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MÄ›l bych dotaz ohlednÄ› placení výÅ¾ivného na zletilé dítÄ›.Syn studoval na V&Scaron;B Ostrava a dostudoval jako bakaláÅ™
Poté studoval dál a letos promoval jako inÅ¾enýr. Å½ádal jsem pak o zru&scaron;ení výÅ¾ivného, ale pÅ™i&scaron;lo mi nyní
od nÄ›j potvrzení ze &scaron;koly, Å¾e bude je&scaron;tÄ› studovat dál - na doktorát. To znamená, Å¾e mÅ¯Å¾e je&scaron;tÄ
dál a dál pokraÄ•ovat? Je narozen 20.4.1983, bude mu nyní 26 let.
Tak se chci zeptat, jak je to dál s výÅ¾ivným... DÄ›kuji, Franti&scaron;ek
VÄ›ková hranice osmnácti let je významná pouze
hlediska procesního v tom smyslu, Å¾e do dovr&scaron;ení zletilosti dítÄ›te mÅ¯Å¾e zahájit Å™ízení o urÄ•ení výÅ¾ivného (ne
dobrovolnÄ›) soud i bez návrhu, zatímco po dosaÅ¾ení zletilosti se zaÄ•ne takové Å™ízení jen na podkladÄ› Å¾alobního návrh
oprávnÄ›ného. - VyÅ¾ivné zletilých dÄ›tí upraví soud jen na návrh.
Pokud tedy dítÄ› napÅ™íklad Å™ádnÄ› studuje na vysoké &scaron;kole, trvá alimentaÄ•ní závazek po dobu studia, aÅ¾ do j
dokonÄ•ení. Rozhodující není ani dosaÅ¾ení vÄ›ku 26 let, tato hranice se uplatÅˆuje pÅ™i výplatÄ› dávek státní sociální podpor
Schopnost samostatnÄ› se Å¾ivit bývá interpretována extenzivnÄ› jako schopnost samostatnÄ› uspokojovat v&scaron;echny
potÅ™eby (hmotné, kulturní i bytové) a není vázána na dosaÅ¾ení urÄ•ité vÄ›kové hranice (napÅ™. zletilost), resp. ani nutnÄ› n
skonÄ•ení vzdÄ›lávání dítÄ›te.
Naproti tomu ale, pokud dítÄ› nabude schopnosti Å¾ivit se samo jiÅ¾ pÅ™ed dosaÅ¾ením zletilosti, vyÅ¾ivovací povinnost rod
zaniká.
VyÅ¾ivovací závazek zaniká rovnÄ›Å¾ sÅˆatkem potomka, kdy je nahrazen vyÅ¾ivovací povinností mezi manÅ¾ely (leda by
byl rovnÄ›Å¾ nezaopatÅ™eným dítÄ›tem, které nedosáhlo schopnosti se samo Å¾ivit, tak tomu bude v pÅ™ípadÄ› sÅˆatku dvo
posluchaÄ•Å¯ vysoké &scaron;koly studujících v Å™ádném denním studiu). JestliÅ¾e dítÄ› vstoupí do zamÄ›stnání nebo zahájí
jinou výdÄ›leÄ•nou Ä•innost, jeÅ¾ mu umoÅ¾Åˆuje samostatnou obÅ¾ivu, ale kterou pozdÄ›ji pÅ™eru&scaron;í za úÄ•elem stu
nabýt kvalifikace pro jiné povolání, zásadnÄ› se vyÅ¾ivovací povinnost neobnovuje.
V pÅ™ípadÄ›, Å¾e dítÄ› pouze napÅ™. neuspÄ›je u pÅ™ijímacích zkou&scaron;ek na vysokou &scaron;kolu, nastoupí proto
zamÄ›stnání se zámÄ›rem ucházet se o studium v dal&scaron;ích letech, vychází se z toho, Å¾e schopnost dítÄ›te se samo
Å¾ivit není definitivní, a proto se po pÅ™ijetí ke studiu na vysokou &scaron;kolu vyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ zásadnÄ› obno
Na výÅ¾ivu dÄ›tí pÅ™ispívají podle svých schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯ oba rodiÄ•e, pÅ™iÄ•emÅ¾ se pÅ™
rodiÄ•Å¯ a v jaké míÅ™e o dítÄ› osobnÄ› peÄ•uje.
PochopitelnÄ› ale tÅ™eba takový student vysoké &scaron;koly nemÅ¯Å¾e
na rodiÄ•e a musí se o Å¾ivobytí patÅ™iÄ•ným zpÅ¯sobem pÅ™iÄ•init sám, neboÅ¥ i dítÄ› je povinno podle svých schopností p
rodiÄ•Å¯m a pÅ™ispívat na úhradu spoleÄ•ných potÅ™eb rodiny, má-li vlastní pÅ™íjem nebo majetek.
Výplata pÅ™ídavku na dítÄ›:
PÅ™ídavek na dítÄ› náleÅ¾ející zletilému nezaopatÅ™enému dítÄ›ti se vyplácí tomuto dítÄ›ti. PÅ™ídavek na dítÄ› se zletilé
nezaopatÅ™enému dítÄ›ti vyplácí od splátky pÅ™ídavku na dítÄ› náleÅ¾ející za kalendáÅ™ní mÄ›síc následující po mÄ›síci, v
dovr&scaron;ilo zletilosti. PÅ™ídavek na dítÄ› se zletilému nezaopatÅ™enému dítÄ›ti vyplácí v hotovosti, pokud toto dítÄ› nesdÄ
zpÅ¯sob výplaty.
- dal&scaron;ích pár paragrafÅ¯:
§ 87(1) DÄ›ti, které jsou schopny samy se Å¾ivit, jsou povinny zajistit svým rodiÄ•Å¯m slu&scaron;nou výÅ¾ivu, jestliÅ¾e toho
potÅ™ebují.(2) KaÅ¾dé dítÄ› plní tuto vyÅ¾ivovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá pomÄ›ru jeho schopností, moÅ¾no
majetkových pomÄ›rÅ¯ k schopnostem, moÅ¾nostem a majetkovým pomÄ›rÅ¯m ostatních dÄ›tí. § 88(1) PÅ™edci a potomci ma
vzájemnou vyÅ¾ivovací povinnost.
§ 90Právo na výÅ¾ivné pÅ™íslu&scaron;í oprávnÄ›ným, jen pokud toho nutnÄ› potÅ™ebují. VýÅ¾ivné na zletilé dítÄ› - I. P.S.
se, Å¾e tato situace uÅ¾ je hraniÄ•ní. Vá&scaron; syn má ukonÄ•ené vysoko&scaron;kolské vzdÄ›lání, se kterým se mÅ¯Å¾e
dostateÄ•nÄ› uplatnit v praxi. DosaÅ¾ení doktorátu uÅ¾ je vlastnÄ› taková nadstandardní nadstavba. Pokud budete ochoten
výÅ¾ivné platit dál, plaÅ¥te, jinak si myslím, Å¾e to ale není nezbytnÄ› nutné. V&scaron;echno, i vyÅ¾ivovací povinnost má své
meze. d@niela
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