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ZLETILÃ• A VÃ•Å½IVNÃ‰ - KOMU A JAKÃ‰ PENÃ•ZE?
PondÄ›lÃ-, 09 prosinec 2013

Dobrý den, sice poÅ™ád dokoleÄ•ka zmiÅˆované, leÄ• nena&scaron;la jsem odkaz na ná&scaron; konkrétní problém. ManÅ¾el
má z prvního manÅ¾elství dceru a v&scaron;ichni spolu vycházíme v pohodÄ›. V kvÄ›tnu ve svých dvaceti letech odmaturovala
a podala si pÅ™ihlá&scaron;ku na vysokou &scaron;kolu (denní studium), na kterou byla pÅ™ijata. Na tuto vysokou
&scaron;kolu se sice zapsala v Å™ádném termínu, ov&scaron;em na &scaron;kolu nenastoupila, tudíÅ¾ nestuduje.

ManÅ¾el tedy pÅ™estal posílat alimenty (poslední alimenty byly odeslány za mÄ›síc srpen 2013) a s dcerou jsme se dohodl
Å¾e i kdyÅ¾ uÅ¾ nestuduje, tak jí pÅ™echodnÄ› budeme (tedy otec) posílat peníze na její soukromý úÄ•et - "na pÅ™ilep&scar
neÅ¾ se v práci usadí (pÅ™edpoklad je cca 1 rok, potom záleÅ¾í na dohodÄ›). Ov&scaron;em stálou práci si na&scaron;la
teprve od 1. 12. 2013 (je tedy v pracovním pomÄ›ru). Do této doby pracovala jako student pouze na brigádách.
Pracovala tak na základÄ› potvrzení o studiu, vydaném vysokou &scaron;kolou pÅ™i Å™ádném zápisu.
V této chvíli do toho
vstupuje bývalá manÅ¾elka (je vdaná, výdÄ›leÄ•nÄ› Ä•inná, zaopatÅ™ená), která nÄ›m nyní chce doplatit alimenty v plné
vý&scaron;i - za mÄ›síce záÅ™í - listopad 2013.
Na&scaron;e otázka zní: Je dcera tedy vÅ¯bec student (zapsala se sice, ale
studium nenastoupila) a tudíÅ¾ má jeho bývalá manÅ¾elka na peníze právo? Vysoká &scaron;kola nám informaci o studiu
dcery nechce poskytnout s odvoláním na zákon o ochranÄ› osobních údajÅ¯. Bývalá manÅ¾elka chce dceÅ™i zabavit i peníze,
které jsme jí poslali "na pÅ™ilep&scaron;enou" - prý protoÅ¾e ji Å¾iví.
DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, SILVIE Milá Silvie,
pár informací - ale ty tu na kudlance jsou :-))): - od dospÄ›losti dostává výÅ¾ivné
své jméno a svých rukou podle zákona zletilé dítÄ›. TakÅ¾e její maminka do toho "oficiálnÄ›" nemá co mluvit. Pokud se s
dcerou dohodne, Å¾e jí obdrÅ¾ené výÅ¾ivné dcera pÅ™edá, je to jejich osobní vÄ›c; - ohlednÄ› skonÄ•ení výÅ¾ivného: pokud
vymÄ›Å™eno soudem, musí být i soudem ukonÄ•eno. TakÅ¾e nÄ›co podobného co sem, napi&scaron;te i na soud. S Å¾ádost
pÅ™ezkoumání - ale vÄ›Å™ím, Å¾e vám Å™ekne asi jedno: dcerka Å™ádnÄ› dostudovala, nyní pracuje, takÅ¾e - i kdyÅ¾ se
&scaron;kolu pÅ™ihlásila a byla pÅ™ijata - tak pokud tam nechodí a nestuduje, nemusí její otec povinnÄ› nic platit; - tudíÅ¾ - so
to vyÅ™e&scaron;í za vás. DoporuÄ•uju tam napsat co nejrychleji :-) srdeÄ•nÄ› zdravím a hlavnÄ› drÅ¾ím palce v&scaron;em
zúÄ•astnÄ›nýmd@niela
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