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Dobrý den, náhodou jsem narazil na tyto stránky a chtÄ›l bych moc poprosit o radu. Mám 2 dÄ›ti, na které Å™ádnÄ› platím
alimenty. Po nÄ›kolika letech marného hledání práce jsem se rozhodl Å¾ivit se jako Å¾ivnostník. Zatím se to rozjíÅ¾dí a tak m
nevydÄ›lávám - a je&scaron;tÄ› asi nÄ›kolik let takhle bude. VíceménÄ› domácnost táhne finanÄ•nÄ› má pÅ™ítelkynÄ› (jako
studentka V&Scaron; pracující na poloviÄ•ní úvazek).

Na tohoto syna platím alimenty 2800 KÄ•, coÅ¾ je pro nás dost velká Ä•ástka. A teÄ• k dotazu. Syn (20) studoval
S&Scaron;, kterou následnÄ› opustill (prý za to mÅ¯Å¾e úraz nohy a pÅ™edev&scaron;ím uÄ•itelka, která si na nÄ›j zasedla jinak Å™eÄ•eno vyka&scaron;lal se na &scaron;kolu), poté zkusil dal&scaron;í S&Scaron;, kterou rovnÄ›Å¾ nechal po roce.
jiÅ¾ tÅ™etím rokem studuje tÅ™etí S&Scaron;, kterou bude letos konÄ•it výuÄ•ním listem. SamozÅ™ejmÄ› chce pokraÄ•ovat
dal&scaron;ím studiu, dal&scaron;í dva roky (pokud v&scaron;e pÅ¯jde dobÅ™e), aby mÄ›l maturitu, kterou by mÄ›l dokonÄ•it v
svých 22 letech. Za normálního jednání, tedy bÄ›Å¾ného zpÅ¯sobu studia bychom mu to pÅ™áli, pochopitelnÄ›, ale takhle
nám to pÅ™ijde od nÄ›j dost nefér jednání. Vzhledem k tomu, Å¾e bude studovat vlastnÄ› stÅ™ední &scaron;kolu studovat víc
dvakrát déle neÅ¾ je bÄ›Å¾né, a to jen kvÅ¯li tomu, Å¾e &scaron;kolu vÅ¾dy flákal, jsem názoru, Å¾e by mÄ›l pokraÄ•ovat
dálkovým studiem a zaÄ•ít si vydÄ›lávat.
Ov&scaron;em jemu to tak nepÅ™ijde, po &scaron;kole se vÄ›nuje kaÅ¾dý den s
koníÄ•ku, takÅ¾e na nÄ›jakou brigádu samozÅ™ejmÄ› "nemá Ä•as". Nechci být v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› zanepÅ™ejícího . Vím
maturita dnes dÅ¯leÅ¾itá. Na druhou stranu kluk je jiÅ¾ dávno dospÄ›lý a vzhledem k tomu, Å¾e oba jeho rodiÄ•e máme tak ta
co dÄ›lat, abychom vy&scaron;li s penÄ›zi, tak si myslím, Å¾e je na Ä•ase, aby se uÅ¾ zaÄ•al starat taky sám.
Moc by mÄ
pohled z hlediska práva. Vím, Å¾e má rodiÄ• povinnost dítÄ› vyÅ¾ivovat bez ohledu na vÄ›k, v pÅ™ípadÄ›, Å¾e se pÅ™iprav
budoucí povolání. Chápal bych, kdyby si prodlouÅ¾il &scaron;kolu o rok kvÅ¯li onomu úrazu. Ale prodlouÅ¾it si ji o 4 roky a
oÄ•ekávat, Å¾e se rodiÄ•e vÅ¾dy ochotnÄ› postarají, to uÅ¾ je i na mÄ› silné kafe. ANTONÍN
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