Kudlanka

TATÃ•NEK - NEPLATÃ•CÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰
PÃ¡tek, 20 Ä•ervenec 2007

Dobrý den, nevím jestli pí&scaron;i na správnou adresu, ale nevím kam se obrátit. Otec se synem nestýká, neplatí výÅ¾ivné
na syna, platí je pouze Ä•ásteÄ•nÄ›, nepravidelnÄ›. JelikoÅ¾ peníze obÄ•as po&scaron;le, tak na nÄ›j nemohu podat trestní
oznámení.To prý mohu podat jen kdyÅ¾ nezaplatí 6 mÄ›sícÅ¯ jdoucích po sobÄ›.

Synovi je 13 let, s jeho otcem jsem uÅ¾ 11 let rozvedená.

Soudem mu bylo vymÄ›Å™eno výÅ¾ivné. DluÅ¾í mi 7 200 KÄ•. Na tuto Ä•ástku jsem podala exekuci na jeho majetek. Bohu
pÅ™i&scaron;lo od soudu, Å¾e na mnou uvedené adrese nejsou Å¾ádné vÄ›ci povinného. Å½e mám soudu sdÄ›lit, kde povinn
vÄ›ci má. Jak to mám vÄ›dÄ›t?? Copak není Å¾ádná &scaron;ance jak otce pÅ™inutit platit? Vím, Å¾e Ä•ástka 7200 KÄ• je jak
dluh docela malá, ale pÅ™estoÅ¾e pracuji, tak syn peníze potÅ™ebuje. KrouÅ¾ky, jazykové kurzy. &Scaron;kola mu docela jde
Chodí na osmileté gymnázium.
Podala jsem také návrh na zvý&scaron;ení alimentÅ¯, ale vzhledem, Å¾e otec asi
nepracuje, nebo spí&scaron; pracuje na Ä•erno, tak asi nic nezmÅ¯Å¾u... Pokud mi odpovíte, budu moc ráda, jestli pí&scaron;i
na &scaron;patnou adresu, tak se nezlobte. DÄ›kuji, Simona OdpovÄ›Ä•:
Dobrý den, bohuÅ¾el, toto je Ä•astý problém. K
nemá dostateÄ•ný pÅ™íjem na zvý&scaron;ení alimentÅ¯, pak tento návrh soud zamítne. NemÅ¯Å¾e být vystavena exekuce na
majetek jiné osoby neÅ¾ osoby povinné (jistÄ› osoba, kde bývalý manÅ¾el v souÄ•asné dobÄ› bydlí, tvrdí, Å¾e bytové zaÅ™íz
domácích spotÅ™ebiÄ•Å¯ jsou její), a proto Vás soud vyzval, abyste sdÄ›lila, kde se pÅ™ípadné vÄ›ci povinného nacházejí. Sou
v pÅ™ípadÄ› ochrany zájmÅ¯ nezletilého by jistÄ› pÅ™istoupil k zaji&scaron;tÄ›ní dluÅ¾né Ä•ástky na alimentech strÅ¾ením ze
jiného pÅ™íjmu, pokud by tento existoval.
Pokud ale pracuje bez potÅ™ebné smlouvy a tento pÅ™íjem není zdanÄ›n, pak by
mohla na jeho jednání upozornit FinanÄ•ní úÅ™ad. Pro doplnÄ›ní:
VýÅ¾ivné nezletilého dítÄ›te je urÄ•eno podle jeho odÅ¯v
potÅ™eb a podle schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯ toho, kdo je toto výÅ¾ivné povinen platit. Pokud se potÅ™eb
oprávnÄ›ného zmÄ›ní, je dÅ¯vod i pro zmÄ›nu vý&scaron;e výÅ¾ivného. TAKÅ½E:
Nebojte se pÅ™i sepisování Å¾aloby ur
konkrétní Ä•ástky, o kterou by se mÄ›lo výÅ¾ivní zvý&scaron;it. Soud posoudí, jak jsou potÅ™eby dítÄ›te odÅ¯vodnÄ›né a jaké
skuteÄ•né moÅ¾nosti, schopnosti a pomÄ›ry a mÅ¯Å¾e eventuálnÄ› stanovit Ä•ástku sám. KlidnÄ› mÅ¯Å¾e být i vy&scaron;&sc
neÅ¾ Å¾alobce pÅ¯vodnÄ› poÅ¾adoval. Do Å¾aloby je vhodné uvést v&scaron;echny aktivity na stranÄ› dítÄ›te, které pÅ™ed
nÄ›jaké náklady. Ov&scaron;em Å¾alobce musí být pÅ™ipraven tyto náklady doloÅ¾it a odÅ¯vodnit pÅ™ed soudem.
PÅ™
&scaron;tÄ›stí a úspÄ›&scaron;né jednání, Mgr. Martin Sládek, Praha, (bliÅ¾&scaron;í kontakt v redakci)
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