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VÃ•Å½IVNÃ‰ NA NEZLETILÃ‰ DÃ•TÄš - FORMULÃ•Å˜
StÅ™eda, 15 Å™Ã-jen 2008

Následující text není nijak nebÄ›Å¾ný. BohuÅ¾el. "Dobry den, ráda bych se zeptala, co v&scaron;echno mám udÄ›lat - kdyÅ¾
chci zaÅ¾ádat o alimenty. PotÅ™ebuji vÄ›dÄ›t, co a jak se pí&scaron;e. Víte, mám 15 mÄ›síÄ•ního syna a s pÅ™ítelem nejsme
BohuÅ¾el, ná&scaron; vztah uÅ¾ dlouho neklape a tak chci od nÄ›j odejít. PotÅ™ebovala bych tedy vÄ›dÄ›t, co a jak napsat, ja
Å¾ádost formulovat..." Martina

Otec dítÄ›te za kterého není matka dítÄ›te provdána, je povinen matce pÅ™ispívat pÅ™imÄ›Å™enÄ› na úhradu výÅ¾ivy po
let, jakoÅ¾ i na úhradu nákladÅ¯ spojených s tÄ›hotenstvím a slehnutím (náklady spojené se zakoupením výbaviÄ•ky,
kojenecké obleÄ•ení, koÄ•árek, hygienické potÅ™eby atd.). Pokud se nedohodnete, tak o tÄ›chto nárocích rozhodne soud. O
pÅ™íspÄ›vek na svou výÅ¾ivu mÅ¯Å¾ete jako matka Å¾ádat od poÄ•átku tÄ›hotenství, o pÅ™íspÄ›vek na náklady spojené s t
a slehnutím pak nejdÅ™íve po porodu.

PÅ™i urÄ•ení vý&scaron;e výÅ¾ivného soud pÅ™ihlíÅ¾í také k faktu, který z rodiÄ•Å¯ o dítÄ› osobnÄ› peÄ•uje, pÅ™íp.
domácnost za trvání manÅ¾elství (do jisté míry mÅ¯Å¾e nahrazovat pÅ™íjem ze zamÄ›stnání). To mÅ¯Å¾e mít rovnÄ›Å¾ dÅ¯l
vý&scaron;i vyÅ¾ivovací povinnosti pro druhého manÅ¾ela.
Jak bylo vý&scaron;e naznaÄ•eno soud posuzuje vyÅ¾ivovací
povinnost rodiÄ•Å¯ podle jejich moÅ¾ností a schopností. K tomu nutnÄ› potÅ™ebuje podklady, které získá jedinÄ› od tÄ›chto
povinných osob, Ä•i jejich zamÄ›stnavatelÅ¯. RodiÄ•, který má pÅ™íjmy z jiné neÅ¾ závislé Ä•innosti podléhající dani z pÅ™íjm
v takovém pÅ™ípadÄ› mÅ¯Å¾e soud postupovat podle jeho daÅˆového pÅ™iznání), je povinen soudu prokázat své pÅ™íjmy,
pÅ™edloÅ¾it podklady pro zhodnocení svých majetkových pomÄ›rÅ¯ a umoÅ¾nit soudu zjistit i dal&scaron;í skuteÄ•nosti potÅ™
rozhodnutí zpÅ™ístupnÄ›ním údajÅ¯ chránÄ›ných podle zvlá&scaron;tních pÅ™edpisÅ¯.
Nesplní-li rodiÄ• tuto povinnost, má
to, Å¾e jeho prÅ¯mÄ›rný mÄ›síÄ•ní pÅ™íjem Ä•iní 12,7násobek Å¾ivotního minima jednotlivce podle zákona o Å¾ivotním a exi
minimu. A pokud pÅ™ípadný otec prohlásí, Å¾e vlastnÄ› "nic nebere"? Tak jednodu&scaron;e pÅ™i jednání ohlednÄ› výÅ¾ivn
navrhnÄ›te, aby soud naÅ™ídil provedení znaleckého posudku z oboru úÄ•etnictví, neboÅ¥ podnikatelé rádi vykazují
niÅ¾&scaron;í zisky neÅ¾ ve skuteÄ•nosti mají. Soud potom mÅ¯Å¾e rozhodnout, aby úÄ•etnictví podnikatele bylo pÅ™ezkoum
pÅ™íslu&scaron;ným znalcem, který zjistí jaké jsou ve skuteÄ•nosti výdÄ›lky povinného. Pokud by povinný rodiÄ• popÅ™ípadÄ›
nepÅ™edloÅ¾il své úÄ•etní doklady, mÅ¯Å¾e soud vycházet z toho, Å¾e jeho mÄ›síÄ•ní pÅ™íjem Ä•iní 12,7 násobek Å¾ivotn
je Ä•ástka pÅ™es 35.000,- KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› a z této Ä•ástky pak mÅ¯Å¾e vý&scaron;i výÅ¾ivného urÄ•it. a nyní pár paragrafÅ¯
formuláÅ™:

§ 85 zákona o rodinÄ›

(1) VyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem trvá do té doby, pokud dÄ›ti nejsou samy schopny se Å¾ivit. (2) Oba rodiÄ•e pÅ™
na výÅ¾ivu svých dÄ›tí podle svých schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯. DítÄ› má právo podílet se na Å¾ivotní úro
rodiÄ•Å¯. (3) PÅ™i urÄ•ení rozsahu jejich vyÅ¾ivovací povinnosti pÅ™ihlíÅ¾í se k tomu, který z rodiÄ•Å¯ a v jaké míÅ™e o dítÄ
li rodiÄ•e spolu, pÅ™ihlédne se i k péÄ•i rodiÄ•Å¯ o spoleÄ•nou domácnost.

§ 86 zákona o rodinÄ›

NeÅ¾ijí-li rodiÄ•e nezletilého dítÄ›te spolu, upraví soud rozsah jejich vyÅ¾ivovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu
o vý&scaron;i výÅ¾ivného (§ 50).

§ 50 zákona o rodinÄ›
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NeÅ¾ijí-li rodiÄ•e nezletilého dítÄ›te spolu anedohodnou-li seoúpravÄ› výchovy avýÅ¾ivy dítÄ›te, mÅ¯Å¾e soud ibez návrhu
rozhodnout, komu bude dítÄ› svÄ›Å™eno dovýchovy ajak má kaÅ¾dý zrodiÄ•Å¯ pÅ™ispívat najeho výÅ¾ivu.

VZOR Å½ÁDOSTI O VÝÅ½IVNÉ NA NEZLETILÉ DÍTÄš(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona
o soudních poplatcích)

UPOZORNÄšNÍ:tento formuláÅ™ je pro vás návod, návrh,(abyste vÄ›dÄ›ly, co v&scaron;e tam napsat)musíte si jej
pÅ™izpÅ¯sobit podle svých podmínek!

Okresnímu soudu v ...

(napi&scaron;te adresu soudu, v jehoÅ¾ obvodu má nezletilý na základÄ› dohody rodiÄ•Å¯ nebo rozhodnutí soudu, popÅ™ípad
jiných rozhodujících skuteÄ•ností své bydli&scaron;tÄ› )

navrhovatelka:
matka ... (jméno a pÅ™íjmení) ..., (nar. ... )
bytem v ... (adresa bydli&scaron;tÄ›) ...
otec ... (jméno a pÅ™íjmení) ..., (nar. ...)
bytem v ... (adresa bydli&scaron;tÄ›) ...
nezletilý ... (jméno a pÅ™íjmení) ..., nar. ...
bytem v ... (adresa bydli&scaron;tÄ›) ...
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Návrh na zahájení Å™ízení o stanovení výÅ¾ivného pro nezletilého ..., nar. ..., jehoÅ¾ rodiÄ•e spolu neÅ¾ijí a dohodli se o úpr
výchovy nezletilého

poÄ•et stejnopisÅ¯:
(trojmo)
pÅ™ílohy:
- ... (oznaÄ•ení pÅ™íloh návrhu)
- ...
- ...

I.
Ze vztahu navrhovatelky a ....................., se narodil dne ... nezletilý ..., toho Ä•asu bytem u ... .

DÅ¯kazy:
- rodným listem nezletilého ...
- výslechem úÄ•astníkÅ¯ Å™ízení

II. S otcem nezletilého jsme vedli spoleÄ•nou domácnost aÅ¾ do mÄ›síce ... roku ... , kdy otec nezletilého tuto spoleÄ•nou
domácnost opustil a od této doby mi prakticky pÅ™estal pÅ™ispívat na nezletilého; zpoÄ•átku mi sice urÄ•ité Ä•ástky
poskytoval, tyto v&scaron;ak byly velmi nedostateÄ•né a nepravidelné. Posléze mi otec nezletilého pÅ™estal v mÄ›síci ...
na nezletilého pÅ™ispívat jakkoliv. PÅ™íjmy otce nezletilého jsou pÅ™itom jistÄ› znaÄ•nÄ› vysoké, neboÅ¥ pracuje jako ... u ...
Není mi známa pÅ™esná vý&scaron;e pÅ™íjmÅ¯ otce nezletilého ani jeho majetkové pomÄ›ry. Jinou vyÅ¾ivovací povinnost,
kromÄ› vzájemné ke mnÄ› a k nezletilému ... otec, pokud je mi známo, nemá. MÅ¯j mÄ›síÄ•ní prÅ¯mÄ›rný pÅ™íjem Ä•iní ... KÄ•,
pÅ™íjmy ani výnosy z majetku nemám. KromÄ› vyÅ¾ivovací povinnosti vzájemné k mému manÅ¾elovi a k nezletilému ... jinou
vyÅ¾ivovací povinnost také nemám. Já se po celou dobu o nezletilého ... osobnÄ› starám a zaji&scaron;Å¥uji
ve&scaron;keré jeho potÅ™eby. S otcem nezletilého jsme se byli zatím schopni dohodnout pouze na tom, komu by mÄ›l být
nezletilý prozatím svÄ›Å™en do výchovy.

DÅ¯kazy:
- výslechem úÄ•astníkÅ¯ Å™ízení
- zprávou zamÄ›stnavatelÅ¯ o pÅ™íjmech rodiÄ•Å¯ nezletilého

III.

(tady vypi&scaron;te pozornÄ› a v&scaron;echno, co se týká dítÄ›te, jeho zdravotního stavu, ve&scaron;kerých potÅ™eb atd. zde je text vhodný pro star&scaron;ího &scaron;koláka) Pokud jde o nezletilého ..., ten je zdráv a nav&scaron;tÄ›vuje
v souÄ•asné dobÄ› ... . V souvislosti s jeho zdravotním stavem a s nav&scaron;tÄ›vováním ... Å¾ádné mimoÅ™ádné náklady
nevznikají. Nezletilý je v&scaron;ak ve vÄ›ku blízkém vÄ›ku dospívání, kdy velmi rychle roste, s tím souvisí velká spotÅ™eba jídl
a nutnost Ä•asto obmÄ›Åˆovat obleÄ•ení a obuv. Nezletilý také sportuje, chodí ..., pravidelnÄ› ..., nav&scaron;tÄ›vuje také ..., za
jsem platila poplatek ... KÄ•. Dále jsem nezletilému musela poÅ™ídit ... a ... . Nezletilý má rád ..., nav&scaron;tÄ›vuje také ...,
nÄ›kdy i ... . V této souvislosti jsem vynaloÅ¾ila ... KÄ• na ..., dále ... .
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DÅ¯kazy:
- výslechem rodiÄ•Å¯ nezletilého ...
- doklady o ...
- potvrzením o úhradÄ› ...

VI.
Vzhledem k tomu, Å¾e s otcem nezletilého ... neÅ¾ijeme ve spoleÄ•né domácnosti a pomÄ›ry nezletilého ... nejsou upraveny,
navrhuji, aby soud po provedeném Å™ízení vynesl tento r o z s u d e k

I. Otec nezletilého ... je povinen platit nezletilému ... na jeho výÅ¾ivu mÄ›síÄ•nÄ› Ä•ástku .......... KÄ•, splatnou vÅ¾dy nejpozdÄ
dne v mÄ›síci pÅ™edem k rukám matky nezletilého, poÄ•ínaje dnem ... . II. Dluh na výÅ¾ivném za dobu od ... do ... v Ä•ástce ..
otec nezletilého povinen nezletilému zaplatit v pravidelných mÄ›síÄ•ních splátkách po ... KÄ•, splatných spolu s bÄ›Å¾ným výÅ¾
k rukám matky nezletilého, a to pod ztrátou výhody splátek pÅ™i nezaplacení nÄ›které z nich ve lhÅ¯tÄ› její splatnosti.

Soud schvaluje tuto

dohodu

rodiÄ•Å¯ nezletilého ............

III. Nezletilý ..........., narozený ..., bytem v ..., se svÄ›Å™uje do výchovy matky.

IV. Å½ádný z úÄ•astníkÅ¯ nemá právo na náhradu nákladÅ¯ Å™ízení.

V ... dne ...
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 4 March, 2021, 05:33

Kudlanka

podpis navrhovatelky ...
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