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ZVÃ•Å ENÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰HO - NA NEZLETILÃ‰
PondÄ›lÃ-, 01 Ä•ervenec 2013

Dobrý den, mÄ›la bych pár otázek ohlednÄ› výÅ¾ivného. Mám 13-letého syna, na kterého jeho otec platí výÅ¾ivné 1 500,-- KÄ•
(jiÅ¾ od 5 let syna). ChtÄ›la jsem se zeptat, zda bych u soudu mÄ›la nÄ›jakou &scaron;anci o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného i pÅ™
Å¾e platí je&scaron;tÄ› na jedno dítÄ›.

A druhá otázka zní: zda by bylo moÅ¾né zaÅ¾ádat o platbu výÅ¾ivného formou sráÅ¾ky ze mzdy. S otcem máme stále
nÄ›jaké dohady, syna si témÄ›Å™ nebere.
DÄ›kuji, MARTINA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Martino,

vyhledej si rozsudek, kterým ti bylo pro synka vymÄ›Å™eno výÅ¾ivné. Na adresu tohoto soudu pak po&scaron;li Å¾ádost
zvý&scaron;ení. Za tu dobu uÅ¾ jsi rozhodnÄ› mÄ›la dáááávno o zvý&scaron;ení poÅ¾ádat! Å½ádost je v podstatÄ› velmi
jednoduchá, hlavnÄ› se snaÅ¾ napsat do ní v&scaron;echnu synovu reÅ¾ii - ostatnÄ› tady na kudlance má&scaron; o tom
mnohokrát psáno! Odnes to tam do podatelny, nech si podepsat kopii a je to.
Do Å¾ádosti rovnÄ›Å¾ napi&scaron;, Å¾e
Å¾ádá&scaron; i o to, aby mu byla Ä•ástka rovnou strhávána a odesílána na tvÅ¯j úÄ•et, protoÅ¾e má&scaron; uvedené
potíÅ¾e s jeho placením. Napi&scaron; i to, Å¾e synka témÄ›Å™ nevídá...A je&scaron;tÄ› jedno: pochopitelnÄ› mÅ¯Å¾e&scaro
o to poÅ¾ádat i zpÄ›tnÄ› - aÅ¾ tÅ™i roky! To platí do jejich dospÄ›losti, po dosaÅ¾ení 18. roku uÅ¾ na Å¾ádné zvý&scaron;e
nárok není.
- RozhodnÄ› je tÅ™eba si uvÄ›domit, Å¾e odÅ¯vodnÄ›né potÅ™eby dítÄ›te se v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nekryjí s nÄ›jakým Å¾
VyjadÅ™ují kompletní potÅ™eby dÅ¯stojnÄ› kulturnÄ› Å¾ijícího Ä•lovÄ›ka. Tedy ne pouze strava a obleÄ•ení, ale i výdaje na zá
zájmy, koníÄ•ky, sport, samozÅ™ejmÄ› vzdÄ›lání, vÄ•etnÄ› nadstandardního apod.. Tam, kde to majetkové pomÄ›ry povinného
rodiÄ•e pÅ™ipou&scaron;tÄ›jí, lze za odÅ¯vodnÄ›né potÅ™eby dítÄ›te povaÅ¾ovat i tvorbu úspor zabezpeÄ•ujících zejména pÅ
budoucí povolání.
- Pokud dojde k situaci, Å¾e potÅ™eby dítÄ›te se zvý&scaron;í a stávající výÅ¾ivné jiÅ¾ nedostaÄ•uje, je oprávnÄ›né Å¾ádat
zvý&scaron;ení. A pokud po rozvodu povinný manÅ¾el odmítá pÅ™istoupit na zvý&scaron;ení poskytovaného výÅ¾ivného, nez
nic jiného, neÅ¾ se obrátit na soud. PÅ™i sepisování Å¾aloby se není tÅ™eba obávat urÄ•ení konkrétní Ä•ástky, o kterou by se
mÄ›lo výÅ¾ivní zvý&scaron;it. Soud peÄ•livÄ› posoudí, jak jsou potÅ™eby dítÄ›te odÅ¯vodnÄ›né a jaké jsou skuteÄ•né moÅ¾no
schopnosti a pomÄ›ry toho, kdo výÅ¾ivné platí. Do Å¾aloby je vhodné uvést v&scaron;echny aktivity na stranÄ› dítÄ›te, které
pÅ™edstavují nÄ›jaké náklady. Ov&scaron;em je nutno tyto náklady pÅ™ípadnÄ› doloÅ¾it a odÅ¯vodnit pÅ™ed soudem.
Po
bude&scaron; potÅ™ebovat je&scaron;tÄ› nÄ›jakou dal&scaron;í pomoc, ozvi se. d@niela
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