Kudlanka

MALÃ• PLAT, VELKÃ• VÃ•MÄšRA VÃ•Å½IVNÃ‰HO
ÃšterÃ½, 20 listopad 2012

Hezký den, prosím, potÅ™ebuji radu. Z prvního manÅ¾elství mám dceru, které je nyní 20 let. PÅ™ed rokem ode&scaron;la k ot
Soud mi poté vymÄ›Å™il výÅ¾ivné 5 tisíc. Podala jsem Å¾ádost o sníÅ¾ení, protoÅ¾e v dobÄ› výmÄ›ry výÅ¾ivného jsem mÄ›
Å¾ivnost a byla vedena na úÅ™adu práce.

Nyní pracuji uÅ¾ 4 mÄ›síce, ale pÅ™íjem mám nízký, cca 13-15 tis. Ä•istého. A pracuji na noÄ•ní smÄ›ny. Jsem vdaná, mÅ
je ve starobním dÅ¯chodu a pracuje jako OSVÄŒ. Sám má dvÄ› vyÅ¾ivovací povinnosti na své dvÄ› dÄ›ti. Odmítá
v&scaron;ak pÅ™ispívat na výÅ¾ivné mé dcery, coÅ¾ chápu. KdyÅ¾ s námi totiÅ¾ bydlela, byla na nÄ›j velice arogantní a spro
Tak bych se chtÄ›la zeptat, zda má soud právo poÅ¾adovat napÅ™. vý&scaron;i jeho pÅ™íjmu apod.? PÅ™itom - vlastní otec d
pobírá jako bývalý policista rentu 10 tis. mÄ›síÄ•nÄ› a má v Praze vlastní auto&scaron;kolu. TakÅ¾e je na tom finanÄ•nÄ› velmi
dobÅ™e. PÅ™itom, kdyÅ¾ jsem mÄ›la dceru ve své péÄ•i, mÄ›l výÅ¾ivné 6 tisíc. U soudu jsem mÄ›la dojem, Å¾e pí. soudkyn
otce. mohli byste mi poradit, zda v opakovaném pÅ™ípadÄ› mám Å¾ádat o výmÄ›nu soudce, nebo - jak bych
mÄ›la postupovat? MARCELA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Marcelo,
neznám vý&scaron;i pÅ™íjmu tvého manÅ¾ela - od toho s
opravdu bude odvíjet rozhodnutí o vý&scaron;i výÅ¾ivného. Je totiÅ¾ nutno zohlednit v&scaron;echny okolnosti.
Jednodu&scaron;e Å™eÄ•eno, není dÅ¯leÅ¾ité kolik si povinný rodiÄ• vydÄ›lává, ale kolik je schopen platit. CoÅ¾ znamená,
kdyÅ¾ rodiÄ• sice nemá Å¾ádné zamÄ›stnání, ale Å¾ije si napÅ™. "nad pomÄ›ry", aÅ¥ uÅ¾ proto, Å¾e má úspory, nebo proto
Å¾iví nÄ›kdo jiný, bude to zohlednÄ›no.
VýÅ¾ivné proto musí odpovídat Å¾ivotní úrovni rodiÄ•e. Ve popisovaném pÅ™ípa
jak je celkový pÅ™íjem va&scaron;í rodiny (tÅ™eba i osobním ohledáním, výslechem sousedÅ¯, apod.) a podle toho stanoví výÅ
Je smÅ¯la, pokud tvÅ¯j manÅ¾el vydÄ›lává dost - a tvá dcera se k vám nechová dobÅ™e... TakÅ¾e - musí&scaron; si to
v&scaron;echno spoÄ•ítat. Va&scaron;e pÅ™íjmy, v&scaron;echna vydání, jeho výÅ¾ivné, atd. A podle toho pak buÄ• to necha
nebo poÅ¾ádat znovu o sníÅ¾ení... d@niela
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