
 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 

ANALÝZA O REALIZACI ASISTOVANÝCH 

STYKŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

 

 

 

Objednatel:  

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno 

 

 

 

 

Brno 16. 12. 2016 

 

 



Analýza o realizaci asistovaných styků v Jihomoravském kraji 

        

  

 

 

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  2 

 

 

OBSAH 

 

I. ÚVOD A CÍLE ......................................................................................................................................... 3 

II. METODOLOGIE ..................................................................................................................................... 4 

III. RÁMCOVÁ DESKRIPCE SOUČASNÉHO STAVU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ČR ...... 8 

IV. ANALYTICKÁ ČÁST ............................................................................................................................ 10 

IV.1. Kvantitativní šetření mezi odděleními OSPOD v Jihomoravském kraji ................................. 10 

IV.1.1. Způsob sběru dat ....................................................................................................... 10 

IV.1.2. Analýza o realizaci asistovaných styků v Jihomoravském kraji ................................ 11 

IV.1.1. Analýza o realizaci asistovaných předání v Jihomoravském kraji ............................. 26 

IV.2. Kvalitativní šetření – organizace ............................................................................................ 41 

IV.2.1. Asistované styky ........................................................................................................ 41 

IV.2.2. Asistovaná předání .................................................................................................... 47 

IV.3. Kvantitativní šetření mezi pověřenými organizacemi ............................................................ 49 

IV.3.1. Způsob sběru dat ....................................................................................................... 49 

IV.3.2. Analýza potřebnosti asistovaných styků v Jihomoravském kraji ............................... 50 

IV.3.1. Analýza potřebnosti asistovaných předání v Jihomoravském kraji ........................... 54 

V. RÁMCOVÁ SHRNUTÍ, ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ ........................................................................... 58 

V.1. Stručné shrnutí a popis současné situace v oblasti poskytování služby asistovaných styků a 

asistovaných předání ........................................................................................................................ 58 

V.2. Doporučení v oblasti úpravy legislativy a systémových změn .............................................. 59 

V.3. Operativní podpora Jihomoravského kraje ............................................................................ 60 

VI. PŘÍLOHY .............................................................................................................................................. 62 

VI.1. SEZNAM GRAFŮ .................................................................................................................. 62 

VI.2. SEZNAM TABULEK .............................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:augur@augur-consulting.cz


Analýza o realizaci asistovaných styků v Jihomoravském kraji 

        

  

 

 

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  3 

 

 

I. ÚVOD A CÍLE 

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu 

Analýza realizace asistovaných styků v Jihomoravském kraji.  

Předmětem analýzy je zmapování stavu a deskripce tzv. asistovaných styků 

a asistovaných předání mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů. 

Pro zefektivnění pomoci těmto dětem a zejména posílení rodičovských kompetencí 

jejich rodičů Jihomoravský kraj oslovil všechny zainteresované subjekty: 

1. obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), 

2. organizace pověřené Jihomoravským krajem k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí, zajišťující asistované styky a asistovaná předání mezi 

nezletilými dětmi a jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových 

konfliktů, 

3. organizace pověřené Jihomoravským krajem k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí, které by mohly v budoucnu zajišťovat asistované styky 

a asistovaná předání mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů, 

4. další vybrané organizace, které se problematikou asistovaných styků 

v minulosti zabývaly nebo k ní mají blízko. 

 

Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňují především její určení. 

Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů, tabulek a komentářů tak, aby 

jednotlivá zjištění mohl zadavatel flexibilně využívat pro svou práci a aktivity. 

Věříme, že se výsledky analýzy stanou pro zadavatele zajímavou a inspirativní 

zpětnou vazbou. 

 

Za AUGUR Consulting s.r.o. 

 

 

 

       Mgr. Marián Svoboda 

ředitel společnosti 

 

mailto:augur@augur-consulting.cz


Analýza o realizaci asistovaných styků v Jihomoravském kraji 

        

  

 

 

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  4 

 

 

II. METODOLOGIE 

Východiskem pro naplnění cílů analýzy byl tzv. integrovaný metodologický přístup. 

Při naplnění cílů celého projektu byla uplatněna kombinace metodologických přístupů 

a technik pro zajištění relevantních dat.  

„V současném sociálně vědním výzkumu se objevují dva krajní přístupy, které jsou 

zakotveny v protichůdných epistemologických pozicích. První je znám jako 

‚hypoteticko-deduktivní‘, také ‚pozitivistický‘, a odpovídá kvantitativní výzkumné 

strategii a používání osvědčených matematicko-statistických postupů. Druhý přístup 

je ‚induktivní‘, označovaný též jako ‚interpretativní‘, a odpovídá mu kvalitativní 

výzkumná strategie. Jako ‚integrovaný výzkum‘ či ‚integrovaná strategie‘ se zpravidla 

implicitně chápe kombinace výše uvedených tradičních výzkumných strategií.“1  

Schéma integrovaného metodologického přístupu: 

 

1. Zajištění všech dostupných sekundárních dat a jejich rešerše.  

2. Analýza sekundárních dat – desk research. 

3. Empirická šetření:  

 Kvantitativní šetření 

– cílová skupina „kompetentní zástupci ORP 

a městských částí statutárního města Brna“. 

– cílová skupina „zástupci vybraných sociálních 

služeb“ 

 dotazníkové šetření CAWI technikou sběru dat 

(CAWI – Computer Assisted Web Interviewing)2. 

 Kvalitativní šetření ‒ cílová skupina „kompetentní zástupci 

poskytovatelů služeb asistovaných styků“:  

 expertní polostandardizované zjišťování 

u příležitosti setkání poradního sboru pro účely 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 polostandardizované zjišťování s využitím CATI 

techniky sběru dat (CATI – Computer Assisted 

Telephone Interviewing)3. 

4. Syntéza všech poznatků. 

                                            
1
 Loučková, I. (2010) Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické 

nakladatelství. 
2
 Dotazník může být vyplňován on-line v prostředí internetu. 

3
 Dotazování probíhalo pomocí telefonu. 
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AD 1. Zajištění všech dostupných sekundárních dat a jejich rešerše – jednalo se 

o informace z dostupných zdrojů4. 

 

AD 2. Desk research – proběhla analýza všech dostupných sekundárních dat, 

podkladů a informací.  

 

AD 3. Empirická šetření: 

a. Kvantitativní šetření proběhlo mezi kompetentními zástupci všech 

21 obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji, mezi všemi 

městskými částmi statutárního města Brna a současně mezi 

kompetentními zástupci vybraných sociálních služeb, které byly 

pověřeny k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v Jihomoravském 

kraji. Šetření byla provedena CAWI metodou sběru dat.  

 

Popis CAWI metody sběru dat a vyhodnocení výsledků: 

Kompetentní představitelé obcí III. typu (ORP) a současně kompetentní zástupci 

jednotlivých městských částí statutárního města Brna byli obeslání dopisem 

v elektronické formě, ve kterém byli požádáni o vyplnění stručného dotazníku 

umístěného na webovém portálu. Otázky uplatněné ve stručném dotazníku se 

vztahovaly k tématu sociálně-právní ochrany dětí. 

Osloveni byli představitelé všech 21 obcí III. typu v Jihomoravském kraji 

a představitelé jednotlivých městských částí statutárního města Brna. Jednalo 

se tedy o vyčerpávající šetření. 

Současně byli stejným způsobem osloveni představitelé vybraných sociálních 

služeb, které byly pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí 

v Jihomoravském kraji. Seznam vybraných organizací dodal zadavatel. 

Zjišťovacím nástrojem byl stručný dotazník umístěný na speciálním webovém portálu 

společnosti AUGUR Consulting. Jednalo se o uživatelsky velmi příznivou formu 

zjišťování, která cílovou skupinu nijak výrazněji nezatížila.  

 

Analýza dat 

Vyplněné dotazníky byly podrobeny kontrole a vkládány do labelem předem opatřené 

datové matice umožňující okamžitou práci s těmito daty. 

  

                                            
4
 Jednalo se zejména o zákonné normy, metodické materiály MPSV aj. 
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Kódování otevřených otázek 

Kromě přímo v dotazníku kategorizovaných variant odpovědí obsahovaly zjišťovací 

nástroje – dotazníky také otevřené otázky, na které respondenti odpovídali vlastními 

slovy. Otevřené otázky jsou nestrukturované otázky, které nenabízí respondentovi 

varianty odpovědi, které si respondent vybírá (uzavřené otázky), ale umožňují 

respondentovi odpovídat na otázku spontánně.  

Hlavním cílem kódování otevřených otázek je redukce velkého množství informací 

(odpovědí) na omezený soubor výpovědí, které mají společné atributy. 

Práce při operaci kódování byla rozdělena na přípravu kódovacího klíče (codebooku) 

a vlastní kódování podle jeho pokynů. Kódovací klíč připravil člen výzkumného týmu. 

Kódování pak bylo svěřeno tzv. kodérům.  

Po přečtení všech otevřených odpovědí a přiřazení těchto odpovědí do jednotlivých 

kategorií vznikl kódovací klíč – tzv. codebook.  

Poté, co byl utvořen kódovací klíč, se ke každé výpovědi přiřadil jeden nebo více 

kódů, každá výpověď se zařadila do nadefinovaných kategorií. Před kódováním 

otevřených odpovědí bylo rozhodnuto o maximálním počtu kódů (kategorií), které lze 

přiřadit k jedné volné odpovědi.  

Samotné kódování proběhlo v software SPSS, kdy v jednom sloupci byly 

zaznamenány primární výpovědi respondentů a ve sloupcích dalších tzv. „umělé“ 

kategorie. Primární volné odpovědi respondentů byly současně zachovány pro 

možnost následné podrobnější analytické práce. 

 

b. Kvalitativní šetření mezi kompetentními zástupci vybraných služeb 

poskytujícími asistované styky i asistovaná předání působícími na 

území Jihomoravského kraje. Šetření proběhlo formou expertního 

polostandardizovaného dotazování u příležitosti setkání poradního 

sboru pro účely sociálně-právní ochrany dětí. Dotazování bylo dále 

doplněno CATI metodou sběru dat. 

 

Popis průběhu expertního dotazování:  

 Expertní dotazování proběhlo u příležitosti setkání poradního sboru pro sociálně-

právní ochranu dětí, které se uskutečnilo 7. prosince 2016 v prostorách Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje.  

 Kromě zástupců společnosti AUGUR Consulting se tohoto setkání zúčastnili 

zástupci krajské kanceláře projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů 
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sociálně-právní ochrany dětí“ a dále pověření pracovníci Spondea, o. p. s., 

a Krizového centra pro děti a dospívající Brno, Hapalova. 

 Cílem setkání bylo reagovat na aktuální potřebu zabezpečení asistovaných styků 

mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči v případě rodičovských konfliktů. Tyto mohou 

být realizovány na základě dobrovolnosti rodičů nebo institucionálně, avšak chybí 

legislativní uchopení. S ohledem na tyto skutečnosti, na nejednotnost praxe 

a dosavadní poznatky projevil zadavatel potřebu toto setkání svolat a využít ho 

jako zdroj informací pro analýzu. 

 V průběhu setkání byly postupně diskutovány všechny relevantní aspekty 

sociálně-právní ochrany dětí vztahující se k tematice asistovaných styků.  

 Expertní dotazování bylo doplněno CATI technikou sběru dat; zástupce 

společnosti AUGUR Consulting provedl polostandardizované dotazování 

s kompetentními pracovníky Spondea, o. p. s., Krizového centra pro děti 

a dospívající Brno, Hapalova a Krok Kyjov, z. ú. 

 

Analýza kvalitativních dat 

Kvalitativní analýza dat proběhla v následujících krocích: 

 Přezkoumání hlavních témat. Proběhla kontrola hlavních cílů a výzkumných 

otázek celé analýzy.  

 Poté došlo ke kompilaci všech poznámek a záznamů z expertního 

dotazování a byla vytvořena linka mezi získanými daty a cíli analýzy.  

 V datech byla označena hlavní témata a problematické body. Postupně byly 

vytvořeny základní závěry získané z dat.  

 Následně došlo k interpretaci dat a byly vytvořeny závěrečné výstupy.  

 V naší organizaci máme tým analytiků, kteří se zabývají výhradně analýzou  

 

AD 4. Syntéza všech poznatků ‒ proběhla syntéza všech získaných poznatků 

a byla vypracována závěrečná zpráva Analýza realizace asistovaných styků 

v Jihomoravském kraji.  
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III. RÁMCOVÁ DESKRIPCE SOUČASNÉHO STAVU SOCIÁLNĚ-

PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ČR 

Východiskem pro analýzy byly stávající zákonné normy a metodická nařízení: 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

 zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, 

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

 zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška MPSV ze dne 17. 12. 2012 o provedení některých ustanovení 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

 metodický materiál MPSV – Sociálně-právní ochrana dětí v případech 

rozvodových a rozchodových konfliktů, 2012. 

Na základě rešerše a analýzy dokumentů lze konstatovat, že institut asistovaných 

styků podrobněji nevymezuje žádná právní norma. Poskytování asistovaných styků 

není vymezeno ani z hlediska důvodu uplatnění, příčin, situace, postupů, vymezení 

subjektů, jejich kompetencí, povinností ani kontroly.  

Jediným dokumentem, který se asistovanými styky okrajově zabývá je metodický 

materiál MPSV (nejen) pro sociální pracovníky a pracovnice orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí Sociálně právní-ochrana dětí v případě rozvodových a rozchodových 

konfliktů. V kapitole XI., Návazné služby a možnosti řešení rodičovských konfliktů, 

jako jednu z možností řešení konfliktů v rodině uvádí i využití asistovaných styků 

a asistovaných předání.5 Metodika však pouze konstatuje, co obnáší institut 

asistovaného styku a jak se liší od asistovaného předání a popisuje, jak obě tyto 

služby v praxi probíhají, resp. jak by měly probíhat a jaká je úloha sociálních 

pracovníků. Dále tento dokument vymezuje, kdo může o službu asistovaného styku 

požádat (jedná se o soudy, orgány OSPOD, jiné organizace a také samotné rodiče). 

Na závěr dokument doporučuje, aby asistovaný styk probíhal na odborném pracovišti 

a aby si pracovníci OSPOD z asistovaných styků žádali zprávy o reakcích dítěte 

a o celkovém průběhu setkání.  

V současné době jsou asistované styky řešeny z úrovně soudních nařízení nebo 

iniciativy rodičů. Informační a koordinační podporu vytvářejí konkrétní pracoviště 

OSPOD a samotný výkon služby je naplňován pouze omezeným počtem 

poskytovatelů sociálních služeb.  

                                            
5
 Dalšími doporučenými službami pro řešení konfliktů mezi rodiči jsou rodinná terapie, rodinná 

mediace a psychologické poradenství. 
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Je pochopitelné, že v době absence legislativního vymezení poskytování služby 

asistovaných styků se Jihomoravský kraj snaží zajistit reliabilní terénní informace 

o skutečném stavu realizace služby asistovaných styků v Jihomoravském kraji. 
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IV. ANALYTICKÁ ČÁST 

IV.1. Kvantitativní šetření mezi odděleními OSPOD v Jihomoravském 

kraji 

IV.1.1. Způsob sběru dat 

Východiskem pro naplnění zadání bylo uplatnění dotazníkového šetření, tedy 

kvantitativního metodologického přístupu. Podkladem pro dotazování byl 

zadavatelem schválený zjišťovací nástroj – dotazník s uzavřenými i otevřenými 

zjišťovacími otázkami.  

Dotazování bylo provedeno CAWI technikou sběru dat. V on-line prostředí byl 

vytvořen interaktivní webový dotazník, který se skládal ze dvou částí. První část 

dotazníku se zabývala tzv. asistovanými styky mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů. Druhá část dotazníku se 

věnovala tzv. asistovaným předáním nezletilých dětí mezi jejich rodiči v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů. 

Cílovou skupinu tvořili kompetentní pracovníci oddělení OSPOD ve všech obcích 

III. typu (obcí s rozšířenou působností). Celkem bylo osloveno 20 oddělení 

z jednotlivých ORP a také 29 oddělení z jednotlivých úřadů městských částí města 

Brna. Vyplněný dotazník zaslalo celkem 18 kompetentních pracovníků 

z jednotlivých ORP6 a celkem 18 kompetentních pracovníků z úřadů městských 

částí města Brna. 

Sběr dat proběhl v termínu od 8. prosince 2016 do 13. prosince 2016. Pokud 

kompetentní pracovníci odeslali dotazníky po ukončení sběru dat, tato data nebyla 

zařazena do statistického zpracování dat, nicméně jsou součástí datové matice, 

která byla poskytnuta zadavateli. 

V rámci analýzy byl položen důraz zejména na zjišťování četností asistovaných styků 

i asistovaných předání, dále na místní a časovou dostupnost či úhradovost těchto 

služeb. 

 

  

                                            
6
 Dotazník nebyl vyplněn zástupci ORP Bučovice a ORP Pohořelice.   
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IV.1.2. Analýza o realizaci asistovaných styků v Jihomoravském 

kraji 

Jak vyplývá z analýzy výsledků, necelé dvě třetiny respondentů (61,1 %) uvedly, že 

v jejich ORP žádné organizace, které jsou Jihomoravským krajem pověřeny k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí a zajišťují asistované styky mezi nezletilými dětmi 

a jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů, nepůsobí. 

Necelé dvě pětiny (38,9 %) uvedly, že v jejich ORP tyto organizace působí. Názorně 

výsledky dokumentuje graf č. 1. 

 
Graf č. 1: Působí ve Vaší ORP organizace, které jsou Jihomoravským krajem pověřeny 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zajišťují asistované styky mezi nezletilými dětmi 
a jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

 
 

Respondenti, kteří uvedli, že v jejich ORP působí nějaká organizace, měli možnost 

vypsat názvy těchto organizací. Odpovědi dokumentuje tabulka č. 1. 
 
Tabulka č. 1: Které organizace, pověřené Jihomoravským krajem k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, ve Vaší ORP zajišťují asistované styky mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

61,1% 38,9% 

Působí ve Vaší ORP organizace, které jsou Jihomoravským 
krajem pověřeny k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a 

zajišťují asistované styky mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Ne Ano
© AUGUR Consulting, 2016, ORP JMK, N=18. 

Které organizace, pověřené Jihomoravským krajem k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ve 
Vaší ORP zajišťují asistované styky mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Blansko  Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko.  

Boskovice  Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko.  

Kyjov 
 Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjov. 

 Agentura pro občany Kyjov, Občanské sdružení Krok. 

Rosice 
 Spondea, o. p. s. 

 Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, Hapalova. 

Slavkov u Brna 

 Poradna pro rodinu, Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s.  

 Spondea, o. p. s. 

 Fond ohrožených dětí Brno.  
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          Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Jak vyplývá z analýzy výsledků, většina respondentů (94,4 %) uvedla, že v jejich 

ORP (případně v katastru městské části) žádné subjekty nebo fyzické osoby, které 

poskytují asistované styky mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů, nepůsobí. Více než dvacetina 

dotázaných (5,6 %) uvedla, že v jejich ORP tyto subjekty a fyzické osoby působí.  

Názorně výsledky dokumentuje graf č. 2.  

 
Graf č. 2: Působí ve Vaší ORP subjekty nebo fyzické osoby, které poskytují službu 
asistovaných styků v případě porozvodových a porozchodových konfliktů komerčně (na 
živnostenský list)? 

 
 

Respondenti, kteří uvedli, že v jejich ORP působí nějaká organizace, měli možnost 

vypsat názvy organizací. Odpovědi dokumentuje tabulka č. 2. 

 
Tabulka č. 2: Které subjekty nebo fyzické osoby poskytují ve Vaší ORP službu asistovaných 
styků v případě porozvodových a porozchodových konfliktů komerčně (na živnostenský list)? 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

  

94,4% 5,6% 

Působí ve Vaší ORP subjekty nebo fyzické osoby, které poskytují 
službu asistovaných styků v případě porozvodových a 

porozchodových konfliktů komerčně (na živnostenský list)? 

Ne Ano

© AUGUR Consulting, 2016, ORP JMK, N=18. 

Veselí nad Moravou 
 Agentura pro občany Kyjov, Občanské sdružení Krok. 

 Od ledna 2017 Charita Veselí nad Moravou. 

Vyškov  Poradna pro rodinu, Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s.  

Znojmo  Střed, z .ú., Třebíč (z Kraje Vysočina). 

Židlochovice 
 Spondea, o. p. s. 

 Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, Hapalova. 

Které subjekty nebo fyzické osoby poskytují ve Vaší ORP službu asistovaných styků 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů komerčně (na živnostenský list)? 

Blansko  Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko.  
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Více než tři čtvrtiny respondentů (77,8 %) uvedly, že v případě služeb asistovaného 

styku je v katastrech obcí s rozšířenou působností poptávka po službách větší, než je 

jejich nabídka. Necelá pětina respondentů (16,7 %) uvedla, že nabídka a poptávka 

po službách asistovaných styků je vyrovnaná. Názorně výsledky dokumentuje graf 

č. 3.  
 
Graf č. 3: Jak hodnotíte nabídku organizací poskytujících asistované styky a poptávku rodičů 
po asistovaných stycích v případě porozvodových a porozchodových konfliktů 
z geografického hlediska ‒ v katastru Vaší obce s rozšířenou působností?  

 
 
 

Více než tři čtvrtiny respondentů (77,8 %) uvedly, že v jejich blízkém okolí je 

poptávka po asistovaných stycích vyšší než nabídka těchto služeb. Dvě třetiny 

dotazovaných (66,7 %) se stejně vyjádřily o vzdálenějších ORP. O převažující 

poptávce nad nabídkou v okolních ORP jsou přesvědčeny téměř dvě pětiny 

respondentů (38,9 %) a v rámci kraje více než jedna pětina respondentů (22,2 %). 

Názorně výsledky dokumentuje graf č. 4.  

 

Nabídka je
větší než
poptávka.

Nabídka a
poptávka jsou

vyrovnané.

Poptávka je
větší než
nabídka.

Nevím,
neumím

posoudit.

0,0% 16,7% 

77,8% 

5,6% 

Jak hodnotíte nabídku organizací poskytujících asistované styky a 
poptávku rodičů po asistovaných stycích v případě porozvodových 

a porozchodových konfliktů z geografického hlediska ‒ 
v katastru Vaší obce s rozšířenou působností? 
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Graf č. 4: Jak hodnotíte nabídku organizací poskytujících asistované styky a poptávku rodičů 
po asistovaných stycích v případě porozvodových a porozchodových konfliktů z 
geografického hlediska ‒ kde je poptávka větší než nabídka? 

 
 

Schopnost poskytovatelů uspokojit poptávku 

 

Necelá pětina respondentů (17,6 %) uvedla, že poskytovatelé asistovaných styků 

jsou zcela schopni uspokojit zájem všech žadatelů o asistovaný styk. Necelých šest 

procent respondentů (5,9 %) uvedlo, že poskytovatelé asistovaných styků jsou 

schopni uspokojit zájem všech žadatelů o asistovaný styk, ale pouze v konkrétní 

lokalitě. Necelá polovina respondentů (47,1 %) uvedla, že poskytovatelé nejsou 

schopni uspokojit zájem všech klientů, kteří se na ně obrací. Výsledky názorně 

dokumentuje graf č. 5. 

V blízkém okolí (v okolních obcích).

Ve vzdálenějších obcích ORP.

V okolních ORP.

V rámci kraje.

77,8% 

66,7% 

38,9% 

22,2% 

Jak hodnotíte nabídku organizací poskytujících asistované styky a 
poptávku rodičů po asistovaných stycích v případě porozvodových 

a porozchodových konfliktů z geografického hlediska ‒ 
kde je poptávka větší než nabídka? 
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Graf č. 5: Jsou poskytovatelé asistovaných styků ve Vaší ORP schopni uspokojit zájem všech 
žadatelů o asistovaný styk? 

 
 
 

U respondentů, kteří zvolili možnost „jiná odpověď“, byla identifikována odpověď 

prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se 

o zachycení spontánních reakcí respondentů. Na otázku jsme zaznamenali celkem 

šest odpovědí. Dva respondenti uvedli, že v jejich ORP nepůsobí poskytovatelé 

služeb asistovaného styku. Tři respondenti uvedli, že neevidují případy s potřebou 

asistovaných styků v případech porozvodových a porozchodových konfliktů, případně 

je poskytovatel asistovaných styků již přidělen soudně. Jeden z respondentů uvedl, 

že asistované styky zajišťují organizace z Brna.  
 

Respondenti se měli vyjádřit, v kolika procentech obcí z jejich ORP není možné 

zprostředkovat asistovaný styk. Výsledky dokumentuje následující tabulka č. 3. 
 

Tabulka č. 3: V kolika procentech obcí z Vaší ORP není možné zprostředkovat asistovaný styk? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ano, zcela. Ano, ale pouze
v rámci

konkrétní
lokality.

Ne, nejsou
schopni

poptávku
uspokojit.

Jiná odpověď.

17,6% 

5,9% 

47,1% 

29,4% 

Jsou poskytovatelé asistovaných styků ve Vaší ORP schopni 
uspokojit zájem všech žadatelů o asistovaný styk? 

V kolika procentech obcí z Vaší ORP není možné zprostředkovat asistovaný styk? 

Blansko 50 - 

Boskovice 
80 

Není možné zprostředkovat asistovaný styk mimo obec 

s rozšířenou působností. 

Bučovice 

100 

Nejbližší poskytovatelé těchto služeb jsou v Brně. Např. 

Fond a Spondea. Tyto organizace jsou pak schopny 

asistované styky zajistit ve všech obcích. 

Hodonín 100 - 

Hustopeče 10 - 
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Poznámka: Odpovědi nebyly korigovány.        Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Poptávka rodičů po asistovaných stycích 

 

Necelé dvě třetiny respondentů (64,7 %) zhodnotily, že poptávka rodičů 

po asistovaných stycích v případě porozvodových a porozchodových konfliktů 

v průběhu posledních dvou let stoupá. Necelá třetina dotázaných (29,4 %) se 

domnívá, že poptávka rodičů po těchto službách v průběhu posledních dvou let 

zůstává stejná. Necelých šest procent dotázaných (5,9 %) se domnívá, že poptávka 

rodičů po těchto službách v průběhu posledních dvou let klesá. Výsledky názorně 

dokumentuje graf č. 6.  

Ivančice 80 - 

Kuřim 0 - 

Mikulov 0 - 

Moravský Krumlov 90 - 

Pohořelice 25 - 

Rosice 100 Asistovaný kontakt lze zajistit v zařízení, ne v terénu. 

Slavkov u Brna 

100 

Nedostatečná kapacita organizací. V procentech 

neuspokojených případů se vyskytují i klienti přímo ze 

Slavkova u Brna, bydliště klienta (v obci či ve Slavkově) 

nehraje roli. 

Šlapanice 90 - 

Tišnov 

- 

Protože v naší ORP Tišnov není služba tohoto typu 

a dojíždění do Brna nemá smysl, protože jde o jednu 

hodinu v pracovním týdnu, což pro rodiče s ohledem na 

malý rozsah styku a vzdálenost nic neřeší.  

Veselí nad Moravou 20 - 

Vyškov 

100 

Pokud by klient žádal o zajištění asistovaného styku 

s dítětem prostřednictvím nějaké organizace, je problémem 

spíše dojíždění ze vzdálenějších obcí někam, než to, že by 

organizace měla naplněnou kapacitu. Je obtížné to vyjádřit 

procenty.  

Znojmo 50 - 

Židlochovice 80 Využíváme pouze služeb v jiné ORP. 
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Graf č. 6: Jak hodnotíte poptávku rodičů po asistovaných stycích v případě porozvodových 
a porozchodových konfliktů v průběhu posledních dvou let? 

 
  

Zájem o poskytnutí asistovaných styků mimo pracovní dobu 

 

Necelá pětina respondentů (16,7 %) se v posledních cca dvou letech často setkala 

s tím, že rodiče požadovali služby asistovaných styků mimo běžnou pracovní dobu 

stávajících poskytovatelů těchto služeb. Necelé dvě třetiny dotazovaných (61,1 %) 

uvedly, že se s tímto požadavkem setkávali občas. Necelá pětina respondentů 

(16,7 %) uvedla, že tento požadavek mají rodiče ojediněle. Jen 5,6 % respondentů 

se s tímto požadavkem nesetkalo vůbec. Výsledky názorně dokumentuje graf č. 7. 

0%

50%

100%

Poptávka po
asistovaných

stycích v
posledních dvou
letech narůstá.

Poptávka po
asistovaných

stycích v
posledních dvou

letech zůstává
stejná.

 Poptávka po
asistovaných

stycích v
posledních dvou

letech klesá.

64,7% 

29,4% 5,9% 

Jak hodnotíte poptávku rodičů po asistovaných stycích v případě 
porozvodových a porozchodových konfliktů 

 v průběhu posledních dvou let? 
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Graf č. 7: Setkal(a) jste se v posledních cca dvou letech se zájmem rodičů o služby 
asistovaných styků mimo běžnou pracovní dobu stávajících poskytovatelů těchto služeb? 

 
  

Více než dvě pětiny respondentů (41,2 %) uvedly, že pověřené organizace v jejich 

ORP službu asistovaných styků nad rámec provozní doby své organizace – podle 

požadavků klienta neposkytují. Necelá pětina dotázaných (17,6 %) uvedla, že 

pověřené organizace v jejich ORP službu asistovaných styků nad rámec provozní 

doby své organizace – podle požadavků klienta poskytují. Necelých dvanáct procent 

respondentů neumělo odpovědět. Názorně výsledky dokumentuje graf č. 8.  
 
Graf č. 8: Poskytují pověřené organizace ve Vaší ORP službu asistovaných styků nad rámec 
provozní doby své organizace ‒ podle požadavků klienta? 

 
Do kategorie „jiná odpověď“ byly zařazeny následující odpovědi: „V ORP nemáme pověřené 
organizace.“, „Pouze zcela výjimečně.“, „Spondea i KC poskytují služby nad rámec pracovní doby, 
případně dle rozsahu, který nařídí soud.“  
 

  

0%

20%

40%

60%

80%

Ano, často. Ano, občas. Ojediněle. Vůbec.

16,7% 

61,1% 

16,7% 
5,6% 

Setkal(a) jste se v posledních cca dvou letech se zájmem rodičů o 
služby asistovaných styků mimo běžnou pracovní dobu stávajících 

poskytovatelů těchto služeb? 

Ano,
poskytují.

Ne,
neposkytují.

Nevím. Jiná odpověď.

17,6% 
41,2% 

11,8% 

29,4% 

Poskytují pověřené organizace ve Vaší ORP službu asistovaných 
styků nad rámec provozní doby své organizace ‒ podle požadavků 

klienta? 
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Respondenti, kteří uvedli, že v jejich ORP působí nějaká organizace, měli možnost 

vypsat názvy organizací. Odpovědi dokumentuje následující tabulka č. 4. 

 
Tabulka č. 4: Které organizace, pověřené Jihomoravským krajem výkonem sociálně-právní 
ochrany dětí a zajišťující asistované styky mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči v případě 
porozvodových a porozchodových konfliktů, ve Vaší ORP působí? 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Poskytování asistovaných styků mimo provozní dobu 

 

V poskytování služeb asistovaných styků nad rámec provozní doby své organizace 

podle respondentů z jednotlivých ORP brání hlavně nedostatek personálních kapacit 

(50,0 %), nedostatek financí (38,9 %), nerentabilnost poskytování této služby 

(16,7  %), nedostatek služebních vozidel či nedostatek kvalifikovaného personálu 

(16,7 %). Názorně výsledky dokumentuje graf č. 9.  

 
Graf č. 9: Proč pověřené organizace podle Vašeho názoru neposkytují služby rodičům i mimo 
provozní dobu? 

 
Do kategorie „jiná odpověď“ byly zařazeny následující odpovědi: „Požadavek koliduje se zákoníkem 
práce.“, „Odkazují se na pracovní dobu.“, „Víkendový provoz. Je to spojeno s prací o víkendu a s emočně 

vypjatými situacemi.“ 
 

Neumožňují to personální kapacity.

Nedostatek financí.

Není to rentabilní.

Nedostatek kvalifikovaného personálu.

Nedostatek služebních vozidel.

Jiná odpověď.

Nevím, neevidujeme.

50,0% 

38,9% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

33,3% 

Proč pověřené organizace podle Vašeho názoru neposkytují službu 
asistovaných styků rodičům i mimo provozní dobu? 

Které organizace, pověřené  Jihomoravským krajem výkonem sociálně-právní ochrany dětí a 
zajišťující asistované styky mezi nezletilými dětmi a jejich rodiči v případě porozvodových a 

porozchodových konfliktů, ve Vaší ORP působí? 

Kyjov  Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjov. 

Rosice  Spondea, o.p.s. (zajišťuje i služby o víkendu). 

Veselí nad Moravou  Agentura pro občany Kyjov, Občanské sdružení Krok. 
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Téměř dvě třetiny respondentů (62,5 %) uvedly, že se zatím nesetkaly s tím, že by 

organizace požadovala po rodičích za služby asistovaných styků mimo běžnou 

provozní dobu zvýšenou úhradu. Necelá třetina respondentů (31,3 %) uvedla, že se 

občas setkala s tím, že by organizace požadovala zvýšenou úhradu za služby mimo 

provozní dobu. S tímto požadavkem se také ojediněle setkalo necelých sedm procent 

respondentů (6,3 %). Výsledky názorně dokumentuje graf č. 10.  

 
Graf č. 10: Setkal(a) jste se případně s tím, že by organizace požadovaly po rodičích za služby 
asistovaných styků mimo běžnou provozní dobu zvýšenou úhradu? 

 
  

Více než dvě pětiny respondentů (41,2 %) uvedly, že pověřené organizace poskytují 

v rámci ORP klientům krizovou intervenci nebo intervenci v mimořádných situacích. 

Stejný počet respondentů uvedl, že takové pověřené organizace v jejich ORP nejsou.  

Názorně výsledky dokumentuje graf č. 11.  

0%

50%

100%

Ano, často. Ano, občas. Ojediněle. Vůbec.

0,0% 

31,3% 

6,3% 

62,5% 

Setkal(a) jste se případně s tím, že by organizace požadovaly po 
rodičích za služby asistovaných styků mimo běžnou provozní dobu 

zvýšenou úhradu? 
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Graf č. 11: Poskytují ve Vaší ORP pověřené organizace klientům krizovou intervenci nebo 
intervenci v mimořádných situacích (např. nonstop telefonní linka, nepřetržitá služba 
sociálního pracovníka apod.)? 

 
Do kategorie „jiná odpověď“ byly zařazeny následující odpovědi: „V ORP nesídlí žádná pověřená 
organizace, klienty jsou využívány převážně služby brněnských organizací.“ 

 

Respondenti, kteří uvedli, že v jejich ORP působí nějaká organizace, měli možnost 

vypsat názvy organizací. Odpovědi dokumentuje tabulka č. 5. 

 
Tabulka č. 5: Které pověřené organizace poskytují ve Vaší ORP klientům krizovou intervenci 
nebo intervenci v mimořádných situacích? 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Ano, poskytují. Ne,
neposkytují.

Nevím. Jiná odpověď.

41,2% 41,2% 

11,8% 5,9% 

Poskytují ve Vaší ORP pověřené organizace klientům krizovou 
intervenci nebo intervenci v mimořádných situacích (např. nonstop 

telefonní linka, nepřetržitá služba sociálního pracovníka apod.)? 

Které pověřené organizace poskytují ve Vaší ORP klientům krizovou intervenci nebo 
intervenci v mimořádných situacích? 

Blansko  Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko.  

Boskovice  Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko.  

Břeclav 
 Spondea, o. p. s. 

 FOD. 

 Linka bezpečí. 

Hustopeče 
 Spondea, o. p. s. 
 Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, Hapalova. 

Ivančice 
 Spondea, o. p. s. 
 Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, Hapalova. 

Kuřim  Centrum sociálních služeb – psycholog.  

Mikulov 

 Do Moravského Krumlova přijíždí každou lichou středu v měsíci krizová 

pomoc + Středisko výchovné péče Šance Moravský Krumlov ‒ 

s pracovní dobou, nepřetržitě nikoliv. 

Rosice 
 Bílý kruh bezpečí. 

 Modrá linka. 

Znojmo  Poradna pro rodinu, Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s.  

Židlochovice  Charita (blíže nespecifikováno).  
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Počet rodičů spolupracujících s OSPOD 

 

Respondenti měli možnost vyjádřit kvalifikovaný odhad podílu jednotlivých případů 

na celkovém počtu asistovaných styků ve svojí ORP. Odpovědi dokumentuje tabulka 

č. 6. 

 
Tabulka č. 6: Kolik rodičů se na Vaše oddělení sociálně-právní ochrany dětí obrátilo v roce 
2016 s žádostí o zprostředkování kontaktu na poskytovatele asistovaných styků nezletilých 
dětí s jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

  

Kolik rodičů se na Vaše oddělení sociálně-právní ochrany dětí obrátilo v roce 2016 s žádostí o 
zprostředkování kontaktu na poskytovatele asistovaných styků nezletilých dětí s jejich rodiči 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Blansko 15 rodičů - 

Boskovice 
0 rodičů 

Sami od sebe se rodiče neozývají, doporučení vychází 

z OSPOD.  

Břeclav 7 rodičů - 

Bučovice 10 rodičů - 

Hodonín 10 rodičů - 

Hustopeče 0 rodičů - 

Ivančice 
3 rodiče 

Asistované kontakty spíše vyplynou s úprav poměrů 

nezletilých dětí v rámci opatrovnických řízení. 

Kuřim 4 rodiče - 

Kyjov 3 rodiče - 

Mikulov 0 rodičů - 

Moravský Krumlov 3 rodiče - 

Pohořelice 
1 rodič 

Potřebu asistovaných styků zpravidla vysloví OSPOD, 

který následně službu rodině zprostředkuje. 

Rosice 
10 rodičů 

Někteří rodiče o asistované styky nemají zájem, 

přestože OSPOD to vidí jako potřebu. 

Slavkov u Brna 
7 rodičů 

Službu nenabízíme, protože nemá potřebný rozsah 

a regionální dostupnost.  

Šlapanice 5 rodičů - 

Tišnov 1 rodič - 

Veselí nad Moravou 10 rodičů - 

Vyškov 12 rodičů - 

Znojmo 15 rodičů - 

Židlochovice 
0 rodičů 

Sami od sebe se rodiče neozývají, doporučení vychází 

z OSPOD.  

Celkem 116 rodičů - 
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Iniciace asistovaných styků 

 

Respondenti měli možnost vyjádřit kvalifikovaný odhad podílu jednotlivých případů 

na celkovém počtu asistovaných styků v dané ORP. Odpovědi dokumentuje tabulka 

č. 7. 

 
Tabulka č. 7: Vyjádřete prosím Váš kvalifikovaný odhad podílu případů na celkovém počtu 
asistovaných styků ve Vaší ORP. 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

 
Kompetentní pracovníci OSPOD mohli uvést tři priority, které by měl Jihomoravský 

kraj přednostně řešit ve vztahu k asistovaným stykům v případě porozvodových 

a porozchodových konfliktů. Tato odpověď byla identifikována prostřednictvím volné 

otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se o zachycení spontánních 

reakcí respondentů. Kategorizovaná podoba odpovědí respondentů je 

dokumentována v následujících souhrnných přehledových tabulkách č. 8–10. 

  

  

 
Asistovaný styk byl 

nařízen soudně. 

Asistovaný styk byl 
dohodnut v rámci 
dohody o styku. 

Asistovaný styk si 
přejí rodiče 

Blansko 10 % 60 % 30 % 

Boskovice 0 % 100 % 0 % 

Břeclav 0 % 0 % 100 % 

Bučovice 50 % 0 % 50 %  

Hodonín 0 % 25 % 75 % 

Hustopeče 0 % 0 % 100 % 

Ivančice 70 % 20 % 10 %  

Kuřim 0 % 0% 100 % 

Kyjov 0 % 0 % 100 % 

Mikulov 0 % 0 % 100 % 

Moravský Krumlov 65 % 0 % 35 % 

Pohořelice 0 % 90 % 10 % 

Rosice 0 % 2 %  98 % 

Slavkov u Brna 33 % 33 % 33 % 

Šlapanice 37,5 % 50 % 12,5 % 

Tišnov 99 % 1 %  0 % 

Veselí nad Moravou 10 % 80 % 10 % 

Vyškov 70 % 5 %  25 % 

Znojmo 10 % 60 % 30 % 

Židlochovice 0 % 100 % 0 % 

Průměr 23 % 31 % 46 % 

mailto:augur@augur-consulting.cz


Analýza o realizaci asistovaných styků v Jihomoravském kraji 

        

  

 

 

AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, +420 605 276 722, augur@augur-consulting.cz, www.augur-consulting.cz  

  24 

 

 

Tabulka č. 8: Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský kraj přednostně řešit ve 
vztahu k asistovaným stykům v případě porozvodových a porozchodových konfliktů – 
priorita 1.  

Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský 
kraj přednostně řešit ve vztahu k asistovaným stykům 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů ‒
priorita 1. 

Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovědi 
respondentů byly kategorizovány.  

Počet odpovědí 

Absolutní 
Relativní  

(v %) 

Zajistit síť služeb poskytujících asistované styky na území celého kraje.  5 31,25 

Navýšit počet služeb poskytujících asistované styky. 3 18,75 

Zajistit síť služeb poskytujících asistované styky, které pokryjí časové 

požadavky klientů.  
2 12,5 

Zajistit financování služeb (např. podpora spočívající v zařazení služeb do 

komunitního plánu soc. služeb z oblasti rodinné politiky a finanční dotace 

na tyto aktivity). 

2 12,5 

Ostatní. 4 25,0 

CELKEM 16 100 

Tabulka: AUGUR Consulting 

Do kategorie „ostatní“ byly zařazeny následující odpovědi: „Zmapovat kapacity a parametry současných 

asistenčních služeb.“, „Považujeme za nutné, aby tyto služby nebyly uživateli hrazeny, byly bezplatné.“, 
„Narovnané vztahy mezi rodiči, zájem dítěte.“, „Celkový systém zabezpečení asistovaných styků.“ 

 
 
Tabulka č. 9: Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský kraj přednostně řešit ve 
vztahu k asistovaným stykům v případě porozvodových a porozchodových konfliktů – 
priorita 2.  

Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský 
kraj přednostně řešit ve vztahu k asistovaným stykům 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů ‒ 
priorita 2. 

Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovědi 
respondentů byly kategorizovány.  

Počet odpovědí 

Absolutní 
Relativní  

(v %) 

Zajistit síť služeb poskytujících asistované styky na území celého kraje.  5 35,7 

Zajistit síť služeb poskytujících asistované styky, které pokryjí časové 

požadavky klientů.  
2 14,3 

Bezplatnost služeb asistovaných styků. 2 14,3 

Jednotná metodika pro Jihomoravský kraj. 2 14,3 

Ostatní. 3 21,4 

CELKEM 14 100 

Tabulka: AUGUR Consulting 

Do kategorie „ostatní“ byly zařazeny následující odpovědi: „Počet kvalifikovaných pracovníků.“, „Účast na styku 

v rámci rodinného prostředí, nikoli jen účast, kdy rodič dojede do organizace a tam realizuje styk s dítětem.“, 
„Zvýšení kapacity pro přijetí klientů do služby, poskytování služby i pro mladší děti (např. Spondea zajišťuje 
asistovaný styk u dětí starších tří let).“ 
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Tabulka č. 10: Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský kraj přednostně řešit ve 
vztahu k asistovaným stykům v případě porozvodových a porozchodových konfliktů  – 
priorita 3.  

Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský 
kraj přednostně řešit ve vztahu k asistovaným stykům 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů ‒ 
priorita 3. 

Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovědi 
respondentů byly kategorizovány.  

Počet odpovědí 

Absolutní 
Relativní  

(v %) 

Zajistit síť služeb poskytujících asistované styky, které pokryjí časové 

požadavky klientů.  
2 18,2 

Zajistit finanční dostupnost služeb pro rodiče. 2 18,2 

Zajistit odbornost poskytovatelů asistovaných styků.  2 18,2 

Ostatní. 5 45,4 

CELKEM 11 100 

Tabulka: AUGUR Consulting 

Do kategorie „ostatní“ byly zařazeny následující odpovědi: „Asistovaný styk nařízený soudem pro OSPOD ‒ jak 

to vyřešit personálně, finančně s konkrétním pracovníkem.“, „Informovanost o aktuální volné kapacitě pověřených 
osob (jako tomu je u ZDVOP).“, „Organizace by mohly k asistovaným stykům zajíždět i do vzdálenějších obcí.“, 
„Spojit se s ostatními kraji a prosadit na MPSV možnost spolufinancovat tyto služby z účelové dotace na výkon 
SPO podobně, jako nyní jdou peníze za pěstounskými rodinami do služeb. Finanční spoluúčast.“, „Více 
organizací, které služby nabízí.“ 
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IV.1.1. Analýza o realizaci asistovaných předání v Jihomoravském 

kraji 

Jak vyplývá z analýzy výsledků, téměř tři čtvrtiny respondentů (72,2 %) uvedly, že 

v jejich ORP žádné organizace, které jsou Jihomoravským krajem pověřeny k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí a zajišťují asistované předání nezletilých dětí mezi jejich 

rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů, nepůsobí. Celkem 

27,8 % uvedlo, že v jejich ORP tyto organizace působí. Názorně výsledky 

dokumentuje graf č. 12.  
 
Graf č. 12: Působí ve Vaší ORP organizace, které zajišťují asistované předání nezletilých dětí 
mezi jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

 
 

Respondenti, kteří uvedli, že v jejich ORP působí nějaká organizace, měli možnost 

vypsat názvy těchto organizací. Odpovědi dokumentuje tabulka č. 11. 

 
Tabulka č. 11: Které organizace, pověřené Jihomoravským krajem k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, ve Vaší ORP zajišťují asistovaná předání nezletilých dětí mezi jejich rodiči 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

72,2% 27,8% 

Působí ve Vaší ORP organizace, které jsou Jihomoravským krajem 
pověřeny k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zajišťují 

asistované předání nezletilých dětí mezi jejich rodiči v případě 
porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Ne Ano
© AUGUR Consulting, 2016, ORP JMK, N=18. 

Které organizace, pověřené Jihomoravským krajem k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí, ve Vaší ORP zajišťují asistovaná předání nezletilých dětí mezi jejich 

rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Blansko  Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko.  

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko. 

Kyjov  Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjov. 

 Agentura pro občany Kyjov, Občanské sdružení Krok. 

Rosice  Spondea, o. p. s. 

 Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, Hapalova. 

Slavkov u 
Brna 

 Poradna pro rodinu, Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s.  

 Spondea, o. p. s. 

 Fond ohrožených dětí Brno. 
Vyškov  Poradna pro rodinu, Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. 
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Jak vyplývá z analýzy výsledků, všichni respondenti (100,0 %) uvedli, že v jejich ORP 

žádné subjekty nebo fyzické osoby, které poskytují službu asistovaných předání 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů komerčně, nepůsobí. Názorně 

výsledky dokumentuje graf č. 13.  

 
Graf č. 13: Působí ve Vaší ORP subjekty nebo fyzické osoby, které poskytují službu 
asistovaných předání v případě porozvodových a porozchodových konfliktů komerčně (na 
živnostenský list)? 

 
 

Jak vyplývá z analýzy výsledků, více než čtyři pětiny respondentů (83,3 %) uvedly, že 

v případě katastru jejich obce, ve které organizace poskytující asistovaná předání 

působí, poptávka po službě převyšuje nabídku. Názorně výsledky dokumentuje graf 

č. 14.  
 
Graf č. 14: Jak hodnotíte nabídku organizací poskytujících asistovaná předání a poptávku 
rodičů po asistovaných předáních v případě porozvodových a porozchodových konfliktů 
z geografického hlediska ‒ v katastru Vaší obce s rozšířenou působností?  

 
 

100,0% 

Působí ve Vaší ORP subjekty nebo fyzické osoby, které poskytují 
službu asistovaných předání v případě porozvodových a 

porozchodových konfliktů komerčně (na živnostenský list)? 

Ne
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0,0% 5,6% 

83,3% 

11,1% 

Jak hodnotíte nabídku organizací poskytujících asistovaná předání 
a poptávku rodičů po asistovaných předáních v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů z geografického 
hlediska ‒ 

v katastru Vaší obce s rozšířenou působností? 
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Více než čtyři pětiny respondentů (82,4 %) uvedly, že v jejich blízkém okolí je 

poptávka po asistovaných stycích vyšší než nabídka. Více než dvě třetiny 

dotazovaných (70,6 %) se stejně vyjádřily o situaci ve vzdálenějších ORP. 

O převažující poptávce nad nabídkou v okolních ORP jsou přesvědčeny více než dvě 

pětiny respondentů (41,2 %) a v rámci kraje téměř jedna pětina respondentů 

(17,6 %). Názorně výsledky dokumentuje graf č. 15.  

 
Graf č. 15: Jak hodnotíte nabídku organizací poskytujících asistovaná předání a poptávku 
rodičů po asistovaných předáních v případě porozvodových a porozchodových konfliktů z 
geografického hlediska ‒ kde je poptávka je větší než nabídka? 

 
 
 

Schopnost poskytovatelů asistovaných předání uspokojit poptávku 

 

Kromě poskytovatelů asistovaných předání poskytují tuto službu i pracovníci 

OSPOD. Téměř polovina respondentů (44,4 %) uvedla, že pracovníci OSPOD nejsou 

schopni ve své ORP uspokojit zájem všech potenciálních žadatelů o zařazení 

do služby, kteří se na ně obrátí. Téměř čtvrtina respondentů (22,2 %) uvedla, že 

dokážou uspokojit zájem všech potenciálních žadatelů, ale pouze v rámci konkrétní 

lokality. Pouze necelých 6 % respondentů je přesvědčeno, že pracovníci OSPOD 

dokážou poptávku po asistovaných předáních ve své ORP zcela uspokojit. Výsledky 

názorně dokumentuje graf č. 16.  

V blízkém okolí (v okolních obcích).

Ve vzdálenějších obcích ORP.

V okolních ORP.

V rámci kraje.

82,4% 

70,6% 

41,2% 

17,6% 

Jak hodnotíte nabídku organizací poskytujících asistovaná předání 
a poptávku rodičů po asistovaných předáních v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů z geografického 
hlediska ‒ 

kde je poptávka je větší než nabídka? 
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Graf č. 16: Kromě poskytovatelů asistovaných předání poskytují tuto službu i pracovníci 
OSPOD. Jste schopni ve Vaší ORP uspokojit zájem všech žadatelů o asistované předání? 

 
Jiná odpověď: „Asistované předávání poskytuje OSPOD pouze ve zcela výjimečných případech, 

neboť tato činnost není v zákoně jednoznačně uložená OSPOD. V těchto výjimečných případech jsme 

schopni službu zajistit.“, „Byli bychom, když bychom ji poskytovali.“, „Pouze ve vybraných případech, 

u všech, kde je to potřeba, nebo to žádají, to není možné.“, „Tuto službu zajišťujeme zcela výjimečně, 

protože je potřebná převážně mimo pracovní dobu.“ „Tuto službu poskytují jen organizace, pokryjí 

poptávku.“ 

  

Respondenti se měli vyjádřit, jaký podíl asistovaných předání připadá na jejich 

pracovníky OSPOD a jaké procento případně zajišťují jiní poskytovatelé. Výsledky 

dokumentuje následující tabulka č. 12. 

 
Tabulka č. 12: Jaký podíl asistovaných předání připadá na Vaše pracovníky OSPOD a jaký 
případně zajišťují jiní poskytovatelé? 
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konkrétní
lokality

Ne, nejsme
schopni

poptávku
uspokojit.

Jiná odpověď.

5,6% 

22,2% 

44,4% 

27,8% 

Kromě poskytovatelů asistovaných předání poskytují tuto službu i 
pracovníci OSPOD. Jste schopni ve Vaší ORP uspokojit zájem 

všech žadatelů o asistované předání? 
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Jaký podíl asistovaných předání připadá na Vaše pracovníky OSPOD a jaký případně 
zajišťují jiní poskytovatelé? (V procentech) 

 OSPOD Ostatní poskytovatelé 

Blansko 0 100 

Boskovice 0 100 

Břeclav 0 100 

Hodonín 100 0 

Hustopeče 90 10 

Ivančice 0 100 
Kuřim 0 100 
Kyjov 0 100 

Mikulov 0 100 
Moravský Krumlov - - 
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          Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Respondenti se měli vyjádřit, v kolika procentech obcí v jejich ORP není možné 

zprostředkovat asistovaná předání. Odpovědi dokumentuje následující tabulka č. 13. 

 
Tabulka č. 13: V kolika procentech obcí z Vaší ORP není možné zprostředkovat asistovaná 
předání? 

Pozn. Odpovědi nebyly korigovány.     Tabulka: AUGUR Consulting 

  

Rosice 0 100 
Slavkov u Brna 1 99 

Šlapanice 0 100 
Tišnov 100 0 

Veselí nad Moravou 50 50 
Vyškov 0 100 
Znojmo 90 10 

Židlochovice 0 100 

Průměr 25 75 

V kolika procentech obcí z Vaší ORP není možné zprostředkovat asistovaná předání? 

Blansko 50 - 

Boskovice 80 Obce jsou mimo sídlo poskytovatele služby. 

Břeclav 0 - 

Hodonín 100 - 

Hustopeče 0 - 

Ivančice 10 - 
Kuřim 80 - 
Kyjov 0 - 

Mikulov - - 

Moravský Krumlov 0 - 

Rosice 90 
Procenty je vyjádřena možnost předání v místě bydliště rodiče, v 
případě předání v zařízení lze zajistit mimo ORP (není rodiči příliš 
využíváno – dojezdová vzdálenost, finanční stránka).    

Slavkov u Brna 50 - 
Šlapanice 100 - 

Tišnov 0 
OSPOD je schopen dorazit do všech obcí ORP Tišnov. V případě 
potřeby jsme schopni zasáhnout v každé obci naší ORP. 

Veselí nad Moravou 98 - 

Vyškov - 

Pokud by klient žádal o zajištění asistovaného předávání dítěte 
prostřednictvím nějaké organizace, je problémem spíše dojíždění 
ze vzdálenějších obcí někam, než to, že by organizace měla 
naplněnou kapacitu. Je obtížné to vyjádřit procenty. 

Znojmo 80 - 
Židlochovice 0 V případě potřeby jsme schopni službu zajistit. 
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Poptávka rodičů po asistovaných předáních 

 

Více než tři čtvrtiny respondentů (76,5 %) uvedly, že poptávka rodičů 

po asistovaných předáních v případě porozvodových a porozchodových konfliktů 

v průběhu posledních dvou let narůstá. Necelá pětina respondentů (17,6 %) 

považuje situaci za stejnou jako před dvěma lety. Necelých 6 % dotazovaných 

odpovědělo, že poptávka v posledních dvou letech klesá. Tito respondenti 

v komentáři uvedli, že poptávka je nízká, jelikož se jedná o placenou službu. 

V případě, že by služba byla poskytována zdarma, poptávka by byla vyšší. Výsledky 

dokumentuje následující graf č. 17. 
 
Graf č. 17: Jak hodnotíte poptávku rodičů po asistovaných předáních v případě porozvodových 
a porozchodových konfliktů v průběhu posledních dvou let? 

 
  

Zájem o poskytování asistovaných předání mimo pracovní dobu 

 

Téměř tři čtvrtiny dotazovaných (72,1 %) uvedly, že se v posledních dvou letech 

občas setkávaly se zájmem rodičů o služby asistovaných předání mimo běžnou 

pracovní dobu stávajících poskytovatelů těchto služeb. Šestina respondentů (16,7 %) 

odpověděla, že se s tímto zájmem rodičů setkávala často. Výsledky názorně 

dokumentuje graf č. 18. 
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Jak hodnotíte poptávku rodičů po asistovaných předáních v případě 
porozvodových a porozchodových konfliktů v průběhu posledních 

dvou let? 
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Graf č. 18: Setkal(a) jste se v posledních cca dvou letech případně se zájmem rodičů o služby 
asistovaných předání mimo běžnou pracovní dobu stávajících poskytovatelů těchto služeb? 

 
  

Téměř dvě pětiny respondentů (38,9 %) uvedly, že pověřené organizace v jejich ORP 

neposkytují službu asistovaných předání nad rámec své provozní doby. Více než 

pětina respondentů (22,2 %) odpověděla, že služby v jejich ORP jsou pověřenými 

organizacemi poskytovány nad rámec provozní doby. Názorně výsledky dokumentuje 

graf č. 19.  
 
Graf č. 19: Poskytují pověřené organizace ve Vaší ORP službu asistovaných předání nad rámec 
provozní doby své organizace ‒ podle požadavků klienta? 

 
Do kategorie „jiná odpověď“ byly zařazeny následující odpovědi: „Neposkytují, protože zde žádné 
nejsou.“, „Pouze zcela výjimečně.“ 

 

0%

50%

100%

Ano, často. Ano, občas. Ojediněle. Vůbec.

16,7% 

72,1% 

5,6% 5,6% 

Setkal(a) jste se v posledních cca dvou letech případně se zájmem 
rodičů o služby asistovaných předání mimo běžnou pracovní dobu 

stávajících poskytovatelů těchto služeb? 
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Respondenti, kteří uvedli, že v jejich ORP působí nějaká organizace, která poskytuje 

asistovaná předání nad rámec své provozní doby, měli možnost vypsat názvy 

organizací. Odpovědi dokumentuje následující tabulka č. 14. 

 
Tabulka č. 14: Které pověřené organizace poskytují ve Vaší ORP službu asistovaných předání 
nad rámec provozní doby své organizace ‒ podle požadavků klienta? 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Důvody neposkytování asistovaných předání mimo pracovní dobu 

 

Dalším indikátorem zjišťování byly limitující faktory, které brání organizacím v tom, 

aby nabídly své služby dalším klientům. Jako nejvíce limitující faktor byl téměř dvěma 

pětinami respondentů (38,9 %) vyhodnocen nedostatek personálních kapacit. Téměř 

třetina respondentů (27,8 %) dále uvedla, že je limituje i nedostatek finančních 

prostředků. Názorně výsledky dokumentuje graf č. 20.  
 
Graf č. 20: Proč pověřené organizace podle Vašeho názoru neposkytují službu asistovaných 
předání rodičům i mimo provozní dobu? 

 
Do kategorie „jiná odpověď“ byly zařazeny následující odpovědi: „Poskytují.“, „Pracují o víkendech.“ 

 

Neumožňují to personální kapacity.

Nedostatek financí.

Nedostatek služebních vozidel.

Nedostatek kvalifikovaného personálu.

Ze strany uživatelů není zájem.

Není to rentabilní.

Jiná odpověď.

Nevím, neevidujeme.

38,9% 

27,8% 

11,1% 

11,1% 

5,6% 

5,6% 

11,1% 

38,9% 

Proč pověřené organizace podle Vašeho názoru neposkytují službu 
asistovaných předání rodičům i mimo provozní dobu? 

Které pověřené organizace poskytují ve Vaší ORP službu asistovaných předání nad 
rámec provozní doby své organizace ‒ podle požadavků klienta? 

Blansko 
 Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko.  

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko. 

Břeclav 
 Spondea, o. p. s. 

 Fond ohrožených dětí Brno. 

Kyjov  Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjov. 

Slavkov u 
Brna 

 Poradna pro rodinu, Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s.  
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Více než polovina respondentů (55,6 %) uvedla, že jejich pracoviště OSPOD 

neposkytuje službu asistovaného předání nad rámec úředních hodin. Názorně 

výsledky dokumentuje graf č. 21.  
 
Graf č. 21: Poskytuje Vaše pracoviště OSPOD službu asistovaného předání nad rámec 
úředních hodin Vašeho oddělení ‒ podle požadavků klienta? 

 
Do kategorie „jiná odpověď“ byly zařazeny následující odpovědi: „Aktuálně v rámci pohotovosti 
OSPOD.“, „Pokud by byl zájem, zřejmě ano.“, „Pouze ve vybraných případech, u všech, kde je to 
potřeba, to není možné.“, „Ve zcela výjimečných případech, jen jako jednorázová náhrada („zástup“) 
za poskytující organizaci.“ 

 

Respondenti, kteří uvedli, že jejich pracoviště OSPOD poskytuje službu asistovaného 

předání nad rámec úředních hodin nebo jinou odpověď, měli možnost vypsat, o kolik 

úředních hodin ročně se jedná. Odpovědi dokumentuje následující tabulka č. 15. 

 
Tabulka č. 15: Kolik asistovaných předání nad rámec úředních hodin ročně poskytujete? 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Dalším indikátorem zjišťování byly limitující faktory, které brání oddělením OSPOD, 

aby nabízela službu asistovaného předání mimo úřední hodiny. Za nejvíce limitující 

faktor byl téměř dvěma pětinami respondentů (38,9 %) považován nedostatek 

personálních kapacit. Názorně výsledky dokumentuje graf č. 22.  

 

Ano, poskytuje. Ne, neposkytuje. Jiná odpověď.

11,1% 

55,6% 

33,3% 

Poskytuje Vaše pracoviště OSPOD službu asistovaného předání 
nad rámec úředních hodin Vašeho oddělení – podle požadavků 

klienta? 
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Graf č. 22: Proč Vaše oddělení neposkytuje službu asistovaného předání mimo úřední hodiny 
Vašeho oddělení? 

 
Do kategorie „jiná odpověď“ byly zařazeny následující odpovědi: „Referentky OSPOD mají také své 

rodiny, jsou to všechno matky, které mají také své povinnosti doma. Případů je tolik, že by navíc 

musely být v jeden čas na více místech, rodiče často požadují svého pracovníka.“, „Využíváme služeb 

psychologa, který u nás ambulantně působí pouze v pracovní době.“ apod. 

 

Zvýšená úhrada za služby asistovaných předání mimo pracovní dobu 

 

Téměř dvě třetiny respondentů (64,7 %) uvedly, že se vůbec nesetkaly s případem, 

kdy by organizace požadovala po rodičích za služby asistovaných předání mimo 

běžnou provozní dobu zvýšenou úhradu. Občas se s tímto požadavkem setkala 

necelá čtvrtina respondentů (23,5 %). Výsledky názorně dokumentuje graf č. 23.  

Neumožňují to personální kapacity.

Ze strany uživatelů není zájem.

Není to rentabilní.

Jiná odpověď.

38,9% 

11,1% 

5,6% 

27,8% 

Proč Vaše oddělení neposkytuje službu asistovaného předání mimo 
úřední hodiny Vašeho oddělení? 
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Graf č. 23: Setkal(a) jste se případně s tím, že by organizace požadovaly po rodičích za služby 
asistovaných předání mimo běžnou provozní dobu zvýšenou úhradu? 

 
  

 

Počet rodičů spolupracujících s OSPOD 

 

Respondenti měli možnost vyjádřit kvalifikovaný odhad počtu případů v roce 2016, 

v nichž se na oddělení OSPOD obrátili rodiče s žádostí o zprostředkování kontaktu 

na poskytovatele asistovaných předání nezletilých dětí mezi jejich rodiči v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů. Výsledky jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 16. 

 
Tabulka č. 16: Kolik rodičů se na Vaše oddělení sociálně-právní ochrany dětí obrátilo v roce 
2016 s žádostí o zprostředkování kontaktu na poskytovatele asistovaných předání nezletilých 
dětí mezi jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

0%

100%

Ano, občas. Ojediněle. Vůbec.

23,5% 
11,8% 

64,7% 

Setkal(a) jste se případně s tím, že by organizace požadovaly po 
rodičích za služby asistovaných předání mimo běžnou provozní 

dobu zvýšenou úhradu? 

© AUGUR Consulting, 2016, ORP JMK, N= 17. 

Kolik rodičů se na Vaše oddělení sociálně-právní ochrany dětí obrátilo v roce 2016 s žádostí 
o zprostředkování kontaktu na poskytovatele asistovaných předání nezletilých dětí mezi jejich 

rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Blansko 15 rodičů - 

Boskovice 0 rodičů Rodiče sami od sebe obvykle nežádají o asistovaný kontakt. 

Břeclav 7 rodičů - 

Hodonín 8 rodičů - 

Hustopeče 10 rodičů - 

Ivančice 0 rodičů - 
Kuřim 4 rodičů - 
Kyjov 7 rodičů - 

Mikulov 7 rodičů - 
Moravský 
Krumlov 

0 rodičů - 

Rosice 2 rodičů - 

Slavkov u 
Brna 

15 rodičů - 

Šlapanice 21 rodičů - 
Tišnov 7 rodičů Službu sami nenabízíme, protože jsou v Brně – z ruky, v nevhodné 
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          Tabulka: AUGUR Consulting 

  

časy ‒ a my sami na to systémově kapacity nemáme. Jde o rodiče, 
kteří s danou zakázkou přišli sami. Službu ve sporných případech 
sami od sebe nenavrhujeme, protože jsou v Brně a svými časovými 
možnostmi nesplňují představy rodičů. 

Veselí nad 
Moravou 

5 rodičů 

Nemohou se obrátit, když služby nejsou, a nejsou, protože rozvoj 
služeb v ORP je minimální, rozvoj těchto služeb Jihomoravský kraj 
váže na spoluúčast obcí na financování této služby, obce zastávají 
stanovisko, že zatížení obcí tímto spolufinancování je neúměrné 
a neschválí zásadnější rozvoj služeb. Výhled Jihomoravského kraje 
na nejbližší období je omezení jakéhokoli rozvoje. Možné řešení je 
mít na okrese jednu proškolenou službu, která je schopna zajistit 
všechny požadavky. V takovém případě narostou požadavky na 
tuto službu geometrickou řadou. 

Vyškov 3 rodiče - 
Znojmo 5 rodičů - 

Židlochovice 12 rodičů - 

Celkem 128 rodičů - 
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Iniciace asistovaných předání 

 

Respondenti měli možnost vyjádřit kvalifikovaný odhad podílu jednotlivých případů 

v závislosti na jejich iniciaci na celkovém počtu asistovaných předání ve své ORP. 

Výsledky dokumentuje následující tabulka č. 17. 

 
Tabulka č. 17: Vyjádřete prosím Váš kvalifikovaný odhad podílu případů na celkovém počtu 
asistovaných předání ve Vaší ORP. 

          Tabulka: AUGUR Consulting 

 
Kompetentní pracovníci OSPOD mohli uvést tři priority, které by měl Jihomoravský 

kraj přednostně řešit ve vztahu k asistovaným předáním v případě porozvodových 

a porozchodových konfliktů. Tato odpověď byla identifikována prostřednictvím volné 

otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se o zachycení spontánních 

reakcí respondentů. Kategorizovaná podoba odpovědí respondentů je 

dokumentována v následujících souhrnných přehledových tabulkách č. 18–20. 

  

  

 
Asistované předání 

bylo nařízeno soudně 
(v %). 

Asistované předání 
bylo dohodnuto v 
rámci dohody o 
předání (v %). 

Asistované předání si 
přejí rodiče (v %). 

Blansko 10  60 30 

Boskovice 0 100 0 

Břeclav 0 0 100 

Hodonín 0 20 80 

Hustopeče 0 25 75 

Ivančice 0 0 100 
Kuřim 86 7 7 
Kyjov 0 0 100 

Mikulov 0 0 100 
Moravský Krumlov - - - 

Rosice 50 0 50 

Slavkov u Brna 
0 40 60 

Šlapanice 0 3 97 
Tišnov 0 50 50 

Veselí nad Moravou 
0 80 20 

Vyškov 1 98 1 
Znojmo 1 89 10 

Židlochovice 70 5 25 

Průměr 13 34 53 
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Tabulka č. 18: Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský kraj přednostně řešit ve 
vztahu k asistovaným předáním v případě porozvodových a porozchodových konfliktů – 
priorita 1.  

Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský 
kraj přednostně řešit ve vztahu k asistovaným předáním 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů ‒ 

priorita 1. 
Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovědi 

respondentů byly kategorizovány.  

Počet odpovědí 

Absolutní 
Relativní  

(v %) 

Zajistit síť služeb poskytujících asistovaná předání na území celého kraje.  4 28,6 

Navýšit počet služeb poskytujících asistovaná předání. 3 21,4 

Zajistit síť služeb poskytujících asistovaná předání, které pokryjí časové 

požadavky klientů.  
2 14,3 

Zajistit financování služeb (např. podpora spočívající v zařazení služeb do 

komunitního plánu sociálních služeb z oblasti rodinné politiky a finanční 

dotace na tyto aktivity). 

2 14,3 

Ostatní. 3 21,4 

CELKEM 14 100 

Tabulka: AUGUR Consulting 

Do kategorie „ostatní“ byly zařazeny následující odpovědi: „Zmapovat kapacity a parametry 
současných asistenčních služeb.“, „Považujeme za nutné, aby tyto služby nebyly uživateli hrazené, 
byly bezplatné“, „Narovnané vztahy mezi rodiči, zájem dítěte.“ 

 
 
Tabulka č. 19: Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský kraj přednostně řešit ve 
vztahu k asistovaným předáním v případě porozvodových a porozchodových konfliktů – 
priorita 2.  

Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský 
kraj přednostně řešit ve vztahu k asistovaným předáním 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů ‒ 

priorita 2. 
Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovědi 

respondentů byly kategorizovány.  

Počet odpovědí 

Absolutní 
Relativní  

(v %) 

Zajistit síť služeb poskytujících asistovaná předání na území celého kraje.  4 33,3 

Zajistit síť služeb poskytujících asistovaná předání, které pokryjí časové 

požadavky klientů.  
3 25,0 

Ostatní. 5 41,7 

CELKEM 12 100 

Tabulka: AUGUR Consulting 

Do kategorie „ostatní“ byly zařazeny následující odpovědi: „Zájem dítěte.“, „Informovanost o aktuální 
volné kapacitě pověřených osob (jako tomu je u ZDVOP).“, „Není jednotná metodika pro celý 
Jihomoravský kraj.“, „Bezplatnost.“, „Souvisí s prioritou 1 ‒ personální zajištění.“ 
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Tabulka č. 20: Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský kraj přednostně řešit ve 
vztahu k asistovaným předáním v případě porozvodových a porozchodových konfliktů – 
priorita 3.  

Uveďte tři priority, které by podle Vás měl Jihomoravský 
kraj přednostně řešit ve vztahu k asistovaným předáním 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů ‒ 

priorita 3. 
Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovědi 

respondentů byly kategorizovány.  

Počet odpovědí 

Absolutní 
Relativní  

(v %) 

Zajistit síť služeb poskytujících asistovaná předání, které pokryjí časové 

požadavky klientů.  
2 20,0 

Zajistit síť služeb poskytujících asistovaná předání na území celého kraje.  2 20,0 

Zajistit odbornost poskytovatelů asistovaných předání.  2 20,0 

Ostatní. 4 40,0 

CELKEM 10 100 

Tabulka: AUGUR Consulting 

Do kategorie „ostatní“ byly zařazeny následující odpovědi: „Nastavení jednotných pravidel pro 
pověřené osoby ‒ např. zveřejnění ceníků, rozsah provozní doby apod.“, „Spojit se s ostatními kraji 
a navrhnout změnu podmínek účelové dotace SPO směrem k možnosti využití prostředků na 
asistované styky. Prosadit na MPSV možnost spolufinancovat tyto služby z účelové dotace na výkon 
SPO podobně, jako nyní jdou peníze za pěstounskými rodinami do služeb. Finanční spoluúčast klientů 
se pochopitelně nevylučuje.“, „Více poskytovatelů.“, „Souvisí s financováním ‒ zkvalitnění technického 
vybavení organizací.“  
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IV.2. Kvalitativní šetření – organizace 

IV.2.1. Asistované styky 

Popis situace 

V současné době v Jihomoravském kraji poskytují službu asistovaných styků 

mezi dětmi a jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů 

pouze tři poskytovatelé. Jedná se o následující subjekty: 

A. Spondea, o. p. s. 

B. Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, Hapalova 

C. Krok Kyjov, z. ú. 

 

Způsob poskytování služby asistovaných styků 
 

a. Podmínky pro poskytování asistovaných styků 

Spondea, o. p. s., poskytuje službu asistovaných styků již od roku 2004. Vzhledem 

k tomu, že legislativa nevymezuje pravidla pro poskytování asistovaných styků, 

vytvořila společnost Spondea na základě zkušeností z jiné organizace a s využitím 

poznatků tzv. dobré praxe vlastní metodiku pro poskytování služeb asistovaných 

styků. Východiskem metodiky je smlouva mezi rodiči a poskytovatelem těchto služeb. 

Před poskytnutím služby asistovaného styku je podmínkou pro nastartování 

spolupráce mezi rodiči a poskytovatelem služeb asistovaných styků návštěva rodičů 

v místě poskytování služby, seznámení se s pravidly poskytování služby a podpis 

smlouvy mezi rodiči a poskytovatelem.  

KC Brno, Hapalova, poskytuje služby také na základě jednoznačně stanovené 

metodiky a podmínek poskytování. Na službě asistovaných styků participují také 

psychologové. Služba je poskytována na vysoké odborné úrovni. Službu 

asistovaných styků si domlouvají rodiče dopředu a je s nimi uzavírána smlouva. 

Služba je poskytována zdarma a je určena pro rodiče s dětmi do 18 let. Organizace 

neposkytuje službu asistovaných styků v terénu, ale pouze v místě – v zařízení. 

Existují však značné prostorové limity pro poskytování služby v pracovní dny.  

Krok Kyjov, z. ú., poskytuje službu asistovaných styků na základě uzavřené dohody 

s oběma rodiči. Dohodu s rodiči uzavírá organizace vždy na tři měsíce. Pro službu 

asistovaných styků má Krok Kyjov vypracovanou vlastní metodiku, která obsahuje 

pravidla a podmínky pro poskytování služby a současně vymezuje práva a povinnosti 

obou zúčastněných stran. Během poskytování služby jsou vypracovávány podrobné 

záznamy a po ukončení poskytování služby je sepsána souhrnná zpráva, která slouží 

jako podklad pro případnou další práci s rodinou. Krok Kyjov poskytuje také další 

návazné služby pro rodiny s dětmi, jedná se zejména o odborné sociální poradenství 
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a terapeutická sezení s jednotlivými členy rodiny. Podle sdělení komunikačního 

partnera je služba asistovaných styků pouze jednou z několika služeb, které 

organizace nabízí, a pouze menšinovou částí práce organizace. Během roku 2016 

bylo uzavřeno celkem 26 dohod o asistovaném styku. Služba působí zejména v ORP 

Kyjov a Veselí nad Moravou. Podle sdělení pracovnice služby mají o asistované 

styky zájem ze 75 % sami rodiče a pouze jedna čtvrtina je nařízena ze strany 

opatrovnických soudů nebo OSPODu. Většina asistovaných styků probíhá přímo 

v prostorách poskytovatele služby, avšak v ojedinělých případech lze službu 

poskytnout i v terénu, jedinou podmínkou je začátek i konec služby v prostorách 

poskytovatele. 

 

b. Frekvence poskytování asistovaných styků 

Na základě dvanáctiletých zkušeností s poskytováním asistovaných styků mezi dětmi 

a jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů a na základě 

metodiky poskytuje Spondea službu asistovaných styků standardně jedenkrát týdně 

po dobu jedné hodiny nebo jedenkrát za 14 dní po dobu dvou hodin. Východiskem je 

samozřejmě rozhodnutí a požadavky opatrovnického soudu. V tomto případě vznikají 

dílčí komplikace tím, že nestátní neziskové organizace nebývají účastníkem řízení 

a opatrovnické soudy rozhodují v dílčích případech ad hoc bez předběžného ověření 

skutečných možností poskytování služby asistovaných styků ze strany neziskových 

organizací. Společnost Spondea poskytuje asistovaný styk v rozsahu 

cca 10 asistovaných styků pro jednu rodinu. Na základě zkušeností je zřejmé, že při 

více asistovaných stycích se především ze strany dítěte tato služba zacyklí, pro dítě 

se stává jakousi povinností, rutinou, dítě se na základě vyšší periodicity asistovaných 

styků již nerozvíjí a celý smysl této služby je následně samoúčelný až 

kontraproduktivní. Z vyjádření komunikačního partnera vyplývá, že cílem je snaha 

o uspořádání vztahů v rozpadající se (rozpadlé) rodině. Asistovaný styk by neměl být 

pouhým alibismem pro řešení této nestandardní situace.  

KC Brno, Hapalova, poskytuje služby v rozsahu jedna hodina týdně nebo jedna 

hodina za 14 dní. Jako optimální je podle komunikačního partnera z KC Hapalova 

považováno cca 10 asistovaných styků. Větší počet asistovaných styků již není 

efektivní a nenaplňuje hlavní cíl ‒ stabilizaci rodinných vztahů v návaznosti na dítě 

(děti). 

Pozn.: V této souvislosti byla diskutována také role tzv. mediátorů. Role mediátorů je 

však v tomto případě limitována motivací rodičů situaci řešit. V případě, že rodiče 

nemají zájem situaci řešit, není ze strany mediátora nabídnuta další alternativa 

a v řadě případů je pouze konstatováno, že dohoda mezi rodiči není možná.  

Krok Kyjov doporučuje poskytovat službu asistovaných styků standardně jedenkrát 

týdně po dobu jedné hodiny, v případě nestandardních situací (kdy např. jeden 
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z rodičů bydlí ve značně vzdáleném městě apod.) se frekvence poskytování řeší 

individuálně, avšak jak sdělil komunikační partner, je nutné službu asistovaných 

styků absolvovat alespoň jednou za 14 dní. Jako optimální je podle pracovnice Krok 

Kyjov celkem 12 asistovaných styků poskytnutých během tří měsíců.  

 

c. Úhrada 

Ve společnosti Spondea hradí každý z rodičů za asistovaný styk částku 250 Kč za 

jednu hodinu asistovaného styku. Společnost Spondea upustila od dříve 

poskytované služby asistovaného styku v rámci víkendů, případně poskytování 

asistovaných styků v terénu mimo sídlo služby. Za tyto služby byla účtována částka 

včetně dojezdu odpovědného personálu ve výši 750 Kč. Od této služby (mimo běžný 

pracovní týden) bylo následně upuštěno z několika důvodů. Existovala rozdílná 

představa rodičů a NNO o poskytování asistovaných styků. Ze strany NNO 

metodické nastavení preferovalo vhodný prostor pro poskytování asistovaných styků 

a pracovníka, na kterého bylo dítě zvyklé. V řadě případů nebylo možné sladit 

představy rodičů a podmínky stanovené NNO. Poskytování služby v rámci víkendů 

mimo běžné prostředí poskytovatele této služby – v terénu bylo vyhodnoceno jako 

nerelevantní, poškozující v některých případech zájmy dítěte.  

Služba je v KC Hapalova poskytována zdarma. Poskytovatel je příspěvkovou 

organizací města Brna. Poskytování asistovaných styků není nosnou a hlavní 

službou, kterou poskytovatel klientům nabízí.  

V minulosti nabízel Krok Kyjov službu asistovaných styků pro rodiny zdarma, tato 

služba byla plně hrazena z individuálního programu Evropské unie. V současnosti je 

služba hrazena rodiči, standardní úhrada za jednu hodinu služby v pracovní dny je 

150 Kč a o víkendu 200 Kč. V březnu 2016 se organizaci podařilo získat dotaci 

od Ministerstva práce a sociálních věcí a do služby tedy mohly být zařazeny i rodiny, 

kterým byl asistovaný styk nařízen opatrovnickým soudem nebo OSPOD, a tyto 

rodiny si nemohly finančně službu dovolit. Standardně je služba asistovaných styků 

nabízena v pracovní dny a každou lichou sobotu. V případě zájmu rodičů je možná 

i individuální dohoda a služba je poskytována v pracovní dny i mimo pracovní dobu 

organizace. Dle sdělení komunikačního partnera je největší zájem ze strany rodičů 

právě o víkendové termíny. Většina asistovaných styků tak probíhá v těchto dnech. 

 

d. Kapacitní možnosti 

Z vyjádření komunikačního partnera z organizace Spondea vyplývá, že požadavky 

a poptávka, především ze strany opatrovnických soudů, ale i ze strany rodičů 

převyšují kapacitní možnosti poskytovatele této služby. Klienti (rodiče s dětmi) 
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využívají asistovaný styk z 50 % na základě rozhodnutí soudu a z 50 % z vlastní 

iniciativy.  

Dle vyjádření zástupce KC Hapalova za poslední rok vzrostl zájem ze strany rodičů 

až trojnásobně. Podle kvalifikovaného odhadu komunikačního partnera se realizuje 

až 90 % asistovaných styků z celkového počtu 40 na základě rozhodnutí soudu 

a pouze 10 % těchto asistovaných styků je uskutečněno na základě požadavku 

rodičů. 

Dle vyjádření komunikačního partnera z Kroku Kyjov je v současné době tato 

organizace schopna uspokojit poptávku po službě asistovaných styků. Jako důvod 

byl uveden zejména fakt, že pokud je služba zpoplatněna, je o ni mezi rodiči menší 

zájem. V dobách, kdy byla služba poskytována zdarma (od roku 2013 do roku 2015), 

byl zájem rodičů větší a služba měla kapacity zcela naplněny a nebyla schopna 

uspokojit zájem všech potenciálních žadatelů. Poptávka po službě asistovaných 

styků tedy podle názoru pracovnice organizace klesla. Největší zájem je mezi rodiči 

dlouhodobě o víkendové poskytování služby (v sobotu i v neděli), avšak 

z personálních důvodů nelze službu v těchto termínech poskytovat zcela podle přání 

rodičů. Během víkendů je služba poskytována vždy v liché soboty a její kapacita je 

i v současné době zcela naplněna.    

 

Kritická místa 

 

a. Motivace rodičů 

Dle zástupce Spondey především rodiče, kterým byl nařízen asistovaný styk 

z rozhodnutí soudu, vykazují v některých případech sníženou motivaci pro efektivní 

absolvování asistovaných styků. U některých rodičů schází motivace a v dílčích 

případech je asistovaných styk jedním z rodičů bojkotován. Rodič brání druhému 

rodiči ve styku s dítětem i pod hrozbou případné finanční sankce.   

Jak sdělil zástupce KC Hapalova, asistovaný styk nařízený soudy má své limity 

v ochotě nebo neochotě rodičů toto rozhodnutí akceptovat. Motivace některých 

rodičů pro asistovaný styk je velmi nízká. 

Kompetentní zástupce Kroku Kyjov sdělil, že tři čtvrtiny asistovaných styků si přejí 

sami rodiče, avšak většinou se jedná pouze o jednoho z rodičů a druhý nejeví 

o službu zájem. Většina dohod mezi organizací a rodiči tedy není uzavřena kvůli 

nezájmu jednoho z rodičů na službě participovat.  

 

b. Rozhodování soudů 

Podle organizace Spondea opatrovnické soudy řeší v návaznosti na celkový vývoj 

míry rozvodovosti celou řadu případů, kdy je asistovaný styk rodičů s dětmi jednou 
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z možností případného stabilizování vztahu mezi rodiči a dítětem. V této souvislosti 

však vzhledem k velkému počtu soudců, kteří se podílí na soudních rozhodnutích, 

bývá často jejich přístup nejednotný, neodpovídá v některých případech reálným 

možnostem systému poskytování služby asistovaných styků. Komunikace mezi 

soudy a dalšími aktéry v sociální oblasti, kteří se bezprostředně podílejí na koordinaci 

poradenství nebo poskytování služby asistovaných styků, není ideální. V dílčích 

případech dochází k rozhodnutím opatrovnických soudů a nařízení asistovaných 

styků např. na období víkendů, kdy služby nejsou schopny z kapacitních důvodů 

služby poskytovat. Poskytovatelé služeb se tedy mohou odvolat vůči nařízení 

opatrovnického soudu, což má v řadě případů negativní důsledky na konsolidaci 

a stabilizaci rodiny, neboť je celý proces neúměrně formálně protahován.  

V případě KC Hapalova až 90 % asistovaných styků probíhá na základě rozhodnutí 

opatrovnických soudů. Ve službě se setkávají s rodiči, kteří asistovaný styk s jiným 

rodičem bojkotují a zamezují styku dítěte s druhým rodičem.  

Na základě rozhodnutí opatrovnického soudu nebo OSPOD probíhá v Kroku Kyjov 

pouze jedna čtvrtina asistovaných styků. Komunikaci a spolupráci s OSPOD hodnotí 

zástupce organizace jako velmi dobrou, avšak v minulosti tomu tak nebylo, nyní se již 

situace díky soustavné práci a komunikaci zlepšila. Rozhodování soudů je naopak 

hodnoceno jako velmi nepružné a zdlouhavé. V některých případech opatrovnické 

soudy rozhodují i navzdory doporučení služby a odborníků a proti zájmům 

samotného dítěte. Zástupci organizace Krok Kyjov se v minulosti snažili dotyčné 

soudní úředníky informovat o svojí činnosti a o možnostech spolupráce, avšak byli 

odmítnuti. I přes snahu o informovanost tak soudy i nadále nařizují asistované styky 

na jiné dny, než je tato služba reálně poskytována. V tomto případě pak vždy záleží 

na dohodě mezi samotnou službou a OSPODem.  

Prioritou do budoucna by mělo být podle zástupce Kroku Kyjov zlepšení spolupráce 

s opatrovnickými soudy. Ty v současné době odmítají s organizací spolupracovat, 

jsou neefektivní a nepružné. Případně by mělo být rozhodování o asistovaných 

stycích převedeno na jinou instituci.  

 

c. Kapacitní limity 

Dílčím problémem pro Spondeu je také skutečnost, kdy po rozvodu manželství 

dochází ke geografickému odloučení bývalých manželů. Sladit možnosti obou rodičů 

při asistovaném styku bývá v některých případech vzhledem ke geografické 

vzdálenosti jejich nových bydlišť náročné.  

Poskytovatel KC Hapalova nabízí službu asistovaných styků především v pátek 

a v sobotu, kdy jsou volné prostorové kapacity. Problém je však s poskytováním 

služby asistovaných styků v průběhu pracovního týdne. V průběhu pracovního týdne 

nejsou k dispozici odpovídající prostorové kapacity.  
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Největší zájem o službu asistovaných styků je dle sdělení zástupce Kroku Kyjov ve 

víkendových termínech. V současné době jsou však personální kapacity organizace 

zcela naplněny, a není tak možné tomuto zájmu vyhovět. Důležitý je i fakt, že 

organizace poskytuje další sociální služby a její pracovníci jsou kapacitně zcela 

vytíženi. 

 

 

d. Motivace služeb navyšovat kapacity 

Z vyjádření komunikačního partnera vyplynulo, že Spondea by případně ocenila 

navýšení personálních kapacit o jeden úvazek pro zkvalitnění poskytování služby 

asistovaných styků.  

Jak sdělil zástupce Kroku Kyjov, největší zájem je o termíny poskytování služby 

asistovaných styků v nepracovní dny, avšak tyto kapacity jsou v současnosti zcela 

naplněny. V případě navýšení financí je služba ochotna navýšit své personální 

kapacity a službu asistovaných styků poskytovat i v dalších nepracovních dnech. 

Prostorové kapacity služby jsou zcela dostačující i při zvýšeném počtu asistovaných 

styků. 

Pozn.: Vzhledem k absenci jednoznačného vymezení způsobu poskytování služby 

asistovaných styků, dále pak v návaznosti na absenci motivace některých rodičů 

využít služby asistovaných styků ke stabilizaci rodinných vztahů, ale i v návaznosti na 

celou řadu dalších dílčích faktorů jsme na základě empirických poznatků 

zaznamenali u dvou stávajících poskytovatelů služeb asistovaných styků sníženou 

míru ochoty své kapacity dále rozšiřovat.  

Pozn.: Služby asistovaných styků v minulosti poskytovaly i jiné sociální služby jako 

např. Triáda – poradenské centrum, z. ú., Fond ohrožených dětí, Chovánek – dětské 

centrum rodinného typu, p. o. Z různých důvodů, které popisujeme v další části této 

zprávy (absence legislativního ukotvení, finanční podpora, problematické rozhodnutí 

soudů, kapacitní možnosti, motivace rodičů atd.), se však tyto organizace již nevěnují 

poskytování služby asistovaných styků.  

Pozn.: Je potřeba konstatovat, že služby asistovaných styků nejsou u žádného ze tří 

stávajících poskytovatelů této služby rozhodující činností. Ve všech třech případech 

se jedná o poskytovatele, kteří nabízejí služby obdobného nebo i jiného druhu, jako 

jsou asistované styky; tyto jsou poskytovány všemi třemi poskytovateli spíše jako 

jedna z více služeb.  

 

e. Absence legislativního vymezení asistovaných styků  

Podle zástupce KC Hapalova je problémem neukotvení institutu asistovaného styku 

v legislativě. Legislativa nevymezuje situace ani podmínky, za kterých by měl být 
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asistovaný styk uplatněn, ani postupy, jak by měl být v praxi realizován. Problémem 

je především ochota (neochota) rodičů participovat na asistovaném styku. Stávající 

legislativa na rodiče nevytváří pozitivní tlak, aby měli zájem situaci ve vztahu k dítěti 

uspokojivě řešit. Ze strany komunikačních partnerů zazněly i konkrétní příklady praxe 

ze zahraničí. Např. v Itálii a Francii existuje praxe, kdy je dítě na určitou omezenou 

dobu rodičům odejmuto, rodičům je poskytnut i prostor pro mediaci a v případě 

dohody rodičů je dítě dále svěřeno jednomu z nich za podmínek, které byly 

dohodnuty v rámci mediace. Tento postup je samozřejmě v prostředí České republiky 

v současné době pouze stěží uplatnitelný, nicméně zaznívaly názory, že kromě 

institutu asistovaných styků mezi rodiči a dětmi by měla existovat širší platforma 

podpory rodičovství s nabídkou dalších souvisejících služeb pro rodiny, které se 

ocitly v situaci porozvodového nebo porozchodového konfliktu. Právě širší platforma 

podpory rodičovství a dalších souvisejících služeb se jeví jako vhodná alternativa 

k institutu asistovaného styku a asistovaného předání. Jednalo by se především 

o podporu komunikace mezi rodiči s cílem primární stabilizace neutěšeného 

rodinného klimatu.   

Podle komunikačního partnera z Kroku Kyjov by mělo být prioritou Jihomoravského 

kraje do budoucna zajištění jasné a srozumitelné metodické opory pro organizace, 

které poskytují službu asistovaných styků. Obecné metodické vymezení pro 

poskytování této služby v současnosti zcela schází a každá organizace má 

vypracovanou svoji vlastní metodiku, podle které postupuje. Celý systém je tak 

značně nejednotný a komplikovaný. Velice důležité je také soustavné vzdělávání 

pracovníků služby, které bude současně akreditované a na kterém se bude podílet 

i Jihomoravský kraj. Velice přínosné by podle zástupce organizace bylo také sdílení 

příkladů dobré praxe.  

 

IV.2.2. Asistovaná předání 

Službu asistovaných předání Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova dříve 

neposkytovalo. V letošním roce však poskytli službu na základě konkrétního 

požadavku rodičů ve dvou případech. Z vyjádření komunikačního partnera však 

vyplynulo, že službu vnímají pouze jako doplňkovou k asistovaným stykům. 

Vzhledem k prostorovým omezením zařízení nejsou schopni službu poskytovat ve 

větším počtu případů. Limity nejsou spatřovány ani ve finanční podpoře ani 

v personálních kapacitách, spíše se jedná o omezené prostorové možnosti pro 

poskytování této služby.  

Komunikační partner uvedl, že není schopen posoudit, zda požadavky 

opatrovnických soudů a požadavky rodičů odpovídají kapacitním možnostem 

stávajících poskytovatelů služby asistovaných předání. V současné chvíli není 
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informační propojenost mezi OSPOD a poskytovatelem. Komunikace však probíhá, 

spíše však na úrovni konkrétních případů.  

Organizace Krok Kyjov v roce 2015 neposkytovala službu asistovaných předání, 

avšak v minulosti ano. V současné době byla zahájena spolupráce s OSPODem 

Kyjov a Centrem sociálních služeb v Kyjově, které tuto službu také nabízejí. 

Spolupráce spočívá ve společných setkáních, na kterých se plánuje spolupráce na 

další rok, a dále v hodnoticích setkáních, na kterých je dosavadní spolupráce 

společně diskutována a kriticky hodnocena.  

Služba asistovaných předání v minulosti probíhala výhradně v prostorách 

poskytovatele této služby, a to zejména proto, že s asistovaným předáním měla 

služba velice špatné zkušenosti. Tato služba byla dříve organizací nabízena zcela 

zdarma podle přání klienta. Na rozdíl od služby asistovaných styků je pro službu 

asistovaných předání nutný souhlas pouze jednoho z rodičů a z tohoto důvodu 

docházelo ke zneužívání služby pro osobní účely jednoho z rodičů, který pouze 

hledal „svědky“ proti druhému rodiči. I z tohoto důvodu je nyní tato služba nabízena 

pouze v prostorách organizace a současně je zpoplatněna částkou 150 Kč za jedno 

předání v pracovní dny v maximální délce trvání jedna hodina a v nepracovní dny 

částkou 200 Kč.  

Podle názoru kompetentního pracovníka Kroku Kyjov by tato služba neměla být 

poskytována dlouhodobě, ale pouze jako doplňková služba ke službě asistovaných 

styků. V případě asistovaných předání totiž nelze podle pracovníka Kroku Kyjov 

pracovat s jednotlivými členy rodiny a služba se omezuje pouze na samotné předání 

dítěte mezi rodiči.   
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IV.3. Kvantitativní šetření mezi pověřenými organizacemi 

 

IV.3.1. Způsob sběru dat 

Východiskem pro naplnění zadání bylo uplatnění dotazníkového šetření, tedy 

kvantitativního metodologického přístupu. Podkladem pro dotazování byl 

zadavatelem schválený zjišťovací nástroj – dotazník s uzavřenými i otevřenými 

zjišťovacími otázkami.  

Dotazování bylo provedeno CAWI technikou sběru dat. V on-line prostředí byl 

vytvořen interaktivní webový dotazník, který se skládal ze dvou částí. První část 

dotazníku se zabývala potřebností asistovaných styků mezi nezletilými dětmi a jejich 

rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů. Druhá část dotazníku se 

věnovala potřebnosti asistovaných předání nezletilých dětí mezi jejich rodiči 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů. 

Cílovou skupinu tvořily osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

v Jihomoravském kraji. Celkem bylo osloveno 31 sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji. Vyplněný dotazník zaslalo celkem 17 respondentů. 

Sběr dat proběhl v termínu od 8. prosince 2016 do 16. prosince 2016. Pokud 

kompetentní pracovníci odeslali dotazníky po ukončení sběru dat, tato data nebyla 

zařazena do statistického zpracování dat. 
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IV.3.2. Analýza potřebnosti asistovaných styků v Jihomoravském 

kraji 

Více než dvě pětiny zástupců organizací pověřených OSPOD (41,2 %) uvedly, že 

v posledních 10 letech poskytovaly klientům službu asistovaných styků mezi dětmi a 

rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů. Necelé tři pětiny 

organizací uvedly, že tuto službu svým klientům v posledních 10 letech 

neposkytovaly. Názorně výsledky dokumentuje graf č. 24. 
 
Graf č. 24: Poskytovali jste v posledních 10 letech klientům službu asistovaných styků mezi 
dětmi a rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

 
 

Některé pověřené organizace uvedly komentář. Pro ilustraci situace jsou odpovědi 

zprostředkovány v následující tabulce č. 21. 

 
Tabulka č. 21: Komentář k otázce: Poskytovali jste v posledních 10 letech klientům službu 
asistovaných styků mezi dětmi a rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

41,2% 58,8% 

Poskytovali jste v posledních 10 letech klientům službu asistovaných styků 
mezi dětmi a rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Ne Ano

© AUGUR Consulting, 2016, organizace pověřené OSPOD, N= 17. 

Poskytovali jste v posledních 10 letech klientům službu asistovaných styků mezi dětmi 
a rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Centrum sociálních služeb 
Vyškov, o. p. s., poradna pro 

rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy 

Asistované kontakty mezi dětmi a rodiči poskytujeme tak dlouho, 

jak dlouho spolupracujeme s OSPOD v rámci řešení 

opatrovnických sporů. Vždy se jedná o případy, kdy je hrozba 

přerušení vazby mezi rodičem a dítětem. 

Mgr. Milan Tělupil 

Pouze výjimečně a tam, kde bylo zvýšeně pravděpodobné, že 

spolupráce v tomto bude v řádu několika (do cca pěti) setkání, 

což především souviselo s deklarovanou pozitivní motivací obou 

rodičů.    

TRIADA ‒ Poradenské 
centrum, z. ú.,  

Orlí 20, 602 00 Brno 

TRIADA ‒ Poradenské centrum, z. ú,. má v práci s rodinami 

a tématem vztahových vazeb ohrožených dětí dlouholeté 

zkušenosti. I v uplynulých letech poskytovala podporu rodinám 
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Pozn. Odpovědi nejsou korigovány.      Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Důvody ukončení poskytování asistovaných styků 

 

Organizace, které uvedly, že v posledních 10 letech poskytovaly klientům službu 

asistovaných styků, mohly uvést důvody, proč již tuto službu neposkytují. Celkem 

na tuto otázku odpovídalo sedm organizací a mohly označit i více variant odpovědí. 

Pět organizací (71,4 %) uvedlo, že přestaly poskytovat služby asistovaných styků 

z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dvě organizace (28,6 %) uvedly, že 

přestaly poskytovat služby asistovaného styku z důvodu nedostatečných 

personálních kapacit. Dvě organizace (14,3 %) uvedly jinou odpověď. Názorně 

výsledky dokumentuje graf č. 25. 

 
Graf č. 25: Z jakého důvodu již službu asistovaných styků mezi dětmi a rodiči v případě 
porozvodových a porozchodových konfliktů neposkytujete? 

 
 

Nedostatek financí.

Neumožňují to personální kapacity.

Jiná odpověď.

71,4% 

28,6% 

28,6% 

Z jakého důvodu již službu asistovaných styků mezi dětmi a rodiči 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů neposkytujete? 

s dětmi po rozchodu rodičů s cílem podpořit vytváření, 

zlepšování a upevňování vztahů, vazeb a kontaktů dítěte 

s rodičem, se kterým nežije, a to formou asistovaných kontaktů. 

Z praxe vyplynulo, že při rozchodu rodičů leží často jádro věci ve 

vztahových problémech. Pokud nejsou rodiče schopni se 

dohodnout na další péči o dítě po rozchodu a je nutno ji upravit 

soudně, dochází často k mocenskému boji, kdy se samotné dítě 

často ocitá na okraji (místo středu) zájmu. Nezřídka přicházeli 

rodiče po letech trvajících soudních sporů v hlubokém konfliktu, 

kdy bez dlouhodobé rodinné terapie nebylo možné jim podporu 

poskytnout. Aby mohla být pomoc dítěti v době rozchodu rodičů 

poskytnuta účinně, je nezbytným předpokladem práce s rodiči již 

v počátku, jedná se o proces, který vyžaduje jednak odbornost 

pracovníků spolupracujících s rodiči, multidisciplinární přístup 

(spolupráce OSPOD s odborným zařízením na tvorbě IPOD, 

případových konferencích apod.), ale také jisté finanční zajištění, 

neboť se jedná často o dlouhodobý proces. 
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U respondentů, kteří zvolili možnost „jiná odpověď“, byla identifikována odpověď 

prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se 

o zachycení spontánních reakcí respondentů. Na otázku jsme zaznamenali celkem 

dvě odpovědi. Jedna organizace uvedla, že službu již poskytují, a jeden poskytovatel 

uvedl, že služby byly poskytovány pouze v provozní době a klienti potřebovali 

zejména asistenci při předání, případně asistované styky o víkendu. 

 

Podmínky a motivace poskytování asistovaných styků 

 

Organizace byly dotázány, zdali zvažují, že by službu asistovaných styků mezi dětmi 

a rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů v horizontu cca tří let 

opět začaly poskytovat. Více než polovina organizací (53,3 %) uvedla, že o této 

možnosti neuvažují. Pětina organizací (20,0 %) uvedla, že tuto možnost zvažují. Více 

než čtvrtina organizací (26,7 %) uvedla jinou odpověď. Názorně výsledky 

dokumentuje graf č. 26. 
 
Graf č. 26: Zvažujete, že byste službu asistovaných styků mezi dětmi a rodiči v případě 
porozvodových a porozchodových konfliktů v horizontu cca tří let opět začali poskytovat? 

 
 

U respondentů, kteří zvolili možnost „jiná odpověď“, byla identifikována odpověď 

prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se 

o zachycení spontánních reakcí respondentů. Na otázku jsme zaznamenali celkem tři 

odpovědi. Dvě organizace uvedly, že službu již poskytují, a jeden poskytovatel uvedl, 

že službu bude poskytovat velmi výjimečně a za výše naznačených podmínek. 
 

Respondenti byli dále dotázáni, za jakých podmínek by byli ochotni zvažovat 

možnost poskytování služby asistovaných styků mezi dětmi a rodiči v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů. Odpověď byla identifikována 

prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se 

Ano. Ne. Jiná odpověď

20,0% 

53,3% 
26,7% 

Zvažujete, že byste službu asistovaných styků mezi dětmi a rodiči v případě 
porozvodových a porozchodových konfliktů v horizontu cca tří let opět 

začali poskytovat? 
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o zachycení spontánních reakcí respondentů. Na otázku jsme zaznamenali celkem 

19 odpovědí. Kategorizovaná podoba odpovědí respondentů je dokumentována 

v následující souhrnné přehledové tabulce č. 22. 
 
Tabulka č. 22: Za jakých podmínek byste byli ochotni zvažovat možnost poskytování služby 
asistovaných styků mezi dětmi a rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů?  

Za jakých podmínek byste byli ochotni zvažovat možnost 
poskytování služby asistovaných styků mezi dětmi 

a rodiči v případě porozvodových a porozchodových 
konfliktů? 

Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovědi 
respondentů byly kategorizovány.  

Počet odpovědí 

Absolutní 
Relativní  

(v %) 

Pokud by služba byla placená. 5 26,3 

V případě, že by byl zájem ze strany našich klientů a klienti by byli 

motivovaní. 
4 21,1 

Pokud by byla dostatečná personální kapacita. 4 21,1 

V současnosti o poskytování neuvažuji. 3 15,8 

Službu poskytujeme stále. 2 10,5 

Pokud by bylo vhodné zázemí. 1 5,2 

CELKEM 19 100 

Tabulka: AUGUR Consulting 
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IV.3.1. Analýza potřebnosti asistovaných předání v Jihomoravském 

kraji 

Více než třetina zástupců pověřených organizací OSPOD (35,3 %) uvedla, že 

v posledních deseti letech poskytovala klientům službu asistovaných předání 

nezletilých dětí mezi jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových 

konfliktů. Necelé dvě třetiny organizací (64,7 %) uvedly, že tuto službu svým klientům 

v posledních 10 letech neposkytovaly. Názorně výsledky dokumentuje graf č. 27. 

 
Graf č. 27: Poskytovali jste v posledních 10 letech klientům službu asistovaných předání 
nezletilých dětí mezi jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

 
 

Některé pověřené organizace uvedly komentář. Pro ilustraci situace jsou odpovědi 

zprostředkovány v následující tabulce č. 23.  

 
Tabulka č. 23: Komentář k otázce: Poskytovali jste v posledních 10 letech klientům službu 
asistovaných předání nezletilých dětí mezi jejich rodiči v případě porozvodových 
a porozchodových konfliktů? 

64,7% 35,3% 

Poskytovali jste v posledních 10 letech klientům službu 
asistovaných předání nezletilých dětí mezi jejich rodiči v případě 

porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Ne Ano

© AUGUR Consulting, 2016, ORP JMK, N=18. 

Poskytovali jste v posledních 10 letech klientům službu asistovaných předání nezletilých dětí 
mezi jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů? 

Centrum sociálních služeb 
Vyškov, o. p. s., poradna pro 

rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy 

Asistované předávání poskytujeme pouze v prostoru poradny, 

a to v případech, kdy to odborný pracovník vyhodnotí jako 

nezbytný krok, nebo to je určeno v usnesení soudu. 

TRIADA ‒ Poradenské 
centrum, z. ú., 

 Orlí 20, 602 00 Brno 

Službu asistovaných předávání jsme poskytovali v ambulantní 

formě (v sídle organizace), avšak pouze jako druhou fázi etapy 

po úspěšně realizovaných asistovaných kontaktech v našem 

zařízení. Setkávání dítěte s rodičem se tak postupně přesunulo 

do přirozeného prostředí. Smyslem asistovaného předávání bylo 

připravit ve spolupráci s rodiči kontakt s dítětem a po skončení 

společně reflektovat jeho průběh, plánovat případné změny 

a připravovat je na setkávání bez asistence. Pro mnohé rodiče je 
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Pozn. Odpovědi nebyly korigovány.     Tabulka: AUGUR Consulting 

 

Důvody ukončení poskytování asistovaných předání 

 

Organizace, které uvedly, že v posledních 10 letech poskytovaly klientům službu 

asistovaných předání, mohly uvést důvody, proč již tuto službu neposkytují. Celkem 

na tuto otázku odpovídalo 11 organizací a mohly označit i více variant odpovědí. Pět 

organizací (45,5 %) uvedlo, že přestaly poskytovat služby asistovaných předání 

z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dvě organizace (18,2 %) uvedly, že 

přestaly poskytovat služby asistovaného předání z důvodu nedostatečných 

personálních kapacit. Jedna organizace (9,1 %) odpověděla, že o asistovaná předání 

nebyl ze strany uživatelů zájem. Jedna organizace (9,1 %) uvedla jinou odpověď. 

Názorně výsledky dokumentuje graf č. 28. 

 
Graf č. 28: Z jakého důvodu již službu asistovaných předání nezletilých dětí mezi rodiči 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů neposkytujete? 

 
 

U respondentů, kteří zvolili možnost „jiná odpověď“, byla identifikována odpověď 

prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se 

o zachycení spontánních reakcí respondentů. Na otázku jsme zaznamenali jedinou 

odpověď. Jedna organizace uvedla, že službu již poskytují. 
 

Nedostatek financí.

Ze strany uživatelů není zájem.

Neumožňují to personální kapacity.

Jiná odpověď.

45,5% 

9,1% 

18,2% 

9,1% 

Z jakého důvodu již službu asistovaných předání nezletilých dětí mezi 
rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů 

neposkytujete? 

příležitost stýkat se se svým dítětem prostřednictvím 

asistovaných kontaktů často zpočátku jedinou možností, jak se 

podílet na výkonu své rodičovské odpovědnosti. Nemělo by však 

jít o trvalé řešení udržování rodinných vztahů a vazeb, je proto 

nutné pracovat s rodiči na uvědomění si jejich odpovědnosti za 

vývoj společného dítěte. 

© AUGUR Consulting, 2016, organizace pověřené OSPOD, N= 17. 
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Podmínky a motivace poskytování asistovaných předání 

 

Organizace byly dotázány, zdali zvažují, že by službu asistovaných předání 

nezletilých dětí mezi rodiči v případě porozvodových a porozchodových konfliktů 

v horizontu cca tří let opět začaly poskytovat. Více než polovina organizací (53,3 %) 

uvedla, že o této možnosti neuvažují. Více než čtvrtina organizací (26,7 %) uvedla, 

že tuto možnost zvažují. Pětina organizací (20,0 %) uvedla jinou odpověď. Názorně 

výsledky dokumentuje graf č. 29. 

 
Graf č. 29: Zvažujete, že byste službu asistovaných předání nezletilých dětí mezi jejich rodiči 
v případě porozvodových a porozchodových konfliktů v horizontu cca tří let opět začali 
poskytovat? 

 
 

U respondentů, kteří zvolili možnost „jiná odpověď“, byla identifikována odpověď 

prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se 

o zachycení spontánních reakcí respondentů. Na otázku jsme zaznamenali celkem tři 

odpovědi. Dvě organizace uvedly, že službu již poskytují, a jeden poskytovatel uvedl, 

že odpověď nedokáže blíže specifikovat vzhledem k vývoji na poli sociálních služeb.  

 

Respondenti byli dále dotázáni, za jakých podmínek by byli ochotni zvažovat 

možnost poskytování služby asistovaných předání nezletilých dětí mezi rodiči 

v případě porozvodových a porozchodových konfliktů. Odpověď byla identifikována 

prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Jednalo se 

o zachycení spontánních reakcí respondentů. Na otázku jsme zaznamenali celkem 

20 odpovědí. Kategorizovaná podoba odpovědí respondentů je dokumentována 

v následující souhrnné přehledové tabulce č. 24. 
 

  

Ano. Ne. Jiná odpověď

26,7% 

53,3% 

20,0% 

Zvažujete, že byste službu asistovaných předání nezletilých dětí 
mezi jejich rodiči v případě porozvodových a porozchodových 

konfliktů v horizontu cca tří let opět začali poskytovat? 
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Tabulka č. 24: Za jakých podmínek byste byli ochotni zvažovat možnost poskytování služby 
asistovaných předání nezletilých dětí mezi rodiči v případě porozvodových a porozchodových 
konfliktů?  

Za jakých podmínek byste byli ochotni zvažovat možnost 
poskytování služby asistovaných předání nezletilých dětí 

mezi jejich rodiči v případě porozvodových a 
porozchodových konfliktů? 

Jednalo se o volnou otázku bez nabízených variant odpovědí. Odpovědi 
respondentů byly kategorizovány.  

Počet odpovědí 

Absolutní 
Relativní  

(v %) 

Pokud by poskytování služby bylo financováno. 5 25,0 

Pokud by byl zájem o službu ze strany stávajících klientů a klienti by byli 

motivovaní. 5 25,0 

O poskytování neuvažuji. 3 15,0 

Pokud by byly dostatečné personální kapacity. 3 15,0 

Stále službu poskytujeme. 2 10,0 

Pokud by bylo možné služby poskytovat v místě naší poradny a v její 

provozní době. 1 5,0 

Nevím. 1 5,0 

CELKEM 20 100,0 

Tabulka: AUGUR Consulting 
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V. RÁMCOVÁ SHRNUTÍ, ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ 

V.1. Stručné shrnutí a popis současné situace v oblasti poskytování 

služby asistovaných styků a asistovaných předání 

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. vypracovala projekt Analýza o realizaci 

asistovaných styků v Jihomoravském kraji s využitím integrovaného 

metodologického postupu. Při naplnění cílů celého projektu byla uplatněna 

kombinace metodologických přístupů a technik pro zajištění relevantních dat.  

Jednalo se o tři šetření, která postihla danou problematiku ze všech stran. Cílovou 

skupinu tvořili kompetentní pracovníci oddělení OSPOD ve všech obcích III. typu 

a z jednotlivých úřadů městských částí města Brna, dále organizace, které jsou 

pověřeny Jihomoravským krajem výkonem sociálně-právní ochrany dětí a poskytují 

službu asistovaných styků a asistovaných předání v případě porozvodových 

a porozchodových konfliktů, a v neposlední řadě byli dotázáni případní budoucí 

poskytovatelé těchto služeb z řad organizací a osob pověřených k výkonu sociálně-

právní ochraně dětí v Jihomoravském kraji. Dotazování bylo provedeno CAWI i CATI 

technikou sběru dat. 

Jak vyplývá z analýzy, více než tři čtvrtiny respondentů (77,8 %) uvedly, že v případě 

služeb asistovaného styku je v katastrech obcí s rozšířenou působností poptávka po 

službách větší, než je jejich nabídka. Necelá pětina respondentů (16,7 %) uvedla, že 

nabídka a poptávka po službách asistovaných styků je vyrovnaná. 

Necelá polovina respondentů (47,1 %) uvedla, že poskytovatelé asistovaných styků 

nejsou schopni uspokojit zájem všech klientů, kteří se na ně obrací. Necelá pětina 

respondentů (17,6 %) si myslí, že poskytovatelé asistovaných styků jsou zcela 

schopni uspokojit zájem žadatelů o asistovaný styk. Necelých šest procent 

respondentů (5,9 %) uvedlo, že poskytovatelé asistovaných styků jsou schopni 

uspokojit zájem všech žadatelů o asistovaný styk, ale pouze v konkrétní lokalitě. 

Necelé dvě třetiny respondentů (64,7 %) zhodnotily, že poptávka rodičů 

po asistovaných stycích v případě porozvodových a porozchodových konfliktů 

v průběhu posledních dvou let stoupá. Necelá třetina dotázaných (29,4 %) se 

domnívá, že poptávka rodičů po těchto službách v průběhu posledních dvou let 

zůstává stejná. Necelých šest procent dotázaných (5,9 %) se domnívá, že poptávka 

rodičů po těchto službách v průběhu posledních dvou let klesá. 

Necelá pětina respondentů (16,7 %) se v posledních cca dvou letech často setkala 

s tím, že rodiče požadovali služby asistovaných styků mimo běžnou pracovní dobu 

stávajících poskytovatelů těchto služeb. Necelé dvě třetiny dotazovaných (61,1 %) 
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uvedly, že se s tímto požadavkem setkávaly občas. Necelá pětina respondentů 

(16,7 %) uvedla, že tento požadavek mají rodiče ojediněle. Jen 5,6 % respondentů 

se s tímto požadavkem nesetkalo vůbec. 

Službu asistovaných styků nad rámec provozní doby své organizace, jak uvedly více 

než dvě pětiny respondentů (41,2 %), však organizace ve svých ORP neposkytují. 

Necelá pětina dotázaných (17,6 %) uvedla, že pověřené organizace ve svých ORP 

službu asistovaných styků nad rámec své provozní doby – podle požadavků klienta 

poskytují.  

V poskytování služeb asistovaných styků nad rámec provozní doby své organizace 

podle respondentů z jednotlivých ORP brání hlavně nedostatek personálních kapacit 

(50,0 %), nedostatek financí (38,9 %), nerentabilnost poskytování této služby  

(16,7 %), nedostatek služebních vozidel (16,7 %) a nedostatek kvalifikovaného 

personálu (16,7 %). 

Situace v případě asistovaných styků je obdobná – poptávka je v katastrech obcí 

s rozšířenou působností větší než nabídka, Necelá polovina respondentů (44,4 %) se 

domnívá, že zájem všech žadatelů o služby nezvládají pověřené organizace ve 

spolupráci s OSPOD pokrýt. Většina respondentů (76,5 %) navíc uvádí, že poptávka 

rodičů po asistovaných předáních v případě porozvodových a porozchodových 

konfliktů v průběhu posledních dvou let narůstá. Většina dotazovaných (72,1 %) také 

konstatuje, že se v posledních dvou letech občas setkávali se zájmem rodičů 

o služby asistovaných předání mimo běžnou pracovní dobu stávajících poskytovatelů 

těchto služeb.  

 

V.2. Doporučení v oblasti úpravy legislativy a systémových změn 

Doporučujeme Jihomoravskému kraji oficiální cestou vznést námitku a apelovat na 

revidování stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí, které umožňuje nabízet 

asistovaný styk prostřednictvím podnikajících fyzických osob v návaznosti na znění 

občanského zákoníku – tj. s využitím živnosti volné, např. na činnost spolupráce 

s rodinnou (rodinná činnost).  

Jak vyplývá z vyjádření komunikačních partnerů, především stávajících 

poskytovatelů asistovaných styků, jedná se o vysoce odbornou službu, která by měla 

vycházet z jednoznačně stanovené metodiky a pravidel s využitím odborného 

personálu, případně i s psychologickým dohledem. Poskytování asistovaných styků 

prostřednictvím podnikajících fyzických osob naráží v terénní fázi na celou řadu 

úskalí, mimo jiné na odbornost personálu a kvalitu poskytovaných služeb. V případě 

poskytování služby asistovaných styků podnikajícími fyzickými osobami nemůže 

MPSV převzít odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb včetně jejich ověření. 
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Podnikající fyzické osoby navíc nemohou žádat o dotační prostředky z dotačních 

programů atd.  

Současně doporučujeme Jihomoravskému kraji vytvořit legislativní iniciativu 

v návaznosti na zakotvení poskytování asistovaných styků např. v připravované 

novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo v jiných zákonných 

normách. Jde především o definici situací, kdy je vhodné uplatnit v rámci rodiny 

asistovaný styk, vymezit způsoby přístupu k rodině, vymezit způsoby řešení a také 

podmínky, za kterých je služba asistovaný styk rodičům poskytována. Cílem je vnést 

do systému poskytování asistovaných styků jednotnost. Je třeba stanovit jasné 

vymezení, definici a rozhodnutí situací včetně pravidel poskytování asistovaných 

styků tak, aby byla umožněna jednotnost postupů ze strany opatrovnických soudů, 

informační podpora a koordinace ze strany OSPOD, ale zejména ze strany 

poskytovatelů této služby. 

V současné době činí rozhodnutí o nařízení asistovaných styků v Jihomoravském 

kraji 18–20 opatrovnických soudců. Je zřejmé, že postoj jednotlivých soudců při 

absenci legislativní opory v přístupu k asistovaným stykům není jednotný. 

V některých případech opatrovnické soudy nařídí asistované styky např. ve dnech 

pracovního volna, ve kterých poskytovatelé těchto asistovaných styků nejsou schopni 

tuto službu z personálních nebo prostorově kapacitních důvodů zajistit. V těchto 

případech dochází např. k podání odvolání vůči rozhodnutí soudu, což prodlužuje 

celý proces a odkládá poskytnutí služby asistovaného styku na neúměrně dlouhé 

období. Aby nedocházelo k nejednotnostem v rozhodnutích soudců ohledně 

asistovaného styku a aby soudy rozhodovaly v souladu s reálnými možnostmi 

poskytovatelů asistovaných styků, doporučujeme Jihomoravskému kraji iniciovat 

konkrétní formy komunikačních cest mezi soudci a dalšími aktéry v sociální oblasti 

(OSPOD, poskytovatelé sociálních služeb, případně další osoby a subjekty včetně 

Jihomoravského kraje).  

 

V.3. Operativní podpora Jihomoravského kraje 

V návaznosti na empirické poznatky, vysokou míru poptávky po asistovaných 

stycích, především ze strany opatrovnických soudů, ale i rodičů, na nízké kapacity 

stávajících poskytovatelů asistovaných styků a jejich schopnosti uspokojovat 

poptávku po asistovaných stycích doporučujeme Jihomoravskému kraji, ale i dalším 

donátorům, především MMB a jednotlivým ORP dále finančně podporovat stávající 

poskytovatele služeb asistovaných styků. Při absenci legislativní opory a snížené 

nebo nízké míře motivací některých rodičů naplňovat rozhodnutí opatrovnického 

soudu nemají stávající poskytovatelé zájem dále rozšiřovat své kapacity a realizovat 

větší počet asistovaných styků než doposud. Podpora ze strany Jihomoravského 

kraje a dalších donátorů by mohla být zaměřena ve vztahu k stávajícím 
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poskytovatelům, např. Spondea nebo Krok Kyjov, spíše v rovině možností dílčího 

personálního posílení, případně rozšíření prostor pro poskytování této služby ve 

spolupráci s Magistrátem města Brna (Krizové centrum Hapalova). Cílem je také 

motivovat další potenciální poskytovatele služeb asistovaných styků a asistovaných 

předání, kteří v minulosti poskytovali asistované styky a mají k poskytování této 

služby personální předpoklady a zkušenosti, aby případně tuto službu do budoucna 

alespoň v omezené míře znovu začali poskytovat.  

Na základě analýzy všech empirických poznatků a dat vyplývá, že poskytování 

asistovaných styků a předání naráží v terénní fázi na řadu problémů. Jedná se 

o problémy legislativní, sníženou motivaci rodičů, neprovázanost mezi rozhodnutím 

opatrovnických soudů a reálnými možnostmi poskytovatelů asistovaných styků apod. 

Na základě výše uvedeného doporučujeme Jihomoravskému kraji směřovat svou 

podporu na komplexní řešení problému, mj. na zvýšení míry komunikace mezi rodiči, 

kultivaci vztahů v rodině a komplexní podporu rodičovství.  

Doporučujeme Jihomoravskému kraji vytvořit dotační program pro podporu 

rodičovství, který by celkově zvýšil pestrost nabídky služeb poskytovaných rodinám 

a dětem. Právě pestrost nabídky sociálních služeb je v současné době významným 

trendem rodinné politiky ve vyspělých státech Evropy. Jsme přesvědčeni, že nový 

dotační program podpory rodičovství nebo obdobné řešení by mohlo být motivací pro 

celou řadu dalších, nových poskytovatelů služeb v oblasti rodinné politiky. Z výsledků 

empirických šetření zcela jednoznačně vyplývá, že se jedná o jedinou možnost, jak 

řešit v krátkodobém horizontu bez legislativní nadstavby situaci převisu poptávky 

a nabídky služeb po rozpadu rodiny. Současně jsme přesvědčeni o tom, že nabídka 

dalších přístupů ke službě asistovaný styk a asistované předání se může stát 

vhodnější alternativou pro některé rodiny, může zvýšit motivaci rodičů situaci rodiny 

a jejich přístup k dítěti (dětem) uspokojivě řešit.  

Věříme, že se zprostředkované poznatky a zjištění stanou pro Jihomoravský kraj 

zajímavou zpětnou vazbou a podkladem pro další optimalizace a rozšíření pestrosti 

služeb v oblasti rodinné politiky.  
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