Kudlanka

ZVÃ•Å ENÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰HO PRO NEZLETILÃ‰ - FORMULÃ•Å˜
PÃ¡tek, 02 listopad 2007

Dobrý den, prosím laskavÄ› o zaslání formuláÅ™e na zvý&scaron;ení výÅ¾ivného - a mám je&scaron;tÄ› malý dotaz. ProÄ• m
napsat Å½ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného 3x? Mám v&scaron;echny 3 vyhotovení zaslat na soud? Nebo mám poslat 1
bývalému manÅ¾elovi, 1 si nechat a 1 zaslat na soud? DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, B.H.

ODPOVÄšÄŽ:

Å½ádost se pí&scaron;e dokonce Ä•tyÅ™ikrát - pokud ji tam odnesete sama a na tu Ä•tvrtou kopii si necháte v podatelnÄ›
potvrdit pÅ™evzetí. VÅ™ele doporuÄ•uji. Jinak - vzor takové Å¾ádosti je zde:

Okresnímu soudu v ................................. opatrovnickému oddÄ›lení
(adresa soudu, v jehoÅ¾ obvodu má nezletilý na základÄ› dohody rodiÄ•Å¯ nebo rozhodnutí soudu, popÅ™ípadÄ› jiných
rozhodujících skuteÄ•ností své bydli&scaron;tÄ›, resp. adresa soudu, kde bylo výÅ¾ivné vymÄ›Å™eno)

Návrh na zahájení Å™ízenío zvý&scaron;ení výÅ¾ivného Rozsudkem Okresního soudu v... Ä•.j. ... ze dne ..., jenÅ¾ nabyl práv
moci dne ..., bylo manÅ¾elství rodiÄ•Å¯ nezletilého ... rozvedeno, nezletilý ........................ (jméno a pÅ™íjmení, datum narození
byl svÄ›Å™en do výchovy navrhovatelky.
DÅ¯kazy:
- rodným listem nezletilého

Matka:...................................................................//........................................
jméno a pÅ™íjmení

datum narození

osobní stav........................................pracovní zaÅ™azení..........................................

zamÄ›stnavatel...........................................................................................................

trvalé bydli&scaron;tÄ›...............................................................................................................

adresa pro doruÄ•ování soud. písemností
(uvést jen je-li rozdílná od trvalého bydli&scaron;tÄ›) .........................................................
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Otec...................................................................//........................................
jméno a pÅ™íjmení

datum narození

osobní stav........................................pracovní zaÅ™azení.................................................

zamÄ›stnavatel...........................................................................................................

trvalé bydli&scaron;tÄ›...............................................................................................................

adresa pro doruÄ•ování soud. písemností
(uvést jen je-li rozdílná od trvalého bydli&scaron;tÄ›) ............................................................

(pokud adresu Ä•i dal&scaron;í údaje neznáte, napi&scaron;te to sem) I.

Naposledy bylo o výÅ¾ivném na nezletilé dítÄ› / dÄ›ti / rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu

v.....................................................................

ze dne................................................,Ä•.j...................................................
(Ä•.j. je uvedeno na první stranÄ› rozsudku v pravém horním rohu)

DÅ¯kaz: citovaný rozsudek

II.

S ohledem na to, Å¾e od poslední úpravy výÅ¾ivného pro nezletilého ............................ do&scaron;lo k podstatné a nikoliv
jen pÅ™echodné zmÄ›nÄ› pomÄ›rÅ¯ na stranÄ› v&scaron;ech úÄ•astníkÅ¯ tohoto Å™ízení, má navrhovatelka za to, Å¾e jsou z
vytvoÅ™eny podmínky pro to, aby bylo otci nezletilého ...... vymÄ›Å™eno výÅ¾ivné v nové vý&scaron;i, jeÅ¾ by odpovídala
odÅ¯vodnÄ›ným potÅ™ebám nezletilého ................, jakoÅ¾ i schopnostem, moÅ¾nostem a majetkovým pomÄ›rÅ¯m otce
nezletilého.
Ke zmÄ›nÄ› schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯ do&scaron;lo taktéÅ¾ na stranÄ› otce nezletilého.
souÄ•asné dobÄ› pracuje jako ................... u ............. v ................... . Navrhovatelce je známo, Å¾e otec nezletilého si v
...................... poÅ™ídil ............., dále vlastní .......... a uÅ¾ívá ................ . Otec nezletilého v souÄ•asné dobÄ› bydlí v
................... . PÅ™es zÅ™ejmý znaÄ•ný nárÅ¯st pÅ™íjmÅ¯ na stranÄ› otce nezletilého tento nezletilému platí výÅ¾ivné ve stále
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vý&scaron;i, stýká se s ním velmi nepravidelnÄ›, neboÅ¥ údajnÄ› je pracovnÄ› velmi zaneprázdnÄ›n, mimo výÅ¾ivné nezletilém
niÄ•eho neposkytuje. (PochopitelnÄ› toto se pí&scaron;e, jen pokud k tÄ›mto zmÄ›nám do&scaron;lo)
DÅ¯kazy:
- výslechem rodiÄ•Å¯ nezletilého
- daÅˆovým pÅ™iznáním otce nezletilého za roky ........... a .............
- výpisem z katastru nemovitostí ............ (atp.)

Zde uveÄ•te:

1/ jméno a pÅ™íjmení manÅ¾ela/manÅ¾elky/ Ä•i druha/druÅ¾ky/ pÅ™ípadnÄ› dal&scaron;ích osob, s nimiÅ¾ Å¾ijete ve spo
domácnosti, 2/ pÅ™esné názvy a adresy svých zamÄ›stnavatelÅ¯ za období 3 let zpÄ›tnÄ› pÅ™ed podáním tohoto návrhu, 3/
pÅ™esné názvy a adresy zamÄ›stnavatelÅ¯ manÅ¾ela/manÅ¾elky/ Ä•i druha/druÅ¾ky/ za období 3 let zpÄ›tnÄ› pÅ™ed podá
návrhu (zase - pokud to víte, pokud ne, napi&scaron;te to tam), 4/ pokud jste byl/a nezamÄ›stnaný/á v dobÄ› 3 let zpÄ›tnÄ›
pÅ™ed podáním tohoto návrhu,uveÄ•te o jaká období se jednalo, u kterého úÅ™adu práce jste byl/a v evidenci a z jakého
dÅ¯vodu jste byl/a z evidence vyÅ™azen/a ( nástup do zamÄ›stnání Ä•i sankÄ•ní vyÅ™azení ), 5/ pokud byl/a Vá&scaron;
manÅ¾el/ka nezamÄ›stnaný/á v dobÄ› 3 let zpÄ›tnÄ› pÅ™ed podáním tohoto návrhu,uveÄ•te o jaká období se jednalo, u kteréh
úÅ™adu práce byl/a v evidenci a z jakého dÅ¯vodu byl/a z evidence vyÅ™azen/a ( nástup do zamÄ›stnání Ä•i sankÄ•ní vyÅ™a
), 6/ zda jste dokrýván/a dávkou sociální péÄ•e do vý&scaron;e Å¾ivotního minima a který orgán Vám dávky vyplácí, 7/
popi&scaron;te své bytové pomÄ›ry ( byt nájemní, byt v osobním vlastnictví, mÄ›síÄ•ní výdaje za bydlení - nájemné, zálohy
na vodu, teplo, plyn, elektÅ™inu, a v&scaron;echny dal&scaron;í platby Ä•i splátky spojené s bydlením) 8/ jaký nemovitý majete
vlastníte ( byty, domy, garáÅ¾e, chalupy apod.), jaké vÄ›ci v hodnotÄ› nad 50 000,- KÄ• vlastníte ( napÅ™. auto Opel Astra, rok
výroby 1995), 9/ pÅ™esné názvy a adresy zamÄ›stnavatelÅ¯ druhého rodiÄ•e dítÄ›te za období 3 let zpÄ›tnÄ› pÅ™ed podáním
návrhu a pokud soukromÄ› podniká, uveÄ•te i tuto skuteÄ•nost, 10/ jméno a pÅ™íjmení manÅ¾ela/manÅ¾elky/ Ä•i druha/druÅ
druhého rodiÄ•e dítÄ›te a pÅ™esné názvy a adresy jejich zamÄ›stnavatelÅ¯ za období 3 let zpÄ›tnÄ› pÅ™ed podáním tohoto ná
a pokud soukromÄ› podnikají, uveÄ•te i tuto skuteÄ•nost, 11/ jaké jiné pÅ™íjmy ( mimo zamÄ›stnání ) má druhý rodiÄ• dítÄ›te
koho, zda vlastní nÄ›jaké nemovitosti, jaký má osobní automobil apod.

DÅ¯kaz: výslech rodiÄ•Å¯
zprávami k bodÅ¯m shora

III. Pokud jde o navrhovatelku a její majetkovou situaci, zde do&scaron;lo také k urÄ•itým zmÄ›nám, kdy do&scaron;lo k
poklesu pÅ™íjmÅ¯ navrhovatelky, a to z dÅ¯vodÅ¯ ............. . V souÄ•asné dobÄ› dosahuje navrhovatelka ve svém zamÄ›stnání
výdÄ›lku ........... hrubého mÄ›síÄ•nÄ›, pracuje jako ......... u ........... v ............ . Pokud jde o výdaje vynakládané na spoleÄ•nou
domácnost navrhovatelky, kterouÅ¾to vede tato pouze s nezletilým, tyto se v souÄ•asné dobÄ› pohybují okolo .......... a
sestávají z .............. . (zde se snaÅ¾te vypsat opravdu v&scaron;echny výdaje!)
DÅ¯kazy:
- výslechem navrhovatelky
- zprávou zamÄ›stnavatele navrhovatelky o jejích pÅ™íjmech

Zde uveÄ•te:

1/ pÅ™esné názvy a adresy &scaron;kol, které dÄ›ti nav&scaron;tÄ›vují Ä•i nav&scaron;tÄ›vovaly za období 3 let zpÄ›tnÄ› pÅ™
podáním tohoto návrhu, 2/ výdaje Vámi vynaloÅ¾ené na &scaron;kolní docházku dítÄ›te ( &scaron;kola v pÅ™írodÄ›, lyÅ¾aÅ™
kurz, uÄ•ebnice a dal&scaron;í vybavení, &scaron;kolné, stravné, ubytování na internátÄ›, doprava apod.) 3/ pÅ™esné
názvy a adresy poskytovatelÅ¯ zájmových Ä•inností, které dÄ›ti nav&scaron;tÄ›vují Ä•i nav&scaron;tÄ›vovaly za období 3 let
zpÄ›tnÄ› pÅ™ed podáním tohoto návrhu ( napÅ™. základní umÄ›lecká &scaron;kola, dÅ¯m dÄ›tí a mládeÅ¾e, sportovní oddíl,
jazyková &scaron;kola, skaut, taneÄ•ní...) a výdaje Vámi vynaloÅ¾ené na tyto zájmové Ä•innosti 4/ výdaje spojené se
zdravotním stavem dÄ›tí (doplatky za léky, vakcíny, rovnátka, orthopedické pomÅ¯cky, zdravotní pobyty, láznÄ› apod.) 5/
jméno, pÅ™íjmení a sídlo ordinace dÄ›tského lékaÅ™e, pÅ™íp. jiných odborných lékaÅ™Å¯, 6/ uveÄ•te, zda souhlasíte s tím, a
vyÅ¾ádal od lékaÅ™Å¯ údaje o zdravotním stavu dÄ›tí, 7/ zda a jak Ä•asto se otec s dÄ›tmi stýká, 8/ zda a Ä•ím pÅ™ispÄ›l na
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 20 August, 2018, 04:49

Kudlanka

mimo výÅ¾ivné v posledním roce.

DÅ¯kaz: výslech rodiÄ•Å¯
zprávami k bodÅ¯m shora

III.
S ohledem na vý&scaron;e uvedené skuteÄ•nosti Å¾ádám soud o vydání tohoto
R O Z S U D K U : Povinnost otce / matky pÅ™ispívat na výÅ¾ivu shora uvedených dÄ›tí se poÄ•ínaje dnem

................................... z v y &scaron; u j e na ....................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
(zde uveÄ•te navrhované Ä•ástky výÅ¾ivného pro kaÅ¾dé dítÄ›)

mÄ›síÄ•nÄ›, splatných vÅ¾dy do kaÅ¾dého 5. dne v mÄ›síci pÅ™edem k rukám matky / otce .

Å½ádný z úÄ•astníkÅ¯ nemá právo na náhradu nákladÅ¯ Å™ízení. (Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1
písm. c) zákona o soudních poplatcích)

V...................................dne..................................

..................................................
Podpis

§ 85 zákona o rodinÄ› (1) VyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem trvá do té doby, pokud dÄ›ti nejsou samy schopny se Å¾ivi
(2) Oba rodiÄ•e pÅ™ispívají na výÅ¾ivu svých dÄ›tí podle svých schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯. DítÄ› má prá
na Å¾ivotní úrovni svých rodiÄ•Å¯. (3) PÅ™i urÄ•ení rozsahu jejich vyÅ¾ivovací povinnosti pÅ™ihlíÅ¾í se k tomu, který z rodiÄ•
o dítÄ› osobnÄ› peÄ•uje. Å½ijí-li rodiÄ•e spolu, pÅ™ihlédne se i k péÄ•i rodiÄ•Å¯ o spoleÄ•nou domácnost. § 99 zákona o rodinÄ
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ZmÄ›ní-li se pomÄ›ry, mÅ¯Å¾e soud i bez návrhu zmÄ›nit dohody a soudní rozhodnutí o výÅ¾ivném pro nezletilé dÄ›ti. Dojde-li
zru&scaron;ení nebo sníÅ¾ení tohoto výÅ¾ivného za minulou dobu, spotÅ™ebované výÅ¾ivné se nevrací. (2) Nejde-li o výÅ¾i
nezletilé dÄ›ti, mÅ¯Å¾e dojít ke zmÄ›nÄ› nebo k zru&scaron;ení pouze na návrh. ooo
PochopitelnÄ›, Å¾e tento "formuláÅ™
v&scaron;em pÅ™edepsaný, je to návrh, který pro svÅ¯j konkrétní pÅ™ípad pouÅ¾ijete a podle nÄ›jÅ¾ svou Å¾ádost vyplníte.
V&Scaron;ECHNO POVINNÉ!
Ale vÅ™ele doporuÄ•uji si v&scaron;e Å™ádnÄ› promyslet, napsat nejprve na neÄ•isto, proto
to uÅ¾ jednou po&scaron;lete.... Asi by bylo hloupé (a hlavnÄ› je to nemoÅ¾né) posílat nÄ›kam nÄ›jaké "dodatky" :-)))
PÅ™eju vám, aÅ¥ vám to pomÅ¯Å¾e, d@niela
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