Kudlanka

NEZLETILÃ‰ DÄšTI A CHYTROLÃ•N TÃ•TA
PondÄ›lÃ-, 08 zÃ¡Å™Ã- 2014

Dobrý den, mám dotaz ohlednÄ› výÅ¾ivného. Mám v péÄ•i dceru 11,5 letou a syna 8 letého. Na dceru pobírám 1600 KÄ•, na
syna 1400 KÄ•. DÄ›ti od svého otce nedostávají nic navíc, mimo výÅ¾ivného, které mimo jiné chodí z úÄ•tu jeho matky. A to
dÄ›ti nechodí do Å¾ádných krouÅ¾kÅ¯. ZvaÅ¾uji, zda podat Å¾ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, protoÅ¾e jsem se dostala
&scaron;patné situace:

Stala jsem se Ä•ekatelkou na práci - tedy, jsem evidovaná na úÅ™adu práce. Nikdy jsem nezamÄ›stnaná nebyla,ted se
to stalo poprvé. Jak jsem psala, nedostanu ani korunu navíc, &scaron;kolní výlety, &scaron;kolní pomÅ¯cky,
o&scaron;acení, &scaron;kola v pÅ™írodÄ›.... léky atd. - to v&scaron;e platím sama a bohuÅ¾el, za chvíli uÅ¾ nebude z Ä•eho
Ráda bych synovi dopÅ™ála nÄ›co víc, je talentovaný na sport, na kreslení a hudbu. Ale bohuÅ¾el, tohle uÅ¾ je nadstandard
který mu nemÅ¯Å¾u dopÅ™át.
A taky nemám dÅ¯kazy - úÄ•tenky, kolik a za co dÄ›tem platím... Neschovávám si
v&scaron;echny úÄ•tenky, kdo taky... Jediné,co prokáÅ¾u, jsou Å¾ivotní pojistky,které jim platím a minimální stavební
spoÅ™ení, protoÅ¾e se snaÅ¾ím, aby mÄ›li v budoucnu tÅ™eba na studium. Ale tu ve&scaron;kerou reÅ¾ii ostatní, to nemám
prokázat.
BohuÅ¾el, mám obavy, Å¾e otec dÄ›tí ze sebe pÅ™ed soudem udÄ›lá "chudáka", který bere minimální mzdu a
nemá na výÅ¾ivné. Taky nikde neprokáÅ¾u, Å¾e jeho zamÄ›stnavatel má "oficiální" a "neoficiální" úÄ•etnictví. Ale to uÅ¾ je z
jiného soudku...
Bývalý manÅ¾el platí hypotéku na dÅ¯m, který si poÅ™ídil, také vlastní luxusní motorku a velkého nového
Jeepa. PÅ™ihlíÅ¾elo by se i na tyhle vÄ›ci?
Moc dÄ›kuji za odpovÄ›Ä• a jsem ráda, Å¾e takováhle poradna vÅ¯bec existu
SrdeÄ•nÄ› zdravím,JANÄŒA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá JanÄ•o,

samozÅ™ejmÄ›, Å¾e si o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného zaÅ¾ádej. (Tady na Kudlance je nÄ›kolik vzorÅ¯, pokud bys si nevÄ
je&scaron;tÄ› napi&scaron;.) RozhodnÄ› tam musí&scaron; vypsat v&scaron;echnu reÅ¾ii - pokud moÅ¾no v&scaron;echnu. N
úÄ•tenky zas aÅ¾ tak nemysli, to málokdo skladuje... PÄ›knÄ› si na papír vypi&scaron; v&scaron;echnu reÅ¾ii dÄ›tí - nezapom
i na vÄ›ci bÄ›Å¾né, jako jsou vÄ›ci nutné k bydlení, praní atd. Ne je boty a se&scaron;ity dÄ›ti potÅ™ebují...
KaÅ¾dopád
si tatínek poÅ™ídil hypotéku a drahá pÅ™ibliÅ¾ovadla, bude se k tomu zajisté pÅ™ihlíÅ¾et. Pochybuju, Å¾e by nÄ›jaký soudc
váÅ¾nÄ›, Å¾e si nÄ›kdo mÅ¯Å¾e nÄ›co takového poÅ™ídit a pÅ™itom mít minimální plat :-). Také je vhodné tam pak uvést,
se otec s dÄ›tmi stýká, co s nimi podniká (jak se jim vÄ›nuje, kam s nimi chodí atd. atd.), jak Å™íkám - podívej se, tady na
Kudlance najde&scaron; urÄ•itÄ› velkou inspiraci.
OstatnÄ› - v této situaci bys mohla poÅ¾ádat i o nÄ›jakou tu
podporu... DrÅ¾ím palce,d@niela

https://www.kudlanka.cz
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