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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona:  

Název návrhu: Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

 

 Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci neúplných 

rodin s dětmi, kterým není druhým z rodičů řádně hrazeno soudem stanovené výživné. 

Vládní programové prohlášení deklaruje podporu rodičů s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí 

řádně stanovené výživné, a to formou zákonné úpravy řešící zálohované výživné, které bude poskytované za 

jasných a státem předem stanovených podmínek. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Náklady na výplatu dávky zálohovaného výživného jsou odhadovány na 737 mil. Kč ročně. Předpokládaná  

návratnost se odhaduje asi na 10 % poskytnutého zálohovaného výživného v rámci výkonu 

rozhodnutí a činí asi 73,9 mil. 

Odhady finančních nákladů vycházejí pouze z dostupných informací dodaných resortem Ministerstva 

spravedlnosti. Jedná se především o počty prvních a dalších změnových rozhodnutí o výživném vydaných v 

průběhu jednoho roku, přičemž však počet rozhodnutí neodpovídá počtu stanovených vyživovacích 

povinností (jedním rozhodnutím se může rozhodovat o více vyživovacích povinnostech). K dispozici 

jsou rovněž některá data o počtu návrhů na exekuci a soudní výkon rozhodnutí; efektivita jejich vymáhání již 

však známa není. Přesnému stanovení počtu žádostí a celkových nákladů brání rovněž nemožnost kombinace 

těchto dat a vysledování vývoje konkrétního vydaného rozhodnutí v čase. Dalším faktorem významně 

ovlivňujícím výsledné náklady je rovněž nemožnost „spárovat“ jednotlivá rozhodnutí s testem příjmu, 

kterému bude podléhat nárok na dávku. 

Z těchto důvodů lze obtížně odhadnout náklady, které vzniknou v souvislosti s žádostmi, které budou 

v prvním roce účinnosti zákona podávat ty oprávněné osoby, které mají vykonatelné rozhodnutí o výživném 
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z předchozích let. Do výše uvedeného propočtu proto nejsou zahrnuty. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

Právní úprava je bez dopadu na podnikatelské prostředí. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

 Právní úprava nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

 Návrh má pozitivní dopady na skupinu osob s nezaopatřenými dětmi, kterým není řádně a včas 

hrazeno soudem stanovené výživné. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Právní úprava je zcela bez dopadu na spotřebitele. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 Právní úprava má pozitivní dopad na rovnost žen a mužů. Zálohované výživné bude při splnění zákonných 

podmínek náležet neúplným rodinám bez ohledu na pohlaví osamělého rodiče. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 Návrh je bez dopadů na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 Právní úprava nezakládá nová korupční rizika.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 Právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Návrh zákona o zálohovaném výživném. 

1.2. Definice problému  

Úvod  

Vládní programové prohlášení deklaruje podporu rodičů s dětmi v těch případech, kdy druhý 
rodič neplatí řádně stanovené výživné, a to formou zákonné úpravy řešící zálohované 
výživné, které bude poskytované za jasných a státem předem stanovených podmínek. 

Je třeba uvést, že v České republice sice v současnosti není právně zakotven žádný nástroj 
obdobný institutu zálohovaného výživného, avšak rodiny s dětmi, které se dostávají  
do nepříznivé finanční situace z důvodu nehrazení výživného druhým z rodičů, mohou být 
zabezpečeny dávkami pomoci v hmotné nouzi. Je tomu tak vzhledem ke skutečnosti, 
že pro nároky na opakované dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek 
n bydlení) je započítáváno pouze skutečně vyplacené výživné, nikoli to stanovené. Neplacení 
výživného se tedy tímto projeví v získání nároku a vyšší výši těchto dávek. Neúplné rodiny 
jsou, stejně jako všechny ostatní rodiny v ČR, kryty také dávkami státní sociální podpory, kdy 
mohou pobírat rodičovský příspěvek, dále pak přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. 
Rovněž pro účely dávek státní sociální podpory se jako příjem započítává pouze výživné, 
které bylo skutečně vyplaceno, což se projeví v získání nároku a vyšší výši těchto dávek. 
 
Předkládaný návrh zákona pak v souladu s výše uvedeným Programovým prohlášením vlády 
ČR řeší situaci těch rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného 
rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace. Zálohované výživné reaguje  
na zvýšené riziko ohrožení chudobou pro neúplné rodiny a tedy na důsledky situace, kdy dítě 
neobdrží částku výživného, která je mu určena na základě rozhodnutí soudu nebo soudem 
schválené dohody rodičů o výživném. Půjde tedy o jakýsi speciální transfer do těchto rodin, 
aby došlo ke zmírnění jejich chudoby v důsledku neplnění vyživovací povinnosti ze strany 
povinného rodiče po dobu probíhajícího výkonu rozhodnutí. 
 
Zákon o zálohovaném výživném má tedy za cíl řešit pouze důsledek, nikoli příčinu vzniku 
tohoto problému, která může spočívat v primární úpravě vyživovací povinnosti v občanském 
právu hmotném a procesním, částečně rovněž v trestním právu. 
 
V přípravné fázi zákona o zálohovaném výživném vyšlo najevo, že je třeba se rovněž zaměřit 
na případné nedostatky ve fungování primární soukromoprávní úpravy výživného,  
a to zejména na současnou právní úpravu stanovování a vymáhání výživného a její aplikaci 
nezávislými soudy, případně soudními vykonavateli a exekutory, potřebu zvýšit 
předvídatelnost soudního rozhodování a sjednotit rozhodovací praxi, tedy zvýšit právní jistotu 
účastníků řízení, dále na potřebu zjistit skutečnou příjmovou a majetkovou situaci povinného 
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tak, aby byla vyživovací povinnost stanovena podle jeho skutečných možností, diskutována 
byla rovněž nedostatečná rychlost soudního řízení ve vztahu k potřebě reagovat na aktuální 
majetkovou a příjmovou situaci povinného i dítěte, nedostatečné využívání mediačních 
mechanismů, a také možnost využití Cochemského modelu. Opakovaně bylo upozorňováno 
na možnou rozdílnou efektivitu vymáhání pohledávek v režimu občanského soudního řádu  
a exekučního řádu (zejména obavy rodičů z hrazení nákladů exekuce v případě jejího 
zastavení, potřebě označit způsob vymáhání pohledávky a identifikovat skutečnosti potřebné 
k soudnímu výkonu rozhodnutí – zaměstnavatele povinného, majetek, pobyt povinného 
apod.). Mimo rámec občanského práva bylo dále poukazováno na konsekvence trestněprávní 
úpravy (vhodnost druhu trestu odnětí svobody, naplnění skutkové podstaty trestného činu 
zanedbání povinné výživy - zejména neplnění povinnosti po dobu delší než čtyři měsíce 
apod.) a větší zapojení Probační a mediační služby v trestním řízení.  
 
Při přípravných pracích na tvorbě zákona se MPSV potýkalo především s následujícími 
problémy: 

− nedostatek vstupních dat, která jsou nezbytná pro kvalifikovaný odhad nákladů  
na výplatu zálohovaného na úseku opatrovnických řízení a oblasti týkající se faktické 
aplikace úpravy občanského práva, zejména pokud jde o způsob stanovování vyživovací 
povinnosti opatrovnickými soudci (jak je postupováno v souladu se zásadou materiální 
pravdy ve věci zjišťování skutečné majetkové a příjmové situace povinného) a délky 
řízení; 

− ze strany veřejnosti i některých zainteresovaných subjektů dochází  
k opakovanému zaměňování problematiky primární úpravy výživného  
v občanském právu a problematiky zálohovaného výživného, které řeší  
až důsledek problému v rámci systému sociálního zabezpečení. 

 
Předkládaný návrh rovněž realizuje povinnosti státu, k nimž se zavázal  
na mezinárodní úrovni. Potřeba zajistit zálohované výživné plyne především z čl. 27 odst. 4 
Úmluvy o právech dítěte, jež je jakožto lidskoprávní úmluva součástí ústavního pořádku ČR. 
Stanoví, že smluvní strany „činí všechna opatření nezbytná  
k zabezpečení obnovy péče o dítě ze strany rodičů nebo jiných osob, které nesou  
za dítě finanční odpovědnost, ať už na území státu, který je smluvní stranou úmluvy, nebo  
v zahraničí“. Výbor OSN pro práva dítěte se pak opakovaně ve svých závěrečných 
doporučeních zabýval čl. 27 ve spojení s čl. 3 Úmluvy a apeloval, aby státy v případě, kdy 
není možno vymoci výživné od povinného rodiče, zajistily jiný způsob, jakým je dítěti 
výživné hrazeno státem, zatímco tento bude výživné vymáhat po povinném (bod 197 
doporučení CRC/C/15/Add.197). Předkládaný návrh je rovněž v souladu se stanoviskem 
výboru OSN CEDAW, pro odstranění diskriminace žen, který doporučuje, aby ČR zvážila 
doplnění právního řádu o ustanovení zaručující včasné hrazení výživného v plné výši (viz bod 
35 Concluding observations CEDAW/C/CZE/CO/6, z 10. března 2016.  
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Údaje o neúplných rodinách v ČR 
 
Při Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen SLDB) v roce 2011 bylo v České republice 4 375 122 
hospodařících domácností. Téměř polovinu z tohoto počtu (49 %) tvoří domácnosti úplných 
rodin. Druhým nejčetnějším typem hospodařící domácnosti jsou domácnosti jednotlivců, 
kterých bylo 32,5 %. Následují neúplné rodiny, kterých bylo 13,5 %, zbývající část 
domácností tvoří dvě a více rodin hospodařících v domácnosti a vícečlenné nerodinné 
domácnosti.  

 
Složení hospodařících domácností při SLDB 2011 
Hospodařící domácnosti celkem 4 375 122 
1 neúplná rodina 570 836 
- v čele muž 107 084 
- v čele žena 463 752 
Zdroj: ČSÚ TK Jaké je složení domácností (7. 3. 2013) 
 
Více než polovinu neúplných rodin (52%) tvoří neúplné rodiny se závislými dětmi. Většinou 
se jedná o matky s dítětem/dětmi (83%). Podle výsledků SLDB z roku 2011 byl největší podíl 
neúplných rodin se závislými dětmi z celkového počtu hospodařících domácností v obcích od 
10 000 do 49 999 obyvatel (téměř 8%), naopak nejnižší v nejmenších obcích do 199 obyvatel 
(necelých 5%). V neúplných rodinách žilo celkem 404 782 závislých dětí, tedy zhruba 22,6 % 
všech závislých dětí.  

Hospodařící domácnosti s jednou neúplnou rodinou lze podrobněji členit podle rodinného 
stavu rodiče: 
 

Hospodařící domácnosti tvořené 1 
neúplnou rodinou Počet 

v tom rodič 
svobodný rozvedený ovdovělý ostatní 

celkem 570 836 88 640 252 086 129 081 101 029 
v tom           
domácnosti bez závislých1) dětí 271 859 13 081 111 983 112 564 34 231 
domácnosti s 1 závislým dítětem 209 145 60 022 94 606 11 630 42 887 
domácnosti se 2 závislými dětmi 76 702 12 839 39 308 4 141 20 414 
domácnosti se 3 závislými dětmi 10 968 2 055 5 356 629 2 928 
domácnosti se 4 a více závislými 

dětmi 2 162 643 833 117 569 
Poznámka: 
1) Za závislé děti jsou považovány všechny děti do 17 let včetně a dále děti ve věku 18 - 24 
let, pokud v době šetření nepracovaly, nehledaly práci ani nebyly připraveny nastoupit do 
práce a žily v hospodařící domácnosti s alespoň jedním rodičem. 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011  
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Počty neúplných rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi (údaje z vyplacených 
dávek v květnu 2016) 
 
  příspěvek na živobytí   doplatek na bydlení 

počet 
dětí 

počet 
příjemců 
celkem 

z toho 
počet 
osamělých 
rodičů   

počet 
příjemců 
celkem 

z toho 
počet 
osamělých 
rodičů 

0 74 233     34 375   
1 23 125 14 430   11 287 7 333 
2 18 733 10 085   8 052 4 367 
3 9 302 3 755   3 918 1 549 
4 3 941 1 255   1 726  561 
5 1 540  387    699  186 
6  647  113    292  60 
7  268  40    126  17 
8  118  12    57  7 
9  42  2    19  0 

10  24  1    13  1 
11  2 0    1   
12  4  0       

celkem 131 979 30 080   60 565 14 081 
Poznámka: 
1) neúplné rodiny = okruh společně posuzovaných osob s 1 zaopatřenou osobou (ostatní 
osoby jsou nezaopatřené osoby) 
Zdroj: MPSV  
 
 
Počet rozvodů v České republice  
V průběhu roku 2013 soudy ČR rozvedly 27 895 manželství. S návrhem na rozvod manželství 
přichází ve dvou třetinách případů ženy. Počet rozvodů měl v uplynulém desetiletí (2003 - 
2013) sestupný trend, odrážející shodný vývoj v počtu nově uzavíraných manželství. ČSÚ 
získává od Ministerstva spravedlnosti ČR, resp. soudů, informace o ukončených řízeních, 
která vedla k rozvodu manželství;  rozvedená manželství jsou přitom charakterizována 
počtem nezletilých dětí, dobou trvání manželství (odvozenou z data uzavření sňatku a data 
právní moci nabytí rozsudku o rozvodu) a příčinou rozvodu; rozvádějící se manželé svým 
věkem, vzděláním a pořadím rozvodu.  

Počty rozvodů v dělení podle pohlaví osoby podávající návrh na rozvod a podle počtu 
nezletilých dětí v posledních pěti letech uvádí následující přehled:  
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Rok 
Rozvody Rozvedená manželství 

podle počtu nezletilých dětí 
Počet 

nezletilých 
dětí při 
rozvodu celkem na návrh 

ženy celkem 1 2 3+ 

2003 32 824 21 723 20 705 11 748 7 929 1 028 30 927 
2004 33 060 22 110 20 805 11 802 7 993 1 010 31 008 
2005 31 288 20 772 19 210 10 872 7 376 962 28 732 
2006 31 415 20 946 19 003 11 004 7 085 914 28 117 
2007 31 129 20 543 18 408 10 345 7 189 874 27 546 
2008 31 300 20 348 18 196 10 358 6 989 849 27 034 
2009 29 133 18 842 16 851 9 533 6 538 780 25 094 
2010 30 783 20 130 17 640 9 853 6 903 884 26 483 
2011 28 113 18 167 15 831 8 948 6 074 809 23 716 
2012 26 402 16 998 15 189 8 292 6 146 751 22 983 
2013 27 895 18 045 15 921 8 591 6 436 894 24 335 
Zdroj.: ČSÚ  
 
V jedné pětině případů (v roce 2013 u 20,0 % mužů a 19,1 % žen) se osoby rozvádějí 
opakovaně. Rozvody se v roce 2013 dotkly 24 335 nezletilých dětí, což bylo o 1 362 více než 
v předcházejícím roce. Většina rozvádějících se manželů s dětmi mívá aktuálně v péči jedno 
(54,0 % v roce 2013) nebo dvě (40,4 %) nezletilé děti. Tři či více nezletilých dětí vychovává 
v době rozvodu obvykle pět ze sta rozvádějících se manželů s dětmi. Uvedená struktura  
se výrazně nemění, což dokládá neměnný průměrný počet dětí na jedno rozvedené manželství 
s dětmi, který činí 1,5 dítěte. Podíl rozvodů s nezletilými dětmi na celkovém počtu rozvodů  
se však postupně snižuje, mezi roky 2003 a 2013 poklesl z 63,1 % na 57,1 %. Svou roli zde 
hraje jednak nízká plodnost posledních desetiletí, tak stále vyšší zastoupení rozvodů 
déletrvajících manželství, kdy již děti manželů dosahují dospělosti. V posledních třech letech 
(2011 - 2013) se již tři z deseti rozvodů konaly po 20 či více letech trvání manželství. 

 
1. 3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
1.3.1. Opatření v oblasti sociálního zabezpečení 
 
Problematika stanovování a vymáhání výživného s institutem zálohovaného výživného 
souvisí pouze nepřímo. Zálohované výživné reaguje v prvé řadě na zvýšené riziko ohrožení 
chudobou pro neúplné rodiny a tedy na důsledky situace, kdy dítě neobdrží částku výživného, 
která je mu určena na základě rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody rodičů  
o výživném. I přestože v současnosti u nás není právně zakotven žádný nástroj obdobný 
institutu zálohovaného výživného, nezůstávají neúplné rodiny s dětmi, které se dostávají  
do nepříznivé finanční situace z důvodu nehrazení výživného druhým z rodičů, zcela bez 
pomoci státu.  
V případech, kdy se dostávají osamělí rodiče do nepříznivé finanční situace, mohou být již za 
stávající právní úpravy zabezpečeni rovněž dávkami pomoci v hmotné nouzi. Je tomu tak 
vzhledem ke skutečnosti, že pro nároky na opakované dávky pomoci v hmotné nouzi 
(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) je započítáváno skutečně vyplacené výživné, 
nikoli to stanovené. Neplacení výživného se tedy tímto projeví v získání nároku a vyšší výši 
těchto dávek. 
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Neúplné rodiny jsou, stejně jako všechny ostatní rodiny v ČR, kryty také dávkami státní 
sociální podpory, kdy mohou pobírat rodičovský příspěvek, dále pak přídavek na dítě  
a příspěvek na bydlení. Rovněž pro účely dávek státní sociální podpory se jako příjem 
započítává pouze výživné, které bylo skutečně vyplaceno, což se projeví v nároku na dávku a 
její vyšší výši. 
Pokud trpí dítě nějakou formou zdravotního postižení, může si rodič požádat  
o příspěvek na péči, který lze opět v případech nepříznivé finanční situace rodiče navýšit  
o 2000 Kč za kalendářní měsíc. Dětem již od jednoho roku náleží i další dávky pro osoby  
se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz 
OZP). 
Z výše uvedeného vyplývá, že zálohované výživné bude mít nejpozitivnější dopad na ty 
neúplné rodiny s dětmi, které se svým příjmem sice nedosáhnou na dávky pomoci v hmotné 
nouzi, avšak jejich příjem nepřesahuje 2,7 či 4 násobek částky životního minima žadatele a 
společně posuzovaných osob. Cílovou skupinou tohoto opatření jsou tedy tyto skupiny osob, 
které se nedostanou do systému pomoci v hmotné nouzi, avšak vlivem nehrazení výživného 
jsou bezprostředně ohroženi nepříznivou finanční a sociální situací. 
 

1.3.2. Výživné 
Primární právní úprava vyživovací povinnosti ovlivňující vznik problematiky je zakotvená 
především v části druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v zásadě 
obsahově navazuje na úpravy předchozí, zejména na úpravu dle zákona č. 94/1963 Sb.,  
o rodině, ve znění jeho tzv. velké novely provedené zákonem č. 91/1998 Sb. 
Vyživovacích povinností rozlišuje NOZ několik, pro účely návrhu je však třeba se zabývat jen 
vyživovací povinností rodičů vůči dětem. 
Výživné lze přiznat, pokud není oprávněný schopen sám se živit. Vyživovací povinnost rodičů 
vůči dítěti vzniká matce narozením dítěte a otci uplatněním některé z domněnek otcovství 
(resp. rozhodnutím soudu o osvojení). Délka trvání povinnosti poskytovat výživu je dána 
stavem odkázanosti dítěte na výživu. Dosažení zletilosti nebo dosažení věkové hranice pro 
nezaopatřenost dítěte (26 let) nemá z hlediska vyživovací povinnosti význam. Není proto 
vyloučeno, aby vyživovací povinnost rodičů k dítěti zanikla v 17 letech věku dítěte, které 
dostudovalo, našlo si práci a je schopnost se samostatně živit (tj. stav odkázanosti skončil).  
A naopak je také možné, že dítě nenabude schopnosti samostatně se živit nikdy (je-li např. 
plně invalidní). Dosažení věkové hranice 18 let má však svůj význam z hlediska procesního 
zejména proto, že řízení o přiznání výživy zletilému dítěti je zahájeno pouze na návrh této 
osoby. 
Vyživovací povinnost zaniká absolutně teprve zánikem rodině-právního vztahu subjektů, tj. 
smrtí, rozhodnutím o osvojení, rozhodnutím o úspěšném popření otcovství. 
Relativně zaniká vyživovací povinnost tím, že dítě nabude schopnost samostatně  
se živit (dokončí studia a najde si zaměstnání) nebo tím, že osoba výživou povinná ztratí 
schopnost a možnost výživné poskytovat. Vyživovací povinnost zaniká také sňatkem 
oprávněného. 
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1.3.2.1. Stanovení rozsahu vyživovací povinnosti 
 
Pro určení rozsahu vyživovací povinnosti jsou rozhodné: 
- Odůvodněné potřeby oprávněného 
Dítěti musí být výživou uspokojeny všechny životní potřeby tak, aby byl zajištěn jeho 
všestranný fyzický, sociální i psychický rozvoj. Potřeby dítěte jsou závislé na jeho věku, 
zdravotním stavu, studiu i jeho fyzické a duševní vyspělosti. Nad rámec těchto základních 
potřeb se ale uplatní pravidlo, dle kterého má nezletilé dítě právo na stejnou životní úroveň 
jako jeho rodiče a výživné mu tedy musí být poskytnuto v tomto rozsahu. Za odůvodněné 
potřeby dítěte lze považovat i tvorbu úspor, jestliže tomu odpovídají majetkové poměry 
rodiče. 
- Majetkové poměry oprávněného 
Výživné je poskytováno, jestliže oprávněná osoba není schopna samostatně se živit a není-li 
poskytování výživy proti dobrým mravům. Protože i nezletilé dítě může vlastnit majetek a mít 
z něj výnosy, bude mu výživa poskytována pouze v případě, že tento majetek (resp. zisk  
z něj), popř. vlastní příjem nezletilce k výživě nepostačí (dítě může být sice vlastníkem 
nemovitosti, ale ta je ve špatném stavu). Ojedinělý příjem dítěte (např. letní brigáda) však 
nemá na vyživovací povinnost vliv. 
- Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného 
Při posuzování schopností, možností a majetkových poměrů povinného je nutno brát v úvahu 
i to, zda se povinný nevzdal bez zbytečného důvodu výhodnějšího zaměstnání, výdělečné 
činnosti nebo majetkového prospěchu jen proto, aby nemusel hradit výživné. Soud by měl 
vždy zkoumat, zda je nezaměstnaný povinný zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání  
na Úřadu práce ČR, zda sám aktivně práci hledá a jaké jsou v dané lokalitě reálné možnosti 
práci najít. 
Není rovněž vyloučeno, aby bylo stanoveno výživné i povinnému, který nemá žádný příjem, 
nicméně vlastní majetek, který je možné zpeněžit. Při stanovení výše výživného se přihlíží 
také k tomu, zda má povinný i další vyživovací povinnosti, jaké jsou jeho nezbytné životní 
náklady, zdravotní stav apod. 
NOZ zpřísnil sankční ustanovení v případech, kdy povinný rodič nezletilého dítěte nedoloží 
řádně výši svého příjmu. Soud tak bude bez dalšího vycházet z domněnky, že průměrný 
měsíční příjem povinného činí 25násobek částky životního minima jednotlivce (dle zákona  
o rodině se jednalo o 15násobek životního minima, což se mohlo v některých případech míjet 
účinkem). 
Soud je povinen při stanovení rozsahu vyživovací povinnosti přihlédnout i k tomu, jak ten 
který z rodičů o dítě osobně pečuje, ev. jak pečuje rodič o společnou domácnost. 
- Výživné nesmí být proti dobrým mravům 
Posouzení existence rozporu s dobrými mravy záleží vždy na konkrétních okolnostech 
jednotlivého případu a je věcí soudcovské úvahy. O rozpor s dobrými mravy se však  
v žádném případě nejedná v situaci, kdy se povinný rodič nestýká s dítětem, byť toto jednání 
pociťuje jako újmu na svých právech. 
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1.3.2.2.  Tabulky pro určování výše výživného 
Na základě usnesení vlády č. 1451 ze dne 19. listopadu 2008 připravilo Ministerstvo 
spravedlnosti ve spolupráci s dalšími odborníky materiál „Doporučená výchozí rozmezí pro 
stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách 
výživného na nezaopatřené děti“ (dále jen „tabulka“), jehož cílem bylo sjednotit praxi 
okresních a krajských soudů při určování výše výživného na děti. Materiál má pro 
rozhodování soudů pouze nezávazný, doporučující charakter. Soud se tak při stanovování 
výživného bude vždy primárně řídit občanským zákoníkem a tabulku použije jen podpůrně, 
dle konkrétní situace. Doporučená rozmezí jsou navržena pro použití pouze v běžných 
případech určování výše výživného, tj. povinný má nejvýše tři vyživovací povinnosti, 
nevykazuje nestandardně vysoký či nízký příjem a u oprávněného dítěte naopak nejsou 
zjištěny nestandardně vysoké nároky (typicky u invalidního dítěte), jeho ambicí tak nikdy 
nebylo nahradit zákonnou úpravu, ale dát soudům vodítko a inspiraci. 
 
 

Kategorie  Věk dítěte Procentuální rozmezí k výši příjmu rodiče 

1. 0 – 5 let 11 – 15 % 

2. 6 – 9 let 13 – 17 % 

3. 10 – 14 let 15 – 19 % 

4. 15 – 17 let 16 – 22 % 

5. 18 a více let 19 – 25 % 

 
1.3.2.3. Úhrada výživného 
Výživné je typicky poskytováno v pravidelných, opakujících se peněžních dávkách, není však 
vyloučeno, aby byla výživa zajištěna i jiným způsobem (naturální plnění, osobní péče a péče 
o společnou domácnost apod.). Peněžité výživné se hradí zpravidla vždy na měsíc dopředu  
a částka by tak měla zahrnovat i jednorázové příspěvky na úhradu některých nahodilých 
potřeb dítěte (školní výlety, dovolená, mimořádné zdravotní výdaje). Jestliže však dojde ke 
změně poměrů, je to již důvod pro nové rozhodnutí ve věci, přičemž u nezletilých dětí, které 
nenabyly svéprávnosti, může být řízení zahájeno i bez návrhu. 
Vyživovací povinnost k dětem vzniká ze zákona, vznikem rodině-právního vztahu 
(narozením, osvojením). Jestliže rodiče neplní svou povinnost dobrovolně nebo ji neplní  
v dostatečném rozsahu, stanoví soud (v případě nezletilých dětí i bez návrhu), v jaké výši 
bude výživa dítěti hrazena. Platí přitom, že může rozhodnout o úhradě dlužného výživného  
až tři roky zpětně ode dne zahájení soudního řízení. Uloží-li soud rodiči povinnost uhradit 
nedoplatek na výživném, stanoví tak zpravidla ve formě splátek splatných měsíčně dopředu  
s výživným určeným do budoucna, nebo formou jednorázové úhrady (dle potřeb oprávněného 
a možností povinného).  
Dojde-li naopak ke zrušení nebo snížení výživného pro nezletilé dítě, a to i za dobu minulou, 
platí zásada, že je nezletilé dítě povinno vrátit pouze výživné, které dosud nebylo 
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spotřebováno. Skutečnost, zda bylo výživné spotřebováno či nikoliv, je věcí dokazování. 
Zletilé dítě výživné vrátit musí nezávisle na tom, zda jej spotřebovalo či nikoliv. 
Právo na výživné se nepromlčuje, promlčují se však nároky na jednotlivé jeho splátky,  
a to v obecné tříleté lhůtě. 
Započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný,  
je zakázáno. 
 

1.3.2.4. Vyživovací povinnost ve zvláštních případech 
Jestliže žádný z rodičů ani poručník nemohou po přechodnou dobu o dítě osobně pečovat, 
může soud svěřit dítě do péče jiné osoby (nejčastěji se bude jednat o prarodiče nebo jiné 
blízké příbuzné). Vyživovací povinnost rodičů k těmto dětem však nezaniká, neboť pečující 
osoba nemá nárok např. na dávky pěstounské péče. Jestliže rodiče nebo jiní příbuzní nejsou 
schopni výživu poskytovat, institut svěření do péče jiné osoby se vůbec nepoužije. 
 

1.3.2.5. Rozhodování o výživném 
O výživném pro nezletilé děti je rozhodováno v rámci tzv. řízení ve věcech péče soudu  
o nezletilé dle ustanovení § 466 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních. Řízení je možné zahájit jak na návrh (kterým však soud není vázán), tak i bez 
návrhu. Okamžik zahájení řízení má svůj význam mj. i v otázce přiznání výživného zpětně  
za uplynulá období. K řízení je příslušný okresní nebo obvodní soud, v jehož obvodu  
má nezletilý bydliště. Změní-li se však v průběhu řízení okolnosti, podle nichž se příslušnost 
posuzuje a je-li to v zájmu nezletilého (dítě změní bydliště a dojíždění do původního místa  
je neefektivní), je možné přesunout příslušnost na jiný soud. Účastníkem řízení jsou rodiče 
dítěte (resp. jiní příbuzní povinní výživou) a dítě, které je zastoupeno opatrovníkem. Tím  
je zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí. Řízení je ovládnuto vyšetřovací zásadou  
a soud je tak povinen zjistit skutkový stav i na základě jiných, než účastníky navrhovaných 
důkazů a obdobně postupuje i v případě, že schvaluje dohodu rodičů. Soud může také schválit 
dohodu rodičů o výživě dítěte, je však povinen zkoumat, zda je tato dohoda v zájmu dítěte. 
Rozhodnutí soudu o přiznání výživného je předběžně vykonatelné a povinnost platit výživné 
ve stanovené výši tak vzniká samotným doručením rozhodnutí, bez ohledu na jeho právní 
moc nebo podání odvolání. 
V případě zletilých dětí je možné zahájit řízení jen na návrh dítěte, přičemž soud  
je tímto návrhem vázán. Řízení je ovládnuto zásadou projednací a soud tak nemůže provádět 
jiné důkazy, než ty, které mu strany pro rozhodnutí předloží. 
Jestliže nabude dítě v průběhu řízení o výživě zletilosti, dokončí soud řízení podle ustanovení 
týkajících se věcí nezletilých dětí. 
Proti rozhodnutí okresního soudu je možné odvolání, ke kterému je příslušný krajský soud. 
Dovolání ve věcech péče o nezletilé není přípustné. Bylo-li však rozhodnutím zasaženo  
do ústavně zaručených základních práv, je možné, aby účastník řízení, do jehož práv bylo 
takto zasaženo, podal ústavní stížnost. 
Dle jednacího řádu pro okresní a krajské soudy (vyhláška ministerstva spravedlnosti České 
republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy) jsou  
s přihlédnutím k personálnímu vybavení soudů zajištěna na občanskoprávním úseku 
specializovaná oddělení ve věcech péče soudu o nezletilé. U okresních soudů je tato 
specializace pravidlem, u krajských soudů však nikoliv. 
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1.3.2.6. Vymáhání výživného 
Dlužné výživné lze vymáhat dvěma způsoby: cestou soudního výkonu rozhodnutí nebo 
exekucí. V obou případech je ale nezbytné mít exekuční titul, kterým je především 
vykonatelné rozhodnutí soudu o stanovení výživného. 
Soudní výkon rozhodnutí 
Návrh na soudní výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen občanský soudní řád), a zákona o zvláštních řízeních soudních 
lze podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu má bydliště nezletilé dítě. V případě vymáhání 
dlužného výživného zletilých dětí je příslušný obecný soud povinného rodiče. Výkon 
rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, v jakém to oprávněný (resp. jeho zákonný 
zástupce) navrhl a jaký podle něj stačí k uspokojení jeho pohledávky (aktivita oprávněného je 
tak nezbytná), soud se však na návrh oprávněného může dotázat povinného na jeho majetkové 
poměry a v případě, že povinný odmítne poskytnout součinnost, může mu být uložena 
pořádková pokuta. Dojde-li k zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí, rozhodne soud  
o náhradě nákladů, které účastníkům prováděním výkonu rozhodnutí vznikly, podle toho,  
z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí došlo (§ 271 občanského soudního řádu). 
Exekuce 
Nejčastější formou vymáhání dlužného výživného je exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb.,  
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 
Exekuční návrh se podává přímo zvolenému exekutorovi. V návrhu je nutné označit exekuční 
titul a dlužnou částku, není však nezbytné označit majetek povinného ani způsob výkonu 
exekuce. Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá do 15 dnů ode dne doručení návrhu 
soud o pověření k provedení exekuce. Na vydání pověření má soud 15 dnů. Po doručení 
pověření zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce zpravidla spolu  
s exekučním příkazem, kde specifikuje způsob, jímž bude provedena exekuce a vyzve 
povinného ke splnění vymáhané povinnosti (dlužná částka, náklady oprávněného, snížené 
náklady exekuce). 
Nejčastějším a nejefektivnějším způsobem postihnutí majetku dlužníka jsou srážky ze mzdy, 
kdy pro vymáhání dlužného výživného se zbytek čisté mzdy, přesahující částku stanovenou 
nařízením vlády, sráží bez omezení (§ 279 odst. 3 občanského soudního řádu). Mezi další 
způsoby pak patří prodej movitých i nemovitých věcí a pro případy neplacení výživného  
na nezletilé dítě od ledna 2013 je také hojně využívaná exekuce pozastavením řidičského 
oprávnění. 
Exekuční příkaz, kterým je pozastaveno řidičské oprávnění povinného, se doručí orgánu, 
který vede registr řidičů, povinnému i oprávněnému. Exekuční příkaz se zruší v případě,  
že povinný potřebuje řidičské oprávněné k uspokojování základních životních potřeb svých 
nebo osob, ke kterým má vyživovací povinnost (typicky se to bude týkat řidičů z povolání, 
pro které by zabavení řidičského průkazu bylo finančně likvidační a ve vztahu k poskytování 
výživného nelogické). 
Problematika vymáhání výživného přesahuje hranice ČR. Pokud rodič, který  
je povinný výživným, neplní řádně a včas, a žije v zahraničí, má oprávněná osoba možnost 
obrátit se na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Jeho hlavní činností je vymáhání 
výživného na základě mezinárodních smluv nebo jinak zajištěné vzájemnosti. Výživné lze 
vymáhat na základě již existujícího exekučního titulu, který placení výživného konkrétní 
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osobě ukládá. Tato rozhodnutí musí být zahraničním soudem uznána, aby následně mohla být 
vykonána. 
Z ostatních orgánů sociálně-právní ochrany dětí jsou povinny poskytovat pomoc při 
uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti  
k dítěti rovněž obecní úřady obcí s rozšířenou působností v souladu  
s § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen 
OSPOD), a to včetně pomoci při podávání návrhu soudu nebo soudnímu exekutorovi. Obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností mají v tomto směru spolupracovat s orgány pomoci  
v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uvedená 
povinnost byla do zákona o sociálně-právní ochraně dětí doplněna novelizací provedenou 
zákonem č. 259/2008 Sb. s účinností od 1. 9. 2008. Pomoc poskytovaná ze strany orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí má však primárně podobu poradenské pomoci, která zahrnuje 
zejména poskytnutí informací o tom, jakým způsobem lze nároky dítěte na výživné uplatnit  
a vymáhat a jaké jsou náležitosti návrhů podávaných k soudu nebo k soudnímu exekutorovi. 
Platná zákonná úprava však obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nezakládá 
povinnost ani oprávnění k tomu, aby sám podal k soudu návrh na stanovení výživného pro 
nezletilé dítě nebo na jeho zvýšení, případně návrh na výkon rozhodnutí soudu nebo  
na nařízení exekuce. Návrh soudu na stanovení výživného na dítě nebo návrh na výkon 
rozhodnutí soudu podává pouze krajská pobočka Úřadu práce ČR v případě, že se jedná  
o výživné na dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo  
do osobní péče poručníka (viz § 19 odst. 2 OSPOD). V těchto případech je však aktivní 
legitimace krajské pobočky Úřadu práce k podání návrhu soudu založena z toho důvodu,  
že jakmile začne příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR vyplácet dítěti příspěvek  
na úhradu potřeb dítěte z dávek pěstounské péče, ze zákona přechází nárok dítěte na výživné 
na stát v souladu s § 961 odst. 2 občanského zákoníku a povinný je nadále povinen platit 
výživné na účet příslušné krajské pobočky Úřadu práce, nikoliv k rukám osoby pečující  
o dítě. 
 
Trestný čin zanedbání povinné výživy 
Jestliže nebude povinný rodič hradit výživné déle než čtyři měsíce (z nedbalosti nebo 
úmyslně, forma zavinění má význam z hlediska trestní sazby), dopouští se tím trestného činu 
zanedbání povinné výživy dle § 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen TZ). 
Tohoto trestného činu se uvedeným jednáním dopouštějí i jiné osoby, které mají zákonnou 
povinnost vyživovat či zaopatřovat jinou osobu. Soud, který posuzuje trestní odpovědnosti 
pachatele ve smyslu § 196 TZ, přitom není vázán rozhodnutím, kterým byla  
v občanskoprávním řízení stanovena tato povinnost a sám si posoudí rozsah vyživovací 
povinnosti. 
Dle dostupných informací poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti bylo z trestného činu 
zanedbání povinné výživy v roce 2012 obžalováno 12 037 osob (z nichž bylo odsouzeno 
9 132 osob) a v roce 2013 bylo obžalováno 12 554 osob (odsouzeno pak bylo 10 974 osob). 
Trestní oznámení může za dítě podat např. jeho zákonný zástupce anebo jiná osoba 
odpovědná za výchovu dítěte, které bylo dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí soudu. 
Dítě má v trestním řízení postavení poškozeného ve smyslu § 43 a násl. trestního řádu. 
V případě, že se o neplnění vyživovací povinnosti k dítěti dozví orgán sociálně-právní 
ochrany dětí (zpravidla obecní úřad obce s rozšířenou působností),  
je tento orgán povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu činnému v trestním řízení 
(orgánu policie nebo státnímu zástupci). Z § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 
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řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), vyplývá pro 
všechny státní orgány [tedy i pro orgán sociálně-právní ochrany dětí, kterému tato povinnost 
plyne navíc z § 51 odst. 5 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  
ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, jaký konkrétní orgán tuto působnost  
v daném případě vykonává, neboť i orgány obcí a krajů mají při výkonu pravomoci  
v přenesené působnosti postavení státního orgánu] povinnost neprodleně oznamovat státnímu 
zástupci nebo policejnímu orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.  
A to popř. i s uvedením účelu, jaký splnění této oznamovací povinnosti v uvažovaných 
případech plní, tedy zajistit, aby orgány činné v trestním řízení měly možnost vždy (je-li  
to případné) posoudit, zda v důsledku neplnění vyživovací povinnosti k dítěti nevzniká 
podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. 
Pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy je možno uložit současně s jinou sankcí  
i přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, přičemž od tohoto 
omezení bude upuštěno, jestliže odsouzený dlužné výživné uhradil. Smyslem trestněprávního 
postihu pachatele je tak přimět povinnou osobu, aby plnila svou zákonnou povinnost 
vyživovat a zaopatřovat jiného. K tomu směřuje i § 197 trestního zákoníku, dle kterého 
zanikne trestní odpovědnost pachatele, jestliže dlužné výživné uhradí před vyhlášením 
rozsudku a jestliže jeho protiprávní jednání nezanechalo na oprávněném nepříznivý následek. 
Nicméně odsouzení pro spáchání trestného čin zanedbání povinné výživy neznamená,  
že by došlo automaticky k poskytnutí finančních prostředků oprávněnému. Navíc pobytem  
v takovém nápravněvýchovném ústavu, kde v některých případech nemají možnost pracovat, 
narůstá dluh takto odsouzených na výživném, běžné výživné nemohou platit a stát nese  
i značné náklady spjaté s jejich pobytem ve výkonu trestu. 
Je třeba však zmínit, že tam, kde povinný neplní dobrovolně, ani trest, ani výkon rozhodnutí 
nepřináší účinnou nápravu, i když jistý posun lze zaznamenat v přijetí zákona č. 390/2012 
Sb., jímž byla do § 196a trestního zákona zavedena možnost soudu uložit pachateli trestného 
činu zanedbání povinné výživy omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel. 
Vymáhání výživného je nedokonalý právní nástroj státního donucení, zejména v případech, 
kdy povinný má prokázat příjmy z jiné než závisle činnosti, zejména z podnikání. Problémy 
jsou větší, než je tomu u stanovení výše výživného. Pro účely stanovení výše výživného byla 
po mnoha diskuzích prolomena zásada mlčenlivosti finančních úřadů a uložena jim povinnost 
poskytnout údaje o základu daně z příjmu, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,  
z kapitálového majetku, z pronájmu a z ostatních příjmů fyzické osoby. Je však třeba 
podotknout, že výše základu daně může být zkreslená, ať již z důvodu neschopnosti 
podnikatele nebo jeho úmyslným jednáním. 
Naproti tomu, jde-li o vymáhání výživného pro nezletilé dítě, pomůže soud, a to na žádost 
účastníka, pouze při zjišťování bydliště povinného. Plátce mzdy nebo jiného příjmu 
povinného nebo peněžní ústav, u něhož má povinný své účty a čísla účtů, může soud zjišťovat 
jen dotazem na něj. Sankcí za neuvedení nebo zkreslení požadovaných údajů je jen uložení 
pořádkové pokuty. 

 
 
1.3.2.7. Problematické aspekty stanovování a vymáhání výživného dle současné právní 
úpravy 
Z diskuzí proběhlých v rámci přípravy tohoto návrhu k problematice zálohovaného výživného 
a rovněž vyživovací povinnosti jako takové, včetně její vymahatelnosti, vyšly najevo 
následující problematické aspekty: 
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− Nezávaznost tabulek pro stanovování výživného a z ní vyplývající právní nejistota při 
stanovování výše výživného 
Zda již v této fázi nedochází k chybnému stanovení výše výživného a následnému 
zadlužování povinného rodiče (a tedy k nevymahatelnosti výživného), například tím, že soudy 
schvalují dohody rodičů, které neodpovídají jejich skutečným majetkovým poměrům, 
případně zcela nezjistí skutečné majetkové a příjmové poměry povinného rodiče dle zásady 
materiální pravdy (výživné je tak stanoveno jako nízké či příliš vysoké). 
Je otázkou, zda a jak je soudy stanovováno výživné v situaci, kdy povinný prokazatelně nemá 
příjmy a byla nastolena otázka, do jaké míry soudy rozhodují o snížení (zvýšení) výživného  
i do minulosti. 
Pokud by nebyly schváleny závazné tabulky výše výživného, jeví se jako vhodné vypracovat 
metodiku pro stanovení finančních potřeb dítěte, od nichž by se odvíjela výše výživného.  

 

− S tím související problematika sjednocování praxe soudů v oblasti stanovování 
výživného 
Bylo konstatováno, že přestože nelze ve věcech výživného podat dovolání, může Nejvyšší 
soud ČR zaujmout stanovisko, je však na jeho uvážení, zda se danou věcí bude zabývat jako 
otázkou zásadního právního významu. Nejvyšší soud pak dle § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 
Sb., o soudech a soudcích, vyhodnocuje a sleduje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském 
soudním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování zaujímá stanoviska  
k rozhodovací činnosti soudů. Způsoby sledování a vyhodnocování pravomocných rozhodnutí 
a postupy při zaujímání stanovisek upravuje jednací řád Nejvyššího soudu, a to konkrétně  
v čl. 31 a následující, kdy pro zaujetí stanoviska může dát podnět senát NS, předseda kolegia, 
předseda NS. Čl. 31 odst. 1 písm. g) předseda NS, místopředseda NS a předsedové kolegií 
přijímají podněty od soudů nižších stupňů, institucí a právnických a fyzických osob, v nichž 
upozorňují na nejednotnost pravomocných rozhodnutí.  
Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR vydalo dne 19. 10. 2016 
sjednocující stanovisko k zjišťování možností, schopností a majetkových poměrů povinného  
v řízení o výživném pro nezletilé děti sp. zn. Cpjn 204/2012. Obsahuje pokyny nižším 
soudům především pro určení vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti,  
k odůvodňování rozhodnutí o schválení dohody rodičů o výživném, stanovisko k přiznávání 
úroků z prodlení z dlužného výživného, návody na určení potenciálního příjmu povinného  
ve smyslu ust. § 913 odst. 2 občanského zákoníku a postup při určování výživného rodiči, 
který má příjmy z jiné než závislé činnosti dle ust. § 915 odst. 1 o. z. 

 

− Obtížnost zjišťování skutečných majetkových poměrů povinného 
Problematickou může být rovněž otázka, zda je v nalézacím řízení o stanovení výše 
výživného opatrovnickými soudy skutečně nalézán skutečný stav věci a zda jsou zjišťovány 
skutečné majetkové poměry povinného, či zda jsou pouze schvalovány navržené dohody 
rodičů bez jejich bližšího zkoumání či prověření schopnosti povinného navrhovanou výši 
výživného platit. Může pak docházet k bezdůvodnému zadlužování povinného rodiče, jehož 
vyživovací povinnosti je stanovena neúměrně k jeho příjmům a majetkovým poměrům. 
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− Délka trvání řízení u opatrovnických soudů  
V případech, kdy dojde ke změně majetkových poměrů povinného, je třeba bezodkladně 
reagovat na tuto vzniklou situaci – o návrzích na změnu výše vyživovací povinnosti je však 
v současné době rozhodováno v řádu měsíců, což se může negativně projevit jak na finanční 
situaci povinného, tak i dítěte, kterému má být výživné hrazeno. 
 

− Nedostatečné využívání mediačních mechanismů 
Ač má soudce možnost zastavit již probíhající řízení a doporučit stranám mediaci, v praxi  
se tak většinou neděje. Problémem je rovněž skutečnost, že Probační a mediační služba často 
nemá povědomí o případech, kdy nedochází k hrazení výživného, je tedy zapotřebí propojení 
a větší součinnost zainteresovaných orgánů a posílení práce v terénu. 

 

− Časté nepodávání návrhů na výkon rozhodnutí  
Data ukazující, kolik oprávněných rodičů se se svým nárokem obrátí na soud  
či exekutora a skutečně podá návrh na výkon rozhodnutí, nejsou k dispozici. Nejčastějšími 
důvodem, proč se tak neděje, však může být nedostatek času a především snaha o zachování 
dobrých vztahů s druhým rodičem. Příčinou může být také nedůvěra v efektivitu výkonu 
rozhodnutí a obavy z vynakládání dalších finančních prostředků. 
 

− Neefektivita soudního výkonu rozhodnutí 
Je třeba se rovněž zabývat otázkou rozdílné efektivity soudního výkonu rozhodnutí  
a exekuce prováděné soukromým exekutorem např. z důvodu jiného režimu obou řízení, 
zejména pokud jde o předpoklad vyšší aktivity navrhovatele u soudního výkonu rozhodnutí 
(označení způsobu vymožení pohledávky, označení majetku a aktiv, identifikace 
zaměstnavatele povinného, identifikační údaje povinného atd., tj. celková znalost poměrů 
povinného, která může být nízká a může negativně ovlivňovat efektivity vymožení 
pohledávky). 

 

− Nákladnost exekuce a obavy z úhrady nákladů oprávněným při jejím zastavení pro 
nedostatek majetku povinného 
Jednou z příčin toho, proč oprávněné osoby nepodávají vůbec návrh na výkon rozhodnutí, 
může být jejich obava z možné úhrady nákladů v případě, kdy dojde k zastavení exekuce. 
Podle § 89 exekučního řádu platí, že dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce  
a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost 
povinného hradí paušálně určené i účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. 
Ústavní soud však judikoval, že není porušením článku 11 a článku 36 odst. 1 Listiny, jestliže 
obecný soud při rozhodování o nákladech exekuce v případě, že je exekuce zastavena pro 
nedostatek majetku na straně povinného, přičemž na straně oprávněného nelze shledat 
procesní zavinění za zastavení exekuce (při respektování požadavku náležité opatrnosti  
a uvážlivosti), přizná exekutorovi náhradu nákladů řízení vůči povinnému. Ve vztahu  
k ústavněprávní interpretaci § 89 exekučního řádu Ústavní soud připomíná, že větu druhou  
§ 89 exekučního řádu je nutno interpretovat v návaznosti na větu první téhož ustanovení, tj.  
že v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného je povinnost oprávněného hradit 
paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi závislá na posouzení míry jeho 
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zavinění na zastavení exekuce. Jinými slovy, rozhodujícím kritériem je tedy skutečná 
existence zavinění na zastavení exekuce na straně oprávněného, nikoli nutnost zajistit 
soudnímu exekutorovi odměnu za jeho činnost. (I. ÚS 3171/09), a jen v situaci, kdy  
k objektivní skutkové okolnosti zastavení exekuce z důvodů nedostatku majetku povinného 
přistoupí i konkretizované okolnosti subjektivní povahy (procesní zavinění oprávněného), 
může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení oprávněnému. Procesní zavinění 
oprávněného nelze bez dalšího založit pouze na jeho dispozičním úkonu - návrhu na nařízení 
exekuce. (IV. ÚS 1903/07) 
 

− Faktická nevymahatelnost výživného u některých skupin osob 
Je otázkou, zda u osob, které fakticky nejsou schopny výživné vůbec hradit, by měla být 
vyživovací povinnost v jakékoli výši stanovována. 
 

− Posílení role orgánů sociálně-právní ochrany dětí v rámci řízení o svěření do výchovy  
a stanovení výživného na děti: 
Současná vize směřování SPO je však jiná a ne všechny rodiny by měly být a jsou předmětem 
agendy SPO, což může mít stigmatizační efekt. 
 
 
1.3.2.8. Současná právní úprava zálohovaného výživného v ostatních členských státech 
EU 
Zálohování plateb výživného nezaopatřeným dětem, pokud povinný rodič neplní,  
je garantováno i v jiných evropských zemích. 
 
Obecně je však třeba konstatovat, že je obtížné porovnávat zahraniční právní úpravy v této 
oblasti s ohledem na naprosto odlišnou sociokulturní situaci a právní systém. Rozdílné  
je samotné navázání a zakotvení zálohovaného výživného v systému sociálního zabezpečení, 
kdy v některých zemích je zálohované výživné spíše jistou obměnou našeho přídavku na dítě, 
jinde třeba ekvivalentem dávek pomoci v hmotné nouzi.  
 
U oslovených evropských zemí, u kterých bylo ze Vzájemného informačního systému 
sociálního zabezpečení jednotlivých členských států Evropské unie (MISSOC) předběžně 
zjištěno, že disponují právní úpravou obdobnou institutu náhradního/zálohovaného 
výživného, se podařilo zjistit následující informace, které jsou rovněž podrobně popsány  
ve srovnávací tabulce, jež je přílohou tohoto návrhu. 
 
Většina ze zemí Evropské unie má právně zakotven institut zálohovaného výživného 
(výjimkou je Velká Británie, kde existují dvě instituce na podporu sólo rodičů,  
a to Child Support Agency a Child Maintenance Service, které pomáhají s určením 
a vymáháním výživného) a výchozím podkladem pro stanovení nároku  
na zálohované výživné je platné rozhodnutí soudu. Podmínka zahájeného exekučního řízení  
či určité doby, po kterou není výživné ze strany povinné osoby hrazeno, není vždy pravidlem 
(předchozí vymáhání výživného se nesleduje v Rakousku, Německu a Švýcarsku). Naopak 
všechny tyto státy mají dle dostupných informací omezenu částku, do které se zálohované 
výživné vyplácí, pokud je požadovaná výše výživného vyšší.  
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Německo má v právním řádu zakotvenu částku minimálního výživného, od níž  
se potom výše zálohovaného výživného odvíjí dle procentní částky v závislosti  
na věku dítěte. Orientačním bodem při rozhodování o výši výživného je tzv. „Düsseldorfská 
tabulka“. Zálohované výživné je vypláceno po dobu nejdéle 72 měsíců, výplata končí i tehdy, 
pokud dítě dosáhne 12 let věku. Nároky oprávněné osoby na výživné se poskytnutím 
zálohovaného výživného přenášejí ze zákona na úřad pro mládež, který toto zálohované 
výživné vyplácí a u povinné osoby pak eviduje postih. V případě osob, u kterých je zjevné,  
že nebudou schopny trvale výživné poskytovat, se tento postih neeviduje a výživné  
se neposkytuje jako zálohované, ale jako náhradní.  
 
Naopak ve Francii tuto minimální výši výživného zakotvenu nemají a v případě, že povinný 
rodič prokáže, že nedisponuje žádným příjmem, může být vyživovací povinnosti soudem 
zcela zbaven. Oprávněný rodič se ve Francii může s pravomocným rozhodnutím soudu obrátit 
na Státní pokladnu, která se postará o úhradu dlužných částek. Pokud dlužník neplatí výživné 
více než dva měsíce, může oprávněný požadovat zálohu na výživné od Pojišťovny pro 
rodinné přídavky. Zálohované výživné (ASF) je určeno pro dítě do 20 let a je stanoveno 
paušální částkou 95,52 EUR. Vyplácí se čtvrtletně a po čtyřech měsících je oprávněný 
povinen podat žalobu pro nehrazení výživného. Vyplacením ASF se oprávněný vzdává 
nároku na vymáhání výživného a tento nárok přechází na Pojišťovnu pro rodinné přídavky, 
která jej po povinné osobě vymáhá, pouze pokud je tato solventní a se známou adresou 
pobytu. Solventnost povinné osoby se určuje dle příjmu aktivní solidarity. 
 
Řada států má pro nárok na zálohované výživné kromě obvyklé podmínky trvalého pobytu  
či zdržování se oprávněné osoby na území státu zavedeny i další speciální podmínky, které 
musí oprávněná osoba splňovat. Například v Dánsku, Francii a Německu musí žít rodič, jež 
má dítě ve své péči, sám bez nového partnera či manžela. Ve Švédsku a Rakousku pak nárok 
nevzniká u dítěte, které žije ve společné domácnosti s povinnou osobou. Na Slovensku  
je nárok na náhradní výživné spojován s řádným plněním povinné školní docházky. 
 
Pokud jde o zkoumání finanční situace oprávněné osoby pro nárok na zálohované výživné, 
činí tak polovina oslovených zemí (jmenovitě Belgie, Polsko, Maďarsko, Slovensko, některé 
švýcarské kantony a v Rakousku se zkoumají životní poměry dítěte). Naopak státy jako 
Dánsko, Francie, Švédsko a Německo se příjmovou situací oprávněné osoby nezabývají. 
 
Důležitou je z hlediska tohoto věcného záměru otázka zpětného vymáhání poskytnutého 
zálohovaného výživného. Převážná většina států, které poskytly informace týkající  
se zálohovaného výživného, následně tyto poskytnuté částky vymáhá po povinné osobě.  
Je však třeba uvést, že návratnost a celková úspěšnost vymáhání ze strany státu  
je u jednotlivých států velmi odlišná. Problém vysokého procenta neplatičů výživného však 
není ojedinělý pouze u nás, potýká se s ním většina evropských států, avšak data ohledně 
úspěšnosti vymáhání jsou problematická, neboť je třeba znát celou právní úpravu. Je totiž 
pravděpodobné, že úspěšnost při vymáhání zálohovaného výživného v různých zemích 
zvyšuje fakt, že některé státy vyplácejí zálohované výživné bez předchozího vedení 
exekučního řízení, což pak státu jako prvnímu v pořadí významně zvedá naději na úspěšnost 
vymáhání. Jiné státy jako např. Francie rovnou odepisují dluhy u nesolventních osob  
a vymáhají pouze v případech, kdy je naděje na úspěch (jako vymahatelné je zálohované 
výživné poskytováno pouze 5% příjemců). 
1. 4. Identifikace dotčených subjektů 
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Regulace se dotkne skupin zahrnujících rodiče s nezaopatřenými dětmi, kterým se nedaří 
vymoci dlužné výživné cestou exekuce či soudního výkonu rozhodnutí. 
 
Dotčenými subjekty jsou rovněž povinní, tedy rodiče, jimž byla na základě vykonatelného 
rozhodnutí soudu, či soudem schválené dohody stanovena povinnost hradit výživné v určité 
výši. 
 

• MPSV – ústřední orgán státní správy a odvolací orgán 
• Úřad práce ČR - rozhoduje v I. instanci 
• Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 
• Celní úřady – orgány vymáhající vyplacené zálohované výživné 
• Soudy a exekutorské úřady - orgány provádějící výkon rozhodnutí o výživném 
• Úřady obcí s rozšířenou působností 
• Žadatelé o zálohované výživné  
• Povinní rodiče 

 
 
1. 5. Popis cílového stavu  
 
Cílem návrhu zákona je v souladu s programovým prohlášením vlády zajistit podporu rodičů 
s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné stanovené na základě 
vykonatelného rozhodnutí soudu či soudem schválené dohody rodičů, ať již formou zákonné 
úpravy řešící zálohované výživné, které bude poskytované za jasných a státem předem 
stanovených podmínek, či formou revize stávajících právní úpravy týkající se stanovení 
výživného a jeho následného vymáhání. 

Navrhované opatření má především za cíl pomoci řešit chudobu těchto neúplných rodin, proto 
je připravováno jako opatření v oblasti sociálního zabezpečení. 

 

1. 6. Zhodnocení rizika 
 
Nepřijetím navrhované úpravy nedojde k naplnění vládního programového prohlášení, které 
deklaruje podporu rodičů s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí řádně stanovené 
výživné. 
 
Nepřijetí právní úpravy zálohovaného výživného či neřešení situace jinou z variant dále 
povede k situaci, kdy nedojde ke zlepšení sociální situace rodičů s nezaopatřenými dětmi, 
kterým se nedaří vymoci stanovené výživné od druhého rodiče. Může docházet k upadání 
těchto osob do hmotné nouze a k jejich celkové sociální nejistotě. 
 
Předkládaný návrh též podporuje plnění závazků vyplývající pro ČR z mezinárodních úmluv, 
zejména z Úmluvy o právech dítěte, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech a návrhy obsažené v Doporučení Rady Evropy o zálohových platbách 
výživného na dítě státem. 
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V případě přijetí navrhovaného opatření vyplývá z porovnání dostupných 
zkušeností některých evropských států riziko poměrně nízké návratnosti finančních 
prostředků spojených s poskytováním zálohovaného výživného, neboť v případech, kdy 
povinný rodič fakticky nedisponuje žádnými příjmy či majetkem a reálná návratnost 
poskytnutých prostředku je tedy nulová, se ze zálohovaného výživného stává spíše náhradní 
výživné. 
 
Možným rizikem přijetí zákona o zálohovaném výživném je rovněž nižší motivace povinných 
osob k hrazení stanoveného výživného. 
 

2. Návrh variant řešení  
 
Návrhy variant řešení se vztahují k výše uvedenému cíli.  

Varianta 0: Ponechání současného stavu 
 
První z možností je nevytvářet novou právní úpravu institutu zálohovaného výživného 
s odkazem na stávající možnosti, které v tomto ohledu nabízí nepojistné sociální dávky, 
konkrétně zákon o pomoci v hmotné nouzi. K zabránění sociálního vyloučení určitých 
sociálních skupin, mezi něž patří i osamělí rodiče, je určen systém pomoci  
v hmotné nouzi. Tento systém řeší situaci občanů nacházejících se v obtížné sociální situaci  
z důvodu nedostatku peněžních příjmů, které si nemohou zvýšit vlastním přičiněním, např. 
využitím majetku širší rodiny, vlastní prací členů rodiny, získáním výživného od povinné 
osoby. 
 
Zhodnocení stávající právní úpravy spolu s problémy, které v současnosti přináší,  
je uvedeno v předchozích kapitolách, a proto není nutné analýzu stávajícího stavu  
na tomto místě znovu provádět.  
 
 
Varianta 1:  Zrevidování současného systému primární úpravy výživného a opatření 
v oblasti nepojistných sociálních dávek 
 
Varianta 1 obnáší zrevidování současné právní úpravy výživného, včetně jeho následného 
vymáhání, hledání slabých míst systému, zefektivnění fungování justice v této oblasti, 
zefektivnění způsobu vymáhání dlužného výživného soukromoprávní cestou, tedy zvážení 
možných kroků v rámci soudního výkonu rozhodnutí a exekuční činnosti a v neposlední řadě 
rozšíření spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí. 
Na základě výsledků proběhlých jednání k přípravě zákona o zálohovaném výživném byly 
vytipovány některé možnosti zlepšení fungování primární úpravy vyživovací povinnosti. 
Nabízí se pak především větší zapojení Probační a mediační služby ČR, zkrácení doby trvání 
řízení o návrhu na změnu výše výživného u opatrovnických soudů, sjednocování praxe soudů 
v oblasti stanovování výživného, zefektivnění výsledků a průběhu soudního výkonu 
rozhodnutí, zavedení minimálního výživného, možnost valorizace výše výživného, uzákonění 
povinnosti hlášení místa pobytu povinného rodiče, zkrácení lhůty pro možnost podání 
trestního oznámení pro zanedbání vyživovací povinnosti ze současných 4 měsíců na 2 měsíce, 
častější využívání alternativních trestů pro neplatiče výživného a v neposlední řadě řešení 
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otázky kompetence a vůle opatrovnických soudců vyhodnocovat všechny souvislosti  
v případech rozhodování o výživném. 
Opatření v oblasti primární úpravy výživného, tedy v oblasti občanského práva hmotného  
a procesního a rovněž v oblasti trestního práva, pak mohou být realizována buď samostatně, 
či mohou být předložena spolu s úpravou zálohovaného výživného, které by na tyto změny 
mělo reagovat a být s nimi v souladu. 
Alternativou k přijetí zákona o zálohovaném výživném může být v této variantě úprava 
přídavku na dítě ze systému státní sociální podpory. Nabízí se možnost zvýšení hranice 
rozhodného příjmu pro přídavek na dítě a rovněž i zvýšení současných částek přídavku na 
dítě. 
 

Varianta 2: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – bez nutnosti předchozího výkonu 
rozhodnutí s následným přechodem nároku na celé výživné na stát, vymáhajícím 
subjektem Celní správa ČR  
 
Druhou variantou řešení je přijetí zákona o zálohovaném výživném. V této variantě bude stát 
poskytovat zálohované výživné oprávněným osobám, kterým není vůbec či v plné výši 
hrazeno výživné stanovené rozhodnutím soudu či na základě soudem schválené dohody 
rodičů o výživném. Poskytnutím zálohovaného výživného pak přejde ze zákona nárok 
oprávněné osoby na výživné na stát. Stát pak bude celé výživné vybírat od povinné osoby  
a v případě, kdy nebude dobrovolně hrazeno, bude vymáhání dlužných částek předáno 
v rámci institutu dělené správy Celnímu úřadu ČR. Částky výživného, které budou od povinné 
osoby vymoženy, budou do výše poskytnuté zálohy vráceny státu, ve zbylé výši vyplaceny 
oprávněné osobě. 
Pokud však na stát přejde povinnost vymáhat celé výživné a přeplatek bude muset zasílat 
oprávněnému, zcela se tím ruší dispoziční zásada řízení (oprávněný nebude moci disponovat 
procesem). 
V této variantě, kdy nebude oprávněná osoba podávat sama návrh na výkon rozhodnutí, však 
hrozí riziko obtížné vymahatelnosti vyplaceného zálohovaného výživného, neboť Celní úřad 
ČR zahájí výkon rozhodnutí se značným časovým zpožděním a na případný majetek 
povinného, který může mít i další dluhy, již může být uplatněno právo jiného věřitele v rámci 
exekučního řízení. Pohledávka státu se tak může stát obtížněji vymahatelnou z důvodu 
horšího pořadí. Povinný může v této variantě rovněž namítnout, že výživné splácí v plné výši, 
což se bude složitě prokazovat a může uběhnout řada měsíců, po které bude dávka vyplácena 
neoprávněně. 
Problematickou může být rovněž otázka případného rozdělení vymožených částek mezi stát a 
oprávněnou osobu, pokud bude výkon rozhodnutí úspěšný jen částečně. 
 
 
Varianta 3: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – bez nutnosti předchozího výkonu 
rozhodnutí s následným přechodem nároku na stát pouze do výše poskytnuté zálohy, 
vymáhajícím subjektem Celní správa ČR 
 
Třetí variantou řešení je rovněž přijetí zákona o zálohovaném výživném. I v této variantě bude 
stát poskytovat zálohované výživné oprávněným osobám, kterým není vůbec či v plné výši 
hrazeno výživné stanovené rozhodnutím soudu či na základě soudem schválené dohody 
rodičů. Poskytnutím zálohovaného výživného přejde ze zákona nárok oprávněné osoby  
na výživné na stát, a to pouze do výše této poskytnuté zálohy. Stát pak bude toto výživné ve 
výši poskytnuté zálohy vybírat od povinné osoby a v případě, kdy nebude dobrovolně plněno, 
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bude vymáhání dlužných částek předáno v rámci institutu dělené správy Celnímu úřadu ČR. 
Částky výživného, které přesahují poskytnutou zálohu, si bude moci oprávněná osoba 
vymáhat sama cestou soukromoprávních institutů (exekuce, soudní výkon rozhodnutí). 
I v této variantě však hrozí riziko obtížné vymahatelnosti vyplaceného zálohovaného 
výživného, neboť Celní úřad ČR zahájí výkon rozhodnutí se značným časovým zpožděním  
a na případný majetek povinného již může být uplatněno právo jiného věřitele v rámci 
exekučního řízení. Odpadá však otázka případného rozdělení vymožených částek mezi stát  
a oprávněnou osobu, pokud bude výkon rozhodnutí úspěšný jen částečně. 
Povinný může v této variantě rovněž namítnout, že výživné splácí v plné výši, což  
se bude složitě prokazovat a může uběhnout řada měsíců, po které bude dávka vyplácena 
neoprávněně. 
 
 
Varianta 4: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – poskytnutím zálohovaného 
výživného přechází pohledávka na výživném na stát a stát k vymožení pohledávky 
využívá stávající nástroje výkonu rozhodnutí.  
 
Ve čtvrté variantě řešení při přijetí zákona o zálohovaném výživném bude stát  
za předem stanovených podmínek a v zákonem definované situaci poskytovat zálohované 
výživné v maximální stanovené výši těm rodičům s dětmi, kterým není hrazeno soudem 
stanovené výživné. V této variantě, kdy je poskytnuto zálohované výživné (tj. je plněno ze 
strany státu za někoho, kdo má po právu plnit sám) a je současně již vedeno exekuční řízení či 
soudní výkon rozhodnutí, by následně docházelo v částce vyplaceného zálohovaného 
výživného (tj. na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Úřadu práce ČR) k tzv. 
singulární sukcesi a následné změně na straně oprávněné osoby ve výkonu rozhodnutí tedy, že 
nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupí do řízení vedle dosavadního účastníka v rozsahu 
práv a povinností, ohledně nichž nastal přechod. V tomto případě, kdy by si oprávněná osoba 
sama podala návrh na výkon rozhodnutí ihned ve chvíli, kdy jí na základě pravomocného 
rozhodnutí soudu nebude povinnou osobou hrazeno výživné, a stát vyplacením zálohovaného 
výživného přistoupí na stranu oprávněné osoby do tohoto probíhajícího výkonu rozhodnutí, 
bude mít, pokud jde o pořadí své pohledávky, stejně výhodné postavení jako tato oprávněná 
osoba a podstatně se tím tedy zvyšuje naděje na úspěch vymáhání pohledávky státu na 
zálohovaném výživném. 
Stát se tedy jako spoluoprávněný připojí do již probíhajícího výkonu rozhodnutí, přičemž 
takto je z podstaty vždy v lepším pořadí než následně nově zahájené řízení. Tato Varianta tak 
představuje nejpravděpodobnější možnost, jak dosáhnout dobytnosti pohledávek. Stát navíc 
v postavení pouhého spoluoprávněného nebude muset sloužit jako prostředník mezi 
původním oprávněným a povinným při řešení otázek průběžného plnění povinným 
oprávněnému, což povede k dalším významným administrativním úsporám. Pouhé 
přistoupení státu do již probíhajícího výkonu rozhodnutí je nejefektivnějším způsobem 
vymožení pohledávky, a zároveň pro stát nejlevnější, neboť nebude muset zaměstnávat vlastní 
zaměstnance jako v případě vymáhání Celní správou ČR. 

V této variantě je tedy zálohované výživné vypláceno pouze za podmínky, že existuje 
vykonatelné soudní rozhodnutí o výživném, či soudem schválená dohoda, a na základě těchto 
exekučních titulů probíhá výkon rozhodnutí zahájený na základě návrhu oprávněného rodiče. 
Těm rodičům, kteří takovýmto rozhodnutím či soudem schválenou dohodou nedisponují, či 
jim bylo stanovené nulové výživné, nárok na zálohované výživné nevznikne. V případě, kdy 
bude v rámci již probíhajícího výkonu rozhodnutí zjištěno, že povinný žádným majetkem 
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nedisponuje, a na zálohované výživné tudíž již nebude nic vymoženo, bude výplata 
zálohovaného výživného zastavena. 
 
Z hlediska platné právní úpravy hradí náklady exekuce exekutorovi povinný. Finanční náklad 
státu může vzniknout pouze v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného. 
Vzhledem ke skutečnosti, že výživné je přednostní pohledávkou a je vždy první i mezi 
přednostními pohledávkami, pak i při riziku, že pohledávka nemusí být efektivně dobytná 
celá, ve většině případů exekucí je vždy něco vymoženo a exekuce tudíž ve většině případů 
nebude zastavena pro nemajetnost. Státu proto ve většině případů žádný náklad na vymáhání 
pohledávky nevznikne. V méně početné variantě, kdy by byla exekuce zastavena pro 
nemajetnost, platí, že dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků 
ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí 
paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ zastavení 
exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši 
účelně vynaložených výdajů. V každém individuálním případě, i v případě zastavení exekuce 
pro nemajetnost, je však takový případ individuálně posuzován z hlediska zavinění. Dle 
rozhodnutí Ústavního soudu však jen samotný procesní návrh na zahájení exekuce nemůže 
být v případě zastavení exekuce pro nemajetnost klást za vinu oprávněnému, a tento není 
povinen náklady exekuce hradit.  
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3. 1. Identifikace nákladů a přínosů  
 
Ve všech výše uvedených variantách spočívají náklady na veřejný rozpočet především  
ve výplatě zálohovaného výživného jako takového a dále pak v administraci zpětného 
vymáhání. 
 
Přínosy jsou pak spojeny se zajištěním finanční stability rodičů s dětmi, kterým se nedaří 
efektivně vymoci stanovené výživné. 
 
Přínosem všech variant je také plnění mezinárodních závazků ČR. 
 
3. 2. Náklady 
 
Varianta 0: Ponechání současného stavu  
U Varianty 0 se náklady oproti současnému stavu nezmění, neboť tato varianta nepředpokládá 
žádnou novou právní regulaci ani jiné administrativní zatížení. 
  
 
Varianta 1:  
Zrevidování současného systému primární úpravy výživného a opatření v oblasti 
nepojistných sociálních dávek 
Varianta 1 počítá s náklady spojenými s revizí současné právní úpravy a možnými 
legislativními opatřeními, jejichž nutnost z výsledku této revize vyplyne. 
V případě, že bude přijato opatření spočívající v úpravě přídavku na dítě,  
je nutné počítat s nárůstem nákladů na tuto dávku. 
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Varianta 2: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – bez nutnosti předchozího podání 
návrhu na výkon rozhodnutí, s následným přechodem nároku na celé výživné na stát, 
vymáhajícím subjektem Celní správa ČR 
Varianta 2 zahrnuje náklady na výplatu zálohovaného výživného, a to ve výši stanovené 
zákonem, a rovněž náklady na administrativní zajištění spojené s výplatou zálohovaného 
výživného. 
 
Náklady v této variantě se budou odvíjet od počtu soudních rozhodnutí o výživném  
či počtu soudem schválených dohod a následného počtu vyživovacích povinností, které 
nebudou povinnou osobou dobrovolně hrazeny. 
 
MPSV  má k dispozici údaje o průměrné výši výživného stanovovaného soudy, která se 
pohybuje v rozmezí 2 150 – 3 280 Kč za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte. 
K dispozici jsou rovněž počty rozhodnutí o stanovení vyživovací povinnosti v roce 2013. 
MPSV  však nedisponuje údaji o počtech rozhodnutí či soudem schválených dohod, které 
povinný rodič dobrovolně neplní.  
Dle kvalifikovaného odhadu lze celkové náklady na výplatu zálohovaného výživného stanovit 
při zohlednění poskytovaného zálohovaného výživného do maximální výše 1,2 násobku 
životního minima dítěte ve výši  736,8 mil. Kč v prvním roce účinnosti zákona. Dle 
kvalifikovaného odhadu Celní správy ČR, která bude vymáhajícím subjektem, by náklady 
na její personální posílení činily cca 100,44 mil. Kč ročně, neboť tato odhaduje potřebné 
personální posílení na 239 systemizovaných míst (2 systemizovaná místa na každý ze 14 
celních úřadů, dalších 210 systemizovaných míst v rámci Celní správy ČR a 1 systemizované 
místo pro metodickou a řídící činnost). Další náklady na úpravu SW odhaduje Celní správa 
ČR na 500 tis. Kč. 
 
    
Varianta 3: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – bez nutnosti předchozího podání 
návrhu na výkon rozhodnutí, s následným přechodem nároku na výživné na stát pouze 
do výše poskytnuté zálohy, vymáhajícím subjektem Celní správa ČR 
 
Varianta 3 s sebou nese náklady na výplatu zálohovaného výživného ve výši stanovené 
zákonem o zálohovaném výživném a rovněž náklady na administrativní zajištění spojené 
s výplatou zálohovaného výživného. 
 
Náklady v této variantě se budou odvíjet od počtu soudních rozhodnutí o výživném  
či soudem schválených dohod a následného počtu vyživovacích povinností, které nebudou 
dobrovolně hrazeny. 

MPSV má k dispozici průměrnou výši výživného, tak jak jej soudy stanovují, a která se 
pohybuje v rozmezí 2 150 – 3 280 Kč za kalendářní měsíc v závislosti na věku dítěte.  
K dispozici jsou rovněž počty rozhodnutí o stanovení vyživovací povinnosti  
v roce 2013. MPSV však nedisponuje údaji o počtech rozhodnutí či soudem schválených 
dohod, které povinný rodič dobrovolně neplní.  
 
Dle kvalifikovaného odhadu lze celkové náklady na výplatu zálohovaného výživného stanovit 
při zohlednění poskytovaného zálohovaného výživného do maximální výše 1,2 násobku 
životního minima dítěte ve výši  736,8 mil. Kč v prvním roce účinnosti zákona. Dle 
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kvalifikovaného odhadu Celní správy ČR, která bude vymáhajícím subjektem, by náklady na 
její personální posílení činily cca 100,44 mil. Kč ročně, neboť tato odhaduje potřebné 
personální posílení na 239 systemizovaných míst (2 systemizovaná místa na každý ze 14 
celních úřadů, dalších 210 systemizovaných míst v rámci Celní správy ČR  
a 1 systemizované místo pro metodickou a řídící činnost). Další náklady na úpravu SW 
odhaduje Celní správa ČR na 500 tis. Kč. 
 

Varianta 4: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – poskytnutím zálohovaného 
výživného přechází pohledávka na výživném na stát a stát k vymožení pohledávky 
využívá stávající nástroje výkonu rozhodnutí.  
 
Náklady v této variantě se budou odvíjet od počtu soudních rozhodnutí o výživném  
či soudem schválených dohod a následného počtu vyživovacích povinností, které nebudou 
dobrovolně hrazeny, a bude u nich podán návrh na výkon rozhodnutí. 
 
Náklady na výplatu zálohovaného výživného, při zohlednění poskytovaného zálohovaného 
výživného do maximální výše 1,2násobku životního minima dítěte (v průměru 2 532 Kč), lze 
tedy vzhledem k průměrnému výživnému k danému věku dítěte a s předpokladem 
rovnoměrného rozložení věku a výše výživného odhadovat ve výši cca 736,8 mil. Kč ročně. 
Odhaduje se asi 10 % návratnost poskytnutého zálohovaného výživného v rámci výkonu 
rozhodnutí, která činí cca 73,9 mil. Kč ročně.  
 
Z hlediska platné zákonné úpravy náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Finanční 
náklad státu může vzniknout pouze v případě zastavení exekuce zaviněním oprávněného. 
Vzhledem k okolnosti, že výživné je přednostní pohledávka, a to taková, že je vždy první  
i mezi přednostními pohledávkami, pak i při riziku, že pohledávka nemusí být efektivně 
dobytná celá, ve většině případů exekucí vždy alespoň něco málo vymoženo bude – a exekuce 
tudíž ve většině případů nebude zastavena pro nemajetnost, a státu proto ve většině případů 
žádný náklad na vymáhání pohledávky nevznikne. 
 
 
3. 3. Přínosy 
  
Varianta 0: Ponechání současného stavu 
Přínosem této Varianty 0 je skutečnost, že se neočekává významnější administrativní zatížení 
spojené s jejím provedením, neboť se jedná o pokračování v současně nastaveném systému 
finanční podpory rodin s dětmi v případech, kdy není hrazeno stanovené výživné. 
 
Varianta 1:  
Zrevidování současného systému primární úpravy výživného a opatření v oblasti 
nepojistných sociálních dávek 
U Varianty 1 je očekávaným přínosem nastavení jasnějších pravidel při stanovování výše 
vyživovací povinnosti soudy, posílení principu právní jistoty a předvídatelnosti soudního 
rozhodování, zefektivnění nalézacího řízení soudu při zjišťování skutečných majetkových 
poměrů povinné osoby a rovněž zlepšení vymahatelnosti nároku na výživné soukromoprávní 
cestou, tedy formou soudního výkonu rozhodnutí či exekuce a posílení postavení oprávněné 
osoby v rámci výkonu rozhodnutí. 
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Varianta 2: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – bez nutnosti předchozího podání 
návrhu na výkon rozhodnutí, s následným přechodem nároku na celé výživné na stát, 
vymáhajícím subjektem Celní správa ČR 
Varianta 2 zajišťuje ochranu rodičů s dětmi, kteří se dostávají do obtížné situace z důvodu 
úplného či částečného nehrazení stanoveného výživného ze strany povinné osoby. V této 
variantě nebude oprávněná osoba povinna podávat návrh na výkon rozhodnutí a zálohované 
výživné jí bude vyplaceno ve chvíli, kdy povinná osoba nebude dobrovolně hradit. 
Vyplacením zálohovaného výživného pak ze zákona přejde nárok oprávněné osoby na 
výživné v plné výši na stát, který bude vybírat výživné a v případě nutnosti následného 
vymáhání si ponechá částku do výše poskytnuté zálohy a ve zbytku vyplatí výživné 
oprávněné osobě. 
 

Varianta 3: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – bez nutnosti předchozího podání 
návrhu na výkon rozhodnutí, s následným přechodem nároku na výživné na stát pouze 
do výše poskytnuté zálohy, vymáhajícím subjektem Celní správa ČR 
 
Varianta 3 rovněž zajišťuje ochranu rodičů s dětmi, kteří se dostávají do obtížné situace  
z důvodu úplného či částečného nehrazení stanoveného výživného ze strany povinné osoby. 
Ani této variantě nebude oprávněná osoba povinna podávat návrh na výkon rozhodnutí  
a zálohované výživné jí bude vyplaceno ve chvíli, kdy povinná osoba nebude dobrovolně 
hradit. Vyplacením zálohovaného výživného pak ze zákona přejde nárok oprávněné osoby na 
výživné do výše poskytnuté zálohy na stát, který bude výživné v této výši vybírat a popřípadě 
vymáhat. 

 
Varianta 4: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – poskytnutím zálohovaného 
výživného přechází pohledávka na výživném na stát a stát k vymožení pohledávky 
využívá stávající nástroje výkonu rozhodnutí. 
 
Přínos Varianty 4 spočívá v tom, že poskytnutím zálohovaného výživného dojde k ulehčení 
situace rodičů s dětmi, kterým se nedaří vymoci soudem stanovené výživné. 
Významným přínosem této varianty je vyšší pravděpodobnost úspěšnosti vymahatelnosti 
zálohovaného výživného, a to s ohledem na skutečnost, že nárok na zálohované výživné není 
vázán na předchozí neúspěšný výkon rozhodnutí (stát přistoupí se svou pohledávkou do již 
probíhajícího výkonu rozhodnutí, případně sám návrh na výkon rozhodnutí podá). Čím dříve 
je totiž výkon rozhodnutí zahájen, tím vyšší je naděje na úspěch v něm,  a to s ohledem na 
možné další věřitele, kteří se mohou přihlásit se svou pohledávkou vůči povinnému. 
 
 
3. 5. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
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Varianta 0:   Ponechání současného stavu 
Varianta 1:   Zrevidování současného systému primární úpravy výživného a opatření v oblasti 
nepojistných sociálních dávek 
Varianta 2: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – bez nutnosti předchozího podání 
návrhu na výkon rozhodnutí, s následným přechodem nároku na celé výživné na stát, 
vymáhajícím subjektem Celní správa ČR  
Varianta 3: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – bez nutnosti předchozího podání 
návrhu na výkon rozhodnutí, s následným přechodem nároku na výživné  
na stát pouze do výše poskytnuté zálohy, vymáhajícím subjektem Celní správa ČR 
Varianta 4: Přijetí zákona o zálohovaném výživném – poskytnutím zálohovaného výživného 
přechází pohledávka na výživném na stát a stát k vymožení pohledávky využívá stávající 
nástroje výkonu rozhodnutí. 
 
 

 Náklady Přínosy 
Varianta 

0 
nepředpokládají se žádné další 
náklady 

nepředpokládá se další administrativní 
zatížení 

Varianta 
1 

možné náklady vzniklé v souvislosti s 
podporou vymahatelnosti 
stanoveného výživného 

zlepšení finanční situace rodičů s dětmi, 
kterým se nedaří vymoci stanovené 
výživné cestou exekuce či soudního 
výkonu rozhodnutí 
zkrácení délky trvání exekučního 
řízení/soudního výkonu rozhodnutí a tedy 
snížení nákladů na jejich průběh 

Varianta 
2 

náklady na výplatu zálohovaného 
výživného (odvislé od počtu  
oprávněných osob, kterým není vůbec 
či v plné výši hrazeno stanovené 
výživné) 
náklady na administrativní zajištění 
agendy zálohovaného výživného 
náklady spojené se zajištěním chodu 
zpětného vymáhání zálohovaného 
výživného Celním úřadem ČR 
(odvislé od počtu oprávněných osob, 
kterým není vůbec či v plné výši 
hrazeno stanovené výživné ) 
náklady na zřízení nových 
systemizovaných míst v rámci 
Celního úřadu ČR a úpravu SW 

zlepšení sociální situace rodičů 
s nezaopatřenými dětmi, kterým není 
vůbec či v plné výši hrazeno stanovené 
výživné 
následné vymáhání zálohovaného 
výživného Celním úřadem ČR na osobě 
povinného může zajistit částečnou 
návratnost těchto prostředků státu 
stát bude prostřednictvím Celního úřadu 
ČR vymáhat i částku výživného, která 
náleží oprávněné osobě 

Varianta 
3 

náklady na výplatu zálohovaného 
výživného (odvislé od počtu 
oprávněných osob, kterým není vůbec 
či v plné výši hrazeno stanovené 
výživné ) 
náklady na administrativní zajištění 
agendy zálohovaného výživného 
náklady spojené se zajištěním chodu 

zlepšení sociální situace rodičů s 
nezaopatřenými dětmi, kterým se nedaří 
vymoci stanovené výživné cestou exekuce 
či soudního výkonu rozhodnutí 
následné vymáhání zálohovaného 
výživného Celním úřadem ČR na osobě 
povinného může zajistit částečnou 
návratnost těchto prostředků státu 
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zpětného vymáhání zálohovaného 
výživného Celním úřadem ČR 
(odvislé od počtu oprávněných osob, 
kterým není vůbec či v plné výši 
hrazeno stanovené výživné 
náklady na zřízení nových 
systemizovaných míst v rámci 
Celního úřadu ČR a úpravu SW 

 
 
 
 
 

Varianta 
4 

 
náklady na výplatu zálohovaného 
výživného (odvislé od počtu 
oprávněných osob, kterým není vůbec 
či v plné výši hrazeno stanovené 
výživné) 
náklady na administrativní zajištění 
agendy zálohovaného výživného 

 
nevznikají náklady spojené s následným 
vymáháním zálohovaného výživného; stát 
využije stávajících nástrojů pro výkon 
rozhodnutí 
 
očekává se vyšší procento úspěšnosti 
vymáhání 

4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 
Po zvážení všech nákladů a přínosů a rovněž s ohledem na uzavřenou koaliční smlouvu  
se jeví jako nejlepší z uvažovaných řešení Varianta 4.  
 
Varianta 1, která zahrnuje zrevidování současného právního systému, vytipování jeho slabých 
míst s následnými kroky ke zlepšení vymahatelnosti výživného soukromoprávní cestou,  
by mohla být realizována buď samostatně, či zároveň s realizací navrhovaného opatření, které 
by na ni mělo reagovat a být s ní v souladu. 
 
U Varianty 4 je navrhováno poskytování zálohovaného výživného v závislosti na příjmu 
oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to do 2,7 či 4 násobku životního 
minima žadatele a společně posuzovaných osob.  Zálohované výživné bude ve Variantě 4 
vymáháno po povinné osobě cestou exekuce či soudního výkonu rozhodnutí a předpokládá se 
tedy určitá návratnost poskytnutých prostředků zpět do státního rozpočtu. Reálný odhad 
efektivnosti takového mechanismu závisí na tom, v jak krátkém časovém úseku od doby 
právní moci rozhodnutí o výživném bude podán návrh na výkon rozhodnutí, s ohledem 
na možné další věřitele, kteří mohou uplatnit své pohledávky vůči povinnému a zhoršit tak 
postavení státu v probíhajícím výkonu rozhodnutí. 
 
Statistická data ani informace z aplikační praxe soudů a soudních exekutorů týkající  
se důvodů, pro které není exekuce na výživném účinná, nejsou bohužel k dispozici. Nelze 
tedy jasně odlišit, kdy nelze povinnost plnit vyživovací povinnost exekučně zajistit z důvodu 
objektivního stavu – tedy z důvodu neexistence relevantního příjmu a majetku na straně 
povinného, či zda se jedná o zcela jiné důvody. 
 
Je třeba uvést, že všechny varianty upravující poskytování zálohovaného výživného, včetně 
Varianty 4, předpokládají personální posílení Úřadu práce ČR, proškolení v nové agendě, 
vybudování další aplikace pro administraci dávky, nové formuláře a další. Nezbytná je také 
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spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, s trestní i civilní justicí. Úřad práce ČR se 
dosud zcela nevyrovnal s tím, že na něj byla od roku 2012 převedena agenda pomoci 
v hmotné nouzi a agenda dávek pro osoby se zdravotním postižením včetně příspěvku na péči, 
a to zejména ve vztahu k zajištění sociálních šetření, která jsou pro rozhodování o dávkách 
nezbytná.  
 
Jako nejméně vhodná se jeví Varianty 2 a 3, a to především z hlediska dosažení cílového 
stavu a zhodnocení nákladů a přínosů.  
 
Na základě popisu výše uvedených nákladů a přínosů byla tedy zvolena Varianta 4. 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
K naplnění cílů jsou kompetentní MPSV (ústřední orgán státní správy a odvolací orgán)  
a Úřad práce ČR (rozhodování o zálohovaném výživném). Pro zajištění dodržování právního 
předpisu budou nastaveny mechanismy obvyklé pro oblast nepojistných sociálních dávek, 
včetně sankcí za porušování povinností daných právním předpisem. Plnění podmínek nároku 
na zálohované výživné bude průběžně ověřováno. 
  

6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Z hlediska kritérií přezkumu účinnosti, která jsou dána Obecnými zásadami pro hodnocení 
dopadů regulace, bude přezkum účinnost regulace proveden po 3 letech po účinnosti zákona  
o zálohovaném výživném. Vyhodnocení vývoje problému bude provedeno na základě 
získaných informací z praxe a statistických dat. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 
V oblasti koncipování opatření a hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona probíhala 
průběžně konzultační jednání si aktéry v oblasti zákonné vyživovací povinnosti a rovněž 
s organizacemi pracujícími s cílovou skupinou tohoto návrhu, tedy s rodiči, kterým se nedaří 
vymoci soudem stanovené výživné. Konzultace byly realizovány se zástupci rezortu 
Ministerstva spravedlnosti, které poskytlo statistické údaje související s touto problematikou. 
 
Pohled zainteresovaných organizací pracujících s cílovou skupinou návrhu zákona: 
Aperio – společnost pro zdravé rodičovství 
 
APERIO je nezisková organizace, jejímž posláním je podpora informované volby, osobní 
zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a jejímž hlavním cílem je zlepšení služeb  
 podmínek v mateřství a rodičovství. Dlouhodobě se s tímto tématem setkává v rámci 
bezplatné anonymní internetové právní poradny pro rodiče. Právní poradna je zaměřená 
zejména na oblast pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a práva rodinného. Cílem 
poradny je seznámit klienta s právní úpravou a doporučit řešení jeho případu. 
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APERIO shrnuje své praktické poznatky ohledně výživného následovně: 
 
1) Na poradnu APERIA se obracejí nejen všechny skupiny, jichž se výživné týká – 
oprávněný, povinný (matka, otec, dítě), ale často i noví partneři povinného. 
2) Sólo rodiče zpravidla znají postup, jak dosáhnout či vymáhat výživné (podání návrhu na 
určení výživného a následné podání návrhu na exekuci). Na internetu je k dispozici větší 
množství vzorů (většina větších měst má tyto vzory na svých webech) či návodů, jak 
postupovat. 
3) Dotazy se nejčastěji týkají určení výše výživného, popř. jeho zvýšení či snížení výživného 
v konkrétním případě. Sólo rodiče často nemají představu, o jak vysoké výživné mohou žádat, 
jaká výše (přibližně) bude určena a z jakých příjmů či podkladů soud vychází. Nejen  
z poradny, ale i z názorů jiných odborníků z praxe vyplývá, že stanovení výše výživného je 
nepředvídatelné. Na druhou stranu lze konstatovat, že po zavedení nezávazných tabulek 
exministryně spravedlnosti JUDr. Kovářové v roce 2010 došlo ke zvýšení určovaného 
výživného a k většímu sjednocení určovaného výživného (rozpětí se zmenšilo). Na webu jsou 
k dispozici neoficiální kalkulačky na určení výživného, což je možné vodítko k tomu, jaké 
výživné požadovat. 
4) Nejčastěji se lze setkat se sólo rodiči, kterým byla přiznaná výše výživného v rozmezí  
2 000 – 3 500 Kč měsíčně, což odpovídá často citovanému údaji o průměrném výživném  
2 931 Kč v roce 2013. Náklady na výživu tak často nese z větší části jen rodič, který má dítě  
v péči. Druhý rodič se finančně podílí výrazně nižší částkou. Takto se ocitají, zejména sólo 
rodiče pečující o dítě mladší čtyř let, na pokraji chudoby. Z toho vyplývá, že nepečující rodič 
má často vyšší životní úroveň než jeho dítě, čímž je porušeno právo dítěte podílet  
se na životní úrovni svých rodičů. 
5) V soudní praxi nepanuje jednota ohledně toho, jak má vypadat požadovaný soubor 
informací o majetkových poměrech povinného při určování výživného, a to i přesto,  
že se jedná o nesporné řízení. Různě se posuzují např. hodnoty, které povinný získává vedle 
své mzdy/platu od zaměstnavatele (jako např. benefity či cestovní náhrady), nebo majetek 
povinného. Nestejný postup je i u určení výživného u OSVČ. 
6) Pokud jde o majetkové poměry, schopnosti a možnosti povinného, má být hodnocena 
potencialita, a nikoli fakticita. V praxi je však dokazování možností dosažení vyššího příjmu 
povinným velice obtížné, a tak se toto kritérium používá prakticky jen v situacích, když  
se povinný dobrovolně vzdá zaměstnání zaručujícího vyšší příjem. Ani odůvodněnost potřeb 
oprávněného není snadné zjistit. Je zjevné, že potřeby jako strava, ošacení, školní pomůcky, 
nutné zdravotní potřeby, léky atd. jsou odůvodněné. Hodnocení důvodnosti dalších potřeb, 
které nejčastěji plynou z nadání, schopností či zájmu dítěte, je složitější. Pro posouzení 
odůvodněných potřeb dítěte je tak zpravidla brán v potaz jeho věk, resp. zdravotní stav,  
a k výjimečným schopnostem dítěte bývá pouze přihlíženo. 
7) Při určování výživného se často zatajuje majetek nebo se převádí na jiné osoby. Majetkové 
poměry povinného jsou pak zkreslené. Při rozvodovém řízení často některý z manželů 
majetek odklání (především přes své příbuzné) a to má vliv i na určení výživného na nezletilé 
děti. 
8) V otázce exekucí se vyskytují především dotazy, jak postupovat v případě, kdy povinný 
nemá žádný majetek a dluží za delší období. V tomto případě je možný trestní postih, avšak 
trestní odsouzení finanční situaci sólo rodiče zpravidla nezmění. 
9) V rámci exekučního řízení není možné vymoci dlužné výživné proto, že povinný žádný 
majetek nemá. Důvody jsou většinou dva: jednak, jak bylo výše popsáno, majetek je převeden 
na jiné členy rodiny či osoby, nebo povinný se sám nachází v hmotné nouzi, kdy skutečně 
žádný majetek nemá. Povinný rodič, aby nemusel platit vyšší výživné, často mění zaměstnání 
a bývá delší dobu v evidenci uchazečů o zaměstnání.  Pro stanovení rozsahu vyživovací 
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povinnosti se zřídka bere zřetel i na to, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje, tj. 
realizuje fyzické a jiné faktické úkony nutné k životu a zdárnému vývoji dítěte, a kvůli péči  
o dítě si nemůže najít lépe placené zaměstnání či další zaměstnání. Čas, který tráví povinný 
rodič s dítětem, má na vyplácení výživného také vliv. Placení výživného se vyhýbají častěji  
ti rodiče, kteří s dítětem neudržují nebo nemohou udržovat styk. 
10) V poradně se však objevily i dotazy partnerů, především manželů/ek povinné/ho. Jedná  
se o případy, kdy naopak exekuce a dluhy na výživném dostávají do hmotných problémů tuto 
druhou rodinu. 
11) V této souvislosti APERIO upozorňuje na skutečnost, že oprávněné osoby (zejména ty, 
které pečují o malé děti) často nemají finanční prostředky na zastoupení advokátem  
v soudním řízení o určení výživného. Podle zkušeností je velmi nízká informovanost ohledně 
možnosti zastoupení advokátem ex offo. Občanských poraden je málo a jen v některých 
větších městech v ČR. Zastoupení i poradenství u advokáta je velmi nákladné. Na druhou 
stranu zájem dítěte, a to i jeho hmotné zajištění, má chránit orgán sociálně-právní ochrany 
dětí. 
12) Kvalita práce jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí je různá: zkušenosti  
ze seminářů pro odborníky ukazují, že v řadě z nich pracují motivované sociální pracovnice, 
které litují, že nemají možnost působit více preventivně. V jiných ale nejsou pracovnice ani 
ochotné spolupracovat s příslušně kvalifikovanými a akreditovanými neziskovými 
organizacemi, které nabízejí převzetí některých případů, aby jim ulehčily jejich práci,  
a pomohly potřebným rodinám. Z diskusí na seminářích vyplynulo, že značný vliv na kvalitu 
sociálních služeb obecně a sociálně-právní ochrany konkrétně mají přímo radnice měst, kde 
orgán působí. 
 
 
Závěry: 
 
Podle reálných společenských vztahů APERIO konstatuje, že současná aplikace právní 
úpravy neodpovídá potřebám vyživovaných dětí. Stávající právní úprava,  
tj. určování výše výživného podle uvážení soudu, není dobrým řešením, protože  
z výsledků v praxi je velmi patrná nespokojenost rodičů (matek i otců, oprávněných 
i povinných) s rozhodovací praxí soudů, s její nekonzistentností, nepředvídatelností  
a s nedostačující výší průměrně přiznávaného výživného. Platná právní úprava není tak zcela 
efektivní (funkční). 
1) Ačkoliv je řízení o určení výživného na nezletilé dítě nesporným řízením, řízení  
u různých soudů probíhají různě. Zákon by měl toto řízení více formalizovat. Soudy by měly 
samy každé např. tři roky změnit výši výživného (valorizace). Podporu zákonného zakotvení 
minimálního výživného a stanovení výživného nad minimální výši ponechat na uvážení soudu 
tak, jak to bylo doposud. Tabulkové minimální výživné je podle APERIA vhodné stanovit 
procentuálně  
s ohledem na výši příjmů a výdajů povinného, v porovnání se situací oprávněného rodiče  
a dítěte. Procenta by pak měla být odstupňována podle věku dítěte. Tento postup by pomohl 
zajistit spravedlivý podíl dítěte na životní úrovni rodičů. Nezávazné tabulky exministryně 
spravedlnosti JUDr. Kovářové považují za osvědčené. Do příjmů pro určení výživného  
by se měla zahrnovat nejen mzda (plat), ale i benefity poskytované zaměstnavatelem a další 
majetkové hodnoty (např. zisky z podílu v obchodních společnostech nebo úroky z peněžních 
vkladů). 
 
2) Umožnění dovolání k Nejvyššímu soudu by napomohlo k ustálení a sjednocení judikatury. 
V případě neschválení určování tabulkového výživného by i tato změna v delším časovém 
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horizontu znamenala sjednocení postupu soudů v určování výživného i posuzování 
majetkových poměrů povinného a praxe sama by si zřejmě vytvořila „své tabulky." 
 
3) APERIO na základě svých zkušeností podporuje výplatu zálohového výživného,  
a to v sociálně definovaných případech a se zkoumáním, zda skutečně výživné není placeno. 
Výše zálohovaného výživného by měla pokrýt alespoň základní potřeby dítěte. 
Navrhuje podmínky pro poskytnutí zálohového výživného: 
a) dlužné výživné alespoň po dobu čtyř měsíců; 
b) výživné je určeno soudně nebo dohodou (na dohodě jsou ověřené podpisy); 
c) oprávněný rodič vymáhá dlužné výživné. 
d) oprávněný rodič je v nouzi (není totožné s pojmem hmotná nouze, stav nouze  
by mohl být definován jinak, např. hranicí pro nárok na přídavek na dítě). 
 
4) Vzhledem k tomu, že často spor o výživné je spojen i se sporem o výchově dětí, 
doporučuje posílit v těchto věcech mediaci podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. 
Ve srovnání se soudním řízením se řešení sporu výrazně urychlí. Statistiky uvádějí až 70% 
úspěšnost uzavření dohody. Tuto dohodu lze schválit soudem či notářským zápisem  
s doložkou vykonatelnosti a získat tak vykonatelný právní titul. Doporučují povinnou mediaci 
v rodinných záležitostech. Protáhlá soudní řízení za účasti advokátů, kteří často nemají zájem 
na dohodě stran, považujeme za neefektivní a proti zájmům dítěte. Podporu dohody by jistě 
napomohla skutečnost, že soudní řízení by v případě uzavřené dohody bylo osvobozeno  
od soudního poplatku. V případě neuzavření dohody by soud rozhodl ve věci samé a zároveň 
o nákladech řízení, tj. tato soudní řízení by nebyla osvobozena od poplatku tak, jak je tomu 
dnes. Soudní řízení často trvají i několik let a děti tak žijí dlouho v provizoriu. To neprospívá 
jejich materiálnímu zabezpečení ani celkovému vývoji. Mediace je navíc prevencí konfliktů 
souvisejících s kontaktem s dítětem/dětmi, které jsou další příčinou vyhýbání se placení 
výživného. Dalším opatřením, které může hrát významnou roli, je zvýšené využívání 
partnerského psychologického poradenství, které je doplňkem, nikoli alternativou, mediace. 
Nezaměřuje se tolik na řešení, jako na uklidnění zjitřených emocí v rodině. Tím snižuje 
konflikt mezi bývalými partnery a zvyšuje celkový well-being dítěte. 
 
 
Obecně prospěšná společnost Na počátku 
 
Obecně prospěšná společnost Na počátku pomáhá od roku 1994 těhotným ženám  
a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Dle jejich názoru je třeba dívat  
se na celé téma šířeji, tedy i z pohledu plátců výživného, protože ve skutečnosti žena 
samoživitelka může současně vymáhat a současně platit výživné. Ideální by z jejich pohledu 
byla komplexní prorodinná politika státu a podpora státu k preventivním programům  
o partnerských vztazích, výchově k rodičovství apod. 
 
1) Po dobu, kdy není dořešeno výživné soudem, by ho měl zcela jistě hradit stát  
a následně vymáhat po rodiči, neboť by tím nemělo být poškozováno dítě, které  
má potřeby kontinuální a ne podle toho zda se rodič rozhodne zaplatit výživné, některé 
náklady pak samoživitel pak není prostě schopný uhradit a dítě je tím znevýhodněno. 
 
2) Nejtěžší situace nastávají v případě, že rodiče mají v péči dítě, na které jeho druhý rodič 
nepřispívá (i třeba není vůbec uveden v rodném listu, např. i z bezpečnostních důvodů při 
domácím násilí) a sami musí platit ještě výživné na děti z předešlého (předešlých vztahů), 
které jsou buď v péči bývalého partnera, nebo u pěstounů. Tyto výdaje se jim do nákladů 
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nepočítají. Navíc musí ještě našetřit na cestování za těmito dětmi a na dárky pro ně (někdy 
děti bydlí i 300km daleko). Je pro ně potom velmi náročné udržovat s dětmi pravidelný 
kontakt. Celé to vede k tomu, že vztahy ochladnou a matky pak někdy z těchto důvodů 
uvažují také o tom, že se dětí zcela vzdají (když jsou v pěstounské péči), neboť se jim 
finančně velmi uleví, jako matky jsou pak ale „zlomené“. 
 
3) Podle jejich zkušeností se matky svých povinností platit výživné nemají tendenci vzdávat, 
pouze nemají možnost, jak si příjem zvýšit a dlouhodobá bída, ve které žijí, se pak podepisuje 
na jejich psychice. Stát by tedy měl skutečně uzákonit nějaké možnosti zkrácených úvazků, 
např. i možnost si přivydělat při veřejně prospěšných pracích (nejen pro nezaměstnané). 
 
4) Když matky dostávají výživné na děti, tak je to započítáváno do jejich příjmů  
a o to je jim snižována finanční podpora státu - při nepravidelných platbách to může činit 
velké potíže. 
 
5) Pokud matky platí výživné na jiné děti, tak jim to do nákladů při posuzování dávek pomoci 
v hmotné nouzi započítáváno není - navrhují tedy i změny v posuzování žádostí dávek 
pomoci v hmotné nouzi tak, aby například dítě, na které matka/otec posílá výživné, bylo 
započítáno do posuzovaných osob v rámci výpočtu životního minima rodiny (přestože nežije 
ve společné domácnosti). Možná by se tak snížilo i množství "neplatičů" výživného, kde 
důvodem není zanedbávání své povinnosti, ale nízký příjem (např. životní minimum 
jednotlivce 3 410 Kč, ze kterého má platit výživné na děti). Myslíme si také, že dávky pomoci 
v hmotné nouzi by měly obsahovat nějaký motivační prvek - v současné době je pro maminky 
demotivující,  
že když si seženou přivýdělek, aby byly schopné živit všechny děti (i ty, které nemají v péči) - 
o to víc je jim dávka snížena. Pro maminky, které mají snahu svou situaci řešit a jsou schopné 
si zajistit hlídání pro dítě, aby mohly pracovat, to je opravdu demotivující. 
 
6) Ve věci dluhů by zde však měla být možnost, že pokud je matka/otec na mateřské 
dovolené, aby mohly být splátky pozastaveny, nebo alespoň sníženy na minimum, bez 
navyšování úroků. 
 
 
 
Kulatý stůl k zálohovanému výživnému konaný dne 19. března 2015 v PSP ČR 
 
Tohoto kulatého stolu se zúčastnili zástupci MPSV, Ministerstva spravedlnosti, Probační  
a mediační služby, Exekutorské komory ČR, Advokátní komory ČR, České asociace věřitelů, 
Asociace neúplných rodin, Sdružení starostů, OSPODu a rovněž zástupkyně samoživitelek. 
Asociace neúplných rodin zde představila závěry svého projektu, dle kterých pouze asi 25% 
osamělých rodičů vymáhá nehrazené výživné. 
MPSV popsalo průběh prací na přípravě věcného záměru zákona o zálohovaném výživném, 
vysvětlilo důvody a příčiny své výlučné kompetence nad tímto zákonem, upozornilo  
na nutnost revize a vyhledání slabých míst právní úpravy v gesci Ministerstva spravedlnosti. 
 
Na jednání byly prezentovány následující návrhy a doporučení: 

− zavedení minimálního výživného 
− zavedení valorizace výživného  
− úročení dluhu na výživném 
− uzákonění povinnosti hlášení místa pobytu povinného rodiče  
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− větší zapojení Probační a mediační služby jako prevence konfliktů v oblasti placení 
výživného mezi rodiči  

− zkrácení lhůty pro možnost podání trestního oznámení pro zanedbání vyživovací 
povinnosti ze současných 4 měsíců na 2 měsíce,  

− častější využití alternativních trestů pro neplatiče 
− rozdíl mezi životním a existenčním minimem povinného, který nehradí výživné, 

pokazovat dítěti 
− kompetence a vůle opatrovnických soudců vyhodnocovat všechny souvislosti  

v případech rozhodování o výživném  
 

Většina přítomných konstatovala souhlas s úpravou zákona o zálohovaném výživném s tím, 
že jej však musí doprovázet další opatření zejména ve výše uvedených bodech a dále v oblasti 
primární úpravy vyživovací povinnosti.   
 
 
 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Závěrečnou zprávu RIA zpracovala: 
Mgr. Michaela Franzová  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek 
  
tel.: 221 922 311  
e-mail: michaela.franzova@mpsv.cz 
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