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Dobrý den, chtÄ›li bychom se informovat, tedy manÅ¾el a já, protoÅ¾e si nevíme rady. Jedná se o jeho 22 letého syna. Po
maturitÄ› nastoupil na vy&scaron;&scaron;í stÅ™ední, (nástavbové studium), ale je tam pouze veden a &scaron;kolu
vÅ¯bec nenav&scaron;tÄ›vuje. Na to se tam byl manÅ¾el osobnÄ› zeptat. KdyÅ¾ se zeptal syna, co chce dál, tak do práce prý
chodit nebude, ale na výÅ¾ivné Å¾e má nárok, kdyÅ¾ se sám neuÅ¾iví!

Zatím jen chodí po kasínech a hraje karty o peníze. Bere si pÅ¯jÄ•ky, chodí mu exekuce. Myslíme si, Å¾e je to dosti sprosté
jeho strany vÅ¯Ä•i tátovi. Tak by nás zajímalo, jestli se otec mÅ¯Å¾e vÅ¯bec nÄ›jak ohradit, jestli má nÄ›jaká práva, kdyÅ¾ stále
platí výÅ¾ivné.

MÅ¯Å¾ete nám poradit co v téhle situaci dÄ›lat. MÅ¯Å¾e se otec nÄ›jak bránit?

DÄ›kuji za odpovÄ›Ä• MONIKA Milá Moniko,
bohuÅ¾el, obÄ•as se stane, Å¾e se nÄ›jaké to dítÄ› zrovna moc nevyvede, n
slu&scaron;nÄ› Å™eÄ•eno - osobuje víc práv, neÅ¾ mu náleÅ¾í. Nenapsali jste, jestli syn bydlí s vámi, sám, nebo se svou
matkou. KaÅ¾dopádnÄ›, teÄ• by mÄ›l otec napsat dopis soudu (doporuÄ•enÄ›, nebo osobnÄ› odnést do podatelny soudu a nec
si kopii potvrdit), který mu výÅ¾ivné vymÄ›Å™il. A v nÄ›m poÅ¾ádat o zji&scaron;tÄ›ní, zda syn &scaron;kolu, ve které je
pÅ™ihlá&scaron;en ke studiu, nav&scaron;tÄ›vuje a v pÅ™ípadÄ›, Å¾e ne, o zru&scaron;ení výÅ¾ivného. Snad je&scaron;tÄ›
pÅ™etím poÅ¾ádat - zase doporuÄ•eným dopisem - syna o "potvrzení studia" ze &scaron;koly. Pokud tam opravdu nechodí, tak
mu to samozÅ™ejmÄ› nevydají...
Pokud bez nÄ›jakého závaÅ¾ného dÅ¯vodu syn studium nenastoupil Ä•i pÅ™eru&scaron;
nemá na výÅ¾ivné nárok. Zvlá&scaron;tÄ› pokud se opravdu chová tak, jak pí&scaron;ete. Ale opravdu bude
nejlep&scaron;í to Å™e&scaron;it tÄ›mi dopisy. Dále mÅ¯Å¾ete to výÅ¾ivné do doby, neÅ¾ bude znovu rozhodnuto a vydán
rozsudek, dávat "stranou"... kdyby se náhodou pÅ™eci jen potvrdilo, Å¾e do &scaron;koly Å™ádnÄ› chodí a studuje... :))) d@niela
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