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VÃ•Å½IVNÃ‰, KTERÃ‰ TÃ•TA NEPLATÃ•
NedÄ›le, 09 Å™Ã-jen 2011

Dobrý den, chtÄ›la bych vás poprosit o radu.S bývalým manÅ¾elem jsme rozvedeni od roku 2005. Na&scaron;e dcera,kterou
spolu máme,je svÄ›Å™ena do mé péÄ•e. ManÅ¾elovi bylo vyÄ•ísleno výÅ¾ivné 2000 KÄ•. KdyÅ¾ je&scaron;tÄ› dcerka
nav&scaron;tÄ›vovala mateÅ™skou &scaron;kolku,nemÄ›la Å¾ádné velké náklady na koníÄ•ky. Ale v roce 2007, s jejím
nástupem do základní &scaron;koly, jsme se dohodli, Å¾e toto výÅ¾ivné nestaÄ•í, a dostávám na ni výÅ¾ivné 2500 KÄ•.
Dcera ho nav&scaron;tÄ›vuje pravidelnÄ› jednou za Ä•trnáct dní.V Å™íjnu 2009 mi ale manÅ¾el pÅ™estal výÅ¾ivné platit
jeho finanÄ•ních problémÅ¯), a jeho nová manÅ¾elka mÄ› Å¾ádala, abych se neobracela na sociálku. ProtoÅ¾e jsme dosud
vycházeli dobÅ™e, souhlasila jsem a výÅ¾ivné mi opÄ›t zaÄ•al platit aÅ¾ v Ä•ervnu 2010. Dohodli jsme se, Å¾e dluÅ¾nou Ä•á
bude splácet. Tady ale pak nastal problém, protoÅ¾e nemohu z bývalého manÅ¾ela tyto peníze dostat; od té doby se stale
jen vymlouvá, Å¾e nemá.
PoraÄ•te mi prosím, co mám v této situaci dÄ›lat? Jsem po druhé vdaná a mám z druhého
manÅ¾elství dal&scaron;í dvÄ› dÄ›ti. Bývalý manÅ¾el je také Å¾enatý, ale v novém manÅ¾elství dÄ›ti nemá.

ANDREA Milá Andrejko, .
Je velmi hezké a fakt chvályhodné, Å¾e si s bývalým manÅ¾elem &bdquo;nejdete po krku&ldq
Ov&scaron;em, jak je vidÄ›t, tak on toho dost zneuÅ¾ívá. 2 500,- KÄ• zas není tolik a pokud by ti tu dluÅ¾nou Ä•ástku postupnÄ
splácel, tak by to jeho novou rodinu jistÄ› nepÅ™ivedlo pod most. Zvlá&scaron;tÄ›, kdyÅ¾ Å¾ádné dal&scaron;í dÄ›ti
nemá... Tady má&scaron; pár právnických fakt (a rad):
VýÅ¾ivné je povinný rodiÄ• povinen hradit Å™ádnÄ› a vÄ•as, to
znamená ve stanovené vý&scaron;i a ve stanoveném termínu. Pokud bývalý manÅ¾el nezasílá výÅ¾ivné v Å™ádném termínu,
to opakovanÄ›, mÅ¯Å¾e&scaron; na základÄ› pravomocného rozsudku, kterým byla vyÅ¾ivovací povinnost stanovena, podat
návrh na exekuci. Návrh se podává u soudu pÅ™íslu&scaron;ného podle místa trvalého bydli&scaron;tÄ› bývalého
manÅ¾ela. Pokud se jedná o stejný soud, který vydal rozsudek o výÅ¾ivném pro dÄ›ti, staÄ•í tento rozsudek v návrhu na exeku
pouze uvést, pokud by se jednalo o jiný soud, je tÅ™eba pÅ™iloÅ¾it ovÄ›Å™enou kopii rozsudku.
Provedení exekuce se
výÅ¾ivného mÅ¯Å¾e navrhovat jak pro dluÅ¾né výÅ¾ivné, tzn. pro Ä•ástky, u kterých jiÅ¾ splatnost v dobÄ› návrhu uplynula a
uhrazeny nebyly, tak i pro zaji&scaron;tÄ›ní budoucího výÅ¾ivného, pokud je zÅ™ejmé, Å¾e výÅ¾ivné není placeno Å™ádnÄ›
o trestný Ä•in neplacení výÅ¾ivného, k jeho spáchání mÅ¯Å¾e dojít i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e povinný rodiÄ• urÄ•ité malé Ä•ástky na
hradí...
TakÅ¾e &ndash; musí&scaron; si Å™íct, Å¾e v tomto pÅ™ípadÄ› uÅ¾ je konec s ústupky. Jedná se pÅ™eci o
nároky... d@niela

https://www.kudlanka.cz
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