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DALÅ Ã• "CHYTRÃ•" TATÃ•NEK
ÄŒtvrtek, 28 srpen 2014

Milá Danielo, ráda bych Vás touto cestou poÅ¾ádala o pomoc. Chci si podat Å¾ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného.
Naposledy bylo zvý&scaron;eno 1. 9. 2008, kdy byl syn je&scaron;tÄ› v mateÅ™ské &scaron;kole. Letos jde jiÅ¾ na druhý stupe
Z&Scaron;. Otec se na mimoÅ™ádných nákladech témÄ›Å™ vÅ¯bec nepodílí (vÄ›noval mu cca 3500 KÄ• od roku 2008). Syna s
bere pravidelnÄ›, ale pouze z povinnosti, nevÄ›nuje se mu.

Odmítá se s ním o víkendu uÄ•it, takÅ¾e v&scaron;echno pak doháníme vÅ¾dy veÄ•er v nedÄ›li.
VýÅ¾ivné platí 2700,pÅ™íjem je cca 28-30 tisíc Ä•istého. Na moje Å¾ádosti o pÅ™ispÄ›vky na mimoÅ™ádné události (syn byl hospitalizovaný v
nemocnici, potÅ™ebuje peníze na &scaron;koly v pÅ™írodÄ›, na kolo, poÄ•ítaÄ•, mobilní telefon) odpovídá výsmÄ›chem, na po
zvý&scaron;ením alimentÅ¯ je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;ím výsmÄ›chem s tím, Å¾e mu nikdy alimenty soud nezvedne, protoÅ¾e
vysoké náklady a na alimenty uÅ¾ mu nezbude (poÅ™ídil si totiÅ¾ na hypotéku velký dÅ¯m, nyní úplnÄ› nové auto na leasing).
Problém je v tom, Å¾e je&scaron;tÄ› podniká (fotí dÄ›ti, má svÅ¯j fotoateliér) - podnikání má ale právÄ› kvÅ¯li alimentÅ¯m
napsané na svoji pÅ™ítelkyni. Å½e fotí on je ale prokazatelné, dokonce je i jako fotograf vyfocený na internetových
stránkách tohoto fotostudia a má tam uvedený i svÅ¯j telefon. MÅ¯Å¾u i tento fakt uvést do Å¾ádosti o zvý&scaron;ení
výÅ¾ivného, jako jeho dal&scaron;í zdroj pÅ™íjmÅ¯? Syna uÅ¾ivím, ale poslední dobou se ptám - proÄ•?
DokáÅ¾ete mi p
poradit, jestli si mohu poÅ¾ádat o zvý&scaron;ení a zda je moÅ¾né, Å¾e mi schválí doplacení 3 roky zpÄ›tnÄ›? A zda soud
pÅ™ihlédne i k jeho druhému výdÄ›lku? Za odpovÄ›Ä• Vám budu velice vdÄ›Ä•ná.
Díky a pÅ™eju pÅ™íjemný den,PETRA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Petro,

&scaron;est let je opravdu dost dlouhá doba, za kterou se jistÄ› reÅ¾ie malého studenta podstatnÄ› zmÄ›nila. A
pochopitelnÄ›, Å¾e tatínek by proto mÄ›l zvý&scaron;ení doplatit i ty tÅ™i roky zpÄ›tnÄ›, zvlá&scaron;tÄ› z dÅ¯vodÅ¯, Å¾e se n
nepodílel na onÄ›ch mimoÅ™ádných vydáních. O tom, Å¾e se nepodílí ani na jeho výchovÄ›, ani nemluvÄ›...
TakÅ¾e zapsa
na soud, který ono výÅ¾ivné kdysi rozhodoval. Je záhodno tam uvést v&scaron;echna vydání, tak jak je kaÅ¾dý mÄ›síc Ä•i rok
pÅ™iná&scaron;í. Ano, i za léky, pÅ™ípadnÄ›, je -li syn alergik, ta na v&scaron;echno to kolem...
OhlednÄ› toho otcova výdÄ
do Å¾ádosti uveÄ•te cca toto: "PÅ™esná vý&scaron;e pÅ™íjmu otce nezletilého mi není známa, ov&scaron;em je nepochybnÄ
vy&scaron;&scaron;í neÅ¾ byla v dobÄ›, kdy bylo výÅ¾ivné urÄ•eno. Soudím tak z toho, Å¾e podniká (tady uveÄ•te
v&scaron;echna známá fakta), poÅ™ídil si nový dÅ¯m i nové auto.
V pÅ™ípadÄ›, Å¾e budete chtít je&scaron;tÄ› nÄ›jakou r
klidnÄ› se ozvÄ›te.d@niela
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