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Zajímají Vás
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Příští článek:
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Vyživovací povinnost je zákonem uložená povinnost určitých osob poskytnout
jiným osobám pomoc při uspokojování jejich životních potřeb za předpokladu,
že tyto osoby nejsou schopny se samy živit. Jedná se o projev principu rodinné
solidarity, která patří k základním principům institutu rodiny.

Akreditiv

Vyživovací povinnost je plněna poskytováním majetkového souboru věcí a
jiných právních hodnot, které jsou penězi ocenitelné a které jsou zpravidla
označovány jako „výživné“, a to v pravidelných dávkách. Právo na výživné je
vázáno na osobu oprávněného, zásadně tedy není možné toto právo převádět na
další osoby ani nepřechází na dědice. Rovněž není možné se tohoto práva do
budoucna vzdát.

vzor

Povinnost k poskytování výživného mají pouze osoby zákonem výslovně
uvedené. Mezi tyto patří zejména manželé a předci s potomky v linii přímé, kdy
dítě má nárok na takové výživné, aby jeho životní úroveň byla zásadně shodná
s životní úrovní rodičů, naproti tomu dítě je povinno svým rodičům zajistit
výživu „slušnou“. Dle zákona náleží výživné a zajištění úhrady některých
nákladů také neprovdané matce, přičemž k jeho poskytnutí je povinen muž,
jehož otcovství je pravděpodobné. Zákon nevylučuje smluvní sjednání
výživného i mezi jinými osobami, než které jsou v zákoně uvedeny.

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal advokátní kancelář.

