
VIII. 

Vypořádací tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném) 

 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínky Vypořádání 
MSP K § 1 odst. 

1, § 2 odst. 
1 písm. b), 
§ 2 odst. 2, 
§ 3 odst. 1 
písm. a), § 
4, § 7 odst. 
2 písm. a) 

Návrh pracuje se třemi exekučními tituly: (i) vykonatelným rozhodnutím 
soudu, (ii) soudem schválenou dohodou rodičů o výživném a (iii) dohodou o 
výživném, o níž byl sepsán notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. 
V této souvislosti upozorňujeme na následující: 
Nelze užívat toliko formulace „soudem stanovená vyživovací povinnost“, 
jelikož tato v sobě nezahrnuje dohodu o výživném, o níž byl sepsán notářský 
zápis se svolením k vykonatelnosti. Z toho důvodu doporučujeme nahradit 
shora uvedenou formulaci konkrétním výčtem exekučních titulů. 
V návaznosti na rozsáhlost tohoto výčtu lze doporučit následné zavedení 
legislativní zkratky anebo definice pojmu „stanovená vyživovací povinnost“.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Po dohodě s MSP bude odstraněna 
dohoda o výživném, o níž byl sepsán 
notářský zápis se svolením k 
vykonatelnosti. 
§ 1 bude po dohodě s MSP a EK 
upraven následovně: 
„Tento zákon upravuje poskytování 
zálohovaného výživného nezaopatřeným 
dětem (dále jen „zálohované výživné“) 
v případě, že fyzická osoba, která má 
k nezaopatřenému dítěti soudem 
uloženou povinnost hradit výživné (dále 
jen „povinná osoba“), tuto svou 
povinnost řádně a včas neplní.“ 

 
 

§ 3 odst. 3 a) V souladu s mezinárodní praxí v této oblasti požadujeme ustanovení 
doplnit tak, aby žadatel o zálohované výživné musel prokázat, že „podal 
návrh na výkon rozhodnutí příslušnému orgánu v cizině nebo žádost o 
vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí“. 
Tato připomínka je zásadní. 
b) Požadujeme blíže vyjasnit v textu anebo vysvětlit alespoň v důvodové 
zprávě, jakým způsobem má podle předkladatele žadatel o zálohované 
výživné dostatečně prokázat, že vymáhání výživného z ciziny „není možné“.  

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
Ustanovení vypuštěno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUDBP7K)



2 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

K § 7 odst. 
2 písm. c) 
 

V souladu s mezinárodní praxí v této oblasti požadujeme nahradit 
navrhované znění následujícím způsobem: „potvrzení Úřadu pro 
mezinárodněprávní ochranu dětí o postoupení žádosti o vymáhání výživného 
příslušnému orgánu v cizině nebo potvrzení Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí o tom, že vymáhání v cizině není možné, podle § 3 odst. 3“. 
Tato připomínka je zásadní.  

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
Ustanovení vypuštěno. 

§ 9 odst. 2 
a 3 

Předmětná ustanovení považujeme za zmatečná, a proto požadujeme jejich 
přepracování ve světle následujících konkrétních výhrad: 
a) Ustanovení nereflektují institut dohody o výživném, o níž byl sepsán 
notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Je třeba si uvědomit, že při 
změně takovéto dohody vůbec nedochází k soudnímu řízení. (Tato 
připomínka platí pouze pro případ, že se předkladatel rozhodne ponechat 
tento typ exekučního titulu v návrhu.) 
b) Povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce o zahájení soudního 
řízení o změně výše stanoveného výživného považujeme za nedůvodnou. 
Takové řízení může být vedeno poměrně dlouho, zvláště budou-li podávány 
opravné prostředky. Navíc sama skutečnost zahájení řízení nemusí fakticky 
znamenat žádnou změnu (např. návrh bude zamítnut). Proto je vhodné a dle 
požadovaného cíle legitimní, aby měl v případě změny výše stanoveného 
výživného příjemce zálohovaného výživného povinnost informovat správní 
orgán až o výsledném pravomocném rozhodnutí, případně o změně původní 
dohody o výživném uzavřené formou notářského zápisu s doložkou 
vykonatelnosti. 
c) Ustanovení se nevyjadřují k variantě, kdy příjemce zálohovaného 
výživného ani dodatečně nesplní oznamovací povinnost podle § 13. 
d) Výskyty formulace „tato skutečnost“ v odstavci 3 jsou nejasné, a proto je 
nezbytné jejich nahrazení jednoznačnými formulacemi. 
Tato připomínka je zásadní. 

K a) a b) Akceptováno - upraveno po 
dohodě s MSP. 
Dohoda rodičů o výživném, o níž byl 
sepsán notářský zápis se svolením k 
vykonatelnosti, nebude v zákoně 
uvedena. 
ÚP nebude informován o zahájení 
řízení, ale až o pravomocném 
rozhodnutí o změně výše výživného. 
 
c) Ustanovení bude upraveno. 
 
„V případě, že soud rozhodne o změně 
výše stanoveného výživného a příjemce 
zálohovaného výživného o této 
skutečnosti krajskou pobočku Úřadu 
práce neinformuje podle § 14, provede 
se zvýšení zálohovaného výživného 
maximálně za dobu 3 měsíců 
předcházejících měsíci, kdy byla tato 
skutečnost zjištěna.“  
 
d) Akceptováno, opraveno viz výše c) 
 
 

K § 13 
odst. 1 

Požadujeme ustanovení pro nadbytečnost vypustit, jelikož je předmětná 
povinnost již zahrnuta pod písmenem a). Pravomocné rozhodnutí soudu o 

Akceptováno 
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písm. c) 
 

změně výše výživného nebo změnu dohody o výši výživného uzavřené 
formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti lze jistě považovat za 
„skutečnosti rozhodné pro výši zálohovaného výživného“ /možné uvést 
v důvodové zprávě k písmenu a)/. 
Tato připomínka je zásadní. 

K § 13 
odst. 2 
písm. a), b) 
a § 13 odst. 
4 
 

Předmětnými ustanoveními jsou nepřímo novelizovány občanský soudní řád 
a exekuční řád, jelikož se jimi soudům a soudním exekutorům ukládají nové 
povinnosti, které z platné právní úpravy neplynou. 
Navrhované ustanovení § 13 odst. 4 je dále v kolizi s § 27 vyhlášky č. 
37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, podle kterého 
předseda senátu (samosoudce) může na žádost těch, kteří to potřebují 
k uplatnění nebo hájení svých práv, vydat úřední potvrzení o skutečnostech 
známých ze spisu, popřípadě opis některé písemnosti po zaplacení soudního 
poplatku.  
Požadujeme proto buď vypuštění předmětných povinností, anebo jejich 
zapracování formou přímé novely příslušných právních předpisů s náležitou 
precizací daných ustanovení (např. je třeba specifikovat, že povinnost má 
soudní exekutor „pověřený vedením exekuce“, a také stanovit přesný obsah 
a podobu příslušného potvrzení). 
Taktéž požadujeme doplnit zhodnocení očekávaných finančních nákladů 
spojených s případným zavedením těchto povinností. 
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak  
Povinnosti exekutorů a soudů ze 
zákona vypuštěny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanční náklady nebudou uvedeny 
vzhledem k vypuštění povinností pro 
exekutory a soudy. 

§ 14 odst. 3 Soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce mohou být podle § 268 odst. 1 písm. 
e) občanského soudního řádu zastaveny i proto, že průběh výkonu 
rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke 
krytí jeho nákladů. Podle navrhovaného ustanovení by v případě zastavení 
exekuce pro nemajetnost povinného zanikl i nárok oprávněné osoby na 
zálohované výživné, a nezaopatřené dítě by tak v důsledku neobdrželo ani 
výživné od povinného ani zálohované výživné. Návrh tedy nepomůže 
sociálně nejvíce potřebným vrstvám obyvatelstva. Na základě shora 
uvedeného požadujeme podmínku nároku spočívající v trvání výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce přehodnotit, jelikož uvedené věcné řešení 
nepovažujeme za vhodné a účinné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak  
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
 

DZ Vzhledem k tomu, že je k aktuálním otázkám výživného zpracovávána Částečně akceptováno 
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analýza Ministerstva spravedlnosti, jejíž závěry není možné v úplnosti 
předjímat, požadujeme nahrazení následující pasáže: 

• „Práce na návrhu zákona o zálohovaném výživném pak jasně 
ukázaly, že pokud se nebudeme vážně zabývat rovněž opatřeními v 
oblasti primární úpravy občanského práva, zejména v oblasti jeho 
aplikace, a dále opatřeními vedoucími k efektivnějšímu vymáhání 
pohledávek na výživném, nedojde k systémovému zlepšení situace 
rodin s dětmi, kde rodič neplní řádně svou vyživovací povinnost.  
Právě nejednotnost rozhodování soudů v opatrovnických věcech, 
délka řízení, úprava vymáhání výživného v rámci soudního výkonu 
rozhodnutí a zároveň zřejmě ne zcela dostatečná informovanost 
rodičů o právních možnostech vymáhání výživného, jakož 
i problematická dostupnost adekvátní právní podpory v těchto 
věcech, pravděpodobně významně ovlivňují problematickou situaci 
rodin v České republice.“ (str. 3–4) 
 
Požadujeme tento text nahradit následujícím obsahem, jeho 
uvedením v novém odstavci: 
„Problematikou výživného se v současné době intenzivně zabývá 
Ministerstvo spravedlnosti, které k tématice výživného vypracovalo 
analýzu aktuálních otázek výživného, a to v návaznosti na úkol 
z bodu 5 Usnesení vlády České republiky č. 566 ze dne 13. července 
2015.1 Zmíněný materiál komplexně a v souvislostech představuje 
problémy, které se v oblasti určování a vymáhání výživného 
vyskytují. Předně se zabývá aktuální právní úpravou určování 
výživného, od zjišťování příjmů a majetkových poměrů povinného, 
určování odůvodněných potřeb dítěte, až po samotné vyměření 
konkrétní částky výživného. Dále předestírá problémy, které se 
vyskytují v procesu určování výživného, ať už před soudy, nebo při 
rozhodování rodičů o mimosoudní dohodě o výživném. 
V neposlední řadě materiál podrobně referuje o vymáhání 
výživného, respektive o stávajících i možných řešeních stavu, kdy 
(určené) výživné není plněno (zejména exekuce). Ve vztahu 

 
Po vzájemné dohodě MPSV a MSP 
bude DZ upravena. 

                                                           
1 Materiál je dostupný v elektronické knihovně Úřadu vlády zde: https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=73E0D2.  
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k procesní rovině rozhodování o výživném se analýza taktéž věnuje 
popisu možných nelegislativních přístupů upřednostňujících smírný 
průběh procesu (např. německá Cochemská praxe). Nejsou však 
opomenuty ani další často diskutované otázky jako role 
doporučujících tabulek, práce se statistikami o výživném, úroky 
z prodlení dlužníka výživného, dovolání ve věcech výživného, 
postoupení pohledávek výživného, interdisciplinární vzdělávání 
pracovníků justice, trestní postih neplatičů nebo tzv. zálohové 
výživné. Současně je prověřována jednotnost rozhodování soudů 
v typově obdobných případech. 
 
Analýza navrhla více než čtyři desítky různých opatření napříč výše 
uvedenými oblastmi.“. 

 
• Dále požadujeme vypuštění textu: „, která může spočívat v primární 

úpravě vyživovací povinnosti v občanském právu hmotném a 
procesním, částečně rovněž v trestním právu“ (str. 9). 
 
A alternativně navrhujeme tuto formulaci: 
„, která je podrobněji mapována v analýze Ministerstva 
spravedlnosti k aktuálním otázkám výživného. V této souvislosti je 
mimo jiné prověřováno, zda možné nedostatky nespočívají také 
v primární úpravě vyživovací povinnosti v občanském právu 
hmotném a procesním, případně v trestním právu.“. 

Tato připomínka je zásadní. 
RIA Vzhledem k tomu, že je k aktuálním otázkám výživného zpracovávána 

analýza Ministerstva spravedlnosti, jejíž závěry není vhodné předjímat, 
jakož i k tomu, že Probační a mediační služba neslouží k poskytování 
mediace v souvislosti s civilním řízením o určení výživného, resp. v řízení 
ve věcech péče soudu o nezletilé, požadujeme nahrazení textu: 

•   „, která může spočívat v primární úpravě vyživovací povinnosti 
v občanském právu hmotném a procesním, částečně rovněž 
v trestním právu“. 

 
A navrhujeme tuto formulaci: 

Částečně akceptováno 
Po vzájemné dohodě MPSV a MSP 
bude RIA upravena. 
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„, která je podrobněji mapována v analýze Ministerstva 
spravedlnosti k aktuálním otázkám výživného. V této souvislosti je 
mimo jiné prověřováno, zda možné nedostatky nespočívají také 
v primární úpravě vyživovací povinnosti v občanském právu 
hmotném a procesním, případně v trestním právu“. 

 
•   Dále požadujeme nahrazení textu: „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 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.“ (str. 4–5) 
 
Požadujeme nahradit textem: 
„V přípravné fázi zákona o zálohovaném výživném vyšlo najevo, že 
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je třeba se rovněž zaměřit na případné nedostatky ve fungování 
stávajícího systému jako celku při práci s výživným. Této 
problematice jako celku se věnuje analytický materiál Ministerstva 
spravedlnosti, který byl vytvořen v návaznosti na úkol z bodu 5 
Usnesení vlády České republiky č. 566 ze dne 13. července 2015.2 
Analýza komplexně představuje problémy, které se v oblasti 
určování a vymáhání výživného vyskytují. Zabývá se aktuální právní 
úpravou určování výživného, popisem různých aspektů soudního 
řízení, interdisciplinárním vzděláváním pracovníků justice nebo 
možným zaváděním některých smírčích způsobů rozhodování o 
výživném do české praxe apod. Dokument neopomíjí ani oblast 
nedobrovolného plnění výživného a s tím související otázky úroků 
z prodlení, postoupení pohledávky, exekuce nebo výkon rozhodnutí 
dlužného výživného nebo trestněprávní postih. Výsledkem analýzy 
je mimo jiné formulace téměř čtyř desítek různých opatření 
týkajících se velkého okruhu otázek, které u výživného vyvstávají.“ 

• V souvislosti s výše uvedeným dáváme ke zvážení vypuštění 
následujících pasáží:   

o „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.“ (str. 17); 

o „, či formou revize stávající právní úpravy týkající se 
stanovení výživného a jeho následného vymáhání“ (str. 20); 

o Varianta 1 včetně všech zmínek o ní (str. 21–22, 24, 26, 28 a 
29). 

Tato připomínka je zásadní. 
MD  Návrh představuje významný dopad do státního rozpočtu, který ve 

skutečnosti může být mnohem vyšší.  Ve zvolené variantě (4) není 
jednoznačně vyčísleno administrativní zajištění agendy zálohovaného 
výživného (výplata a vymáhání), které je nutné k celkovým nákladům 
systému připočítat.   

Vysvětleno 
Na základě dohody MPSV doplní 
náklady na ÚP. 

                                                           
2 Materiál je dostupný v elektronické knihovně Úřadu vlády zde: https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=73E0D2.  
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Tato připomínka je zásadní. 
MMR Obecně  Navrhujeme, aby předkladatel projednávání návrhu zákona v legislativním 

procesu ukončil a opětovně ho předložil do meziresortního 
připomínkového řízení až po schválení věcného záměru zákona vládou. 
Odůvodnění: 
Legislativní proces k věcnému záměru zákona předkladatel předčasně 
ukončil dne 18. srpna 2016, a to po meziresortním připomínkovém řízení.  
Jelikož obsah návrhu zákona spočívá v úpravě věci, která dosud není 
v českém právním řádu upravena, považujeme za nezbytné, aby předložení 
návrhu zákona do meziresortního připomínkového řízení předcházelo 
schválení věcného záměru zákona vládou.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Věcný záměr zákona o zálohovaném 
výživném již prošel meziresortním 
připomínkovým řízením a byl předložen 
k projednání Vládě ČR v rámci 
materiálu „Návrh opatření na podporu 
neúplných rodin s dětmi“. 
Jednání o tomto materiálu však vláda 
přerušila s tím, že bude projednán na 
koaliční radě. Dne 8. února 2017 bylo 
koaliční radou rozhodnuto o tom, že do 
meziresortního připomínkového řízení 
má být rozeslán již přímo návrh zákona 
o zálohovaném výživném. 

MZE Obecně  Z povahy věci je zřejmé, že výplata zálohovaného výživného nemá být 
trvalým řešení příslušné situace. Má umožnit dočasné řešení náhlé 
neočekávané situace a nemá pobízet k nezodpovědnému chování. Proto 
požadujeme kromě věcných podmínek pro čerpání zálohovaného výživného 
stanovit též pevnou časovou lhůtu (například 6 měsíců), po kterou je možné 
zálohované výživné pobírat. Do té doby by již měl být vyřešen příjem 
řádného výživného nebo by dále měly být aplikovány jiné standardní 
mechanizmy sociální pomoci. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Doba poskytování zálohovaného 
výživného je omezena trváním 
podmínek pro nárok na dávku. Výplata 
se také zastaví v případě, kdy povinný 
začne výživné řádně hradit. 
Skutečnost, za jak dlouhou dobu by měl 
být problém nehrazení výživného 
v těchto případech, kdy dojde až 
k výkonu rozhodnutí na výživném, 
vyřešen, nelze obecně odhadovat a 
omezit tím tak dobu výplaty 
zálohovaného výživného. 

MO obecně Ministerstvo obrany s navrhovaným principem zálohovaného výživného 
dlouhodobě nesouhlasí,  
a proto požaduje zamítnutí předloženého návrhu. 
Odůvodnění: Jak sám předkladatel v důvodové zprávě uvádí, „předložené 
řešení nereaguje na příčiny vzniku této situace, ale až na její důsledky“ a 
„že pokud se nebudeme vážně zabývat rovněž opatřeními v oblasti primární 
úpravy občanského práva, zejména v oblasti jeho aplikace, a dále 

Neakceptováno – ROZPOR 
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opatřeními vedoucími k efektivnějšímu vymáhání pohledávek na výživném, 
nedojde k systémovému zlepšení situace rodin s dětmi, kde rodič neplní 
řádně svou vyživovací povinnost.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že navržené 
řešení je předčasné a nepřinese dlouhodobé zlepšení situace. S ohledem na 
předpokládané finanční dopady návrhu a očekávanou velmi nízkou 
vymahatelnost zaplaceného výživného je takové řešení nepřijatelné. 
Ministerstvo obrany rovněž nesouhlasí s ideovým konceptem předloženého 
návrhu, který v sobě obsahuje princip, že placení výživného za povinnou 
osobu přebírá zcela či částečně stát, přičemž přiznává, že 90% pohledávek 
nevymůže zpět. Stát zároveň snímá odpovědnost i z oprávněné osoby, která 
se bude moci přestat starat o vymáhání té části výživného, kterou zaplatí 
stát. Tento princip převzetí bytostně soukromých povinností jednotlivce 
státem a zbavení prvku individuální zodpovědnosti je morálně velmi 
pochybný, jelikož do budoucna vzkazuje jakékoliv dvojici, že jejich soukromé 
problémy je ochoten převzít. Zároveň je značně nemotivační a také zcela 
jistě nepomůže zlepšení vztahů mezi oběma stranami, potažmo jejich dopadu 
na dítě.  
Zároveň považujeme za absurdní, chce-li předkladatel na jednu stranu, jak 
uvádí, pomoci zejména skupině osob, která se nedostane do systému pomoci 
v hmotné nouzi, avšak vlivem nehrazení výživného je bezprostředně 
ohrožena nepříznivou finanční a sociální situací, a na druhou stranu je 
ochoten zastavit výplatu zálohovaného výživného za pouhého splnění 
předpokladu, že povinný rodič žádným majetkem nedisponuje, a na 
zálohované výživné tudíž již nebude nic vymoženo. Případný příjemce 
zálohovaného výživného se do této situace bude dost možná dostávat velmi 
často, a přestože bude objektivně spadat do příjmové kategorie, která by na 
podporu jinak měla nárok, zálohované výživné přestane dostávat, přestože se 
situací povinného nemá nic společného (a to nemluvíme o situaci, kdy se 
povinnému podaří majetek úspěšně zatajit). V tomto je tedy předkladatel 
nekonzistentní, protože všem, kdo si podporu z příjmového hlediska 
„zaslouží“, ji nevyplatí, a neplní tak tedy ani základní funkci zálohovaného 
výživného. 
Ministerstvo obrany zastává názor, že nevymahatelnost výživného by se měla 
řešit jinými nástroji než přebíráním této odpovědnosti státem. Jde zejména o 
zpřísnění postihu neplatičů výživného  
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a rozšíření jeho možností. Jak dokazují statistiky, např. způsob exekuce 
formou zabavení řidičského průkazu má velmi vysokou úspěšnost a tímto 
směrem by se měl stát vydat. 
Tato připomínka je zásadní. 

MV § 2, §3 
odst. 1 a § 
6 písm. a) 

Ustanovení § 2 je matoucí, neboť směšuje hmotněprávní a procesněprávní 
stránku věci.  V § 2 odst. 1 se definuje oprávněná osoba, která má nárok 
na zálohované výživné. Zcela nesystémově jsou však podmínky nároku 
na zálohované výživné uvedeny až v § 3 odst. 1. Bylo by žádoucí tato 
ustanovení sloučit, neboť spolu přímo souvisejí.  
Není zřejmé, proč je v § 2 odst. 2 definován žadatel, když tento nakonec není 
účastníkem řízení, jak se dozvídáme z § 6 písm. a), podle nějž je účastníkem 
řízení oprávněná osoba. Žadatelem se zde má tedy zřejmě na mysli 
oprávněná osoba.  
Rovněž není jasné, kdo je žadatelem (a poté i příjemcem) po nabytí plné 
svéprávnosti nezaopatřeného dítěte, tedy oprávněné osoby – zda pouze tato 
osoba, nebo též její zákonný zástupce nebo osoba uvedená v rozhodnutí 
soudu nebo v dohodě o výživném. Požadujeme vyjasnit postavení oprávněné 
osoby, která má být žadatelem  
o přiznání zálohovaného výživného a poté i jeho příjemcem.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno částečně 
Bude opraveno, v § 2 budou jen 
vymezeny pojmy, oprávněná osoba, 
žadatel, příjemce, zálohované výživné, 
v § 3 pak budou uvedeny podmínky 
nároku. Žadatel bude doplněn do 
účastníků řízení. V případě dítěte, které 
se stane plně svéprávné, bude doplněno, 
že v tomto případě může žádat o 
zálohované výživné samo a stává se 
tedy žadatelem. Zároveň může zůstat 
žadatelem zákonný zástupce nebo osoba 
uvedená v rozhodnutí soudu nebo 
v dohodě o výživném. 

§ 3 odst. 1 
písm. b) 

Podle důvodové zprávy je nutné, aby žadatel o zálohované výživné předtím 
než požádá o zálohované výživné, podal návrh na výkon rozhodnutí nebo 
exekuční návrh  
a snažil se tak výživné po povinném rodiči vymáhat. Po dobu, kdy je 
zálohované výživné vypláceno, musí probíhat výkon rozhodnutí nebo 
exekuce. Z daného ustanovení však výše uvedené podmínky nároku na 
zálohované výživné jednoznačně neplynou. Z hlediska právní jistoty a 
předvídatelnosti práva pro adresáty zákona, jakož i jasnosti a přesnosti 
zákonného textu, je nutno dané ustanovení zpřesnit ve výše uvedeném 
smyslu.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Bude upraveno jinak. 

 

Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
 

§ 3 odst. 1 
písm. c) 

Nárok oprávněné osoby je vázán na několik podmínek, přičemž jednou 
z nich je  
i výše příjmu oprávněné osoby a spolu s ní posuzovaných osob. V návrhu 

Vysvětleno 
Předpokládané náklady ve výši 736,8 
mil. Kč ročně se vztahují k variantě 2,7 
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jsou předkládány dvě varianty, kdy varianta první kalkuluje s tím, že tento 
příjem nepřesahuje 2,7 násobek částky životního minima a varianta druhá 
počítá se 4 násobkem částky životního minima. Požadujeme Závěrečnou 
zprávu z hodnocení dopadů regulace doplnit o vyčíslení nákladů obou těchto 
variant, neboť není jasné, ke které variantě se předpokládané náklady ve výši 
736,8 mil. Kč ročně vztahují. Uvítali bychom také zdůvodnění, na základě 
jakých úvah předkladatel dospěl k těmto hranicím. Pokud by byl rozhodný 
příjem stanoven 4 násobkem částky životního minima, pak by prakticky 
všechny neúplné rodiny tuto podmínku splnily, což by si vyžádalo značné 
nároky na státní rozpočet. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

nás. částky životního minima. Tyto 
dohady vychází mimo jiné i ze znalosti 
rodin příjemců přídavku na dítě, kde se 
sleduje příjem do 2,4 násobku částky 
životního minima rodiny. Souhlasíme 
s předkladatelem připomínky, že pokud 
by byl rozhodný příjem stanoven 4 
násobkem částky životního minima, pak 
tuto podmínku splnilo mnohem více 
rodin, což by si vyžádalo vyšší nároky 
na státní rozpočet. K vyčíslení této 
varianty však nemá MPSV potřebné 
podklady, protože údaje ČSÚ o 
„neúplných“ rodinách se pro definici 
neúplné rodiny v pojetí tohoto zákona 
nedají aplikovat. 
 
 

§ 5 odst. 3 Není jasné, proč odvolání nemá odkladný účinek. Jedná se o výjimku 
z pravidla obsaženého v § 85 odst. 1 větě první správního řádu, kterou je 
nutno z hlediska ochrany procesních práv dotčených osob řádně odůvodnit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
 - jedná se o postup běžný u 
nepojistných sociálních dávek, kdy se 
má zamezit dalšímu nadbytečnému 
hrazení částek ze státního rozpočtu, 
v opačném případě by ÚP dál vyplácel 
dávku, která byla snížena nebo odňata a 
pak obtížně tyto částky vymáhal zpět 
-zálohované výživné je také nastaveno 
jako zvláštní sociální dávka, proto 
chceme postupovat stejně jako u jiných 
nepojistných dávek 
- bude doplněno zdůvodnění do zvláštní 
části DZ 
 

§ 7 odst. 2 V daném případě se nejedná o náležitosti žádosti stanovené nad rámec 
správního řádu, nýbrž o povinné přílohy k žádosti, na základě kterých bude 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKUDBP7K)



12 
 

správní orgán v mezích správního uvážení rozhodovat o tom, zda zálohované 
výživné přizná, nebo nikoli. Dikci návětí proto požadujeme přeformulovat 
například takto: „Povinné přílohy k žádosti podle odstavce 1 tvoří“.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

§ 7 odst. 3, 
4 

Ustanovení požadujeme vypustit pro nadbytečnost. Odstavec 3 popisuje 
výsledek posuzování žádosti, což plyne ze samého předmětu řízení 
o přiznání zálohovaného výživného (správní orgán po posouzení žádosti 
zálohované výživné přizná v určité výši, nebo je nepřizná). Odstavec 4 pak 
popisuje jedno z kritérií při posuzování žádosti, které je již však obsaženo v 
§ 3 odst. 2.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
§3 říká, podle jakých ustanovení se 
příjem posuzuje – tedy co do něj spadá a 
za jaké období se zjišťuje 
§ 7 pak říká, že dochází k jeho 
pravidelnému přehodnocování 

§ 9, § 11 Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se o změně výše zálohovaného výživného 
nevydávalo rozhodnutí podle části druhé a třetí správního řádu. Dle 
důvodové zprávy má být řízení o změně výše výživného navíc postaveno 
zcela mimo režim správního řádu. Návrh zákona tak fakticky řízení ve 
věcech zálohovaného výživného člení na řízení podle části druhé a třetí 
správního řádu (řízení o přiznání, odnětí, zastavení výplaty, vrácení, 
nahrazení přeplatku), jehož výsledkem má být rozhodnutí vydané podle § 9 a 
§ 67 odst. 1 správního řádu, a řízení mimo režim správního řádu (řízení 
o změně výše), jehož výsledkem má být oznámení vydané podle tohoto 
zákona, proti kterému nelze podat odvolání. Dle našeho názoru neexistuje 
relevantní důvod pro to, aby se zakotvoval zvláštní druh rozhodnutí 
v podobě oznámení, které by nebylo vydáváno podle správního řádu. 
 Úprava správního řádu jakožto obecná norma upravující pravidla pro postup 
správních orgánů by měla být vylučována pouze výjimečně 
a v odůvodněných případech. Paušální vyloučení správního řádu není 
žádoucí vzhledem k tomu, že zvláštní právní předpis zpravidla nemůže 
obsáhnout veškerá obecná pravidla, jejichž aplikace je při postupu správního 
orgánu potřebná, a vznikají tak mezery v právní úpravě – v daném případě 
absentuje právní úprava doručování oznámení, náležitostí oznámení, lhůt pro 
jeho vydání, apod. Nejedná se tedy o komplexní procesní úpravu, která by 
mohla nahradit obecnou úpravu ve správním řádu. To znamená, že na postup 
při vydání oznámení se podpůrně užije správní řád, stejně jako na ostatní 
druhy řízení ve věcech zálohovaného výživného.  
V § 11 se dále upravuje zvláštní druh opravného prostředku (oproti 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
 - změna výše zálohovaného výživného 
se provádí pouze na základě změny výše 
samotného stanoveného výživného – 
jedná se tedy pouze o jakési potvrzení 
skutečnosti, o které již primárně rozhodl 
jiný orgán, soud, popř. výše výživného 
byla změněna dohodou rodičů, dle 
našeho názoru tedy není třeba reagovat 
formou rozhodnutí 
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odvolání) v podobě námitek podaných proti oznámení, které nemají oporu ve 
správním řádu, resp. opět dle našeho názoru neexistuje relevantní důvod pro 
to, aby se zakotvoval zvláštní druh opravného prostředku oproti odvolání. 
Neshledáváme důvod, proč by mělo být výslovně stanoveno, že oznámení se 
nedoručuje do vlastních rukou. O námitkách navíc nerozhoduje nadřízený 
správní orgán krajské pobočky Úřadu práce, nýbrž tato pobočka sama, 
a nemají ani odkladný účinek. Tato skutečnost tedy dle našeho názoru 
rovněž neposkytuje dostatečné záruky spravedlivého procesu.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

§ 15 Ustanovení požadujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť podpůrné užití 
správního řádu plyne z § 1 odst. 2 správního řádu a není nutné jej výslovně 
zakotvovat. V daném případě se má zřejmě na mysli vyloučení správního 
řádu pro řízení o změně výše výživného (k tomu srov. předchozí zásadní 
připomínku).  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.       

Akceptováno 
 
 

DZ K odůvodnění: 
 Deklarovaným cílem návrhu je snaha řešit nepříznivou finanční a sociální 

situaci rodin vznikající v důsledku nehrazení stanovené vyživovací 
povinnosti ze strany povinného rodiče. Zálohované výživné má být 
vypláceno pouze za podmínky,  
že existuje vykonatelné soudní rozhodnutí o výživném, či soudem schválená 
dohoda, nebo dohoda rodičů o výživném, o níž byl sepsán notářský zápis se 
svolením k vykonatelnosti, a na základě těchto titulů probíhá výkon 
rozhodnutí zahájený na základě návrhu oprávněného. V případě, kdy bude v 
rámci probíhajícího výkonu rozhodnutí zjištěno, že povinný žádným 
majetkem nedisponuje, a na zálohované výživné tudíž nebude nic vymoženo, 
bude výplata zálohovaného výživného zastavena. Domníváme se, že takto 
nastavené podmínky ne zcela odpovídají odůvodnění hlavních principů 
navrhované právní úpravy, kdy předkladatel výslovně uvádí, že tímto 
návrhem reaguje na zvýšené riziko ohrožení rodin chudobou.  

 Obecná část důvodové zprávy (str. 7) obsahuje tvrzení, že předpokládané 
dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet lze odhadovat cca na 
736,8 mil. Kč ročně, přičemž uvedené náklady zahrnují pouze 
předpokládané náklady  
na výplatu zálohovaného výživného. Na jiném místě pak předkladatel uvádí,  

Akceptováno 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Bude upraveno 
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že předpokládá přibližně 24 tis. žádostí ročně, přičemž touto agendou má být 
pověřen Úřad práce České republiky. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace konstatuje (str. 30), že Úřad práce České republiky 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. Lze tedy důvodně předpokládat, že k zajištění nové 
agendy bude třeba navýšit počet služebních či pracovních míst u tohoto 
služebního úřadu, avšak důvodová zpráva tyto náklady žádným způsobem 
nekvantifikuje. Lze poukázat, že Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace v rámci popisu variant 2 a 3 (str. 25) poměrně detailně vyčísluje 
předpokládané náklady na nezbytné personální posílení Celní správy České 
republiky či náklady na úpravu softwarového vybavení. Varianta 4, která 
byla následně vybrána jako nejvhodnější, však žádné podobné hodnocení ve 
vztahu k Úřadu práce České republiky neobsahuje, ačkoliv se v ní uvádí, že 
se předpokládá jeho personální posílení, nutné proškolení v této agendě, 
vybudování další aplikace pro administraci dávky, nové formuláře a další 
(str. 29). Požadujeme důvodovou zprávu v tomto smyslu doplnit a dopady na 
státní rozpočet přehodnotit. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

RIA V kapitole 3. 1. Identifikace nákladů a přínosů se lze dočíst, že 
předpokládané dopady všech hodnocených variant na státní rozpočet 
spočívají především v nákladech na výplatu zálohovaného výživného jako 
takového a dále pak v administraci zpětného vymáhání. Požadujeme doplnit 
vyčíslení těchto nákladů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 - bude doplněno 

ÚVČR-KML § 12 odst. 3 Absence objektivní promlčecí lhůty pro vrácení neprávem vyplacených 
částek 
Požaduji zakotvit objektivní promlčecí lhůtu v délce 10 let ode dne, kdy 
došlo k výplatě dané částky. 
Návrh nového znění § 12 odst. 3: 
Nárok na vrácení zálohovaného výživného poskytnutého neprávem nebo 
v nesprávné výši zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy byly zjištěny 
osvědčující skutečnosti o neprávem přijatém zálohovaném výživném, 
nejpozději však uplynutím deseti let ode dne výplaty zálohovaného 
výživného. 

Akceptováno 
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Odůvodnění: 
Dle paragrafu 12 má být zakotvena subjektivní tříletá lhůta k zániku nároku 
na vrácení neprávem vyplacených částek. Není vůbec zřejmé, proč není 
navrhována také objektivní lhůta, neboť ve svém důsledku by pak bylo 
možno vymáhat neprávem vyplacenou částku jakkoliv dlouho po samotném 
vyplacení částky, což jistě není záhodno z hlediska právní jistoty žadatele. 
Připomínám, že objektivní promlčecí lhůtu obsahuje i § 10 odst. 3 
slovenského zákona o náhradním výživném (zákon č. 201/2008 Z. Z.).  
V případě, že předkladatel považoval zakotvení obecné promlčecí objektivní 
lhůty v občanském zákoníku za dostatečné, požaduji toto vysvětlení doplnit 
do zvláštní části důvodové zprávy k § 12 zákona o zálohovaném výživném. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 7 odst. 2 
písm. a) 

Požaduji nepožadovat úředně ověřenou kopii vykonatelného rozhodnutí 
soudu, soudem schválenou dohodu rodičů o výživném nebo dohodu o 
výživném, o níž byl sepsán notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. 
Návrh nového znění § 7 odst. 2 písm. a) : 
Vykonatelné rozhodnutí soudu, soudem schválenou dohodu rodičů o 
výživném nebo dohodu o výživném, o níž byl sepsán notářský zápis se 
svolením k vykonatelnosti, postačí v prosté kopii, 
Odůvodnění: 
Zákon o zálohovaném výživném má pomoci rodinám, které se dlouhodobě 
potýkají s nepříznivou finanční situací v důsledku nehrazení stanovené 
vyživovací povinnosti ze strany povinného rodiče. Z daného důvodu by bylo 
vhodné po těchto rodinách nevyžadovat vynaložení dalších finančních 
prostředků k domožení se nároku na zálohované výživné, kterým pořizování 
úředně ověřených kopií může být. Navrhuji, aby Úřad práce sám požádal 
soud o zaslání dokumentů nebo na místě vytvořil kopii 
ze žadatelem doneseného originálu. V každém případě není vhodné, aby 
úředně ověřenou kopii hradili žadatelé o zálohované výživné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
 - úředně ověřená kopie není striktně 
požadována. Pokud klient dodá originál 
dokumentu, ÚP si kopii sám udělá. 
Doplněno do zvláštní části DZ. 

DZ Požaduji rozvést zhodnocení dopadů návrhu zákona na rovnost žen a 
mužů.  
Odůvodnění: 
Čl. 9 odst. 2 písm. a) v kombinaci s čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády stanoví, že obecná část důvodové zprávy obsahuje 

Akceptováno 
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zhodnocení současného stavu ve vztahu k rovnosti žen a mužů (a zákazu 
diskriminace), přičemž zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin 
případných rozdílů, očekávaných dopadů či vývoje, s využitím statistických 
a jiných údajů. Důvodová zpráva sice zmiňuje pozitivní dopad na rovnost 
žen a mužů, ale zhodnocení dopadů materiálu z hlediska rovnosti žen a mužů 
již však není dále rozvedeno. 
V důvodové zprávě proto požaduji doplnit zhodnocení dopadů materiálu na 
rovnost žen a mužů. Rozvod má často řadu negativních sociálních a 
ekonomických důsledků, přičemž tyto důsledky mají rozdílný dopad na ženy 
a muže. V důsledku tzv. rodinné dělby práce má rozvod zpravidla nepříznivé 
ekonomické dopady na ženy, které častěji než muži po rozvodu pečují o děti 
(ženy po rozvodu pečují o dítě v 87 % případů). Rozvedené ženy 
samoživitelky následně čelí výrazně vyšší míře ohrožení chudobou.3  
K hodnocení dopadů materiálu na rovnost žen a mužů doporučujeme dále 
využít Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály 
předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“), kterou vláda ČR svým 
usnesením ze dne 8. července 2015 č. 542 doporučila využívat ve všech 
koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad 
na fyzické osoby. Metodika je dostupná online 
na: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 4 odst. 1 § 4 odst. 1 navrhuji přeformulovat následovně: Zálohované výživné bude 
náležet ve výši určené dle vykonatelného rozhodnutí soudu či dle soudem 
schválené dohody, nejvýše však ve výši 1,2násobku životního minima dítěte 
(což odpovídá průměrné výši soudně stanovovaného výživného v ČR).  
Obdobně navrhuji upravit § 4 odst. 2. 
Odůvodnění: 
Hranice 1,2 násobku životního minima, která má představovat maximální 
částku vyplácenou jako zálohované výživné, není v návrhu dostatečně 
odůvodněna a neopírá se o důkladné vyhodnocení dopadů stanovení této 
hranice na oprávněné osoby. Takto stanovená výše maximální vyplácené 

Neakceptováno - ROZPOR 
Násobek 1,2 životního minima dítěte 
odpovídá průměrné výši soudně 
stanovovaného výživného v ČR, je to 
uvedeno i v důvodové zprávě. Nelze 
navyšovat náklady na dávku tím, že by 
bylo hrazeno celé stanovené výživné, a 
to především vzhledem k tomu, že se 
bude poskytovat i na základě dohod a 
notářských zápisů s doložkou 

                                                           
3 Blíže viz Analýza ekonomických důsledků rozvody pro ženy a muže dostupná pod tímto odkazem: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/pri-uradu-
vlady/jiri-dienstbier/tiskove-informace/Analyza-ekonomickych-dopadu-rozvodu-na-zeny-a-muze.pdf 
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části nemá potenciál reálně zvýšit životní úroveň řady oprávněných osob. 
Z tohoto důvodu požaduji zvážit vyplácení zálohovaného výživného ve výši 
určené dle vykonatelného rozhodnutí soudu či dle soudem schválené 
dohody, případně zvážit stanovení vyšší hranice. 
Tato připomínka je zásadní. 

vykonatelnosti. 
 

ÚVČR-RVV Obecně Požadujeme stažení návrhu zákona o zálohovaném výživném 
z meziresortního připomínkového řízení a jeho znovupředložení až po 
schválení věcného záměru zákona vládou. 
Odůvodnění: 
Věcný záměr zákona nebyl doposud vládou schválen, ani nebyl předložen 
Legislativní radě vlády. Vedle toho se domníváme, že pokud stát poskytne 
zálohované výživné a až následně by oprávněné osobě pomohl vymáhat 
dlužné výživné, bude značně snížena motivace oprávněných osob tyto 
pohledávky vymáhat, resp. spolupracovat se státem při vymáhání těchto 
pohledávek. Účelnější řešení spatřujeme v pomoci státu oprávněným osobám 
při vymáhání výživného, aniž by jim bylo poskytnuto zálohované výživné. 
Zálohované výživné rovněž oslabuje roli rodiče, který platí výživné; 
přijímání odpovědnosti státu za tohoto rodiče je proti zájmům dítěte. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno  
Věcný záměr zákona o zálohovaném 
výživném již prošel meziresortním 
připomínkovým řízením a byl předložen 
k projednání Vládě ČR v rámci 
materiálu „Návrh opatření na podporu 
neúplných rodin s dětmi“. 
Jednání o tomto materiálu však vláda 
přerušila s tím, že bude projednán na 
koaliční radě. Dne 8. února 2017 bylo 
koaliční radou rozhodnuto o tom, že do 
meziresortního připomínkového řízení 
má být rozeslán již přímo návrh zákona 
o zálohovaném výživném.  

ÚVČR-KOM Obecně Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění (dále jen „LPV“), a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění (viz níže). 
Nesouhlasíme s tvrzením předkladatele ve shrnutí závěrečné zprávy RIA, že 
návrh neimplementuje právo EU, neboť § 2 návrhu je implementační ve 
vztahu k níže uvedeným předpisům EU. Požadujeme proto uvedené tvrzení 
opravit a § 2 vykázat v souladu s LPV jako implementační pomocí 
podtrhávání, celexových čísel a rozdílové tabulky. Doplněny musí být také 
srovnávací tabulky k dotčeným předpisům EU. Máme také za to, že by 
materiál měl být doplněn i o další transpoziční úpravu, kterou bude nutné 
vykázat jako implementační – viz připomínka níže. 

Akceptováno 
RIA bude upravena. 
§2 bude upraven podtrháváním, 
uvedením celexových čísel. Rozdílové i 
srovnávací tabulky budou přiloženy. 
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 Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Problematika poskytování zálohovaného výživného státem nezaopatřeným 
dětem v případě neplnění vyživovací povinnosti povinnou osobou a jeho 
nedobytnosti není právem EU přímo regulována, nastavení sociálního 
systému je v kompetenci jednotlivých členských států (srov. čl. 153 odst. 4 
SFEU). I přes výše uvedené musí národní právní úpravy reflektovat základní 
zásady stanovené Smlouvou o fungování EU (zejm. čl. 45, čl. 18 a čl. 21).  
Vzhledem k tomu, že předkladatel dle části 4. důvodové zprávy k návrhu 
zamýšlí v souladu s čl. 1 písm. z) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení vyjmout zálohované výživné z okruhu rodinných dávek 
(vkladem do přílohy I. tohoto nařízení) a tím i z režimu pravidel pro 
koordinaci sociálních systémů, bude nutné na zálohované výživné pohlížet 
jako na tzv. „sociální výhodu“ dle práva EU.  
Na uvedený zákon se proto vztahují ustanovení příslušných předpisů EU o 
nárocích na sociální výhody, zejména:  

 čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze 
dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie, 

 čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady  2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 
1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS 
a 93/96/EHS,  

 čl. 11 a čl. 21 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 
o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty,  

 čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí 
nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, 
o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na 
doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany. 
Návrhu zákona se dotýká i oblasti ochrany osobních údajů, kde je relevantní 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Akceptováno  
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a o volném pohybu těchto údajů, která bude v roce 2018 nahrazena 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

Obecně  Návrh neplní svůj primární účel, tj. reagovat na zvýšené riziko ohrožení 
rodin chudobou, důsledně. Návrh cílí pouze na rodiče, kteří mají rozhodnutí 
soudu či soudem schválenou dohodu nebo dohodu o výživném, o níž byl 
sepsán notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Ostatním rodičům, kteří 
mohou být ohroženi chudobou, návrh nesvědčí. Návrh dokonce nesvědčí ani 
rodičům ohroženým chudobou, kteří výše uvedené dokumenty mají, 
nicméně v rámci probíhajícího výkonu rozhodnutí bude zjištěno, že povinný 
žádným majetkem nedisponuje, výplata zálohovaného výživného bude 
v těchto případech zastavena (viz str. 4 dole důvodové zprávy). Návrh proto 
považujeme za nekoncepční. 
 

Vysvětleno 
 - návrh se drží požadavku na 
zálohovanost dávky – nelze tedy 
vyplácet, pokud již neprobíhá výkon 
rozhodnutí a je jasné, že již nebude nic 
vymoženo 
 - ostatní rodiče ohrožení chudobou jsou 
kryti jinými nepojistnými dávkami 
(hmotná nouze) 

§ 2 odst. 1 1. V ustanovení je nutno doplnit nárok také rodinných příslušníků osoby, 
jejíž nárok na dávku vyplývá z nařízení č. 492/2011. V současném znění 
návrh přiznává nárok pouze rodinným příslušníků ekonomicky 
neaktivních občanů EU na základě směrnice 2004/38/ES. 

2. Ve výčtu osob, které mají také nárok na sociální výhody podle práva EU, 
postrádáme držitele povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním 
postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU na území jiného 
členského státu EU, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému 
pobytu na území ČR, podle čl. 21 směrnice 2003/109/ES, tj. dlouhodobé 
rezidenty EU, kteří tento statut nezískali v ČR a nemají zde tudíž trvalý 
pobyt (viz čl. 11 směrnice 2003/109/ES).  

3. Ve výčtu osob dále postrádáme také výslovné přiznání nároku pro občany 
EU, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, nebo osobami 
ponechávajícími si postavení osob zaměstnaných, neboť jejich nároky 
nejsou odvozovány podle judikatury Soudního dvora EU od nařízení 
č. 492/2011, ale od směrnice 2004/38/ES (srov. rozsudek ve spojených 
věcech C-147/11 a C-148/11 ve věci Czop a Punakova). U těchto skupin 
osob ovšem není podle čl. 24 směrnice 2004/38/ES možné odložit jejich 
nárok až na dobu po prvních třech měsících pobytu v členském státě a 
není ani vhodné u nich stejně jako u pracovníků podmínit jejich nárok 
posuzováním, zda nejsou neodůvodnitelnou zátěží sociálního systému, jak 

Akceptováno 
Okruh oprávněných osob upraven a 
doplněn o další kategorie.  
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činní § 2 pro nároky vycházející ze směrnice 2004/38/ES. 
4. Návrh nestanoví, že stejná práva jako občané EU mají i občané členských 

států EHP. Výše uvedené předpisy se totiž vztahují i na členské státy 
EHP. Nutno upravit doplnit dle čl. 16 Metodických pokynů. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 
Bude upraveno v důvodové zprávě, 
RIA. 
 

§ 2 odst. 4 Požadavek bydliště  na území ČR považujeme zejména u občanů EU, kteří 
jsou v ČR ekonomicky aktivní, a jejich rodinných příslušníků za 
problematický z hlediska možného narušení volného pohybu pracovníků 
v rámci EU. Dle judikatury SDEU je požadavek bydliště u těchto osob stran 
nároku na sociální výhody považován za nepřímo diskriminační kritérium, 
které je obtížně obhájitelné (viz rozsudek C-57/96 ve věci Meints nebo C-
20/12 ve věci Giersch). Přestože návrh vykládá pojem bydliště ve světle § 5 
odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi široce, tj. zahrnuje i situace, kdy je 
v ČR vykonávána výdělečná činnost nebo zde existuje jiné významné sepětí 
s ČR, požadujeme požadavek bydliště u této skupiny osob vypustit, aby 
nemohlo dojít k nesprávné interpretaci a poškození práv těchto osob. 
Obzvlášť také proto, že oprávněnou osobou není samotný pracovník ve 
smyslu práva EU, ale až jeho rodinný příslušník – nezaopatřené dítě, úzké 
sepětí tohoto dítěte-občana jiného členského státu k ČR se např. u rodinného 
příslušníka „přeshraničního pracovníka“ bude těžko dovozovat. Přesto 
s těmito „přeshraničními pracovníky“ a jejich rodinnými příslušníky musí 
být nakládáno podle nařízení č. 492/2011 stejně jako s občany ČR, byť 
všechny společně posuzované osoby bydlí společně mimo ČR. 
Připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Podmínka bydliště u osob (občanů 
EU) ekonomicky aktivních vypuštěna. 

§ 3 odst. 3 Vzhledem k tomu, že žadatel může přijít o nárok na zálohované výživné 
proto, že neprokáže, že vymáhání z ciziny není možné, požadujeme 
vysvětlit, jakým způsobem bude žadatel o zálohované výživné uvedenou 
skutečnost prokazovat. 
Připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
Ustanovení vypuštěno. 
 

§ 5 odst. 2 Místní příslušnost by měla být nastavena v kontextu toho, že oprávněná 
osoba nemusí mít na území ČR trvalý pobyt (viz § 2 návrhu a připomínka 
výše). 
Připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 - bude upraveno 
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Hlavní město Praha § 3 odst. 1 
písm. c) 

Požadujeme čísla „2,7 / 4,00“ nahradit číslem „4,00“. 
Odůvodnění: podle našeho názoru je nezbytné stanovit přesně koeficient, 
jehož násobek částky životního minima nesmí být z hlediska posuzování 
rozhodného příjmu překročen; z návrhu nelze určit, zda rozhodný příjem 
oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných nesmí přesáhnout 2,7 
násobek nebo 4,00násobek životního minima, není ani stanoveno, v jakých 
případech se přihlíží k 2,7násobku 
a kdy k 4,00násobku životního minima.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Násobek částky ŽM je zde zatím uveden 
variantně, zvolí se jedna varianta buď 
2,7, nebo 4,00 násobek částky životního 
minima. 

§ 5 Požadujeme: 
- v odstavci 1 vypustit slova: „o změně jeho výše,“, 
- doplnit odstavec 2 ve znění:  
„(2) Oznámení o změně výše zálohovaného výživného vydávají krajské 
pobočky Úřadu práce.“ a 
- odstavce 2 a 3 označit jako odstavce 3 a 4. 
Odůvodnění: v § 5 návrhu je řešena příslušnost správních orgánů pro správní 
řízení o zálohovaném výživném; v případě změny výše zálohovaného 
výživného se nevydává rozhodnutí (viz § 9 návrhu), je zde odchylka od 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), tj. podání námitek místo odvolání, proto požadujeme vyčlenit 
oznámení o změně výše zálohovaného výživného z odstavce, kde se hovoří o 
případech, kdy správní orgán ve věci zálohovaného výživného rozhoduje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Jedná se o ustanovení, které řeší obecně, 
které orgány o zálohovaném výživném 
rozhodují. Další ustanovení pak řeší, 
jakou formou orgán rozhoduje, zda se 
vydává rozhodnutí nebo oznámení.  

§ 7 odst. 2 Požadujeme na konci písmene d) tečku nahradit čárkou a doplnit písmeno e) 
ve znění: 
„e) doklad o výši částečně uhrazeného výživného pro případ žádosti o 
přiznání zálohovaného výživného podle § 4 odst. 2.“. 
Odůvodnění: podle § 4 odst. 2 návrhu, pokud povinná osoba plní vyživovací 
povinnost pouze částečně, je výše zálohovaného výživného stanovena ve 
výši rozdílu mezi touto částečnou úhradou a výživným stanoveným platnými 
právními tituly zde uvedenými; návrh však neuvádí, jakým způsobem bude 
částečná úhrada dokládána a na základě jakého dokladu bude rozdílná částka 
k výplatě stanovena; povinnost doložit nárok na dávku má žadatel. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Povinnost doložit, že výživné uložené 
soudem bylo uhrazeno jen částečně, 
bude uvedena v § 14. 
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§ 11 - Požadujeme v odstavci 1 první větě slova „Rozhoduje-li krajská pobočka 
Úřadu práce o zálohovaném výživném“ nahradit slovy „Posuzuje-li krajská 
pobočka Úřadu práce nárok na zálohované výživné  
nebo jeho výši“ a současně druhou větu vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: jestliže krajská pobočka rozhoduje, vydává rozhodnutí nebo 
usnesení; výjimkou je vydání písemného oznámení o změně výše 
zálohovaného výživného (viz § 9 návrhu); změna výše zálohovaného 
výživného je natolik závažná změna, že je zapotřebí účastníku řízení takovou 
změnu řádně oznámit (doručit) a umožnit mu využít řádné opravné 
prostředky (podání námitek). 
- Požadujeme text odstavce 2 nahradit textem: 
„(2) Proti písemnému oznámení lze uplatnit námitky do 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o změně výše zálohovaného výživného.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: tato připomínka souvisí s připomínkou k odstavci 1 – podle 
návrhu ve všech případech, kromě změny výše zálohovaného výživného, 
vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí; v takových případech se 
podává odvolání podle správního řádu; podání námitek proti oznámení je 
obdobný mechanismus, v případě řádného doručování není, podle našeho 
názoru, nutné prodlužovat lhůtu na 30 dnů. 

Vysvětleno 
 
Stejně formuluje i v jiných právních 
předpisech v gesci MSPV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno 
Lhůta pro podání námitek bude 15 dnů, 
ale budeme ji počítat ode dne výplaty 
dávky, tak jak to máme nastaveno u 
jiných nepojistných dávek. Zálohované 
výživné je také zvláštní sociální dávkou, 
proto chceme uplatňovat stejné principy 
jako u jiných nepojistných sociálních 
dávek. 

§ 13 - Požadujeme v odstavci 1 na konci písmene c) tečku nahradit středníkem a 
doplnit písmeno d) ve znění: 
„d) dokládat výši částečně uhrazeného výživného za rozhodné období, za 
které se dokládá výše příjmu pro posouzení nároku na zálohované výživné a 
jeho výši.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: viz připomínka k § 7 odst. 2. 
 
- Požadujeme v odst. 2 na konci písmene b) čárku nahradit tečkou a písmeno 
c) vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: správní řízení o zálohovaném výživném má definované 
účastníky řízení a podmínky přiznání nároku na zálohované výživné a 

Akceptováno jinak 
„a)písemně informovat krajskou pobočku 
Úřadu práce o každé změně skutečností 
rozhodných pro trvání nároku, výplatu a 
výši zálohovaného výživného, včetně 
částečně uhrazeného výživného podle § 4 
odst. 2, a to do 8 dnů ode dne změny těchto 
skutečností;“. 
 
Akceptováno 
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posouzení jeho výše; všechny dokumenty potřebné  
pro posouzení nároku na zálohované výživné a jeho výše má vždy k 
dispozici oprávněná osoba,  
popř. příjemce zálohovaného výživného; povinnost doložit nárok na 
zálohované výživné má vždy žadatel; orgány sociálně-právní ochrany dětí 
nemusí vždy nezbytně vést dítě, které je oprávněnou osobou pro nárok na 
zálohované výživné ve své evidenci, neboť se nemusí jednat o dítě ohrožené  
ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů,  
a v případě dohod o výživném, o nichž byl sepsán notářský zápis se 
svolením k vykonatelnosti, nevykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí 
ani funkci opatrovníka dítěte. 

Zlínský kraj Obecně K předloženému návrhu zákona vyslovujeme zásadní nesouhlas.  
Podporujeme přijetí právního nástroje k řešení nepříznivé situace rodičů 
s dětmi, kterým povinný rodič nehradí stanovené výživné na nezaopatřené 
děti. Avšak koncepci zálohového výživného nelze podpořit. Předložený 
návrh zákona odebírá odpovědnost dospělých občanů za svůj život včetně 
výběru partnera. Navíc náklady na administrativu podle návrhu zákona by 
patrně přesáhly smysl zálohového výživného. Jednalo by se o neúměrně 
nákladný institut zatěžující státní rozpočet. Domníváme se, že primární 
úlohou státu je zajistit vymahatelnost práva a zákonných povinností, nikoliv 
přebírání těchto povinností na sebe. Zálohové výživné by naopak 
podporovalo nezodpovědnost rodiče podílet se na výchově a nákladech 
svého potomka. V důvodové zprávě (str. 7) a Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) jsou uvedeny náklady ve výši 736,8 mil. Kč ročně při 
průměrném výživném 2 532 Kč. K tomu je však třeba připočíst náklady na 
administrativu spojenou se správním řízením a následným dalším 
vymáháním výživného po povinném. Tyto náklady nelze pominout. Jejich 
výše významně státní rozpočet zatíží.  Jedná se přitom o náklady spojené 
nejen se samotným  prvoinstančním správním řízením, ale i s případným 
odvolacím řízením, eventuálně i se správními žalobami. Tato řízení mohou 
vést jen kvalifikované osoby. Dále je třeba přičíst i náklady na následné 
vymáhání zálohovaného výživného, které též bude provádět kvalifikovaná 
osoba. Reálná vymahatelnost patrně nedosáhne 10% uváděných 
zpracovatelem. Je třeba zvážit, zda vymožené výživné pokryje alespoň 

ROZPOR 
MPSV byl na základě jednání 
koaliční rady uložen úkol zpracovat 
návrh zákona založený na principech 
uvedených v předloženém návrhu. Na 
vládu tedy bude návrh zákona 
předložen v tomto znění, je však 
možné, že v průběhu legislativního 
procesu se ještě některé principy 
návrhu změní. 
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náklady spojené s vymáháním (kancelář, počítač, papír, režie a platy atd.).  
Pokud se rodič dostane do finanční krize v souvislosti s neplacením 
výživného, již v současnosti lze tuto situaci řešit formou dávek státní 
sociální podpory a dávek hmotné nouze, jakožto opatření ve stávajícím 
systému sociálního zabezpečení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Jihomoravský kraj Obecně 
 

Zákon považujeme za zcela neúčelný, nehospodárný a zbytečný, zejména 
s ohledem na to, že v případě, kdy bude v rámci již probíhajícího výkonu 
rozhodnutí zjištěno, že povinný rodič nedisponuje žádným majetkem, 
výplata zálohovaného výživného bude zastavena a na situaci oprávněného se 
nic nezmění, oprávněný dlužné výživné opět nevydobude.  
Zároveň povede přijetí zákona k další zbytečné administrativní zátěži, což se 
ale vzhledem k účelnosti navrhovaného zákona jeví neúměrné. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
MPSV byl na základě jednání 
koaliční rady uložen úkol zpracovat 
návrh zákona založený na principech 
uvedených v předloženém návrhu. Na 
vládu tedy bude návrh zákona 
předložen v tomto znění, je však 
možné, že v průběhu legislativního 
procesu se ještě některé principy 
návrhu změní. 
 

UZSČR Obecně 
 

S předloženým návrhem nesouhlasíme, byť chápeme a podporujeme 
snahu státu podpořit osamělého rodiče s dítětem či dětmi. Stát má jistě 
větší sílu prosadit právní stav než takovýto osamělý rodič. Návrh ovšem 
také přináší palčivé otázky, na které nedává odpovědi. Neměl by stát 
podporovat i ty osamělé rodiče, kteří se snaží pracovat a své rodiny uživit, 
ačkoliv to pro mnohé z nich je velmi obtížné? Nemělo by se zálohové 
výživné platit spíše ve vybraných, předem definovaných případech, kdy se 
rodina prokazatelně ocitla na hranici chudoby a životního minima? Bude 
tedy opět výhodnější nesnažit se cokoli změnit před snahou věci zlepšit? 
Pokud by se zálohové výživné vyplácelo pouze podle prokazatelných 
příjmů, nedotkne se to situace spojené např. se zadlužením. Kdo pak pomůže 
těm rodičům, kteří se zadlužili, když půjčkou řešili nedostatek peněz 
způsobený naplacením výživného (chránili tak své děti před důsledky 
chudoby způsobené neplacením výživného)? Pro pomoc potřebným by jistě 
MPSV našlo jiný, snad i více efektivní nástroj.  
Jsme proto bytostně přesvědčeni, že vyživovací povinnost má ryze 
soukromoprávní povahu. Proto považujeme za nesystémové, aby stát 
vstupoval do těchto sporů. Úkolem státu je zajišťovat podporu obyvatelstva 

ROZPOR 
 
návrh je předkládán na základě 
uzavřené koaliční smlouvy, která 
deklaruje řešit nepříznivou finanční 
situaci neúplných rodin s dětmi formou 
zálohovaného výživného. Jedná se tedy 
o opatření v oblasti sociálního 
zabezpečení, které na základě 
dlouhodobých konzultací a 
projednávání v pracovních skupinách 
bylo navrženo tak, aby byl zajištěn co 
nejefektivnější způsob získání 
vynaložených prostředků zpět a náklady 
státu tak byly minimalizovány. 
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prostřednictvím existujících nástrojů sociální politiky, nikoliv přebírat 
odpovědnost za negativní důsledky ryze soukromých rozhodnutí, jako je 
volba životního partnera. Dále je nutno předpokládat, že návratnost 
zálohovaného bude v praxi velmi nízká a zálohované výživné se tak 
z hlediska hospodaření státu stane sociální dávkou.  
Tato připomínka je zásadní. 

 Nárok na zálohové výživné by měli mít pouze děti ze sociálně slabých 
rodin. Tato situace by byla silně demotivující pro ty rodiče z neúplných 
rodin, které se i přes nepřízeň osudu snaží své dítě dobře zabezpečit.  
cituji: 
„K příjmu, od nějž se odvozuje nárok na zálohové výživné: viz paragraf 3 o 
podmínkách nároku – konkrétně odstavec c) příjem oprávněné osoby spolu s 
příjmem s ní společně posuzovaných osob podle zákona o státní sociální 
podpoře nepřesahuje 2,7 / 4,00 násobek částky životního minima.;“ 
Odůvodnění: 
Není žádoucí zvýhodňovat děti ze sociálně slabých rodin oproti těm, kteří 
mají rodiče, jež se situaci snaží zvládnout, jednalo by se o demotivující 
situaci, kdy se více vyplatí nepracovat než pracovat.  
V současné době soudy trvají dlouho, je možno, aby mediátor zasáhl, tak aby 
se neprotahovalo jednání o výživném (jak je tomu nyní).  
V § 3, c) „nepřesáhne 2,7 / 4 násobek životního minima“ – není 
srozumitelné, tak je to 2,7 nádobek nebo 4 násobek! Není zřejmé podle čeho 
se bude přiznávat.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
je věcí politického rozhodnutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Násobek ŽM je prozatím uveden 
alternativně, bude rozhodnuto, zda 
půjde o 2,7 nebo 4 násobek částky ŽM. 

 V § 11, 1 je uvedeno: „… je povinna žadateli doručit písemné oznámení o 
zálohovaném výživném a jeho výši. Písemné oznámení o zálohovaném 
výživném se nedoručuje do vlastních rukou“. Kam se tedy doručuje? Nemá 
tam být … „se doručuje do vlastních rukou“….? 
Odůvodnění: 
Žadatel má právo se dozvědět, že mu bylo vyjádření zasláno.  
Tato připomínka je zásadní.   

Neakceptováno ROZPOR 
 
Úmyslně byla zvolena jednodušší forma 
doručování, tedy způsob, kdy se nemusí 
doručovat do vlastních rukou a převzetí 
nemusí být potvrzeno příjemcem, lze 
tak doručit adresátovi přímo nebo 
předáním jiné vhodné fyzické osobě 
bydlící, působící nebo zaměstnané v 
tomtéž místě nebo jeho okolí, která 
souhlasí s tím, že písemnost adresátovi 
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předá. 
KZPS Obecně S předloženým návrhem nesouhlasíme, byť chápeme a podporujeme 

snahu státu podpořit osamělého rodiče s dítětem či dětmi. Stát má jistě 
větší sílu prosadit právní stav než takovýto osamělý rodič. Návrh ovšem 
také přináší palčivé otázky, na které nedává odpovědi. Neměl by stát 
podporovat i ty osamělé rodiče, kteří se snaží pracovat a své rodiny uživit, 
ačkoliv to pro mnohé z nich je velmi obtížné? Nemělo by se zálohové 
výživné platit spíše ve vybraných, předem definovaných případech, kdy se 
rodina prokazatelně ocitla na hranici chudoby a životního minima? Bude 
tedy opět výhodnější nesnažit se cokoli změnit před snahou věci zlepšit? 
Pokud by se zálohové výživné vyplácelo pouze podle prokazatelných 
příjmů, nedotkne se to situace spojené např. se zadlužením. Kdo pak pomůže 
těm rodičům, kteří se zadlužili, když půjčkou řešili nedostatek peněz 
způsobený naplacením výživného (chránili tak své děti před důsledky 
chudoby způsobené neplacením výživného)? Pro pomoc potřebným by jistě 
MPSV našlo jiný, snad i více efektivní nástroj.  
Jsme proto bytostně přesvědčeni, že vyživovací povinnost má ryze 
soukromoprávní povahu. Proto považujeme za nesystémové, aby stát 
vstupoval do těchto sporů. Úkolem státu je zajišťovat podporu obyvatelstva 
prostřednictvím existujících nástrojů sociální politiky, nikoliv přebírat 
odpovědnost za negativní důsledky ryze soukromých rozhodnutí, jako je 
volba životního partnera. Dále je nutno předpokládat, že návratnost 
zálohovaného bude v praxi velmi nízká a zálohované výživné se tak 
z hlediska hospodaření státu stane sociální dávkou.  
Tato připomínka je zásadní. 

viz připomínka UZSČR 
ROZPOR 

 Nárok na zálohové výživné by měli mít pouze děti ze sociálně slabých 
rodin. Tato situace by byla silně demotivující pro ty rodiče z neúplných 
rodin, které se i přes nepřízeň osudu snaží sví dítě dobře zabezpečit.  
cituji: 
„K příjmu, od nějž se odvozuje nárok na zálohové výživné: viz paragraf 3 o 
podmínkách nároku – konkrétně odstavec c) příjem oprávněné osoby spolu s 
příjmem s ní společně posuzovaných osob podle zákona o státní sociální 
podpoře nepřesahuje 2,7 / 4,00 násobek částky životního minima.;“ 
Odůvodnění: 
Není žádoucí zvýhodňovat děti ze sociálně slabých rodin oproti těm, kteří 

viz připomínka UZSČR 
ROZPOR 
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mají rodiče, jež se situaci snaží zvládnout, jednalo by se o demotivující 
situaci, kdy se více vyplatí nepracovat než pracovat.  
V současné době soudy trvají dlouho, je možno, aby mediátor zasáhl, tak aby 
se neprotahovalo jednání o výživném (jak je tomu nyní).  
V § 3, c) „nepřesáhne 2,7 / 4 násobek životního minima“ – není 
srozumitelné, tak je to 2,7 nádobek nebo 4 násobek! Není zřejmé podle čeho 
se bude přiznávat.  
Tato připomínka je zásadní. 

 V § 11, 1 je uvedeno: „… je povinna žadateli doručit písemné oznámení o 
zálohovaném výživném a jeho výši. Písemné oznámení o zálohovaném 
výživném se nedoručuje do vlastních rukou“. Kam se tedy doručuje? Nemá 
tam být … „se doručuje do vlastních rukou“….? 
Odůvodnění: 
Žadatel má právo se dozvědět, že mu bylo vyjádření zasláno.  
Tato připomínka je zásadní. 
                                                       

Neakceptováno ROZPOR 
Úmyslně byla zvolena jednodušší forma 
doručování, tedy způsob, kdy se nemusí 
doručovat do vlastních rukou a převzetí 
nemusí být potvrzeno příjemcem, lze 
tak doručit adresátovi přímo nebo 
předáním jiné vhodné fyzické osobě 
bydlící, působící nebo zaměstnané v 
tomtéž místě nebo jeho okolí, která 
souhlasí s tím, že písemnost adresátovi 
předá. 

ČMKOS Obecně  Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje přijetí 
instrumentu k řešení nepříznivé situace rodičů s dětmi, kterým povinný rodič 
nehradí stanovené výživné na nezaopatřené děti.  
V návrhu zákona je výplata zálohovaného výživného podmíněna testováním 
příjmu oprávněné osoby a společně posuzovaných osob. Navržený limit 
rozhodného příjmu ve výši 2,7 násobku životního minima však pokládáme 
za velice nízký, zálohované výživné by v takovém případě bylo poskytováno 
pouze osobám s výrazně podprůměrnými příjmy. Při péči o 1 malé dítě by 
příjem oprávněné osoby nesměl být vyšší než cca 13 180 Kč hrubého 
měsíčně.  Požadujeme proto nastavit vyšší hranici rozhodného příjmu tak, 
aby rodiče s příjmy nižší než průměrnými nebyli z výplaty zálohovaného 
výživného vyloučeni. ČMKOS proto požaduje hranici příjmu pro výplatu 
zálohovaného výživného ve výši 4,00 násobku životního minima (viz 
varianty obsažené v § 3 odst. 1 písm. c). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vzato na vědomí Pokud nebude 
zvolena varianta 4,0 násobek - 
ROZPOR 
 
 - rozhodný příjem je v návrhu 
uveden variantně a je věcí politického 
rozhodnutí, která hranice bude 
zvolena 
 
 

HKČR obecně Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) nesouhlasí Vysvětleno 
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s předloženým návrhem, byť chápe snahu předkladatele vyřešit nepříznivou 
finanční situaci osamělého rodiče. HK ČR upozorňuje, že zálohové výživné 
povede k nárůstu mandatorních výdajů státního rozpočtu. Lze předpokládat, 
že tento nárůst bude s ohledem na statistiky rozvodovosti do budoucna 
představovat stále výraznější zátěž na rozpočet.  
Předkládaný návrh povede také k dalšímu zvětšení státního aparátu, a to 
nejen co do počtu státních úředníků, ale i co do nárůstu byrokracie. Výdaje 
státu na administrativu s opatřením spojenou, jsou jen velmi těžko 
odhadnutelné, nicméně jedná se o výdaje mandatorní, které dále omezují 
možnosti vlády nasměrovat peníze do oblastí, kde je jich skutečně třeba – 
například na reformu školství či zdravotnictví. Tyto výdaje se ale nutně musí 
připočítat k samotným výdajům na zálohové výživné, které mohou být 
rovněž vyšší než očekávané. Stát na sebe bude brát další roli, která 
v současnosti náleží trhu a soukromému právu. 
Je zde přitom významná hrozba morálního hazardu ze strany občanů – 
v případě jistoty, že se stát postará, hrozí, že lidé této situace snáze zneužijí a 
podstoupí riziko neplacení. HK ČR má rovněž pochybnost, co se týká 
efektivnosti státu jako vymahatele dluhů na občanech. Kromě toho, že je to 
role, která státu nepřísluší, domníváme se, že celý systém vymáhání bude 
pomalejší s vyšší mírou neúspěšnosti než nyní. 
Přitom již dnes existují v České republice neziskové organizace, které 
poskytují veškerý servis spojený s vymáháním výživného. Tyto neziskové 
organizace mají vyjednané podmínky pro samoživitele s konkrétními 
exekutorskými úřady a často poskytují zcela bezplatný servis. 
Pokud bude předkladatel na návrhu trvat, uplatňujeme níže specifikované 
konkrétní připomínky. 
Tato připomínka je zásadní. 

 - návrh je předkládán na základě 
uzavřené koaliční smlouvy, která 
deklaruje řešit nepříznivou finanční 
situaci neúplných rodin s dětmi 
formou zálohovaného výživného. 
Jedná se tedy o opatření v oblasti 
sociálního zabezpečení, které na 
základě dlouhodobých konzultací a 
projednávání v pracovních skupinách 
bylo navrženo tak, aby byl zajištěn co 
nejefektivnější způsob získání 
vynaložených prostředků zpět a 
náklady státu tak byly 
minimalizovány. 

§ 3 odst. 1 
písm. c) 

Navrhujeme do předkládaného materiálu doplnit kritérium, podle kterého 
bude nárok na zálohové výživné přiznán a specifikovat, že posuzovaný 
příjem nesmí přesáhnout 2,7/4,00 násobek částky životního minima.  

Odůvodnění:  

Z návrhu není zřejmé, podle jakého kritéria bude nárok na zálohové výživné 
přiznán. Dále doporučujeme u osoby společně posuzované doplnit odkaz na 
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.  

Vysvětleno 
O násobku bude ještě rozhodnuto. 
 
 
 
 
 
Odkaz doplněn. 
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Tato připomínka je zásadní.  
§ 10 odst. 1 Navrhujeme do předkládaného návrhu, případně do důvodové zprávy 

doplnit, za jakých důvodů může Úřad práce oprávněnou osobu znovu vyzvat 
k opětovnému prokázání nároku. 

Odůvodnění: 

V návrhu není definováno za jakých podmínek a okolností může Úřad práce 
oprávněnou osobu znovu vyzvat, aby prokázala trvání nároku. Tímto 
doplněním bychom chtěli předejít neodůvodněným výzvám. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 - bude doplněno do zvláštní části 
důvodové zprávy 
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ÚOOÚ DZ  Hodnocení dopadů navrhované právní úpravy na soukromí a ochranu 
osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nezbytné doplnit.  
Z DPIA není zřejmé, jakým způsobem bude zajištěna ochrana osobních 
údajů. Předkladatel v DPIA též neuvádí, kdo je správcem osobních údajů a 
rozsah zpracovávaných osobních údajů uvedených v § 18 návrhu zákona. 
V DPIA chybí informace, že MPSV je správcem osobních údajů podle § 4 
písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. 
Osobním údajem podle zákona č. 101/2000 Sb. je jakákoliv informace 
týkající určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje 
za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu. Vzhledem k tomu, že předkladatel bude 
zpracovávat i údaje o zdravotním stavu oprávněné osoby – nezaopatřeného 
dítěte, bude zpracovatelem i osobních citlivých údajů. Podle § 4 písm. b) je 
citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním 
stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 
citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci 
nebo autentizaci subjektu údajů. 
V DPIA je uvedeno, že údaje o žadatelích o zálohované výživně, o příjemcích 
a o osobách povinných hradit stanovené výživné budou součástí 
informačního systému v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon č. 
101/2000 Sb. však nestanoví, že zpracovávání osobních údajů musí probíhat 
v informačním systému. 
Tato připomínka je zásadní. 

  

Akceptováno 
 - bude doplněno 

DZ Ve zvláštní části důvodové zprávy je nezbytné u § 18 zdůvodnit 
předpokládanou délku zpracování osobních údajů, kterou předkladatel 
stanovil na 10 let.  

V souladu s § 5 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je správce osobních údajů 

Akceptováno 
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povinen uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu 
jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány 
pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely 
archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu 
údajů a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné. 
Doba uchovávání osobních údajů by měla odpovídat účelu, ke kterému jsou 
osobní údaje zpracovány. Jako adekvátní se v tomto případě jeví doba 
poskytování sociální dávky či probíhajícího řízení o poskytnutí sociální 
dávky a dále po dobu 3 let ode dne, kdy oprávněná osoby pozbyla nároku na 
vyplácení dávky zálohovaného výživného, která odpovídá obecné promlčecí 
lhůtě podle nového občanského zákoníku. 

   Tato připomínka je zásadní. 
§ 1 V § 1 písm. a) se slova „které je na území České republiky hlášeno k 

trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel4) “ se nahrazují 
slovy „občan ČR s trvalým pobytem na území ČR“ a slova „nebo jeho 
nárok na dávku vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské 
unie5) nebo je rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který je 
hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního 
předpisu6) po dobu delší než tři měsíce a má právo na rovné zacházení 
podle předpisu Evropské unie7) a tento občan a s ním společně 
posuzované osoby podle zákona o státní sociální podpoře8) nejsou 
neodůvodnitelnou zátěží posuzovanou podle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi9)“ se zrušují.  

Akceptováno částečně 

Okruh oprávněných osob byl 
nastaven na základě připomínek a 
konzultací s ÚV ČR - OKOM. 

Česká republika je vázána 
mezinárodními právními akty (zejména 
právní předpisy EU směrnice, nařízení), 
které zajišťují určitým kategoriím osob 
tzv. rovnost nakládání např. i 

                                                           
4) § 10 až 12a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.  
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 
6) Zákon č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
7) Čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat 

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

8) § 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
9) § 16 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
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Odůvodnění: 
Z právních předpisů EU nevyplývá konkrétní právní nárok na zvláštní dávku 
sociální pomoci. Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, stanoví dávky vesměs pojistného charakteru, 
u kterých je zákaz diskriminace a požadavek rovnosti zacházení plně 
legitimní. Avšak u dávek sociální pomoci, jakou je právě dávka 
zálohovaného výživného, je tento požadavek naopak neopodstatněný, neboť 
pak by musela být výše sociální pomoci stejná v každém členském státě EU.  

Neexistuje žádný spravedlivý důvod pro poskytování dávek sociální 
pomoci v hmotné nouzi občanům žijícím v zahraničí ani cizincům 
žijícím v ČR. Předkladatel vychází z právní politiky, že se vše poskytuje 
všem, bez ohledu na výši výdajů ze státního rozpočtu, zatímco je třeba 
vycházet z názoru, že solidarita (výplata sociálních dávek) v sociální 
pomoci je omezena možnostmi daného státu. Mezi občanem obce 
(státu) trvale pobývajícím na jejím území a takovou veřejnoprávní 
korporací je úzký vztah, který se promítá i do povinnosti péče 
o občany, kteří jsou v nouzi. Proto by měla být výplata sociálních 
dávek omezena pouze na případy občanů státu s trvalým pobytem 
v daném státě.  

Tato připomínka je zásadní. 

v oblastech sociálního zabezpečení a 
sociální pomoci, popř. v oblastech tzv. 
základních dávek, kam zálohované 
výživné patří. Předkladatel rozhodně 
nevychází z předpokladu, že se vše 
poskytuje všem, nýbrž z hlediska vstupu 
do systému se snaží umožnit vstup 
pouze těm kategoriím osob, jejichž 
práva jsou zajištěna výše uvedenými 
právními předpisy, tedy okruh osob 
oprávněných na dávku pojmout co 
nejúžeji.  

K § 2 zvláštní části DZ byla doplněna 
informace, že zálohované výživné je 
podle předpisů EU považováno za 
sociální výhodu. 

§ 18 odst. 3 V § 18 se odstavec 3 zrušuje.  

Odůvodnění: 
Návrh zákona má upravovat pouze informační systém veřejné správy, jak 
vyplývá ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy. Popis nástrojů k vedení těchto informačních systémů jsou čistě 
otázkou implementační praxe, a proto by měl být obsažen v obecné části 
důvodové zprávy – v dopadech navrhované právní úpravy na veřejný 
rozpočet. ÚOOÚ též v této souvislosti upozorňuje, že JIS MPS vyžaduje 

Vysvětleno 
Máme nastaveno stejně i u jiných 
právních předpisů v gesci MPSV. 
Tato informace byla doplněna do 
zvláštní části DZ. 
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zásadní přebudování, jak již ÚOOÚ požadoval 

Tato připomínka je zásadní.  
EK § 1 odst. 1 „má k dítěti soudem stanovenou vyživovací povinnost“ 

 Vyživovací povinnost nestanovuje soud, ta je dána ex lege (§§ 910 a násl. 
NOZ). Soud pouze deklaruje konkrétní rozsah takové povinnosti. Nebylo by 
lepší odkázat na to, zda oprávněná osoba disponuje exekučním titulem? 
Případně formulovat tak, že povinná osoba má soudem stanovenou 
povinnosti platit (hradit) výživné? 

 Takové vymezení neodpovídá § 2 odst. 1 písm. b) 
 V této souvislosti je nutné také zmínit, že zejména může-li být oprávněnou 

osobou občan jiného členského státu EU, může se stát, že povinnost 
k výživnému může být stanovena i rozhodnutím správního orgánu (viz např. 
recitál 12 a čl. 2 odst. 2 nařízení ES č. 4/2009) 
 
„svou povinnost řádně neplní“ 
 

 řádně nebo včas neplní (viz § 1968 NOZ aj.) 
 
„k zajištění jejich výživy“ 
 

 Tato pasáž implikuje, že dítěti se bude zálohovaným výživným hradit pouze 
tolik, co obnáší „výživa“ v užším slova smyslu, což jistě není pravda. Lépe 
tuto pasáž vypustit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
„Tento zákon upravuje poskytování 
zálohovaného výživného nezaopatřeným 
dětem (dále jen „zálohované výživné“) 
v případě, že fyzická osoba, která má 
k nezaopatřenému dítěti soudem 
uloženou povinnost hradit výživné (dále 
jen „povinná osoba“), tuto svou 
povinnost řádně a včas neplní.“ 
 

§ 1 odst. 2 Zálohované výživné je zvláštní sociální dávkou. Je tím tedy míněno, že jde o 
dávku nikoliv státní sociální podpory? 
Tato připomínka je zásadní. 

Ano, jedná se o zvláštní novou sociální 
dávku. 

§ 2 odst. 1 
písm. b) 

„neplní řádně vyživovací povinnost“ 
1. Vyživovací povinnost nestanovuje soud, ta je dána ex lege (§§ 910 

a násl. NOZ). Soud pouze deklaruje konkrétní rozsah takové 
povinnosti. Nebylo by lepší odkázat na to, zda oprávněná osoba 
disponuje exekučním titulem? Případně formulovat tak, že povinná 
osoba má soudem stanovenou povinnosti platit (hradit) výživné? 

2. řádně nebo včas neplní (viz § 1968 NOZ aj.) 

Akceptováno 
Naformulováno nově po konzultaci 
s EK. 
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3. V této souvislosti je nutné také zmínit, že zejména může-li být 
oprávněnou osobou občan jiného členského státu EU, může se stát, 
že povinnost k výživnému může být stanovena i rozhodnutím 
správního orgánu (viz např. recitál 12 a čl. 2 odst. 2 nařízení ES č. 
4/2009) 

Tato připomínka je zásadní. 
§ 2 odst. 2 
a 3 

Osobou, které má být plněno, je nezletilé dítě. Jiná osoba (nejč. vyjádřeno „k 
rukám“) nemá žádný nárok na úhradu (není nositelem práva ani povinnosti), 
ale je pouze „místem plnění“. Neměla by tedy být žadatelem (příjemcem) 
spíše samotná oprávněná osoba, která bude standardně zastoupena svým 
zákonným či jiným zástupcem, přičemž „místem“ k plnění bude tento 
zástupce (např. „osoba, která má nebo uplatňuje nárok na výživné“)? 
Z textu zákona není zřejmé, čí písemný souhlas by mělo svéprávné 
nezaopatřené dítě předložit k tomu, aby mu bylo vypláceno zálohované 
výživné. Jedná se o jeho souhlas s dalším vyplácením dávky, či souhlas 
původního žadatele s tím, že zálohované výživné by již mělo být vypláceno 
dítěti?  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Naformulováno nově po konzultaci 
s EK. 

§ 3 odst. 1 
písm. a) 

1. řádně nebo včas neplní (viz § 1968 NOZ aj.), navíc jde o ustanovení 
repetitivní (§ 2 odst. 1 písm. b) 

2. V praxi může nastat situace, kdy je vedeno exekuční řízení pro dlužné 
výživné (o němž se např. vede spor v řízení o zastavení exekuce), 
zatímco běžné výživné povinný řádně hradí k rukám exekutora (zde 
srov. v textu zákona „vůči oprávněnému“). Povinný tedy řádně hradí 
běžné výživné, pouze se vede exekuce na výživné z minulosti. Má 
oprávněný osoba v takovém případě nárok na zálohované výživné? 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
 

§ 3 odst. 1 
písm. b) 

Z textu návrhu není zřejmé, co je myšleno tím, že exekuce probíhá? 
Znamená to, že je již prováděna? Postačí podaný exekuční návrh či musí být 
kumulativně splněno, že návrh je podán a exekuce je již prováděna? Je-li 
totiž exekuce vedena, pak se podaný návrh jeví jako obsoletní podmínka, 
neboť bez něj nemůže být exekuce zahájena. Co když v řízení existuje 
procesní překážka, která brání provedení exekuce (odklad, insolvenční 
řízení, střet s jinou exekucí atp.)? 
Dikci by bylo vhodné rovněž zpřesnit, aby bylo jasné, že exekuce má být 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
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vedena právě k vymožení výživného (dlužného i běžného), tj. že nepostačuje 
vedení jiné exekuce (kde by se např. dítě mohlo přihlásit jako jiný věřitel) či 
vedení exekuce jen pro dlužné výživné.  
Jak bude postupováno v případě, že exekuce (výkon rozhodnutí) byla 
v předcházejícím čtvrtletí zastavena pro nemajetnost povinného, tj. 
zahajování dalšího řízení nedává v daných relací význam? Bylo by vhodné 
např. uvést, že v takovém případě se plnění této podmínky nevyžaduje po 
dobu 6 měsíců od zastavení exekuce pro nemajetnost. 
Jakým způsobem bude řešen střet mezi vyplácením výživného z exekuce a 
vyplácením zálohovaného výživného oprávněné osobě? Může dojít 
k duplicitnímu vyplácení: vymožené výživné vs. zálohované výživné. Bude 
exekutor informován o tom, že je oprávněné osobě vypláceno zálohované 
výživné, aby mohl případně upravit podmínky vymáhání? Nebo bude 
stanoveno, že vymožené výživné v rozsahu již vyplaceného zálohovaného 
výživného bude vyplácet státu místo oprávněnému? Na základě jakého titulu 
(§ 16 návrhu zákona v tomto směru nedostačuje)?  
Tato připomínka je zásadní. 

§ 3 odst. 1 
písm. c) 

Výživné je dávkou osobní povahy a výše výživného v sobě implicitně nese 
posouzení majetkových poměrů všech zúčastněných. Testování příjmu 
posuzovaných osob může vést k nespravedlnostem, přihlédneme-li k tomu, 
že charakter náhradního výživného se do jisté míry liší od standardních 
dávek státní sociální podpory. 
Má tedy být nezaopatřené vyňato z podpory jenom proto, že jeho rodič, 
který o něj pečuje (tj. třetí osoba), má dostatečný příjem? Např. proto, že 
chodí do práce, ale musí hradit vyšší náklady za umístění dítěte ve 
předškolním zařízení atp.? 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 Zálohované výživné bude nastaveno 
jako sociální dávka, u které se bude 
příjem testovat. 

§ 3 odst. 3 Navrhujeme doplnit, že žadateli stačí prokázat, že vymáhání v cizině by bylo 
spojeno s náklady, které výrazně převyšují vymáhanou povinnost. K tomu 
může dojít zejména v případech, kdy jde o vymáhání výživného pro zletilé 
dítě (u nezletilých dětí většinou poplatky za vedení exekuce pro věřitele 
nejsou), příp. je výživné vymáháno mimo EU.  
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
Ustanovení bude vypuštěno. 

§ 6 Je otázkou, zda by účastníkem řízení neměla být i povinná osoba, která může 
prokázat, že vyživovací povinnost byla řádně splněna nebo v jaké výši byla 

Vysvětleno 
Povinný bude účastníkem řízení jen 
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splněna. Systém by se tím vyvaroval případných obtíží s regresním 
vymáháním výživného po povinné osobě, která jej již uhradila.  
Uvedené platí zvláště za situace, kdy § 15 návrhu odkazuje na použití 
správního řádu. Úprava účastenství v návrhu nemusí být považována za 
komplexní. V tomto směru je nutné poukázat na ustanovení § 27 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle něhož: „Účastníky jsou též další 
dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých 
právech nebo povinnostech.“ Dotčení povinné osoby lze vyvozovat právě 
z případného regresního nároku státu vůči povinné osobě na úhradu 
vyplaceného zálohovaného výživného.  
Tato připomínka je zásadní. 

v exekučním řízení nebo v řízení o 
soudním výkonu rozhodnutí. 

§ 7 odst. 2 
písm. a) 

Čistě gramaticky by bylo vhodnější, aby věta začínala: „originál nebo 
úředně ověřenou kopii vykonatelného rozhodnutí soudu, soudem schválené 
dohody rodičů o výživném….“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

§ 7 odst. 2 
písm. b) 

Není stanoveno, jak bude „vypadat“ potvrzení od soudu a soudního 
exekutora, ani kdo bude hradit soudnímu exekutorovi náklady spojené 
s vydáním a doručením potvrzení.  
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
Ze zákona byly odstraněny povinnosti 
exekutora. 
 

§ 7odst. 2 
písm. c) 

„potvrzení o postoupení návrhu….“? Navrhujeme nahradit „doklad o tom, 
že byl podán návrh na výkon rozhodnutí…, příp. doklad, že vymáhání není 
možné či by bylo spojeno s náklady, které výrazně převyšují (…)“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce.  
Ustanovení bylo odstraněno. 
 

§ 7 odst. 4 Výstižnější formulace by pravděpodobně byla: Pro účely řádného posouzení 
nároku na zálohované výživné se hodnotí příjmy za období kalendářního 
čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu 
dávky prokazuje.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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§ 8 V oblasti exekučního práva (výkon rozhodnutí, exekuce) není přesně 
stanoven vztah běžného a dlužného výživného (vyjma vedení exekuce či 
výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy). 
Pakliže tedy povinný uhradí (je vymoženo nikoliv srážkami ze mzdy) např. 2 
000 Kč (běžné výživné 2 000 Kč, dlužné výživné 10 000 Kč), může dojít ke 
sporu, zda se vymožené výživné má započítat na běžné či dlužné výživné, 
což může ovlivnit trvání nároku na zálohované výživné. Navíc oprávněný 
v příslušném měsíci nemusí vědět, kolik připadne na běžné a kolik na dlužné 
výživné, neboť exekutor vyplácí vymožené plnění oprávnění s určitým 
zpožděním (§ 46 EŘ). 
Alespoň pro účely tohoto zákona by bylo vhodné precizovat pravidla, která 
shora uvedené vyřeší.  
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce.  
 

§ 9 odst. 2 Ustanovení (a návrh zákona i dále) počítá pouze se soudní změnou výše 
výživného a nikoli se změnou na základě dohody rodičů, o níž byl sepsán 
notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Takové omezení se nám nezdá 
vhodné.  
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Dohody rodičů byly odstraněny. 

K § 13 
odst. 2 
písm. a) a 
b) 
 

Předně je třeba upozornit, že povinný nemusí hradit k rukám exekutora, ale 
přímo k rukám oprávněného, tj. exekutor se o proběhlé platbě dozví se 
zpožděním – tj. k úplnému přehledu by bylo třeba i vyjádření oprávněné (či 
povinné osoby) k jednotlivým finančním tokům. 
Navrhujeme přesně specifikovat, co má takové potvrzení obsahovat. Není 
patrné, proč má potvrzení obsahovat údaj o délce trvání exekučního řízení. 
Není patrné, co se rozumí pojmem „stav exekučního řízení“. V tomto směru 
by bylo vhodné vytvořit (v rámci spolupráce MPSV, MSP a EKČR) 
jednotný formulář, který by respektoval stav elektronizace exekutorství, 
soudnictví i agendy ÚP (xml datová výměna dat). 
V tomto směru poukazujeme na střet s úpravou § 31 EŘ, kdy exekutor má 
povinnost mlčenlivosti k údajům, které se dozvěděl při výkonu exekuční 
činnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce.  
Ustanovení bylo odstraněno. 
 

K § 13 
odst. 3 
 

Lhůtu 8 dnů považujeme za nepřiměřeně krátkou, jelikož k potvrzení je 
většinou nezbytná (viz výše) i komunikace s oprávněným. 
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
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se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
Ze zákona byly odstraněny povinnosti 
exekutora i soudů. 
 

§ 13 odst. 4 Ustanovení pouze stanovuje povinnost exekutora předložit potvrzení, není 
však určeno, kdo bude povinen hradit náklady na vypracování potvrzení, 
které zvláště v případech výživného může být poměrně obsáhlé.  
Soudnímu exekutorovi by však za takový úřední dokument měly být 
uhrazeny náklady. Exekutor není placen ze státního rozpočtu a vydávání 
potvrzení by dával tzv. ze svého. Tato informační povinnost exekutora jde 
nad rámec běžné informační povinnosti (§§ 94 a násl. EŘ). 
Vhodnější by bylo, aby exekutor takové potvrzení poskytoval až na základě 
výzvy krajské pobočky Úřadu práce – tj. elektronicky, automatizovaně. 
Za nevhodnou považujeme formulaci „jakou částku povinná osoba na 
dlužném výživném již zaplatila“. Bylo by účelnější, pokud by se informace 
obsažená v potvrzení týkala výše vymáhaného výživného ke dni vystavení 
potvrzení (tj. nejen dlužného, ale rovněž běžného výživného, zejména když 
z běžného výživného se postupem času a jeho nezaplacením stává dlužné 
výživné). Dále by mělo být reflektováno, že pro účely vyplácení 
zálohovaného výživného informace o „zaplacení výživného“ nepostačuje, je 
třeba se zabývat rovněž otázkou, kolik bylo vyplaceno a kolik je případně 
deponováno. 
Mimo to vychází návrh zákona z mylného předpokladu, že soud má – stejně 
jako soudní exekutor – bezprostřední informaci o tom, kolik bylo na 
výživném zaplaceno. Nutno zdůraznit, že pokud je výživné vymáháno cestou 
výkonu rozhodnutí např. srážkami ze mzdy, pak provedené srážky ze mzdy 
vyplácí plátce mzdy přímo oprávněnému. I v exekuci mohou být některé 
úhrady poukazovány přímo oprávněnému. Bylo by tak vhodnější informace 
o vyplaceném výživném získat nejen od soudu či soudního exekutora, ale 
rovněž od oprávněného (resp. jeho zástupce). 
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
Ze zákona byly odstraněny povinnosti 
exekutora i soudů. 
 

§ 14 Není patrný vztah odst. 2 a ust. § 10 odst. 1. 
Ohledně odst. 3 opětovně poukazujeme na možnost zastavení exekuce pro 
nemajetnost povinného, které se odlišuje od ostatních důvodů zastavení 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
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v tom, že nárok stále trvá, avšak není saturován. 
Tato připomínka je zásadní. 

se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
 

§ 16 Celé ustanovení je po formulační stránce přinejmenším nedostatečné. 
Ke kterému okamžiku přechází stát do pozice oprávněného v exekuci? 
Okamžikem vyplacení („poskytnutím“)? Kdo bude exekutora (soud) o této 
skutečnosti informovat, jakým způsobem, jakým dokumentem a v jaké 
lhůtě?  
Má se jednat o svého druhu „beznávrhové“ varianty přistoupení nového 
účastníka podle § 92 odst. 1 OSŘ? 
V řízení bude muset být opakovaně rozhodováno, ať již o přistoupení 
nového účastníka či o jiném procesním nástupnictví na základě přechodu 
práva na stát (odvolání, někdy bude nutné nařídit jednání), což je nadměrně 
zatěžující pro všechny – prodlouží a prodraží to exekuční řízení.  
Bude pohledávka státu vymáhána ve stejné skupině jako výživné (bude mít 
charakter dlužného či běžného výživného, tj. mít přednostní či 
superpřednostní charakter?), tedy bude se v tomto rozsahu nadále jednat o 
vymáhání výživného? S ohledem na to, že se nejedná o převod, ale přechod 
práva, lze spíše usuzovat na to, že se tento „charakter“ pohledávky spíše 
ztrácí, což jistě není žádoucí.  
Toto ustanovení nijak neřeší situaci, kdy je výživné vymáháno v zahraničí 
(zde by se asi stát mohl stát oprávněnou osobou podle nařízení ES č.4/2009). 
Měla by se patrně stanovit pravidla, kdy stát (která složka?) bude ingerovat 
do řízení vedeného v cizině a kdy nikoliv. Jeví se jako vhodné zapojit Úřad 
pro mezinárodněprávní ochranu dětí.  
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
Bylo upuštěno od podmínky pro 
nárok na zálohované výživné týkající 
se probíhajícího soudního výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
 § 16 byl ve spolupráci s MSP a EK 
přeformulován. 
 

§ 16 
 

Přechod nároku na výživné na stát a 
vymáhání pohledávky 

 
Náleží-li oprávněné osobě zálohované 
výživné, přechází její právo na výživné 
na stát, a to do výše poskytnutého 
zálohovaného výživného. Pohledávku 
výživného, která přešla na stát, vymáhá 
krajská pobočka Úřadu práce. 
K vymožení pohledávky podává návrh 
na soudní výkon rozhodnutí nebo 
exekuční návrh. 
 

§ 18 Do informačního systému o zálohovaném výživném by měl mít přístup i 
soud a soudní exekutor. Zvláště za situace, kdy ze zálohovaného výživného 
bude možné provádět srážky (viz navržená změna občanského soudního 
řádu) a dále pro účely ověření případných informací o poskytování 
zálohovaného výživného získaných v exekučním řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Ustanovení nastaveno stejně jako u 
jiných nepojistných dávkových 
systémů. 
 

Obecně 
 

Vzhledem ke shora uvedeným zásadním připomínkám apeluje 
Exekutorská komora ČR, aby byl materiál vrácen k přepracování, a 
aby za tímto účelem byla vytvořena pracovní skupina zahrnující 
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odborné konzultanty ze všech oblastí, kterých se zamýšlená úprava 
bude bezprostředně týkat.  

AVČR § 3 odst. 1  Z předloženého návrhu nejsou jednoznačně upraveny následující podmínky 
rozhodné pro přiznání nároku: 
 
(i) jaký je rozhodný příjem rodin, které mají na dávku nárok, neboť jsou 

uvedeny dvě hranice „příjem oprávněné osoby a společně posuzovaných 
osob nesmí být vyšší než 2,7násobek/ 4násobek životního minima 
žadatele a společně posuzovaných osob“; 

 
(ii) za jakých podmínek bude rozhodná výše posuzovaného příjmu vybrána; 
 
(iii) jak dlouho musí povinný rodič výživné neplatit, aby vznikal nárok na 

zálohované výživné. (Znamená to, že nárok vzniká hned po prvním 
měsíci neplacení výživného povinným rodičem pokud „je podán návrh 
na výkon rozhodnutí nebo exekuční návrh a výkon rozhodnutí nebo 
exekuce probíhá“?) 

 
Požadujeme podmínky nároku na zálohové výživné v těchto nejasných 
parametrech jednoznačně upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
 
Bude zvolen pouze jeden z uvedených 
násobků ŽM. 
 
 
 
Bude zvolen pouze jeden z uvedených 
násobků ŽM. 
Nárok na ZV vzniká, jakmile je podán 
návrh na výkon rozhodnutí či exekuce. 
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