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TEST OTCOVSTVÃ•
ÄŒtvrtek, 28 leden 2016

Dobrý den paní Danielo. PotÅ™eboval bych poradit. Od února 2015 jsem tÅ™i mÄ›síce chodil (samozÅ™ejmÄ› i spal) s bývalou
pÅ™ítelkyní. JelikoÅ¾ na&scaron;e cesty smÄ›Å™ovaly kaÅ¾dá jinam tak ná&scaron; vztah skonÄ•il rozchodem. Jako kaÅ¾dý
se jí pÅ™ed prvním spoleÄ•ným sexem ptal na antikoncepci. OdpovÄ›dÄ›la, Å¾e chodí k lékaÅ™ce pravidelnÄ› na injekce, jelik
nemÅ¯Å¾e brát hormonální antikoncepci a prý, Å¾e se ale vÅ¯bec nemusím bát.

BÄ›hem na&scaron;eho vztahu dostala i 2x menstruaci. Ov&scaron;em zhruba mÄ›síc po na&scaron;em rozchodu mi
poslala SMS, Å¾e se mnou nejspí&scaron; Ä•eká dítÄ›. Po mém dotazu, jak je to moÅ¾ný, kdyÅ¾ chodí&scaron; na injekce,
odpovÄ›dÄ›la, Å¾e se její doktorka pÅ™estÄ›hovala a Å¾e jí zapomnÄ›la zavolat a spousta takovýchto vyhýbacích Å™eÄ•í.
samozÅ™ejmÄ› ne&scaron;la. Já se pozdÄ›ji z doslechu a nakonec i od ní samotné dovÄ›dÄ›l, Å¾e po na&scaron;em rozchod
spala i s nÄ›kým jiným, ale Å¾e podle datum to stejnÄ› vychází na mÄ›. ChtÄ›l jsem to s ní zkusit znovu, ale po týdením
rozmy&scaron;lení mi sdÄ›lila, Å¾e budeme pouze kamarádi. A Å¾e &bdquo;se zaÅ™ídí&ldquo;. UÅ¾ si zji&scaron;Å¥uji, ja
s testy otcovství, ale spí&scaron; by mÄ› zajímalo, kdo komu musí dokazovat, Å¾e on je ten pravý otec? SamozÅ™ejmÄ› Å¾e
bude chtít vyÅ¾ivné. Má otázka tedy zní takto: Jaké mám podniknout kroky, abych se dovÄ›dÄ›l, jestli jsem otec, protoÅ¾e
jen tak bych se do rodného listu zapsat nenechal. Ona uÅ¾ mi dala vÄ›dÄ›t, Å¾e to se to bude muset Å™e&scaron;it soudnÄ›,
zatím jsem to dítÄ›, je to holÄ•iÄ•ka, ani nevidÄ›l. PÅ™edem dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,
BOREK

O D P O V Äš ÄŽ :

Milý Borku,

holt risk je nÄ›kdy zisk, nÄ›kdy ztráta... Nesly&scaron;el jsi nikdo o tom pÅ™ísloví, Å¾e je lep&scaron;í mít pásek i
k&scaron;andy? No nic, tÅ™eba se na to zeptej nÄ›koho star&scaron;ího :-))) Ale teÄ• k vÄ›ci: Pokud dojde - jako Å¾e asi ano
soudu, tak ten zpravidla nejprve naÅ™ídí krevní testy, které jsou levnÄ›j&scaron;í a mohou tÄ› vylouÄ•it jako otce dítÄ›te. Pokud
ale testy podle krevních skupin urÄ•í jako moÅ¾ného otce, pÅ™istoupí se k testÅ¯m DNA. Ty se pohybují okolo 5000,-KÄ•. Tyto
testy mohou být provedeny kdykoliv po narození dítÄ›te.
A je&scaron;tÄ› nÄ›co: okamÅ¾ikem narození dítÄ›te obÄ›ma rod
vzniká vyÅ¾ivovací povinnost vÅ¯Ä•i dítÄ›ti, která trvá aÅ¾ do doby, dokud dítÄ› není schopno samo se Å¾ivit. KromÄ› toho, p
ona je svobodná matka, by jí vznikl nárok poÅ¾adovat pÅ™íspÄ›vek na její výÅ¾ivu po dobu 2 let a na úhradu nákladÅ¯
spojených s tÄ›hotenstvím a slehnutím. No - a pak uÅ¾ zaÄ•nou alimenty...
KdyÅ¾ tak dej je&scaron;tÄ› vÄ›dÄ›t...d@niela
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