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ZLETILÃ• ODMÃ•TÃ• DÃ•T INFORMACE O STUDIU
StÅ™eda, 27 srpen 2014

Dobrý den, moc bych Vás poprosila o radu: dceÅ™i z prvního manÅ¾elství mého manÅ¾ela je 21 let, manÅ¾el na ni platí výÅ
5.000 KÄ•. Loni Ä•i pÅ™edloni se odstÄ›hovala od matky na druhý konec republiky a Å¾ije údajnÄ› se spolubydlící v pronajatém
bytÄ›. ManÅ¾el o studiu dcery od ukonÄ•ení základní &scaron;koly nikdy nedostal informaci, na kterou &scaron;kolu Ä•i uÄ•ebn
obor nastoupila.

Víme jen z doslechu, Å¾e asi jednou Ä•i 2x pÅ™estoupila z uÄ•ebního oboru na jiný. V souÄ•asné dobÄ› prý??? pracuje
dálkovÄ› &scaron;kolu s maturitou. ChtÄ›li jsme se s ní domluvit na sníÅ¾ení výÅ¾ivného.
JenÅ¾e s ní není Å™eÄ•, man
pÅ™i&scaron;el o práci, v souÄ•asné dobÄ› je ve výbÄ›rovém Å™ízení na jinou práci a rád by vý&scaron;i výÅ¾ivného s dcero
Å™e&scaron;il - bohuÅ¾el ta není pÅ™ístupná rozhovoru a ani nám nechce doloÅ¾it nic o studiu.
Co máme v této situaci
DÄ›kuji Vám,
HANA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá HaniÄ•ko,

jestliÅ¾e dcera nÄ›co chce, tak musí doloÅ¾it, Å¾e na to má nárok. Není povinností otce si zji&scaron;Å¥ovat, jestli stále
studuje a zda je to denní studium. DceÅ™i tedy aÅ¥ po&scaron;le doporuÄ•ený dopis, Å¾e od ní v záÅ™í Å¾ádá potvrzení o st
zaprvé. A kdyÅ¾ nedá, nezbyde mu nic jiného, neÅ¾ se obrátit na soud.
Ale kaÅ¾dopádnÄ› aÅ¥ si na soud, který o výÅ¾i
tehdy rozhodoval, po&scaron;le Å¾ádost o sníÅ¾ení. Tam aÅ¥ pÅ™esnÄ› napí&scaron;e stejné zdÅ¯vodnÄ›ní, jako pí&scaro
sem - Å¾e dcerka uÅ¾ del&scaron;í dobu o sobÄ› nedává vÄ›dÄ›t, takÅ¾e otec neví, jakou &scaron;kolu, v jakém roÄ•níku stu
ani zda je to presenÄ•ní studium. Å½e na ve&scaron;keré snahy o kontakt nereaguje, informace nedává. A hlavnÄ› jaká je jeho souÄ•asná finanÄ•ní situace.CoÅ¾ by bylo moÅ¾ná dobré i nÄ›jak doloÅ¾it. Z tohoto dÅ¯vodu Å¾e Å¾ádá o sníÅ¾
výÅ¾ivného.

KdyÅ¾ tak se ozvÄ›te,
d@niela

http://www.kudlanka.cz
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