Kudlanka

OTEC NEPLATIÄŒ
StÅ™eda, 02 Ä•ervenec 2008

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu, jak postupovat, kdyÅ¾ otec mé dvouleté dcery neplní své vyÅ¾ivovací
povinnosti. Otec malé nepracuje ani nikdy nepracoval, a není ani veden na úÅ™adu práce. Stanovené výÅ¾ivné má 1000
KÄ• (to si urÄ•il sám), ale stejnÄ› nic neplatí. Na policii mi bylo sdÄ›leno, Å¾e na nÄ›j ale nelze podat trestní oznámení.

ZdÅ¯vodnili to tak, Å¾e prý kdyÅ¾ otec od 11/07 zaplatil (i kdyÅ¾ pouze jednou) 900 KÄ• (a i kdyÅ¾ k dne&scaron;nímu
7100 KÄ•), tak prý tím prý projevil dostateÄ•nou snahu a také prý protoÅ¾e od poslední platby neuplynulo potÅ™ebných &scaro
mÄ›sícÅ¯ neplacení výÅ¾ivného. Ale na sociálním odboru - péÄ•e o dítÄ›, mi pÅ™esto doporuÄ•ili podat trestní oznámení.
P
jsem dceru mÄ›la velice brzo a uÅ¾ od jejího narození jsem nezvládala péÄ•i o ni, sama jsem poÅ¾ádala rodiÄ•e, aby
vychovávali mou dceru oni. A tak ji od narození mÄ›la svÄ›Å™enou má matka. S otcem dcery neÅ¾iji a on také není schopen
zabezpeÄ•it dceru finanÄ•nÄ› ani výchovou, jak Å™íkám, mÄ›li jsme ji opravdu velmi brzo. Jinak expÅ™ítel nemá rodiÄ•e, zemÅ
KdyÅ¾ jsem dochodila &scaron;kolu, tak jsem si ji vzala do své péÄ•e. Pokud jsem bydlela s rodiÄ•i, tak to bylo v pohodÄ›,
protoÅ¾e se o ni pÅ™eváÅ¾nÄ› starali oni. Ale od ledna jsem se pÅ™estÄ›hovala s mým novým pÅ™ítelem do podnájmu, coÅ
psychicky &scaron;patnÄ› sná&scaron;ela, poÅ™ád breÄ•ela a já jsem to uÅ¾ nezvládala. Moje matka proto ukonÄ•ila svÅ¯j
pracovní pomÄ›r a zÅ¯stala s ní doma. TakÅ¾e já &scaron;la do práce a Å¾iju s pÅ™ítelem od 03/08 sama. Malá je nyní
spokojená u mých rodiÄ•Å¯. 10.7. probÄ›hne soud, kdy by mÄ›la být znovu svÄ›Å™ena do jejich péÄ•e. Po mÄ› matka bude chtí
stejnou Ä•ástku jako po otci. Já platím a platit budu bez problémÅ¯. Za malou mÅ¯Å¾eme oba chodit kdy chceme, rodiÄ•e
nám to umoÅ¾nili bez problému.
MÅ¯Å¾ete mi poradit, co a jak mám dÄ›lat? Blanka
ODPOVÄšÄŽ:
Blani, nojo, takÅ
malé jsi &scaron;lápla fakt do bláta... Ale ty chce&scaron; radu, takÅ¾e:
Blani, uvaÅ¾uj rozumnÄ›: tvÅ¯j expÅ™ítel a ote
nepracuje, pracovat asi hned tak také nebude - hlá&scaron;en na pracovním úÅ™adu také není - jak si myslí&scaron; a
hlavnÄ› z Ä•eho - nÄ›jakou tu korunu vyrazí&scaron;? To je pÅ™eci hloupost... Myslím, Å¾e tudy cesta opravdu nevede... TakÅ
bylo potÅ™eba tohle v&scaron;e nÄ›jak sepsat a podat si - jménem svým, nebo má-li uÅ¾ tvoje máma dívenku u sebe, tak
jejím - Å¾ádost o podporu.
- "NezaopatÅ™enému dítÄ›ti, které se povaÅ¾uje za sociálnÄ› potÅ™ebné a ke kterému povinná osoba neÅ¾ijící s dítÄ›tem v
domácnosti neplní vyÅ¾ivovací povinnost stanovenou jí rozhodnutím soudu, náleÅ¾í pÅ™íspÄ›vek na výÅ¾ivu dítÄ›te ve vý&s
stanoveného výÅ¾ivného. O jeho poskytování rozhoduje pÅ™íslu&scaron;ný obecní, respektive mÄ›stský úÅ™ad. " A dále:
- Å½ádný zákon nevymezuje lhÅ¯tu &scaron;esti mÄ›sícÅ¯ zanedbání povinné výÅ¾ivy. TakÅ¾e trestní oznámení lze podat
kdykoli, kdyÅ¾ otec neplatí, není tÅ™eba Ä•ekat &scaron;est mÄ›sícÅ¯. StejnÄ› tak není pravda, Å¾e staÄ•í zaplatit 100 KÄ• a t
prodluÅ¾uje. Zákon praví, Å¾e neplnÄ›ní vyÅ¾ivovací povinnosti je trestním Ä•inem. Je Ä•asté, Å¾e policisté si &scaron;etÅ™
chtÄ›jí, aby dluh na výÅ¾ivném byl vy&scaron;&scaron;í a stálo za to vÅ¯bec zahájit Å™ízení a pátrat po dluÅ¾níkovi. NicménÄ
hlediska práva má&scaron; moÅ¾nost to trestní oznámení podat a policie je povinna tÄ› do 30 dnÅ¯ vyrozumÄ›t o prÅ¯bÄ›hu
Å™ízení. (PÅ™ípadnÄ› mohou poÅ¾ádat o prodlouÅ¾ení lhÅ¯ty na 60 dnÅ¯ - vÄ›t&scaron;inou v pÅ™ípadech, kdy neví&scaro
dluÅ¾ník zdrÅ¾uje a nemá&scaron; na nÄ›j Å¾ádné spojení). Mj. pokud je policie laxní, lze na nÄ› podat stíÅ¾nost na Policejn
prezidium a nebo inspekci ministra vnitra, pÅ™ípadnÄ› státní zastupitelství. Neboj se, nemá&scaron; proÄ•. d@niela
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