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ODMÃ•TNUTÃ‰ VÃ•Å½IVNÃ‰ NA DÃ•TÄš
PÃ¡tek, 20 Ãºnor 2009

Dobrý den, mám velmi sloÅ¾itou otázku.. spí&scaron;e více otázek. Jedna se o mého pÅ™ítele. MÄ› je 20 a pÅ™íteli 28. PÅ™e
lety se rozvedl s Å¾enou, s kterou má nyní pÄ›tiletého syna. KdyÅ¾ se rozvádÄ›li, Å¾ena se výÅ¾ivného vzdala. PÅ™ítel má
pozastaveny dluh v bance na 100 000 KÄ•. Je nezamÄ›stnaný. Byl to narkoman a snaÅ¾í se postavit znova na nohy. Chodí
pravidelnÄ› na kontroly a uÅ¾ 6 mesícÅ¯ abstinuje od v&scaron;eho.

Bydlí u svých rodiÄ•u, ale trvalý pobyt má na magistrátu. Asi pÅ™ed 3 mesíci jeho Å¾ena poÅ¾adala o výÅ¾ivné, jeho oso
Å™ekl, Å¾e pokud bude moct syna vídat, tak ji výÅ¾ivné bude platit, ale ona Å™ekla, Å¾e mu ho neukaÅ¾e. Dál se nic nedÄ›
mu neodpovídala na meily ani nezvedala telefon... Dala Å¾adost na sociálku, z kama pÅ™íteli zavolali a ta paní se ho ptala,
jestli syna vídá a jestli mu kupuje dárky.
Å½ena, o kterou se jedna Å¾ije v luxusním bytÄ›, vlastní 2 notebooky. Pobírá
dávky na bydlení a sociální, do práce nikdy nechodila a má spoustu kamarádÅ¯ z internetu, kteÅ™í jí dost vÄ›ci platí a
kupují. To kdyÅ¾ byl pÅ™ítel - v té dobÄ› je&scaron;tÄ› její manÅ¾el - na protidrogovém léÄ•ení tak i po té co pÅ™ijel, a tak se
drogám vrátil. Tyhle informace víme uÅ¾ dlouho, víme to od pÅ™atel a pÅ™ítelovo sestry.
TeÄ• si byl vyzvednout dopis na
magistrátu a tak se dozvÄ›dÄ›l, Å¾e zme&scaron;kal soud, který probÄ›hl v pondÄ›lí 16.2. a vystavil mu vyÅ¾ivné na 2000 KÄ•
dluhem 58 000. Je tam moÅ¾nost odvolaní do 15 dnÅ¯. Prosím poraÄ•te nám, co by mÄ›lo být v tom odvolání a jestli se dá
nÄ›co s tím dÄ›lat!? Zuzana ODPOVÄšÄŽ:
Je to opravdu víc otázek, takÅ¾e nejprve "suchá Å™eÄ• právnická":
- Právo na výÅ¾ivné (a stejnÄ› tak i právo na styk s druhým rodiÄ•em) je právem dÄ›tí, nikoli právem jejich rodiÄ•e. RodiÄ• se
nemÅ¯Å¾e vzdát práva na výÅ¾ivné, které náleÅ¾í dÄ›tem a jakákoliv dohoda, kterou jeden rodiÄ• uzavÅ™el s druhým rodiÄ•e
tom smyslu, Å¾e nemusí platit výÅ¾ivné, nemá na existenci vyÅ¾ivovací povinnosti povinného Å¾ádný vliv.
- V návrhu na výkon rozhodnutí mÅ¯Å¾e oprávnÄ›ný navrhovat, aby soud povÄ›Å™il provedením exekuce konkrétního soudníh
exekutora, soud zpravidla tomuto návrhu vyhoví. Pokud v&scaron;ak takový návrh není uÄ•inÄ›n, soud vykoná rozhodnutí
sám. V zásadÄ› obÄ› instituce, jak soud, tak soukromý exekutor postupují podle Ä•ásti &scaron;esté obÄ•anského soudního
Å™ádu (§§ 251 an. o. s. Å™.). Výkon rozhodnutí soud naÅ™ídí bez sly&scaron;ení povinného a tedy bez jednání. Tímto postup
se sleduje nejen zjednodu&scaron;ení a zrychlení Å™ízení, ale zejména to, aby povinný nebyl pÅ™edvoláním k jednání
varován a nepodnikl kroky, které by zmaÅ™ily úÄ•el exekuce. Soud pÅ™i naÅ™izování exekuce nezkoumá její oprávnÄ›nost,
posuzuje pouze splnÄ›ní formálních a materiálních podmínek, tedy zda je rozhodnutí pravomocné a vykonatelné [7].
- ExekuÄ•ní Å™ízení není obvykle pÅ™íli&scaron; zdlouhavé a soudÅ¯m se daÅ™í vydávat rozhodnutí o naÅ™ízení exekuce p
rychle. Vzhledem k tomu, Å¾e i proti tomuto rozhodnutí má povinný moÅ¾nost podat odvolání, se v&scaron;ak mÅ¯Å¾e i Å™íze
zcela jasné a prokazatelné pohledávce znaÄ•nÄ› protáhnout.
-

Å½ádná korespondence osobám s pÅ™idÄ›lenou úÅ™ední adresou (to je ten místní úÅ™ad) sem není doruÄ•ována a kaÅ¾dý
z obÄ•anÅ¯ tu zaevidovaných si musí vyÅ™e&scaron;it doruÄ•ování své korespondence podle svých moÅ¾ností. DoruÄ•ování
správním Å™ízení se pak dÄ›lá prostÅ™ednictvím veÅ™ejné vyhlá&scaron;ky vyvÄ›&scaron;ené na úÅ™ední desce. Pokud up
doba vyvÄ›&scaron;ení té vyhlá&scaron;ky, tak se písemnost povaÅ¾uje za doruÄ•enou.

A teÄ• nÄ›co na vysvÄ›tlenou:

Milá Zuzanko,

poslala jsi mi pár otázek, ale spí&scaron; bych mÄ›la já jednu velkou na tebe: asi bude&scaron; zaloÅ¾ením taková
"du&scaron;iÄ•ka záchranáÅ™ská", nebo je tvÅ¯j pÅ™ítel velice charismatický. Chápu, Å¾e se urÄ•itÄ› najdou dÅ¯vody, proÄ• s
jsi. Tedy dÅ¯vody, které bys mohla uvést - dá se Å™íci na svou obhajobu. Jinak ti, holka, musím Å™íct, Å¾e tvÅ¯j pÅ™ítel
nejspí&scaron; v nejbliÅ¾&scaron;í dobÄ›, létech, nedává moc záruky, Å¾e by se dokázal na sto procent postarat sám o
sebe, pÅ™ípadnÄ› o to své dítko, natoÅ¾ o tebe - a nedej boÅ¾e, je&scaron;tÄ› o díÅ¥átko, které bys mohla pÅ™ivést na svÄ›
Nejspí&scaron; jeho rodiÄ•e moc dobÅ™e vÄ›dÄ›li, proÄ• u nich není uÅ¾ trvale hlá&scaron;en, ale je na "magistrátÄ›". Je
nezamÄ›stnaný, má k dne&scaron;nímu dni minimálnÄ› 160 tisíc dluhÅ¯ (to výÅ¾ivné - 58 tisíc - bude muset onÄ›ch pÄ›t let zpÄ
doplatit), a asi jediné pozitivní je, Å¾e uÅ¾ pÅ¯l roku je Ä•istej.
Tvému pÅ™íteli doporuÄ•uju, aby se snaÅ¾il v&scaron;echn
vyÅ™e&scaron;it dohodou. Nevím, jak dlouho ho zná&scaron; a tedy jestli ví&scaron;, jak se o styk se synkem bÄ›hem tÄ›ch
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jeho pÄ›ti let snaÅ¾il, atd. To v&scaron;e asi nejspí&scaron; budou muset rozhodnout ti, kteÅ™í budou mít zcela pÅ™esnÄ› a
konkrétní informace. Ví&scaron;, spí&scaron; by se mÄ›l snaÅ¾it nÄ›jak nÄ›co zaÄ•ít vydÄ›lávat, aby mohl postupnÄ› svoje dluh
splácet. Jen si to uvÄ›dom: kdyby platil jen tisícovku mÄ›síÄ•nÄ›, tak to má na patnáct let - no, a to má je&scaron;tÄ› platit dvÄ›
tisícovky na dítÄ›. Pokud bude chlapeÄ•ek studovat, tak to má dal&scaron;ích jedenadvacet let placení...
To uÅ¾ vyÅ¾aduje
opravdu nejen poctivÄ› abstinoval, ale i pracoval.
NehledÄ› na to, Å¾e dítÄ› roste, jeho nároky také, takÅ¾e nevím nevím, je
to byl opravdu vhodný otec pro tvé pÅ™ípadné dÄ›ti...Zuzanko, nechci ti nic rozmlouvat, jsi svéprávná a dospÄ›lá. Ale - neÅ¾
se rozhodne&scaron; pro nÄ›jaký závaÅ¾ný krok, poÅ™ádnÄ› uvaÅ¾uj! d@niela
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