Kudlanka

VÃ•Å½IVNÃ‰ Z CIZINY
ÃšterÃ½, 04 Å™Ã-jen 2016

Dobrý den, prosim o radu ohlednÄ› výÅ¾ivného. MÅ¯j bývalý v souÄ•asné dobÄ› Å¾ije v cizinÄ›, ale neplatí mi Å¾ádné alimen
PÅ™itom vím, Å¾e tam pracuje a bere dost penÄ›z.Nevím, co mohu udÄ›lat a na koho se, na jaký úÅ™ad, obrátit o pomoc. DÄ›
pÅ™edem, IVANA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Ivanko,
tak nejprve, jak to Å™íká zákon:

- RodiÄ• nebo osoba, které bylo dítÄ› soudnÄ› svÄ›Å™eno do péÄ•e (v pÅ™ípadÄ› zletilosti dítÄ› samo), se mohou obrátit s Å¾
o pomoc pÅ™i vymáhání výÅ¾ivného na ÚÅ™ad pro mezinárodnÄ›právní ochranu dÄ›tí v BrnÄ› (dále také &bdquo;ÚÅ™ad&ld
sídlem &Scaron;ilingrovo námÄ›stí 3/4, 602 00 Brno; tel. 542 215 522. VýÅ¾ivné lze vymáhat na základÄ› jiÅ¾ existujícího
exekuÄ•ního titulu, tedy vykonatelného rozhodnutí Ä•eského nebo zahraniÄ•ního soudu, které placení výÅ¾ivného konkrétní
osobÄ› ukládá
- Rozhodnutí Ä•eských soudÅ¯ nejsou ve v&scaron;ech státech automaticky vykonatelná. ÚÅ™ad podrobnÄ› Å¾adatele pouÄ•
o dal&scaron;ím postupu a o dokladech, které je nutno doloÅ¾it. Pokud pÅ™edloÅ¾ené doklady splÅˆují v&scaron;echny
náleÅ¾itosti, ÚÅ™ad podle konkrétní situace podá návrh k zahraniÄ•nímu soudu nebo postoupí vÄ›c k dal&scaron;ímu Å™ízen
pÅ™íslu&scaron;nému cizímu orgánu nebo organizaci. O tomto úkonu a o výsledku Å™ízení Å¾adatele vyrozumí.

- ÚÅ™ad sice nemá Å¾ádné právní prostÅ™edky, jak pÅ™inutit spolupracující orgány v cizinÄ› nebo pÅ™ímo osoby povinné
svých povinností a závazkÅ¯, nicménÄ› nic mu nebrání v tom, aby aktivnÄ› pobízel pÅ™ijímací orgán k uplatÅˆování postupu, k
by vedl k vymoÅ¾ení výÅ¾ivného. V rámci toho se mÅ¯Å¾e rovnÄ›Å¾ pÅ™ijímacího orgánu dotazovat na okolnosti relevantní
vymáhání výÅ¾ivného, navrhovat urÄ•ité postupy apod. A teÄ•, co v&scaron;echno si musí&scaron; pÅ™ipravit:

Pro posouzení moÅ¾nosti vymáhání výÅ¾ivného ze zahraniÄ•í je nezbytné odpovÄ›dÄ›t na tyto otázky:

- Je osoba, od které chcete vymáhat výÅ¾ivné, zapsána v rodném listu dítÄ›te?
- Existuje soudní rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost platit výÅ¾ivné v urÄ•ité konkrétní vý&scaron;i
k Va&scaron;im rukám?
- Znáte adresu povinného v zahraniÄ•í?
- Máte informace o majetku a pÅ™íjmech povinného?
- Existuje dluh na výÅ¾ivném?

Pokud jste na v&scaron;echny otázky odpovÄ›dÄ›li ANO, za&scaron;lete písemné doklady urÄ•ující vý&scaron;i výÅ¾ivného
(prostou, neovÄ›Å™enou kopii), jeÅ¾ máte k dispozici, ÚÅ™adu se Å¾ádostí o vymáhání výÅ¾ivného ze zahraniÄ•í a popisem
Vzor je k dispozici zde (63.5 kB, MS Excel tabulka). Na dal&scaron;í stránce je náhled, jak ten formuláÅ™ vypadá, pro
pÅ™edstavu, co v&scaron;e je nutno sehnat.

Pokud nÄ›která z odpovÄ›dí byla NE, kontaktujte ÚÅ™ad pro zji&scaron;tÄ›ní, jak a zda je moÅ¾né situaci Å™e&scaron;it.

https://www.kudlanka.cz
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ÚÅ˜AD PRO MEZINÁRODNÄšPRÁVNÍ

OCHRANU DÄšTÍ V BRNÄš DOTAZNÍK Spr
Um
tento dotazník vyplÅˆte strojem nebo Ä•itelným tiskacím
písmem
Neznámé údaje vy
mezinárodnÄ›právní chranu dÄ›tí, &Scaron;ilingrovo nám. 3/4, 602 00 Brno
Pok
soudu nebo jiného orgánu, pÅ™iloÅ¾te jeho (neovÄ›Å™enou) kopii
DÍTÄš jméno
pÅ™íjmení
Narozen(a) kdy
kde
Státní pÅ™íslu&scaron;nost
bydli&scaron;tÄ›
v péÄ•i koho (jméno, adresa)
nav&scaron;tÄ›vuje &scaron;kolu
je v uÄ•ebním oboru kde
je zamÄ›stnán kde
od kterého dne
s jakou
odmÄ›nou - mzdou
narozen(a) v manÅ¾elství
narozen(a) mimo manÅ¾elství
Otcovství
(jen u dÄ›tí naro
manÅ¾elství) uznáno otcem dobrovolnÄ›
a) pÅ™ed matrikáÅ™em b) pÅ™ed soudem
kterého úÅ™adu kterým
k
kdy
Ä•. jednacího protokolu
dosud úÅ™ednÄ› neurÄ•eno
urÄ•eno rozsudkem
kterého soudu
ze dne
Ä•.
právní moc ode dne
otec se odvolal - neodvolal
rozsudek odvolacího soudu
kterého
ze dne
Ä•.j.
právní moc ode dne
soudní Å™ízení o urÄ•ení otcovství dosud neskonÄ•eno
zahájeno dne:
MATKA
jméno pÅ™íjmení rozená
narozena kdy kde
státní pÅ™íslu&scaron;nost
bydli&scaron;tÄ›:
e-mail:
telefonní Ä•íslo:
stav: svobodná
dosud vdaná za otce dítÄ›te
rozvedená s otcem dítÄ›te
vdaná
(nikoliv za otce dítÄ›te)
znovu provdaná (po rozvodu s otcem dítÄ›te)
zamÄ›stnána: jako co pÅ™esné oznaÄ•ení
zmÄ›stnavatele hrubý mÄ›síÄ•ní pÅ™íjem
Matka je - není v písemneém styku s otcem dítÄ›te (a proÄ•)
snaÅ¾il
otcem dohodnout po dobrém - s jakým výsledkem
nepokusila se dohodnout s otcem o placení výÅ¾ivného a proÄ•:
matce je - není znám dÅ¯vod neplacení výÅ¾ivného otcem
sociální pomÄ›ry, v nichÅ¾ Å¾ije matka s dtítÄ›tem (bydl
zdravotní stav obou, náklady, péÄ•e o dal&scaron;í dÄ›ti)
OTEC jméno pÅ™íjmení
narozen kdy kde
státní pÅ™íslu&scaron;nost
národnost
bydli&scaron;tÄ› poslední v ÄŒR (uvést do kdy) v&scaron;echny adresy v
cizinÄ›
1. NynÄ›j&scaron;í (od roku):
2. PÅ™edchozí:
3. Pobyt otce neznám
e-mail:
telefonní Ä•íslo:
Stav: svobodný
dosud Å¾enatý s matkou dítÄ›te
rozvedený s matkou dítÄ›te
Å¾enatý (nikoliv s matkou dítÄ›te)
znovu Å¾enatý (po rozvodu s matkou dítÄ›te)
ZamÄ›stnání: poslední v ÄŒR
jako co:
kde (pÅ™esné uve
zamÄ›stnavatele)
s jakým hrubým pÅ™íjmem
nynÄ›j&scaron;í v cizinÄ›:
jako co:
kde:
s jakým pÅ™íjmem:
neznáno:
RodiÄ•e otce: otec matka
jméno a pÅ™íjmení jméno a pÅ™íjmeni
bydli&scaron;tÄ› bydli&scaron;tÄ
pÅ™íbuzní otce, kteÅ™í by mohli znát jeho pobyt (uvést jméno a pÅ™íjmení, adresu, pÅ™íbuzenský vztah k otci)
SÅˆatek rodiÄ•Å¯ dítÄ›te kdy kde
manÅ¾elství dosud trvá - manÅ¾elství rozvedeno
Rozvod proveden rozsudkem
kterého soudu:
ze dne:
Ä•.j.
právní moc ode dne:
za pÅ™ímé pÅ™ítomnosti otce v Å™ízení
bez úÄ•asti otce
v Å™ízení (jeho pobyt v té dobÄ› nebyl znám)
VýÅ¾ivné urÄ•eno rozsudkem (platí i o soudnÄ› schválené dohodÄ› rodiÄ•Å
kterého soudu:
ze dne:
Ä•.j.
právní moc ode dne:
za pÅ™ímé pÅ™ítomnosti otce v Å™ízení
bez úÄ•asti ot
dítÄ›te v Å™ízení (jeho pobyt v té dobÄ› nebyl znám)
povinnost otce stanvoena s úÄ•inností ode dne:
vý&scaron;e
výÅ¾ivného mÄ›síÄ•nÄ›:
otec dluÅ¾í výÅ¾ivné ode dne:
otec platí nepravidelnÄ›
vý&scaron;e dluhu k dne&scaron;n
celkové Ä•ástce:
VýÅ¾ivné
výÅ¾ivné vymáháno soudním výkonem rozhodnutí (sráÅ¾ky ze mzdy) výkon naÅ™
usnesením
kterého soudu:
dne:
Ä•.j.:
dosud soudnÄ› neurÄ•eno
otec paltil dosud dobrovolnÄ› - neplatí
vÅ¯bec
kolik
jak Ä•asto
pÅ™ímo v cizí mÄ›nÄ›
prostÅ™ednictvím tÅ™etí osoby ÄŒR a koho
Matce byl - neb
pÅ™íspÄ›vek na výÅ¾ivu dítÄ›te
s úÄ•inností od :
ve vý&scaron;i &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
mÄ›siÄ•nÄ›
VyÅ¾ivovací povinnost k dítÄ›ti byla soudnÄ› stanovena rodiÄ•Å¯m otce - matky rozsudkem:
kterého so
ze dne:
Ä•.j.
právní moc ode dne:
ve vý&scaron;i
otci
matce
Dal&scaron;í dÅ¯leÅ¾ité údaje
Prohla&scaron;uji, Å¾e v&scaron;echny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Zavazuji se, Å¾e jakoukoliv zmÄ›nu
oznámím nepodlenÄ› ÚÅ™adu.
V
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;&hellip;&hellip;dne
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;.. 200
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
podpis
ochrany dÄ›tí nebo opatrovnického soudu dítÄ›te.
ÚÅ™ad pro mezinárodnÄ›právní ochranu dÄ›tí
3/4, 602 00 Brno, ÄŒeská republika
tel.0420542215526, fa
https://www.kudlanka.cz
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