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VÃ•Å½IVNÃ‰ OD PRARODIÄŒÅ®
ÃšterÃ½, 30 zÃ¡Å™Ã- 2014

Dobrý den. Mám dotaz. Mám dvÄ› dÄ›ti a Å¾ijí s nima sama. Je&scaron;tÄ› mÄ›síc budu na rodiÄ•áku. S ex mám jednu dceru
(3roky), dva roky má soudnÄ› urÄ•eny alimenty ve vý&scaron;i 2000 KÄ• a k tomu mu urÄ•ili platit i na mÄ› stejnou Ä•ástku od
narození dcery. Na obouch má dluh. S exekucí sem neuspÄ›la a trestní oznámení postoupilo k soudu. Nevím jestli ho
zavÅ™ou nebo ne (je nemajetnej a bez Å™idiÄ•áku).

Má je&scaron;tÄ› syna u kterého má taky dluh a Ä•eká se na soud. Proto se chci zeptat jestli mÅ¯Å¾u podat návrh na to
aby mi alimenty platili prarodiÄ•e (vím Å¾e v&scaron;ichni)? A je&scaron;tÄ› otázka jestli soud bude pÅ™ihlíÅ¾et k tomu Å¾e
matka se vnuÄ•ce vÄ›nuje (bere si ji na víkendy, nakupuje obleÄ•ení, bere na dovolený atd.)?

Doufám Å¾e mi poradíte jelikoÅ¾ uÅ¾ nevím kde jinde se ptát.
DÄ›kuji za odpovÄ›Ä• TEREZA O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Terezko,
to ví&scaron;, kde nic není, ani smrt nebere. PevnÄ› doufám, Å¾e tu nebudou komentáÅ™e na téma, jakého
blbce sis to vzala :-))), respektive si s ním udÄ›lala dítÄ› - protoÅ¾e to ví&scaron; moc dobÅ™e sama. Tak teÄ• jak a kde získa
nÄ›jaké ty peníze:
- Pokud není otec dítÄ›te schopen platit alimenty sám, ze zákona pÅ™echází tato povinnost na jeho rodiÄ•e. Proto mÅ¯Å¾e
matka dÄ›tí poÅ¾adovat alimenty po prarodiÄ•ích, av&scaron;ak v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› ne ve stejné vý&scaron;i, jako po otci
- Otec je povinen poskytovat výÅ¾ivné tak, aby zajistil stejnou Å¾ivotní úroveÅˆ podle svých pÅ™íjmÅ¯, zatímco prarodiÄ•e pou
podle svých moÅ¾ností a schopností. Proto bude vymÄ›Å™ené výÅ¾ivné niÅ¾&scaron;í, neÅ¾ jaké by platil otec dÄ›tí. Proto d
uvést v&scaron;echny platby a povinnosti, které prarodiÄ•e mají, u soudu, musí být vzaty v potaz.
TakÅ¾e nejprve zauvaÅ¾u
jak na tom jeho rodiÄ•e jsou finanÄ•nÄ›. ProtoÅ¾e by se paradoxnÄ› mohlo stát, Å¾e by bylo výÅ¾ivné stanoveno pouze tvým
rodiÄ•Å¯m. Ale kaÅ¾dopádnÄ› pokud soud o toto výÅ¾ivné poÅ¾ádá&scaron;, tak v Å¾ádosti i uveÄ•, jak se tvá matka o dítÄ›
stará, jak se uÅ¾ nyní finanÄ•nÄ› podílí... Mj. zkou&scaron;ela jsi uÅ¾ jeho rodiÄ•e oslovit, Å™íci jim, zda by na svého vnuka
pÅ™ispívali? d@niela
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