Kudlanka

DÄšTI TADY, DÄšTI TAM...
StÅ™eda, 22 kvÄ›ten 2013

Dobrý den, nastíním vám svÅ¯j problém velmi struÄ•nÄ› a prosím o info, zda se vÅ¯bec mám nÄ›jak snaÅ¾it, Ä•i zaplakat na
nemoÅ¾ností domoci se, podle mÄ›, spravedlivého vrácení penÄ›z. Na&scaron;la jsem si partnera, který je rozvedený a dvÄ› dÄ
V listopadu 2009 se nám narodil chlapec. MÅ¯j partner své bývalé Å¾en celou dobu platil výÅ¾ivné vÄ•as a Å™ádnÄ›.

VÅ¾dy to posílal bez sebemen&scaron;ího zdrÅ¾ení, a to i v dobÄ›, kdy já a pak chvilku i on, jsme byli na rodiÄ•ovské
(na&scaron;e malé jsem od jeho 1 roku dávala na hlídání, abych mohla také vydÄ›lávat). V kvÄ›tnu 2011 jsem byla ale
bohuÅ¾el na neschopence a od Ä•ervna 2011 bez práce (od Ä•ervence pak v práci nové).
BohuÅ¾el, v období tÄ›chto 2 mÄ
jsme prostÄ› uÅ¾ nemÄ›li z Ä•eho Å¾ít a tak bývalé paní poslal místo 8.000,- mÄ›síÄ•nÄ› jen 5.000,- mÄ›síÄ•nÄ› (na dÄ›ti ve vÄ
dÅ¯vodech, stejnÄ› jako o poÅ¾adavku o poseÄ•kání, ji vÄ•as a písemnÄ› informoval. A hned v Ä•ervenci ji poslal Ä•ást dluhu 5.000,- KÄ•, ale 1.000,- KÄ• jí bohuÅ¾el zÅ¯stal dluÅ¾ný, nezvládli jsme to.
Ona v&scaron;ak jiÅ¾ v Ä•ervnu pÅ™es svojí
zástupkyni podala návrh na exekuci na plat na celých 6.000,- a navíc se tam psalo, Å¾e on musí zaplatit cca 29.000,- KÄ•
jako odmÄ›nu její právní zástupkyni!Partner se ihned odvolal, Å¾e dluÅ¾í pouze 1.000,-KÄ•, v Ä•emÅ¾ mu bylo vyhovÄ›no, ale
29.000,- musel zaplatit stejnÄ›!!!
Loni (06/2012) okresní soud sníÅ¾il výÅ¾ivné o 1.000,- KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› a to ode narození
na&scaron;eho potomka (od 11/2009 zpÄ›tnÄ›). ProbÄ›hlo tam sice odvolání ze strany matky, ale to bylo na návrh
krajského soudu staÅ¾eno.
Tzn. Å¾e podle nového rozsudku -v dobÄ›, kdy partner dluÅ¾il tÄ›ch 1.000,- KÄ• - nedluÅ¾il uÅ
navíc uÅ¾ mÄ›l vlastnÄ› témÄ›Å™ 18.000,- zaplaceno navíc . To, Å¾e výÅ¾ivné zpÄ›t nedostane, je jasné a vím, Å¾e s tím se
dÄ›lat, ale prosím vás, nevíte, zda není nÄ›jaká moÅ¾nost, jak dostat zpÄ›t alespoÅˆ ten poplatek pro právní zástupkyni?
Js
na tom opravdu finanÄ•nÄ› hodnÄ› bídnÄ›. Moc dÄ›kuji za Va&scaron;e rady,MAGDA
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