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NedÄ›le, 07 srpen 2016

Dobrý den, mÄ›la bych dotaz: manÅ¾el platí na syna z prvního manÅ¾elství. Synovi je 22, letos mu bude 23 let, teÄ• dodÄ›lal
ale chce studovat dále. Bydlí u matky, auto nemá, jezdí MHD. Nemá Å¾ádné koníÄ•ky, sporty atd., nemá tudíÅ¾ ani
Å¾ádné vy&scaron;&scaron;í náklady.

Do práce se rozhodnÄ› nepoÅ¾ene; po vzoru dÄ›deÄ•ka bude chtít studovat co nejdéle to pÅ¯jde. S manÅ¾elem máme d
malé dÄ›ti. MÅ¯j dotaz zní: do kdy má muÅ¾ povinnost platit alimenty? Rádi tomuto synovi budeme pÅ™ispívat na cokoliv,
ale alimenty má dost vysoké a Ä•ástku nezmÄ›nÄ›nou. DÄ›kuji moc, PETRA

O D P O V Äš ÄŽ :
VyÅ¾ivovací povinnost rodiÄ•Å¯ k dÄ›tem trvá do doby, dokud dÄ›ti nejsou samy schopny se Å¾ivit. Toto ustanovení
v&scaron;ak neznamená, Å¾e vyÅ¾ivovací povinnost pomíjí vÅ¾dy hned, jakmile dítÄ› dosáhne jakýchkoli výdÄ›leÄ•ných sch
moÅ¾ností. RodiÄ•e mají mimo jiné prostÅ™ednictvím vyÅ¾ivovací povinnost dbát o do, aby dítÄ› na&scaron;lo zdroj své bud
obÅ¾ivy v takovém oboru, pro který má schopnosti a nadání a v nÄ›mÅ¾ se mÅ¯Å¾e náleÅ¾itÄ› uplatnit.
PÅ™i urÄ•ování
výÅ¾ivného se vychází z pÅ™edpokladu, Å¾e dÄ›ti mají právo se podílet na Å¾ivotní úrovni svých rodiÄ•Å¯. PÅ™ihlédne se p
jedné stranÄ› k oprávnÄ›ným potÅ™ebám dítÄ›te v souvislosti s jeho vÄ›kem, zdravotním stavem, zájmovou Ä•inností a potÅ™
&scaron;kolních pomÅ¯cek. Soud ov&scaron;em musí posuzovat i moÅ¾nosti rodiÄ•e, který má výÅ¾ivné platit. Soud
tedy vychází z pÅ™íjmu rodiÄ•e, jeho majetku a musí pÅ™ihlédnout i k dal&scaron;ím pÅ™ípadným vyÅ¾ivovacím povinnoste
jiným dÄ›tem Ä•i dal&scaron;ím osobám.
JestliÅ¾e je Å¾ivotní úroveÅˆ rodiÄ•e pouze prÅ¯mÄ›rná nebo niÅ¾&scaron;í neÅ
nelze stanovit výÅ¾ivné, které by tuto jeho Å¾ivotní úroveÅˆ výraznÄ› pÅ™esahovalo, a to ani tehdy, jsou-li potÅ™eby dítÄ›te v
zvý&scaron;eny. Zákon o rodinÄ› vychází ze zásady, Å¾e pokud dítÄ› Å¾ije s obÄ›ma svými rodiÄ•i, mÄ›lo by sdílet jejich Å¾iv
úroveÅˆ. Takový stav by mÄ›l být zachován, i kdyÅ¾ dítÄ› Å¾ije jenom s jedním z rodiÄ•Å¯. X X X
TakÅ¾e - bude-li Å™ádn
pokraÄ•ovat ve stejném studiu, máte jedinou moÅ¾nost - domluvit se s ním, zda by nestudovat dálkovÄ› - tedy pÅ™i
zamÄ›stnání. ProtoÅ¾e jinak výÅ¾ivné pokraÄ•uje do skonÄ•ení jeho Å™ádného studia. Ale jak pí&scaron;ete, chlapec tyhle to
nemá.
Je&scaron;tÄ› je moÅ¾nost soud poÅ¾ádat o sníÅ¾ení výÅ¾ivného - viz pÅ™edchozí druhý odstavec... DrÅ¾ím pa
v&scaron;em zúÄ•astnÄ›ným. d@niela P. S. - a jako vÅ¾dy - podívej se na levou stranu - do odstavce "Související Ä•lánky"
tam najde&scaron; plno dal&scaron;ích informací!
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