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Mám zletilou dceru (19 let), na kterou platím výÅ¾ivné. V 1. roÄ•níku ukonÄ•ila &scaron;kolu a nastoupila na jinou
&scaron;kolu, kde vydrÅ¾ela aÅ¾ do 3. roÄ•níku. Pak opÄ›tovnÄ› &scaron;kolu ukonÄ•ila 4 mÄ›síce pÅ™ed závÄ›reÄ•nými
zkou&scaron;kami. PÅ™i ukonÄ•ení druhé &scaron;koly byla jiÅ¾ plnoletá a &scaron;kola si od ní nechala podepsat, Å¾e
&scaron;kolu konÄ•í. Å˜íkala, Å¾e si uÅ¾ bude dÄ›lat co chce a zaÄ•ala pracovat a vydÄ›lávat.

Nyní mÄ› nav&scaron;tívila, Å¾e opÄ›t nastupuje na tu samou &scaron;kolu, kterou na vlastní Å¾ádost ukonÄ•ila, dodÄ
roÄ•ník. ChtÄ›l jsem se zeptat, zda se obnovuje vyÅ¾ivovací povinost, i kdyÅ¾ uÅ¾ byla výdÄ›leÄ•nÄ› Ä•inná a nastupuje opÄ›
&scaron;koly, kterou pÅ™edtím na vlastní Å¾ádost ukonÄ•ila?
Mám jiÅ¾ novou rodinu, kde mám rovnÄ›Å¾ vyÅ¾ivovací
2 nezletilým dÄ›tem, které obÄ› nav&scaron;tÄ›vují základní &scaron;kolu. JOSEF
O D P O V Äš ÄŽ :
Podle zákona o rodinÄ› vyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem trvá do té doby, neÅ¾ jsou dÄ›ti schopny se samy Å¾ivit,
va&scaron;e dcera pravdÄ›podobnÄ› je. Schopnost samostatné obÅ¾ivy dítÄ› získává tím, Å¾e si po absolvování studií nebo
jiné pÅ™ípravy na budoucí povolání najde odpovídající pracovní uplatnÄ›ní. Zákon v&scaron;ak nic neÅ™íká o tom, Å¾e
absolvování studia musí být úspÄ›&scaron;né. Také se pÅ™ihlíÅ¾í k tomu, jakým zpÅ¯sobem se dítÄ› pÅ™ipravuje na své budo
povolání, k mimo&scaron;kolním aktivitám, ke koníÄ•kÅ¯m apod.
PÅ™i stanovení vý&scaron;e výÅ¾ivného soud pÅ™ihlíÅ¾
dal&scaron;ím vyÅ¾ivovacím povinnostem rodiÄ•e. Toto jsou obecné zákonem dané parametry, které se zohledÅˆují pÅ™i
stanovování výÅ¾ivného. V zákonÄ› o rodinÄ› není uvedena Å¾ádná vÄ›ková hranice, kterou by vyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ
dÄ›tem byla omezena. VÄ›ková hranice 18 let je významná pouze v tom smyslu, Å¾e do dovr&scaron;ení zletilosti dítÄ›te mÅ¯Å
být zahájeno Å™ízení o urÄ•ení výÅ¾ivného u soudu i bez návrhu, zatímco po dosaÅ¾ení zletilosti je soudní Å™ízení zahájeno
na návrh oprávnÄ›ného - zletilého dítÄ›te. RovnÄ›Å¾ vÄ›ková hranice 26 let je pouze orientaÄ•ní - kdyÅ¾ je dítÄ› schopno Å¾iv
samo dÅ™íve, rodiÄ•e ho nemusí vyÅ¾ivovat aÅ¾ do 26.
ProtoÅ¾e dcera studium ukonÄ•ila, a navíc dobrovolnÄ› - i kdyÅ¾ ne úspÄ›&scaron;nÄ›, a je schopna samostatnÄ› se Å¾ivi
prokázala vykonáváním výdÄ›leÄ•né Ä•innosti po ukonÄ•ení &scaron;koly - pokud ov&scaron;em tato výdÄ›leÄ•ná Ä•innost neby
pouze doÄ•asnou prací, po níÅ¾ zamý&scaron;lela pokraÄ•ovat ve studiu - nedomnívám se, Å¾e by va&scaron;e vyÅ¾ivovací
povinnost k nÄ›mu trvala, pÅ™estoÅ¾e se rozhodla opÄ›t studovat.
ZávÄ›rem je dÅ¯leÅ¾ité uvést, Å¾e výÅ¾ivné nelze pÅ™iznat, pokud by plnÄ›ní vyÅ¾ivovací povinnosti bylo v rozporu s do
Pokud se ze strany dcery jednalo o opakované svévolné ukonÄ•ení studia, pak by &scaron;lo uvaÅ¾ovat o skonÄ•ení
vyÅ¾ivovací povinnosti i z dÅ¯vodu tohoto rozporu s dobrými mravy.
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