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"ZAPOMÄšTLIVÃ• TATÃ•NEK" - VÃ•Å½IVNÃ‰
StÅ™eda, 08 Ä•ervenec 2009

Milá Danielo, ráda obÄ•as nahlédnu na tyto Va&scaron;e stránky, protoÅ¾e jsou tu vesmÄ›s velmi zajímavé a pouÄ•né
Ä•lánky. Rozhodla jsem se tedy taky Vám napsat a poprosit o radu. Jsem samoÅ¾ivitelka s postiÅ¾eným synkem. Jeho otec
má na nÄ›j platit soudem stanovené výÅ¾ivné 1000,- KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›, ale abych to upÅ™esnila - výÅ¾ivné posílá nepravidelnÄ
nepo&scaron;le nic. Tvrdí, Å¾e nemá peníze, Å¾e prý jeho zamÄ›stnavatel momentálnÄ› snad neprosperuje a ani nemá pro nÄ
práci.
Já ale vím, Å¾e má pÅ™íjmy i bokem, má nyní dost velkou hypotéku na byt (takÅ¾e aby tuto hypotéku získal, musel pÅ™
asi podstatnÄ› jiné pÅ™íjmy neÅ¾ pÅ™ed rokem a pÅ¯l u soudu, kde mu vymÄ›Å™ili tÄ›ch 1000,- KÄ• - bohuÅ¾el i dík mé naiv
o dvou autech a taky to, Å¾e má pozemek s chatkou za Prahou. Stále nÄ›kam jezdí - na vodu,na lyÅ¾e.... Ä•asto i do zahraniÄ•
(chtÄ›la jsem, aby alespoÅˆ obÄ•as vzal syna s sebou nÄ›kam na výlet, nebo aby mu pÅ™ispÄ›l na nÄ›jakou rekreaci ale i to je
zatÄ›Å¾ko, je mu pÅ™ednÄ›j&scaron;í vlastní pohodlí a vlastní zájmy). Já jsem momentálnÄ› bohuÅ¾el pÅ™i&scaron;la o prác
jsem na tom finanÄ•nÄ› dost &scaron;patnÄ›.
SouÄ•asná situace na trhu práce je neradostná a i kdyÅ¾ se snaÅ¾ím novou
práci najít - tak se mi nedaÅ™í - i vzhledem k tomu, Å¾e péÄ•e o tÄ›Å¾ce postiÅ¾eného syna mi nedovoluje napÅ™íklad vzít p
vícesmÄ›nném provozu atp. PotÅ™ebovala bych se poradit s nÄ›jakým právníkem, ale dÄ›sí mne, kolik to asi stojí. Taky bych
ráda, aby mne tento právník zastupovat u soudu (právníci z bezplatných poraden prý k soudu nechodí a Ä•asto ani nejsou
tak erudovaní) - kde bych chtÄ›la poÅ¾ádat o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného a o pÅ™ezkoumání pomÄ›rÅ¯ a Å¾ivotní úrovnÄ› otc
Å¾e to nebude tak jednoduché a taky bych se uÅ¾ ráda vyvarovala chyb u soudu, kterých jsem se dopustila kvÅ¯li své naivitÄ›
a ne zcela dobré znalosti ohlednÄ› legislativních moÅ¾ností. Nikdy jsem nechtÄ›la nikomu ublíÅ¾it a je mi i do jisté míry trapn
dopro&scaron;ovat se otce mého syna. Nemohu být ale slepá. NÄ›které vÄ›ci se prostÄ› nedají pÅ™ehlédnout a já bych
chtÄ›la, aby i ná&scaron; postiÅ¾ený syn mÄ›l stejnou Å¾ivotní úroveÅˆ jako jeho otec.Taky péÄ•e a sociální sluÅ¾by nÄ›co sto
"PÅ™íspÄ›vek na péÄ•i" od státu na to nepostaÄ•uje. Alena ODPOVÄšÄŽ: Milá Alenko,
doplÅˆ si následující formuláÅ™
(mÅ¯Å¾e&scaron; mi to pak tÅ™ebas i je&scaron;tÄ› pÅ™eposlat ke kontrole), a pak ho odnese&scaron; do podatelny k soudu.
zji&scaron;tÄ›ní toho, kolik otec opravdu bere, se uÅ¾ postará soud. PochopitelnÄ›, pokud bude&scaron; mít jakékoliv
bliÅ¾&scaron;í údaje (kde pracuje, kde je ta chatka, jaká to jsou auta, kdy kam jezdí - prostÄ› cokoliv, co by se dalo doloÅ¾it),
doplÅˆ je, urychlí&scaron; tím ve&scaron;keré Å™ízení. StejnÄ› tak vypi&scaron; celou situaci se synem - jeho potÅ™eby atd.
rozhodnÄ› uÅ¾ se neboj bojovat!!! d@niela

Okresní soud
v .........

Matka :

Jméno, pÅ™íjmení, narozená dne ..........., trvalé bydli&scaron;tÄ› : pÅ™esná adresa

Otec :

Jméno, pÅ™íjmení, narozený dne ..........., trvalé bydli&scaron;tÄ› : pÅ™esná adresa

Nezletilý: Jméno, pÅ™íjmení, narozený dne ..........., trvalé bydli&scaron;tÄ› : pÅ™esná adresa

Návrh na zahájení Å™ízení o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného nezletilého dítÄ›te (dle §85 zákona o rodinÄ›) Trojmo
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I.

Dne ........... nabylo právní moci rozhodnutí Okresního soudu v .........., Ä•.j. .................., kterým bylo na&scaron;e manÅ¾elství
rozvedeno. Nezletilé dítÄ› (jméno, nar.) ..........., které se z manÅ¾elství narodilo, bylo pro dobu po rozvodu svÄ›Å™eno do mé
výchovy. Å½alovanému byla uloÅ¾ena povinnost pÅ™ispívat na výÅ¾ivu nezletilého Ä•ástkou ve vý&scaron;i 1 000,- KÄ• mÄ›s
DÅ¯kaz : výslech úÄ•astníkÅ¯
spis Okresního soudu v ............... Ä•.j. .................
rodný list nezletilého

II.

VýÅ¾ivné, které bylo Å¾alovanému stanoveno v dobÄ› rozvodu Ä•iní 1 000,- KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Bylo stanoveno v dobÄ›, otec tvr
nemá peníze, Å¾e prý jeho zamÄ›stnavatel momentálnÄ› snad neprosperuje a ani nemá pro nÄ›j práci. PÅ™esto i toto výÅ¾ivn
posílá velmi nepravidelnÄ› a Ä•asto nepo&scaron;le nic. (Nyní prosím vypi&scaron; situaci v souÄ•asné dobÄ› pÅ™edev&scaron;ím popi&scaron; v&scaron;echno, co pro syna potÅ™ebuje&scaron;, jeho zdravotní nároky atd.) Å½iji s
nezletilým sama, pÅ™eváÅ¾nou vÄ›t&scaron;inou sama hradím ve&scaron;keré náklady. Vzhledem k tomu, Å¾e jsem
momentálnÄ› pÅ™i&scaron;la o práci, jsem na tom finanÄ•nÄ› velmi &scaron;patnÄ›. SouÄ•asná situace na trhu práce je nyní
bohuÅ¾el neradostná a i kdyÅ¾ se snaÅ¾ím novou práci najít - tak se mi nedaÅ™í pÅ™edev&scaron;ím i vzhledem k tomu,Å¾
tÄ›Å¾ce postiÅ¾eného syna mi nedovoluje vzít napÅ™. práci ve vícesmÄ›nném provozu atp. PÅ™esná vý&scaron;e pÅ™íjmu
nezletilého mi není známa, ov&scaron;em je nepochybnÄ› vy&scaron;&scaron;í neÅ¾ byla v dobÄ›, kdy bylo výÅ¾ivné urÄ•eno.
Soudím tak z toho, Å¾e podniká, má dost velkou hypotéku na byt (aby tuto hypotéku získal, musel pÅ™edloÅ¾it podstatnÄ›
jiné pÅ™íjmy neÅ¾ pÅ™ed rokem a pÅ¯l u soudu, kde mu vymÄ›Å™ili 1000,-KÄ• - bohuÅ¾el i dík mé naivitÄ›),dále vím o dvou
taky to, Å¾e má pozemek s chatkou za Prahou. Stále nÄ›kam jezdí - na vodu, na lyÅ¾e - Ä•asto i do zahraniÄ•í. KdyÅ¾ jsem ho
poÅ¾ádala, aby obÄ•as vzal syna s sebou nÄ›kam na výlet, nebo aby mu pÅ™ispÄ›l na nÄ›jakou rekreaci, tak to striktnÄ› odmít
Jinou vyÅ¾ivovací povinnost neÅ¾ k nezletilému nemá. DÅ¯kaz : výslech úÄ•astníkÅ¯
potvrzení o pÅ™íjmech úÄ•astníkÅ¯
daÅˆová pÅ™iznání otce III. Vzhledem k tomu, Å¾e otec odmítá pÅ™ispívat na výÅ¾ivu nezletilého vy&scaron;&scaron;í Ä•ás
navrhuji, aby soud vynesl tento

rozsudek Rozsudek Okresního soudu v ..... Ä•.j. ............ ze dne ................, kterým byla otci stanovena vyÅ¾ivovací povinnost k
nezletilému (jméno a pÅ™íjmení)..........., nar. ....... ve vý&scaron;i ........... KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› se mÄ›ní tak, Å¾e toto výÅ¾ivné se
zvy&scaron;uje na Ä•ástku ....... KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› splatnou vÅ¾dy do 15. dne v mÄ›síci pÅ™edem k rukám matky, a to s úÄ•inno
......... Nedoplatek na výÅ¾ivném musí otec uhradit k rukám matky do dvou mÄ›sícÅ¯ od právní moci tohoto rozsudku. V
.......... dne ..........

(Jméno a pÅ™íjmení Å¾alobce a podpis)
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