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VÃ•Å½IVNÃ‰ PRO BÃ•VALOU MANÅ½ELKU
NedÄ›le, 23 zÃ¡Å™Ã- 2012

Dobrý den, potÅ™ebovala bych prosím poradit. Jsem 3 roky rozvedená a pÅ™i majetkovém vyrovnání jsem pÅ™i "domluvÄ›"
manÅ¾elovi podepsala, Å¾e se v&scaron;eho zÅ™íkám. Mám nyní ÄŒID a práci na 4 hod. S tÄ›mito financemi v&scaron;ak tÄ
vycházím a tak si musím Ä•asto pÅ¯jÄ•ovat a pak to zase splácet.

ChtÄ›la bych soudnÄ› zaÅ¾ádat o vyplácení výÅ¾ivného, ale nevím, jestli na to mám nárok a co a jak mám udÄ›lat.
DÄ›kuji za radu, JANA

O D P O V Äš ÄŽ :

VyÅ¾ivovací povinnost mezi manÅ¾ely nÄ›kdy mÅ¯Å¾e pÅ™etrvat i po rozvodu. Pak uÅ¾ ale jde o vyÅ¾ivovací povinnos
manÅ¾elÅ¯. Pokud není rozvedený manÅ¾el (manÅ¾elka) schopen se Å¾ivit sám, je oprávnÄ›n poÅ¾adovat po bývalém partn
aby mu pÅ™ispíval podle svých schopností, moÅ¾ností a majetkových pomÄ›rÅ¯ na pÅ™imÄ›Å™enou výÅ¾ivu.
Toho mÅ¯
celodennÄ› peÄ•ující o dÄ›ti, anebo star&scaron;í Å¾ena, která se za trvání manÅ¾elství vÄ›novala výhradnÄ› péÄ•i o rodinu a
domácnost, a ztratila proto moÅ¾nost pracovního uplatnÄ›ní. OpodstatnÄ›ný by byl poÅ¾adavek i od osoby dlouhodobÄ› nemo
nebo invalidní. Musí ale vÅ¾dy jít o objektivní neschopnost se Å¾ivit sám.
VýÅ¾ivné pro rozvedeného mÅ¯Å¾e být niÅ¾&s
výÅ¾ivné za trvání manÅ¾elství. Jde toliko o pÅ™íspÄ›vek na výÅ¾ivu, jeÅ¾ má postaÄ•ovat k zaji&scaron;tÄ›ní existenÄ•ních
nadstandardních, potÅ™eb. ManÅ¾el nebo manÅ¾elka si po rozvodu uÅ¾ nemÅ¯Å¾e nárokovat zaji&scaron;tÄ›ní stejné hmot
kulturní úrovnÄ› s bývalým protÄ›j&scaron;kem.
Zvlá&scaron;tní druh vyÅ¾ivovací povinnosti je zákonem o rodinÄ› stanoven
bývalého manÅ¾ela, který se na rozvratu manÅ¾elství poru&scaron;ením manÅ¾elských povinností pÅ™eváÅ¾nÄ› nepodílel a
souÄ•asnÄ› byla rozvodem zpÅ¯sobena závaÅ¾ná újma. Pokud soud skuteÄ•nÄ› shledá stanovené podmínky splnÄ›nými,
mÅ¯Å¾e tomuto &bdquo;nevinnému&ldquo; bývalému manÅ¾elovi pÅ™iznat výÅ¾ivné, nejdéle ov&scaron;em na dobu 3 let od
rozvodu. Takto mÅ¯Å¾e být pÅ™iznáno výÅ¾ivné aÅ¾ do stejné vý&scaron;e, jako kdyby úÄ•astníci rozvodového Å™ízení byli
manÅ¾ely. OprávnÄ›nému manÅ¾elovi (manÅ¾elce) tak bude zaji&scaron;tÄ›na i nadále nesníÅ¾ená hmotná a kulturní úrove
Takové alimentaÄ•ní plnÄ›ní pÅ™edstavuje v podstatÄ› sankci za rozvrat manÅ¾elství, a proto k jeho pÅ™iznání není nezbytnÄ
splnÄ›ní podmínky, aby oprávnÄ›ný manÅ¾el pozbyl schopnost se sám Å¾ivit. K Å™ízení o rozvodu a urÄ•ení výÅ¾ivného je
pÅ™íslu&scaron;ný okresní nebo obvodní soud, v jehoÅ¾ obvodu mÄ›li manÅ¾elé poslední spoleÄ•né bydli&scaron;tÄ› v ÄŒR
kompetentní okresní soud urÄ•ený podle bydli&scaron;tÄ› Å¾alovaného.
Po uplynutí doby 3 let mÅ¯Å¾e je&scaron;tÄ› býval
(manÅ¾elka) uplatnit nárok na výÅ¾ivné v niÅ¾&scaron;ím rozsahu, pokud trvá stav jeho odkázanosti z dÅ¯vodu, Å¾e není
schopen se Å¾ivit sám. Å½aloba se pak podává k okresnímu soudu podle místa bydli&scaron;tÄ› Å¾alovaného. VÅ¾dy
v&scaron;ak platí, Å¾e nelze pÅ™iznat výÅ¾ivné, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy. d@niela
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