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StÅ™eda, 04 leden 2012

Milá paní Danielo, jedná se mi o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného na mé dÄ›ti: kluka 16 let a dceru, které bude 14 let. Naposledy
byla udÄ›laná úprava v roce 2004. Nyní na kaÅ¾dého dostávám 1 400 KÄ•. Myslím si,Å¾e mi kaÅ¾dá mamina dá za pravdu,
Å¾e je to v dne&scaron;ní dobÄ› opravdu málo.

Star&scaron;í syn zaÄ•al chodit na soukromou &scaron;kolu, takÅ¾e to vydání... SnaÅ¾ila jsem se telefonicky domluvit s
bývalým manÅ¾elem, ale poslal mÄ› do háje. ChtÄ›la jsem pak, aby pÅ™ispÄ›l holce na oÄ•kování proti rakovinÄ› dÄ›loÅ¾ního
nÄ›co málo alimenty navý&scaron;it, ale - bez úspÄ›chu.

A je&scaron;tÄ› jedno - od roku 2004, co jsem dostala to zvý&scaron;ené výÅ¾ivné, se s dÄ›tmi nestýká, nekomunikuje s ni
vÅ¯bec nijak - prostÄ› Å¾ádný kontakt. Do telefonu mi Å™ekl, Å¾e dÄ›ti nejsou uÅ¾ jeho, a to mÄ› vytoÄ•ilo!

Mám pÅ™ítele, Å¾ijeme spolu a máme malého. Budou mu 4 roky. JenÅ¾e &ndash; já zatím nemÅ¯Å¾u sehnat zamÄ›stnán
potÅ™ebovala bych jen na ranní, protoÅ¾e nemám pro malého hlídání. Tak nás Å¾iví pÅ™ítel a financuje v&scaron;e i mým
star&scaron;ím dÄ›tem.

Prosím o radu, zda mám nárok jít k soudu a chtít navý&scaron;ení?? Prý to jde i zpÄ›tnÄ›, zvlá&scaron;tÄ›, kdyÅ¾ Å¾ádné
zvý&scaron;ení nebylo uÅ¾ 7 let. Moc dÄ›kuji za Vá&scaron; Ä•as a radu,

RENATA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Renatko,
ponechám stranou to, Å¾e se jejich tatínek rozhodl, Å¾e "dÄ›ti nejsou jeho". B
je to tak, Å¾e nÄ›kteÅ™í otcové, kdyÅ¾ mají na dÄ›ti platit, tak je to natolik vytoÄ•í, Å¾e ve&scaron;kerá láska otcovská je fuÄ•
to mu nijak neubírá jeho povinnost otcovskou.
TakÅ¾e: po sedmi létech je jistÄ› zmÄ›na - pokud se týká potÅ™eb dÄ›tí. Jiné
potÅ™eby má devítiletý kluk, jiné &scaron;estnáctiletý. Se Ä•trnáctiletou sleÄ•nou to je stejné... DoporuÄ•uji ti, abys rozhodnÄ› o
zvý&scaron;ení výÅ¾ivného poÅ¾ádala. A pochopitelnÄ› mÅ¯Å¾e&scaron; zkusit o to poÅ¾ádat i zpÄ›tnÄ›. To platí do jejich
dospÄ›losti, po dosaÅ¾ení 18. roku uÅ¾ na Å¾ádné zvý&scaron;ení zpÄ›tnÄ› nárok není.
- RozhodnÄ› je tÅ™eba si uvÄ›domit, Å¾e odÅ¯vodnÄ›né potÅ™eby dítÄ›te se v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nekryjí s nÄ›jakým Å¾
VyjadÅ™ují kompletní potÅ™eby dÅ¯stojnÄ› kulturnÄ› Å¾ijícího Ä•lovÄ›ka. Tedy ne pouze strava a obleÄ•ení, ale i výdaje na zá
zájmy, koníÄ•ky, sport, samozÅ™ejmÄ› vzdÄ›lání, vÄ•etnÄ› nadstandardního apod.. Tam, kde to majetkové pomÄ›ry povinného
rodiÄ•e pÅ™ipou&scaron;tÄ›jí, lze za odÅ¯vodnÄ›né potÅ™eby dítÄ›te povaÅ¾ovat i tvorbu úspor zabezpeÄ•ujících zejména pÅ
budoucí povolání.
- Pokud dojde k situaci, Å¾e potÅ™eby dítÄ›te se zvý&scaron;í a stávající výÅ¾ivné jiÅ¾ nedostaÄ•uje, je oprávnÄ›né Å¾ádat
zvý&scaron;ení. A pokud po rozvodu povinný manÅ¾el odmítá pÅ™istoupit na zvý&scaron;ení poskytovaného výÅ¾ivného, nez
nic jiného, neÅ¾ se obrátit na soud. PÅ™i sepisování Å¾aloby se není tÅ™eba obávat urÄ•ení konkrétní Ä•ástky, o kterou by se
mÄ›lo výÅ¾ivní zvý&scaron;it. Soud peÄ•livÄ› posoudí, jak jsou potÅ™eby dítÄ›te odÅ¯vodnÄ›né a jaké jsou skuteÄ•né moÅ¾no
schopnosti a pomÄ›ry toho, kdo výÅ¾ivné platí. Do Å¾aloby je vhodné uvést v&scaron;echny aktivity na stranÄ› dítÄ›te, které
pÅ™edstavují nÄ›jaké náklady. Ov&scaron;em je nutno tyto náklady pÅ™ípadnÄ› doloÅ¾it a odÅ¯vodnit pÅ™ed soudem.
Po
bude&scaron; potÅ™ebovat je&scaron;tÄ› nÄ›jakou dal&scaron;í pomoc, ozvi se. PÅ™eju hodnÄ› &scaron;tÄ›stí a zdraví d@ni
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