Moje poradna

Zeptejte se právníka
Nevíte si rady ve složité situaci a potřebujete
pomoc odborníka? Napište nám!
Chtěl bych podat žalobu
u soudu proti své bývalé
přítelkyni kvůli péči o naši
nezletilou dceru. Moje ex
mi nechce dávat dceru dle
JUDr. Jiří Matzner
právník
naší dohody o střídavé péči.
U soudu mi řekli, že si mám
žalobu napsat sám, ale nevím jak. Existuje,
případně kde se dá sehnat pro tyto případy
nějaká předloha, abych věděl, jak to sepsat?
František, Znojmo
Náležitosti žaloby stanovuje občanský soudní řád,
podle něhož musí být v žalobě primárně uvedeno,
kterému soudu je určena, kdo ji činí, které věci
se týká a co se žalobou sleduje, přičemž musí být
samozřejmě podepsána a datována. Žaloba musí
obsahovat konkrétně jména, příjmení a bydliště
(popř. rodná čísla) všech účastníků – tedy primárně
vás, vaší bývalé partnerky a vaší nezletilé dcery.
Musí v ní být popsány a vylíčeny všechny rozhodující skutečnosti (tj. způsob a rozsah porušování dohody o střídavé péči) a označeny či připojeny veškeré
potřebné důkazy k jejich prokázání – např. dohoda
o střídavé péči, poštovní či e-mailová komunikace
s bývalou partnerkou a další důkazy prokazující
vaše tvrzení. Vzory podání se většinou dají získat na
internetu – jejich kvalitu a záruku toho, že budou
splňovat všechny zákonné náležitosti, ovšem nelze
garantovat. S přípravou žaloby bych proto raději
doporučil obrátit se na advokáta.

MATKA se sice o dceru náležitě
stará, ale její expřítel na ni chce
přesto podat žalobu. Vadí mu, že
mu dceru nechce dávat. Přitom
se dohodli na střídavé péči.

ROZDĚLENÍ DĚDICTVÍ

Jsme tři sourozenci a zdědili jsme byt po
babičce. Jenže jeden z nás prodej a rozdělení
peněz stejným dílem odmítá, neboť tam bydlí.
Jakou formou je třeba ho kontaktovat, aby
měly zaslané listiny oficiální platnost a musel
na ně reagovat? Např. chceme-li mu zaslat
písemný nesouhlas s užíváním nemovitosti,
smlouvu o kompenzaci za nadužívání nemovitosti, případně návrh na odkoupení podílů?
Štěpánka, Pelhřimov

PŘEPIS MAJITELE AUTA

Prodala jsem auto, ale nový majitel ho na
sebe nedal přepsat. Přitom to sliboval. Teď mi
ale přišla upomínka na zaplacení povinného
ručení. On poštu nepřebírá, jeho telefon nefunguje. Co mám dělat?
Alena, Chlum u Třeboně

Dle zákona o provozu vozidel na pozemních
komunikacích je po prodeji vozidla nezbytné
požádat o změnu vlastníka do 10 pracovních
dnů od převodu vlastnického práva k vozidlu
Vedle osobního a elektronického (např. e-mai(tj. zpravidla ode dne podpisu kupní smlouvy).
lového) kontaktu představuje nejlepší způsob
Pokud k přepisu v uvedené lhůtě nedojde, máte
kontaktování vašeho sourozence prostřednictvím jakožto původní vlastník nejen povinnost platit
poštovních služeb. Pokud chcete, aby určité právní povinné ručení, přestože podle kupní smlouvy
jednání (např. smlouva nebo návrh) působilo vůči už auto není vaše, ale dle zákona vám za to hrozí
vašemu sourozenci na základě jeho odeslání
i pokuta až 50 tisíc korun. Proto nespoléhejte
prostřednictvím poštovních služeb, musí mu ve
na kupujícího, že přepis vozidla na sebe zajistí,
smyslu nového občanského zákoníku „dojít“.
a raději jej začněte co nejdříve vyřizovat sama –
Pokud by dojití určité listiny doručované poštou
dokud je ještě čas. Nelze než doporučit vozidlo
vědomě zmařil, pak platí, že mu byla doručena.
a doklady k němu nepředávat kupujícímu dříve,
Pokud by naopak nebyl na příslušné adrese zanež na něj bude v registru přepsáno.
stižen, má se za to, že mu zásilka došla třetí pracovní den po jejím odeslání (byla-li však odeslána
na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní
Mám za sebou mateřskou a poté i rodičovden po odeslání). Pokud tuto zákonnou domněnku
skou dovolenou. Nyní se chci do zaměstnání
dostatečně nevyvrátí, budou vámi zaslané listiny
vrátit, ale moje pozice je obsazená. Budu
považovány za řádně doručené. Jaké právní účinmuset přijmout jakoukoli jinou práci ve firmě
ky bude doručení listin ovšem vyvolávat a zda na
a mohu se dožadovat původního platu?
ně bude povinen reagovat, je další věc a bude
Gábina, Sobotín
záležet především na povaze doručovaných listin.

NÁVRAT DO PRÁCE

Pokud máte uzavřenou smlouvu na určitou
pracovní pozici a vracíte se z rodičovské
dovolené čerpané až do tří let věku dítěte, má
zaměstnavatel pouze obecnou povinnost vám
přidělit práci dle pracovní smlouvy a platit vám
mzdu ve sjednané výši nebo ve výši stanovené
mzdovým výměrem. V tomto případě vás proto
může zařadit i na jinou pracovní pozici. Přidělená
práce nicméně musí odpovídat druhu práce
sjednanému ve vaší pracovní smlouvě. Mzda
však zůstává stále stejná. Pokud byste odmítla
takovouto práci dělat a nedošlo by mezi vámi
a zaměstnavatelem k dohodě o změně druhu
práce, mohl by vám zaměstnavatel dát výpověď
podle § 52 písm. g) zákoníku práce – z důvodu
závažného porušování pracovních povinností.

TRÁPÍ VÁS PODOBNÉ PROBLÉMY? MÁTE DOTAZY? Napište nám na e-mailovou adresu mujsvet@bauermedia.cz. Vaše otázky necháme zodpovědět právníky,
s nimiž spolupracujeme, a odpovědi najdete právě zde, v časopise. Kontaktovat nás můžete i dopisem (adresa v tiráži) nebo na facebooku.
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