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MOHU POÅ½Ã•DAT O ZVÃ•Å ENÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰HO?
ÄŒtvrtek, 07 Å™Ã-jen 2010

Dobrý den. Mám dotaz: soudnÄ› bylo na na&scaron;i dceru urÄ•eno výÅ¾ivné, stanoveno v lednu 2004 na Ä•ástku 1500 KÄ•, o
tÅ™i roky pozdÄ›ji, po domluvÄ›, expartner posílal 2000 KÄ•. V poslední dobÄ› - je to asi ¾ roku - mám problémy dostat pravide
alimenty, kaÅ¾dý mÄ›síc ho musím upomínat. Otec nemá jiné dítÄ› a je svobodný, Å¾ije v tÅ™ípokojovém druÅ¾stevním bytÄ›
matkou.
ChtÄ›la bych se zeptat, zda bych mohla Å¾ádat i zpÄ›tnÄ› o zdvihnutí alimentÅ¯, a kdyÅ¾ ano, tak od kdy. Otec dcerky pracuj
jako vedoucí celní deklarace. DceÅ™i dává peníze na narozeniny a vánoce, jinak jí Å¾ádné dárky nekupuje. Dcera je
narozena v roce 2000.
DÄ›kuji za radu, Lucka
O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Lucko, Zas jedna maminka, která se bojí ozvat... PochopitelnÄ›, Å¾e si mÅ¯Å¾e&scaron; poÅ¾ádat o zvý&scaron;ení
výÅ¾ivného! Nejprve si vezmi tuÅ¾ku a papír a aÅ¾ bude&scaron; mít tro&scaron;ku volno, tak si sepisuj, co v&scaron;echno p
dcerku potÅ™ebuje&scaron;.
Kolik a co musí&scaron; kupovat do &scaron;koly, jaké nav&scaron;tÄ›vuje krouÅ¾ky, co pro
Ä•innost tam potÅ™ebuje, co jsi dejme tomu bÄ›hem tohoto roku v&scaron;echno poÅ™izovala na její obleÄ•ení (nemyslím, Å¾
musí&scaron; zapsat kaÅ¾dé ponoÅ¾ky, ale jistÄ› je plno vÄ›cí, které rostoucí dítÄ› potÅ™ebuje... Ono ze stovek se skládají tis
Å¾e?), co potÅ™ebovala na léto, respektive na prázdniny, pÅ™ípadnÄ›, jestli jsi poÅ™izovala tÅ™eba nÄ›jaké sportovní potÅ™
brusle, lyÅ¾e, dresy...
Nebyla dcerka na &scaron;kole v pÅ™írodÄ›? Kde byla na prázdninách? Kolik to stálo?
PÅ™emý&scaron;lej, jestli jsi jí nepoÅ™izovala nÄ›co do pokojíÄ•ku - napÅ™. koberec, postel, atd. atd. Vzpomínej, zapisuj. Kol
stojí její jídlo mÄ›síÄ•nÄ›? Nemá tÅ™eba nÄ›jakou alergii, která vyÅ¾aduje, aby se vyhýbala urÄ•itým vÄ›cem a naopak mohla j
nÄ›které jiné... Lucko, pár veÄ•erÅ¯ tomu vÄ›nuj, poÅ™ádnÄ› si v&scaron;echno sepi&scaron;, spoÄ•ítej. Asi bude&scaron; dost
pÅ™ekvapená, jak je takové dítÄ› drahá záleÅ¾itost :-))).
No, a pak si klikni sem - a podle tohoto mustru to sepi&scaron;.
(Ber to jako vzor, nemusí&scaron; to udÄ›lat pÅ™esnÄ› stejné, pochopitelnÄ›!) Nebude&scaron;-li si vÄ›Å™it, mÅ¯Å¾e&scaron
pÅ™eposlat, poradím ti. A - pak to jen v potÅ™ebných kopiích odnese&scaron; na soud... Mj. mÅ¯Å¾e&scaron; o zvý&scaron;en
výÅ¾ivné Å¾ádat aÅ¾ 3 roky zpÄ›tnÄ›. Mj. v&scaron;echno má&scaron; v onom zde zmínÄ›ném Ä•lánku pÅ™esnÄ› popsáno.
Zdravím, d@niela
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