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Ahoj Danielko, obracím se na Tebe s dotazem. ProÄ•etla jsem stránky na Kudlance, ale nena&scaron;la jsem
jednoznaÄ•nou odpovÄ›Ä•. MÅ¯j pÅ™ítel má 21letého syna, který jiÅ¾ pÅ™ed rokem (12/2013) ukonÄ•il po prvním trimestru
V&Scaron; s tím, Å¾e jiÅ¾ dál studovat nebude, pÅ™ihlásil se na ÚP a pÅ™ítel mu je&scaron;tÄ› po celý rok platil výÅ¾ivné.

Od ledna 2014 v&scaron;ak výÅ¾ivné pÅ™estal synovi platit, protoÅ¾e mÄ›l syn údajnÄ› od ledna nastoupit do zamÄ›
BohuÅ¾el mu zamÄ›stnání nevy&scaron;lo vinou ÚP- místo bylo u firmy, která mÄ›la s ÚP jakousi dohodu o dotovaném místÄ›,
ale ta dohoda byla nÄ›jak chybnÄ› dohodnutá. TudíÅ¾ to místo prý údajnÄ› dostane aÅ¾ od dubna.
Jsem toho názoru, Å¾e
mu nemÄ›l nic platit. MÄ›l rok na to si najít práci, má pÅ™íleÅ¾itostné brigády, takÅ¾e si po celý rok rÅ¯znÄ› pÅ™ivydÄ›lává. M
Å¾e je schopný se uÅ¾ivit. Dnes si bohuÅ¾el mladí myslí, Å¾e jim kaÅ¾dý nabídne plat 30 000,-, sluÅ¾ební auto a kanceláÅ™
práce jim nevoní a hlavnÄ› je pod jejich úroveÅˆ.
Ptám se proto, Å¾e bývalá manÅ¾elka zaÄ•ala vyhroÅ¾ovat právníkem,
protoÅ¾e to výÅ¾ivné prý pÅ™ítel musí platit tak dlouho, dokud si syn nenajde práci. Máme obavu, aby to neplatil je&scaron;tÄ
tÅ™eba 5 let.. neÅ¾ nabídnou synáÄ•kovi práci, která by se mu líbila. DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,JITKAMilá Jitko,
takÅ¾e syn
tvého partnera ukonÄ•il studia a Å¾ádnou dal&scaron;í pÅ™ípravu na budoucí povolání jiÅ¾ neabsolvuje. Vzhledem k tomu, Å¾
má tedy ukonÄ•ené vzdÄ›lání (je vyuÄ•en, má maturitu apod.), pak mu nic nebrání v tom, aby si na&scaron;el zamÄ›stnání.
To, Å¾e nepracuje (a zároveÅˆ jiÅ¾ nestuduje), neznamená, Å¾e by nebyl schopen samostatné obÅ¾ivy.

Proto je tÅ™eba podat návrh na zru&scaron;ení vyÅ¾ivovací povinnosti. Návrh se bude podávat k okresnímu soudu podle
místa bydli&scaron;tÄ› syna a bude smÄ›Å™ovat pÅ™ímo vÅ¯Ä•i nÄ›mu, protoÅ¾e je jiÅ¾ dospÄ›lý. RodiÄ•e (matka) jiÅ¾ nejs
zástupci a v Å™ízení tedy za nÄ›j nikdo vystupovat nebude. Pokud soud zjistí, Å¾e syn skuteÄ•nÄ› ukonÄ•il pÅ™ípravy na budo
povolání a není zamÄ›stnán, napÅ™. proto, Å¾e práci nehledá nebo nemá zájem pracovat, pak pravdÄ›podobnÄ› dospÄ›je k
závÄ›ru, Å¾e mÅ¯Å¾e rozhodnout o zru&scaron;ení vyÅ¾ivovací povinnosti.
Bylo by potÅ™eba tedy jednat dÅ™íve, neÅ¾
jeho matka. KaÅ¾dopádnÄ› by bylo vhodné, aby si otec se synem promluvil. ZáleÅ¾í hodnÄ› na tom, jak se mládenec k
tátovi chová, jak se víceménÄ› revan&scaron;uje za to výÅ¾ivné - tzn. je k tátovi vstÅ™ícný, kdyÅ¾ táta nÄ›co potÅ™ebuje, tak
pomÅ¯Å¾e... atd. Pak by snad - pokud by mu to neÄ•inilo vÄ›t&scaron;í potíÅ¾e - mohl táta klukovi je&scaron;tÄ› nÄ›co dát... do
toho dubna. d@niela
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