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MÅ®Å½U ZKUSIT CHTÃ•T VÃ•C?
ÄŒtvrtek, 06 zÃ¡Å™Ã- 2012

Dobrý den, moc Vás prosím o radu. Z prvního manÅ¾elství mám syna, kterému je nyní 8 let a chodí do 2. tÅ™ídy. Bývalý manÅ
platil alimenty od roku 2007 3.000 KÄ•. Ale narodil se mu v roce 2008 dal&scaron;í syn a proto poÅ¾ádal o sníÅ¾ení výÅ¾ivné
Soud mu vyhovÄ›l a od kvÄ›tna roku 2009 mi platí alimenty jen 2.000 KÄ•.

MnÄ› se v kvÄ›tnu tohoto roku narodil v novém manÅ¾elství taky dítÄ›, dcera, jsem nyní na mateÅ™ské dovolené a celé tÄ
jsem byla na pracovní neschopnosti. Ráda bych si zvý&scaron;ila alimenty zpÄ›tnÄ› od doby, kdy syn zaÄ•al chodit do první
tÅ™ídy, myslíte, Å¾e je to moÅ¾né?
Je fakt, Å¾e mÅ¯j manÅ¾el ted pracuje v NÄ›mecku a vydÄ›lává hezké peníze, takÅ¾e mám obavu, jestli by mi soud nakon
alimenty naopak je&scaron;tÄ› nesníÅ¾il...proto Vás moc prosím o Vá&scaron; názor. Ale zase si Å™íkám, Å¾e pÅ™ece i kdyb
si vzala Karla Gotta, tak to neznamená, Å¾e by ex-manÅ¾el nemusel platit alimenty, nebo se pletu?

Moc dÄ›kuji,PAVLÍNA Milá Pavlínko,
pÅ™i posuzování toho, kolik jde od toho kterého holomka vymoct penÄ›z na jeho dítÄ›
vskutku bere v potaz i kolik má dal&scaron;ích vyÅ¾ivovacích povinností, jaké jsou jeho výdÄ›leÄ•né moÅ¾nosti a v neposlední
míÅ™e i to, jestli jeho souÄ•asná Å¾ena je výdÄ›leÄ•nÄ› Ä•inná, pÅ™ípadnÄ› kolik bere, nebo zda také není na mateÅ™ské...
pochopitelnÄ› i u tebe. TakÅ¾e - i kdybys rozvedla Gotta a on si tÄ› vzal, tak by ti otec va&scaron;eho osmiletého chlapce
platil jen tolik, kolik mÅ¯Å¾e. A navrch by se hodnÄ› moc pÅ™ihlíÅ¾elo k tomu, kolikÅ¾e ten tvÅ¯j Gott vydÄ›lává...
TeÄ• be
dva tisíce jsou na osmiletého kluka celkem dost. Není to moc, ale pokud doma zrovna netÅ™ete bídu s nouzí, tak bych
nÄ›jakou dobu vydrÅ¾ela... Zkusit to pochopitelnÄ› mÅ¯Å¾e&scaron;, coÅ¾ o to, ale bude&scaron; muset samozÅ™ejmÄ› dolo
rodinný pÅ™íjem. d@niela
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