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Dobrý den, chtÄ›la bych se zeptat, zda mám nárok na výÅ¾ivné. Studuji na V&Scaron; v Praze - denní studium. Soudem
urÄ•ené výÅ¾ivné od otce Ä•iní 3500 KÄ•. Od matky nedostávám nic. Zbytek, abych se vÅ¯bec uÅ¾ivila, jsem si musela vÅ¾dy
vydÄ›lat. ÚspÄ›&scaron;nÄ› jsem ukonÄ•ila Bc. studium a nyní studuji na Mgr.

ChtÄ›la bych se zeptat, zda kdyÅ¾ jsem si na&scaron;la práci na trvalý pracovní pomÄ›r - pracovní doba neurÄ•itá, ale
zkrácený úvazek na 3 dny v týdnu - jsem ztratila nárok i na tÄ›ch 3500 KÄ•. Otec nyní zjistil, Å¾e pracuji a chce po mÄ› peníze
zpÄ›t. Moje argumenty, Å¾e pracuji proto, abych vÅ¯bec pÅ™eÅ¾ila, ho nezajímají. Jen mi sprostÄ› nadává a uráÅ¾í mÄ›. Prý
okrádám.

DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•
MARIE O D P O V Äš ÄŽ :
Milá Marie,

málo informací, málo... Tak ti dám pár otázek, odpovÄ›z na nÄ› a pak ti snad budu moci poradit.

1) Jaká je to &scaron;kola, je na ní moÅ¾né i kombinované studium?
2) Bydlí&scaron; sama, v podnájmu, na koleji, nebo doma s mámou?
3) Kolik pÅ™ibliÅ¾nÄ› si vydÄ›lává&scaron;?
4) Jak je na tom finanÄ•nÄ› tvÅ¯j otec?

Ví&scaron;, kaÅ¾dá ta pÅ™ípadná odpovÄ›Ä• má i vliv na to, jestli od táty má&scaron; &scaron;anci je&scaron;tÄ› nÄ›co
dostávat... Tak se ozvi.

KaÅ¾dopádnÄ›:

Ve tvém pÅ™ípadÄ› by bylo nutné aplikovat ustanovení § 85 odst. 1 zákona o rodinÄ›, které stanoví, Å¾e vyÅ¾ivovací povin
rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem trvá do té doby, pokud dÄ›ti nejsou samy schopny se Å¾ivit. Z uvedeného vyplývá, Å¾e vyÅ¾ivovací
povinnost tvého otce k tobÄ› by v pÅ™ípadÄ›, Å¾e se bude&scaron; sama schopna se ze své výdÄ›leÄ•né Ä•innosti uÅ¾ivit, za
resp. by byla odpovídajícím zpÅ¯sobem upravena (v závislosti na vý&scaron;i tvého pÅ™íjmu, tvých nákladech na studium,
apod.).

TakÅ¾e bys otci asi nic nevracela a on by ti nÄ›jaké to výÅ¾ivné mÄ›l platit. Ale - to ti Å™eknu, pokud mi odpoví&scaron; na
pÅ™edchozí otázky...
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