Kudlanka

ZVÃ•Å ENÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰HO
ÃšterÃ½, 02 Ä•erven 2009

Dobrý den, prosím o radu ohlednÄ› výÅ¾ivného na desetiletou dceru mého pÅ™ítele (je rozvedený), se kterým Å¾iji ve spoleÄ•
domácnosti. Spolu máme dceru (tÅ™íletou) a já mám také dceru z pÅ™edchozího vztahu (13 letou). BohuÅ¾el se potýkáme
s finanÄ•ními problémy. PÅ™ítel pracuje, má nyní výplatu 11000 korun. V pÅ™edchozích tÅ™ech zamÄ›stnáních byl
propu&scaron;tÄ›n vÅ¾dy po roce (pro zaniknutí místa) a také byl pÅ¯l roku na pracáku, tím pádem mu vznikl i dluh na
výÅ¾ivném 10 000 korun, které ale chce samozÅ™ejmÄ› uhradit.

Já jsem na mateÅ™ské a hledám si taky zamÄ›stnání. V bÅ™eznu jsme Ä•ást dluhu (podle na&scaron;ich moÅ¾ností) uhra
4000 korun a po té v kvÄ›tnu dal&scaron;ích 1000, aby to dále bylo spláceno pravidelnÄ›. Je&scaron;tÄ› stále má ale
dluh, který bohuÅ¾el zatím nejsme schopni uhradit. Víte, nám v podstatÄ› nezbývá na Å¾ivobytí uÅ¾ teÄ•. Jinak jeho dcerka
nestrádá, nav&scaron;tÄ›vuje nás co Ä•trnáct dní a máme opravdu pÄ›kný vztah. Moje tÅ™ináctiletá dcera má výÅ¾ivné jen
500 korun, ale nemám nárok to zvý&scaron;it, protoÅ¾e mÅ¯j bývalý bohuÅ¾el nepracuje a ani se s dcerou nestýká.
Ale ny
bývalá manÅ¾elka pÅ™ítele si u soudu zaÅ¾ádala o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného z 1000 korun na 2000 korun + výdaje na práz
a krouÅ¾ky + doplacení dluhu. Ona sama je nyní znovu vdaná, mají taktéÅ¾ nové dítÄ›, její manÅ¾el je zamÄ›stnán a ona sam
záÅ™í nastupuje do zamÄ›stnání. Vím, Å¾e má jeho bývalá na ty peníze nárok, ale nás by to momentálnÄ› zruinovalo. A tak
teÄ• mám strach, jestli soud mému pÅ™íteli výÅ¾ivné zvý&scaron;í i pÅ™es na&scaron;i zoufalou situaci, co si poÄ•neme...

PÅ™edem moc dÄ›kuji za va&scaron;i odpovÄ›Ä• a pÅ™ípadnÄ› i radu.

Ivana ODPOVÄšÄŽ:
Jestli skuteÄ•nÄ› bude podán návrh na zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, nelze pÅ™edem jednoznaÄ•nÄ›
rozhodne. Å˜ízení o výÅ¾ivném je rozhodováno zcela individuálnÄ› v kaÅ¾dém jednotlivém pÅ™ípadu. U soudu pak otec
podrobnÄ› uvede v&scaron;e, o Ä•em pí&scaron;ete, aby si soud udÄ›lal dostateÄ•nou pÅ™edstavu o Å¾ivotní úrovni otce, jeho
pÅ™íjmech a nákladech. Pak zváÅ¾í, jestli je poÅ¾adavek dostateÄ•nÄ› opodstatnÄ›ný nebo ne. Soud urÄ•í výÅ¾ivné také s o
finanÄ•ní moÅ¾nosti otce... d@niela

http://www.kudlanka.cz
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