Kudlanka

VÃ•Å E VÃ•Å½IVNÃ‰HO JE RÅ®ZNÃ• ...
StÅ™eda, 17 zÃ¡Å™Ã- 2014

Dobrý veÄ•er, mám dotaz a potÅ™ebuji poradit... Bývalý manÅ¾el pracuje v NÄ›mecku a jeho mÄ›síÄ•ní pÅ™íjem je 45 000,Máme z manÅ¾elství dvÄ› dÄ›ti (13 a 9 let). Z NÄ›mecka mi chodí pÅ™ídavky na dÄ›ti(10.000,-KÄ•). Otec dÄ›tí platí 8000.- KÄ•
(4 500 KÄ• na jedno dítÄ› a 3 500 KÄ• na druhé dítÄ›). Jsme rozvedeni teprve tÅ™i mÄ›síce. ChtÄ›la bych se zeptat, za jak dlou
mohu zaÅ¾ádat o zvý&scaron;ení alimentÅ¯?

A dále bych potÅ™ebovala poradit, kolik by mÄ›l platit na kaÅ¾dé dítÄ›? Víte, ná&scaron; tÅ™ináctiletý syn hraje hokej a
3 krát v týdnu 37 km na tréninky. JistÄ› kaÅ¾dý, jehoÅ¾ dítÄ› hraje podobný sport, ví, jak je to nákladné. A to nemluvím o ostat
reÅ¾ii na v&scaron;echno kolem toho.
Devítiletá dcera chodí na judo. Jejich otec mi odmítá na cokoli pÅ™ispívat poloviÄ•n
Ä•ástkou, co se týÄ•e tÄ›chto aktivit. PÅ™itom to v&scaron;echno dÄ›ti dÄ›laly uÅ¾ bÄ›hem manÅ¾elství, nyní nevím, jak to
v&scaron;echno do budoucna zvládnu. Bylo by mi líto, kdyby to kvÅ¯li na&scaron;emu rozvodu musely opustit.
Prosím
poraÄ•te mi, co a jak s tím. DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, LENKA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Lenko,

dost moÅ¾ná se bude vý&scaron;e výÅ¾ivného pro va&scaron;e dÄ›ti nÄ›kterým Ä•tenáÅ™kám zdát vysoká, ov&scaron;em
nesmí se zapomínat, Å¾e rodiÄ•e se mají postarat, aby dÄ›ti mÄ›ly i po rozvodu podobnou Å¾ivotní úroveÅˆ jako pÅ™ed tím (p
jsou na to finance), protoÅ¾e dÄ›ti "se nerozvádÄ›ly, nic nezavinily".

A tak pokud se táta - kdyÅ¾ je&scaron;tÄ› byl s tebou Å¾enatý - snaÅ¾il, aby jeho kluk hrál hokej, mÄ›l by v tom pokraÄ•o
nadále. ZáleÅ¾í pochopitelnÄ› na konkrétních mÄ›síÄ•ních výdajích obou dÄ›tí - jak za jejich sport, tak i v&scaron;e ostatní - jí
obleÄ•ení, &scaron;kola... A teprve, kdyÅ¾ si v&scaron;echno pÅ™esnÄ› sepí&scaron;e&scaron;, vyÄ•íslí&scaron; a seÄ•te&sc
bude jasné, jestli to staÄ•í, nebo zda je nutno pÅ™idat.

Mj. teÄ• v&scaron;ak Ä•tu - pÅ™ídavky na dÄ›ti 10 000,- KÄ•, tzn. Å¾e na nÄ› má&scaron; 18 tisíc Ä•istého mÄ›síÄ•nÄ› - to
mohlo staÄ•it, ne? Pokud to &scaron;patnÄ› chápu, pÅ™idej informace... d@niela

https://www.kudlanka.cz
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