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Milá paní Danielo, naprostou náhodou jsem získala kontakt na Vás, respektive Va&scaron;e stránky. Dáma, která
mi o Vás napsala, Å™íká, Å¾e mi mÅ¯Å¾ete pomoc. Snad. TakÅ¾e: jsem 7 let rozvedená. ExmanÅ¾el v dobÄ› manÅ¾elství u
dluhy. PÅ¯jÄ•il si od svojí matky a taky od ÄŒMSS, po rozvodu jeho matka zaÅ¾alovala nás oba o zaplacení pÅ¯jÄ•ky. Soud
odsoudil, Å¾e zaplatit musíme.
Já, protoÅ¾e jsem si od ní nic nepÅ¯jÄ•ila, peníze jsem nikdy nevidÄ›la, jsem nic neplatila. BohuÅ¾el mi nakonec exekutor
z platu strhával v&scaron;e, co mu zákon povoluje. ExmanÅ¾el neplatí nic, protoÅ¾e údajnÄ› nemá peníze, je veden na ÚP.
Ale na Ä•erno jezdí taxikem. Neplatí mi ani alimenty, dluÅ¾í na nich cca 120 tisíc KÄ•!
Minulý mÄ›síc jsem extchýni zaplatila
teÄ• mi ov&scaron;em je&scaron;tÄ› strhávají náklady exekutorovi, a Ä•eká mÄ› dluh od ÄŒMSS. ExtchýnÄ› se s námi nestýká,
ani nezajímá o své vnuky, na&scaron;e dÄ›ti.
DÅ¯vod proÄ• pí&scaron;u je: sly&scaron;ela jsem, Å¾e snad lze zaÅ¾alovat
o placení alimentÅ¯ za svého syna. Je tomu opravdu tak? Moc dÄ›kuji za odpovÄ›Ä• a pÅ™eji krásný den, MICHAELA O D P O
Äš ÄŽ: Milá Michalko,
tak si Å™íkám, proÄ• jsou nÄ›které Å¾enské tak &scaron;ílenÄ› tolerantní... ProÄ• jsi okamÅ¾itÄ›, kd
alimenty, na nÄ›j nepodala exekuci? ProÄ• jsi Ä•ekala, aÅ¾ to naroste do tak morbidní vý&scaron;e? A to ti je&scaron;tÄ› vlastnÄ
dluÅ¾í polovinu toho, co jsi za nÄ›j nyní jeho matce zaplatila...
Hele, pokud existuje nÄ›jaká moÅ¾nost, abys zjistila opravdu
konkrétnÄ›, Å¾e tím taxíkem jezdí a vydÄ›lává si, tak bych fakt jednala! UvÄ›dom si, Å¾e takhle se opravdu pÅ™ipravuje&scaro
peníze... Ano, je pravda, Å¾e za dluhy bÄ›hem manÅ¾elství nabyté ruÄ•íte oba, ale pokud bys mohla i prokázat, Å¾e ty peníze
vyuÅ¾il jen on... A teÄ• odpovÄ›Ä• na otázku, ohlednÄ› toho placení výÅ¾ivného jeho matkou. Pokud bys, Ä•irou náhodou, ty by
sirotek, tak má&scaron; vyhráno. Jinak - holka, pÅ™eÄ•ti si, jak to je "podle zákona":
Podle zákona o rodinÄ› mÅ¯Å¾e
vyÅ¾ivovací povinnost k dÄ›tem pÅ™ejít na jejich prarodiÄ•e, pÅ™ípadnÄ› i na pÅ™edky vzdálenÄ›j&scaron;í, pokud rodiÄ•e n
schopni tuto vyÅ¾ivovací povinnost k dÄ›tem plnit. ALE:
podle zákona vzniká prarodiÄ•Å¯m vyÅ¾ivovací povinnost pouze v
pÅ™ípadÄ›, Å¾e rodiÄ•e nemohou svoji vyÅ¾ivovací povinnost splnit z objektivních dÅ¯vodÅ¯. Pokud vyÅ¾ivovací povinnost ne
jiných neÅ¾ zcela objektivních dÅ¯vodÅ¯, napÅ™. Å¾e se vyhýbají práci, skrývají se a jejich pobyt není znám apod., vyÅ¾ivova
povinnost nepÅ™echází. NicménÄ› návrhy na urÄ•ení vyÅ¾ivovací povinnost jsou z tohoto dÅ¯vodu Ä•asto podávány.
V pÅ
Å¾e bys se rozhodla k podání návrhu, je nutné tÄ› upozornit, Å¾e v tomto pÅ™ípadÄ› bude Å™ízení o urÄ•ení vyÅ¾ivovací po
zahájeno proti v&scaron;em Ä•tyÅ™em prarodiÄ•Å¯m va&scaron;ich dÄ›tí, tzn. nejen proti rodiÄ•Å¯m exmanÅ¾ela, ale i proti tvý
rodiÄ•Å¯m (to i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e podá&scaron;návrh pouze na urÄ•ení výÅ¾ivného proti rodiÄ•Å¯m exmanÅ¾ela). KaÅ¾dém
prarodiÄ•Å¯ je pak vyÅ¾ivovací povinnost upravena samostatnÄ› a mÅ¯Å¾e dojít k situaci, Å¾e placení výÅ¾ivného bude uloÅ¾
pouze tvým rodiÄ•Å¯m a rodiÄ•Å¯m exmanÅ¾ela (resp. jeho matce) stanovena vyÅ¾ivovací povinnost nebude...
TakÅ¾e zapÅ™emý&scaron;lej, jak jsou na tom tvoji rodiÄ•e, jak je na tom finanÄ•nÄ› tvá tchýnÄ›. Ale - podle v&scaron;eho - ona by mÄ
mít penÄ›z na placení alimentÅ¯ dost...
KdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ› ozvi,d@niela
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