
 
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Marty Semelové, Hany Aulické Jírovcové, Aleny Nohavové, 

 Soni Markové, Miroslava Opálky, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo  

Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých  

souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) 

  (sněmovní tisk č. 780) 

 

Vláda na své schůzi dne 11. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona  

o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním 

výživném), a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména těchto důvodů: 

 

1. S návrhem zákona v předložené podobě nelze podle názoru vlády vyslovit souhlas 

s ohledem na věcné a legislativní nedostatky, v jejichž důsledku je v některých případech 

navrhovaná právní úprava neúplná, nepřesná nebo neprovázaná s úpravou jiných právních 

předpisů.  

Například navrhovaný systém výplaty náhradního výživného nezohledňuje problematiku 

nepravidelné úhrady výživného povinným (např. povinný uhradí výživné za jeden měsíc, dva 

měsíce neuhradí a následně znovu), kdy nevznikne nárok na dávku. Rovněž 5 měsíců jako 

minimální délka období, než vznikne nárok na dávku, je nepřiměřeně dlouhá. Dále není 

zřejmé, proč podle ustanovení § 3 musí oprávněná osoba vyčkat s podáním návrhu 

na výkon rozhodnutí až na uplynutí po sobě jdoucích 3 měsíců, kdy povinná osoba neplní, 

když návrh na výkon rozhodnutí lze podat hned po prvním měsíci, kdy na základě 

vykonatelného rozhodnutí není dobrovolně hrazeno. V souvislosti s poměrně dlouhou dobou 

12 měsíců, po kterou je náhradní výživné vypláceno, aniž by docházelo k jeho 

přehodnocování ze strany orgánu, který dávku poskytuje, se také navrhovaná úprava 

nevyrovnává s posuzováním příjmu rozhodného pro nárok na náhradní výživné v průběhu 

poskytování a se změnami tohoto příjmu. 

Úprava obsažená v části druhé návrhu zákona se dostatečně nevypořádává s následky 

přechodu nároku na výživné na stát, pouze doplňuje nové ustanovení do občanského 

zákoníku, aniž by byl blíže specifikován mechanismus, jakým bude stát participovat 

na vymáhání poskytnutého náhradního výživného po povinné osobě. Tuto úpravu by bylo 

nezbytné propracovat podrobněji a se zohledněním dalších souvislostí.  

V souvislosti s navrhovanou novelou zákona o životním a existenčním minimu není 

ve vztahu k § 3 odst. 2 písm. b) návrhu zákona o náhradním výživném jasné, zda náhradní 

výživné má být z hlediska zákona o životním a existenčním minimu započitatelným příjmem 
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či se za příjem považovat nemá, neboť v ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) návrhu zákona 

je uvedeno, že za příjem se náhradní výživné nepovažuje, zatímco ve zvláštní části 

důvodové zprávy k § 22 se uvádí, že se náhradní výživné stejně jako výživné za příjem 

považovat bude. Z hlediska legislativně technického by proto bylo vhodnější doplnit institutu 

náhradního výživného do ustanovení § 7 odst. 2 písm. d) zákona o životním a existenčním 

minimu. 

 

2. V důvodové zprávě k předloženému návrhu se uvádí, že náhradní výživné bude 

poskytováno jen v těch případech, kdy neplnění vyživovací povinnosti ohrožuje životní 

úroveň rodiny a dítěte, přičemž koeficient rozhodného příjmu se stanovuje na 2,9násobek 

životního minima rodiny jako hranice příjmu. Tato hranice však v současné době převyšuje 

i koeficienty stanovené pro příjmově testované dávky státní sociální podpory (2,4násobek 

pro přídavek na dítě a 2,7násobek pro porodné). V důvodové zprávě rovněž zcela chybí 

podrobnější vyčíslení finančních dopadů navrhovaného zákona, zejména analýza veřejných 

nákladů v porovnání s počtem podpořených osob prostřednictvím zálohovaného výživného 

a dále např. administrativní náklady, odhady návratnosti vynaložených financí apod., 

přičemž v návrhu je pracováno pouze s daty, která nevycházejí z přímo ověřitelných zdrojů. 

 

3. Návrh zákona je v předložené podobě pouze částečně slučitelný s právem EU. 

Předkladatelé v obecné části důvodové zprávy uvádějí, že navrhovaná úprava není 

v rozporu s právem EU, neboť právo EU v této oblasti poskytuje volnost vnitrostátnímu 

zákonodárci. S tímto tvrzením však nelze souhlasit. Z definice náhradního výživného 

zakotvené v ustanovení § 1 odst. 2 navrhovaného zákona vyplývá, že náhradní výživné 

je sociální dávkou. Za takových okolností je třeba se v návrhu zákona vypořádat s přímo 

aplikovatelnými předpisy EU upravujícími právo na rovnost zacházení v oblasti tzv. 

sociálních výhod, neboť za sociální výhody je třeba považovat i sociální dávky, resp. 

náhradní výživné.  

Přímo aplikovatelnou legislativou relevantní v této oblasti je nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 

zakotvující právo na rovnost nakládání v oblasti sociálních výhod pro ekonomicky aktivní 

občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky. S těmito osobami tedy musí být 

z hlediska možnosti přístupu k sociálním dávkám zacházeno striktně nediskriminačně. Ať už 

tedy náhradní výživné bude koordinovanou rodinnou dávkou, nebo se zápisem do přílohy I 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2014 ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení stane sociální výhodou, bude nezbytné 

se vypořádat s trvalým pobytem oprávněné osoby v ČR a tedy připsat bydliště jako další 

podmínku.  
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4. Vláda v neposlední řadě připomíná, že předmětnou problematiku ve všech relevantních 

souvislostech v současnosti hodlá aktivně řešit vlastním návrhem  opatření na podporu 

neúplných rodin pečujících o nezaopatřené děti, připraveným Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, který bude po ukončení nyní probíhajícího meziresortního připomínkového 

řízení předložen vládě, která by měla na jeho základě rozhodnout o tom, jaká opatření 

k řešení situace neúplných rodin s nezaopatřenými dětmi bude následně vhodné realizovat. 
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