Kudlanka

NEPRESENÄŒNÃ• FORMA STUDIA
ÄŒtvrtek, 20 Å™Ã-jen 2016

Dobrý den, má dcera ukonÄ•ila stÅ™ední &scaron;kolu s maturitou a od záÅ™í 2016 nastoupila na kombinované formy studia
bakaláÅ™ského studijního programu na fakultu v BrnÄ›, tedy nedochází tam dennÄ›, musí být zaregistrovaná na úÅ™adu
práce nebo nÄ›kde pÅ™i studiu pracovat. Tak se chci zeptat - má nadále nárok na výÅ¾ivné? DÄ›kuji za odpovÄ›d, PAVEL

ODPOVÄšÄŽ:

Dle § 85/1 zákona o rodinÄ› trvá vyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem aÅ¾ do doby, pokud dÄ›ti nejsou samy schopny se
Å¾ivit (v této souvislosti tedy není rozhodné nabytí zletilosti dítÄ›te Ä•i dosaÅ¾ení vÄ›ku 26 let). Schopnost samostatné obÅ¾ivy
získává tím, Å¾e si po absolvování studií (nebo jiné pÅ™ípravy na budoucí povolání) najde odpovídající pracovní uplatnÄ›ní.
Byla-li Va&scaron;e povinnost k hrazení výÅ¾ivného na zletilou dceru potvrzena odvolacím soudem, mÅ¯Å¾ete se dle § 99
zákona o rodinÄ› obrátit na okresní soud s návrhem na sníÅ¾ení (popÅ™. i zru&scaron;ení) výÅ¾ivného. ÚspÄ›ch tohoto návrh
bude v&scaron;ak podmínÄ›n zmÄ›nou okolností, která by zmÄ›nu vý&scaron;e výÅ¾ivného odÅ¯vodÅˆovala.
SkuteÄ•nost, Å
Va&scaron;e dcera studuje tzv. kombinované studium dle mého názoru sama o sobÄ› neodÅ¯vodÅˆuje automatickou
zmÄ›nu vý&scaron;e výÅ¾ivného. PÅ™estoÅ¾e tento typ studia není Ä•asovÄ› tak nároÄ•ný jako studium prezenÄ•ní, musí se
Va&scaron;e dcera na studium ve svém volném Ä•ase zajisté pÅ™ipravovat, coÅ¾ její &scaron;anci na nalezení zamÄ›stnání Ä
brigády sniÅ¾uje.
Pokud zletilé dítÄ› studuje pouze dálkovÄ› a jinak nic nebrání tomu, aby se samo Å¾ivilo, vyÅ¾ivovací
povinnost rodiÄ•Å¯ tím zanikla a není tedy tÅ™eba dále platit výÅ¾ivné. Pouze v pÅ™ípadÄ›, Å¾e by bylo prokázáno, Å¾e dítÄ
vzhledem k rozsahu studia nemÅ¯Å¾e vydÄ›lat tolik, aby se samo uÅ¾ivilo, vyÅ¾ivovací povinnost i nadále trvá, ale v omezené
vý&scaron;i. Dálkové studium ale v naprosté vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ípadÅ¯ umoÅ¾Åˆuje bÄ›Å¾ný výkon práce v zamÄ›stnaneck
pomÄ›ru.
d@niela
P.S. Dal&scaron;í informace máte i zde:a také zde vlevo - pod nadpisem Související Ä•lánky.
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