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Dobrý den, chtÄ›la jsem Vás poprosit o radu, zda má smysl navy&scaron;ovat výÅ¾ivné v pÅ™ípadÄ›, kdyÅ¾ jsem vdaná, mám
10letého kluka z prvního manÅ¾elství a dal&scaron;í dvÄ› dÄ›ti z nynÄ›j&scaron;ího manÅ¾elství (3 letou a mÄ›síÄ•ní dceru) s manÅ¾elem na tom finanÄ•nÄ› celkem dobÅ™e.

Nevím, zda se posuzuje finanÄ•ní situace mého souÄ•asného manÅ¾ela, ale myslím si, Å¾e by nemÄ›l mít vyÅ¾ivovací po
mému synovi on, ale pÅ™edev&scaron;ím jeho skuteÄ•ný otec. Já jsem momentálnÄ› na mateÅ™ské dovolené. SkuteÄ•ný otec
se ale klukovi absolutnÄ› nevÄ›nuje, vidí ho sotva jednou mÄ›síÄ•nÄ› pár hodin, kromÄ› výÅ¾ivného mu nikdy nedal na nic ani
korunu; sám je pÅ™itom vysoce postavený manaÅ¾er ve firmÄ›.
Víte, chtÄ›la bych ty peníze ukládat synovi tÅ™eba na
budoucí studia; pravda je, Å¾e mu nic u nás nechybí, ale proÄ• bych pro nÄ›j nemohla vybojovat víc? V Å¾ivotÄ› od pana
manaÅ¾era nic neuvidí, tak aspoÅˆ bych pro nÄ›j &scaron;etÅ™ila nÄ›co touhle cestou. Bojím se ale, Å¾e to soud zamítne... ja
máte zku&scaron;enosti v takovýchto pÅ™ípadech?
Jinak pÅ¯vodní alimenty byly stanoveny pÅ™ed pÄ›ti lety, od té doby
Å¾ádná zmÄ›na, Ä•iní 6000,- mÄ›síÄ•nÄ›, ale vím, Å¾e expartner pÅ™ed dvÄ›ma roky hodnÄ› pový&scaron;il, pÅ™íjem má pÅ
mÄ›síÄ•nÄ›.

DÄ›kuji moc za odpovÄ›Ä• Dana O D P O V Äš ÄŽ :
PÅ™i urÄ•ování vý&scaron;e výÅ¾ivného se musí vcelku pÅ™esnÄ› z
pÅ™íjmy a moÅ¾nosti rodiÄ•Å¯. Platí, Å¾e rodiÄ•, který má pÅ™íjmy z jiné neÅ¾ závislé Ä•innosti podléhající dani z pÅ™íjmÅ¯
soudu prokázat své pÅ™íjmy, pÅ™edloÅ¾it podklady pro zhodnocení svých majetkových pomÄ›rÅ¯ a umoÅ¾nit soudu zjistit i
dal&scaron;í skuteÄ•nosti potÅ™ebné pro rozhodnutí zpÅ™ístupnÄ›ním údajÅ¯ chránÄ›ných podle zvlá&scaron;tních pÅ™edpis
Nesplní-li rodiÄ• tuto povinnost, má se za to, Å¾e jeho prÅ¯mÄ›rný mÄ›síÄ•ní pÅ™íjem Ä•iní patnáctinásobek Ä•ástky Å¾ivotníh
potÅ™ebné k zaji&scaron;tÄ›ní výÅ¾ivy a ostatních základních osobních potÅ™eb tohoto rodiÄ•e podle zákona o Å¾ivotním mi
Na druhé stranÄ› odÅ¯vodnÄ›né potÅ™eby se v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nekryjí s nÄ›jakým Å¾ivotním minimem. VyjadÅ™ují kom
dÅ¯stojnÄ› kulturnÄ› Å¾ijícího Ä•lovÄ›ka. Tedy ne pouze strava a obleÄ•ení, ale i výdaje na zábavu, na zájmy, koníÄ•ky, sport,
samozÅ™ejmÄ› vzdÄ›lání, vÄ•etnÄ› nadstandardního apod.. Tam, kde to majetkové pomÄ›ry povinného rodiÄ•e pÅ™ipou&scar
lze za odÅ¯vodnÄ›né potÅ™eby dítÄ›te povaÅ¾ovat i tvorbu úspor zabezpeÄ•ujících zejména pÅ™ípravu na budoucí povolání.
se zkrátka musí peÄ•livÄ› posoudit pomÄ›r moÅ¾ností a schopností povinného na jedné stranÄ› a potÅ™eb oprávnÄ›ného na
stranÄ› druhé.
Pokud povinný získá lukrativnÄ›j&scaron;í zamÄ›stnání a zdvojnásobí se mu pÅ™íjem, tak i pÅ™i zdánlivÄ›
nezmÄ›nÄ›ných potÅ™ebách bude místo pro zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, neboÅ¥ odÅ¯vodnÄ›ným se nyní bude zdát
vy&scaron;&scaron;í standard. PÅ™i sepisování Å¾aloby se není tÅ™eba obávat urÄ•ení konkrétní Ä•ástky, o kterou by se m
výÅ¾ivní zvý&scaron;it. Soud peÄ•livÄ› posoudí, jak jsou potÅ™eby dítÄ›te odÅ¯vodnÄ›né a jaké jsou skuteÄ•né moÅ¾nosti, sc
pomÄ›ry a mÅ¯Å¾e eventuelnÄ› stanovit Ä•ástku sám. KlidnÄ› mÅ¯Å¾e být i vy&scaron;&scaron;í, neÅ¾ Å¾alobce pÅ¯vodnÄ› p
V tomto pÅ™ípadÄ› není totiÅ¾ petitem striktnÄ› vázán, neboÅ¥ mu zákon o rodinÄ› dovoluje rozhodnout tuto vÄ›c i bez návrhu
Do Å¾aloby je vhodné uvést v&scaron;echny aktivity na stranÄ› dítÄ›te, které pÅ™edstavují nÄ›jaké náklady. Ov&scaron;em
Å¾alobce musí být pÅ™ipraven tyto náklady doloÅ¾it a odÅ¯vodnit pÅ™ed soudem. d@niela
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