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Hezký den pÅ™eju, mám prosbu o radu: má pÅ™ítelkynÄ› je koneÄ•nÄ› po rozvodu. Odhodlala se k nÄ›mu po pÄ›ti letech
psychického a ekonomického týrání ze strany jejího manÅ¾ela. Soud svÄ›Å™il jejich syna do péÄ•e mé pÅ™ítelkynÄ› a rozhod
výÅ¾ivném pro dobu po rozvodu. Zatímco do té doby manÅ¾el mé pÅ™ítelkynÄ› pÅ™ispíval na syna urÄ•itou Ä•ástkou, po tom
rozhodnutí uÅ¾ nedal ani korunu.
Rozvod nabyl právní moci v lednu a nyní uÅ¾ bývalý manÅ¾el dal jasnÄ› (byÅ¥ ústnÄ›) mé pÅ™ítelkyni najevo, Å¾e od n
korunu a uÅ¾ vÅ¯bec ne zpÄ›tnÄ›. PÅ™iÄ•teme-li k tomu je&scaron;tÄ› fakt, Å¾e tento muÅ¾ nedává nic ani na bydlení, aÄ• Å
jednom bytÄ› s mou pÅ™ítelkyní, je nasnadÄ›, Å¾e ona sama nemÅ¯Å¾e náklady spojené s péÄ•í o dítÄ› a obstaráváním
domácnosti utáhnout. I pÅ™esto, Å¾e se po smrti mé manÅ¾elky starám o dvÄ› dÄ›ti se jí snaÅ¾ím v&scaron;emoÅ¾nÄ› pom
napÅ™íklad malému platím &scaron;kolku, platím úhrady za byt atp.
Má pÅ™ítelkynÄ› nyní podala trestní oznámení podle §
tr.zák. Jak má postupovat v dobÄ› dokazování a je opodstatnÄ›ná hypotéza, Å¾e vyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•e vÅ¯Ä•i dítÄ›ti
vzniká automaticky podle § 85 zákona o rodinÄ›, tedy je moÅ¾né Å¾ádat výÅ¾ivné i za dobu, kdy sice bylo dítÄ› svÄ›Å™ené d
péÄ•e matky, ale rozvod je&scaron;tÄ› nebyl právnÄ› úÄ•inný? Policie tuto verzi zpochybÅˆuje. DÄ›kuji za odpovÄ›Ä•.
Marek ODPOVÄšÄŽ: OhlednÄ› výÅ¾ivného se tu uÅ¾ párkrát psalo, tak je&scaron;tÄ› toto:
- rodiÄ•e mají samozÅ™ejmÄ› vyÅ¾ivovací povinnost k dítÄ›ti nezávisle na okamÅ¾iku rozvodu. O úpravÄ› pomÄ›rÅ¯, tedy o
vý&scaron;i výÅ¾ivného v&scaron;ak rozhoduje soud rozsudkem. Je proto vhodné, aby pomÄ›ry dítÄ›te byly vÅ¾dy upraveny d
aktuální situace - v prÅ¯bÄ›hu trvání manÅ¾elství je tedy moÅ¾né podat návrh na úpravu pomÄ›rÅ¯ nezl. dÄ›tí pro dobu po
rozvodu, ale i na dobu pÅ™ed rozvodem. Z Va&scaron;eho dotazu je zÅ™ejmé, Å¾e k vydání tohoto rozhodnutí
nedo&scaron;lo. Nic v&scaron;ak není ztraceno, výÅ¾ivné mÅ¯Å¾ete poÅ¾adovat aÅ¾ tÅ™i roky zpÄ›tnÄ›, a to od okamÅ¾iku
do&scaron;lo ke zmÄ›nÄ› pomÄ›rÅ¯ (kdyÅ¾ otec pÅ™estal pÅ™ispívat na domácnost, kdyÅ¾ se matka i s dÄ›tmi odstÄ›hovala
Dokazování budou provádÄ›t orgány Ä•inné v trestním Å™ízení, matka dÄ›tí bude pÅ¯sobit jako svÄ›dek, coÅ¾ na její osobu Å¾
zvlá&scaron;tní nároky neklade.
- pÅ™esná Ä•ástka výÅ¾ivného nikde stanovena není - nedá se tedy pÅ™esnÄ› Å™íct, Å¾e výÅ¾ivné bude Ä•init urÄ•itou pro
pÅ™íjmÅ¯ rodiÄ•e. Vý&scaron;e výÅ¾ivného by mÄ›la na jedné stranÄ› odpovídat odÅ¯vodnÄ›ným potÅ™ebám nezl. dítÄ›te (ná
jídlo, o&scaron;acení, dal&scaron;í materiální zabezpeÄ•ení, léky, ale i kulturní a sportovní vyÅ¾ití dítÄ›te) a na stranÄ› druhé
výdÄ›lkovým moÅ¾nostem a schopnostem rodiÄ•e (tedy nikoli ve v&scaron;ech pÅ™ípadech skuteÄ•nÄ› dosahovaným pÅ™íjm
leckdy pÅ™íjmÅ¯m, které Ä•lovÄ›k s obdobnou kvalifikací a schopnostmi mÅ¯Å¾e dosáhnout); uÅ¾ z tohoto výÄ•tu je patrné, Å¾
jakékoli vtÄ›snání do tabulek by bylo více neÅ¾ obtíÅ¾né.
Výdaje, které otec pÅ™ípadnÄ› mÅ¯Å¾e uvádÄ›t, aby co nejvíce srazil Ä•ástku k minimu (splátky, spoÅ™ení...), nesmí mít na ú
soudu vliv, neboÅ¥ výÅ¾ivné pro nezl. dítÄ› má pÅ™ed tÄ›mito závazky pÅ™ednost - naopak výraznÄ› by vý&scaron;i výÅ¾ivn
ovlivnily dal&scaron;í otcovy vyÅ¾ivovací povinnosti - jiné dÄ›ti, souÄ•. manÅ¾elka bez vlastního pÅ™íjmu, atd.

- KromÄ› toho je je&scaron;tÄ› dal&scaron;í nárok - vÅ¯Ä•i otci svého dítÄ›te máte nárok na poskytnutí pÅ™íspÄ›vku na výÅ¾iv
úhradu nákladÅ¯ spojených s tÄ›hotenstvím a slehnutím, a to po dobu dvou let. V tomto pÅ™ípadÄ› byste nemÄ›la nárok na tzv.
penÄ›Å¾itou pomoc v mateÅ™ství (vyplácí se ve stejné vý&scaron;i jako nemocenská), ale na dávky státní sociální podpory
a na dávky a sluÅ¾by sociální péÄ•e - rodiÄ•ovský pÅ™íspÄ›vek, pÅ™íspÄ›vek na bydlení, dorovnání do Å¾ivotního minima at
se na obecní úÅ™ad v místÄ› svého bydli&scaron;tÄ›, kde vám sdÄ›lí pÅ™esné podmínky pro získání nároku na jednotlivé
dávky a jejich vý&scaron;i. d@niela
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