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PORADÃ•TE MI S VÃ•Å½IVNÃ•M?
ÃšterÃ½, 31 leden 2017

Dobrý den, moc prosím o radu - chtÄ›la bych podat Å¾ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného pro nezletilou dceru; výÅ¾ivné bylo
naposledy upraveno a stanoveno na 1500,- KÄ•/mÄ›s. nÄ›kdy v r. 2011, kdy byly dceÅ™i 4 roky. Sly&scaron;ela jsem, Å¾e lze u
zvý&scaron;ení výÅ¾ivného stejnÄ› jako u prvotního urÄ•ovaní vý&scaron;e výÅ¾ivného poÅ¾adovat proplacení aÅ¾ 3 roky zp
pravda?

Je potÅ™eba soudu doloÅ¾it ve&scaron;keré výdaje na nezletilou formou dokladÅ¯ o platbÄ›, úÄ•tenek apod., nebo staÄ•í jen
seznam výdajÅ¯ za 2-3 roky zpÄ›tnÄ› + napÅ™íklad Ä•estné prohlá&scaron;ení, Å¾e k zbývajícím uvedeným výdajÅ¯m nemohu
doklad o platbÄ› (napÅ™. hodiny klavíru a zpÄ›vu, které jsem hradila známému cash a samozÅ™ejmÄ› jsem nechtÄ›la Å¾ádný
doklad) nebo i fakt, Å¾e po2 letech doklady vyhazuji, kdyÅ¾ padá záruka, logicky je neskladuji ...)
A jak má být taková Å¾ádost pÅ™esnÄ› formulována?
Mám v Å¾ádosti uvést jen výdaje, které souvisí se &scaron;kolním rokem, nebo i výdaje jako jsou tábory, dovolené
apod.) - otec za celou dobu, co chodí dcera do &scaron;koly, pÅ™ispÄ›l na &scaron;kolní pomÅ¯cky a krouÅ¾ky jednorázovÄ› 1
a tím to také skonÄ•ilo. Je&scaron;tÄ› poprosím o radu, chci také podat návrh na úpravu styku otce s dítÄ›tem, protoÅ¾e ho
nemáme nijak stanoven, a zaÄ•aly se dít vÄ›ci pro mÄ› neúnosné, jako Å¾e si vyzvedne dceru bez mého vÄ›domí v druÅ¾inÄ›,
by mÄ› o tom kdokoli informoval atd. a kaÅ¾dý Å™íká nÄ›co jiného, jeden, Å¾e na to má otec právo ji kdykoli vyzvednout, i
pÅ™esto, Å¾e ji mám v péÄ•i, jiný zase tvrdí opak, tak jsem z toho zmatená, náhodou nevíte, jak je to doopravdy?
KaÅ¾dopádnÄ› je mi jasné, Å¾e úprava styku bude potÅ™eba; teÄ• jen dotaz, zda mám onen návrh podat soubÄ›Å¾nÄ› s
návrhem o zvý&scaron;ení alimentÅ¯, a pokud ne, tak který by mÄ›l být jako první. PÅ™ikládám pÅ™edbÄ›Å¾nÄ› sepsaný návr
zvý&scaron;ení, absolutnÄ› netu&scaron;ím, zda je to v této podobÄ› pÅ™ijatelné, nebo zda se platí nÄ›jaký obnos napÅ™. za k
kolikrát má být návrh vyti&scaron;tÄ›n a podán u pÅ™íslu&scaron;ného soudu na podatelnÄ› ...
PÅ™edem vám moc dÄ›kuji za vá&scaron; Ä•as a za va&scaron;i odpovÄ›Ä•. PÅ™eji hezký zbytek dne, budu se tÄ›&scaron;it
pozdravem, KRISTÝNA

https://www.kudlanka.cz
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