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Rozchod vyžaduje vel korysost
Rozchod s partnerem je vždy velmi bolavá situace. Nera-
dostně končí kapitola, která tak slibně začala - Iáskou.
Má-Ii býtrozchod mírumiIovný, neobejde se bez velko-
rysosti na obou stranách. Konec manželství, či dokonce
rozpad rodiny, je osobní tragédie všech zúčastněných.

tedv, že kromě dětí mohou trpět muži
,%

iže_ny.

Vždy skončíme u slušnosti, ohĚú;
plnosti a cti těch, kteří někoho uvrhIi
do těžké situace. Mělo by být otázkou

poslední době se manželství
r ozpad$í sn ad n o, b ez záv až-
ných důvodů. Téměř nikdo se
nesnaží překonat přirozené

krize v soužití využítjejako příležitost ke
zvýšeni kval ity partnerství.

Počátek vztahu, poznamenaný zlomenými
srdci bývalého partnera (partnerky) a dětí,
jezatížený od počátku velkou bolestí.
Noví partneři by měli vzít v úvahu, že siuffi
milovaného se zajímat

mlru

osetrlt.
Kdo je opouštěn, má chvilku právo
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Téma platby výživného na
děti a partnera je v současnosti
velmi důležité. v naší společnos-
ti žiie početná skupina opuš-
těných matek s dětmi, mnohé

@
často inteligentní a zajímavé
ženy. Péče o dvě a více dětí
a jejich výchova představují však
zátěž v hodnotě jednoho a více pracov-
ních úvazků. Nemohou se stát finančně
pbesracnýml.

So_ga"rn .t"lou.na,
na děti je závislá zřejmě na jakýchsi zá-

@i@e,
kteří platí 1500 korun na dítě, a také
t@y
nebylo nic divného, kdyby byl zásadní
rozdíl mezijejich výdělky. Uvedený pří-
klad se však týká dvou otců, pohybují-
cích se na stejné platové výši - kolem 40
000 korun. Bývalá žena prvního z nich
žije v bídě, exmanželka druhého by byla

i bez alimentů velmi bohatá, rozhod|a
se však, že svého muže zničí. vidíme

Po přečtení zákona, který se snaží
ošetřit situaci strádajících, musím
konstatovat, že vy!r;l1c !§Fi! nikdo.

prestiže, že bývalé rodiny
materiálně nestrádají. Nwí

_l""i"]!: "gs.ť:]!r!rměli spravedlivým dílem dělitp@
ktsré po c"r.tš živo
a p-orodily. Zádnéz nich by

mít lepší možnos-

mdlého nebo povahy psychopaťřkE--.i;----;-ffi-
Víme všichni, že kdo ň€-čhčéTláťETé

Patricie ANZAR!

Qdc|19C_dq111"ho vztah u málokdy

Z hlediska morálky je nejcennější
když dopustíme rozpad rodiny pouze
ze 4evných a záÝažnýci-d'ůVóilT. Kd6-----_-..._
se ylhá po rychlěm í3pok6jeňíbez
Jozmysl u, bez myšlen kýňá-ilůslědký na;--4-:,----++životy všech dotčených, |ě?T§m-fiúZha

!:!u.Prorg ngli rpr.u.dliué .,
na takové chování jako na důkaz o nesne-

své kroky obhájí,

Nárok na výživné mezi rozuedenými manžely
Rozvodovost v naší republice dosahuje astronomic-

kých hodnot a dříve posvátný svazek muže a ženy
je dnes běžným předmětem soudních sporů, a to

zejména o dětia majetek. Ačkoli rozvodem právní
vztahy mezi manžely v zásadě zankúi, může v ně-

kterých případech manželka nebo manžel požadovat
placení výživného nejen pro dítě, ale i pro sebe.

bčanský zákoník stanovuje že
není-li rozvedený manžel schopný
uživit se po rozvodú sám a tato ne-
schopnost má souvislost s bývalým

manželstvím, vzniká bývalému manželovi vůči
druhému vyživovací povinnost v přiměřeném
rozsahu. Ovšem jen v případě, lze-li tak spraved-
livě požadovat zejména s ohledem na věk nebo
zdravotní stav rozvedeného manžela v době
rozvodu nebo skončení péče o společné dítě.
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9ň manžel, který se vůčt druhému

m a nžel ovi dop ustil d o m á cího n ásilí,

nemá nárok na výživné, ačkoli splňuje

podmínky pro jeho přiznání.

Rozsah vyživovací povinnosti se řídí pře-

devším vzájemnou dohodou, Pokud k ní
nedojde, může manžel, žádqící o výživné,
navrhnout, aby rozhodl soud. Ten pak
při rozhodování o výživném ajeho výši
zejména zkoumá, jak dlouho manželství
trvalo, jak dlouho jsou někdejší partneři
rozvedeni a zda:

o si rozvedený manžel neopatřil zaměst,
náňí, přestože mu v tom nebránila
závažná překážka;

o si rozvedený manžel mohl výživu zajistit
řádným hospodařením s vlastním
majetkem;

o se rozvedený manžel podílel během
manželství_ na péči o rodinu a domác-
no5t;

Rozvod představuje někdy tak
citeIný zásah do osobního života,
že se leckdy jeden z rozvedených
manželů není schopen sám uživit.
Pokud žádáte o výživné na sebe,
nebo je máte platit, doporučuji
konzultaci s právníkem. Ten
posoudi oprávněnost nároku a za-
jistí ochranu vašich práv. Každý
případ je totiŽ nutné posuzovat
zcela individuálně.

se rozvedený manžel nedopustil vůči
bývalému manželu nebo osobě mu
blízké trestného činu.

Kromě výše uvedených případů může
o výživné požádat soud manžel, jenž

rozvrat manželství převážně nezapříčinil
nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému
rozvod způsobil závažnou újmu, a to

&r§rourr, v našíreptublice dosa-

huje astronomických hodnot a dříue

posvátný svazek muŽe a Ženy je dnes

běžným předmětem soudních sporů,

a to zejména o děti a majetek.

nejen v rovině majetkové ale i citové.
V tomto případě lzevýživné poskytnout
nejdéle na tři roky od rozvodu.

právo rozvedeného manžela
na výživné zaniká,
pokud uzavře
nové manželství,
nebo vstoupí do
registrovaného
partnerství.

.|UDr. Zbyněk
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