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Dobrý veÄ•er, mám dotaz a potÅ™ebuji poradit :-( Bývalý manÅ¾el pracuje v Rakousku a opravdu slu&scaron;nÄ› si vydÄ›lává
JenÅ¾e mi posílá alimenty v Ä•eské vý&scaron;i, tedy na jedno dítÄ› 2 tisíce, máme dvÄ› dÄ›ti. PÅ™itom bere cca na Ä•eské pe
víc neÅ¾ 50 tisíc. A nechce mi pÅ™idat. DÄ›tem je 9 a 11. Rozvedení jsme Ä•tyÅ™i roky a to výÅ¾ivné je stále stejné. Co mÅ¯Å
Víte, bojím se, aby se neodstÄ›hoval nÄ›kam, kde nebudu vÄ›dÄ›t ani kde je a nedával mi vÅ¯bec nic. Kdyby se hodnÄ›
na&scaron;tval. Jak to mám udÄ›lat?
ALENA ODPOVÄšÄŽ: Aleno, jestliÅ¾e dnes podáte k soudu pÅ™íslu&scaron;ném
Va&scaron;emu místu bydli&scaron;tÄ› Å¾ádost, mÅ¯Å¾ete Å¾ádat o zvý&scaron;ení alimentÅ¯ od dne&scaron;ního data, ale
pÅ™ed tÅ™emi lety. DÅ¯vodem zvý&scaron;ení výÅ¾ivného je zmÄ›na skuteÄ•ností v Å¾ivotÄ› dítÄ›te. ZaÄ•ne chodit do &sca
nav&scaron;tÄ›vuje krouÅ¾ky, vyÅ¾aduje zvý&scaron;enou zdravotní péÄ•i, dietu, logopedii apod. U soudu budete prokazovat
nejen Va&scaron;e pÅ™íjmy, ale i výdaje na dÄ›ti. ÚÄ•tenky za krouÅ¾ky, sportovní vybavení, &scaron;kolní uÄ•ebnice apod., t
schovávejte.
NajdÄ›te si na také na netu nÄ›jakou bezplatnou právní poradnu, kde to s Vámi v&scaron;echno vyÅ™ídí. Jinak Å¾ádost samu
mÅ¯Å¾ete pouÅ¾ít také zde z kudlanky.
A je&scaron;tÄ› nÄ›co navíc - tak nejprve, jak to Å™íká zákon:

- RodiÄ• nebo osoba, které bylo dítÄ› soudnÄ› svÄ›Å™eno do péÄ•e (v pÅ™ípadÄ› zletilosti dítÄ› samo), se mohou obrátit s Å
o pomoc pÅ™i vymáhání výÅ¾ivného na ÚÅ™ad pro mezinárodnÄ›právní ochranu dÄ›tí v BrnÄ› (dále také &bdquo;ÚÅ™ad&
sídlem &Scaron;ilingrovo námÄ›stí 3/4, 602 00 Brno; tel. 542 215 522. VýÅ¾ivné lze vymáhat na základÄ› jiÅ¾ existujícího
exekuÄ•ního titulu, tedy vykonatelného rozhodnutí Ä•eského nebo zahraniÄ•ního soudu, které placení výÅ¾ivného konkrétní
osobÄ› ukládá
- Rozhodnutí Ä•eských soudÅ¯ nejsou ve v&scaron;ech státech automaticky vykonatelná. ÚÅ™ad podrobnÄ› Å¾adatele pouÄ
o dal&scaron;ím postupu a o dokladech, které je nutno doloÅ¾it. Pokud pÅ™edloÅ¾ené doklady splÅˆují v&scaron;echny
náleÅ¾itosti, ÚÅ™ad podle konkrétní situace podá návrh k zahraniÄ•nímu soudu nebo postoupí vÄ›c k dal&scaron;ímu Å™íze
pÅ™íslu&scaron;nému cizímu orgánu nebo organizaci. O tomto úkonu a o výsledku Å™ízení Å¾adatele vyrozumí.

- ÚÅ™ad sice nemá Å¾ádné právní prostÅ™edky, jak pÅ™inutit spolupracující orgány v cizinÄ› nebo pÅ™ímo osoby povinné
svých povinností a závazkÅ¯, nicménÄ› nic mu nebrání v tom, aby aktivnÄ› pobízel pÅ™ijímací orgán k uplatÅˆování postupu,
který by vedl k vymoÅ¾ení výÅ¾ivného. V rámci toho se mÅ¯Å¾e rovnÄ›Å¾ pÅ™ijímacího orgánu dotazovat na okolnosti rele
vymáhání výÅ¾ivného, navrhovat urÄ•ité postupy apod. A teÄ•, co v&scaron;echno si musíte pÅ™ipravit:

Pro posouzení moÅ¾nosti vymáhání výÅ¾ivného ze zahraniÄ•í je nezbytné odpovÄ›dÄ›t na tyto otázky:

- Je osoba, od které chcete vymáhat výÅ¾ivné, zapsána v rodném listu dítÄ›te?
- Existuje soudní rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost platit výÅ¾ivné v urÄ•ité konkrétní vý&scaron;i
k Va&scaron;im rukám?
- Znáte adresu povinného v zahraniÄ•í?
- Máte informace o majetku a pÅ™íjmech povinného?
- Existuje dluh na výÅ¾ivném?

Pokud jste na v&scaron;echny otázky odpovÄ›dÄ›li ANO, za&scaron;lete písemné doklady urÄ•ující vý&scaron;i výÅ¾ivného
(prostou, neovÄ›Å™enou kopii), jeÅ¾ máte k dispozici, ÚÅ™adu se Å¾ádostí o vymáhání výÅ¾ivného ze zahraniÄ•í a popisem
Vzor je k dispozici zde (63.5 kB, MS Excel tabulka). Na dal&scaron;í stránce je náhled, jak ten formuláÅ™ vypadá, pro
pÅ™edstavu, co v&scaron;e je nutno sehnat.

Pokud nÄ›která z odpovÄ›dí byla NE, kontaktujte ÚÅ™ad pro zji&scaron;tÄ›ní, jak a zda je moÅ¾né situaci Å™e&scaron;it. d@
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