Kudlanka

JAK NA ADOPCI?
ÃšterÃ½, 19 zÃ¡Å™Ã- 2017

Kudlanko, mÄ›la bych dotaz ohlednÄ› zbavení otcovství. Za jakých podmínek je to moÅ¾né, a hlavnÄ›, jestli to moÅ¾né vÅ¯bec
Otec mého dítÄ›te neplatí výÅ¾ivné. Podala jsem na nÄ›j trestní oznámení, dluh uhradila jeho matka a otec mého dítÄ›te je nyní
podmínce, jelikoÅ¾ to znovu nebylo uhrazeno vÄ•as. Po zaplacení dal&scaron;ího dluhu matkou se opÄ›t rozhodl výÅ¾ivné
neplatit. O dítÄ› nikdy zájem nejevil, byl do toho spí&scaron;e tlaÄ•en mnou a jeho matkou.

Já jsem podruhé vdaná, manÅ¾el mé dítÄ› miluje a nebyl by proti tomu, kdyby si vzal dítÄ› za vlastní. Je to velmi zásadn
rozhodnutí, ale nedokáÅ¾u si pÅ™edstavit je&scaron;tÄ› dal&scaron;ích 10 let se hádat o to, co dítÄ›ti patÅ™í a sná&scaron;et
dal&scaron;í invektivy ze strany mého bývalého a jeho pÅ™íbuzenstva. Mohla byste mi, prosím, poradit?
KRISTINA
O D P O V Äš ÄŽ :

Adopce dítÄ›te se dá provést ve dvou podobách &ndash; zru&scaron;itelnÄ› a nezru&scaron;itelnÄ›. Zru&scaron;itelné
osvojení neboli adopce dítÄ›te znamená, Å¾e soud mÅ¯Å¾e z výjimeÄ•ných dÅ¯vodÅ¯ osvojitele (rodiÄ•e) nebo osvojence (dítÄ
adopci zru&scaron;it. Tento typ adopce se ov&scaron;em týká vÄ›t&scaron;inou dÄ›tí mlad&scaron;ích 1 roku. DÄ›ti
star&scaron;í 1 roku mohou být adoptovány nezru&scaron;itelnÄ›, jejich osvojitelé jsou pak také navÅ¾dy zapsáni v
rodném listu dÄ›tí. DÅ¯leÅ¾itou podmínkou pro adopci obecnÄ› je také buÄ• souhlas biologických rodiÄ•Å¯, nebo jejich nezájem

PrÅ¯bÄ›h a následky

Budoucí rodiÄ• musí dle zákona povinnÄ› absolvovat pÅ™ípravné &scaron;kolení na pÅ™ijetí dítÄ›te do rodiny, kdy se musí ne
tÅ™i mÄ›síce o nÄ›j starat na své náklady. Po uplynutí preadopÄ•ní péÄ•e rozhoduje soud o osvojení, který tak uÄ•iní v pÅ™ípa
jsou plnÄ›ny v&scaron;echny podmínky a osvojení je v zájmu dítÄ›te. DítÄ› se poté stává Ä•lenem rodiny se v&scaron;emi
právy, vÄ•etnÄ› práva dÄ›dického. Pokud nebylo dítÄ› Ä•eským obÄ•anem, nabude osvojením Ä•eské státní obÄ•anství.
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http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 15 July, 2020, 12:41

