Bránění ve styku s nezletilým
Pan František se na poradnu obrátil cca dva roky po rozvodu. Svěřil, že za posledních osm měsíců
neměl příležitost potkat se se svým desetiletým synem Matějem. V rozvodovém řízení soud rozhodl,
že syn bude svěřen do péče matce. Panu Františkovi bylo určeno výživné, které pravidelně hradí. Dále
byl soudem stanoven pravidelný styk otce se synem: každý lichý víkend a každou středu odpoledne.
Pan František mi sdělil, že přibližně prvního půl roku v zásadě fungovalo předávání syna, i když
paní Růžena, Matějova matka, někdy na poslední chvíli setkání otce se synem zrušila s tím, že je syn
nemocný. V dalším půlroce po rozvodu byly tyto zrušené víkendy stále častější, až vše vygradovalo
současným stavem, kdy se pan František s Matějem neviděl již osm měsíců. Pan František pochybuje,
že syn by byl tak často nemocný – dosud byl jeho zdravotní stav velmi dobrý. Kromě toho ví, že Matěj
chodívá do školy i v době údajné nemoci. Bojí se, že pokud se tato situace bude protahovat, vztah
se synem ztratí. Syn nemá vlastní mobilní telefon, aby se mohl s otcem spojit, a prostřednictvím matky
je to vzhledem k jejich špatným vztahům nemožné. Otec neví, kam se nyní obrátit o pomoc.
Během konzultace probíráme možné způsoby řešení situace. S návrhem na společnou schůzku
v poradně s paní Růženou pan František nesouhlasí, je přesvědčen, že by to bylo plýtvání časem,
protože dohody v minulosti mezi nimi již byly, ale paní Růžena je nedodržuje. Informuji ho, že se může
obrátit na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Pokud by ani to nepřineslo žádaný
výsledek, může se obrátit na soud.
Po několika měsících mám od klienta zpětnou vazbu: OSPOD na základě jeho informací vyzval
k návštěvě paní Růženu. Z jednání s ní vyplynulo, že nejsou oprávněné důvody, proč by styk Matěje
s otcem neměl probíhat. Paní Růžena byla OSPODem poučena o důsledcích které by mohly nastat,
pokud synovi styku s otcem bezdůvodně bránila.
Situace se během následujících měsíců za pomoci OSPODu změnila – pan František se nyní
se synem vídá pravidelně. A vzhledem k nedostatkům v matčině péči o syna, které vyšly najevo
v průběhu spolupráce s OSPODem, nyní probíhá nové opatrovnické řízení – soud zvažuje svěření
chlapce do péče otce.
Pan František nadále docházel na konzultace průběžně, podle potřeby, aby konzultoval některé
otázky, které souvisejí s průběhem soudního řízení.
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