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VÃ•Å½IVNÃ‰ PRO ZLETILOU
PondÄ›lÃ-, 14 prosinec 2009

Dobrý den, mám k vám jednu prosbu o radu. Å½iji s pÅ™ítelem, který je rozvedený a platí na dvÄ› dÄ›ti; jedno je nezletilé a
druhá dcera má 18 let, ale studuje stÅ™ední &scaron;kolu. ObÄ› má ve výchovÄ› bývalá manÅ¾elka. Ale ta se o tuto
star&scaron;í dcerku nestará. KonkrétnÄ›: dcera bydlí u svého otce v jiném mÄ›stÄ›, neÅ¾ matka. TamtéÅ¾ i studuje. Otec se o
ni kompletnÄ› stará, ale pÅ™itom na tuto dceru platí alimenty své bývalé manÅ¾elce.
Ta ji nechce ani moc vidÄ›t, nedává jí Å¾ádné peníze, nechce ji na vánoce atd. PÅ™ítel proto chce dceru do své
péÄ•e, protoÅ¾e u matky stejnÄ› nebydlí a ta jí ani peníze, které od otce na ni dostane, nedává. Proto by otec chtÄ›l nyní
v&scaron;e zaÅ™ídit tak, aby mÄ›l dceru ve vlastní péÄ•i. Prosím o radu, jak postupovat a jaké formuláÅ™e nebo Å¾ádosti a ka
poslat , zda to musí udÄ›lat on, jako otec, nebo dcera, která je uÅ¾ zletilá.

DÄ›kuji za odpovÄ›d a za raduJana Milá Jano,
Tady na Kudlance, v rubrice VÝÅ½IVNÉ v&scaron;echno najde&scaron; dokonce nÄ›kolikrát...
Ale jen pro okamÅ¾itou informaci: od dceÅ™iných osmnáctých narozenin má otec platit výÅ¾ivné pÅ™
Ve&scaron;kerou komunikaci ohlednÄ› výÅ¾ivného nyní bude vyÅ™izovat s otcem (respektive otec s ní) uÅ¾ jen sama dospÄ›l
dcera. TakÅ¾e pÅ™ípadné výÅ¾ivné - pokud bude pokraÄ•ovat ve studiu, by nyní mohla a mÄ›la poÅ¾adovat i od matky....
by si ji vzal k sobÄ›, zcela jistÄ› na tom není nic tÄ›Å¾kého - jen se k nÄ›mu nastÄ›huje a on jí k sobÄ› pÅ™ihlásí.
A je&scaro
potÅ™eby dítÄ›te mají hradit oba rodiÄ•e, tedy nejen ten, který dítÄ› nemá ve své péÄ•i.

Na druhou stranu se skuteÄ•nÄ› mÅ¯Å¾e stát, Å¾e peníze urÄ•ené pro dítÄ› se k dítÄ›ti nedostanou a rodiÄ•, který má dítÄ› v p
utratí pro svou potÅ™ebu. Takový rodiÄ• by pak mohl být stíhán napÅ™. pro podvod, pÅ™ípadnÄ› pro zpronevÄ›ru nebo pro
poru&scaron;ování povinností pÅ™i správÄ› cizího majetku. Je ale otázka, zda a jak prokázat, v jaké vý&scaron;i byly
peníze pro dítÄ› zneuÅ¾ity. V takovém pÅ™ípadÄ› by zÅ™ejmÄ› bylo pÅ™ed podáváním trestního oznámení poÅ¾ádat o spol
orgán péÄ•e o dítÄ›.
DrÅ¾ím palce, abyste se nÄ›jak v dobrém v&scaron;ichni dohodli.d@niela
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