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Dobrý den, platím bývalé manÅ¾elce po rozvodu výÅ¾ivné pro její osobu 2 000,- KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›, coÅ¾ navrhl soudce u soud
ManÅ¾elství trvalo dvacet let a ona po ukonÄ•ení mateÅ™ské dovolené uÅ¾ nenastoupila do práce, tzn. tÅ™ináct let aÅ¾ do
rozvodu byla doma. Tento rok v Å™íjnu jí zaplatím poslední platbu, protoÅ¾e jak jsem zjistil na internetu, doba trvání je max. tÅ
roky.

Nemocná vÅ¯bec není, o nikoho se nestará, pouze "nemá dÅ¯vod" vyhledat nÄ›jakou práci. Je vedená na ÚÅ™adu
práce a pobírá sociální pÅ™íspÄ›vek.
PoÅ¾ádat soud o zru&scaron;ení tohoto výÅ¾ivného jsem doposud mÄ›l obavu, aby
pÅ™ípadÄ›, kdybych z nÄ›jakého dÅ¯vodu prohrál, nemusel zbyteÄ•nÄ› platit vysoký soudní poplatek, pÅ™ípadnÄ›
vy&scaron;&scaron;í vyÅ¾ivovací Ä•ástku.
ChtÄ›l bych se nyní zeptat, jestli po uplynutí nebo pÅ™ed uplynutím tÅ™í let má
Å¾ádost o zru&scaron;ení (pokud ano, tak jakým zpÅ¯sobem) a nebo prostÄ› v Å™íjnu provést poslední platbu a konec. V
usnesení ze soudního smíru se totiÅ¾ neuvádí, do kdy mám výÅ¾ivné platit. DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,VOJTA O D P O V Äš ÄŽ

Milý Vojto,
já sice vím, Å¾e se Å™íká "kdo se moc ptá, moc se dozví", ale zase "máme internet"... TakÅ¾e jste se mohl
poptat zcela anonymnÄ›, pÅ™ípadnÄ› si to zkusit sám vyhledat. Mj. je to i tady, na Kudlance... Co já vím, tÅ™eba byste pÅ™e
platit uÅ¾ dÅ™ív... Ov&scaron;em mám málo informací - tÅ™eba o dÄ›tech, pokud je máte a nejsou je&scaron;tÄ› zletilé... Ale t
uÅ¾ vem Ä•ert, teÄ• co mÅ¯Å¾ete udÄ›lat:
pokud va&scaron;e bývalá je jinak opravdu fit, tak jen adresujte témuÅ¾ soudu,
rozsudek o tomto výÅ¾ivném vynesl, Å¾ádost o ukonÄ•ení výÅ¾ivného na svou bývalou manÅ¾elku - a napi&scaron;te tam v
podstatÄ› totéÅ¾, co mnÄ›: Å¾e a) viz vý&scaron;e, b) právÄ› konÄ•í maximální doba platby výÅ¾ivného pro ni - tj. tÅ™í let...

Jinak - ustanovení § 760 OZ Å™íká, Å¾e výÅ¾ivné na ex manÅ¾elku se platí z dÅ¯vodu: "Není-li rozvedený manÅ¾el scho
se Å¾ivit a tato jeho neschopnost má svÅ¯j pÅ¯vod v manÅ¾elství nebo v souvislosti s ním, má vÅ¯Ä•i nÄ›mu jeho bývalý manÅ
pÅ™imÄ›Å™eném rozsahu vyÅ¾ivovací povinnost, lze-li to na nÄ›m spravedlivÄ› poÅ¾adovat, zejména s ohledem na vÄ›k ne
zdravotní stav rozvedeného manÅ¾ela v dobÄ› rozvodu nebo skonÄ•ení péÄ•e o spoleÄ•né dítÄ› rozvedených manÅ¾elÅ¯".
jste si uÅ¾ i sám na&scaron;el, takÅ¾e pokud máte soud poblíÅ¾, vytisknÄ›te si to, myslím Å¾e 3x, odneste do podatelny, na
jednu kopii si to nechte potvrdit a &scaron;mytec :-))
SrdeÄ•nÄ› zdravím,d@niela
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