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Å½Ã•DOST O VÃ•Å½IVNÃ‰ NA MANÅ½ELKU
ÄŒtvrtek, 18 prosinec 2008

Dobrý den, potÅ™ebovala bych radu. Jsem pÅ¯l roku rozvedená, mám dvÄ› malé dÄ›ti, které jsou Ä•asto nemocné. BohuÅ¾el, v
souÄ•asné situaci nemÅ¯Å¾u sehnat práci. PotÅ™ebovala bych podat Å¾ádost o výÅ¾ivné na manÅ¾elku, ale nevím jak takov
Å¾ádost sepsat, mÅ¯Å¾ete mi poradit? PÅ™edem moc dÄ›kuji. Renata

NEJPRVE TROCHU "ÚÅ˜EDNÍCH Å˜EÄŒÍ":

Rozvedený manÅ¾el, který není schopen sám se Å¾ivit, mÅ¯Å¾e Å¾ádat od bývalého manÅ¾ela, aby mu pÅ™ispíval na p
výÅ¾ivu. V zákonÄ› o rodinÄ› je výÅ¾ivné mezi rozvedenými manÅ¾eli upraveno § 92 - 94. V systému poskytovaných pÅ™ísp
postaveno na tÅ™etí místo. Rozvedený manÅ¾el má nárok na výÅ¾ivu pÅ™imÄ›Å™enou, zatímco rodiÄ•e vÅ¯Ä•i dÄ›tem na s
dÄ›ti vÅ¯Ä•i rodiÄ•Å¯m a manÅ¾elé mezi sebou na stejnou a ostatní pÅ™íbuzní pouze nutnou výÅ¾ivu.
PÅ™i posuzování ko
pÅ™ípadu a urÄ•ování vý&scaron;e výÅ¾ivného soud musí zohlednit obecná kritéria § 96, tedy pÅ™ihlédne k odÅ¯vodnÄ›ným
potÅ™ebám oprávnÄ›ného, jakoÅ¾ i k schopnostem, moÅ¾nostem a majetkovým pomÄ›rÅ¯m povinného. PÅ™i hodnocení
schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯ povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez dÅ¯leÅ¾itého dÅ¯vodu
výhodnÄ›j&scaron;ího zamÄ›stnání Ä•i výdÄ›leÄ•né Ä•innosti nebo majetkového prospÄ›chu, popÅ™ípadÄ› zda nepodstupuje
nepÅ™imÄ›Å™ená majetková rizika. To znamená, Å¾e soud dÅ¯slednÄ› posuzuje, zda se povinný zámÄ›rnÄ› nesnaÅ¾í soud a
oprávnÄ›ného "obalamutit" tím, Å¾e uvádí niÅ¾&scaron;í neÅ¾ skuteÄ•né pÅ™íjmy apod.
Platí zde i speciální pravidlo, podle nÄ›hoÅ¾ rodiÄ•, který má pÅ™íjmy z jiné neÅ¾ závislé Ä•innosti podléhající dani z pÅ™í
povinen soudu prokázat své pÅ™íjmy, pÅ™edloÅ¾it podklady pro zhodnocení svých majetkových pomÄ›rÅ¯ a umoÅ¾nit soudu
dal&scaron;í skuteÄ•nosti potÅ™ebné pro rozhodnutí zpÅ™ístupnÄ›ním údajÅ¯ chránÄ›ných podle zvlá&scaron;tních pÅ™edpis
Nesplní-li rodiÄ• tuto povinnost, má se za to, Å¾e jeho prÅ¯mÄ›rný mÄ›síÄ•ní pÅ™íjem Ä•iní patnáctinásobek Ä•ástky Å¾ivotníh
potÅ™ebné k zaji&scaron;tÄ›ní výÅ¾ivy a ostatních základních osobních potÅ™eb tohoto rodiÄ•e podle zákona o Å¾ivotním mi
Dal&scaron;í obecné pravidlo § 96 je, Å¾e výÅ¾ivné nelze pÅ™iznat, jestliÅ¾e by to bylo v rozporu s dobrými mravy. Soud mus
zkrátka zohlednit co moÅ¾ná nejvíce aspektÅ¯ vÄ›ci a pÅ™idÄ›lit jim odpovídající váhu. U výÅ¾ivného rozvedených manÅ¾e
tedy pÅ™edpoklad pro jeho poskytnutí odkázanost na výÅ¾ivu. Jakmile se nÄ›kdo ocitne v situaci, Å¾e není schopen uspokojo
své potÅ™eby sám, má právo se obrátit na bývalého manÅ¾ela. Tato povinnost pÅ™edchází vyÅ¾ivovací povinnosti dÄ›tí vÅ¯Ä
rodiÄ•Å¯m. To znamená, Å¾e aÅ¾ v pÅ™ípadÄ›, Å¾e by ani manÅ¾el nebyl schopen osobÄ› na výÅ¾ivu odkázané pomoci, m
tato obrátit na rodiÄ•e. A NYNÍ NÁVRH Å½ÁDOSTI:
Okresnímu soudu
v

Å½alobkynÄ›:
Å½alovaný:

.............
.............

o výÅ¾ivné rozvedené manÅ¾elky

I.Rozsudkem Okresního soudu v ....... ze dne .................. Ä•.j. ................. bylo rozvedeno moje manÅ¾elství se Å¾alovaným,
uzavÅ™ené dne .............. ObÄ› nezl. dÄ›ti narozené z tohoto manÅ¾elství - ...............nar........ a ........... nar. ........... byly
rozsudkem téhoÅ¾ soudu ze dne ............ Ä•.j. ................. svÄ›Å™eny pro dobu po rozvodu do mé výchovy a Å¾alovanému bylo
uloÅ¾eno platit výÅ¾ivné ve vý&scaron;i ............... KÄ• na nezl. ............ (znovu uvést data obou dÄ›tí). Rozsudek nabyl právní m
dne ...........DÅ¯kaz: oba uvedené rozsudky II.Jsem (uvést své vyuÄ•ení, pÅ™ípadnÄ› povolání), v souÄ•asné dobÄ› jsem
na neplacené mateÅ™ské dovolené - pÅ™ípadnÄ› - jsem nezamÄ›stnaná ..... a peÄ•uji o obÄ› dÄ›ti. Vzhledem k tomu, Å¾e pro
nemoci obou dÄ›tí (rozvést, pÅ™ípadnÄ› doloÅ¾it) nejsem v souÄ•asné dobÄ› schopna sama se Å¾ivit, Å¾ádám o uloÅ¾ení Å
aby mi pÅ™ispíval na pÅ™imÄ›Å™enou výÅ¾ivu. Å½alovaný pracuje ............. se sídlem v ..........., jako ............ a jeho pÅ™íjem
............ KÄ•. DÅ¯kaz: výslech úÄ•astníkÅ¯DÅ¯kaz: zpráva zamÄ›stnavatele Å¾alovaného III.Navrhuji proto, aby byl vydán
tento rozsudek: Å½alovaný je povinen pÅ™ispívat Å¾alobkyni na výÅ¾ivu mÄ›síÄ•nÄ› Ä•ástkou ....... KÄ•, splatnou vÅ¾dy do 1
pÅ™edem, poÄ•ínaje dnem podání této Å¾aloby.Å½alovaný je povinen nahradit Å¾alobkyni náklady Å™ízení do 3 dnÅ¯ od prá
rozsudku.
V ......... dne ...............
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