Moje poradna

Zeptejte se právníka
Nevíte si rady ve složité situaci a potřebujete
pomoc odborníka? Napište nám!

ZA CO NA TÁBOR? CESTY S RODNÝM LISTEM PODEPIŠ, NEBO JDEŠ!

Pokud máte obě děti ve střídavé péči, mělo by
už být na základě finanční situace vaší a vašeho
bývalého partnera soudem stanoveno, kdo z vás
a v jaké výši platí tomu druhému na děti výživné –
samozřejmě pokud vůbec k platbám výživného
dochází. Je-li výživné stanoveno v penězích a váš
bývalý partner má povinnost vám poskytovat měsíční alimenty v určité výši, musí být v této částce
zahrnuty už i veškeré potřeby nezletilých dětí, včetně
mimořádných výdajů, jako jsou pobyty na táborech
nebo školách v přírodě. Pokud výživné neplatí
ani jeden z vás, měli byste mít v dohodě o výživě
vašich dětí alespoň stanoveno, kdo z vás hradí
které z oprávněných potřeb dítěte, popřípadě zda se
na nich podílíte rovným dílem. V každém případě,
pokud jste se stávající situací nespokojena, můžete
se obrátit na soud s návrhem na přiznání či zvýšení
výživného na děti ze strany vašeho expartnera.

Co je pravdy na tom, že pokud má dítě vlastní
cestovní pas a jede do zahraničí s matkou,
která má ovšem jiné příjmení, musí mít matka
s sebou okopírovaný rodný list otce dítěte
a jím podepsané povolení, že s ní dítě
může vycestovat?
Klára, Třeboň
Jen za účelem vycestování z České republiky
by rodný list ani souhlas otce s cestou do
zahraničí neměl být nezbytně nutný. Pokud
ovšem nezletilé dítě cestuje do zahraničí bez
jakéhokoli doprovodu, mohou některé země
písemný souhlas rodiče nebo zákonného
zástupce s jeho vycestováním požadovat. Jelikož se ale v takovýchto případech doporučuje
dítě písemným souhlasem vybavit, může se
samozřejmě stát, že jej celní správa bude před
vycestováním nedopatřením vyžadovat, i když
dítě doprovází rodič s odlišným příjmením –
zejména pak na letišti při cestě do zemí mimo
Evropskou unii. Jakožto matka svého dítěte
vykonáváte rodičovskou odpovědnost a souhlas
otce samozřejmě nepotřebujete. Přesto, že
rodiče dítě zastupují zásadně společně, jednat
ale může každý z nich zcela samostatně.
Podle českého práva by se tak souhlas otce
s vycestováním dítěte presumoval. Jediné, co
byste musela být schopna doložit, je, že jste
opravdu matkou svého dítěte.
KDYŽ CESTUJETE
do zahraničí
s dcerou, ale
každá máte ve
svém pasu jiné
příjmení, může
to znamenat
i spoustu
vysvětlování...

Manžel pracuje v továrně, kde má dlouhý
a krátký týden – vždy 12hodinové směny.
Jenže teď jim zaměstnavatel uložil každý měsíc alespoň dvakrát ve volném dni další stejně
dlouhé směny. Když by nepodepsali papír, že
s tím souhlasí, tuší, že by dostali výpověď.
Jenže nám to komplikuje život, neboť manžel
vyzvedával děti z družiny. Dá se rozhodnutí
zaměstnavatele nějakým způsobem změnit?
Ludmila, Třebíč
Pokud váš manžel pracuje v provozu ve dvanáctihodinových směnách, má jeho zaměstnavatel
především povinnost dodržovat veškeré podmínky, které mu ukládá zákoník práce ve vztahu
k přestávkám v práci zaměstnanců, dobám
odpočinku nebo práci přesčas. Zaměstnavatel je
například povinen rozvrhnout pracovní dobu tak,
aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny
a začátkem té následující nepřetržitý odpočinek
po dobu alespoň 11 hodin (není-li splněna některá
z výjimek zákoníku práce), zaměstnanec musí
mít dále nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání
alespoň 35 hodin (neuplatní-li se opět některá
ze zákonných výjimek) a podobně. Pokud by
zaměstnavatel své zákonné povinnosti porušoval,
je určitě na místě se vůči jeho postupu ohradit,
a jestliže by se tím situace nevyřešila, obrátit se
s problémem rovnou na inspekci práce.

HROZBA SOCIÁLKOU...

Dceři je 17 let a na střední jí učení moc nejde.
Nechápu ovšem, že jí pedagogové vyhrožují,
že pokud se nezlepší, pošlou k nám domů
sociálku. Lze to?
Eliška, Jihlava
Že se dcera špatně učí, automaticky neznamená,
že vede zahálčivý život, v důsledku kterého zanedbává školní povinnosti. Pedagogové mají sice
právo upozornit orgán sociálně-právní ochrany
dětí na nedostatky týkající se dítěte, které by mohly souviset s jeho výchovou, ale vaší dceři by tímto
způsobem vyhrožovat neměli. Důvodů, proč se
špatně učí, může být nespočet, a s její výchovou
vůbec nemusejí souviset. Pokud tedy ve výchově
dcery nic nezanedbáváte, nemáte se čeho obávat.

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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S bývalým partnerem máme
dvě děti do patnácti let
ve střídavé péči. Teď ale
řešíme, když se v létě těší
na čtrnáctidenní tábor, z čeJUDr. Jiří Matzner
právník
hož z jeho času budou pryč
čtyři dny a z mého deset dní,
jak to máme financovat. On trvá na platbách
napůl, což mi přijde nefér. Poradíte nám, jak
se k takové situaci postavit?
Beáta, Kladno
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