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Hlavní přínos: 

• bezplatná pomoc rodinám v konfliktních situacích po dobu krizového stavu 
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 

 
Bezplatná Koroporadna Unie rodinných advokátů1 vznikla v březnu 2020 a již2 zodpověděla 
více než 15 000 e-mailových dotazů z rodinné problematiky a telefonicky pomohla cca 10 000 
klientům. 

Koroporadna pomáhala rodinám v konfliktních situacích vyrovnat se omezením života po dobu 
krizového stavu v souvislosti s výskytem COVID-19 a po celou dobu probíhající 
pandemie. „Každá vlna byla jiná a v každém období pandemie se objevovaly jiné 
dotazy,“ uvedla prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která vznik 
Koroporadny v březnu 2020 iniciovala. 

„V první vlně se na nás lidé nejčastěji obraceli kvůli péči o děti. V druhé vlně dotazy směřovaly 
do hygienické a zdravotní oblasti. Pak následovala problematika finanční a psychologická.  
A v celém roce 2021 dominuje očkování. V létě 2021 si naši klienti trochu oddechli, zato 
v současné době se přidávají rostoucí náklady domácností a nejistota z budoucnosti.“ 

„Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční 
rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ říká 
Kovářová a dodává: „Kde dohoda není možná, jsou naopak spory mnohem ostřejší než dřív.“ 

Statistika Koroporadny ukazuje na následující dělení dotazů: 
 

- 30 % péče o děti a styk s dětmi; 
- 30 % testování a očkování, roušky (z toho polovina dotazů se týká dětí a školní 

výuky); 
- 20 % výživné a jeho úprava v závislosti na poklesu příjmů rodičů; 
- 10 % ošetřovné a bonusy; pracovní dotazy; 
- 10 % jiné oblasti (podnikání, senioři). 
 

Do činnosti Koroporadny se během 20 měsíců zapojilo 70 odborníků, zejména advokátů, 
soudců, psychologů, zdravotníků, ekonomů, terapeutů a dalších profesí. Všichni pracovali 
zdarma. 

„Naší aktivitou jsme chtěli ukázat, že nikdo se svými problémy nemusí být sám,“ říká krizová 
terapeutka Mgr. Kamila Bobysudová. „Nebojte se na nás obrátit,“ dodává Kovářová. „Nejen 
v krizích, ale i v běžném období těm nejpotřebnějším pomáhá řada advokátů zdarma nebo téměř 
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zdarma. Ani ten, kdo si advokáta nemůže dovolit, nezůstane bez pomoci. Pro tyto situace je tu 
Česká advokátní komora s institutem bezplatné právní pomoci,“ uzavírá Kovářová. 

Seznam všech advokátů, terapeutů, zdravotníků a dalších dobrovolníků zapojených do 
Koroporadny Unie rodinných advokátů je k dispozici zde. 
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