
 

Z Á K O N 

 

ze dne ………2016 

 

 

o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o náhradním výživném) 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Náhradní výživné 
 

§ 1 

 

Předmět úpravy 

 

(1) Tento zákon upravuje poskytování náhradního výţivného nezaopatřeným dětem 

k zajištění jejich výţivy v případě, ţe fyzická osoba, která má k dítěti soudem stanovenou 

vyţivovací povinnost (dále jen „povinná osoba“), tuto svou povinnost opakovaně řádně 

neplní. 

(2) Náhradní výţivné podle tohoto zákona je zvláštní sociální dávkou, kterou 

poskytuje stát. 

 

 

§ 2 

 

Oprávněná osoba, příjemce náhradního výživného a žadatel 

 

(1) Osobou, která má podle tohoto zákona nárok na náhradní výţivné (dále jen 

„oprávněná osoba“), je dítě 

  a) které je nezaopatřené; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle předpisů o státní  

      sociální podpoře
1)

, 

  b) ke kterému povinná osoba, jenţ neţije s oprávněnou osobou v domácnosti
2)

,  neplní  

      vyţivovací povinnost stanovenou jí rozhodnutím soudu České republiky, a 

  c) které má trvalý pobyt na území České republiky
3)

. 

(2) Příjemcem náhradního výţivného je osoba, které se vyplácí výţivné náleţející 

oprávněné osobě.  

(3) Ţadatelem o náhradní výţivné je osoba, která podá písemnou ţádost o náhradní 

výţivné a které se vyplácí výţivné náleţející oprávněné osobě. 

                                                
1 )  § 11 aţ 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
2 )  § 22 odst. 1) z. č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník 
3 )  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o 

evidenci       obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 3 

Podmínky nároku na náhradní výživné 

 

(1) Oprávněná osoba má nárok na náhradní výţivné, pokud 

  a) povinná osoba neplní vůči oprávněné osobě soudem stanovenou, případně potvrzenou 

vyţivovací povinnost po dobu alespoň tří po sobě jdoucích měsíců,  

  b) podala soudu po uplynutí doby uvedené v písmenu a) návrh na výkon rozhodnutí pro  

      neplacení výţivného,  

  c) do dvou měsíců po podání návrhu uvedeného v písmenu b) povinná osoba nezačala 

      uhrazovat výţivné, a to ani na základě výkonu rozhodnutí, a 

  d) příjem oprávněné osoby spolu s příjmem s ní společně posuzovaných osob nepřesahuje  

      2,9násobek částky ţivotního minima. 

(2) Pro účely odstavce 1 písm. d) se 

  a) společně posuzované osoby zjišťují podle zákona o ţivotním a existenčním minimu
4)

, 

  b) okruh příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných zjišťuje podle zákona 

      o ţivotním a existenčním minimu
5)

; za příjem se však nepovaţuje náhradní výţivné, 

  c) výše příjmu zjišťuje jako průměrný měsíční příjem vyplacený v posledních 6 měsících 

      před podáním ţádosti o náhradní výţivné; pokud však došlo před podáním této ţádosti 

      k podstatnému sníţení příjmu, zjišťuje se výše příjmu ke dni podání této ţádosti, 

  d) ţivotní minimum zjišťuje jako úhrn částek ţivotního minima všech společně 

      posuzovaných osob
6)

. 

 

§ 4 

 

Vznik nároku na náhradní výživné 

 

Na náhradní výţivné vzniká nárok při splnění podmínek uvedených v § 3 od prvního 

dne měsíce následujícího po měsíci, v němţ uplynula lhůta uvedená v § 3 odst. 1 písm. c). 

 

 

§ 5 

 

Výše náhradního výživného 

 

(1) Náhradní výţivné se poskytuje ve výši 

  a) výţivného stanoveného soudem, jde-li o oprávněnou osobu do 6 let věku, 

  b) výţivného stanoveného soudem, jde-li o oprávněnou osobu od 6 do 15 let věku, 

  c) výţivného stanoveného soudem, jde-li o oprávněnou osobu od 15 let věku. 

(2) Náhradní výţivné podle odstavce 1 lze poskytnout nejvýše ve výši 1,2násobku 

částky ţivotního minima oprávněné osoby stanovené zvláštním právním předpisem
7)

, podle 

věku pro oprávněnou osobu posuzovanou ve druhém pořadí
8)

. 

 

                                                
4 ) § 4 zákona č. 110/2006 Sb., zákona o ţivotním a existenčním minimu. 
5 ) § 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb. 
6 ) § 3 odst. 4 zákona č. 110/2006 Sb. 
7 )  Zákon č. 110/2006 Sb. 
8 ) § 3 odst. 3 zákona č. 110/2006 Sb. 
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(3) Plní-li povinná osoba vyţivovací povinnost jen částečně, je výše náhradního 

výţivného stanovena v částce rozdílu mezi touto částečnou úhradou a soudem schválenou 

částkou, nejvýše však mezi částkou 1,2násobku ţivotního minima dítěte. 

(4) Náhradní výţivné se poskytuje vţdy za kalendářní měsíc. 

 

§ 6 

 

Změna výše náhradního výživného 

 

(1) V případě změny výše výţivného stanoveného soudem se náhradní výţivné 

  a) zvýší od měsíce, v němţ byla podána ţádost o jeho zvýšení, 

  b) sníţí od měsíce, od kterého bylo výţivné soudem sníţeno. 

(2) V případě změny částek ţivotního minima se náhradní výţivné zvýší bez ţádosti 

od měsíce, od něhoţ byly tyto částky zvýšeny. 

 

§ 7 

 

Doba poskytování náhradního výživného 

 

(1) Náhradní výţivné se poskytuje po dobu 12 měsíců. 

(2) Trvají-li důvody pro poskytování náhradního výţivného po uplynutí doby uvedené 

v odstavci 1 a byla-li do 1 měsíce po uplynutí této doby podána oprávněnou osobou písemná 

ţádost o prodlouţení poskytování náhradního výţivného, prodlouţí se poskytování 

náhradního výţivného o dalších 12 měsíců; takto lze postupovat opakovaně. 

(3) Náhradní výţivné poskytované podle odstavce 2 lze prodlouţit nejdéle do měsíce, 

který předchází měsíci, v němţ oprávněná osoba dovrší 26. rok věku. 

(4) Náhradní výţivné se poskytuje nejdříve za měsíc, v němţ byla podána ţádost 

o poskytování náhradního výţivného. 

 

§ 8 

 

Zánik nároku na náhradní výživné 

 

(1) Nárok na náhradní výţivné zanikne, začala-li povinná osoba plnit vůči oprávněné 

osobě vyţivovací povinnost; za plnění této vyţivovací povinnosti se pro účely náhradního 

výţivného povaţuje, byla-li tato povinnost splněna za období čtyř měsíců po sobě jdoucích 

spadajících do doby poskytování náhradního výţivného podle § 7.  

(2) Nárok na náhradní výţivné zanikne dále, zaplatila-li povinná osoba v době 

poskytování náhradního výţivného podle § 7 výţivné dluţné za dobu před dobou poskytování 

náhradního výţivného alespoň ve výši odpovídající čtyřnásobku výţivného stanoveného 

soudem. 

(3) Nárok na náhradní výţivné zaniká téţ, přesáhne-li příjem oprávněné osoby a osob 

s ní společně posuzovaných 2,9násobek částky ţivotního minima (§ 3 odst. 1 písm. d/). 
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§ 9 

 

Zúčtování a vrácení náhradního výživného 

 

(1) Příjemce náhradního výţivného je povinen do 8 dnů po uplynutí doby poskytování 

náhradního výţivného stanovené podle § 7 písemně oznámit orgánu, který mu vyplácel 

náhradní výţivné, výši výţivného zaplaceného v této době povinnou osobou, pokud nedošlo 

k zániku nároku na náhradní výţivné podle § 8. 

(2) Bylo-li v době poskytování náhradního výţivného stanovené podle § 7 zaplaceno 

povinnou osobou výţivné, k zániku nároku na náhradní výţivné podle § 8 nedošlo 

a poskytování náhradního výţivného 

  a) bylo prodlouţeno podle § 7 odst. 2, sníţí se o toto výţivné zaplacené povinnou osobou 

      náhradní výţivné vyplácené po tomto prodlouţení, 

  b) nebylo prodlouţeno podle § 7 odst. 2, je příjemce náhradního výţivného povinen vrátit  

      orgánu uvedenému v odstavci 1 do 15 dnů po podání oznámení podle odstavce 1 náhradní 

      výţivné ve výši výţivného zaplaceného povinnou osobou. 

(3) Došlo-li k zániku nároku na náhradní výţivné podle § 8 odst. 1, je příjemce 

náhradního výţivného povinen vrátit orgánu náhradní výţivné, a to ve výši výţivného 

zaplaceného povinnou osobou. Tuto povinnost musí příjemce splnit ve lhůtě 15 dnů ode dne, 

kdy oznámil nebo měl oznámit skutečnosti uvedené v § 8 odst. 1. 

 

§ 10 

 

Přechod nároku na náhradní výživné 

 

Nárok na náhradní výţivné nelze započíst, postoupit ani dát do zástavy. 

 

§ 11 

 

Výplata náhradního výživného 

 

(1) Náhradní výţivné se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí měsíce, za který náleţí, 

nejpozději však do konce následujícího měsíce. 

(2) Náhradní výţivné vyplácí orgán, který o něm rozhoduje. 

(3) Náhradní výţivné se nevyplácí do ciziny. 

 

§ 12 

 

Orgány rozhodující o náhradním výživném 

 

(1) O přiznání náhradního výţivného, o změně jeho výše, prodlouţení poskytování 

náhradního výţivného, odnětí náhradního výţivného a o vrácení náhradního výţivného 

poskytnutého neoprávněně nebo v nesprávné výši nebo nahrazení přeplatku ve věcech 

náhradního výţivného rozhoduje kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce (dále jen 

„orgán“). 

(2) Místní příslušnost orgánu ve věcech náhradního výţivného se řídí místem, kde je 

oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu
3)

. 
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(3) O odvolání proti rozhodnutí orgánu rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Odvolání nemá odkladný účinek. 

(4) Působnost stanovená tímto zákonem orgánu a Ministerstvu práce a sociálních věcí 

je výkonem státní správy. 

 

 

 

§ 13 

 

Řízení o náhradním výživném 

 

(1) Řízení o přiznání náhradního výţivného se zahajuje na základě písemné ţádosti 

podané ţadatelem. 

(2) Řízení o změně výše přiznaného náhradního výţivného nebo o jeho odnětí 

a vrácení se zahajuje na návrh příjemce náhradního výţivného nebo z moci úřední; ustanovení 

§ 6 tím není dotčeno. 

 

§ 14 

 

Povinnosti žadatele o náhradní výživné 

 

(1) Ţadatel o náhradní výţivné je povinen  

  a) prokazovat vymáhání výţivného 

  b) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na náhradní výţivné a jeho výši,  

  c) dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností orgánem,  

  d) osobně se dostavit na výzvu orgánu, nebrání-li mu v tom těţko překonatelné překáţky, 

       zejména jeho zdravotní stav; o takovýchto překáţkách je ţadatel povinen orgán, jímţ byl 

       vyzván, neprodleně vyrozumět. 

(2) K ţádosti o náhradní výţivné nebo o změnu jeho výše musí být přiloţeny úředně 

ověřené kopie rozhodnutí soudu o stanovení výţivného a jeho výše. 

(3) Povinnosti uvedené v odstavci 1 se vztahují téţ na osoby společně posuzované. 

(4) Ţádost o přiznání náhradního výţivného můţe být zamítnuta, nesplní-li ţadatel 

o náhradní výţivné nebo společně posuzovaná osoba povinnosti uvedené v odstavci 1 nebo 

nemá-li ţádost náleţitosti uvedené v odstavci 2. Před zamítnutím ţádosti musí orgán ţadatele 

písemně upozornit na tyto nedostatky a vyzvat jej k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.  

 

§ 15 

 

Povinnosti příjemce náhradního výživného 

 

(1) Příjemce náhradního výţivného je povinen do 8 dnů písemně ohlásit orgánu, který 

vyplácí náhradní výţivné, výši výţivného zaplaceného povinnou osobou v době trvání nároku 

na náhradní výţivné s uvedením období, za které toto výţivné bylo zaplaceno, a další změny 

ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na náhradní výţivné, jeho výši nebo 

poskytování. Příjemce náhradního výţivného je zejména povinen ohlásit změnu výše příjmu 

oprávněné osoby nebo osob s ní společně posuzovaných nebo toho, ţe oprávněná osoba 

přestala plnit podmínku nezaopatřenosti dítěte.  
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(2) Byl-li příjemce náhradního výţivného vyzván orgánem, aby osvědčil skutečnosti 

rozhodné pro trvání nároku na náhradní výţivné, jeho výši nebo poskytování, anebo aby se 

osobně dostavil k orgánu, je povinen této výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne 

doručení výzvy, není-li stanovena lhůta delší; neučiní-li tak v určené lhůtě, bude poskytování 

náhradního výţivného zastaveno nebo náhradní výţivné můţe být odejmuto, jestliţe příjemce 

náhradního výţivného byl ve výzvě na tento důsledek upozorněn. Pro povinnost osobně se 

dostavit k orgánu, který vyplácí náhradní výţivné, platí § 14 odst. 1 obdobně. 

(3) Příjemce náhradního výţivného, který nesplnil povinnost uloţenou mu tímto 

zákonem nebo přijal náhradní výţivné, ačkoliv musel z okolností předpokládat, ţe bylo 

vyplaceno neprávem nebo ve vyšší částce, neţ náleţelo, nebo jinak způsobil, ţe náhradní 

výţivné bylo vyplaceno neoprávněně nebo v nesprávné výši, je povinen vrátit částky 

náhradního výţivného přijaté neoprávněně, a to orgánu do 30 dnů. 

(4) Nárok na vrácení neoprávněně přijatých částek náhradního výţivného zaniká 

uplynutím tří let ode dne, kdy bylo náhradní výţivné vyplaceno; tato lhůta neplyne po dobu 

řízení o opravném prostředku nebo o ţalobě. 

(5) Ustanovení odstavců 2 aţ 4 se vztahuje obdobně téţ na společně posuzované 

osoby. 

 

 

§ 16 

 

Povinnosti správních úřadů a dalších osob 

 

(1) Správní úřady a právnické a fyzické osoby jsou povinny na písemnou výzvu 

orgánu rozhodujícího o náhradním výţivném sdělit bezplatně údaje rozhodné podle tohoto 

zákona pro vznik nároku na náhradní výţivné, jeho výši, poskytování a vrácení neprávem 

přijatých částek nebo náhradu přeplatku.  

(2) Orgán státní správy má právo přezkoumat správnost údajů sdělených podle odst. 1. 

(3) Mohou-li správní úřady a osoby uvedené v odst. 1 sdělit údaje rozhodné podle 

tohoto zákona jen za podmínky, ţe byly pro jejich sdělení zbaveny mlčenlivosti, a doloţí-li 

orgán písemný souhlas podle § 14 odst. 1 nebo odst. 3, má se za to, ţe jsou mlčenlivosti 

zbaveny. 

(4) Ministerstvo vnitra pro účely tohoto zákona poskytuje příslušnému orgánu údaje 

z informačního systému evidence obyvatel
3)

 potřebné k ověření skutečností o trvalém pobytu 

podle § 2 odst. 1 písm. b) a c). 

 

§ 17 

 

Povinnosti orgánů rozhodujících o náhradním výživném 

a Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

(1) Dozor nad výkonem orgánu v oblasti náhradního výţivného vykonává 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“). 

(2) Ministerstvo a příslušné orgány státní správy jsou oprávněny zpracovávat údaje 

potřebné pro rozhodování o náhradním výţivném a jeho výplatě, a to včetně osobních údajů. 
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(3) Ministerstvo vede statistické údaje o náhradním výţivném a nákladech na jeho 

výplatu; k vedení těchto statistických údajů jsou orgány státní správy povinny sdělovat 

ministerstvu potřebné údaje. 

§ 18 

 

Náklady řízení 
 

Orgány rozhodující o náhradním výţivném nemají nárok na náhradu nákladů 

vzniklých v řízení o náhradním výţivném. 

§ 19 

 

Vztah ke správnímu řádu 

 

V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu
1
, není-li v tomto 

zákoně stanoveno jinak. 

 

§ 20 

 

Náklady na náhradní výživné 

 

Náklady na náhradní výţivné hradí stát. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna občanského zákoníku 

 

§ 21 

 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto: 

1. V § 910 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

      „(5) Jestliţe orgán stanovený zákonem o náhradním  výţivném poskytl náhradní 

výţivné za výţivné určené soudním rozhodnutím, přechází na  něj nárok toho, jenţ je 

z rozhodnutí oprávněn, a to aţ do výše poskytnutého náhradního výţivného.“  

2. V § 956 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 „(3) Na ţádost orgánu rozhodujícímu podle zákona o náhradním výţivném sděluje 

     soud tomuto orgánu údaje potřebné ke stanovení náhradního výţivného, ověření nebo 

     změně jeho výše a další údaje potřebné k provádění zákona o náhradním výţivném.“ 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o životním a existenčním minimu 

 

§ 22 

 

V § 7 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, ve znění 

zákona 261/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 

                                                
1 zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění 
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zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 

Sb., se doplňuje nové písmeno h), které zní: 

„h) náhradní výţivné podle zákona o náhradním výţivném,“. 

Dosavadní písmena h) aţ m) se označují jako písmena i) aţ n). 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ  

Změna zákona o daních z příjmů 

 

§ 23 

 

V § 4 odst. 1 písmeno h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 

č. 157/1993 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., 

zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 261/2007 

Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se za slova „příjem získaný ve formě“ 

vkládají slova „náhradního výţivného podle zákona upravujícího náhradní výţivné“.   

 

§ 24 

 

Přechodné ustanovení 

 Ustanovení § 24 se pouţije i pro zdaňovací období, které započalo v roce, v němţ 

nabyl účinnosti zákon o náhradním výţivném. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o státní sociální podpoře 

 

§ 25 

 

V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 

113/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. 

a zákona č. 252/2014 Sb., se na konci textu vkládají slova „příjem přijatý v rámci plnění dle 

zákona o náhradním výţivném,“. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

ÚČINNOST 

 

§ 26 

 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2017. 
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