
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Hany Aulické Jírovcové, 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. 118) 

 

Vláda na své schůzi dne 4. dubna 2018 projednala a posoudila návrh zákona 

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

výživném), a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko, a to zejména z těchto 

důvodů: 

 

1. Vláda je toho názoru, že nepříznivou sociální situaci rodin s nezaopatřenými dětmi je 

potřebné a nutné řešit bez ohledu na důvod, pro který se do takové situace dostaly. 

Nepovažuje za věcně správné podporovat z veřejných prostředků odlišným způsobem 

rodiny, které se objektivně nacházejí ve stejné sociální situaci, resp. zvýhodnit rodiny, 

které se v nepříznivé sociální situaci ocitly z důvodu neplacení výživného. Za daleko 

vhodnější a spravedlivější prostředek k podpoře rodin v nepříznivé sociální situaci vláda 

proto považuje existující systém dávek určený osobám v hmotné nouzi. 

2. Návrh zákona nezohledňuje přímo aplikovatelné právo Evropské unie upravující rovnost 

zacházení v oblasti tzv. sociálních výhod, přičemž za sociální výhody je třeba považovat 

i sociální dávky, respektive takto předkladateli koncipované náhradní výživné. 

V ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) návrhu zákona je však vznik nároku na náhradní 

výživné podmíněn trvalým pobytem oprávněné osoby na území České republiky, což 

vylučuje z okruhu oprávněných osob občany Evropské unie, kteří nemají na území 

České republiky trvalý pobyt, nicméně se zde legálně zdržují (např. jako rodinní 

příslušníci pracovníků z Evropské unie, mají zde tedy „jen“ bydliště). 

3. Vláda upozorňuje, že předložený návrh zákona obsahuje některé věcné a legislativní 

nedostatky, z nichž upozorňuje zejména na tyto: 

 V § 3 odst. 1 písm. b) návrhu zákona se předpokládá, že oprávněná osoba podá 

návrh na výkon rozhodnutí až po uplynutí 3 měsíců po sobě jdoucích, kdy povinnost 

platit výživné není povinnou osobou plněna. Návrh na výkon rozhodnutí však lze 

podle platné právní úpravy podat již po prvním měsíci. Z formulace ustanovení § 3 

odst. 1 písm. b) a c) návrhu zákona dále není zcela zřejmé, zda danou podmínku 

bude možno splnit i podáním exekučního návrhu. V této souvislosti se upozorňuje 
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na ustanovení § 130 odst. 1 exekučního řádu, podle kterého platí, že tam, kde 

se ve zvláštních právních předpisech hovoří o soudním výkonu rozhodnutí nebo 

o výkonu rozhodnutí, rozumí se tím také exekuce podle tohoto zákona. Lze tedy 

dovodit, že prostřednictvím tohoto ustanovení exekučního řádu se navržený § 3 odst. 

1 písm. b) a c) bude vztahovat i na exekuční návrh a exekuci. Pokud to bylo úmyslem 

navrhovatele, větší srozumitelnosti navrhované právní úpravy by prospělo výslovné 

zařazení exekučního návrhu a exekuce do zmíněných ustanovení.  

 Ustanovení § 5 návrhu zákona není jednoznačně formulováno, rozdělení do kategorií 

podle věku je zde zcela nadbytečné, neboť to již upravuje zákon o životním 

a existenčním minimu. Dále není zřejmé, proč oprávněná osoba musí být pouze 

osobou druhou v pořadí podle zákona o životním a existenčním minimu.  

 Podle navrženého § 9 odst. 3 by v případě, že došlo k zániku nároku na náhradní 

výživné proto, že povinná osoba začala plnit vyživovací povinnost, měl příjemce vrátit 

náhradní výživné ve výši výživného zaplaceného povinnou osobou. Z § 5 odst. 1 

návrhu však plyne, že náhradní výživné se poskytuje nejvýše ve výši 1,2násobku 

částky životního minima oprávněné osoby. Z uvedeného lze dovodit, že pokud 

by vyplacené výživné bylo vyšší než náhradní výživné, musel by příjemce vrátit 

náhradní výživné ve vyšší částce, než mu byla vyplacena, což samozřejmě nelze 

přijmout; totéž lze uvést v souvislosti s právní úpravou navrženou v § 9 odst. 2 

písm. b).  

 Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) návrhu zákona by žadatel o náhradní výživné 

měl být povinen prokazovat vymáhání výživného, přičemž lze předpokládat, že jde 

o vymáhání výživného v řízení o výkonu rozhodnutí, případně v exekučním řízení. 

K tomu lze uvést, že žadatel v tomto případě může doložit návrh na výkon rozhodnutí, 

případně opisy jiných listin ze soudního spisu, do kterého má právo nahlížet (§ 44 

odst. 1 o.s.ř.). Soud však nemá žádnou povinnost vystavit účastníku řízení zvláštní 

potvrzení, že výkon rozhodnutí dosud trvá. Ani z ustanovení § 16 návrhu pak nikterak 

neplyne, že by v něm zmíněné správní úřady a osoby byly povinny žadateli 

o náhradní výživné za účelem prokázání vymáhání výživného sdělovat relevantní 

údaje; tyto údaje jsou povinny sdělovat pouze orgánu rozhodujícímu o náhradním 

výživném.  

 Některá ustanovení návrhu zákona jsou terminologicky nejasná (např. není zřejmý 

rozdíl mezi zánikem nároku na náhradní výživné podle § 8 a odnětím náhradního 

výživného podle § 12 a 15). V některých ustanoveních není uveden počátek běhu 

lhůty (např. § 15). Konstrukce ustanovení upravujících vznik nároku, dobu 

poskytování náhradního výživného, zániku nároku a poté zúčtování a vrácení by pak 

byla pro rozhodovací praxi zmatečná. 
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 Úprava výplaty náhradního výživného (§ 11) je nedostatečná, neboť chybí standardní 

stanovení měny, v níž bude vypláceno (česká měna), a způsobu jeho výplaty 

(hotovost nebo převod na platební účet určený příjemcem dávky a stanovení, kdo 

určuje způsob výplaty), případně minimální výše dávky apod. V předloženém návrhu 

zákona dále schází přechodná ustanovení pro určení, na které nároky (např. výživné 

přiznané před či po účinnosti zákona, neplnění vyživovací povinnosti před či 

po účinnosti zákona atd.) vzniklé před účinností zákona se bude navrhovaná právní 

úprava vztahovat, příp. v jakém rozsahu. V návrhu také chybí změna zákona o Úřadu 

práce České republiky, který by podle předloženého materiálu měl být orgánem 

rozhodujícím o náhradním výživném. Navržená novela zákona o státní sociální 

podpoře je neúplná, neboť by se mělo upravit i ustanovení týkající se dokládání výše 

náhradního výživného. Dále lze upozornit, že návrh zákona se také blíže 

nevypořádává s následky přechodu nároku na výživné na stát, pouze konstatuje, že 

nárok na stát přechází, aniž by byl blíže specifikován mechanismus, jakým bude stát 

participovat na vymáhání poskytnutého náhradního výživného po povinné osobě. 

 Návrh novely zákona o daních z příjmů obsažený v předloženém návrhu zákona je 

nadbytečný. Náhradní výživné je definováno jako státní dávka. Na tuto dávku 

by dopadalo stávající osvobození od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona 

o daních z příjmů a nebylo by tedy nutné rozšiřovat osvobození podle § 4 odst. 1 

písm. h) téhož zákona tak, jak je navrženo. Pokud by i přesto bylo požadováno 

výslovné uvedení náhradního výživného mezi tituly pro osvobození od daně z příjmů 

fyzických osob, lze novelizaci provést v rámci § 4 odst. 1 písm. r) zákona o daních 

z příjmů a nikoliv v § 4 odst. 1 písm. h) téhož zákona.  

 Navrhovaná legisvakanční doba je s ohledem na délku legislativního procesu, rozsah 

a složitost problematiky a zejména na nutnost dotčených orgánů, zejm. Úřadu práce, 

připravit se na její aplikaci nedostatečná. 
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