Kudlanka

PARTNEROVI SE ZACHTÄšLO JINÃ‰...
PondÄ›lÃ-, 29 prosinec 2014

Dobrý veÄ•er. Jmenuji se Lucie, je mi 25 let a mam 9 mÄ›síÄ•ní sleÄ•ny, dvojÄ•átka. PÅ™ítel od nás pÅ™ed 14 dny ode&scaron
tím, Å¾e mu se mnou do&scaron;la trpÄ›livost. Posledních 14 dnÅ¯ pÅ™ed rozchodem za námi ani nejezdil. Má novou
pÅ™ítelkyni, Å™ekla bych, Å¾e mi zahýbal uÅ¾ podstatnÄ› dÅ™ív, protoÅ¾e se o mÄ› uÅ¾ ani nezajímal. Bydlím u rodiÄ•Å¯,
rokem byt a bývalý pÅ™ítel ho trochu pÅ™edÄ›lával, ale dodnes není hotový.

PÅ™ítel doposud jezdil maximálnÄ› 3x týdnÄ› za námi. Koupal, pÅ™ebaloval, to ano. Ale nikdy s nima nebyl dýl jak týden v
PÅ™es týden pÅ™ijíÅ¾dÄ›l tak okolo pÅ¯l 5 odpoledne, holky chodí v 19 hod. spát.KdyÅ¾ ode&scaron;el, tak si urÄ•il, Å¾e chc
týdnÄ› vidÄ›t holky. Na to jsem Å™ekla, Å¾e zatím 1x, teÄ• pÅ™es svátky klidnÄ› víckrát, at si jich uÅ¾ije. Podotýkám, Å¾e o
rodiÄ•Å¯, kde nemá nic pro dÄ›ti vÅ¯bec nic zaÅ™ízené, pleny, ve&scaron;keré jídlo, koÄ•ár, v&scaron;e mu dávám s sebou.
První týden po rozchodu se tu ani neukázal, pak chtÄ›l 22. prosince holÄ•iÄ•ky vidÄ›t; ano, souhlasila jsem, jenÅ¾e si Å™e
ale na&scaron;e první Vánoce jsem chtÄ›la s nimi trávit celý den, navrhla jsem mu tedy 26.12. A vypukla hádka. ZaÄ•al mi
psát, Å¾e mu holky nechci dávat, takÅ¾e na to pÅ¯jde soudnÄ›, protoÅ¾e to se mnou jinak nejde. Dnes mi psal, at si seÅ¾en
právníka, protoÅ¾e ho nebaví se mÄ› dopro&scaron;ovat.
Jinak, co se týká financí: byt i hypotéka jsou psány na mÄ›.
Hypotéka je 3,5 tisíc a s poplatky a elektrikou platím mÄ›síÄ•nÄ› cca 7 tisíc. Ve&scaron;keré vybavení pro holÄ•iÄ•ky a koÄ•ár
jsem kupovala za své peníze. Nábytek do bytu také.
Pak mi zaÄ•al dávat mÄ›síÄ•nÄ› 7 tisíc, ale dlouho mu to nevydrÅ¾el
protoÅ¾e prý moc utrácím! Ale on sám neví, jak se ceny pohybují... ProstÄ› zaÄ•al mi tedy dávat 5 tis. Z celého rozchodu
jsem &scaron;patná, bojím se, Å¾e to nakonec v&scaron;echno odnesou dÄ›ti, o který se doposud aÅ¾ tak moc nezajímal a
ted chce najednou dÄ›lat vzorného otce... Jestli mÅ¯Å¾ete, prosím o radu. DÄ›kuju moc, LUCIE O D P O V Äš ÄŽ :
Ahoj Lucinko,
pokud jsi svobodná matka, mÄ›la bys si rychle zjistit v&scaron;echno, na co má&scaron; nárok. A
nesmuÅ¥ si! Å˜ekni si, Å¾e je nakonec fajn, Å¾e sis ho nevzala, Å¾e nemusí&scaron; procházet nÄ›jakým o&scaron;klivým
rozvodem a je&scaron;tÄ› se tÅ™eba dÄ›lit o to, co jsi ty sama platila... Já vím, Å¾e to v&scaron;echno mrzí, ale jsi mladá,
plná síly, za dva tÅ™i roky to bude o hodnÄ› lep&scaron;í... Podle v&scaron;eho ti va&scaron;i také hodnÄ› pomáhají. TakÅ¾e
maximálnÄ› jsi se zbavila "pÅ™ítele", který se k tobÄ› zrovna moc pÅ™átelsky nechoval.
Ale teÄ• k tomu "finanÄ•nímu"
zaji&scaron;tÄ›ní:
-

Otec dítÄ›te, narozeného svobodné matce, musí matce dítÄ›te po dobu dvou let pÅ™ispívat na její výÅ¾ivu a musí jí poskytnou
pÅ™íspÄ›vek na náhradu nákladÅ¯ spojených s tÄ›hotenstvím a porodem. PÅ™íspÄ›vek na výÅ¾ivu neprovdané matky je urÄ
pro matku dítÄ›te. VýÅ¾ivné pro narozené dítÄ› je urÄ•ováno samostatnÄ› v rámci vyÅ¾ivovací povinnosti rodiÄ•Å¯.

Pokud jde o náklady na výbaviÄ•ku a výÅ¾ivné pro svobodnou matku, zákon tyto výdaje oznaÄ•uje jako pÅ™íspÄ›vek na výÅ¾i
úhradu nÄ›kterých nákladÅ¯ neprovdané matce. Právo na úhradu tÄ›chto nákladÅ¯ se promlÄ•uje ve lhÅ¯tÄ› tÅ™í let od porodu
dítÄ›te
-

V první Å™adÄ› má&scaron; nárok na výÅ¾ivné pro dcerky. Pokud se s otcem dcer nedohodnete na jeho vý&scaron;i,
bude&scaron; muset podat k okresnímu soudu v místÄ› bydli&scaron;tÄ› holÄ•iÄ•ek návrh (Å¾alobu) na jejich svÄ›Å™ení do sv
péÄ•e a na urÄ•ení vý&scaron;e výÅ¾ivného.
- Také bys mÄ›la mít nárok na pÅ™íspÄ›vek na bydlení. Ale nevím, kolik a jaké finance zatím má&scaron;, atd.
Ov&scaron;em tohle v&scaron;echno není tÄ›Å¾ké si zjistit na internetu, pÅ™ípadnÄ›, pokud bys mi znovu napsala víc informac

A nakonec k tomu, kdy on je bude mít... Hele, pokud si je bude brát ve vhodnou dobu, bude ti je vracet v poÅ™ádku,
zdravé a spokojené, není dÅ¯vodu, abys mu nevyhovovala. PochopitelnÄ›, Å¾e záleÅ¾í na va&scaron;í oboustranné dohodÄ› aby ti to vÅ¾dy Å™ekl pár dnÅ¯ pÅ™edem, atd. Ale - pevnÄ› doufám, Å¾e jste se na ty Vánoce nakonec nÄ›jak dohodli - a tedy
holÄ•iÄ•ky byly nejspí&scaron;s tebou a tvými rodiÄ•i, protoÅ¾e pochybuju, Å¾e kdyÅ¾ má uÅ¾ novou pÅ™ítelkyni, tak by to "
&Scaron;tÄ›drý veÄ•er nevydrÅ¾el" :-))). d@niela
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