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JAK A Z ÄŒEHO SE VYMÄšÅ˜UJE VÃ•Å½IVNÃ‰?
ÄŒtvrtek, 20 listopad 2014

Dobrý den, prosím o radu. MÅ¯j zletilý syn (23 let) studuje Å™ádnÄ› vysokou &scaron;kolu. Nyní je ve Ä•tvrtém roÄ•níku. Otec p
na tohoto syna 2.500 KÄ•, od rozhodnutí soudu v roce 2009. Rozhodli jsme se poÅ¾ádat otce o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného.

Víc vyÅ¾ivovacích povinností otec nemá. O syna se nijak nezajímá a na nic mimo výÅ¾ivného nepÅ™ispívá. VÅ¾dy si
vyÅ¾ádá potvrzení o studiu. Syn studuje lékaÅ™skou fakultu, kde je studium nároÄ•né a z Ä•asových dÅ¯vodÅ¯ nemá
&scaron;anci si ke studiu pÅ™ivydÄ›lávat.
Otec si zvolil právního zástupce a ten nám zaslal potvrzení o pÅ™íjmu od
zamÄ›stnavatele, kde je uveden pouze hrubý pÅ™íjem ve vý&scaron;i 14.000,- KÄ• a to pouze jako jedna sloÅ¾ka mzdy. K jeho
mzdÄ› náleÅ¾í je&scaron;tÄ› odmÄ›na. Je moÅ¾né, aby soud vypoÄ•ítával výÅ¾ivné pouze z hrubé mzdy a ne ze skuteÄ•ného
Ä•istého pÅ™íjmu?
ChtÄ›li jsme se dohodnout mimosoudnÄ›, ale vidím, Å¾e to asi nepÅ¯jde. Jak je to v tomto pÅ™ípadÄ› s náklady na soudní Å
kdyÅ¾ jde o dítÄ› jiÅ¾ zletilé?
DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•, IVANA
O D P O V Äš ÄŽ :
Milá Ivanko,

Å½ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného si uÅ¾ zletilý syn musí vyÅ™izovat sám, pÅ™ípadnÄ› zplnomocnit nÄ›koho jiného
posuzování schopností a moÅ¾ností rodiÄ•e platit výÅ¾ivné v urÄ•ité vý&scaron;i nejsou rozhodné jím tvrzené výdÄ›leÄ•né a
majetkové pomÄ›ry, ale jeho reálné výdÄ›leÄ•né, popÅ™. i majetkové pomÄ›ry, dané mj. jeho fyzickým stavem, nadáním,
mnoÅ¾stvím získaných vÄ›domostí a pracovních zku&scaron;eností, manuální zruÄ•ností, pracovními návyky a pracovními
zku&scaron;enostmi, flexibilitou, nepÅ™íznivou situaci na trhu práce, vysokou nezamÄ›stnaností v regionu bydli&scaron;tÄ›
povinného apod..
Soud zji&scaron;Å¥uje:
pÅ™íjmy ze zamÄ›stnání nebo samostatné výdÄ›leÄ•né Ä•innosti,
pÅ™íjmy z dÅ¯chodÅ¯ a rent,
pÅ™íjmy z majetku (z pronájmu nemovitostí, z akcií apod.),
jaký má rodiÄ• majetek (vilu, chalupu, sbírku vzácných známek, drahý automobil apod.),
soud mÅ¯Å¾e nechat vyslechnout svÄ›dky, nÄ›kdy si mÅ¯Å¾e nechat vyhotovit výpisy z úÄ•tu povinného (toho kdo platí výÅ
KdyÅ¾ rodiÄ• nespolupracuje a nesdÄ›lí své pÅ™íjmy:
Odmítne-li rodiÄ• doloÅ¾it své pÅ™íjmy z podnikání, soud mÅ¯Å¾
pÅ™edpokládat pÅ™íjem aÅ¾ 15ti násobku Å¾ivotního minima (cca 47 000 KÄ•). Nepracuje-li rodiÄ•, pak soud zkoumá dÅ¯vo
(napÅ™. zdravotní problémy a dÅ¯vody, region s vysokou nezamÄ›stnaností, rodiÄ• se práci vyhýbá a radÄ›ji je závislý na
sociálních dávkách).
Nakonec nÄ›co dÅ¯leÅ¾itého:
U zletilého potomka je soud vázán navrhovanou vý&scaron;í
výÅ¾ivného, mÅ¯Å¾e jej pouze sníÅ¾it. A ty poplatky:
Soudní poplatek se neplatí, neboÅ¥ Å™ízení ve vÄ›cech vzájemné v
povinnosti rodiÄ•Å¯ a dÄ›tí je osvobozeno od soudních poplatkÅ¯.
d@niela
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