
           

 

Stanovisko vlády  

 

k návrhu poslanců Markéty Adamové, Martina Plíška a dalších na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 829) 

 

 Vláda na své schůzi dne 27. června 2016 projednala a posoudila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas, a to zejména z následujících 

důvodů: 

1. Ačkoliv vláda považuje ve shodě s předkladateli neplnění vyživovací povinnosti 

za závažný problém, navrhovaná změna spočívající ve zkrácení doby neplnění 

vyživovací povinnosti, po jejímž uplynutí by vznikla trestní odpovědnost, 

z dosavadních 4 měsíců na 2 měsíce, není podle jejího názoru správným 

řešením. Předložený návrh je navíc naprosto nedostatečně odůvodněn, takže 

není zřejmé, proč předkladatelé usuzují, že právě navrhovaná změna přispěje 

k většímu dodržování vyživovací povinnosti, ani proč má být předmětná doba 

zkrácena právě na 2 měsíce. Tvrzení, že od účinnosti nového trestního zákoníku, 

kterým byla doba 4 měsíců jako hranice pro vznik trestní odpovědnosti pro 

trestný čin zanedbání povinné výživy zavedena, uplynulo již 7 let a vzhledem 

k současným společenským podmínkám nastal čas délku této doby přehodnotit, 

je bez jakékoliv podrobnější analýzy jako odůvodnění zcela nedostatečné. 

2. Vláda upozorňuje, že již stávající úpravou skutkové podstaty trestného činu 

zanedbání povinné výživy v trestním zákoníku došlo ke zpřísnění, neboť za 

předchozí úpravy, která minimální dobu neplacení výživného nezbytnou ke 

vzniku trestní odpovědnosti výslovně nestanovila, vycházela judikatura z toho, že 

by mělo jít zpravidla o dobu nejméně 6 měsíců. Zmíněné zpřísnění se promítlo 

ve významném nárůstu počtu stíhaných i obžalovaných osob a ve spojení se 

zpřísněním trestních sazeb pak negativně i ve zvýšení početního stavu vězeňské 

populace, což následně vedlo k přehodnocení sazeb trestu odnětí svobody, který 

za tento trestný čin lze uložit. Podle názoru vlády proto nelze předpokládat, že by 
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k vyřešení problémů spojených s neplněním vyživovací povinnosti mohlo vést 

další zpřísnění trestní represe, a naopak lze předpokládat, že takové opatření by 

mohlo vést k dalšímu nárůstu počtu stíhaných osob, zatížení orgánů činných 

v trestním řízení, v některých případech i v důsledku zneužívání tohoto institutu 

jako zástupného prostředku k řešení rodinných konfliktů, a k opětovnému zvýšení 

stavu vězeňské populace. 

3. Při řešení předmětného problému je podle mínění vlády nezbytné vycházet ze 

zásady subsidiarity trestní represe a z principu, že trestní právo by jako 

prostředek ultima ratio mělo být využíváno až v okamžiku, kdy se ochrana 

poskytovaná jinými právními odvětvími ukazuje jako zcela nedostatečná. Právě 

zanedbání povinné výživy přitom bývá v poslední době uváděno jako příklad 

trestného činu, u něhož je kriminalizace přinejmenším diskutabilní, a to zejména 

v případě, kdy oprávněná osoba není vystavena nebezpečí nouze. Doporučení 

vyplývající ze studií a odborné literatury zaměřené na problematiku neplacení 

výživného naopak směřují k dekriminalizaci trestného činu zanedbání povinné 

výživy, případně k omezení trestnosti pouze na jednání, které mělo škodlivý 

následek, či k odstranění nedbalostní formy zavinění. 

4. Zkrácení doby neplnění vyživovací povinnosti, po jejímž uplynutí vzniká trestní 

odpovědnost, na pouhé 2 měsíce by vedla ke kriminalizaci i těch jednání, 

u kterých lze pochybovat o jejich vysoké míře společenské škodlivosti 

odůvodňující požadavek na zavedení trestního postihu, neboť na takto krátkou 

dobu může k výpadku plateb dojít i v poměrně běžných, byť nechtěných, 

životních situacích. 

5. Vláda se na základě svého cíle vyjádřeného v koaliční smlouvě mezi vládními 

stranami zabývá přípravou návrhu opatření na podporu rodičů s dětmi 

v případech, kdy druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné, zaměřených na 

jiné oblasti, než na zpřísňování trestní represe, jako jsou oblast výkonu 

rozhodnutí nebo sociálněprávní sféra. 
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