Kudlanka

VÃ•Å½IVNÃ‰ PRO NEZNÃ•MOU DCERU
StÅ™eda, 02 zÃ¡Å™Ã- 2015

VáÅ¾ená paní magistro, prosím Vás o radu v následující situaci: Od 13 mÄ›sícÅ¯ vÄ›ku platím výÅ¾ivné na dceru, nar.07/1989,
která se se mnou na pÅ™ání matky vÅ¯bec nestýká, ani jinak nekomunikuje. KdyÅ¾ jí byly tÅ™i, jsem podal návrh na styk, který
skonÄ•il neúspÄ›&scaron;nÄ›, kdyÅ¾ její matka se naoko "odstÄ›hovala" z praÅ¾ského bytu, který jsem jim zanechal, k rodiÄ•Å
Slovensko.

Podal jsem tedy návrh k tamnímu soudu, ale pak mi matka zaÄ•ala vyhroÅ¾ovat skandály ohlednÄ› mé údajné
komunistické minulosti, spolupráce s StB a podobnÄ› (pÅ™itom nikdy jsem nebyl Ä•lenem Å¾ádné strany, ale znáte to - lidi
pak Å™eknou: na kaÅ¾dém &scaron;prochu ...). TakÅ¾e nakonec, pod vlivem tÄ›chto výhrÅ¯Å¾ek, jsem návrh vzal zpÄ›t, kdyÅ
matka slíbila, Å¾e nebude Å¾ádat zvý&scaron;ení výÅ¾ivného.
V r. 2008, kdyÅ¾ mi bylo 50 let, podala 19 letá dcera
(zastoupená svojí matkou jako obecným zástupcem) návrh vysoce arogantním stylem na zvý&scaron;ení výÅ¾ivného.
Shodou okolností mne mÄ›síc pÅ™edtím propustili z práce z organizaÄ•ních dÅ¯vodÅ¯, byl jsem nezamÄ›stnaný, a navíc se mus
podrobit operaci srdce. Odvolací soud po dvou letech ukonÄ•il spor tím, Å¾e výÅ¾ivné nebylo zvý&scaron;eno ale pÅ™iznal dc
pomÄ›rnou Ä•ást mého odstupného, kterou jsem zaplatil (cca 35 tisíc KÄ•). V rámci Å™ízení tehdy vy&scaron;lo najevo, Å¾e
dcera studovala na 1. LF UK &scaron;estiletý obor v&scaron;eobecné lékaÅ™ství, a právÄ› opakovala první roÄ•ník.
Tak jse
stále a dochvilnÄ› platil výÅ¾ivné. Letos jsem pÅ™edpokládal, Å¾e bude v létÄ› promovat, proto jsem jí zaplatil obvyklé výÅ¾iv
do záÅ™í 2015 vÄ•etnÄ› a celý úÄ•et, ze kterého jí chodilo výÅ¾ivné, jsem koneÄ•nÄ› zru&scaron;il. Dceru jsem oslovil doporuÄ
dopisem s doruÄ•enkou (ta se mi vrátila podepsaná zpÄ›t), ve kterém ji vyzývám k udÄ›lení souhlasu s ukonÄ•ením vyÅ¾ivovac
povinnosti od Å™íjna 2015, protoÅ¾e pÅ™edpokládám, Å¾e nabyla schopnosti se uÅ¾ Å¾ivit samostatnÄ›. A pokud by s tím m
problém, nechÅ¥ mi to sdÄ›lí.
TradiÄ•nÄ› ale se mnou nekomunikuje, Å¾ádnou odpovÄ›Ä• neposlala. Také studijní oddÄ›len
&scaron;koly mi odmítlo sdÄ›lit informaci, zda dcera odpromovala. Na webu ÄŒeské lékaÅ™ské komory jsem v&scaron;ak
zjistil, Å¾e je jiÅ¾ Ä•lenkou této profesní komory.
Jsem na to dost &scaron;patnÄ›. Pracuji bohuÅ¾el pouze na Ä•ásteÄ•ný
Mám invalidní dÅ¯chod II.stupnÄ›, trpím totiÅ¾ Ä•astými poruchami srdeÄ•ního rytmu, a nesmím se rozÄ•ilovat. VÄ›Å™te mi, Å¾
nerad bych podával návrh k soudu proti své dceÅ™i... VÅ¯bec si nevím rady. Je mi to v&scaron;e velmi líto, jak Å™íkám,
dcera i pÅ™es v&scaron;echny mé snahy odmítla se mnou komunikovat. Je jasné, Å¾e kdyÅ¾ jsme se naposledy vidÄ›li, byla t
malá holÄ•iÄ•ka, takÅ¾e ve&scaron;kerý dojem a názor na mne má jen od své matky... Prosím, poraÄ•te, co bych mohl
je&scaron;tÄ› uÄ•init. DÄ›kuji, MIREK Milý Mirku,
tak nejprve - pro jistotu - Vám zopakuji dÅ¯vody placení výÅ¾ivného:

vyÅ¾ivovací
povinnost trvá do doby neÅ¾ je potomek
schopen se sám Å¾ivit - není tedy omezena vÄ›kem dítÄ›te
(j
vyÅ¾ivovací povinnost stanovena soudem, v pÅ™ípadÄ› Å¾e je to zapotÅ™ebí,
doporuÄ•ujeme podat soudní návrh na její
zru&scaron;ení),potomek (nezletilý i zletilý) je schopen sám se Å¾ivit aÅ¾ po
dokonÄ•ení pÅ™ípravy na své povolání tak, Å¾
mÅ¯Å¾e zaÄ•ít
pracovat,vyÅ¾ivovací
povinnost zpravidla zaniká
ukonÄ•ením studia, kdy potomek nebude jiÅ¾ studov
dál na vy&scaron;&scaron;ím stupni
vzdÄ›lávání (studium na druhé vysoké &scaron;kole jiÅ¾ není
zapotÅ™ebí k tomu,
aby se potomek
byl schopen sám Å¾ivit a o zru&scaron;ení povinnosti hradit výÅ¾ivné by
mÄ›l v takovém pÅ™ípadÄ›
rozhodnout
na návrh povinného rodiÄ•e soud).
a nyní o skonÄ•ení placení výÅ¾ivného. BohuÅ¾el, vyÅ™ízení pÅ™es soud se nevyhnete, protoÅ¾e:

- Zánik vyÅ¾ivovací povinnosti je zákonným pÅ™edpokladem pro úspÄ›&scaron;nost návrhu na ukonÄ•ení povinnosti platit
výÅ¾ivné. VyÅ¾ivovací povinnost a výÅ¾ivné nejsou synonyma. To znamená, Å¾e nastane-li nÄ›která ze skuteÄ•ností, které p
zánik vyÅ¾ivovací povinnosti dítÄ›te (dítÄ› nastoupí do práce, uzavÅ™e sÅˆatek apod.), je tÅ™eba, aby rodiÄ•, který platí výÅ¾
návrh na soud a poÅ¾ádal o zru&scaron;ení povinnosti platit výÅ¾ivné vÅ¯Ä•i dítÄ›ti, které je jiÅ¾ schopné Å¾ivit se samo.
- Ten pak zkoumá, zda je dítÄ› schopno se uÅ¾ivit samo. Jedná se o jednu vÄ›tu v zákonÄ›, která vyvolává mnohé
diskuse.
- Schopnost samostatnÄ› se uÅ¾ivit je u dítÄ›te soudem zkoumáno v &scaron;ir&scaron;ích souvislostech, pÅ™iÄ•emÅ¾ je nu
posoudit mnohé faktory, kdy aÄ•-koliv pÅ™ípady na první pohled vypadají obdobnÄ›, skutkové okolnosti byly urÄ•itým zpÅ¯sobe
rozliÄ•né, a proto do&scaron;lo i k odli&scaron;nému rozhodnutí.

Pokud byste je&scaron;tÄ› potÅ™eboval nÄ›co vÄ›dÄ›t, napi&scaron;te...d@niela P.S. Jinak - plno dal&scaron;ích informa
naleznete ve sloupci zde nalevo - související Ä•lánky
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