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MANÅ½EL NA DRAKA
NedÄ›le, 28 srpen 2016

Dobrý den, chtÄ›la jsem se zeptat : od moji tety ode&scaron;el manÅ¾el (teÄ• je to 7 let), pÅ™itom byli manÅ¾elé 35 let a teÄ•
Å¾ádá po tetÄ› ,aby se rozvedli. ObÄ•as ji dával nÄ›jaké peníze na pÅ™ilep&scaron;enou, ale nepravidelnÄ›. A teÄ• ji Å™ekl, Å
kdyÅ¾ se rozvedou, tak uÅ¾ ji nebude dávat vÅ¯bec nic. Strýc si s novou pÅ™ítelkyni poÅ™ídil dÅ¯m (a ten je asi dÅ¯vod rozv

Prosím, kdyÅ¾ byste byli tak laskaví a poradili, jak se teta mÅ¯Å¾e zachovat vÅ¯Ä•i rozvodu a na co má nárok? Po 35 letech
manÅ¾elství se teta na stará kolena nechce dát rozvést, protoÅ¾e má malý dÅ¯chod a bez pÅ™íspÄ›vku manÅ¾ela by tÄ›Å¾k
DÄ›kuji za odpovÄ›Ä• a pÅ™eju vám hezký den MONIKA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Moniko,

tak tohle je, jak se Å™íká - "hustý", ta tvoje teta je nejspí&scaron; nesmírnÄ› submisivní a bez sebevÄ›domí... Ona si totiÅ¾ m
uÅ¾ dávno zaÅ¾ádat o výÅ¾ivné na nerozvedenou manÅ¾elku...

- Podle zákona o rodinÄ› mají manÅ¾elé vzájemnou vyÅ¾ivovací povinnost. Neplní-li jeden z manÅ¾elÅ¯ tuto povinnost, urÄ•
soud na návrh nÄ›kterého z nich její rozsah, pÅ™iÄ•emÅ¾ pÅ™ihlédne k péÄ•i o spoleÄ•nou domácnost. Rozsah vyÅ¾ivovací
povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveÅˆ obou manÅ¾elÅ¯ byla zásadnÄ› stejná. PÅ™i urÄ•ení vý&scaron;e
vyÅ¾ivovací povinnost se nejedná jen o zaji&scaron;tÄ›ní samotné výÅ¾ivy oprávnÄ›ného manÅ¾ela, ale i o poskytnutí
prostÅ™edkÅ¯ k úhradÄ› ostatních osobních potÅ™eb jako jsou potÅ™eby zdravotní (nákup lékÅ¯ a zdravotních pomÅ¯cek,
rehabilitaÄ•ní péÄ•e apod.), kulturní, rekreaÄ•ní atd.

- Pro urÄ•ení vý&scaron;e výÅ¾ivného je rozhodná Å™ada okolností, v Å™ízení proto musí být prokázáno, jakou hmotnou i kul
úroveÅˆ oba manÅ¾elé mají, jakým zpÅ¯sobem je uspokojována, jaké jsou objektivnÄ› jejich potÅ™eby, jaké jsou jejich pÅ™íjm
výdaje, vÄ•etnÄ› moÅ¾nosti dosahovat vy&scaron;&scaron;ího pÅ™íjmu, jaké jsou pÅ™íjmy a Å¾ivotní úroveÅˆ manÅ¾ela. D
navrhnete, jakou vý&scaron;i výÅ¾ivného vám má soud pÅ™iznat a od jaké doby, pÅ™iÄ•emÅ¾ výÅ¾ivné lze pÅ™iznat nejdÅ
podání Å¾aloby.

KdyÅ¾ tak mi napi&scaron;, po&scaron;lu ti formuláÅ™...
d@niela

http://www.kudlanka.cz
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