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VÃ•Å½IVNÃ‰ - KOLIK KOMU?
StÅ™eda, 22 zÃ¡Å™Ã- 2010

Dobrý den, ráda bych se zeptala na problém ohlednÄ› výÅ¾ivného pro dvÄ› dcery mého manÅ¾ela (kterého jsem si vzala pÅ™
devíti léty) - tj. nezletilou (16 let) a zletilou (21 let). Po celou dobu manÅ¾el platil na dÄ›ti výÅ¾ivné v celkové Ä•ástce 2500 KÄ•,
pÅ™iÄ•emÅ¾ mu matka dÄ›tí bránila ve styku, dÄ›ti zmanipulovala tak, Å¾e odmítly pod vlivem matky se s otcem stýkat.
Znalecké posudky to zcela potvrdily. Bývalá manÅ¾elka si nyní podala návrh na zvý&scaron;ení výÅ¾ivného - spolu se zle
dcerou. Jejich poÅ¾adavky jsou od roku 2007 navý&scaron;it výÅ¾ivné pro zletilou na 3500 KÄ• a pro nezletilou 3000 KÄ•.
rozhodnutí pak bylo stanoveno zvý&scaron;ení výÅ¾ivného od roku 2007 do 1.2.2010 na 2.200 KÄ• a od 1.2.2010 na 3000 KÄ•
mÄ›síÄ•nÄ›. DluÅ¾ná Ä•ástka byla vypoÄ•ítána ke dni 30. 9. 2010 na 53 200 KÄ•, které má manÅ¾el uhradit najednou! PotÅ™
bychom s manÅ¾elem vÄ›dÄ›t, zda máme nÄ›jakou &scaron;anci na odvolání - alespoÅˆ na splátky dorovnávací Ä•ástky
výÅ¾ivného? PÅ™ípadnÄ› zmÄ›ny zpÄ›tného dorovnání, a to ne od roku 2007, ale od roku 2009, ve kterém nezletilá dcera
nastoupila na stÅ™ední &scaron;kolu, kdyÅ¾ do té doby chodila je&scaron;tÄ› na Z&Scaron;... Zletilá dcera se svou
právniÄ•kou hrozí zpÄ›tným dorovnáním pro ni také 3 roky zpÄ›tnÄ›, pÅ™iÄ•emÅ¾ návrh podala uÅ¾ v dobÄ› své zletilosti (záÅ
Má na zpÄ›tné dorovnání nárok?
V na&scaron;em manÅ¾elství se nám narodil syn (nyní jiÅ¾ 6 letý), a já z prvního manÅ¾e
mám nezletilou dcerku (14 let); na kterou dostávám 1000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ› od bývalého manÅ¾ela. ÄŒtyÅ™i roky jsem byla na
mateÅ™ské dovolené a pak celý jeden rok na úÅ™adu práce. Pro va&scaron;i informaci: od roku 2005 jsme Å¾ili s manÅ¾elem
dÄ›tmi jen z jeho platu a mé mateÅ™ské, pak jsem byla na ÚP, a následnÄ› zase jenom z jeho platu. Od 20. ledna toho roku
se mi povedlo najít zamÄ›stnání a já nastoupila do práce. Výplatu v plné vý&scaron;i jsem obdrÅ¾ela aÅ¾ v 10.3.
PÅ™esto
soudním jednání byl posuzován i mÅ¯j pÅ™íjem, ale naopak nebyly vÅ¯bec brány v potaz náklady na mou 14letou dceru a
na&scaron;eho 6letého syna. BohuÅ¾el, aby toho nebylo málo, tak mÅ¯j otec tÄ›Å¾ce onemocnÄ›l (rakovina) a vlivem nemoci
si uÅ¾ nebyl schopen vyÅ™ídit dÅ¯chod. TakÅ¾e jeho pÅ™íjem od ledna 2010 je nulový, a mnÄ› tímpádem vyvstala vyÅ¾ivova
povinnost i na otce. Jsem jedináÄ•ek, nikoho jiného nemá. Nedivte se, prosím, Å¾e pí&scaron;u já, i kdyÅ¾ se jedná o
výÅ¾ivné pro dcery mého manÅ¾ela z jeho pÅ™edchozího manÅ¾elství, ale ono se to jedná pÅ™eci o na&scaron;e spoleÄ•né
Å¾ivobytí... Pokud nÄ›kdo s tím máte zku&scaron;enosti, budu ráda, kdyÅ¾ poradíte, my si nevíme rady.Iveta
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