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Dobrý den, chtÄ›l bych se zeptat, zda mÅ¯Å¾e macecha mojí pÅ™ítelkynÄ› libovolnÄ› manipulovat se soudem urÄ•enými alime
jejímu otci. Abych to vysvÄ›tlil: pÅ™ítelkynÄ› pÅ™estoupila z jedné &scaron;koly na jinou a macecha tohle nÄ›kde zjistila.

A tak bych chtÄ›l vÄ›dÄ›t, zda má právo zastavit pÅ™íjem alimentÅ¯, pokud jí pÅ™ítelkynÄ› nedodá nové potvrzení z nové
&scaron;koly, mÅ¯Å¾e tohle ona vÅ¯bec udÄ›lat?
Od doby kdy pÅ™ítelkynÄ› pÅ™estoupila se dluh vy&scaron;plhal aÅ¾ na
kdyÅ¾ otec a macecha dostali poÅ¾adované papíry z nové &scaron;koly, tak peníze stejnÄ› neposlali a do teÄ• je pÅ™ítelkynÄ
je&scaron;tÄ› nemá na úÄ•tÄ›. PÅ™itom macecha chodi do &scaron;kol, kde pÅ™ítelkynÄ› studuje a hledá na ni
v&scaron;elijakou &scaron;pínu, jen aby nemuseli platit dluh,.
Navíc pÅ™ítelkynÄ› nepodepsala ve &scaron;kole Å¾ádný pa
kde by bylo psáno, Å¾e mohou podávat informace komukoliv nebo i rodinÄ›, a pÅ™esto &scaron;kola podala informace
cizímu Ä•lovÄ›ku (mace&scaron;e), která se ohánÄ›la papírem, který je urÄ•eny pÅ™ítelÄ•inýmu otci. A Å¾e chce vÄ›dÄ›t rÅ¯zn
informace o pÅ™ítelkyni a jejím studiu.
Je moÅ¾né bez souhlasu pÅ™ítelkynÄ›, aby tyto informace &scaron;kola vydala Ä•lo
který není ani jeden z rodiÄ•Å¯? A aby toho nebylo dost, milá macecha se rozhodla dát pÅ™ítelkyni k soudu, prý za zneuÅ¾ití
výÅ¾ivného, dala to na trestní, nebo tak nÄ›jak to psala.
MÅ¯Å¾e se tedy pÅ™ítelkynÄ› nÄ›jak bránit proti mace&scaron;e a
sobeckým majetnickým náladám?

PÅ™edem dÄ›kuji velice moc za informaceMICHAL O D P O V Äš ÄŽ : Milý Michale,
ustanovení § 21 zákona Ä•. 94
shrnuje základní práva zákonných zástupcÅ¯ dÄ›tí a nezletilých Å¾ákÅ¯, rodiÄ•Å¯ dÄ›tí, Å¾ákÅ¯ a studentÅ¯ a osob, které vÅ¯Ä•
zletilým Å¾ákÅ¯m a studentÅ¯m plní vyÅ¾ivovací povinnost. Uvedené osoby mají právo na informace o prÅ¯bÄ›hu a výsledcích
vzdÄ›lávání dÄ›tí, Å¾ákÅ¯ a studentÅ¯ (u zletilých mají toto právo pouze rodiÄ•e Ä•i osoby, které vÅ¯Ä•i zletilým Å¾ákÅ¯m a
studentÅ¯m plní vyÅ¾ivovací povinnost).
V pÅ™ípadÄ›, Å¾e otec neplatí soudem stanovené výÅ¾ivné, bylo by vhodné, ab
pÅ™ítelkynÄ› osobnÄ› nebo písemnÄ› otce zeptala, z jakého je to dÅ¯vodu. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e by s ní nechtÄ›l mluvit, mÅ¯Å¾e
obrátit na soud. DrÅ¾ím palce, aby to &scaron;lo vyÅ™e&scaron;it smírnÄ›,d@niela
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