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Dobrý den, potÅ™ebovala bych poradit... MÅ¯j souÄ•asný manÅ¾el se rozvedl pÅ™ed pÄ›ti lety. Má dvÄ› dcery, 26 letou, která
pracuje a 23 letou, která zaÄ•ala studovat magisterské studium na vysoké &scaron;kole. My jsme se s manÅ¾elem vzali
letos v dubnu. MÅ¯j syn z prvního manÅ¾elství bydlí s námi - je dvacetiletý a studuje VO&Scaron; - rozvoj venkova. To pro
seznámení, kdo jsme.

VÄ•era dostal manÅ¾el obsílku k soudu. Ta jeho tÅ™iadvacetiletá dcera Å¾ádá o zvý&scaron;ení alimentÅ¯. A to dost
podstatnÄ›...
Tím, Å¾e jsem se nyní znovu vdala, mÅ¯j syn, který s námi Å¾ije, pÅ™i&scaron;el o ve&scaron;keré sociální p
protoÅ¾e manÅ¾el se stal na&scaron;e "posuzovaná osoba". ManÅ¾elovy dcery s námi neÅ¾ijí. Já jsem bohuÅ¾el jiÅ¾ celý r
práce a nemÅ¯Å¾u nic sehnat. ManÅ¾el tedy táhne celou domácnost sám. Té dceÅ™i platí 5000,- KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›, ale ona chc
nyní 8.500,- KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›.
KdyÅ¾ se manÅ¾el tenkrát rozvádÄ›l, tak bývalou manÅ¾elku vyplatil z domku, který spolu po
si na to vzal pÅ¯jÄ•ku. Z toho vidíte, jak a kolik mu z platu zÅ¯stane. KdyÅ¾ spoÄ•ítal v&scaron;echny své pÅ™íjmy a výdaje, tak
nám toho opravdu moc nezbyde a pokud by mu nyní zvý&scaron;ili výÅ¾ivné je&scaron;tÄ› o tÄ›ch dal&scaron;ích 3.500 KÄ•, ta
by to pro nás bylo opravdu dost tÄ›Å¾ké. Chci se proto zeptat, jestli se do toho v&scaron;eho poÄ•ítají i manÅ¾elovy pÅ¯jÄ•ky, a
také to, Å¾e Å¾iví mÄ› a mého syna. DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•,ALENA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Alenko, neÅ¾ ti nÄ›jak poradím,
ono nÄ›co jiného je chtít, a nÄ›co jiného je opravdu dostat... Musíte si s manÅ¾elem doma sednout a opravdu si v&scaron;e
sepsat - dejme tomu tak za dva tÅ™i mÄ›síce dozadu a taky dopÅ™edu - va&scaron;e pÅ™íjmy a pÅ™edev&scaron;ím vydání.
poÄ•ítejte v&scaron;e, opravdu v&scaron;e. VÄ›Å™ím, Å¾e kdybyste nebyli v souÄ•asné finanÄ•ní nouzi, Å¾e bys tenhle dopis
nepsala, ale platit splátky, reÅ¾ii domku a Å¾ivotní potÅ™eby vás tÅ™í - tedy ve&scaron;keré energie, nutná vydání,
va&scaron;e potÅ™eby kaÅ¾dého z vás a pochopitelnÄ› i potÅ™eby studenta, to je opravdu dost velké vydání. To je pak
dobré mít s sebou v pÅ™ípadnÄ› soudního jednání.
KaÅ¾dopádnÄ›: DitÄ› má právo se podílet na Å¾ivotní úrovni rodiÄ•Å¯. T
právo je nutno chápat nejen v kladném slova smyslu, ale i v tom negativním. Pokud je Å¾ivotní úroveÅˆ rodiÄ•e prÅ¯mÄ›rná
Ä•i podprÅ¯mÄ›rná, nelze stanovit vyÅ¾ivovací povinnost "nad" pomÄ›ry plátce, a to ani v pÅ™ípadÄ›, kde jsou zde oprávnÄ›né
zvý&scaron;ené potÅ™eby dítÄ›te. Je&scaron;tÄ› se ale zeptám, Alenko - má tvÅ¯j syn nÄ›jaké výÅ¾ivné od svého otce?
Napi&scaron;! d@niela
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