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Dobrý den, v únoru leto&scaron;ního roku jsem dovr&scaron;ila 18 let. Od té doby bydlím sama v podnájmu. Pobírám
sirotÄ•í dÅ¯chod ve vý&scaron;i 4 800 KÄ•. BohuÅ¾el mi tahle Ä•ástka na Å¾ivot nestaÄ•í. Studuji stÅ™ední &scaron;kolu druh
denní studium. Mám hodnÄ› uÄ•ení, takÅ¾e ani nestíham si vydÄ›lávat na nÄ›jaké brigádÄ›. Matku nemám a s otcem
bohuÅ¾el nevycházím.

ChtÄ›la bych se zeptat, jestli mám nárok na výÅ¾ivné vzhledem k tomu, Å¾e pobírám sirotÄ•í dÅ¯chod? V pÅ™ípadÄ›, Å¾e ná
mám, co v&scaron;e musím udÄ›lat?

DÄ›kuji za odpovÄ›d, Lenka O D P O V Äš ÄŽ : Milá Lenko,
vzhledem k tomu Å¾e jsi stále je&scaron;tÄ› studentka a to na
Å™ádném denním studiu, zaÅ¾ádej si o výÅ¾ivné od otce. &Scaron;koda, Å¾e tÄ› tohle nenapadlo pÅ™ed tvým osmnáctým r
ProtoÅ¾e to bys mÄ›la nárok na výÅ¾ivné i zpÄ›tnÄ›. Nu, co naplat, napi&scaron; si správnÄ› zdÅ¯vodnÄ›ní a vyplÅˆ formuláÅ™
uvedený je jen vzorový, musí&scaron; si v&scaron;e upravit podle své konkrétní situace), drÅ¾ím palce, aby se ti to co nejdÅ™ív
podaÅ™ilo vyÅ™ídit.DoporuÄ•uju ti, abys si s tím nejprve za&scaron;la na sociálku, pÅ™ípadnÄ› na soud do bezplatné poradny
UrÄ•itÄ› ti s tím pomohou. d@niela F O R M U L Á Å˜: Okresnímu soudu v ... (adresa soudu, v jehoÅ¾ obvodu má Å¾alovaný
bydli&scaron;tÄ›, a nemá-li bydli&scaron;tÄ›, okresní soud v jehoÅ¾ obvodu se zdrÅ¾uje. Má-li Å¾alovaný bydli&scaron;tÄ› na
místech, jsou jeho obecným soudem v&scaron;echny okresní soudy, v jejichÅ¾ obvodu bydlí s úmyslem zdrÅ¾ovat se tam
trvale; vedle obecného soudu Å¾alovaného je k Å™ízení pÅ™íslu&scaron;ný také soud, v jehoÅ¾ obvodu má Å¾alovaný své s
pracovi&scaron;tÄ›) (Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)
Å¾alobkynÄ›: ...................................................
(jméno a pÅ™íjmení) ..., (nar. ...) bytem v ................. (adresa bydli&scaron;tÄ›) Å¾alovaný: .....................................................
(jméno a pÅ™íjmení) ..., (nar. ...)bytem v ... (adresa bydli&scaron;tÄ›) ... Å½aloba o stanovení výÅ¾ivného pro zletilé
dítÄ› ........................, narozenou ................poÄ•et stejnopisÅ¯:
(dvojmo) pÅ™ílohy:
- ... (oznaÄ•ení pÅ™íloh Å¾aloby) I.
Å½alobkynÄ› se narodila dne ... za trvání manÅ¾elství ... a ... . Rozsudkem Okresního s
ze dne ... Ä•.j. ..., jenÅ¾ nabyl právní moci dne ..., bylo manÅ¾elství rodiÄ•Å¯ Å¾alobkynÄ› rozvedeno. Vzhledem k tomu, Å¾e
Å¾alobkynÄ› byla v dobÄ› rozhodování o rozvodu svých rodiÄ•Å¯ jiÅ¾ zletilá, nebyly soudem upravovány její pomÄ›ry pro dobu
rozvodu jeho rodiÄ•Å¯. DÅ¯kazy:
- rodným listem Å¾alobkynÄ›
- rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne ... Ä•.j. ..........s vyznaÄ•enou doloÅ¾kou právní moci II.
Å½alobkynÄ› je dcerou
Å¾alovaného. Po rozvodu rodiÄ•Å¯ Å¾alobkynÄ› tato zÅ¯stala bydlet u matky, která také dobrovolnÄ› plnila a plní vyÅ¾ivovací
povinnost ke mnÄ›. Å½alovaný aÅ¾ do ... dobrovolnÄ› plnil ke mnÄ› vyÅ¾ivovací povinnost ve vý&scaron;i ... KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. V
roku ... vznikly kvÅ¯li dal&scaron;ímu studiu Å¾alobkynÄ› mezi touto a Å¾alovaným rozepÅ™e ohlednÄ› dal&scaron;ího plnÄ›ní
výÅ¾ivného ze strany otce Å¾alobkynÄ› k Å¾alobkyni. Poté Å¾alovaný jiÅ¾ Å¾alobkyni na její výÅ¾ivu neposkytl niÄ•eho. Å½
sama výdÄ›leÄ•nÄ› Ä•inná, protoÅ¾e studuje na ... obor ., a to v Å™ádném denním studiu. Å½alobkynÄ› nevlastní Å¾ádný maj
Vzhledem k tomu, Å¾e je Å¾alobkynÄ› v posledním roÄ•níku vý&scaron;e uvedené &scaron;koly, intenzivnÄ› pracuje na ... prác
pÅ™ipravuje se na závÄ›reÄ•né zkou&scaron;ky. Z tohoto dÅ¯vodu si Å¾alobkynÄ› nemÅ¯Å¾e opatÅ™it dostateÄ•né finanÄ•ní
brigádami, popÅ™ípadÄ› jiným zpÅ¯sobem. Matka Å¾alobkynÄ› pracuje jako ... u ... v ..., kde dosahuje prÅ¯mÄ›rného mÄ›síÄ•n
pÅ™íjmu ... KÄ•. Matka Å¾alobkynÄ› této poskytuje v&scaron;e co potÅ™ebuje, jako bydlení, stravu i kapesné. Å½alovaný prac
jako ... u ... v ... a jeho pÅ™íjem by mÄ›l Ä•init prÅ¯mÄ›rnÄ› nejménÄ› ... KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Å½ádnou jinou vyÅ¾ivovací povinnos
Å¾alobkyni Å¾alovaný nemá. DÅ¯kazy:
- výslechem úÄ•astníkÅ¯ Å™ízení, - zprávou zamÄ›stnavatelÅ¯ matky a otce Å¾alobkynÄ› o jejich pÅ™íjmech - potvrzením o stu
Å¾alobkynÄ› III.
Vzhledem ke skuteÄ•nosti, Å¾e Å¾alovaný neplní dobrovolnÄ› vyÅ¾ivovací povinnost k Å¾alobkyni, tato n
soud po provedeném Å™ízení vynesl tento r o z s u d e k: I. Å½alovaný je povinen platit Å¾alobkyni na její výÅ¾ivu mÄ›síÄ•nÄ
............... KÄ•, splatnou vÅ¾dy nejpozdÄ›ji do .................... dne v mÄ›síci pÅ™edem, poÄ•ínaje dnem ................. II. Dluh na výÅ
za dobu od ................ do ................... v Ä•ástce ................... KÄ• je Å¾alovaný povinen Å¾alobkyni zaplatit v pravidelných
mÄ›síÄ•ních splátkách po .............. KÄ•, splatných spolu s bÄ›Å¾ným výÅ¾ivným, a to pod ztrátou výhody splátek pÅ™i nezapl
nÄ›které z nich ve lhÅ¯tÄ› její splatnosti. III. Å½alovaný je povinen Å¾alobkyni nahradit náklady Å™ízení do ... dnÅ¯ od právní m
tohoto rozsudku. V .............................. dne ...
podpis Å¾alobkynÄ› .................
výÅ¾ivné na potomka (1) VyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem trvá do té doby, pokud dÄ›ti nejsou samy schopny se Å¾iv
Oba rodiÄ•e pÅ™ispívají na výÅ¾ivu svých dÄ›tí podle svých schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯. DítÄ› má právo
Å¾ivotní úrovni svých rodiÄ•Å¯. § 86 zákona o rodinÄ› (3) VýÅ¾ivné zletilých dÄ›tí upraví soud jen na návrh.
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