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JAK NA ZVÃ•Å ENÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰HO?
ÃšterÃ½, 16 Ä•erven 2009

Dobrý den, mám na vás následující dotaz: pÅ™esnÄ› pÅ™ed rokem mi bylo na mou Å¾ádost soudnÄ› zvý&scaron;eno výÅ¾ivn
dceru, která je nyní na 2. stupni Z&Scaron;. Ona má váÅ¾nÄ› zdravotní problémy, které stojí nemalé Ä•ástky mÄ›síÄ•nÄ›,
jezdíme na vy&scaron;etÅ™ení i 3-4 krát mÄ›síÄ•nÄ› mimo mÄ›sto; má speciální dietu, která také není finanÄ•nÄ›
nejlevnÄ›j&scaron;í.

Jsou to vysoké doplatky za léky mÄ›síÄ•nÄ›, takÅ¾e se s výdaji za dceru vy&scaron;plhám i na 2000 a vý&scaron;e za cesty
lékaÅ™Å¯m a léky + má astma, kde za léky doplácím také max. do 500 mÄ›s., dále nav&scaron;tÄ›vuje 2 krouÅ¾ky za 350
KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Ale to, Å¾e je astmatiÄ•ka a Å¾e má krouÅ¾ky, to uÅ¾ zaznÄ›lo u soudu pÅ™ed rokem. Do toho ji musím Å¾
a musím platit nájem. Nyní otec platí 2 500 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Je nyní Å¾enatý a nemá jiné vyÅ¾ivovací povinnosti, jeho Ä•istý pÅ
asi 15 - 16 000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. MÅ¯j dotaz proto zní: hlavnÄ› potÅ™ebuji vÄ›dÄ›t, jestli mohu nárokovat zvý&scaron;ení výÅ¾iv
alespoÅˆ od doby posledního zvý&scaron;ení - tudíÅ¾ 1 rok zpÄ›tnÄ›.
Jinak otec se s dcerou nestýká od jejího narození, ani
nejmen&scaron;í zájem o ni a o podílení se na nÄ›jakém finanÄ•ním placení mimo výÅ¾ivné. Jinak výÅ¾ivné platí Å™ádnÄ›.
je&scaron;tÄ› jedna dÅ¯leÅ¾itá vÄ›c: on tvrdí a to i u soudu, Å¾e jeho Å¾ena je nezamÄ›stnaná, ale já vím, Å¾e dÄ›lá, tak jest
mohu dát nÄ›jaký návrh na provÄ›Å™ení téhle situace, jako aby soud vyÅ¾adoval nÄ›jaký dÅ¯kaz, Å¾e je jeho Å¾ena opravdu
nezamÄ›stnaná? A pokud ano, mám tuto Å¾ádost vepsat uÅ¾ do Å¾ádosti o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného a jak? Nyní se má
situace výraznÄ› zmÄ›nila, protoÅ¾e já mám je&scaron;tÄ› dal&scaron;í vyÅ¾ivovací povinnosti - dostávám na dal&scaron;í dvÄ
dÄ›ti, ale je nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í, Å¾e dcera a já máme tedy celkem se tÅ™emi dÄ›tmi pÅ™íjem asi 14 OOO KÄ• a jen 7 5
dám za bydlení, protoÅ¾e jsem samoÅ¾ivitelka. TakÅ¾e bych chtÄ›la nárokovat zvý&scaron;ení výÅ¾ivného na 3 500 KÄ•. My
je to vzhledem k pÅ™íjmÅ¯m otce dcery reálné? DÄ›kuji za odpovÄ›di.
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