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KDYÅ½ RODIÄŒE JSOU VE PÅ˜I
PondÄ›lÃ-, 26 listopad 2012

Dobrý den, mám na vás takový dotaz. Jsem studentka V&scaron;, je mi 20 let a moji rodiÄ•e jsou jiÅ¾ od mých 5 let
rozvedeni. SvÄ›Å™ena do péÄ•e jsem u matky. Nyní ale nastavá problém: chtÄ›la bych zvý&scaron;it výÅ¾ivné od mého otce, a
zajímalo by mÄ› také, jakou Ä•ást do mÄ› má vkládat má matka. Situace je totiÅ¾ taková: U své matky pÅ™ebývám 3 dny v
týdnu, kdyÅ¾ jsem na V&Scaron;, a zbylé dny u svého dlouholetého pÅ™ítele.

TudíÅ¾ si platím v&scaron;e sama. PÅ™i pobytu u mé matky ji ale nic nepÅ™ispívám, ale také si platím vlastní jídlo apod.
mÄ› tedy zajímá, jestli mohu nÄ›jak zjistit, zda bych mÄ›la pÅ™ispívat matce na bydlení, kdyÅ¾ ona mi Å¾ádné alimenty, jako
dostávám od otce nedává.
Å½ádost o výÅ¾ivné na otce jsem zde jiÅ¾ na&scaron;la. Nechci se s rodiÄ•i soudit, ale oni se
jeden s druhým nesnesou, tudíÅ¾ nÄ›jaké dohody s nimi taky asi nebudou moc reálné. DÄ›kuji Vám za odpovÄ›Ä•,LENKAO D P
O V Äš ÄŽ : Milá Lenko,
ono je to v&scaron;echno relativní - u matky bydlí&scaron; zadarmo tÅ™i dny a Ä•tyÅ™i u pÅ™ítele
"z lásky", u matky to je svým zpÅ¯sobem kompenzace jejího dílu výÅ¾ivného. Pí&scaron;e&scaron;, Å¾e si jídlo, co tam
sní&scaron;, platí&scaron; sama. Ale víc informací jsi nedala - takÅ¾e: pere&scaron; si tam? Kupuje&scaron; si své vlastní
prací prostÅ™edky? Platí&scaron; mámÄ› nÄ›jaký poplatek za spotÅ™ebovanou energii, vodu, teplo? Jak se podílí&scaron; na
pÅ™ípadném úklidu? NÄ›jak z tvého dotazu totiÅ¾ usuzuji, Å¾e jsi s maminkou nyní trochu "na kordy", není to tak?
Podle
v&scaron;eho to bude hlavnÄ› záleÅ¾et na dohodÄ› s maminkou, na jejích finanÄ•ních moÅ¾nostech. Mj. u ní má&scaron; i trva
pobyt, ne? A snad je&scaron;tÄ› jeden dotaz - kdyÅ¾ chodí&scaron; do &scaron;koly jen na tÅ™i dny - ty dal&scaron;í dva dny
má&scaron; nÄ›jakou brigádu, nebo jsi jen doma u pÅ™ítele? TakÅ¾e doplÅˆ, ano?d@niela
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