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NEZLETILÃ• TATÃ•NEK
NedÄ›le, 31 leden 2016

Milá paní Danielo, máme problém. Syn se intimnÄ› stýkal s jednou dívkou a ta pak prohlásila, Å¾e je v jiném stavu. Syn
teÄ• nav&scaron;tÄ›vuje 9. tÅ™ídu Z&Scaron; a ona otÄ›hotnÄ›la prý v dobÄ›, kdy synovi bylo jiÅ¾ 2 mÄ›síce 15 let. Ale ta dív
pochází z rozvrácené rodiny, její matka je uÅ¾ tÅ™ikrát rozvedená, hodnÄ› znalá v soudech a sociálkách a sama Ä•eká
páté dítÄ›.

Dokonce zároveÅˆ se touhle svou nejstar&scaron;í dcerou. PÅ¯vodnÄ› jsme se domnívali, Å¾e rodina je dostateÄ•nÄ› fina
zaji&scaron;tÄ›na, neboÅ¥ syn tvrdil, Å¾e ta její matka podniká se svým pÅ™ítelem. Zatím si ale taky nejsme jisti, Å¾e je to
opravdu synovo, tedy do té doby, dokud neprobÄ›hne test otcovství, ale je tu vÅ¾dycky &scaron;ance, Å¾e to není syna.
O
chodili spolu a dívka od nÄ›j dítÄ› prý chtÄ›la, takÅ¾e je otázka, proÄ• kdyÅ¾ pije tvrdý alkohol a kouÅ™í. Ale nadÄ›je umírá p
tÅ™eba se ukáÅ¾e, Å¾e to opravdu jeho není. Taky mne tudíÅ¾ zajímá, kdyÅ¾ syn nav&scaron;tÄ›vuje 9. tÅ™ídu a nemá v
a co bude dívce povinen platit, kdyÅ¾ v dobÄ› porodu jí bude uÅ¾18 let a se synem Å¾ít nebude.
A jaký povinnosti budem
jako prarodiÄ•e. ProtoÅ¾e shodou okolností její matka porodí stejnÄ› jako ta dcera, takÅ¾e sama nebude mít peníze. Tak to
budou výbava, výÅ¾ivné a alimenty pÅ™echázet pouze na rodiÄ•e otce dítÄ›te? DÄ›kuji, IVANA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Ivano,

v&scaron;echno je podle Zákona o rodinÄ›, který stanoví, Å¾e oba rodiÄ•e pÅ™ispívají na výÅ¾ivu svých dÄ›tí podle svých
moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯. Pokud tedy otec dítÄ›te je&scaron;tÄ› studuje, bydlí u rodiÄ•Å¯ a nemá Å¾ádný majetek,
Ä•eho platit výÅ¾ivné.
Dle § 88 odst. 2 zákona o rodinÄ› je proto postupuje tak, Å¾e pokud potomci nemohou své vyÅ¾ivo
povinnosti dostát, pÅ™echází tato povinnost na pÅ™edky. Tedy na vás, jeho rodiÄ•e... PÅ™íbuzní vzdálenÄ›j&scaron;í mají
vyÅ¾ivovací povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit pÅ™íbuzní bliÅ¾&scaron;í. Ve Va&scaron;em pÅ™ípadÄ› to znam
ona Ä•i její rodiÄ•e budou výÅ¾ivné poÅ¾adovat po vás, jako po rodiÄ•ích nezletilého otce. A to i soudní cestou formou Å¾alob
pokud se spolu nedohodnete. d@niela
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