
V l á d n í  n á v r h 

 
Z Á K O N 

 
ze dne …………………….2017 

 
 

o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících 
zákonů 

(zákon o zálohovaném výživném) 
 
 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

ZÁLOHOVANÉ VÝŽIVNÉ 
 

 
§ 1 

 
Předmět úpravy 

 
Tento zákon upravuje poskytování zálohovaného výživného nezaopatřeným dětem 

(dále jen „zálohované výživné“) v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému 
dítěti soudem uloženou povinnost hradit výživné (dále jen „povinná osoba“), tuto svou 
povinnost řádně a včas neplní. 
 
 

§ 2 
 

Vymezení některých pojmů 
 

(1) Osobou, která má podle tohoto zákona nárok na zálohované výživné (dále jen 
„oprávněná osoba“), je nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální podpoře1), 
a) které je na území České republiky hlášeno k trvalému pobytu podle zákona o evidenci 

obyvatel2), nebo podle jiného právního předpisu3), 
b) které je rodinným příslušníkem osoby, jejíž nárok na dávku vyplývá z přímo 

použitelného předpisu Evropské unie4)nebo je rodinným příslušníkem občana 
                                                           
1) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 10 až 12a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.  
3) § 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. 
  § 66 až 68 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb. 
  § 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb. 
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Evropské unie, popř. států Evropského hospodářského prostoru, který je zaměstnaný, 
samostatně výdělečně činný, nebo si takové postavení ponechává a má právo na rovné 
zacházení podle předpisu Evropské unie5), 

c) které je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, popř. států Evropského 
hospodářského prostoru, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle 
jiného právního předpisu6) po dobu delší než 3 měsíce a má právo na rovné zacházení 
podle předpisu Evropské unie4) a tento občan a s ním společně posuzované osoby 
podle zákona o státní sociální podpoře7) nejsou neodůvodnitelnou zátěží posuzovanou 
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi8), 

d) které je rodinným příslušníkem cizince, kterému byla udělena doplňková ochrana9), 
e) které je rodinným příslušníkem cizince, který je držitelem povolení k trvalému pobytu 

s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii 
na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení 
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle jiného právního předpisu10) a 

ke kterému povinná osoba neplní řádně a včas soudem uloženou povinnost hradit výživné 11). 
  
(2) Žadatelem o zálohované výživné je sama oprávněná osoba nebo osoba, která je 

v zastoupení oprávněna přijímat výživné za oprávněnou osobu. 
 

(3) Příjemcem zálohovaného výživného je žadatel. Do konce kalendářního měsíce, v 
němž nezaopatřené dítě nabylo plné svéprávnosti, přijímá zálohované výživné osoba 
oprávněná přijímat výživné. Plně svéprávnému nezaopatřenému dítěti se zálohované výživné 
vyplácí od splátky zálohovaného výživného náležející za kalendářní měsíc následující po 
kalendářním měsíci, v němž nabylo plné svéprávnosti, a to za podmínky, že plně svéprávné 
nezaopatřené dítě neprojeví vůli, aby se zálohované výživné dál nevyplácelo. 

 
(4) Zálohované výživné podle tohoto zákona je zvláštní sociální dávkou, kterou 

poskytuje a náklady na ni hradí stát. Zálohované výživné nepodléhá výkonu rozhodnutí, nelze 
jej dát do zástavy ani nemůže být předmětem dohody o srážkách. 

 
CELEX: 32011R0492  
CELEX: 32004L0038 
CELEX: 32011L0095 
CELEX: 32003L0109 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků 

uvnitř Unie. 
5)Čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie 

a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení 
č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 
90/364/EHS a 93/96/EHS. 

6) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
7) § 7 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
8) § 16 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
9) § 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
10) §42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
11) Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 
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§ 3 
 

Podmínky nároku na zálohované výživné 
 

(1) Oprávněná osoba má nárok na zálohované výživné, pokud  
a) povinná osoba neplní soudem uloženou povinnost hradit výživné po dobu delší než 

3 kalendářní měsíce před podáním žádosti; 
b) příjem oprávněné osoby spolu s příjmem s ní společně posuzovaných osob podle 

zákona o státní sociální podpoře7) nepřesahuje 2,7 násobek částky životního minima 
podle zákona o životním a existenčním minimu12) a 

c) oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované podle zákona o státní sociální 
podpoře7) mají na území České republiky bydliště podle zákona o pomoci v hmotné 
nouzi13). Podmínka bydliště se neuplatní u osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b).  

 
(2) Příjem rozhodný pro přiznání zálohovaného výživného se posuzuje podle zákona 

o státní sociální podpoře14) a zjišťuje se za období kalendářního čtvrtletí předcházejícího 
kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na 
dávku uplatňuje. Za příjem rozhodný pro přiznání zálohovaného výživného se považuje také 
rodičovský příspěvek.  

       
 

§ 4 
 

Výše zálohovaného výživného 
 

(1) Zálohované výživné se poskytuje ve výši soudem uložené vyživovací povinnosti, 
nejvýše však ve výši 1,2 násobku částky životního minima oprávněné osoby. 

 
(2) Pokud povinná osoba plní vyživovací povinnost pouze částečně, je výše 

zálohovaného výživného stanovena tak, aby součet zálohovaného výživného a částečné 
úhrady soudem uloženého výživného byl ve výši soudem uloženého výživného, avšak 
nepřesáhl 1,2 násobek částky životního minima oprávněné osoby.  
 

(3) Výše zálohovaného výživného vychází z měsíčního průměru uložené a uhrazené 
vyživovací povinnosti za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, za které se 
nárok prokazuje a uplatňuje. 
 

§ 5  
 

Orgány rozhodující o zálohovaném výživném 
 

(1) O přiznání či nepřiznání zálohovaného výživného, o změně jeho výše, odnětí 
zálohovaného výživného, o zastavení výplaty zálohovaného výživného a o vrácení 
zálohovaného výživného poskytnutého neprávem nebo v nesprávné výši nebo nahrazení 
přeplatku ve věcech zálohovaného výživného rozhoduje krajská pobočka nebo pobočka pro 
hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“).  

                                                           
12) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 
13) § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
14) § 4 a 5 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“). Odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 

§ 6 
 

Účastníci řízení 
 

V řízení o zálohované výživné jsou účastníky řízení 
a) oprávněná osoba, 
b) žadatel,  
c) příjemce zálohovaného výživného,  
d) osoba společně s oprávněnou osobou posuzovaná, další fyzická nebo právnická osoba, jde-
li o řízení o přeplatku na zálohovaném výživném podle § 13. 
 
 

§ 7 
 

Řízení o zálohovaném výživném  
 

(1) Řízení o přiznání zálohovaného výživného se zahajuje na základě písemné žádosti 
podané žadatelem krajské pobočce Úřadu práce na tiskopisu předepsaném ministerstvem. 

 
(2) Povinné přílohy k žádosti o poskytování zálohovaného výživného (dále jen 

„žádost“) podle odstavce 1 tvoří 
a) originál nebo úředně ověřená kopie vykonatelného rozhodnutí soudu a 
b) doklad o výši příjmů oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob podle 

zákona o státní sociální podpoře7) za kalendářní čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu 
čtvrtletí podání žádosti. 
 
 (3) Na základě posouzení žádosti vydá krajská pobočka Úřadu práce písemné 

rozhodnutí o přiznání či nepřiznání zálohovaného výživného a o jeho výši. 
 
 
 

§ 8 
 

Výplata zálohovaného výživného 
 

(1) Zálohované výživné se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za 
který náleží, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, za který náleží.  
 

(2) Zálohované výživné se poskytuje nejdříve za kalendářní měsíc, v němž byla 
podána žádost.  
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§ 9 
 

Změna výše zálohovaného výživného 
 
(1) O změně výše již přiznaného zálohovaného výživného se řízení podle správního 

řádu nevede, o této skutečnosti se vydává oznámení, proti kterému je možné podat námitky. 
  
(2) V případě, že soud pravomocně rozhodne o změně výše jím uloženého výživného a 

příjemce zálohovaného výživného o tom krajskou pobočku Úřadu práce informuje podle § 14, 
provede se změna výše zálohovaného výživného ode dne, ke kterému soud pravomocným 
rozhodnutím stanovil novou výši výživného.  

 
 (3) V případě, že soud pravomocně rozhodne o změně výše jím uloženého výživného 

a příjemce zálohovaného výživného o tom krajskou pobočku Úřadu práce neinformuje podle 
§ 14, provede se  
a) zvýšení zálohovaného výživného maximálně za dobu 3 měsíců předcházejících měsíci, 

kdy byla tato skutečnost zjištěna,  
b) snížení zálohovaného výživného od kalendářního měsíce, ve kterém byla tato 

skutečnost zjištěna. 
Ustanovení o přeplatku není tímto dotčeno. 

 
 
 

§ 10 
 

Oznámení o zálohovaném výživném 
 
 Rozhoduje-li krajská pobočka Úřadu práce o zálohovaném výživném v případech, kdy 
se nevydává rozhodnutí, je povinna žadateli doručit písemné oznámení o zálohovaném 
výživném a jeho výši. Písemné oznámení o zálohovaném výživném se nedoručuje do 
vlastních rukou. 
 
 

 § 11 
 

Námitky 
 
 (1) Proti postupu uvedenému v § 10 lze uplatnit námitky do 15 dnů ode dne výplaty 
zálohovaného výživného v jiné výši. 
  
 (2) Námitky se podávají písemně u příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která 
zálohované výživné přiznala. Krajská pobočka Úřadu práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy jí 
námitky došly, rozhodnutí o zálohovaném výživném. K námitkám, které byly podány 
opožděně, se nepřihlíží. 
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§ 12 
 

Zastavení výplaty zálohovaného výživného a jeho odnětí 
 

(1) Nejsou-li na výzvu krajské pobočky Úřadu práce prokázány podmínky nároku na 
již přiznané zálohované výživné, zastaví se výplata zálohovaného výživného z moci úřední 
písemným rozhodnutím od splátky za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve 
kterém byl zjištěn důvod pro zastavení jeho výplaty. Výplata zálohovaného výživného se 
může zastavit i na žádost příjemce dávky. Výplata zálohovaného výživného se obnoví od 
splátky za kalendářní měsíc, ve kterém příjemce prokáže podmínky nároku na zálohované 
výživné. Nejsou-li do 1 roku od výzvy krajské pobočky Úřadu práce prokázány podmínky 
nároku na zálohované výživné, jehož výplata se zastavila, zálohované výživné se z moci 
úřední písemným rozhodnutím odejme. Tímto není dotčen odstavec 3 tohoto ustanovení. 

  
(2) Zálohované výživné neprávem přiznané či vyplácené nebo vyplácené ve vyšší 

částce, než náleží, se z moci úřední písemným rozhodnutím odejme nebo sníží, a to ode dne 
následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již bylo vyplaceno. Ustanovení 
o přeplatku není tímto dotčeno. Žádost o přiznání zálohovaného výživného může být opět 
podána nejdříve po uplynutí 3 měsíců od kalendářního měsíce, ve kterém došlo k odnětí 
zálohovaného výživného.  

            (3) Je-li zálohované výživné vypláceno k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží 
jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže příjemce 
zálohovaného výživného nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto 
následujícího kalendářního čtvrtletí prokáže výši příjmů rozhodných pro přiznání 
zálohovaného výživného za období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu 
čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje. Neprokáže-li se do této doby příjem 
rozhodný pro přiznání zálohovaného výživného, z moci úřední písemným rozhodnutím se 
výplata zálohovaného výživného zastaví, a to od splátky náležející za kalendářní měsíc, do 
jehož konce je třeba prokázat výši příjmů. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce 
kalendářního čtvrtletí, za které by se mělo zálohované výživné vyplácet, nárok na dávku 
zaniká. 

 
 

§ 13 
 

Přeplatky 
 

(1) Příjemce zálohovaného výživného, který nesplnil některou z povinností uložených 
tímto zákonem nebo přijal zálohované výživné, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že 
bylo vyplaceno neprávem nebo ve vyšší částce, než náleželo, nebo jinak způsobil, že bylo 
zálohované výživné vyplaceno neprávem nebo ve vyšší částce, než náleželo, je povinen 
částky zálohovaného výživného neprávem přijaté vrátit.  
 

(2) O povinnosti vrátit zálohované výživné nebo jeho část vydává z moci úřední 
písemné rozhodnutí krajská pobočka Úřadu práce, která zálohované výživné vyplácí nebo 
naposledy vyplácela. Částky neprávem přijaté mohou být sráženy ze zálohovaného 
výživného, které má být vyplaceno v následujících měsících. Přeplatky vybírá krajská 
pobočka Úřadu práce, která o povinnosti vrátit přeplatek rozhodla. 
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(3) Nárok na vrácení zálohovaného výživného poskytnutého neprávem nebo 
v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byly zjištěny skutečnosti o neprávem 
přijatém zálohovaném výživném, nejpozději však uplynutím 10 let ode dne výplaty 
zálohovaného výživného. 
 
 

§ 14 
 

Povinnosti při poskytování zálohovaného výživného 
 

Příjemce zálohovaného výživného je povinen 
a) písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce o každé změně skutečností 

rozhodných pro trvání nároku, výplatu a výši zálohovaného výživného, včetně 
částečně uhrazeného výživného podle § 4 odst. 2, a to do 8 dnů ode dne změny těchto 
skutečností; 

b) na výzvu krajské pobočky Úřadu práce prokázat skutečnosti rozhodné pro trvání 
nároku, výplatu a výši zálohovaného výživného, a to ve lhůtě určené krajskou pobočku 
Úřadu práce. 

 

§ 15 

Zánik nároku na zálohované výživné 

(1) Nárok na zálohované výživné zaniká, pokud oprávněná osoba přestane splňovat 
podmínky nároku  na zálohované výživné. 

 (2) Nárok na zálohované výživné zaniká v případě, že žadatel nesplní ani ve lhůtě 
dodatečně uložené krajskou pobočkou Úřadu práce povinnost prokázat skutečnosti rozhodné 
pro přiznání, výplatu, výši a trvání nároku na zálohované výživné. 

(3) Nárok na zálohované výživné zaniká, pokud byl zastaven soudní výkon rozhodnutí 
nebo byla zastavena exekuce na vymožení zálohovaného výživného.  

 (4) Pokud nárok na zálohované výživné zanikl, může být žádost znovu podána 
nejdříve po uplynutí 3 měsíců od kalendářního měsíce, ve kterém nárok zanikl.  

 
§ 16 

 
Přechod nároku na výživné na stát a vymáhání pohledávky 

 
Náleží-li oprávněné osobě zálohované výživné, přechází její právo na výživné na stát, 

a to do výše poskytnutého zálohovaného výživného. Pohledávku výživného, která přešla na 
stát, vymáhá krajská pobočka Úřadu práce. K vymožení pohledávky podává návrh na soudní 
výkon rozhodnutí nebo exekuční návrh. 
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§ 17 
 

Informační systém o zálohovaném výživném 
  
 (1) Krajské pobočky Úřadu práce a ministerstvo jsou oprávněny zpracovávat údaje 

potřebné pro rozhodování o zálohovaném výživném a jeho výplatě včetně osobních údajů, a 
to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím 
ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů15). 

 (2) Ministerstvo je správcem informačního systému o zálohovaném výživném, 
který obsahuje údaje o zálohovaném výživném a jeho výši, o příjemcích zálohovaného 
výživného a žadatelích o zálohované výživné a osobách s nimi společně posuzovaných. Údaje 
z tohoto informačního systému sděluje krajským pobočkám Úřadu práce v souvislosti s 
řízením o zálohovaném výživném, a to v rozsahu nezbytném pro řízení o zálohovaném 
výživném. 

      (3) Ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady aplikační 
program automatizovaného zpracování údajů potřebný pro rozhodování o zálohovaném 
výživném, jeho výplatě a jeho kontrole, včetně jeho aktualizací, a poskytuje tento program 
bezplatně krajským pobočkám Úřadu práce. Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny při 
řízení o zálohovaném výživném, při jeho výplatě a kontrole tento program používat. 

(4) Krajské pobočky Úřadu práce a ministerstvo jsou povinny zajistit uložení všech 
údajů z informačního systému o zálohovaném výživném, které byly získány na základě 
zpracování údajů o zálohovaném výživném a všech písemností a spisů týkajících 
se pravomocně ukončených správních řízení o zálohovaném výživném po dobu 10 
kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení 
takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému.  

 (5) Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému o zálohovaném 
výživném, jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí podle 
zákona o Úřadu práce16). 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o Úřadu práce 
 

§ 18 
 
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona 
č. 401/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., a zákona 
č. 134/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 4 odst. 1 se za písmeno h) doplňuje nové písmeno i), které zní:  

„i) zálohovaného výživného,“.  
 

2. V § 4 odst. 1 se za slova „zákonem o sociálních službách9)“ vkládají slova „, zákonem 
o zálohovaném výživném14)“. 

                                                           
15) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
16) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Poznámka pod čarou č. 14 zní: 
 

„14) Zákon č. …/2017 Sb., o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném).“. 
 
3. V § 4a odst. 1 se za slova „sociálně-právní ochrany dětí,“ vkládají slova „zálohovaného 

výživného,“. 
 

 
ČÁST TŘETÍ 

 
Změna zákona o státní sociální podpoře 

 
§ 19 

 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona 
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., 
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., 
zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 
Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona 
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., 
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 
č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., 
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.  346/2010 
Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 
Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., 
zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 
Sb. zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 5 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo zálohované výživné 

podle zákona o zálohovaném výživném“. 
 

2. V § 68 odst. 1 se na konci písmene g) doplňují slova „, výši zálohovaného výživného podle 
zákona o zálohovaném výživném“. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o daních z příjmů 
 

§ 20 
 
V § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 
Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona 
č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., 
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona 
č. 18/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., 
zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 144/1999 
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona 
č. 492/2000 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., 
zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 
Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 
562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., 
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 29/2007 
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona 
č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., 
zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 
Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 271/2016 Sb., 
zákona č. 113/2016 Sb. a zákona č. 454/2016 Sb., se za slova „s výjimkou odměny pěstouna“ 
vkládají slova „, zálohované výživné podle zákona o zálohovaném výživném“. 
 
 
 

ČÁST PÁTÁ 
 

Změna zákona o životním a existenčním minimu 
 

§ 21 
 

V § 7 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona 
č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 399/2012 
Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 
458/2011 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se 
na konci písmene d) doplňují slova „, nebo zálohované výživné podle zákona o zálohovaném 
výživném“. 
 

 
ČÁST ŠESTÁ 

 
ÚČINNOST 

 
§ 22 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
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