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MÃ•Å DÄšTI? TAK SE STAREJ!
PondÄ›lÃ-, 31 bÅ™ezen 2008

Dobrý den, chtÄ›la bych se zeptat na pár otázek ohlednÄ› výÅ¾ivného od mého otce, na kterém mi dluÅ¾í cca 18.000,00 KÄ•.
PÅ™ed rokem jsem odmaturovala a &scaron;kolu ukonÄ•ila k 31.5.07. Ve&scaron;kerou agendu vedla má matka a uÅ¾ tak mi
otec dluÅ¾il na alimentech od roku 2005. Platil, jak se mu zalíbilo, nepracoval. KdyÅ¾ uÅ¾, tak naÄ•erno. Je alkoholik a nikdo a
nevÄ›dÄ›l, kde se nachází.
Proto jsme celou vÄ›c pÅ™edali soudu. Tam nevÄ›dÄ›li, kde pracuje a za to, Å¾e neplatil vÅ¯bec jiÅ¾ asi pÅ™es rok, ta
poradili, aÅ¥ tuto vÄ›c pÅ™edáme na kriminální polici a udáme to jako trestný Ä•in. TudíÅ¾ jsme postupovali, jak nám
poradili.¨Tam mu dali za období od r. 05 do konce roku 06 podmínku za to, Å¾e tedy nezaplatil po dobu 6 mÄ›sícÅ¯. Dále ho
policie chtÄ›la uhánÄ›t kvÅ¯li zaÄ•átku roku 2007 do konce Ä•ervence (jelikoÅ¾ jsem nastoupila do práce 2.7.07).
V této dob
vloÅ¾il dvÄ› platby 1.200,-KÄ• na mÅ¯j úÄ•et a 1.200,-KÄ• na bratrovo úÄ•et (av&scaron;ak neuvedl jméno a nic, z Ä•eho by se
dalo postoudit, Å¾e tyto peníze jsou od nÄ›j). Policie nás &scaron;la tedy vyslíchat, zda je to pravda a doÅ¾adovala se nás o
výpisy z úÄ•tu, abychom doloÅ¾ili, Å¾e skuteÄ•nÄ› tyto dvÄ› platby zaslal. Av&scaron;ak mi ne&scaron;lo do hlavy, Å¾e on vÅ¯
Å¾ádné doklady o platbách doloÅ¾it nemusel a státní zástupkynÄ› to nechala být, jelikoÅ¾ s tÄ›mito platbami to nedÄ›lalo 6
mÄ›sícÅ¯ (není to trestný Ä•in) a pÅ™ípad odloÅ¾ila. Je vÅ¯bec moÅ¾né, aby on nemusel nijak prokázat tyto platby?
KdyÅ¾
od policie odloÅ¾en, Å™ekli aÅ¥ si to celou Ä•ástku dám jako exekuci na plat. &Scaron;li jsme tedy k soudní tajemnici,
abychom uÅ¾ koneÄ•nÄ› tyto peníze z nÄ›j dostali. Tam mi ale Å™ekli, Å¾e nemÅ¯Å¾ou Ä•ástku vymáhat aÅ¾ do Ä•ervence,
vý&scaron;e, protoÅ¾e dnem, kdy odmaturuji nemám nárok na prázdniny. To je druhá véc, které jsem nerozumÄ›la.
ProtoÅ¾e v&scaron;echny sociální dávky (pÅ™ídavky,..) mi poÄ•ítali i za Ä•ervenec a v práci mi i uplatnili slevu na studenta,
také za Ä•ervenec.
Bylo mi to vysvÄ›tleno paní ze soudu tak, Å¾e oni mají jinak zákony a Å¾e prostÄ› alimenty mÅ¯Å¾e vym
pouze do kvÄ›tna, kdy jsem ukonÄ•ila &scaron;kolu. Je to skuteÄ•nÄ› tak, jak Å™ekli? Å½e nemám právo na alimenty i za
Ä•ervenec, kdyÅ¾ se v&scaron;echno posuzuje k 1. v mÄ›sící?
A dostanu vÅ¯bec z nÄ›j nÄ›kdy ty peníze? ProtoÅ¾e tohle j
nesnesitelné. HlavnÄ› v období, kdy jsem chodila na stÅ™ední &scaron;kolu, jsem peníze potÅ™ebovala a nÄ›kdy jsem i s matk
strádala. Musela jsem si chodit i sama bÄ›hem &scaron;koly vydÄ›lávat do restaurace (jelikoÅ¾ matka musela i nÄ›které jeho
vÄ›ci paltit za nÄ›j), abych mÄ›la na cestu do &scaron;koly, protoÅ¾e mÅ¯j otec nebyl schopný jít normálnÄ› pracovat a zaÄ•ít pl
to, co by mÄ›l.
Peníze bych samozÅ™ejmÄ› uvítala i v této dobÄ›, protoÅ¾e uÅ¾ jsem sama sobÄ›staÄ•ná a jak to chodí, p
normálním lidem, kteÅ™í chodí kaÅ¾dý den do práce, také nikdo neodpustí a v píÅ™padÄ›, Å¾e nehuhradíme jednu splátku na
plyn, tak ..... DÄ›kuji za odpovÄ›di, Blanka
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