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VÃ•Å½IVNÃ‰ NA NEZDÃ•RNÃ‰ ZLETILÃ‰ DÃ•TÄš
StÅ™eda, 03 Ãºnor 2010

Dobrý den. Jsem rozvedený a mému synovi letos bude 22 let. Po Z&Scaron; nastoupil na SOU, ale pro &scaron;patné
výsledky ukonÄ•il studium v prvním roÄ•níku a v záÅ™í pÅ™e&scaron;el na jiné SOU. Ve tÅ™etím roÄ•níku, kdy uÅ¾ byl dospÄ
rozhodl, Å¾e v pololetí &scaron;kolu pÅ™eru&scaron;í, opÄ›t z dÅ¯vodu prospÄ›chu a neomluvených absencí a pokusí se ji dok
dal&scaron;í rok. Poté mi bylo výÅ¾ivné soudem zru&scaron;eno.
Syn nastoupil do zamÄ›stnání, kde vydrÅ¾el asi 3 mÄ›síce. Pak se jen poflakoval, zamÄ›stnával policii, poÅ¾íval alkoholic
nápoje i omamné a psychotropní látky. V záÅ™í nastoupil do &scaron;koly, av&scaron;ak opÄ›t s dÄ›sivými výsledky. 200
neomluvených hodin za první pololetí, ze tÅ™ech pÅ™edmÄ›tÅ¯ vÅ¯bec neklasifikován, z ostatních dostateÄ•ná známka.
Zít
bude Ä•ekat vyhlá&scaron;ení rozsudku, ale obávám se, Å¾e soudkynÄ› mi nÄ›jaké alimenty opÄ›t "napaÅ™í". Mohu se vÅ¯bec
nÄ›jak bránit, nebo jsem vydán na pospas soudu? Matka, která syna pÅ™ed soudem zastupovala na základÄ› plné moci
(mÅ¯Å¾e matka zastupovat?) poÅ¾aduje 3500,- KÄ• se zpÄ›tnou platností od záÅ™í. Jsem zoufalý, celý Å¾ivot jsem mÄ›l pou
povinnost platit, ale práva Å¾ádná. DÄ›kuji za brzkou odpovÄ›Ä•,

ODPOVÄšÄŽ:

Dobrý den,
co se týÄ•e výÅ¾ivného platí, Å¾e vyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ k dítÄ›ti trvá do té doby, pokud dÄ›ti nejsou samy schopn
Doba trvání vyÅ¾ivovací povinnosti rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem je tedy dána tzv. stavem odkázanosti dítÄ›te na výÅ¾ivu svých rodiÄ•Å¯.
Schopnost samostatnÄ› se Å¾ivit = schopnost samostatnÄ› uspokojovat v&scaron;echny potÅ™eby (hmotné, kulturní i bytové) a
není vázána na dosaÅ¾ení urÄ•ité vÄ›kové hranice (napÅ™. zletilost).
Zvlá&scaron;tností vyÅ¾ivovací povinnosti rodiÄ•Å¯ k
její elasticita, tzn., Å¾e vyÅ¾ivovací povinnost mÅ¯Å¾e zaniknout po dobu, kdy dítÄ› pracuje a vydÄ›lává a znovu se obnovit v
pÅ™ípadÄ›, Å¾e dítÄ› znovu nastoupí do &scaron;koly (napÅ™. po vylouÄ•ení ze &scaron;koly zaÄ•ne pracovat, av&scaron;ak
zaÄ•ne opÄ›t Å™ádnÄ› studovat). Proto Vám mohu doporuÄ•it, jako Å™e&scaron;ení daného problému, abyste poÅ¾adoval u
aby si zjistil synovy &scaron;kolní výsledky, argumentujte i pÅ™ípadnÄ› moÅ¾ností ovÄ›Å™it si jeho chování ze záznamÅ¯ polic
atd.. Syn pak bude povinen poskytnout soudu potÅ™ebnou souÄ•innost a pÅ™edloÅ¾it mu potÅ™ebné doklady o svém
vzdÄ›lávání Ä•i jeho ukonÄ•ení, pÅ™ípadném zamÄ›stnání apod. P.S. U soudu ho zastupovat mÅ¯Å¾e kdokoli, komu dá
vá&scaron; syn plnou moc. d@niela
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