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Dobrý den, mohu vás poÅ¾ádat o radu? Je mi 20 let a studuji stÅ™ední &scaron;kolu. RodiÄ•e mám rozvedené. Doposud
jsem Å¾ila s otcem (od mých 16 let), jelikoÅ¾ máma se odstÄ›hovala do malého bytu s novým pÅ™ítelem a otec odmítal, abych
cizím chlapem byla v jednom bytÄ›; dokud mi prý nebude 18 let, pak Å¾e je mu to jedno.
RodiÄ•e se stále hádali, otec mÄ› i matku psychicky a fyzicky týral (proto rozvod). OÄ•ekávala jsem, Å¾e se po odstÄ›hov
mámy situace doma uklidní, nicménÄ› stalo se tak pouze na prvních pár mÄ›sícÅ¯. Poté zaÄ•ínaly konflikty a s postupem
Ä•asu se stupÅˆovaly. Máma mi Å™íkala, Å¾e si to s ním musím zaÅ™ídit sama, ona sama se bojí mu jakkoliv postavit a spí&s
mi pÅ™ijde, Å¾e je ráda, Å¾e s ním jiÅ¾ nic Å™e&scaron;it nemusí.
Vzhledem k jeho pÅ¯lmilionovému dluhu mÄ› nutil op
&scaron;kolu a jít jen se Z&Scaron; pracovat, chtÄ›l, abych mu platila. PÅ™itom kdyÅ¾ nebyl v práci, byl v hospodÄ›, vracel se
opilý v ranních hodinách, budil mÄ› a kÅ™iÄ•el na mÄ›, takÅ¾e potom jsem nevyspalá chodila do &scaron;koly, kde jsem témÄ›
nezvládala. Bála jsem se vracet domÅ¯, nemÄ›la jsem prostor se pÅ™ipravovat do &scaron;koly - buÄ• jsem musela vaÅ™it,
prát, uklízet, nakupovat, Å¾ehlit. Máma mu na mne platila výÅ¾ivné ve vý&scaron;i 3 000 KÄ• (tak to bylo domluvené).
Já byla stále ve stresu, s jakou náladou se vrátí z hospody; v opilosti neváhal po mÄ› i hodit noÅ¾em, dopadlo to tak,aÅ¾
jsem skonÄ•ila v péÄ•i psycholoÅ¾ky, beru prá&scaron;ky na deprese). Se &scaron;kolou jsem pak mÄ›la potíÅ¾e - nyní opaku
tÅ™eÅ¥ák, ale od záÅ™í pokraÄ•uji ve Ä•tvrÅ¥áku.
Cca pÅ™ed mÄ›sícem jsem koneÄ•nÄ› sebrala odvahu a odstÄ›hovala
bydlím v pokoji v bytÄ› se studentkama. JenÅ¾e - za bydlení platím 2300 KÄ•/mÄ›s. a 700 KÄ• mi na jídlo, o&scaron;acení apod
nestaÄ•í. Ale otec mi odmítá cokoliv zaplatit - se slovy, Å¾e jsem "nevdÄ›Ä•ná malá mrcha a Å¾e nebude skákat, jak já
pískám".
Proto se na Vás obracím pro radu, jaké mám moÅ¾nosti. VýÅ¾ivné od mámy mi absolutnÄ› nestaÄ•í. Kupuji si jen
nutné (peÄ•ivo, máslo apod.), v&scaron;e co nejlevnÄ›j&scaron;í, Å¾ádný luxus, nicménÄ› to opravdu nestaÄ•í.
A tak bych
chtÄ›la zeptat: má otec povinnost mi platit výÅ¾ivné v pÅ™ípadÄ›, Å¾e jsem zletilá a studuji bez pÅ™eru&scaron;ení? PopÅ™í
mám moÅ¾nosti jej z nÄ›j "vymáhat"? Na soudy nemám peníze a máma mi pÅ¯jÄ•it nemÅ¯Å¾e, sama Å¾ije "od výplaty k výpla

PÅ™edem Vám dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,
KATKA
Ahoj Katko,
kaÅ¾dopádnÄ› - na výÅ¾ivné od otce má&scaron; nárok - tady je pár faktÅ¯, pokud bys si nevÄ›dÄ›la
ozvi se mi. d@niela
- VÄ›cnÄ› pÅ™íslu&scaron;ný je okresní soud, místnÄ› pÅ™íslu&scaron;ným je obecný soud Å¾alovaného, tedy soud v bydli&s
Å¾alovaného rodiÄ•e.
- Å½aloba o výÅ¾ivné je osvobozena od soudního poplatku. Bylo by nelogické, aby dítÄ›, které se ocitlo ve &scaron;patné
finanÄ•ní situaci, muselo vynaloÅ¾it dal&scaron;í prostÅ™edky, aby dosáhlo svého cíle.
- Je&scaron;tÄ› pÅ™ed nÄ›kolika málo let bylo moÅ¾né Å¾ádat výÅ¾ivné pro zletilé dítÄ› nejdÅ™íve ode dne podání návrhu (
výÅ¾ivné). To uÅ¾ neplatí! Zletilé dítÄ› mÅ¯Å¾e Å¾ádat výÅ¾ivné aÅ¾ tÅ™i roky nazpÄ›t. Dal&scaron;í z otázek bývá, kde je
rodinÄ› upraveno? OdpovÄ›Ä• je § 98 odst. 1 zákona o rodinÄ›.
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