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Dobrý den, moc bych potÅ™ebovala poradit. S exmanÅ¾elem mám dvÄ› nezletilé dÄ›ti, se kterými nyní Å¾iju v UK. Ale
v&scaron;ichni, tedy dÄ›ti a já, máme Ä•eské obÄ•anství. On Å¾ije v ÄŒechách, ale nedaÅ™í se mi s ním domluvit na výÅ¾ivn
ChtÄ›la bych vÄ›dÄ›t, zda mÅ¯Å¾u nÄ›jakým zpÅ¯sobem zaÅ¾ádat soud o stanovení výÅ¾ivného na dÄ›ti, pokud Å¾ijeme v ci

Zde v UK nemÅ¯Å¾u Å¾ádat, pokud otec dÄ›ti Å¾ije v ÄŒechách. ÄlespoÅˆ tak mi to bylo na úÅ™adÄ› zde Å™eÄ•eno. T
moc o radu, kam a jakým zpÅ¯sobem mohu poÅ¾ádat... DÄ›kuji
a jsem s
pozdravem MARTA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Marto,

Vztahy výÅ¾ivy se Å™ídí právem státu, jehoÅ¾ pÅ™íslu&scaron;níkem je navrhovatel, který uplatÅˆuje právo na výÅ¾ivn
Å¾e tedy navrhovatel trvale Å¾ijící v cizinÄ› uplatÅˆuje právo na výÅ¾ivné vÅ¯Ä•i osobÄ› v ÄŒR, budou soudy ÄŒR aplikovat p
navrhovatele.O vyÅ¾ivovací povinnosti rozhoduje soud. Ve vÄ›cech pÅ™iznání nároku na výÅ¾ivné rozhodují v prvním stupni
okresní soudy. Å½adatel podá návrh na zahájení Å™ízení u toho okresního soudu, v jehoÅ¾ obvodu má trvalé
bydli&scaron;tÄ› on nebo osoba, kterou má v péÄ•i a jejímÅ¾ jménem o výÅ¾ivné Å¾ádá.
Ve vÄ›cech výchovy a výÅ¾ivy nezletilých (a v jiných vÄ›cech jich se týkajících), jsou-li Ä•eskými obÄ•any, je dána pravomo
soudÅ¯ i tehdy, Å¾ijí-li v cizinÄ›. Ve vztahu mezi státy EU je na volbÄ› oprávnÄ›ného, zda podá návrh na stanovení nebo
zvý&scaron;ení výÅ¾ivného u soudu státu svého bydli&scaron;tÄ› nebo u soudu státu, v nÄ›mÅ¾ Å¾ije povinný.Pokud se Å¾ad
výÅ¾ivné nachází v cizinÄ› a dluÅ¾ník má pobyt v ÄŒR, mÅ¯Å¾e se Å¾adatel obrátit na pÅ™ímo na Ä•eský soud s návrhem n
rozhodnutí nebo poÅ¾ádat o pomoc advokáta Ä•i exekutora.
Ve va&scaron;em pÅ™ípadÄ› se tedy s návrhem na zvý&scaron;ení výÅ¾ivného se obraÅ¥te rovnou na okresní soud v míst
bydli&scaron;tÄ› povinného otce. MÅ¯Å¾ete tak uÄ•init písemnÄ› &ndash; tj. zaslat návrh na zvý&scaron;ení výÅ¾ivného soud
po&scaron;tou, anebo mÅ¯Å¾ete udÄ›lit plnou moc Vámi zvolenému advokátu, který návrh sepí&scaron;e, podá a bude
Vás v Å™ízení zastupovat. PÅ™ípadné dal&scaron;í dotazy Vám zodpoví ÚÅ™ad pro mezinárodnÄ›právní ochranu dÄ›tí. Jeho
webové stránky jsou www.umpod.cz.
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