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Dobrý den, chodím na stÅ™ední &ndash; na stavební prÅ¯myslovou &scaron;kolu. ChtÄ›la bych se zeptat na pár vÄ›cí ohlednÄ›
výÅ¾ivného. Je mi 18 let, moji rodiÄ•e jsou rozvedení a oba mají novou rodinu; matka se o mÄ› uÅ¾ pÅ™ibliÅ¾nÄ› rok nestará
nepodporuje mÄ› ani finanÄ•nÄ›, otec mi do mých 18 zasílal výÅ¾ivné, které mÄ›l dáno soudnÄ›, ale náhle pÅ™estal.

MÄ›l vymÄ›Å™eno 3500 KÄ•, ale pak mi Å™ekl, Å¾e bude platit maximálnÄ› 2500 KÄ•. Tak nevím, co mám dÄ›lat, jestli m
dávat výÅ¾ivné, nebo ne... Matka mi nabídla, Å¾e mi bude dávat maximálnÄ› 500,- mÄ›síÄ•nÄ›. PÅ™ítel pracuje, ale nedávno
ztratil, takÅ¾e hledáme jinou a tak babiÄ•ka s mým nevlastním otcem se mi snaÅ¾í pomoci finanÄ•nÄ›. (Otce biologického znám
asi 2-3 roky.) A já si teÄ• momentálnÄ› hledám alespoÅˆ nÄ›jakou brigádu, ale protoÅ¾e studuju, nemám zas moc Ä•asu
chodit do práce.

Matka mi pÅ™ed 17. rokem sebrala klíÄ•e od baráku a vyhodila v podstatÄ› bezdÅ¯vodnÄ›, alespoÅˆ si nejsem vÄ›doma
bych nÄ›co závaÅ¾ného udÄ›lala. Nabídli mi teÄ• taky oba dva, aÅ¥ u jednoho z nich bydlím, ale nevidím Å¾ádný dÅ¯vod, proÄ
bych mÄ›la &ndash; ale spousta lidí mi Å™íká, Å¾e v tomhle bude háÄ•ek. Nevím si rady, a bohuÅ¾el se poslední dobou zaÄ•í
obávat, Å¾e se mnou soud zamete - právÄ› pro nedostatek dÅ¯kazÅ¯, nebo proto, Å¾e je proti dobrým mravÅ¯m zaÅ¾alovat
rodiÄ•e; proto se snaÅ¾ím zjistit co a jak. IVETA Milá Ivetko,. nevím, proÄ• jsi byla matkou vyhozena z domu, ale kaÅ¾dopá
teÄ• je ti uÅ¾ osmnáct a pokud Å™ádnÄ› studuje&scaron;, má&scaron; na výÅ¾ivné od rodiÄ•Å¯ právní nárok. StejnÄ› tak
má&scaron; nárok, aby ti otec posílal soudem pÅ™iznané výÅ¾ivné - není moÅ¾né, aby si ho sám o své vÅ¯li sníÅ¾il. Je
pravda, Å¾e rodiÄ•e myslí, Å¾e pokud bys u nÄ›koho z nich bydlela, mohli by ti dávat men&scaron;í výÅ¾ivné - ale v tom se
mýlí... Nemyslím, Å¾e to, co bylo vymÄ›Å™eno, je hodnÄ› - za 3.500,- KÄ• se opravdu tÄ›Å¾ko Å¾ije...
To, Å¾e oba mají své nové rodiny, neznamená, Å¾e tÄ› mohou "od&scaron;krtnout". Jak Å™íkám - pokud Å™ádnÄ›
studuje&scaron;, a pokud otec nemá najednou podstatnÄ› sníÅ¾enou Å¾ivotní úroveÅˆ, ani soud mu výÅ¾ivné nesníÅ¾í. Nebo
toho, Å¾e kdyÅ¾ bys to dala k soudu, Å¾e by to bylo "proti dobrým mravÅ¯m" - výÅ¾ivné se prostÄ› jinak neÅ¾ pÅ™es soud n
Tedy - pokud rodiÄ•e sami dobrovolnÄ› o tvou výÅ¾ivu nepeÄ•ují.
TakÅ¾e - poÅ¾ádej a) o vymÄ›Å™ení výÅ¾ivného od tv
ti otec platí nyní o tu tisícovku ménÄ›, tak rovnÄ›Å¾ poÅ¾ádej o to, aby platil pÅ¯vodní Ä•ástku. Mj. coÅ¾ asi neví&scaron; má&scaron; nárok Å¾ádat o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného, a to dokonce aÅ¾ tÅ™i roky zpÄ›tnÄ›... Pokud bys potÅ™ebovala s t
poradit, znovu napi&scaron;. d@niela
ObecnÄ› platí, Å¾e dítÄ› má nárok se podílet na Å¾ivotní úrovni svých rodiÄ•Å¯, a Å
rodiÄ•e pÅ™ispívají na výÅ¾ivu svých dÄ›tí podle svých schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯. PÅ™i urÄ•ení vý&sca
pÅ™ihlédne také k tomu, v jaké míÅ™e rodiÄ• o dítÄ› osobnÄ› peÄ•uje. Rozsah vyÅ¾ivovací povinnosti je kromÄ› podmínek na
povinného rodiÄ•e urÄ•ován odÅ¯vodnÄ›nými potÅ™ebami dítÄ›te, které závisejí zejména na jeho vÄ›ku a zdravotním stavu.
Dále se pÅ™ihlíÅ¾í k tomu, jakým zpÅ¯sobem se dítÄ› pÅ™ipravuje na své budoucí povolání, k mimo&scaron;kolním aktivitám,
koníÄ•kÅ¯m apod. PÅ™i stanovení vý&scaron;e výÅ¾ivného soud pÅ™ihlíÅ¾í rovnÄ›Å¾ k dal&scaron;ím vyÅ¾ivovacím povinn
Toto jsou obecné zákonem dané parametry, které se zohledÅˆují pÅ™i stanovování výÅ¾ivného.
V zákonÄ› o rodinÄ› není uvedena Å¾ádná vÄ›ková hranice, kterou by vyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem byla omeze
VÄ›ková hranice 18 let je významná pouze v tom smyslu, Å¾e do dovr&scaron;ení zletilosti dítÄ›te mÅ¯Å¾e být zahájeno Å™íze
urÄ•ení výÅ¾ivného u soudu i bez návrhu, zatímco po dosaÅ¾ení zletilosti je soudní Å™ízení zahájeno pouze na návrh
oprávnÄ›ného - zletilého dítÄ›te.
RovnÄ›Å¾ vÄ›ková hranice 26 let je pouze orientaÄ•ní - kdyÅ¾ je dítÄ› schopno Å¾ivit se s
rodiÄ•e ho nemusí vyÅ¾ivovat aÅ¾ do 26.
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