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PENÃ•ZE PRO PATNÃ•CTILETOU
NedÄ›le, 02 listopad 2014

Dobrý den, Danielo, mÅ¯Å¾ete mi prosím poradit, jak postupovat ohlednÄ› výÅ¾ivného? Mám 15 letou dceru. S Jejím otcem
jsem se rozvedla pÅ™ed tÅ™inácti lety a pÅ™ed rozvodem bylo urÄ•eno výÅ¾ivné na dceru ve vý&scaron;i 1500,- KÄ•. V prÅ¯
mi bývalý manÅ¾el Ä•as od Ä•asu pÅ™inesl výÅ¾ivné. KdyÅ¾ se tÅ™eba rok neozval, tak jsem to dala na policii, kde si ho po
pak zase nÄ›jaký Ä•as platil.
NechtÄ›l to nikdy psát, ale já si pro poÅ™ádek vÅ¾dy pÅ™ijatou platbu zapsala. Postupovala jsem tak, Å¾e vÅ¾dy, k
dal, tak jsem to psala postupnÄ›. V souÄ•asné dobÄ› alimenty pravidelnÄ› platí &ndash; posledního pÅ¯l roku, ale zaplacené
výÅ¾ivné dle postupného zápisu je nyní k srpnu 2012 (dluÅ¾né výÅ¾ivné jsem Å™e&scaron;ila na policii v únoru 2013, na
vyÅ¾ádání doloÅ¾ila v&scaron;e potÅ™ebné a dosud nemám jiného vyjádÅ™ení, neÅ¾ Å¾e vÄ›c postoupí k dal&scaron;ímu
&scaron;etÅ™ení).
O zvý&scaron;ení jsem po celou dobu neÅ¾ádala, protoÅ¾e jsem situaci vcelku zvládala, a s ním nebyl
domluva &ndash; nevÄ›dÄ›la jsem ani, kde bydlí, ani kde pracuje. O dceru po celou dobu neprojevil zájem, takÅ¾e se vídají
max. 1 &ndash; 2x do roka, kdyÅ¾ se nÄ›kde náhodou potkají.
Dcera je nyní v deváté tÅ™ídÄ› a chce jít na stÅ™ední
&scaron;kolu, kde se platí &scaron;kolné 1500,- KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. KromÄ› toho nav&scaron;tÄ›vuje musado, které se platí mÄ›sí
ve vý&scaron;í 500,- KÄ•. Se &scaron;kolou jezdí na výlety apod. Na jaÅ™e byli na cyklokursu, který stál 2500,- KÄ•, teÄ• v záÅ™
v Anglii, která stála pÅ™es 8000,- KÄ•. K tomu nepoÄ•ítám bÄ›Å¾né reÅ¾ie jako telefon, jízdné, stravné apod. ObleÄ•ení, boty,
brusle, lyÅ¾e, poÄ•ítaÄ•, telefon apod. jsem také vÅ¾dy poÅ™izovala sama.
KdyÅ¾ jsem chtÄ›la, aby otec dcery pÅ™ispÄ
nové boty, sdÄ›lil nám, Å¾e nás také neobtÄ›Å¾uje svými sloÅ¾enkami a Å¾e má sám málo. Tak bych se chtÄ›la zeptat, jestl
mohu poÅ¾ádat o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného zpÄ›tnÄ›, pÅ™estoÅ¾e si neschovávám úÄ•tenky (jelikoÅ¾ celý Å¾ivot platím v
sama, nenapadlo mÄ› si je schovávat). Pracovala jsem &scaron;est let v telekomunikaÄ•ní firmÄ›, kde jsem musela skonÄ•it ze
zdravotních dÅ¯vodÅ¯, pak strávila jeden a pÅ¯l roku na úÅ™adu práce a od leto&scaron;ního ledna pracuji v PR agentuÅ™e,
kde jsem mÄ›la nejprve 14 000,- KÄ• hrubého, nyní mi to zvedli na 17 000,- KÄ• hrubého.
Otec dcery by mÄ›l léta jezdit
kamionem; nevím v&scaron;ak u jaké firmy a jaký má plat. Nemá závazky k jiným dÄ›tem. Z doslechu vím, Å¾e bydlí na
podnájmu a chodí s o málo star&scaron;í kamarádkou kamarádky mé dcery.
Napí&scaron;u vám vý&scaron;i
nákladÅ¯ nad rámec bÄ›Å¾né potÅ™eby za uplynulé dva mÄ›síce: ZáÅ™í - 13 793 KÄ• projektový den 35,- papíry na kopí
50,- SRPD&Scaron; 500,- záloha na vodácký kurz 200,- pracovní se&scaron;ity 740,- pomÅ¯cky do &scaron;koly 820,poznávací zájezd po stopách AlÅ¾bÄ›ty II. 5500 KÄ• + 80 liber vstupné (cca 2830,- KÄ•) Ä•asopis na AJ Gate 240,- stravné
600,- botasky na tÄ›locvik 599,- balerínky 399,- musado 500,- lítaÄ•ka 580,- telefon 200,Å˜íjen &ndash; 3 388 KÄ• scio
testy &ndash; pÅ™íprava na pÅ™ijímací zkou&scaron;ky 250,- kniha ÄŒJ Didaktis 139,- záloha na vodácký kurz 200,- chemie
iQLandia vstup 120,- stravné 600,- kotníÄ•kové boty 799,- musado 500,- lítaÄ•ka 580,- telefon 200,A nyní
pÅ™edpokládaná vý&scaron;e nákladÅ¯ na stÅ™ední &scaron;kole (mÄ›s.): &Scaron;kolné 1500,- Stravné 600,- LítaÄ•ka
580,- Musado 500,- Telefon 200,- PomÅ¯cky &ndash; jejich vý&scaron;i momentálnÄ› neznám JelikoÅ¾ se jedná o
stÅ™ední &scaron;kolu ZáchranáÅ™ství a bezpeÄ•nost obyvatel, která vyÅ¾aduje úÄ•ast v extrémních sportech, jako je
potápÄ›ní, lezení apod., bude dcera potÅ™ebovat velmi specifické pomÅ¯cky, které budeme muset poÅ™izovat. (Dcera se
dobÅ™e uÄ•í a je sportovnÄ› nadaná).
Dcera také potÅ™ebuje rovnátka, která jí byla doporuÄ•ena jiÅ¾ pÅ™ed tÅ™emi lety
vý&scaron;e poÅ™ízení vyjde cca na 15 000 &ndash; 16 000,- KÄ•, nebylo dosud v mé moci jí je zajistit.
MÅ¯Å¾ete mi, pr
poradit, jak pÅ™esnÄ› koncipovat Å¾ádost, zda-li mÅ¯Å¾u zároveÅˆ poÅ¾ádat o navý&scaron;ení zpÄ›tnÄ› a pÅ™íp. jinou vý&
budoucna, s ohledem na stÅ™ední &scaron;kolu? A jestli je zásadní, Å¾e nemám k doloÅ¾ení ve&scaron;keré krouÅ¾ky, kte
do loÅˆského roku nav&scaron;tÄ›vovala. Letos jsme je omezily, s ohledem na nastávající pÅ™ijímací zkou&scaron;ky. Nyní
dochází pouze na TUL obor mikrobiologie, kaÅ¾dou druhou sobotu v mÄ›síci (tento obor jiÅ¾ studovala na LDU letos v létÄ›) a
na musado.
ZároveÅˆ bych chtÄ›la poÅ¾ádat o navý&scaron;ení výÅ¾ivného na 5000,- KÄ•/mÄ›síÄ•nÄ›, s ohledem na zvý&
potÅ™eb dcery, které je po tÅ™inácti letech stejné vý&scaron;e výÅ¾ivného pochopitelné, i s ohledem na nadcházející dceÅ™
stÅ™ední &scaron;kolu.
Mnohokrát dÄ›kuji za radu. S pozdravemJANA O D P O V Äš ÄŽ : Milá JaniÄ•ko,
klobouk pÅ™e
dolÅ¯. Zvládala jsi to opravdu hrdinnÄ›. A k tomu, jak to nyní napsat - adresuj to soudu, který tenkrát rozsudek o výÅ¾ivném
vydal, a v podstatÄ› tam uveÄ• v&scaron;e, co jsi napsala sem - ale doplÅˆ to i o v&scaron;echno ostatní, aby to nevypadalo,
Å¾e to je celková reÅ¾ie! ÚÄ•tenky na to mít nemusí&scaron;, ale hlavnÄ› opravdu v&scaron;echno vypi&scaron;. Tedy
v&scaron;echny náklady, celou reÅ¾ii tvé dcerky.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e má&scaron; nárok zaÅ¾ádat o vyplacení
zvý&scaron;ení výÅ¾ivného i zpÄ›tnÄ›. ZáleÅ¾í ov&scaron;em také na tom, kolik její otec vydÄ›lává. Ale - jako kamioÅˆák na to
zas tak &scaron;patnÄ› být nemÅ¯Å¾e. KdyÅ¾ tak se mi je&scaron;tÄ› (aÅ¾ bude&scaron; mít Å¾ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾
napsanou) ozvi, ano? OhlednÄ› dal&scaron;ích pÅ™ípadných zajímavostí se kdyÅ¾ tak koukni do sloupce vlevo, na to "souvise
Ä•lánky". d@niela
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