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Dobrý den, moc bych potÅ™ebovala poradit. Jsem studentka (19 let), moje o dva roky star&scaron;í sestra studuje také. ObÄ›
bydlíme s mamkou. S otcem se nestýkáme. Otec na nás platil výÅ¾ivné 3800 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› - na obÄ› dohromady. TeÄ• ale d
výpovÄ›Ä• v práci.

Chci se zeptat - jestli i pÅ™esto, Å¾e nyní nepracuje, máme nárok chtít po nÄ›m nÄ›jaký finanÄ•ní pÅ™íspÄ›vek, nebo jestl
v této situaci Å¾ádat o nÄ›jakou finanÄ•ní pomoc sociálku.
Moc dÄ›kuji za odpovÄ›Ä• Aneta O D P O V Äš ÄŽ : Anetko,
bude&scaron; muset zji&scaron;Å¥ovat, jak to opravdu je a v&scaron;echno si to pohlídat - tady má&scaron; pár fakt:
Zákon o rodinÄ› pamatuje i na situace, kdy povinná strana úmyslnÄ› zhor&scaron;uje svou finanÄ•ní situaci, aby nemusela
platit vysoké alimenty. RodiÄ• je totiÅ¾ povinen prokázat ve&scaron;keré své pÅ™íjmy (vÄ•etnÄ› podnikání). NeuÄ•iní-li tak, mÅ
si soud vyÅ¾ádat pÅ™íslu&scaron;né dokumenty napÅ™íklad od finanÄ•ního úÅ™adu Ä•i banky. ÚÄ•innou zbraní pro tyto pÅ™
také zákonem daná fikce, Å¾e nedodá-li rodiÄ• potÅ™ebné dokumenty, tak jeho prÅ¯mÄ›rný mÄ›síÄ•ní pÅ™íjem Ä•iní 12,7 nás
Å¾ivotního minima jednotlivce (v souÄ•asnosti tedy pÅ™es 40 000 korun).
Soud také zkoumá, zda se bývalý partner "nevzda
bez dÅ¯leÅ¾itého dÅ¯vodu výhodnÄ›j&scaron;ího zamÄ›stnání Ä•i výdÄ›leÄ•né Ä•innosti nebo majetkového prospÄ›chu, popÅ™
nepodstupuje nepÅ™imÄ›Å™ená majetková rizika". Rozhodující je pÅ™itom skuteÄ•ná finanÄ•ní situace, nikoliv oficiální pÅ™íje
podle pracovní smlouvy nebo úÄ•etní ztráta vykázaná v daÅˆovém pÅ™iznání podnikatele.
Povinnému rodiÄ•i nemusí
pomoci ani argumentace, Å¾e uÅ¾ del&scaron;í dobu nemÅ¯Å¾e sehnat práci. Podle soudÅ¯ by mÄ›l uchazeÄ• pÅ™ijmout i fin
hor&scaron;í práci, jestliÅ¾e pro nÄ›j dlouhodobÄ› není dostupná jiná. PodobnÄ› je to také s nutným dojíÅ¾dÄ›ním napÅ™íklad
sousedního mÄ›sta.
Ale kaÅ¾dopádnÄ› - pokud nebude otci soudnÄ› sníÅ¾eno výÅ¾ivné, tak do té doby musí podle zákona
dodrÅ¾ovat vymÄ›Å™enou mu Ä•ástku (která je na dvÄ› vysoko&scaron;kolaÄ•ky opravdu minimální.) drÅ¾ím palce,d@niela
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