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Dobrý den, chtÄ›l bych Vás poprosit o radu ohlednÄ› Å¾ádosti o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného na mou 17 letou dceru. Rozvedl
jsem se s manÅ¾elkou v roce 1997 a na základÄ› dohody byla dcera svÄ›Å™ena do mé péÄ•e. Soud rovnÄ›Å¾ stanovil povinn
manÅ¾elce platit na dceru mÄ›síÄ•nÄ› 500 KÄ•. Tuto Ä•ástku v podstatÄ› nikdy pravidelnÄ› neplatila.

NehledÄ› na to, Å¾e byla celkem 5x odsouzena za poru&scaron;ení vyÅ¾ivovací povinnosti. ÄŒást výÅ¾ivného uhradila vÅ
dodateÄ•nÄ› jednorázovÄ›.
Chci se Vás zeptat, zda má smysl Å¾ádat o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, kdyÅ¾ manÅ¾elka od
v podstatÄ› nikde trvale neÅ¾ije ( je stÅ™ídavÄ› nahlá&scaron;ená k pobytu u svých rodiÄ•Å¯ nebo u rÅ¯zných svých pÅ™ítelÅ¯
svobodná a stará se o 14 letého syna, kdyÅ¾ pravdÄ›podobnÄ› pracuje spí&scaron;e na Ä•erno ( Ä•í&scaron;nice atd. ). Nejde
mi o nÄ›jaké výrazné zvý&scaron;ení. UvaÅ¾uji o placení 1000 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. PÅ™eci jenom se mi zdá ta pÄ›tistovka na sou
pomÄ›ry a fakt, Å¾e dcera studuje gymnásium, dosti nízká.
Nerad bych ale ztrácel Ä•as zbyteÄ•ným taháním se po soudech
s tím, Å¾e mi pak soud oznámí, Å¾e je manÅ¾elka samoÅ¾ivitelka a Å¾e na zvý&scaron;ení nemám nárok. Je&scaron;tÄ› by
upÅ™esnil, Å¾e mÅ¯j pÅ™íjem je nad prÅ¯mÄ›rnou mzdou, ale mám manÅ¾elku na mateÅ™ské a dvÄ› dal&scaron;í nezletilé
DÄ›kuji pÅ™edem za odpovÄ›Ä• a pÅ™eji Vám krásný den VÁCLAV O D P O V Äš ÄŽ : Milý Václave,
je to relativní... poch
pÄ›tistovka je minimum, ale vzhledem k tomu, Å¾e va&scaron;e bývalá má pomÄ›rnÄ› neuspoÅ™ádaný Å¾ivot - a hlavnÄ› se m
starat je&scaron;tÄ› o 14letého syna (který pravdÄ›podobnÄ› není vá&scaron;?) - nevidím to tedy moc úspÄ›&scaron;nÄ›.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e to mÅ¯Å¾ete zkusit - ale výsledek? Pokud nebude mít Å¾ádné oficiální zamÄ›stnání, tak asi dopadnete t
jak jste sám pÅ™edvídal a napsal. NevÄ›Å™ím totiÅ¾, Å¾e za tÄ›ch 15 let, co se s ní handrkujete, se toho moc zmÄ›nilo a Å¾
musím to tak napsat - nÄ›co víc vyrazil...
Je&scaron;tÄ› &scaron;tÄ›stí, Å¾e alespoÅˆ vy jste natolik seriozní, Å¾e se o své d
zvládnete dobÅ™e postarat. DrÅ¾ím palce, aby se nezmÄ›nilo nic k hor&scaron;ímu, spí&scaron; naopak :-))). Pokud byste to
chtÄ›l pÅ™esto zkusit, tady máte odkaz na formuláÅ™ Å¾ádosti o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného pro nezletilé dítÄ›. DrÅ¾ím palc
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