Kudlanka

ALIMENTY OD NEZAMÄšSTNANÃ‰HO?
StÅ™eda, 30 duben 2014

Dobrý den, mám zapeklitou situaci. ChtÄ›la jsem se zeptat, pÅ™ítel Å¾ádal o sníÅ¾ení alimentÅ¯ a u soudu mu dali formuláÅ™
potvrzení mého pÅ™íjmu, a dokonce se také vyptávali na majetkové pomÄ›ry moje a mých rodiÄ•Å¯! Co mám já spoleÄ•ného
s jeho alimenty a proÄ• moje rodiÄ•e?

Trochu nastíním problém, pÅ™ítel byl ve výkonu trestu za zpronevÄ›ru nafty na15 mÄ›sícÅ¯, pak jsem ho vzala bydlet ke m
obecního bytu, kde ale nemá trvalé bydli&scaron;tÄ›. Od kvÄ›tna loÅˆského roku, co ho propustili, nemá Å¾ádný pÅ™íjem, je
veden na ÚP a nebere od sociálky nic. MÄ›l by platit alimenty na 2 dÄ›ti a dal&scaron;í 2 dÄ›ti, tj. 3000 + 3000.
TeÄ• si zaÅ¾
o sníÅ¾ení alimentÅ¯ a u soudu mÄ› docela dostali, tím zkoumáním mojí finanÄ•ní situace a situaci mých rodiÄ•Å¯. TeÄ• od 22. 4
pÅ™ítel koneÄ•nÄ› sehnal práci. Prosím o radu, co mám dÄ›lat dál. DÄ›kuji moc za radu a pomoc, LENKA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Lenko,

poskytla jsi bohuÅ¾el málo informací - napÅ™íklad, pokud tvÅ¯j partner celý ten rok obojí výÅ¾ivné Å™ádnÄ› platil, pÅ™ito
v&scaron;ak nebyl zamÄ›stnán a od sociálky nic nebral, kde na ty alimenty bral? To jsi mu tÄ›ch 6 tisícovek mÄ›síÄ•nÄ›
dávala ty? A Å¾ivila ho a platila ve&scaron;kerou jeho reÅ¾ii? To, Å¾e platil, vyvozuju z toho, Å¾e nepí&scaron;e&scaron;, Å¾
byl nÄ›jak "stíhán coby neplatiÄ•". RozhodnÄ› - na tohle se budou u soudu nejspí&scaron; ptát taky...
O tvou a tvých rodiÄ•Å
finanÄ•ní situaci se zajímají proto, protoÅ¾e jste "spoleÄ•nÄ› hospodaÅ™ící pár" - a je tudíÅ¾ tÅ™eba zjistit Å¾ivotní úroveÅˆ p
rámci této spoleÄ•né domácnosti; a ostatnÄ› - pokud jsi to za nÄ›ho platila do teÄ•, tak usuzují, Å¾e asi na to má&scaron;...
Jak Å™íkám, málo informací, takÅ¾e chce to napsat víc... Zdravím a tÄ›&scaron;ím se na tvou odpovÄ›Ä•, d@niela

http://www.kudlanka.cz
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