
Rozvod manželství a výživné

Výživné a jeho vymáhání

Jednou z nejpal iv jších otázek p i rozvodovém ízení, které zahrnuje d ti, je vyživovací
povinnost. Ten, kdo platí výživné, se asto domnívá, že na ízená ástka je p íliš vysoká a že
peníze nejsou využívány ve prosp ch dít te. Opatrovník se n kdy domnívá, že potíže spojené
se  získáním výživného nestojí za námahu, nebo má naopak absolutn  zkreslené p edstavy o
jeho  výši.  Oba  rodi e  by  si  m li  uv domit,  že  dít  má  zákonné  právo  být  finan
podporováno, bez ohledu na to, zda jsou rodi e svoji nebo ne.

Každý stát má své vlastní sm rnice o vyživovací povinnosti, které stanovují spravedlivou
ástku, která má být jako výživné placena. P i stanovení výše výživného se berou v úvahu

tyto skute nosti:

- pot eby dít te: jídlo, oble ení, p íst eší
- solventnost rodi  – každý rodi  musí p ispívat na výživu dít te podle míry své

solventnosti a to ne jenom jeden!
- životní standard – nem l by se zm nit životní standard dít te a berou se v potaz

výdaje dít te

Výživné se obvykle platí do té doby, než dít  dosáhne zletilosti. Ta nastává v okamžiku, kdy je
dít ti 18 let, v p ípad , že studuje, je odložena až do v ku 21 let. Invalidním d tem m že být
výživné vypláceno po dobu neur itou. Platba výživného m že skon it d íve v následujících

ípadech:

1. zrušení opatrovnictví
2. atek dít te
3. vstup dít te do armády
4. dít  se odst huje a žije samostatn
5. úmrtí dít te
6. dít  je prohlášeno soudem za sob sta né

Takže co d lat, když váš bývalý neplatí? Jestliže nedostáváte výživné a nic s tím ned láte,
nikdo jiný to za vás d lat nebude. Jestliže nedostáváte výživné, je na vaší odpov dnosti za ít



s prvními kroky, jak ho získat. Obra te se na právní kancelá , urgujte otce i matku dít te
apod.

Každý rodi  by si m l zárove  uv domit, jaké jsou možnosti toho druhého. Pokud vás
rozvodové ízení a dohoda o výživném teprve eká, zkuste se rad ji jako lidé domluvit.
Nejvíce vaším rozvodem trpí práv  d ti, a to nejen po stránce materiální, ale i psychické.
Mnohé ženy se snaží získat na výživném co nejvíce, ale zapomínají zvážit, zda jejich bývalý
partner v bec takové finan ní prost edky má. Stanovením p im ené výše výživného zamezíte
jeho neplacení v budoucnosti.
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