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VZDÃ•T SE VÃ•Å½IVNÃ‰HO? PROÄŒ???
NedÄ›le, 24 srpen 2014

Dobrý den, mám 20-letou dceru, která studuje a bude studovat je&scaron;tÄ› dal&scaron;í dva roky. JenÅ¾e - dcera se
víceménÄ› pod nátlakem vzdala výÅ¾ivného, protoÅ¾e otec, jehoÅ¾ výplata je 16 tisíc, ztropil u právniÄ•ky obrovskou scénu, Å
platí úvÄ›r na bydlení 15 tisíc, a Å¾e prostÄ› nemá!!! A tak mu dcera dohodu, kterou jim právniÄ•ka sepsala, podepsala...

Tak bych se chtÄ›la zeptat, zda mÅ¯Å¾u já, jako matka, kdyÅ¾ dceru ve v&scaron;em dotuji, po bývalém manÅ¾elovi cht
nÄ›jaké peníze na dceÅ™ino financování &scaron;koly? Otec uÅ¾ výÅ¾ivné celý jeden rok neplatí, a já jsem finanÄ•nÄ› na dnÄ
Prosím o odpovÄ›Ä• a pÅ™edem dÄ›kuji, VLAÄŽKA O D P O V Äš ÄŽ :
Milá VlaÄ•ko,
tak zaprvé: platba hypotéky nemá na vý&scaron;i výÅ¾ivného vliv, tj. není dÅ¯vodem pro sníÅ¾ení výÅ¾ivné
dal&scaron;í: nechápu, Å¾e jste to tak dlouho nechaly - celý rok neplatil a vy nic... ProtoÅ¾e: Zletilé dítÄ› mÅ¯Å¾e Å¾ádat výÅ
aÅ¾ tÅ™i roky nazpÄ›t. Je to podle podle NOZ - lhÅ¯ta pro zpÄ›tné pÅ™iznání výÅ¾ivného novÄ› platí i pro zletilé dítÄ›! &ldquo
v&scaron;eho otec má novou rodinu - a i kdyby ne, tak platí na bydlení. To ho ale povinnosti platit výÅ¾ivné své studující
dceÅ™i nezpro&scaron;Å¥uje. A je to na ni setsakra podraz!!! TakÅ¾e - aÅ¥ dcera napí&scaron;e na soud - protoÅ¾e krkavý
tatínek by jí mÄ›l jednak to dluÅ¾né výÅ¾ivné doplatit, druhak i nyní výÅ¾ivné platit...

NásilnÄ› vynucená dohoda není nikdy platná. Musíte ale prokázat, Å¾e byla vynucená. Tzn. Å¾e otec na dceru vyvinul
psychický nátlak... A je&scaron;tÄ› jedno: dcera si mÅ¯Å¾e poÅ¾ádat o bezplatné zastoupení advokátem, který jí bude
ustanoven, je-li nemajetná, a pak by ani k soudu nemusela jít osobnÄ›.

KonkrétnÄ› - v&scaron;echny informace najdete napÅ™íklad zde, na stránkách ÄŒeské advokátní komory.
KdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ› ozvÄ›te. d@niela
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