Změny mohou proběhnout bez kritických následků
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
aktuální zdravotní situace ve
společnosti může přinášet obtížné
domácí, rodinné a rodičovské
situace. Mnozí pracují z domova,
tráví čas v karanténě, jsou společně
celý den v bytě či domě se členy
rodiny nad míru obvyklou, omezeny
jsou jiné osobní sociální kontakty.
V nejednom případě může výše
uvedené vyústit ve vyhrocení
vzájemných vztahů. Této oblasti by
se spíše věnoval článek z pera
psychologa. My z pozice právních
poradců můžeme přispět zejména
tím, že se podělíme o zkušenosti při
formálním řešení těchto krizí. A na
závěr článku nabídneme drobné
bezplatné konzultace.
Krizí máme na mysli rozchody a
rozvody s důsledky do majetku
a k nezletilým dětem. Je zřejmé, že
některé domácnosti se těmto
myšlenkám
z důvodu
nynější
netradiční situace v práci, rodině,
domácnosti a společnosti nevyhnou.
Co lze tedy dělat, když se dostaneme
do pozice nečekaného rozchodu a
rozvodu?
Především lze zachovat klid.
Netradiční podmínky bezpochyby
odplynou, avšak jednání, které se
v průběhu stane, nelze mnohdy vzít
zpět. Mnoho klientů v rodině či
podnikání vyhrocenou situaci řeší
rychle a striktně. Může se jednat o
řešení dobré a efektivní. Někdy však
nekonat a chvíli situaci přečkat (ať
již s partnerem a dětmi, s věřitelem a
půjčkou nebo v podnikání se
zaměstnanci) může být trvalejší
cestou
s menšími
kritickými
následky,
které
si
zatím
neuvědomujeme
při
rychlém
rozhodnutí.
Jak situaci přečkat? Některé soudy
v otázkách rodičů a dětí v poslední
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době aplikují tzv. Cochemskou
praxi. Jedná se o přístup, který např.
dle definice Okresního soudu Brnovenkov „spočívá ve spolupráci
soudu s dalšími institucemi za
účelem pomoci rodičům k převzetí
odpovědnosti za budoucí život dítěte
a řešení sporů týkajících se
záležitostí
dítěte
především
vzájemnou dohodou rodičů. Dohoda
rodičů, je-li v nejlepším zájmu
dítěte,
má
přednost
před
rozhodnutím soudu.“
Při formulování dohody je právě
mnohdy vhodné neučinit unáhlené
rozhodnutí a nepřetrhat veškeré
pozitivní vzájemné vztahy. S tímto
velkou mírou souvisí možnost
oslovit tzv. mediátora (ve věcech
rodinných či podnikatelských) nebo
se obrátit na některé z poradenských
zařízení pro rodiny a partnery
v krizi. Radu a možnost asistence lze
hledat také u orgánu sociálně právní
ochrany dětí (běžně pod zkratkou
„OSPOD“) anebo u „POP“, tedy
poskytovatelů odborné
pomoci.
Postačí tento pojem zadat do
internetového
vyhledávače
a
kontakty lze nalézt. Anebo se
nebojme obrátit na právního
poradce, který nás bezpochyby
nasměruje a kontakt pomůže nalézt.
V případě, že bude nutno činit
radikální kroky, tak je u rodiny na
místě rozvod a s tím související
řešení péče o nezletilé děti, bydlení a
majetkové vypořádání.
Jedná se o položky významné, proto
shodně jako uslyšíme z úst soudce,
dodávám, že „dohoda je výhrou pro
obě strany“. Proč tomu tak je?
Dohoda, byť formálně vedená
s právní pomocí, umožní:



zatížit nezletilé děti v míře co
nejmenší,
navštívit soud na co nejmenším
počtu soudních jednání,




ušetřit co nejvíce finančních
prostředků za právní pomoc,
získat možnost přátelských
vztahů s druhou stranou do
budoucna,
a
to
včetně
neroztrhaných
společných
sociálních kontaktů
mimo
rodinu.

Samozřejmě vždy existuje cesta
sporná, útočná a lze ukázat, kdo je
aktuálně silnější a bude pánem či
paní situace. Lze vybojovat rovnost
do poslední koruny. Rozhodnutí je
na každém zúčastněném a nelze říci,
že jedna či druhá cesta je správná.
Mým cílem je z praxe poukázat na
to, že existuje také cesta první, na
kterou v náročných časech a
podmínkách mnohdy zapomínáme
nebo si ji neumíme představit.
Závěrem
v době
aktuálního
nouzového stavu jako drobnou
pomoc rodinám a podnikatelům ve
společnosti
nabízíme
stručné
bezplatné emailové konzultace
občanům každé pondělí a středu od
14:00 do 16:00 hodin, a to na emailu
advokat@aksopuch.cz, prozatím až
do 30. 4. 2020. V těchto hodinách
budeme s kolegy odpovídat na
průběžně zaslané aktuální dotazy
občanů. Očekávat můžete:





snahu o nasměrování plně
v duchu tohoto článku,
poskytnutí informací, jak nalézt
odbornou pomoc či mediaci,
kde nalézt informace od vlády
nebo příslušného ministerstva,
jak postupovat, aby nedošlo ke
kritickým následkům, zejména
v rodině,

a aby situace mohla být postupnými
právními či neprávními kroky
řešena a zvládnuta. Přejeme mnoho
dobrého v této době.

