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Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat. PÅ™ed 10 lety otci mého syna vymÄ›Å™il soud výÅ¾ivné 3500,-, které po celou dobu
platil. Od té doby se obÄ›ma zmÄ›nily nÄ›kolikrát podmínky (on má dal&scaron;í dvÄ› dÄ›ti - 6 a 3 roky, já 1 jedno pÄ›tileté). Za
celou tu dobu jsem nepoÅ¾ádala o zmÄ›nu, resp. o zvý&scaron;ení. Dnes je synovi uÅ¾ 14 let , studuje na gymnáziu, je aktivní
atlet a zpÄ›vák - Ä•ili je to podstatnÄ› víc výdajÅ¯.

ChtÄ›la jsem zaÅ¾ádat o zvý&scaron;ení, ale jeho otec pÅ™ed rokem díky alkoholu za volantem pÅ™i&scaron;el o Å˜P a tím
práci. A je v podmínce. Domluvili jsme se, Å¾e na pÅ™echodnou dobu (neÅ¾ si nÄ›jakou jinou práci najde) nejen Å¾e nebudu
poÅ¾adovat zvý&scaron;ení, ale povolila jsem mu i zasílání sníÅ¾ené Ä•ástky - o 1000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. S tím, Å¾e dluh dopla
pracovat . JenÅ¾e celý rok poslouchám, jak stále nepracuje, neboÅ¥ pÅ™ece nebude chodit do práce za nÄ›jakých ubohých 10
15 tisíc, kdyÅ¾ jen hypotéka na jeho byt je 20 t. ... atd.
Za poslední mÄ›síc uÅ¾ neposlal ani korunu a hájí se tím, Å¾e má Å
na mateÅ™ské, on Å¾e je od ledna na pracáku a jejich výdaje platí tchynÄ›. Já jeho rodinnou situaci znám, ale protoÅ¾e jsem
zamÄ›stnaná, tak jsem byla tak benevolentní a povolila doÄ•asnÄ› niÅ¾&scaron;í Ä•ástku, jenÅ¾e nejsem ale tak bohatá, aby
neposílal nic, a já musela v&scaron;echno táhnout sama...
Syn je alergik, nosí kontaktní Ä•oÄ•ky, rovnátka, jezdí na
exkurze se &scaron;kolou, na soustÅ™edÄ›ní s atletikou, stejnÄ› tak se sborem atd.. PochopitelnÄ› to v&scaron;e není
zadarmo. PÅ™itom u otce byl za poslední rok jen 6 x, protoÅ¾e "je to prý moc drahé!"
ÄŒasy, kdy syn chodil do &scaron;ko
jsou nenávratnÄ› pryÄ•, mÄ›l by pochopit, Å¾e tímpádem to holt víc stojí.... MomentálnÄ› tedy na alimentech exmanÅ¾el dluÅ¾
15500 KÄ•. Pokud na nÄ›j podám Å¾alobu za neplacení výÅ¾ivného, tak zÅ™ejmÄ› skonÄ•í kvÅ¯li pÅ™edchozí podmínce ve v
dám podnÄ›t k exekuci, tak skonÄ•í i s rodinou pod mostem, protoÅ¾e hypotéku a úÄ•ty uÅ¾ prý taky vÅ¯bec neplatí. AlespoÅˆ
mi to Å™íká.
Tak co mám tedy dÄ›lat ? V obou pÅ™ípadech by mÅ¯j syn pÅ™i&scaron;el zkrátka. Nechci z nÄ›j dÅ™ít kÅ¯Å
chápete, ale pÅ™ece nebudu tolerovat jeho nechuÅ¥ pracovat z a míÅˆ neÅ¾ min. 30 tisíc - tím, Å¾e budu takhle okrádat syna
Å¾e bych snad pÅ™istoupila na je&scaron;tÄ› niÅ¾&scaron;í alimenty? DÄ›kuji za va&scaron;e zku&scaron;enosti a rady. HEL
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