
Rozvod  
 Když mi paní Eva poprvé svěřovala své trápení, hodně u toho plakala. Její manžel, pan Adam, 
má několikátý mimomanželský poměr. Odstěhoval se k nové přítelkyni, která je s ním těhotná, a paní 
Evě oznámil, že se chce se rozvést. S paní Evou mají tři děti – dva syny mladšího školního věku a roční 
dcerku, s níž je paní Eva na rodičovské dovolené. Komunikace mezi manželi vázne. Když se pokoušejí o 
domluvu, skončí to vždy hádkou a slzami.  
 Pan Adam platí polovinu nájemného za byt, kde paní Eva s dětmi bydlí. Na dalších finančních 
příspěvcích se zatím nedohodli. Rodičovský příspěvek nestačí pokrýt potřeby klientky a tří dětí.  Situace 
trvá již několik měsíců. Přitom pan Adam má nadstandardně placené místo.  
 Pro klientku je velmi důležité, aby konečně nastala v rodinném hospodaření jasná, přiměřená                   
a spolehlivá pravidla, potřebuje jistotu. Pan Adam slíbil, že podá návrh k soudu na úpravu poměrů dětí 
i na rozvod. Paní Eva ale neví, zda to již učinil, ani to, jak to může zjistit. Již by ráda situaci řešila, nechce 
se však soudit, protože nemá peníze na právníky a bojí se, že by se to obrátilo proti ní.  

Když mi podrobně vylíčila svou situaci, informovala jsem ji o možnostech, jak situaci řešit,                       
o právních okolnostech a náležitostech rozvodu. Například o tom, že kromě příspěvku na nájem má 
nárok nejen na výživné na každé z nezletilých dětí, ale i na výživné pro sebe. Dotazem na soud jsme 
zjistily, že pan Adam dosud žádný návrh k soudu nepodal. Paní Eva byla rozhodnutá se rozvést, neví 
však, jak postupovat. Probrali jsme spolu možnosti sporného rozvodu i rozvodu dohodou. Klonila se  ke 
druhé variantě. Tu si však v praxi nedovedla představit, protože dosavadní pokusy o dohodu 
s manželem v průběhu posledních měsíců byly vždy neúspěšné. Dá se říci, že její pokusy atmosféru                
jen – cituji: „zhušťovaly“, jak sama uvedla, neboť se nedokázala oprostit od výčitek manželovi. Ten pak 
reagoval podrážděně.  

Naplánovaly jsme další schůzku, s tím, že paní Eva na ni přizve manžela a pokusíme se o dohodu 
zde v Poradně. Na ní se ukázalo, že pan Adam není proti dohodě, ani proti dalším příspěvkům na děti,                                   
že ale rozhovor s manželkou na tato témata pouze odkládá, protože je mu komunikace s manželkou 
nepříjemná, a že se t. č. věnuje zařizování bydlení pro svou novou rodinu. Čas mu v jeho situaci „běží 
pomaleji“, než paní Evě. První společná konzultace byla pro všechny náročná, ovlivňovaly ji zjitřené 
emoce manželů. Přesto se oba snažili soustředit spíše na praktické řešení situace než na vzájemné 
vyčítání minulých chyb. Paní Eva manželovi konkrétně vyčíslila měsíční finanční náklady život rodiny.                          
A na základě toho došlo k dohodě o výši příspěvku, který bude pan Adam manželce pravidelně posílat.  

Sociálně právní poradenství a vedení dvojice bylo kombinováno s paralelní docházkou paní Evy  
na konzultace s psycholožkou v naší poradně. Ta jí pomáhala vyrovnat se aktuální situací, smířit se s ní, 
zklidnit emoce. Podporovala ji, aby zvládala zvýšené nároky, které na ní byly v poslední době kladeny. 
Díky tomu paní Eva dokázala změnit i styl, jakým donedávna s manželem mluvila. 

Protože bylo třeba probrat ještě další témata a klienti s dalším setkáváním souhlasili, potkali 
jsme se takto šestkrát, než se podařilo dohodnout veškeré podmínky péče o děti, rozvodu a vypořádání 
společného jmění manželů.  

Na poslední konzultaci přišla paní Eva sama. Sepsaly jsme společně dokumenty potřebné 
k rozvodu podle podmínek, které si zde manželé dohodli. Paní Eva se pak spojila s manželem, ohledně 
podpisu příslušných smluv a podala je na soud. Oba klienti jsou rádi, že se vyhnuli spornému rozvodu, 
ačkoli se zpočátku zdálo, že dohoda není mezi nimi možná. Manželství bylo rozvedeno dohodou.   
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