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Úvod
K vytvoření této rigorózní práce, jejímž tématem je pojetí vyživovací povinnosti
v občanském právu, přispěla skutečnost, že se jedná o často diskutovanou problematiku. Při volbě
tohoto tématu hrálo roli i to, že vyživovací povinnost se v průběhu života dotýká každého z nás,
ať chceme či nikoliv. Po narození se nejprve ocitáme na straně oprávněného, kdy od jiných osob
výživné potřebujeme. Po určitém čase může docházet ke střídání fází, kdy výživné sami budeme
muset poskytovat v určitém rozsahu druhým. Během života se tak můžeme stát jednak příjemcem
výživného, tedy oprávněným nebo jeho poskytovatelem – povinným.
Rigorózní práce je koncipována kromě úvodu a závěru do desíti hlavních kapitol, přičemž
některé se dále člení na jednotlivé podkapitoly. Při vypracovávání práce bylo postupováno
na základě analýzy právní úpravy. Snahou práce je analyzovat právní úpravu vyživovací
povinnosti z hlediska současného stavu i z hlediska historického vývoje. Využita byla metoda
historická, komparatistická nebo analýza judikatury či statistických údajů. V práci bylo čerpáno
z policejních údajů dostupných ke dni 30. 9. 2018.
Úvodní kapitola vymezuje základní pojmy, které jsou pro dané téma stěžejní. První
kapitola definuje za pomocí judikatury pojem vyživovací povinnost a výživné, a to s ohledem
na absenci vymezení těchto pojmů v naší právní úpravě.
Druhá kapitola práce soustřeďuje svou pozornost na historický exkurz do právní úpravy
vyživovací povinnosti a výživného. Kapitola analyzuje a porovnává jednotlivé druhy vyživovací
povinnosti v historickém kontextu. Kapitola rovněž poukazuje na odlišné postavení jednotlivých
členů rodiny během historického vývoje.
Následně se práce v rámci pojetí vyživovací povinnosti zaměřuje na nutnost chránit rodinu,
přičemž na primárním místě při plnění vyživovací povinnosti by měly být hlavně morální principy.
Ochrana rodiny je zakotvena i na mezinárodní úrovni pomocí různých mezinárodních dokumentů
či úmluv, jenž práce některé z nich zmiňuje. Cílem práce je přiblížit i některé nástroje
pro přeshraniční vymáhání vyživovací povinnosti a orgány, které se touto problematikou v České
republice zabývají.
V dalších kapitolách práce osvětluje základní zásady aplikace vyživovací povinnosti
a základní předpoklad vzniku a zániku převažující u většiny druhů vyživovací povinnosti, tedy
stav odkázanosti.
Kapitola sedmá se snaží pojmout vyživovací povinnost z hlediska jejího rozsahu s důrazem
na obecná kritéria, která jsou postupně přiblížena v jednotlivých podkapitolách. Práce se věnuje
obecným kritériím vyskytujících se jak u oprávněného, tak na straně povinného. Kapitola řeší
i situace, které mohou při stanovování rozsahu vyživovací povinnosti nastat. Pro příklad, práce
1

zachycuje rozsah výživného plnění, pokud bude na straně povinného více osob, které se nacházejí
ve stejném postavení vůči oprávněnému. Poslední podkapitola se zabývá institutem dobrých
mravů, které musí být v souladu s přiznaným výživným.
Klíčovou částí práce je kapitola osmá, která si klade za cíl přiblížit jednotlivé druhy
vyživovací povinnosti a pravidla přednosti uplatňující se, dojde-li mezi vyživovacími povinnostmi
k jejich souběhu. U vyživovací povinnosti rodičů k dětem, která je dle mého názoru velmi
podstatná, je nastíněn mimo jiné problematický vztah mezi vyživovací povinností a rodičovskou
odpovědností, institut tvorby úspor či nevyvratitelná domněnka o výši příjmů. Dále je cílem práce
objasnit situace, kdy je rodič k výživě povinný podnikatelem nebo se ocitne dokonce ve vazbě
nebo ve výkonu trestu.
Předposlední kapitola práce pojednává o vybraných institutech, které bezpodmínečně
zasahují do problematiky vyživovací povinnosti. V první řadě, je kromě přiznání výživného,
představen způsob plnění vyživovací povinnosti zahrnující i výjimky ze základního pravidla
plnění. Ve druhé podkapitole je snaha seznámit čtenáře s novinkou, kterou přinesla novela OZ
v roce 2016, a to možnost požadovat od povinného úroky z prodlení. Pozornost je věnována
i institutu plnění vyživovací povinnosti za jiného či zálohovanému výživnému.
Ve svém závěru práce shrnuje následky, které nastávají v případě neplnění vyživovací
povinnosti, a to i s ohledem na následky v rovině trestněprávní. Právě s ohledem na tuto rovinu
se práce snaží definovat a přiblížit trestný čin zanedbání povinné výživy, který je dle statistik
v posledních letech velmi frekventován. Často diskutovaným problémem v souvislosti s tímto
trestným činem, je otázka jeho dekriminalizace.
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1. Obecné pojmy – „vyživovací povinnost“ a „výživné“
Pro pochopení problematiky této rigorózní práce je nutné blíže specifikovat některé pojmy,
které zde hrají klíčovou roli. V rámci pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu jsou těmito
pojmy zejména vyživovací povinnost a s ní prolínající se pojem výživné. Tyto pojmy nejsou
v současné právní úpravě blíže definovány.
Pojem výživné můžeme však dle judikatury1chápat jako výživné poskytované v penězích,
tak i ve formě naturální. Vyživovací povinnost představuje povinnost hradit životní náklady
či zabezpečovat mezi subjekty rodinněprávních vztahů jejich potřeby, přičemž tato povinnost
nepředstavuje pouze úhradu výživného, ale i uspokojování všech ostatních kulturních a hmotných
potřeb. Navíc cílem výživného určeného pro dítě je podpořit a zajistit všestranný rozvoj dítěte,
a to po stránce fyzické, duševní i sociální.2
Pojem výživné nelze vykládat jednoznačně, neboť v praxi ho můžeme chápat v užším
a širším smyslu. Za výživné v širším smyslu můžeme považovat majetkový soubor věcí, které mají
peněžní i nepeněžní povahu a soubor jiných právních hodnot (např. osobní péče), jenž musí
splňovat určitá kritéria. Za prvé, musí být penězi ocenitelné a za druhé, musí být poskytovány
jednou osobou druhé proto, aby ji vyživovala, tedy aby docházelo k uspokojování jejích životních
potřeb. Výživné v užším smyslu pak chápeme jako konkrétní plnění, které je poskytované
na základě existující vyživovací povinnosti, která vzniká až rozhodnutím soudu nebo dohodou
o plnění mezi povinným a oprávněným.3
Vyživovací povinnost a právo na výživné, i přestože mají vzhledem ke svému předmětu
majetkový charakter, mohou být založeny pouze u některých osob. Vyživovací povinnost a právo
na výživné mohou vzniknout osobám spojeným příbuzenským svazkem nebo manželstvím,
popřípadě osobám, který již v manželství byly. Pro možnost stát se subjektem vyživovací
povinnosti je rozhodující zejména postavení daného subjektu v rodině, popřípadě manželství.
Výjimku nepředstavuje ani příspěvek na výživu neprovdané matky. Zde nehraje roli vztah
mezi matkou a otcem, ale osobní příbuzenský vztah, který je zprostředkovaný dítětem. Výše
uvedené ovšem neznamená, že vyživovací povinnost nemůže vzniknout i subjektům jiným. Tuto
povinnost lze mezi subjekty založit i smluvně v režimu občanského závazkového práva, kdy

1

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 1981, sp. zn. 11 Tz 9/81.
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KOVÁŘOVÁ, D. Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges,
2011, s. 26.
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ELISCHER, D. Komentář k § 911, in: Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář.
Svazek II. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 563 - 564.
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se může jednat například o vzájemnou vyživovací povinnost mezi druhem a družkou,
a to například jako inominátní občanskoprávní smlouva.
Vztah mezi pojmy vyživovací povinnost a výživné můžeme vymezit jako vyživovací
povinnost dlužníka – povinného, které odpovídá právo – pohledávka na plnění v podobě
výživného. Toto výživné svědčí druhé straně závazku, a to oprávněnému (věřiteli). Vyživovací
povinnost, která vyplývá ze závazku, představuje pro dlužníka určitou povinnost něco dát, něco
konat, něčeho se zdržet či něco strpět. Můžeme zde hovořit o zvláštním druhu plnění ve smyslu
soukromého práva. Povinností něco dát může být poskytnutí peněz formou opakovaných
soukromých dávek. Konání představuje například určitý způsob zaopatřování. Ke zdržení může
dojít nevydáním velkých peněz za dovolenou či mobilní telefon ve prospěch dítěte. Strpěním může
být například umožnění bydlení studujícímu dítěti.4

4

KRÁLÍČKOVÁ, Z., TELEC, I. Výživné v novém občanském zákoníku. [online]. Bulletin advokacie.
31. 03. 2014. [cit. 5. 9. 2017]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vyzivne-v-novemobcanskem-zakoniku#ftn20.
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2. Historický exkurz do právní úpravy vyživovací povinnosti a výživného
S pojmem výživného se poprvé setkáváme již v dávných dobách Summerů, kde v zákoníku
Ur – Nammu pocházejícího z druhého tisíciletí před naším letopočtem, můžeme nalézt ustanovení,
dle kterého rozvedl-li se muž se ženou, byl jí povinen vyplatit jednu minu stříbra.
2.1. Všeobecný občanský zákoník č. 946/1811 Sb. z. s.
Na našem území se zmínka o výživném objevila v Císařském patentu císaře Františka I.,
který pocházel z roku 1811.5 Tento Všeobecný občanský zákoník č. 946/1811 Sb. z. s.6 platil
pro celé císařství zemí rakouských od 1. ledna 1812, přičemž součástí československého právního
řádu se stal recepcí zákonem ze dne 28. října 1918 č. 11 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu
československého (tzv. recepční zákon). Recepční zákon stanovil, že veškeré dosavadní zemské
a říšské zákony včetně nařízení zůstávaly prozatím platné. Z uvedeného vyplývá, že výše zmíněný
zákoník se stal normou československou. Můžeme vyvodit, že se jednalo o stěžejní právní přepis,
který poskytoval ochranu za první republiky. Na našem území platil od 28. října 1918 jako tzv.
československý obecný zákoník občanský (dále jen „OZO“).
OZO upravoval vyživovací povinnost rodičů vůči jejich dětem, a to zejména vůči dětem
manželským. Výživou bylo dle OZO rozuměno opatření prostředků k živobytí dítěte,
přičemž povinnost tyto prostředky opatřovat měl hlavně otec, který jakožto muž byl považován
za hlavu rodiny. Výživu byl otec povinen zajistit svým dětem, pokud dítě nemělo samo dostatečné
jmění nebo nebylo-li schopné se samo živit. Otec měl tuto povinnost do té doby, než dítě bylo
způsobilé k samostatné výživě a poměry byly takové, že snaha dítěte o nalezení zaměstnání mohla
být úspěšná. Neznamená to ovšem, že vyživovací povinnost otce zanikala, jakmile byly děti
schopné samy se živit. Pokud dítě schopnost samo se živit znovu ztratilo, vyživovací povinnost
otce se znova obnovila. Otec neměl vyživovací povinnost ke svým dětem, pokud se úmyslně
vyhýbaly práci. Toto pravidlo platilo pouze pro děti zletilé. U nezletilých dětí měl otec vyživovací
povinnost za všech okolností, i přestože by se děti úmyslně práci vyhýbaly, jelikož nezletilé děti
bylo možné donutit k práci výchovnými prostředky. Rozsah výživy se určoval na základě dvou
hledisek, kdy první přihlíželo k potřebám dítěte a druhé ke jmění otce. Dítě se svého nároku
na výživné nemohlo vůbec vzdát, nárok se nepromlčoval a výživu bylo možné poskytovat pouze
pro dobu přítomnou. Otec byl povinen vyživovat dítě v mezích své možnosti, kterou tehdejší praxí
5

KOVÁŘOVÁ, D. Rodina a výživné. Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges,
2011, s. 16.
6

Neboli dle německé zkratky ABGB: „Allgemeines bürgerliches Gesetz buch für die gesammten Deutschen
Erbländer der Österreichischen Monarchie“.
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bylo rozuměno, že otec měl něco více, než bylo existenční minimum. Manželskému dítěti náležela
výživa pouze, nacházelo-li se ve společné domácnosti obou rodičů, přičemž mělo nárok pouze
na výživu naturální. Výjimečně mohla být výživa poskytována dítěti i mimo domov,
jestliže se mimo domov zdržovalo se souhlasem rodičů. V případě neměl-li otec dostatečný
majetek či došlo-li k jeho úmrtí, bylo povinností matky pečovat o výživu dětí. Nastaly-li výše
uvedené okolnosti i u matky, péče přecházela nejdříve na otcovy rodiče a po nich na rodiče matky.7
Muž jako hlava rodiny neměl povinnost jen vůči svým dětem, ale rovněž vůči manželce,
které byl povinen obstarat slušnou výživu. Výživa zahrnovala stravu, ošacení, byt, ostatní životní
potřeby, ale i útraty porodu, lékařského ošetřování a zdravotní péče. Roli zde hrálo určení životní
míry manželky, jenž musela být přiměřená majetku manžela. Platila zásada, podle které manželé
museli žít ve stejné životní míře. Manžel nemohl za žádných okolností od manželky požadovat,
aby žila v nižší životní míře, než žil on sám.8
Můžeme říci, že muž zde měl v jistém směru obdobné postavení jako tzv. pater familias
neboli otec rodiny v antickém Římě. Pater familias byl dle římského práva nejstarší mužský člen
římské rodiny, kterému byla svěřena moc otcovská (patria potestas), moc manželská (manus
maritalis), panská moc (dominica potestas) a mancipium. Obsahem otcovské moci bylo právo otce
odložit novorozence na veřejné místo (ius exponentu), právo prodeje (ius vendendi), právo
nad životem a smrtí (ius vitae ac necis) a právo žalovat (ius vindicandi).9 Muž měl v římské
společnosti hlavní postavení, přičemž postavení ženy vůči svému muži připomínalo spíše
postavení dcery a vůči dětem se její postavení podobalo jejich sestře. Úkol zajistit všem svým
členům rodiny výživu měl muž, podobně jako dle OZO, kde muž hrál hlavní roli, jak již bylo
zmíněno výše.
Ustanovením § 154 OZO byla uložena povinnost dětem slušně zaopatřit rodiče,
pokud upadli v nouzi. Tuto povinnost měly děti pouze u rodičů vlastních nikoliv vůči rodičům
nevlastním. Nouzí rodičů byl rozuměn stav, kdy postižený neměl vlastní prostředky na slušnou
výživu nebo prostředky byly nedostatečné natolik, že rodičům nepostačovaly na slušnou výživu,
bez toho aniž by potřebovaly podporu od dětí pro uspokojení potřeb nutných k životu. Míra
výživného byla dána dvěma měřítky. Potřeba výživného byla určována podle sociálního postavení
rodičů a dětí. Úhrada se pak určovala podle jmění dítěte, kdy bylo nutné přihlížet k tomu, aby dítě
7
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samo neupadlo v nouzi, přičemž mu muselo zbývat ještě něco nad existenční minimum.10 Toto
ustanovení můžeme považovat za počátek vzájemné vyživovací povinnosti dětí a rodičů.
Na základě výše zjištěných poznatků můžeme říci, že dle tohoto zákona bylo zásadně rozlišováno
mezi dětmi narozenými v manželství a mezi dětmi narozenými mimo něj.
2.2. Zákon č. 4/1931 Sb. z. a n., na ochranu osob oprávněných požadovati výchovu, výživu
nebo zaopatření ze dne 16. prosince 1930
Určité změny přinesl zákon na ochranu osob oprávněných požadovati výchovu, výživu
nebo zaopatření (dále jen ,,alimentační zákon“) ze dne 16. prosince 1930 č. 4/1931 Sb. z. a n.
platný od 26. února 1931. Hlavním cílem tohoto zákona bylo dle důvodové zprávy k vládnímu
návrhu (senátní tisk 161/1930) poskytnutí právní ochrany zejména dětem, která byla
vzhledem k nepříznivým poměrům způsobenými po válce nedostatečná. Rodiče byli v plnění
vyživovací povinnosti liknaví či se úmyslně plnění vyživovací povinnosti vyhýbali a vydávali tak
své děti nouzi či nebezpečí zpustnutí. Nemanželští otcové za účelem vyhnout se své vyživovací
povinnosti a soudnímu postihu podnikali různé kroky, kdy se například formálně zbavovali svého
movitého

i nemovitého

majetku,

při

zaměstnání

v soukromých

službách

přecházeli

od zaměstnavatele k zaměstnavateli nebo byli přímo zaměstnavatelem při úředním vyšetřování
chráněni nebo dokonce promarnili svůj majetek, aby neexistovaly předměty, které by byly vhodné
k zabavení. Důvodová zpráva ústavně – právního výboru poslanecké sněmovny (tisk 764/1930)
uvedla, že dalším dosaženým cílem alimentačního zákona byla preventivní ochrana poskytovaná
mladistvým před fyzickou i morální zkázou, a to za pomoci rozmnožení, zpřísnění a zjednodušení
prostředků, jimiž bylo možné osoby k plnění vyživovací povinnosti donutit.
Alimentační zákon v § 1 stanovil všeobecnou zásadu, že: „Kdo je právně zavázán
vyživovati, vychovávati nebo zaopatřovati jiného a nemá jmění nebo stálých příjmů, aby z nich
mohl úplně uhraditi potřebný náklad, je povinen vykonávati podle možnosti a podle svých
schopností takovou činnost, aby z jejího výtěžku mohl řádně dostáti tomuto svému závazku.“
K právnímu zavázání mohlo docházet na základě jakékoli právní normy, ať již ze zákona,
ze smlouvy či z jednostranného právního jednání.
Otec byl povinen přednostně poskytovat manželským dětem výživu in natura, výjimečně
v penězích, pokud děti z důležitých příčin nebo podle soudního nálezu opustily otcovu domácnost.
Otec byl zbaven vyživovací povinnosti k nemanželským dětem pouze tehdy, byl-li trvale práce
10
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neschopný a byl-li zcela nemajetný. Neměl-li nemanželský otec práci, a přesto byl zaopatřen, měl
však povinnost nalézt si při své výdělečné schopnosti zaměstnání, na základě kterého, by byl
schopen přispívat alespoň na nezbytné potřeby svého nemanželského dítěte.
Vyživovací povinnost měly dle tohoto zákona rovněž i děti vůči svým rodičům.
Tuto povinnost měly děti podle poměru své mohoucnosti do té míry, pokud by samy neupadly
v nouzi. Rodiče měli nárok na slušnou výživu, ale v případě, nebyly-li děti schopny ji zajistit,
náležela rodičům pouze výživa nutná. V případě, bylo-li dětí více, neuplatňovalo se zde pravidlo,
že všichni musí poskytovat rodičům výživné společně a nerozdílně. Rozhodujícím kritériem byla
výše jmění každého dítěte zvlášť. To znamená, pokud některé z dětí nemělo dostatečné prostředky,
spadala vyživovací povinnost na děti ostatní.
Právní úprava alimentačního zákona se vztahovala i na vztahy mezi manžely včetně
manželů rozvedených. Manžel měl obdobně jako otec vůči nemanželským dětem povinnost využít
podle svých schopností v době, kdy nemůže vykonávat pravidelné povolání, všechny výdělečné
možnosti.
V § 2 odst. 1 alimentačního zákona můžeme nalézt tzv. domněnku potenciality. Dle tohoto
odstavce, jestliže někdo neplnil alimentační povinnost vyplývající z § 1 a také nic neměl
ani nevydělával, jelikož sloužil zadarmo osobě blízké ať již trvale nebo občasně, platilo, že dlužník
nesloužil zadarmo, ale za přiměřenou mzdu či odměnu, která byla stanovena podle jeho
předběžného vzdělání a schopností. Kdo byl považován za osobu blízkou, vymezoval alimentační
zákon ve stejném paragrafu v odstavci druhém: „Za osoby blízké se pokládají manžel a osoby,
které s povinným nebo s jeho manželem jsou příbuzny v pokolení přímém nebo v pokolení
pobočném včetně až do bratrance (sestřenice), nebo které žijí s ním v životním společenství
nebo jsou v poměru osvojitelů a osvojenců nebo pěstounů a schovanců.“ Liberačním důvodem
pro zaměstnavatele bylo prokázání, že nevěděl a ani vědět nemusel o závazku zaměstnaného,
přičemž pro tuto prokázanou dobu uvedená domněnka neplatila.
Porušení plnění vyživovací povinnosti bylo již v této době i sankciováno. Ten, kdo úmyslně
či z hrubé nedbalosti neplnil svou vyživovací nebo zaopatřovací povinnost, dopustil se přestupku,
za který bylo možné uložit trest tuhého vězení v délce od jednoho týdne do šesti měsíců. Dalším
možným trestem byla ztráta volebního práva do obcí. Trest vězení byl ve stejné délce ukládán
i dle rakouského zákona ze dne 4. února 1925, čís. 6 sp. z. na ochranu zákonného nároku na výživu.
Oproti těmto dvěma zemím bylo neplnění vyživovací povinnosti jinak trestáno například
ve Francii či Německu. Přísněji bylo porušení vyživovací povinnosti trestáno ve Francii,
kdy dle zákona ze dne 7. února 1924, změněný zákonem z 3. dubna 1928, na potlačení deliktu
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zanedbání rodiny, bylo dle článku 1.11 možné každého, kdo se dopustil zanedbání rodiny, potrestat
vězením od tří měsíců do jednoho roku nebo pokutou v částce od 100 do 2000 franků. Mírněji
bylo trestáno porušování vyživovací povinnosti v Německu, kde byl pouze vazbou potrestán ten,
kdo i přes výzvu příslušného úřadu se vyhýbal plnění vyživovací povinnosti.12
2.3. Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném
Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném (dále jen „ZPR“) schválený v roce 1949
Národním shromážděním České republiky představoval právní úpravu lidově demokratického
právního státu, která byla postavena na stejných zásadách důležitých pro úpravu rodinného práva
jako Ústava Československé republiky ze dne 9. května 1948. Ústava zakotvila zásadu, že rodina,
manželství a mateřství budou pod ochranou státu.13 Úprava rodinněprávních vztahů byla od vztahů
občanskoprávních oddělena, kdy v souvislosti s vydáním ZPR došlo k vydání zákona č. 266/1949
Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních. Snahou těchto právních úprav
bylo upravit odděleně rodinné vztahy osobního charakteru od občanskoprávních vztahů
majetkového charakteru. ZPR přinesl klíčové změny, mezi které patřilo zrovnoprávnění postavení
mezi mužem a ženou v manželství a rodině či zrovnoprávnění dětí manželských a narozených
mimo manželství. Za další významnou změnu, kterou přinesl ZPR, můžeme považovat zrušení
institutu tzv. moci otcovské. Moc otcovská byla nahrazena tzv. mocí rodičovskou, která náležela
vůči dětem oběma rodičům.14
Povinnost pečovat o výživu dítěte měli dle § 39 ZPR oba rodiče ve stejné míře, ovšem bylo
možné poskytované prostředky na výživu vyvážit osobním výkonem péče o dítě. Vyživovací
povinnost trvala do doby, než bylo dítě s to živit se samo. Povinnost rodičů k výživě dětí tak
nezanikala dosažením určitého věku dítěte, ale trvala do doby, do které se dítě připravovalo na své
budoucí povolání. Přestože vyživovací povinnost měli rodiče ve stejné míře, nejednalo
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se o rovnost mechanickou, kdy by příspěvky obou rodičů na potřeby dítěte musely být stejně
vysoké. Míra vyživovací povinnosti se řídila výdělečnou a majetkovou možností rodičů.
To znamená, že pokud jeden z rodičů osobně pečoval o děti, měl nárok na peněžitý příspěvek
od rodiče druhého. Do popředí se tak dostalo i spravedlivé ohodnocení ženy v domácnosti. Hrálo
roli, zda se žena věnovala pouze péči o domácnost a výchově dětí nebo vedle toho byla
i plnohodnotně zaměstnána.15 Výdělečné a majetkové poměry rodičů bylo nutné zkoumat,
i přestože otec výši výživného, kterou stanovila matka, odsouhlasil.16
Výživné nebylo zajišťováno jen jako nutná výživa neboli existenční minimum, ale dítěti
se měly zajišťovat takové podmínky, které by ho vyvinuly v řádného pracujícího člověka. Životní
úroveň dítěte měla odpovídat zvýšené životní úrovni pracujících občanů.17
ZPR ukládal ustanovením § 40 dětem bez ohledu na jejich pohlaví povinnost přispívat
dle potřeby na výživu rodiny v případě, měly-li příjmy z vlastní práce a žily-li s rodiči ve společné
domácnosti. Dětem, ke kterým měli vyživovací povinnost rodiče a se kterými děti také žily,
stanovil ZPR povinnost doma pomáhat. Cílem tohoto paragrafu bylo naučit děti již od raného věku
navyknout je k vypomáhání ostatním členům rodiny, aniž by očekávaly za vykonanou pomoc
odměnu. Do domácích prací se měly zapojit všechny děti žijící spolu s rodiči, přičemž jejich věk
nebyl rozhodující. Muselo se jednat o takový druh výpomoci, který byl přiměřený věku dítěte.18
Mezi rozvedenými manžely byla povinnost vzájemně se podporovat, pokud některý
z manželů nebyl schopen obstarat si osobní potřeby. Nemůžeme však hovořit o vyživovací
povinnosti v pravém slova smyslu. Ustanovení § 34 ZPR umožňovalo rozvedenému manželu,
který neměl na rozvodu vinu a nebyl schopen sám uspokojit své osobní potřeby, požadovat
od druhého manžela (i nevinného) poskytnutí úhrady na uspokojení těchto potřeb. Úhrada byla
poskytována podle výdělečných a majetkových možností povinného manžela. Jestliže na rozvodu
měli vinu oba manželé, mohl soud přiznat úhradu na uspokojení osobních potřeb i manželu
vinnému. Vinnému manželu ovšem nevznikal nárok ze zákona, nýbrž bylo na volném uvážení
soudu, zda bude náhrada poskytnuta. Oprávněnému manželu právo na úhradu osobních potřeb
zaniklo kromě jeho smrti okamžikem uzavření nového manželství. Předpokladem nároku
pro nevinného manžela bylo, že nemohl z vlastních sil nebo z vlastního majetku uspokojovat
osobní potřeby. Zákon nerozlišoval, zda se oprávněný manžel do tohoto postavení dostal vlastní
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vinou či ne. Rozhodujícím bylo, že oprávněný manžel si nebyl schopen sám své osobní potřeby
obstarat. Většinou nárok vznikl tomu z manželů, který vychovával děti vzešlé z tohoto manželství,
přičemž nemohl z tohoto důvodu hledat zaměstnání, a tudíž z vlastních prostředků uspokojit své
osobní potřeby.19
Vyživovací povinnost v pravém slova smyslu byla upravena v páté části ZPR. Příbuzní
v pokolení přímém měli vzájemnou povinnost poskytovat si úhradu na osobní potřeby
neboli vyživovací povinnost, a to na základě příbuzenského poměru. Jednalo se o zákonnou
vyživovací povinnost založenou mezi těmi osobami, z nichž jedna pochází od druhé. Protikladem
příbuzenství v pokolení přímém je příbuzenství v pokolení pobočném, kde jedna osoba nepochází
od druhé, ale jejich příbuzenský poměr zprostředkovává osoba třetí. Příkladem příbuzných
v pokolení přímém mohou být rodiče a děti nebo prarodiče a vnukové. Tyto příbuzné můžeme
rovněž nazývat předkové a potomci neboli ascendenti a descendenti. Příbuzenství v pokolení
přímém můžeme počítat na stupně. Konkrétní stupeň příbuzenství počítáme podle počtu zrození.
V prvním stupni jsou příbuznými rodiče a děti, ve druhém prarodiče a vnuci atd. Stupeň
příbuzenství hrál roli pro pořadí, ve kterém docházelo k plnění vyživovací povinnosti. V první
řadě měli vyživovací povinnost dle zásady v § 70 odst. 2 ZPR potomci. Nebyl-li žádný potomek,
plnění vyživovací povinnosti přecházelo na předky. Výjimku z tohoto pravidla představoval již
výše zmíněný § 39 ZPR, kterým se vyživovací povinnost ukládala zejména předkům – rodičům,
pokud dítě nebylo schopno živit se samo. Bylo-li více osob povinných k vyživovací povinnosti,
které byli příbuzní ve stejném stupni, byli všichni spoludlužníky společně a nerozdílně. Můžeme
hovořit o vyživovací povinnosti solidární. Vzájemný poměr jejich podílů přispívat na výživné
se řídil majetkovými a výdělečnými možnostmi každého z nich. Oprávněný tak mohl požadovat
výživné v celém rozsahu od kteréhokoliv příbuzného ve stejném stupni. V případě, zaplatil-li jeden
z povinných oprávněnému celou úhradu, vznikl mu nárok na příspěvek od ostatních k výživě
povinných na vynaložené náklady a povinnost ostatních vůči oprávněnému zanikla. Dle důvodové
zprávy byla vyživovací povinnost s výjimkou nároku nezletilého dítěte vůči rodičům jen
podpůrná. To znamenalo, že přicházela v úvahu jen tam, kde nebylo možné vystačit s národním
pojištěním. Oprávněné osoby měly nárok na úhradu nákladů na osobní potřeby,
pokud se nacházely v nouzi. Nouzí ZPR rozuměl stav, ve kterém oprávněný nebyl schopen zcela
nebo z části pokrýt z vlastních prostředků své osobní potřeby přiměřené poměrům, ve kterých
žil.20
19
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Pro rozsah vyživovací povinnosti byla rozhodná dvě kritéria. Výši výživného bylo nutné
posuzovat jednak z hlediska oprávněného a jednak se zřetelem na zavázaného. Z hlediska prvního
byla výše výživného stanovována odůvodněnými potřebami oprávněné osoby. Potřeby bylo možné
považovat za odůvodněné s přihlédnutím ke každému jednotlivému případu, jelikož potřeby
oprávněných osob mohly být rozmanité. Druhým hlediskem, ke kterému bylo třeba přihlížet, byla
hospodářská zdatnost povinného neboli jeho majetkové a výdělečné možnosti. Ustanovení § 74
ZPR vycházelo ze stejných zásad jako alimentační zákon z roku 1931, jelikož v této době ještě
nebyla společnost schopná ve všech případech založit náklady na výživu oprávněných osob.
Ustanovení při určení rozsahu vyživovací povinnosti zakládalo nárok povinného na průměrnou
odměnu za práce stejného druhu, konal-li je u někoho jiného nebo pro někoho jiného. Nebylo
důležité, zda práce byla vykonávaná trvale nebo občasně.21
ZPR zakotvoval v § 76 i právo na úhradu nákladů na těhotenství a slehnutí neprovdané
matce. Povinným k úhradě těchto nákladů byl otec dítěte, za kterého nebyla matka provdána. ZPR
ukládal otci rovněž povinnost uhradit matce náklady jejích osobních potřeb, přičemž tato
povinnost trvala po dobu tří měsíců. Výjimečně mohl soud otci uložit, aby uhradil výdaje
nebo mimořádné újmy, které vznikly matce těhotenstvím či slehnutím bez její viny. Do nákladů
na těhotenství patřily např. lékařské prohlídky či ošetření v těhotenství, ovšem nepatřily sem
náklady za onemocnění během těhotenství. Do nákladů na slehnutí spadaly náklady porodu,
tj. odměna lékaře, porodní asistentky, ubytování v nemocnici apod. Výše uvedené nároky
na úhradu nákladů byly promlčeny po třech letech ode dne slehnutí. Nemůžeme hovořit o nároku
na náhradu škody, ale o samostatném osobním nároku, který chránil neprovdanou matku.22
2.4. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOR“), který byl
mnohokrát novelizován, nabyl účinnosti dne 1. dubna 1964. Otázce vyživovací povinnosti
se věnoval ve své třetí části v § 85 – 104. Druhy vyživovací povinnosti upravoval v jednotlivých
hlavách. Vyživovací povinnost vznikala jen mezi taxativně zákonem stanovenými subjekty,
přičemž, v tomto zákoně jsme se mohli setkat s následujícími druhy výživného:
a) Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem
b) Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům
c) Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
21

Tamtéž, s. 303 – 308.

22

Tamtéž, s. 312 – 313.
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d) Vyživovací povinnost mezi manžely
e) Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely
f) Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
Ovšem vyživovací povinnost bylo možné založit i mezi subjekty jinými, a to smluvně.
Smluvně šlo vyživovací povinnost založit například mezi druhem a družkou.
Klíčovou zásadou vycházející z právní úpravy vyživovací povinnosti byla zásada solidarity
neboli princip vzájemné pomoci. Princip vzájemné pomoci přihlížel zejména k tomu, aby plnění
bylo dobrovolné, včasné, pravidelné a nebylo v rozporu s dobrými mravy. Vznik vyživovací
povinnosti byl vázán na zákon, který stanovil podmínky pro vznik jednotlivých druhů vyživovací
povinnosti. Častým předpokladem pro vznik a uplatnění výživného byl stav odkázanosti na výživu.
Platilo, že subjekty nemohly právo na výživné ani vyživovací povinnost smluvně převést na třetí
osobu. Dohodu mohly oprávněný a povinný uzavřít pouze v otázce týkající se způsobu plnění
vyživovací povinnosti.23
Rozsah vyživovací povinnosti vycházel z obecných kritérií platících pro všechny druhy
vyživovací povinnosti. Prvním kritériem byly schopnosti, možnosti a majetkové poměry
povinného, přičemž pojem majetkové poměry byl do ZOR doplněn až novelou z roku 1998.
Kritériem druhým byly odůvodněné potřeby oprávněného. Pro stanovení vyživovací povinnosti
bylo nutné uplatnit obě kritéria kumulativně. Při posuzování schopností, možností a majetkových
poměrů

povinného

se

vycházelo

zejména

z přítomnosti

a

současného

stavu,

kdežto u odůvodněných potřeb oprávněného se braly do úvahy budoucí či pravděpodobné budoucí
záměry.24 První kritérium vyjadřovalo okolnosti subjektivní i objektivní povahy. Subjektivními
okolnostmi jsou vlastnosti, zdraví, vlohy, nadání i vzdělání povinné osoby. Objektivní okolností
pak možnost tyto schopnosti reálně uplatnit s přihlédnutím k prostředí, v němž povinný žije.25
Při hodnocení prvního kritéria soud zkoumal, zda se povinná osoba nevzdala bez důležitého
důvodu

výhodnějšího

zaměstnání,

výdělečné

činnosti,

majetkového

prospěchu

či zda nepodstupovala nepřiměřená majetková rizika. Hovoříme o tzv. potencionalitě příjmů,
která umožňovala soudu přihlédnout k výše uvedeným okolnostem tehdy, když se povinný
bez důležitého důvodu vzdal dobře placeného zaměstnání a vyměnil ho za hůře placené
nebo pokud povinný, který je podnikatelem, vykazoval trvalé ztráty. Soud po zhodnocení těchto
23

HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné vydání. Brno:
Masarykova universita, 2006, s. 245 – 248.
24

RADVANOVÁ, S. a ZUKLÍNOVÁ, M. Kurz občanského práva - Instituty rodinného práva. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 1999, s. 168 – 169.
25

TĚŽKÁ, O. Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s. 25.
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okolností stanovoval výši výživného především podle odůvodněných potřeb oprávněného,
než podle konkrétního příjmu povinného. Druhé kritérium, odůvodněné potřeby oprávněného byly
u jednotlivých druhů vyživovací povinnosti stanoveny odlišně, přičemž vždy bylo zapotřebí
přihlédnout ke konkrétní potřebě oprávněné osoby.
U vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem platila zásada, že dítě se mělo podílet na životní
úrovni rodičů. To znamená, že životní úroveň dětí měla být úměrná životní úrovni rodičů.26 Právo
dětí podílet se na životní úrovni rodičů, které bylo do ZOR zakotveno novelou provedenou
zákonem č. 91/1998 Sb., je nutné chápat v pozitivním i negativním smyslu. Nacházel-li se povinný
rodič v dobré finanční situaci a vedl-li nákladný způsob života, mělo i dítě nárok podílet
se na stejné životní úrovni jako rodič. Byla-li životní úroveň rodiče průměrná nebo nižší, nemohlo
být stanoveno výživné přesahující tuto životní úroveň. Výjimkou nebyly ani denní potřeby
materiální povahy, studium, zajištění nákladných mimoškolních aktivit či nepříznivý zdravotní
stav dítěte. Při určení rozsahu vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem soud byl povinen dle ZOR
přihlížet k osobní péči o dítě. Soud měl povinnost zkoumat, který rodič o dítě pečoval a jakou
měrou se na péči podílel. V případě, žili-li rodiče spolu, přihlíželo se i k jejich podílu o péči
o společnou domácnost.27
ZOR ukládal dětem v § 87 odst. 1 povinnost, pokud byly schopny samy se živit, zajistit
svým rodičům slušnou výživu. Vyživovací povinnost měly děti, v případě neměli-li rodiče
dostatečné zdroje, ze kterých by mohli uspokojovat dostatečně své potřeby. Jednalo se o situace,
kdy rodiče nemohli pracovat či jim nevznikl nárok na důchodové zabezpečení.28
Rozsah vyživovací povinnosti v podobě slušné výživy byl více limitován než vyživovací
povinnost rodičů k dětem, kde životní úroveň měla být úměrná. Stav odkázanosti vznikl
oprávněnému například při neschopnosti pracovat, při nevzniknutí práva na starobní, vdovský
nebo vdovecký důchod apod. V situaci, kdy rodiče měli více dětí, mělo vyživovací povinnost vůči
rodičům každé dítě, které bylo schopno samo se živit. Poskytovat rodičům výživné představoval
pro děti závazek dílčí nikoli solidární.29

26

HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. přepracované a doplněné vydání. Brno:
Masarykova universita, 2006, s. 250.
27

HOLUB, M., NOVÁ, H., HYKLOVÁ SLADKÁ, J. Zákon o rodině. Komentář a předpisy související.
8. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 9. 2007. Praha: Linde, 2007, s. 278.
28

MAYEROVÁ, Z. Komentář k § 87. In: Mayerová, Z., Šťovíček, J., Zákon o rodině s komentářem.
CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 157 – 158.
29

HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4 vydání. Praha:
C. H. Beck, 2009, s. 427 – 429.
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Ostatním příbuzným (předkům a potomkům), kteří měli mezi sebou vzájemnou vyživovací
povinnost, náleželo právo na výživné, pokud ho nutně potřebovali. Právo na výživné jim vznikalo
ex lege, nebyli-li schopni živit se samostatně. Základní podmínkou zde byl tedy stav odkázanosti.
Můžeme říci, že mezi ostatními příbuznými byl rozsah vyživovací povinnosti upravený ZOR
nejomezeněji.30
Vzájemnou vyživovací povinnost mezi sebou měli i manželé. Rozsah byl určován tak,
aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Při určování rozsahu soud
přihlížel k péči o společnou domácnost. Odůvodněné potřeby každého z manželů byly rozdílné
a odvíjely se od způsobu života každého z nich, od pracovního zařazení, od zdravotního stavu
apod.31 Do rozsahu vyživovací povinnosti nespadalo pouze zajištění samotné výživy,
ale i poskytování prostředků na zajištění úhrady ostatních osobních potřeb. Mezi tyto ostatní
osobní potřeby bylo možné zahrnout například i kulturní, sportovní a rekreační potřeby nebo
výdaje vynaložené na zdravotní stav.32
Odlišně byl rozsah vyživovací povinnosti určován u manželů rozvedených. Vyživovací
povinnost rozvedených manželů představovala výjimku v zájmu některých majetkových dopadů
způsobených rozvodem. Mezi manžely dochází rozvodem manželství k zániku všech osobních
a právních vztahů mezi manžely. Má se za to, že každý z manželů je po rozvodu povinen postarat
se sám o sebe.33 Rozvedený manžel měl právo na přiměřenou výživu, pokud nebyl schopen sám
se živit. Vyživovací povinnost rozvedených manželů měla nižší rozsah oproti vyživovací
povinnosti manželů, kde bylo nutné zajistit zásadně stejnou životní úroveň obou manželů.
Rozvedenému manželu nevznikal nárok na uhrazení všech jeho životních potřeb, ale pouze
na zajištění jeho přiměřené výživy.34 Za přiměřenou výživu nebyly dle judikatury považovány jen
nezbytné náklady na stravování, ale i náklady na uspokojování jiných nezbytných potřeb
rozvedeného manžela, které vyplývají z jeho věku, zdravotního stavu, způsobu života apod.35 ZOR
upravoval rozsah nároku oprávněného až do novely provedené zákonem č. 132/1982 Sb., pouze
30

Tamtéž, s. 431 – 435.

31

TĚŽKÁ, O. Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984. s. 216.

32

HOLUB, M., NOVÁ, H., HYKLOVÁ SLADKÁ, J. Zákon o rodině. Komentář a předpisy související.
8. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 9. 2007. Praha: Linde, 2007, s. 299.
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HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4 vydání. Praha:
C. H. Beck, 2009, s. 441.
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jako nárok na nutnou výživu, která byla vázána na dobu pěti let. 36 Za zmínku u tohoto druhu
vyživovací povinnosti stojí i změna terminologie. V prvním znění ZOR z roku 1963 nepoužíval
pojem vyživovací povinnost, ale jednalo se pouze o příspěvek na výživu rozvedeného manžela.
Rozdílný název byl použit z toho důvodu, že společenskoekonomický základ zde není existující,
trvající příbuzenský nebo jiný osobní vztah, ale vztah, který již zanikl.37 Novelou ZOR č. 91/1998
Sb., byla zavedena tvrdostní klauzule, která upravovala tzv. sankční výživné, kdy bylo možné
přiznat rozvedenému manželovi výživné ve stejném rozsahu jako byla vyživovací povinnost
mezi manžely dle ustanovení § 91 odst. 2 ZOR. Vyživovací povinnost bylo možné takto stanovit
za splnění určitých podmínek. Soud takto mohl rozvedenému manželovi přiznat výživné,
pokud se na rozvratu manželství převážně nepodílel a pokud mu byla rozvodem způsobena
závažná újma. Jelikož lze předpokládat, že škodlivé následky způsobené rozvodem
pro rozvedeného manžela nebudou trvalé, ZOR přiznání výživného ve stejném rozsahu jako byla
vyživovací povinnost mezi manžely, časově omezil. Rozvedený manžel měl právo na sankční
výživné po dobu tří let od rozvodu. Tříletá lhůta počínala běžet dnem, který následoval po dni
právní moci rozsudku, kterým došlo k rozvodu manželství. V situaci, kdy po uplynutí této lhůty
oprávněný manžel nebyl nadále schopen sám se živit, bylo možné o výživném rozvedeného
manžela opět soudně rozhodnout.38
Hlava pátá v § 95 ZOR vymezovala práva neprovdané matky. Neprovdaná matka měla
právo od otce dítěte, za kterého nebyla provdána, požadovat přiměřenou úhradu výživy po dobu
dvou let včetně úhrady nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Cílem ZOR bylo
neprovdané matce zajistit v zásadě životní úroveň, kterou by měla v manželství s otcem dítěte,
v případě byla-li by za něho provdána.39 Dle původní úpravy v ZOR bylo možné požadovat
přiměřenou úhradu výživy pouze po dobu dvaceti šesti týdnů. Novelou zákonem č. 132/1982 Sb.,
došlo ke zvýšení této doby na jeden rok. Konečná doba pro poskytování výživného na dobu dvou
let byla stanovená až novelou zákonem č. 91/1998 Sb.40 Poznatky z praxe odůvodňují tuto změnu

36
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C. H. Beck, 2009, s. 442.
37

TĚŽKÁ, O. Vyživovací povinnost. Praha: Panorama, 1984, s. 224 – 226.
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HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4 vydání. Praha:
C. H. Beck, 2009, s. 444.
39

HOLUB, M., NOVÁ, H., HYKLOVÁ SLADKÁ, J. Zákon o rodině. Komentář a předpisy související.
8. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 9. 2007. Praha: Linde, 2007, s. 311 – 312.
40

HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. 4 vydání. Praha:
C. H. Beck, 2009, s. 449.

16

zejména ztíženou situací těchto žen a složitější možností zapojit se do výdělečné činnosti.41
Za určitý nedostatek ZOR můžeme považovat absenci ustanovení o počátku běhu výše uvedené
lhůty. Touto problematikou se zabývala judikatura, dle které počátek lhůty dvou let mohl být dán
nejdříve začátkem těhotenství a nejpozději porodem. Doba dvou let mohla spadat zčásti do doby
těhotenství a částečně do doby po slehnutí.42 Náklady spojenými s těhotenstvím a slehnutím ZOR
rozuměl újmu na majetku, která bezprostředně souvisela s těhotenstvím či porodem. Za tyto
náklady nebylo možné považovat náklady, které by sloužily na zajištění nutných potřeb pro vývin
novorozeného dítěte. Matka mohla uplatnit takové náklady, které by bez těhotenství nevznikly.
Do těchto nákladů patřily zejména náklady na zlepšenou výživu, ovoce, zeleninu, kterou matka
spotřebovává nad běžnou potřebu, těhotenské šaty, případně doplatek léků v souvislosti
s těhotenstvím. Matce dítěte tak nevznikal nárok na úhradu nákladů související se zakoupením
dětské výbavičky, obstaráním kočárku či postýlky pro dítě apod. Tyto náklady představovaly
vlastní nároky dítěte, které náležely dítěti v rámci plnění vyživovací povinnosti rodičů k dítěti.43
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3. Vyživovací povinnost a ochrana rodiny
Jelikož vyživovací povinnost vyžaduje z důvodu ochrany rodiny zvláštní pozornost je
úkolem celé společnosti tuto ochranu zabezpečit. Vedle právních předpisů tak hrají důležitou roli
i morální principy. Etické normy hrají velkou roli především proto, že otázka výživného se týká
lidí, kteří mezi sebou nemají cizí vztah, ale mají mezi sebou určité pouto.44
Ochrana rodiny je zakotvena v našem právním pořádku již v základním pramenu práva,
a to v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb., Listině základních práv a svobod (dále jen LZPS). LZPS
chrání rodinu jako celek i její jednotlivé členy. LZPS ve svém článku 32 odstavci prvním vystavuje
rodičovství a rodinu pod ochranu zákona a zaručuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých. Dále tento
článek ve svém odstavci čtvrtém stanovuje: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti
mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou
být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“
3.1. Vyživovací povinnost s mezinárodním prvkem
Ochrana rodiny je upravena i na úrovni mezinárodní různými dokumenty či úmluvami,
a to s ohledem na článek 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. Podle něho
jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí našeho právního řádu, je jimi Česká republika
vázána a k jejich ratifikaci dal souhlas Parlament. Názorným příkladem je Všeobecná deklarace
lidských práv, jejíž článek 16 považuje rodinu za přirozenou a základní jednotku společnosti,
která má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu: „The family is the natural
and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.”45
Právo rodiny na poskytnutí ochrany ze strany společnosti a státu je dále zakotveno
například v článku 23 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvě
o právech dítěte či Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen.
Po vstupu České republiky do Evropské unie se pro přeshraniční vymáhání výživného
postupuje podle nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu
rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností.
Nejnovějším nástrojem, který upravuje otázku mezinárodní příslušnosti soudů
k rozhodování o výživném, otázku uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ústředních orgánů je
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haagská Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích
povinností vyplývajících z rodinných vztahů. Tato Úmluva nabyla platnosti dne 1. 8. 2014.
Dalším nástrojem právní pomoci při vymáhání výživného je newyorská Úmluva OSN
o vymáhání výživného v cizině ze dne 20. 6. 1956. Tato Úmluva upravuje systém administrativní
spolupráce mezi přijímajícími a odesílajícími orgány jednotlivých členských států. Její použití je,
je-li to možné v konkrétní situaci s ohledem na závazky partnerského státu, potřeba kombinovat
s jiným právním nástrojem, jelikož nereguluje otázku vzájemného uznávání titulů týkajících
se výživného. Mezinárodní smlouvou, kterou lze použít ve vztahu k těm jejím smluvním státům,
které nejsou členskými státy Evropské unie a současně nejsou vázány haagskou úmluvou z roku
2007, je haagská Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti ze dne 2. 10.
1973.
Problematikou při vymáhání výživného ze zahraničí i do zahraničí se v České republice
zabývá Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dětí byl zřízen ustanovením § 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů. Úřad je správním úřadem s celostátní působností v čele s ředitelem,
který je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle praxe výše uvedeného Úřadu je
vysoká úspěšnost při spolupráci ve vymáhání výživného s Německem, Rakouskem, Slovenskem,
Polskem, USA, Austrálií a Švédskem. Naopak v mnohých případech zůstávají bezvýsledné snahy
výživné vymoci z arabských, asijských, afrických či z latinskoamerických států. Problémy
s vymáháním výživného jsou i v případě Itálie, Španělska, Řecka či Izraele. Proces vymáhání
výživného z ciziny je v mnohých případech během na dlouhou trať, jelikož často dochází
k průtahům v řízení. Vždy záleží na konkrétních okolnostech daného případu, zejména
na konkrétním státě, flexibilitě soudů, ochotě a ekonomické situaci povinného.46
Počátek přeshraniční právní pomoci související s ochranou dětí, zejména pomocí
při vymáhání výživného, je datován už od 2. listopadu 1930. V tento den vznikla Společnost
pro mezinárodněprávní ochranu mládeže v Československé republice. Společnost fungovala
pouze na dobrovolnosti jejích členů, kterými byli brněnští právníci. Jako samostatná justiční složka
v rezortu spravedlnosti bylo založeno v roce 1956 Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu
mládeže. Ústředí se později stalo ústředním orgánem podle newyorské Úmluvy o vymáhání
výživného v cizině. Ústředí se transformovalo do dnešní podoby Úřadu pro mezinárodněprávní
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ochranu dětí teprve se vznikem institucionalizovaného systému sociálně-právní ochrany dětí
v roce 2000.47
Dítě (jeho zákonný zástupce) v situaci, kdy rodič žijící v zahraničí, neplní svoji vyživovací
povinnost, se může kromě Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí obrátit s žádostí o pomoc
i na Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Další variantou, ovšem placenou, je možnost
zajištění advokáta v místě pobytu povinného.
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PLÍVOVÁ, V., ÚMPOD slaví 80 let činnosti. [online]. Tisková zpráva ze dne 8. 11. 2010.
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4. Vyživovací povinnost v současné právní úpravě
Vyživovací povinnost zasahuje do různých právních odvětví. Za nejvýznamnější můžeme
považovat zásah do práva občanského či rodinného, ale ovšem svůj opodstatněný význam má
i zásah do práva trestního. Vyživovací povinnost tudíž není v české právní úpravě řešena jedním
právním předpisem. V současné době je základním pramenem pro účely této rigorózní práce zákon
č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), účinný od 1. 1. 2014. Problematika vyživovací
povinnosti je dále řešena v zákoně č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „ZRGP“).
Původní ZOR, který byl k zákonu č. 40/1964 Sb., občanskému zákoníku ve vztahu
speciality, byl v plném rozsahu zrušen a jeho úprava byla zcela začleněna do nového OZ. Došlo
tak k opuštění konceptu oddělené zákonné úpravy rodinněprávní problematiky a jejímu začlenění
do civilního kodexu. Přijetím nového OZ došlo k významné změně v systematice. Právní úprava
vyživovací povinnosti není v OZ soustředěna pouze do jedné hlavy, jak tomu bylo v ZOR, nýbrž ji
můžeme nalézt na mnoha místech. V hlavě I části druhé OZ je upravena vyživovací povinnost
mezi manžely (§ 697 OZ) a rozvedenými manžely (§ 760 OZ). V hlavě II části druhé oddílu třetím
OZ, který je nazván „Rodiče a děti“, je v pododdílu 4 „Vyživovací povinnost“ upravena vzájemná
vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi (§ 915 OZ), vyživovací povinnost mezi dalšími předky
a potomky, výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce, resp. těhotné ženě.
Tento pododdíl obsahuje společná ustanovení o výživném, ve kterých je upravena splatnost
výživného, otázka vlivu běhu času na přiznání výživného a změnu poměrů ve vztahu na povinnost
vrácení spotřebovaného výživného. Úplně nový pojem, který se v části druhé OZ objevuje, je
odbytné (§ 761 odst. 1 OZ).
Klíčová ustanovení, která se týkají vyživovací povinnosti, jsou i v jiných částech OZ.
Například ustanovení o nepromlčitelnosti výživného nalezneme v hlavě V části první OZ,
u všeobecných ustanovení o promlčení či zakázání započtení pohledávek výživného pro nezletilé
dítě (§ 1988 odst. 1 OZ) nalezneme v hlavě I části čtvrté v dílu 7 „Zánik závazků“. Novinkou
uvedenou v hlavě III části třetí OZ, je institut práva na zaopatření, resp. práva na výživné
z pozůstalosti.
Z výše uvedeného je patrné, že právní úprava výživného je opravdu v OZ velmi roztříštěna.
Můžeme říci, že ustanovení týkající se výživného lze nalézt téměř v každé části OZ. Právní úpravu
tak můžeme oproti ucelenému ZOR považovat za roztříštěnou.
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5. Základní zásady vyživovací povinnosti
Na problematiku vyživovací povinnosti můžeme aplikovat i obecné zásady soukromého
práva. Takovou zásadu můžeme nalézt v ustanovení § 3 OZ, ve kterém je zakotvena ochrana slabší
strany. Dle ustanovení § 2 odst. 3 OZ lze zakázat používání a vykládání předpisu o výživném
v rozporu s dobrými mravy a stanovit, že výklad nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti,
které by uráželo obyčejné lidské cítění. Rovněž můžeme na otázku vyživovací povinnosti
aplikovat § 8 OZ, dle kterého lze zakázat zneužití práva na výživné.
Jelikož se jedná o vysoce chráněný zájem na veřejném pořádku ve věci, kde je chráněna
slabší strana, o uspokojování základních potřeb oprávněného, popřípadě o jeho zdraví či život,
většina ustanovení má kogentní charakter. Vyživovací povinnost je zákonnou povinností
strictosenzu, což znamená, že právo na výživné vzniká za splnění určitých předpokladů bez dalšího
(ex lege).
Právo na výživné se podle ustanovení § 613 OZ nepromlčuje. Ovšem práva na jednotlivá
plnění, která se opakují, se promlčují. Délka subjektivní promlčecí lhůty trvá tři roky. Objektivní
lhůta, je-li právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, se promlčí za deset let ode dne,
kdy mělo podle rozhodnutí dojít k plnění. U institutu promlčení můžeme nalézt rozdíl oproti
úpravě v ZOR. ZOR upravoval, že právo neprovdané matky žádat úhradu nákladů spojených
s těhotenstvím a slehnutím se promlčovalo ve třech letech ode dne slehnutí. Kdežto současná
právní úprava takové ustanovení neobsahuje. OZ obsahuje ovšem úpravu, dle které výživné
pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat i zpětně,
nejdéle však dva roky ode dne porodu (§ 922 odst. 2 OZ).48
Vyživovací povinnost má osobní charakter, a rovněž jako právo na výživné je
nepostupitelné a nepřevoditelné na jiného. Z povahy vyživovací povinnosti není možné se práva
na výživné vzdát, a to ani předem.49
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6. Stav odkázanosti
Stav odkázanosti představuje základní podmínku trvání vyživovací povinnosti čili základní
předpoklad vzniku a zániku téměř všech druhů vyživovacích povinností. Podmínka trvání
vyživovací povinnosti je dána ustanovením § 911 OZ, dle kterého lze výživné přiznat,
pokud oprávněný není schopen sám se živit. Neschopnost oprávněné osoby se postarat o svou
výživu není jediným předpokladem. Ovšem bude-li tato klíčová podmínka naplněna, budou
zkoumány další podmínky vzniku vyživovací povinnosti upravené v navazujících, zákonných
ustanovení. Toto kritérium, jak již bylo řečeno, není vyžadováno u všech druhů vyživovacích
povinností, konkrétně u vyživovací povinnosti mezi manžely či u výživného a zajištění úhrady
některých nákladů neprovdané matce.
Trvání vyživovací povinnosti není omezeno věkovou hranicí oprávněného. V praxi dochází
nejčastěji k řešení této otázky v souvislosti s ukončením přípravy na další povolání na střední
či vysoké škole.50
Ústavní soud má za to, že pokud studium nezletilého nenaplňuje znak soustavnosti
a cílevědomosti, není možné na rodičích spravedlivě požadovat, aby vynakládali peněžní
prostředky, které by ve výsledku stejně nevedly k osobnímu rozvoji dítěte. Ústavní soud
v projednávaném případě rozhodoval o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti,
přičemž stěžovatelé se domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2013.
Krajský soud dospěl ke stejnému závěru jako Okresní soud v Příbrami, který rozhodl o zrušení
vyživovací povinnosti otce k nezletilému. Rozhodl o zrušení vyživovací povinnosti otce
k nezletilému vzhledem ke skutečnosti, že nezletilý v březnu 2012 ukončil studium na Střední
integrované škole v Příbrami a dále nikde nestudoval, přičemž byl evidován jako uchazeč
o zaměstnání Úřadu práce v Příbrami. Nezletilý následně od 1. 9. 2012 zahájil přípravu na povolání
studiem a stal se žákem prvního ročníku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
Dubno. Krajský soud v tomto případě dospěl k závěru, že došlo k zániku vyživovací povinnosti,
jelikož došlo k přerušení přípravy na budoucí povolání bez existence omluvitelného důvodu
a k absenci dostatečného zájmu o přípravu na budoucí povolání ze strany nezletilého.
Pokud stěžovatel prokáže opravdový úmysl studium řádně dokončit po uplynutí určité doby studia,
má soud za to, že by mu muselo být právo na výživné přiznáno. Stanovení konkrétní doby
pro prokázání opravdovosti zájmu je především na okolnostech případu a úvaze obecných soudů.
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V daném případě obecné soudy rozhodovaly za situace, kdy k zahájení studia došlo stěžovatelem
v září 2012, ale návrh na určení vyživovací povinnosti byl podán v říjnu 2012. Doba jednoho
měsíce není Ústavním soudem považována za dostatečnou, která by prokazovala opravdový zájem
o řádné dokončení studia stěžovatelem.51
Otázkou zůstává, zda má nárok na vyživovací povinnost osoba, které se nepodařilo
po ukončení studia nalézt zaměstnání. Rozhodujícím kritériem při posuzování této otázky je
případná aktivita či pasivita oprávněného. Jestliže je oprávněný čerstvým absolventem,
který vyvíjí aktivitu tím, že si práci hledá, je evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání
a pomáhá rodičům s domácností, má jistě nárok na vyživovací povinnost ze strany rodičů. Jiná
situace je u osoby, která by ve výše uvedených věcech byla pasivní, tedy vůbec by nebyla vedena
v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, práci by si nehledala a tento stav by netrval
po přechodnou dobu. V této situaci není možné rodičům přičítat pasivitu dítěte k jejich tíži,
a tudíž na nich požadovat plnění vyživovací povinnosti. Dítě je objektivně schopné si své potřeby
uspokojit samo.52
Podle judikatury u vyživovací povinnosti rodičů k dítěti není schopnost dítěte k tomu,
aby se živilo samo, závislá na dosažení určité věkové hranice. Oprávněný není omezován nabytím
zletilosti ani dosažením věku 26 let.53 Dokonce mohou nastat i situace, kdy vyživovací povinnost
rodičů bude vůči dítěti trvalá. Hovoříme o situaci, kdy oprávněný s těžkým zdravotním postižením
není schopen se sám živit například z důvodu jeho plné invalidity. Podle Ústavního soudu,
pokud dítě nenabude z výše uvedeného důvodu schopnost samostatně se živit, bude vyživovací
povinnost rodičů trvat po celou dobu života dítěte.54
U nezletilého dítěte schopnost samostatně se živit není možné posuzovat pouze s ohledem
na dosažený věk a stupeň tělesné a duševní vyspělosti. Zřetel musí být brán i na to, jak je toto
nezletilé dítě po mravní a charakterové stránce připravené podílet se svou činností na práci,
která bude pro společnost užitečná. Pokud je dítě z důvodu jeho špatného chování zařazeno
do výchovného zařízení, v němž nemá možnost opatřit si prostředky k obživě vlastní prací a není
schopné se samostatně živit, tak vyživovací povinnost vůči němu mají nadále rodiče. Nehraje roli,
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zda se dítě před umístěním do výchovného zařízení bylo schopné živit samo ani to, že předtím
nebyly dány zákonné podmínky vyživovací povinnosti rodičů k dítěti.55
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7. Rozsah vyživovací povinnosti
O rozsahu vyživovací povinnosti je připuštěno, aby se oprávněný s povinným dohodli.
Pokud se tak nestane, rozsah vyživovací povinnosti určí soud.
Při určování rozsahu vyživovací povinnosti je potřeba vycházet z obecných a zvláštních
kritérií. Kritéria obecná upravuje v ustanovení § 913 OZ. Představují základní hmotněprávní
podmínky důležité pro určení výše výživného. Kritéria zvláštní jsou dána pro každý jednotlivý
druh vyživovací povinnosti. V této kapitole je věnována pozornost kritériím obecným.
Mezi obecná kritéria řadíme na straně oprávněného odůvodněné potřeby a majetkové poměry
a na straně povinného schopnosti, možnosti a rovněž jeho majetkové poměry. Dalším kritériem,
ke kterému je nutné přihlédnout, je osobní péče o povinného a rodinnou domácnost či soulad
stanoveného výživného s dobrými mravy.
V současné době nemáme žádná jasná pravidla, podle kterých by bylo možné stanovit
přesnou výši výživného za pomocí tabulek, procent apod. Rovněž dříve platný ZOR neobsahoval
žádné tabulky či něco podobného, podle čeho by výživné šlo stanovit. Stejně tak není pevně dána
minimální nebo maximální výše, ve které by mělo být výživné přiznáno. Jiná situace je
na Slovensku, kde podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodině a o změně
a doplnění některých zákonů, je každý rodič bez ohledu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové
poměry povinen plnit svou vyživovací povinnost v minimálním rozsahu ve výšce 30 % ze sumy
životního minima na nezaopatřené neplnoleté dítě nebo na nezaopatřené dítě podle zvláštního
zákona. Absence určujících pravidel tak u nás vede k nejednotnosti při rozhodování soudů.
Ke zlepšení situace došlo vydáním doporučujících tabulek Ministerstvem spravedlnosti České
republiky v roce 2010. Ovšem, jelikož hovoříme o doporučujících tabulkách je zřejmé, že nejsou
pro soudy závazné a jsou pouze orientační. Tabulky se mohou použít při stanovování výživného
pro děti. Při vytváření těchto tabulek se Ministerstvo spravedlnosti České republiky inspirovalo
například Německem a Rakouskem, kde podobné tabulky aplikují již delší dobu.56 V Německu
jsou tabulky v každém spolkovém státě trochu odlišné, ovšem všechny vycházejí z tabulek
Düsseldorfských. Základem těchto tabulek jsou nominální hodnoty, které určují výši výživného
s přihlédnutím k platu povinného rodiče a k věku dítěte. Jednodušší systém nalezneme
v Rakousku, který vychází z procentuálního dílu příjmu povinného v návaznosti na jeho jiné
vyživovací povinnosti, na zdravotní stav všech účastníků a náklady s tím spojené, způsob
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vzdělávání a z mnoha dalších subjektivních okolností. Tento způsob byl převzat mnohými soudci,
kteří se jím inspirovali, neboť nejlépe odpovídá podmínkám naší společnosti.57
Rozsah vyživovací povinnosti je zákonem rozlišován pomocí pojmů do několika úrovní,
které se postupně stupňují. Na vrcholu stojí stejná životní úroveň. Na stejnou životní úroveň mají
právo děti vůči svým rodičům (viz § 915 odst. 1 OZ), manželé navzájem (§ 697 OZ) a rozvedení
manželé v případě tzv. sankčního výživného (§ 762 OZ). O něco níže se nachází slušná výživa,
na kterou mají právo rodiče vůči svým dětem (srov. § 915 odst. 2 OZ). Za upozornění stojí,
že termín slušná výživa je OZ užíván také v souvislosti s právy pozůstalé manželky a těhotné
vdovy na výživné z pozůstalosti. U výživného mezi rozvedenými manžely dle obecné úpravy
(§ 760 OZ) a u výživného pro neprovdanou matku (§ 920 OZ), resp. těhotnou ženu, OZ hovoří
pouze o přiměřeném rozsahu. Uvedené je třeba chápat tak, že výživné by mělo přiměřeně pokrýt
potřeby oprávněného, nikoli aby se na životní úrovni povinného oprávněný přiměřeně podílel.
V případě vyživovací povinnosti mezi předky a potomky OZ výslovně neuvádí žádný termín
pro určení výše výživného.58
Opomenout nelze situaci, která by mohla nastat, dostala-li by se osoba výživou povinná
v důsledku placení výživného pod hranici životního minima. Touto otázkou se zabýval například
Krajský soud v Hradci Králové59, který došel k závěru, že pokud by se osoba výživou povinná
pod hranici životního minima placením výživného ocitla, je zde důvod pro zrušení vyživovací
povinnosti, popřípadě pro snížení výše výživného.
Zákon pamatuje i na situaci, kdy se na straně povinného může nacházet několik osob,
které mají vůči oprávněnému stejné postavení. V ustanovení § 914 OZ je pro tento případ určeno,
v jakém rozsahu bude každá povinná osoba muset vyživovací povinnost poskytovat. V případě
plurality povinných osob odpovídá rozsah vyživovací povinnosti každé povinné osoby poměru
jejích majetkových poměrů, možností a schopností k majetkovým poměrům, možnostem
a schopnostem ostatních povinných osob. Názorným příkladem může být vyživovací povinnost
více potomků – dětí vůči jejich rodiči či vyživovací povinnost více předků – prarodičů k jednomu
potomkovi – vnukovi. Závazek povinných osob nemůžeme považovat za solidární, nýbrž za dílčí,
jehož obsah se u povinných osob může odlišovat. Dokonce je přípustné, aby jednomu povinnému
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byla vyživovací povinnost uložena v penězích a jinému nikoli. Například potomek, který osobně
pečuje o svého nemocného a starého rodiče, výživné v penězích platit nemusí, kdežto potomek,
osobně nestarající se o rodiče, výživné ve formě peněžního plnění poskytovat bude.60
7.1. Odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného
Oprávněný má nárok na přiznání výživného, pokud jsou jeho potřeby odůvodněné. Právě
odůvodněnost představuje základní podmínku, kterou musí každá potřeba oprávněného naplňovat,
aby soud mohl rozhodnout o pokrytí těchto potřeb v plném rozsahu.
K odůvodněným potřebám patří nejen běžné potřeby každodenního života, které zachycují
konkrétní životní situaci oprávněného, ale i mimořádné potřeby. Za mimořádné potřeby lze
považovat situace, které v životě oprávněného nastanou zcela náhle. Hovořit můžeme například
o nemoci, úrazu či invaliditě. Mimořádná situace může souviset i se společenským, rodinným,
partnerským nebo profesním postavením oprávněného.61 Každý člověk má v průběhu života
potřeby, které se různě mění vzhledem k jeho věku, zdravotnímu stavu apod. Proto je zapotřebí
přihlížet k potřebám oprávněného individuálně pro každý případ jednotlivě.
Druhým kritériem na straně oprávněného, ke kterému je zapotřebí přihlédnout, jsou jeho
majetkové poměry. Majetkové poměry oprávněného musí být zkoumány celkově, s ohledem na to,
zda a případně do jaké výše jsou potřeby oprávněného pokryty jinak. Může nastat situace,
kdy oprávněný má sice stálý příjem, ale jeho odůvodněné potřeby nejsou v plném rozsahu tímto
příjmem pokryty. Jinou situací může být, pokud oprávněný přijde k příjmům mimořádně vyšším.
Oprávněný například může vyhrát v loterii, získat příjem prodejem majetku nebo se může jednat
o příjem z brigády nebo sezónního zaměstnání. Tyto mimořádné příjmy ovšem dlouhodobě
nezajistí odůvodněné potřeby oprávněného, jelikož jsou nepravidelné a nahodilé.
7.2. Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného
Literatura i praxe soudů považuje schopnosti povinného za jeho subjektivní složku
založenou na jeho subjektivních vlastnostech, které vyplývají z fyzických i psychických dispozic,
zdravotního stavu, osobnosti, včetně vědomostí a zkušeností, které povinný získal. Naopak
možnosti povinného jsou chápány jako okolnosti objektivní povahy. Hovoříme o okolnostech,
které povinný nemůže v zásadě ovlivnit. Obě složky jsou navzájem propojeny a nemohou být
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zkoumány jedna bez druhé. Můžeme říci, že subjektivní schopnosti mohou být povinným
uplatněny a rozvíjeny v rámci jeho možností. Soud bere v potaz zejména lokalitu, ve které povinný
žije. Přihlíží k tomu, zda se jedná o region s vysokou nezaměstnaností či o region s velkou šancí
nalézt pracovní uplatnění. Posuzuje se, zda povinný má jedno či více zaměstnání, zda se jedná
o osobu samostatně výdělečně činnou, zda je povinný zaměstnán na pracovní poměr či má
uzavřenou pouze dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, zda se jedná o osobu
nezaměstnanou. Dále soud zjišťuje například, jestli osoba pobírá či nepobírá sociální dávky, její
zdravotní stav, věk, dosaženou kvalifikaci. Soud zkoumá i počet vyživovacích povinností,
které jsou již povinnému uloženy.62
V případě, je-li mzda povinného doplňována tzv. spropitným, které je považováno
za vedlejší příjem, má tento příjem také vliv na rozsah vyživovací povinnosti. Spropitné bývá
poskytováno při výkonu některých povolání (číšníci, barmani apod.), přičemž často tvoří
převážnou část příjmů povinného.63
Kritérium majetkových poměrů na straně povinného bylo zavedeno až v roce 1998 novelou
ZOR. Původně bylo toto hledisko zavedeno pouze ve vztahu k vyživovací povinnosti rodičů vůči
dětem. Pro posuzování rozsahu vyživovací povinnosti jakožto obecného kritéria přispěl až OZ.64
Majetkové poměry povinného se zjišťují poměrně obtížně, jelikož povinný je mnohdy za pracovní
činnosti oceňován nejen finančními částkami, ale i dalšími bonusy v podobě používání služebního
automobilu, mobilního telefonu, datového připojení nebo penzijního připojištění. Zaměstnavatelé
často vyplácejí svým zaměstnancům část odměny neoficiální cestou nebo jim poskytují plnění
v naturální podobě.65
Soudu není ulehčováno posuzování vzhledem k faktu, že do majetkových poměrů je nutné
řadit mimo jiné i movitý nebo nemovitý majetek, výnosy z cenných papírů, příjmy z her a sázek
nebo příjmy z umělecké činnosti. Povinný často své opravdové majetkové poměry soudu zatajuje
a dokládá mu pouze příjem nepatrný. V těchto situacích, ve kterých je pro soud velmi obtížné
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zjistit skutečnou výši majetkových poměrů povinného, se očekává procesní aktivita ze strany
oprávněného.66
Schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného musí být na základě ustanovení
§ 913 odst. 2 OZ posuzovány z pohledu dalšího kritéria. Musí být zkoumáno, zda se povinný
nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání, výdělečné činnosti nebo majetkového
prospěchu. Rovněž se přihlíží k tomu, zda povinný nepodstupuje majetková rizika, která by byla
nepřiměřená.
Výše uvedené skutečnosti (vzdání se výhodnějšího zaměstnání, výdělečné činnosti,
majetkového prospěchu) jsou pro povinného přitěžující, pokud se jich povinný vzdá bez důležitého
důvodu. Za důležitý důvod můžeme považovat ztrátu kvalifikace, rozvod manželství, současnou
situaci v rodině, zdravotní stav apod. Jednání, která povinnému rovněž přitěžují, mohou spočívat
i v bezdůvodné výpovědi ze strany povinného a nahlášení se na úřad práce.67 U nezaměstnané
osoby nahlášené na úřadu práce a zařazené do evidence uchazečů o zaměstnání, která má
vyživovací povinnost, je nutné zkoumat její reálné možnosti zajistit si vhodné zaměstnání. Vhodné
zaměstnání pro povinného se může nacházet i v místě, které se nenachází přímo v bydlišti
povinného. Přijetí do pracovního poměru ve vzdálenějším místě od bydliště povinného je možné
v případě, je-li přijetí spojené s možností ubytování nebo vhodného dopravního spojení. Ovšem
těmto možnostem nesmí bránit jiná okolnost posuzovaného případu.68
Plnění vyživovací povinnosti ve značné míře ohrožuje nepřiměřené majetkové riziko.
Běžné podnikatelské riziko nemůžeme považovat za nepřiměřené. Podnikatelské riziko můžeme
považovat za nepřiměřené, pokud povinný jako podnikatel nakupuje akcie a jiné cenné papíry
nebo investiční nástroje v rozporu s pravidly obezřetného investování. Rovněž vystavování šeků,
směnek či dlužných úpisů v nepřiměřeném množství nebo provozování hazardních her
považujeme za riziko nepřiměřené.
7.3. Osobní péče a péče o rodinnou domácnost
Osobní péče povinného o oprávněného a péče o rodinnou domácnost představuje hlediska,
která OZ řadí mezi obecná kritéria pro určení rozsahu vyživovací povinnosti. Dřívější právní
úprava v ZOR obsahovala tyto hlediska pouze u vyživovací povinnosti rodičů k dětem.
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U osobní péče o oprávněného je nutné přihlédnout k tomu, v jaké míře povinný tak koná.
Pokud se opravdu povinný o oprávněného osobně stará či pečuje o rodinnou domácnost, je vhodné
výši výživného přiměřeně snížit, jelikož k plnění dochází z části v podobě naturální.
Samotný pojem „domácnost“ není v současném OZ blíže definován. Odlišně tomu bylo
podle ZOR, který domácnost definoval v ustanovení § 115 ZOR. Podle tohoto paragrafu
domácnost tvořily fyzické osoby, které spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své
potřeby. Pojem „rodinná domácnost“ představuje novinku, kterou přinesl OZ. Zavedením tohoto
pojmu došlo k nahrazení dřívějšího označení pro tzv. společnou domácnost. Za odlišnost
mezi rodinnou a společnou domácností můžeme považovat to, že rodinná domácnost je
domácnost, v níž žije rodina, a to i za předpokladu, kdy manželé společně nežijí. Rodinná
domácnost tak trvá nadále i tehdy, pokud jeden z manželů domácnost opustí.69
7.4. Dobré mravy
V předchozí právní úpravě, kterou jsme mohli nalézt v ZOR, konkrétně v ustanovení § 96
odst. 2 ZOR bylo explicitně uvedeno, že výživné nebylo možné přiznat, jestliže by bylo v rozporu
s dobrými mravy.
Dnes je situace poněkud odlišná, neboť OZ toto výslovně neuvádí. Při výkladu se vychází
z části první OZ – obecné části, kde ustanovení § 1 odst. 2 OZ mimo jiné stanoví, že zakázána jsou
ujednání porušující dobré mravy. Dále se vychází ze základní zásady uvedené v ustanovení § 2
odst. 3 OZ (blíže viz kapitola 5), přičemž tato generální klauzule se vztahuje i na problematiku
vyživovací povinnosti. Hovoříme o generálním zákazu použití (a výkladu) právního předpisu (tedy
i OZ) proti dobrým mravům.
Jelikož pojem „dobré mravy“ je pojem neurčitý, který není zákonem definován, vychází
se z výkladu ustálené judikatury. Ústavní soud definoval pojem dobré mravy takto: „souhrn
etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno
i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami
demokratické společnosti“.70
Při rozhodování soudu o výživném je podstatné, aby docházelo k hodnocení ze strany
soudu toho, jak konkrétní chování oprávněné osoby posuzuje společnost jako celek. Soud
by neměl brát v potaz názor jednotlivce, jelikož co se jednomu člověku může zdát jako chování
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v souladu s dobrými mravy, může druhému člověku připadat jako jednání v rozporu s dobrými
mravy.71
V souvislosti s otázkou vyživovací povinnosti by bylo v rozporu s dobrými mravy
například přiznání výživného tehdy, pokud by rodič neplnil svou vyživovací povinnost
k nezletilému dítěti, zanedbával péči o něj, či jej dokonce týral a ve stáří by po svém dítěti sám
plnění vyživovací povinnosti požadoval.72
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8. Druhy vyživovací povinnosti a pravidla přednosti
Vyživovací povinnost lze podle povahy osobního či rodinněprávního poměru
mezi oprávněnými a povinnými dále diferencovat. Současná právní úprava navazuje a vychází
ze ZOR, přičemž rozeznává následující druhy:
-

vyživovací povinnost mezi manžely (§ 697 OZ)

-

vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely (§ 760 OZ)

-

výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky (§ 915 – 919 OZ)

-

výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce (§ 920 OZ)

K těmto druhům můžeme přiřadit i další druhy vyživovací povinnosti, a to podle zákona
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Konkrétně se jedná o vyživovací povinnost
mezi partnery a vyživovací povinnost rozvedených partnerů. České právo na rozdíl od francouzské
právní úpravy vylučuje možnost vyživovací povinnosti mezi osobami sešvagřenými,73
a to i přes skutečnost, že pojem švagrovství je v OZ výslovně upraven. Konkrétně v § 774 OZ je
uvedeno, že švagrovství jednoho manžela s příbuznými druhého manžela vznikne spolu
se vznikem manželství, přičemž v jaké linii a jakém stupni příbuzenství se osoba nachází s jedním
manželem, v takové linii a stupni je sešvagřena s manželem druhým. Vznik švagrovství se tudíž
váže na vznik a částečně na trvání manželství. V případě smrti jednoho z manželů švagrovství
nezaniká a vztah mezi pozůstalým manželem a příbuznými zemřelého manžela trvá nadále. Smrt
manžela představuje jedinou výjimku, kdy k zániku švagrovství nedojde. V ostatních případech,
pokud dojde k zániku manželství, dojde i k zániku švagrovství.74 Jelikož se jedná pouze o vztah
příbuzných jednoho manžela s manželem druhým a nikoli o vztah příbuzných jednoho manžela
s příbuznými druhého manžela, nelze dle mého názoru hovořit o vyživovací povinnosti vzhledem
k přihlédnutí k okolnosti, že mezi nimi neexistuje žádný právní vztah. Zvláštním druhem
výživného, který byl do našeho právního řádu zakotven přijetím OZ a kterému bude rovněž
věnována pozornost dále v textu, je právo některých osob na zaopatření.
Vyživovací povinnost můžeme řadit podle přednosti, resp. můžeme určit, která vyživovací
povinnost bude upřednostněna před vyživovací povinností jinou v případě jejich souběhu.
Na základě § 910 OZ mají ve vyživovací povinnosti vůči dítěti přednost rodiče před prarodiči
a praprarodiči, bližší příbuzní před vzdálenějšími a nejedná-li se o vztah rodičů a dítěte, mají v této
vyživovací povinnosti přednost potomci před předky. Obecně řečeno povinnost k výživě nastává
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nejprve osobám, které jsou k oprávněnému v bližším příbuzenském stupni. Nemůže-li plnit
vyživovací povinnost tato osoba, poté teprve nastupuje vyživovací povinnost dalších osob
příbuzných podle pravidel uvedených výše. Vznik vyživovací povinnosti konkrétní osoby je tak
vázán na případnou nemožnost plnění osoby druhé. Je-li bližší příbuzný schopen vyživovací
povinnost plnit, vzdálenějšímu příbuznému vyživovací povinnost nevznikne. Výše uvedené je
nutné chápat ve smyslu ustanovení § 913 OZ, tedy s ohledem na schopnosti, možnosti a majetkové
poměry osoby k výživě povinné.
České právo umožňuje mimo vyživovací povinnosti manželů (popř. registrovaných
partnerů) pouze plnění vyživovací povinnosti mezi příbuznými v linii přímé. V pobočné linii je
vyživovací povinnost zcela vyloučena. Výjimkou je možnost smluvního ujednání vyživovací
povinnosti, a to například její poskytování mezi sourozenci. Vyživovací povinnost v linii přímé,
tj. mezi předky a potomky se uplatní vždy, přičemž ustanovení o vyživovací povinnosti mají
reciproční povahu. To znamená, že povinnosti jsou mezi stranami vzájemné. Pro uplatnění
zákonné vyživovací povinnosti není důležité, o jaký stupeň příbuzenství se jedná, ani to, jaká je
jeho právní povaha. Nehraje roli, zda jde o příbuzenství přirozené, ať již legitimní či nelegitimní,
nebo o příbuzenství, které vzniklo na základě adopce.75
8.1. Vyživovací povinnost mezi manžely
Jelikož uzavřením manželství vznikají manželům nová práva a povinnosti, mají mezi sebou
rovněž i povinnost k vzájemné výživě. Manželství je v § 655 OZ definováno jako trvalý svazek
muže a ženy, který vzniká zákonem stanoveným způsobem, jehož hlavním účelem je založení
rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Důležitou roli u tohoto druhu vyživovací
povinnosti hraje právě podpora a pomoc v návaznosti na rovnost mezi manžely. Vyživovací
povinnost je v OZ označena jako povinnost vzájemná. Z uvedeného vyplývá, že vyživovací
povinnost může mít jednak manžel vůči manželce, tak i manželka vůči svému manželovi. Tato
vzájemnost vychází z principu rovnosti muže a ženy v manželství, která je zakotvena v § 687 OZ.
Ze vzájemnosti rovněž vyplývá možnost záměny stran oprávněného a povinného manžela
v průběhu manželství v případě, dojde-li ke změně okolností rozhodných pro určení vyživovací
povinnosti.
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Kromě zásady rovnosti a vzájemnosti se uplatňuje i zásada solidarity. Dle této zásady
by mělo k plnění mezi manžely docházet dobrovolně, a není-li tak plněno, může soud rozsah
vyživovací povinnosti určit na základě podané žaloby.
Vyživovací povinnost mezi manžely je zakotvena v ustanovení § 697 OZ, ve kterém je
vymezen rozsah a pravidla pro stanovení přednosti vůči ostatním druhům vyživovací povinnosti.
Právní úprava vzájemné vyživovací povinnosti manželů se oproti ZOR nezměnila. Nicméně
drobnou odlišnost můžeme spatřit v systematice, kdy dle ZOR byla vyživovací povinnost manželů
upravena ustanovením, které bylo součástí třetí části „Výživné“. Tato část upravovala všechny
druhy vyživovací povinnosti včetně společných ustanovení, kdežto v současné době je tento druh
vyživovací povinnosti začleněn k příslušné části zákona týkající se manželství. Vyživovací
povinnost manželů je tak upravena v rámci ustanovení, která se vztahují k povinnostem a právům
manželů. Současně v ustanovení 697 odst. 2 OZ se výslovně uvádí, že na vyživovací povinnost
manželů se vztahují obecná ustanovení o výživném. Můžeme říci, že vyživovací povinnost
manželů je OZ upravena velmi stručně a to pouze jedním ustanovením.
Z hlediska rozsahu vyživovací povinnosti se nadále kromě obecných kritérií vyžaduje,
aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. U tohoto druhu vyživovací
povinnosti můžeme nalézt rozdíl oproti ostatním druhům, a to, že u vyživovací povinnosti
mezi manžely není vyžadován stav odkázanosti jednoho z manželů na výživu od druhého manžela.
Pro přiznání vyživovací povinnosti postačí, pokud jsou oba manželé sice schopni sami
uspokojovat své kulturní a hmotné potřeby, ovšem v odlišné míře způsobující rozlišnost v jejich
životní úrovni.
Dojde-li ke střetu mezi více druhy vyživovací povinnosti, má dle § 697 odst. 1 OZ
vyživovací povinnost manželů přednost před vyživovací povinností rodičů a dětí.
V dobře fungujícím manželství není potřeba vyživovací povinnost určovat soudem,
jelikož k plnění většinou dochází dobrovolně. V opačném případě se může oprávněný manžel
obrátit na soud s požadavkem určení rozsahu vyživovací povinnosti druhému manželu.
Nehraje roli, zda ten, kdo neplní vyživovací povinnost, žije ve společné domácnosti
s druhým manželem či zda tuto domácnost opustil a odstěhoval se třeba ke svému partnerovi,
se kterým udržuje milenecký poměr. Jestliže nevěrný manžel investuje značné finance
do mileneckého života, navštěvuje s milenkou drahé restaurace, jezdí s ní na luxusní dovolené
apod., neměl by zapomenout na to, že nárok na stejný luxus náleží nadále i jeho manželce.
Jako příklad ze života můžeme uvést situaci, kdy se z dobře finančně zajištěné rodiny rozhodne
odejít manžel za účelem společného začátku a nového života s někým jiným, ovšem bez úmyslu
nechat se rozvést s původní manželkou. Důvodem nebývá ohleduplnost vůči manželce ze strany
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manžela, ale ve většině případů se jedná o důvod materiální, kdy se manžel obává dělení majetku
po rozvodu. Manžel tak manželce přispívá na chod domácnosti dle svého uvážení, a to většinou
v nižším rozsahu, než přispíval před odchodem k milence. Právě v této situaci se může opuštěná
manželka obrátit na soud, aby manželu určil, v jakém rozsahu jí má vyživovací povinnost plnit.76
Situace, kdy by nevěrný manžel odešel od manžela druhého a ještě by po něm požadoval
plnění vyživovací povinnosti, by byla důvodem pro nepřiznání výživného pro porušení manželské
věrnosti. Uvedeným se zabýval Krajský soud v Ústí nad Labem, který rozsudkem ze dne 5. 1. 2004
konstatoval, že: „ porušení manželské věrnosti je ve smyslu § 96 odst. 2 ZOR důvodem
pro nepřiznání výživného manželovi, jemuž by jinak na toto výživné vznikl nárok, skutečnost,
že druhý manžel rovněž a ještě dříve porušil manželskou věrnost, odepření výživného nemůže
ovlivnit.“77 Výše popsané jednání spočívající v nevěře, ale i třeba v pomluvě, slovních útocích
či domácím násilí představují důvody, ke kterým by mělo být přihlédnuto, a mělo by být
rozhodnuto tak, aby stanovená vyživovací povinnost nebyla uložena v rozporu s dobrými mravy.
Přiznání výživného v souladu s dobrými mravy nebo v opačném případě jeho nepřiznání
pro rozpor s dobrými mravy spadá vždy do kompetence soudu.
8.2. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely
Ne vždy vydrží manželství trvat navěky. V případě, dojde-li mezi manžely k rozvodu,
zanikají právní mocí rozsudku o rozvodu manželství i všechna práva a povinnosti mezi nimi.
Rozvodem manželství dojde k zániku práv a povinností osobního rázu, ale i majetkového
charakteru. Základní podmínkou pro vznik nároku na přiznání výživného vůči bývalému manželu
je tak rozvod manželství. Vzhledem k této podmínce může nastat situace, kdy bývalý manžel
neuzavře v budoucnu žádné nové manželství, a tudíž tato podmínka bude naplněna po celou dobu
do konce jeho života.78
Po materiální stránce se předpokládá, že bývalí manželé jsou po rozvodu schopni se každý
postarat sám o sebe. Bohužel ne vždy tomu tak opravdu je a zánik manželství může představovat
pro jednoho z bývalých manželů značný dopad na jeho finanční situaci. Pro tyto případy zákon
stanovuje výjimku a umožňuje ve výjimečných případech stanovit vyživovací povinnost
mezi rozvedenými manžely.
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Právní úprava vyživovací povinnosti rozvedených manželů je v OZ více podrobnější,
než tomu bylo v ZOR. ZOR upravoval tento druh vyživovací povinnosti v hlavě čtvrté – „Výživné
rozvedeného manžela“, která byla součástí třetí části - ,,Výživné“. ZOR stanovoval, za jakých
okolností mohl rozvedený manžel požadovat příspěvek na výživu od bývalého manžela, podmínky
rozsahu výživného, okolnosti zohledňující míru zavinění na rozvodu manželství, pokud tím byla
druhému manželu způsobena závažná újma a zánik vyživovací povinnosti. Při porovnání ZOR
se současnou právní úpravou můžeme vidět značný pokrok. Ustanovení v OZ navazuje na ZOR,
ovšem více rozšiřuje kritéria, která musí soud při rozhodování brát v potaz.
Ustanovení vztahující se na vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely nalezneme
v § 760 - 763 OZ u oddílu zabývajícím se následky zániku manželství. U vyživovací povinnosti
rozvedených manželů zákon výslovně uvádí, že pro ni platí i obecná ustanovení o výživném.
Za podstatnou odlišnost od ostatních druhů vyživovací povinnosti můžeme považovat to,
že společenskoekonomickým základem zde není trvající, existující příbuzenský poměr
nebo obdobný poměr mezi oprávněným a povinným, ale poměr již zaniklý. Je nezbytné,
aby mezi oprávněným a povinným dříve existovalo manželství. Během trvání manželství můžeme
hovořit o vyživovací povinnosti manželů, kdežto teprve po zániku manželství je možné posuzovat
případnou vyživovací povinnost mezi manžely rozvedenými. Vyživovací povinnost rozvedeného
manžela nelze jakkoli vázat na případnou dříve přiznanou vyživovací povinnost manželů.
Ke změně došlo přijetím OZ u vztahu této vyživovací povinnosti vůči jiným druhům
vyživovací povinnosti. OZ nepřebral úpravu obsaženou v ZOR, která se týkala pravidla určujícího
přednost vyživovací povinnosti rozvedených manželů před vyživovací povinností dětí k rodičům.
Dalším rozdílem oproti ZOR je zpřísnění nároku na přiznání výživného rozvedenému
manželu. Ustanovení § 760 OZ uvádí, že bývalý manžel má vyživovací povinnost v případě,
není - li rozvedený manžel schopen sám se živit. Zpřísněním zavedeným OZ je skutečnost, že tato
neschopnost musí mít původ v manželství nebo v souvislosti s ním. Schopnost rozvedeného
manžela sám se živit neboli tzv. stav odkázanosti rozvedeného manžela představuje základní
hmotněprávní podmínku pro existenci i trvání vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely.
Neschopnost může spočívat v důvodech povahy subjektivní i objektivní. Subjektivními důvody
mohou být například věk, zdravotní stav či neschopnost vykonávat soustavně pracovní činnost
pro péči o malé děti. Důvodem objektivním lze pro příklad uvést nedostatek vhodných pracovních
příležitostí v místě bydliště.79 K posouzení otázky, kdy je rozvedený manžel schopen sám se živit
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se vyjádřil i Nejvyšší soud, který uvedl že: „sama skutečnost, že rozvedený(á) manžel (ka) pobírá
invalidní důchod, nestačí pro závěr o tom, že rozvedená manželka je schopna se sama živit (§ 92
odst. 1 ZOR), pokud z tohoto důchodu není s to uhradit vedle nutných nákladů na stravování také
další nezbytné potřeby.“80 Za velmi častý příklad neschopnosti sám se živit můžeme uvést i situaci,
kdy rozvedené manželce nevznikne nárok na starobní důchod, jelikož tato žena byla po dlouhou
dobu v domácnosti, o kterou pečovala. Rozsudkem Okresního soudu v Jindřichově Hradci bylo
řečeno, že: „celodenní péče o nezletilé dítě narozené v manželství účastníků, které bylo rozvedeno,
odůvodňuje neschopnost účastnice sama se živit a tato její neschopnost svůj původ v manželství,
a to i v případě, kdy dítě omezeným způsobem navštěvuje mateřskou školku.“81
Vyživovací povinnost má být poskytována mezi rozvedenými manžely v přiměřeném
rozsahu a za předpokladu, že to lze po bývalém manželu spravedlivě požadovat. Právě spravedlivé
požadování poskytování výživného by mělo zabránit svévolnému uplatňování práva na výživné,
tak aby každý rozvedený manžel nemohl kdykoli po rozvodu toto právo uplatnit. Zmíněné musí
být posuzováno s ohledem na věk, zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu
nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.
Při rozhodování o vyživovací povinnosti rozvedených manželů, tedy o výživném a o jeho
výši, musí soud vycházet z v OZ uvedených konkrétních důvodů, které musí brát na zřetel.
Samozřejmě se zohledňují i obecná kritéria – tj. odůvodněné potřeby a majetkové poměry
oprávněného, možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného. Konkrétní důvody, které je
zapotřebí zohlednit při posuzování nároku na výživné byly do § 760 odst. 2 OZ zavedeny,
protože předchozí úprava v ZOR posuzovala oprávněnost z hlediska zásady dobrých mravů,
což se v praxi ukazovalo jako nedostatečné.
V prvé řadě se soud zabývá otázkami, jak dlouho manželství trvalo či jakou dobu je již
manželství

rozvedeno.

Pro

posouzení

uveďme

příklad.

Rozdílná

bude

situace,

pokud by manželství trvalo třicet let a od rozvodu by uplynuly dva roky, po které by se rozvedený
manžel snažil neúspěšně řešit svoji špatnou ekonomickou situaci a dále situace, která by nastala
v případě pouze dvouletého trvání manželství, kdy se rozvedený manžel dostal do potíží
s financemi až po pěti letech od rozvodu.82 Z uvedeného je patrné, že čím déle manželství trvá
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a v čím kratší době po rozvodu oprávněný manžel požaduje poskytnout výživné, tím se šance
na přiznání výživného zvyšuje stejně tak jako se zvyšuje šance uznat výživné ve větším rozsahu.
Druhým kritériem je skutečnost, že si rozvedený manžel nebyl schopen opatřit přiměřené
zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka. Je jistě správné, pokud bývalý manžel,
který mohl pracovat a odmítl naskytlou práci, že mu nárok požadovat výživné po bývalém manželu
nenáleží. Odlišně musí být posuzováno, pokud rozvedený manžel ztratí zaměstnání krátce
po rozvodu z důvodů, díky nimž má značně omezené možnosti na trhu práce, např. z důvodů
organizační povahy, s ohledem na jeho věk či zdravotní stav.83
Za třetí musí soud přihlížet i k tomu, zda si rozvedený manžel nemohl zajistit výživu
řádným hospodařením se svým majetkem.
Významným kritériem je pro soud i posuzování podílu rozvedeného manžela za trvání
manželství na péči o rodinnou domácnost.
Soud rovněž musí brát v potaz, pokud se rozvedený manžel dopustil vůči bývalému
manželu nebo osobě mu blízké jednání, které je povahy trestného činu. V takovém případě
nemůžeme o přiznání nároku na výživné vůbec hovořit, jelikož by se jednalo o jasný rozpor
s dobrými mravy. Osoba blízká je výslovně vymezena v § 22 odst. 1 OZ.84 Za jednání povahy
trestného činu nemůžeme považovat pouze skutek, za který byl rozvedený manžel pravomocně
odsouzen, ale i skutečnost, že byl zproštěn obžaloby pro nedostatek deliktní způsobilosti (duševní
porucha, nepříčetnost) nebo případ, kdy k trestnímu stíhání vůbec nedošlo, ovšem nejsou žádné
pochybnosti o tom, že ke skutku došlo.85
Podle posledního hlediska je soud povinen přihlédnout k tomu, je-li dán jiný obdobně
závažný důvod. Zákonný výčet ponechává prostor pro zohlednění okolností jiných, které mohou
mít výrazný vliv na soud při jeho rozhodování.
K určování rozsahu má primárně docházet dohodou mezi oprávněným a povinným.
Do úvahy mohou přicházet dva způsoby uzavření dohody. Za prvé, může být dohoda uzavřena
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za trvání manželství, ovšem s účinky, které nastanou až okamžikem rozvedeného manželství.
Druhou variantou je možnost uzavřít dohodu až po rozvodu manželství.
Stejně tak jako rozsah vyživovací povinnosti si mohou manželé nebo bývalí manželé
dohodnout způsob poskytování výživného. V převážné většině případů se výživné poskytuje
peněžní formou, přičemž není vyloučena možnost ho poskytovat zcela nebo z části v naturální
podobě. Naturální způsob poskytování výživného lze uplatnit např. v situacích, kdy manželé žijí
ve společné domácnosti i přesto, že jejich manželství bylo rozvedeno. Vyživovací povinnost může
být plněna formou opakujících se dávek nebo jednorázovým plněním – tzv. odbytným. Uhrazením
odbytného dochází k zániku práva rozvedeného manžela na výživné. Institut odbytného ZOR sice
neznal, ale umožňoval uzavření smlouvy o poskytnutí jednorázového plnění, které by mělo také
za následek zánik práva na výživné.
Nedojde-li mezi rozvedenými manžely k dohodě, rozhodne podle výše uvedených
zákonných kritérií soud na návrh oprávněného rozvedeného manžela. Oprávněný manžel může
rovněž navrhnout soudu, aby stanovil vyživovací povinnost pro druhého rozvedeného manžela
v rozsahu zajišťujícím v zásadě stejnou životní úroveň rozvedených manželů. Možnost navrhnout
soudu výše uvedené je však podmíněno splněním následujících podmínek. Návrh je oprávněný
podat pouze manžel, který rozvrat manželství převážně nezpůsobil nebo s rozvodem nesouhlasil,
přičemž mu musela být rozvodem způsobena závažná újma. Pod pojem závažné újmy můžeme
zahrnout újmu ekonomickou, morální i osobní. Uvedený institut nazýváme tzv. sankčním
výživným. Přiznání sankčního výživného je časově omezeno, jelikož se předpokládá, že následky
způsobené rozvodem postupem času vymizí. OZ stanovuje, že takto lze přiznat výživné jen
na dobu okolnostem přiměřenou a nejdéle po dobu tří let po rozvodu. Uplynutím lhůty, která začíná
plynout následující den po právní moci rozsudku o rozvodu, zaniká právo požadovat sankční
výživné. Právo na sankční výživné nevzniká, pokud se bývalý manžel vůči druhému manželovi
dopustí jednání naplňující znaky domácího násilí. Pokud by jednání naplňovalo znaky domácího
násilí, právo na výživné by oprávněnému nevzniklo, ani kdyby jinak byly podmínky pro přiznání
sankčního výživného splněny.86 Domácí násilí bývá definováno jako opakované fyzické,
psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází v jejich soukromí
a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě
schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.87 Není vyžadováno,
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aby byl tyran uznán vinným a odsouzen za trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí
dle trestního zákoníku. U jednání postačuje pouhé naplnění znaků domácího násilí.88
Vyživovací povinnost rozvedených manželů zaniká odpadnutím zákonných předpokladů
jejího vzniku a trvání. OZ uvádí pouze jako důvod zániku vyživovací povinnosti rozvedených
manželů uzavření nového manželství (registrovaného partnerství) oprávněným manželem.
K zániku vyživovací povinnosti dojde rovněž i smrtí jednoho z rozvedených manželů, nabytím
schopnosti oprávněného manžela živit se samostatně, uplynutím doby u sankčního výživného,
poskytnutím odbytného či promlčením jednotlivých opětujících se plnění.89
8.3. Vyživovací povinnost rodičů a dětí (popř. předků a potomků)
Právní úprava v OZ je oproti ZOR poměrně složitěji členěna. Vyživovací povinnost rodičů
a dětí, popř. předků a potomků, nalezneme v OZ v části druhé „Rodinné právo“, hlavě II
„Příbuzenství a švagrovství“, dílu 2 „Poměry mezi rodiči a dítětem“, oddílu 3 „Rodiče a dítě“
a pododdílu 4 „Vyživovací povinnost“.
Jelikož vyživovací povinnost rodičů a dětí má také reciproční povahu, může být na straně
oprávněného i na straně povinného jak rodič, tak dítě. Za subjekty vyživovací povinnosti
považujeme tedy rodiče a děti. Rodiči dítěte jsou pokaždé matka a otec. Za matku dítěte
považujeme ženu, která dítě porodila. Právě porod představuje relevantní skutečnost pro posouzení
této skutečnosti. Během určování matky dítěte nevznikají v praxi zpravidla žádné problémy.
Poměrně obtížněji dochází k určování osoby otce. Otec dítěte se stanovuje podle zákonných
domněnek otcovství. Zákon rozlišuje tři domněnky otcovství. Podle první domněnky otcovství je
za otce považován manžel matky, pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí
třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl
manžel matky, prohlášen za nezvěstného. V případě narodí-li se dítě ženě znovu provdané, je
za otce považován manžel pozdější. Není-li možné určit otce za pomoci první domněnky, je otec
určen souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem nebo soudem. Nedojde-li k určení
otcovství ani dle této domněnky, rozhodne o otci soud. Otcovství tak určí soud na návrh dítěte,
matky nebo muže, který o sobě tvrdí, že je otcem. Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte
souložil v době, od které neuplynulo do narození dítěte méně než 160 a více než 300 dní,
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ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. Za rodiče nejsou považovány pouze osoby
příbuzné v prvním stupni v linii přímé, ale i osvojitelé soudním rozhodnutím o osvojení.
Pojem „dítě“ se v českém právním řádu používá v různých souvislostech a významech.
Ve smyslu práva občanského a pro účely vyživovací povinnosti je dítětem nejbližší potomek, tedy
osoba příbuzná v prvním stupni příbuzenství v přímé linii. Podle Úmluvy o právech dítěte
se dítětem rozumí lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž se na ni vztahuje,
nedosáhla zletilosti dříve.90
8.3.1 Vyživovací povinnost rodičů k dětem
Rodiče mají vůči svým dětem v zásadě práva a povinnosti trojího druhu. Za prvé, jim patří
práva a povinnosti statusové, za druhé, mají rodičovskou odpovědnost, za třetí, jim náleží
vyživovací právo a povinnost. Vyživovací povinnost ani právo na výživné nejsou součástí
rodičovské odpovědnosti.91 Součástí rodičovské odpovědnosti je pouze právo a povinnost chránit
a pečovat o dítě, osobně se s ním stýkat, zastupovat jej a spravovat jeho majetek. V případě,
došlo - li by k omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti u některého z rodičů, popř. u obou,
na vyživovací povinnost by to nemělo mít jakýkoli vliv, s výjimkou případů uvedených v zákoně.
Současně platí i situace opačná, kdy soustavné neplnění vyživovací povinnosti nijak neovlivňuje
rozsah a trvání rodičovské odpovědnosti vůči dítěti. Rovněž neplnění vyživovací povinnosti
nezakládá důvod pro omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti.92
K odlišnému charakteru mezi vyživovací povinností a rodičovskou odpovědností dospěl
i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 25. 6. 2011. Navrhovatel se v původním řízení domáhal
zbavení rodičovské zodpovědnosti otce k nezletilému. Návrh byl odůvodněn skutečností, že otec
nezletilého úmyslně neplnil vyživovací povinnost, která mu byla soudně stanovena ve výši 1.500,Kč měsíčně. Za neplnění vyživovací povinnosti byl otec nezletilého dokonce uznán vinným
pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Kolíně ze dne 10. 4. 2009, sp. zn. 2 T
66/2009, trestným činem zanedbání povinné výživy. Dále navrhovatel uvedl, že otec o nezletilého
nejeví zájem, nemá snahu obstarat si prostředky k obživě zaměstnáním, i přesto že mu v tom
nebrání žádná závažná překážka. Rozsudkem ze dne 24. 11. 2009, č. j. 22 P 166/2009-42 Okresní
soud v Kolíně rozhodl o zbavení rodičovské zodpovědnosti otce k nezletilému. Okresní soud
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dovodil, že zbavení rodičovské zodpovědnosti je jediným účinným prostředkem ochrany dítěte.
Dle Okresního soudu došlo ke splnění zákonných podmínek pro zbavení otce rodičovské
odpovědnosti právě úmyslným neplněním jeho vyživovací povinnosti nezletilému, jeho postihem
v rámci trestního řízení a jeho nezájmem o nezletilého. Dle Okresního soudu náleží veškerá
rodičovská odpovědnost matce nezletilého. Popsaná jednání považoval Okresní soud v Kolíně
za závažné zanedbání rodičovské odpovědnosti. Odvolací Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne
31. 3. 2010, č. j. 26 Co 69/2010-66, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na zbavení
otce rodičovské zodpovědnosti zamítl. Odvolací soud neshledal podmínky pro zbavení
ani pro omezení rodičovské odpovědnosti. Uvedl, že není důvod pro zbavení rodičovské
odpovědnosti, čímž by šlo svými důsledky o nejzávažnější zásah do práv rodičů, znamenající
i přerušení veškerých styků takového rodiče s nezletilým dítětem, jelikož otec se s nezletilým
pravidelně stýká v rámci styků realizovaných mezi nezletilým a matkou otce. Zbavení rodičovské
odpovědnosti odvolací soud považoval za nevhodné z důvodu zpřetrhání vzájemného citového
vztahu a možnosti projevení se této skutečnosti na psychickém stavu samotného nezletilého.
Odvolací soud vyloučil i možnost omezení rodičovské odpovědnosti, neboť nebylo zjištěno,
že by nezletilý měl nějaký majetek, se kterým by otec matce bránil v nakládání s ním
či v nakládání s jeho finančními prostředky. Proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno
dovolání, o kterém rozhodoval Nejvyšší soud. Dovolací soud shledal rozhodnutí soudu odvolacího
za správné. Nejvyšší soud posoudil způsob dosavadního výkonu rodičovské odpovědnosti otcem
a to, zda její řádné nevykonávání dosahuje značného stupně intenzity odůvodňujícího závěr
o nutnosti zbavení rodičovské zodpovědnosti. Tedy, zda zachování rodičovské odpovědnosti je
či není v zájmu nezletilého dítěte. Došel k závěru, že za situace existujícího vzájemného citového
vztahu mezi nezletilým dítětem a otcem, jejich kontaktů a zájmu otce o dítě, není v zájmu
nezletilého, aby otec byl rodičovské odpovědnosti zbaven. Zákonné podmínky pro zbavení otce
rodičovské zodpovědnosti v projednávané věci proto naplněny nebyly.93
Vyživovací povinnost rodičů vůči jejich dětem můžeme považovat za nejvýznamnější
ze všech druhů vyživovacích povinností. Vyživovací povinnost náleží oběma rodičům, ovšem
k posuzování dochází samostatně u každého rodiče zvlášť, poněvadž se nejedná o povinnost
solidární. Zde můžeme spatřit rozdíl oproti zmiňované rodičovské odpovědnosti. Rodičovská
odpovědnost náleží rodičům bez ohledu na to, zda jsou rodiče manželé či zda spolu žijí.
Rodičovská odpovědnost představuje povinnost nedílnou.
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Vyživovací povinnost rodičů vzniká okamžikem narození dítěte. Ze zákona má být tato
povinnost plněna rodiči především dobrovolně. Pokud tomu tak není, rozhoduje soud a počátek
povinnosti je v tomto případě dán konkrétním soudním rozhodnutím. Ovšem, pokud vyživovací
povinnost určil soud, neznamená to, že by již vyživovací povinnost neexistovala dříve. Způsob,
jakým bude vyživovací povinnost plněna, je proměnlivý s výjimkou situace, kdy dojde k uložení
vyživovací povinnosti soudem. Stanoví-li vyživovací povinnost soud, plnění se poskytuje
výhradně peněžní formou. Není přípustná argumentace povinného rodiče, kterému byla soudem
uložena vyživovací povinnost, že dítěti např. poskytl oblečení nebo že ho vzal na dovolenou,
a tudíž, že nemusí peněžité výživné plnit.94 Žije-li dítě s rodiči ve společné domácnosti, je mu
výživné obvykle poskytováno v naturální podobě, které zahrnuje uspokojování všech jeho
běžných potřeb jako je bydlení, strava, ošacení, uspokojování kulturních a sociálních potřeb,
hrazení výdajů spojených s léčením, studiem. V situacích, kdy rodič nemůže svou vyživovací
povinnost z objektivních důvodů plnit nebo je-li vyloučena možnost plnění vyživovací povinnosti
vymáhat na rodičích, vzniká vůči dětem vyživovací povinnost prarodičům a dalším předkům.95
U vyživovací povinnosti k dětem můžeme vidět rozdíl mezi dětmi zletilými a nezletilými.
Právo na výživné náleží nezletilému dítěti, které nedosahuje plné svéprávnosti, i přesto, že vlastní
svůj majetek, ovšem za podmínky, že zisk z tohoto majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti
není dostačující k jeho výživě. Odlišně je tomu u dítěte zletilého, kterému v případě vlastního
majetku právo na výživné od rodičů náleží až poté, co spotřebuje veškerý svůj prodejný majetek.
Teprve po spotřebování tohoto majetku tak lze hovořit o splnění podmínky pro přiznání výživného,
že dítě není schopné se samo živit. U dětí nezletilých tak nesmí docházet k tomu, aby byly nuceny
k prodeji jejich majetku.96
Při určování rozsahu vyživovací povinnosti rodičů k dětem je potřeba vycházet kromě
obecných hledisek uvedených v § 913 OZ ze zásady zásadně shodné životní úrovně, která má
přednost i před obecným kritériem odůvodněných potřeb oprávněného dítěte. Životní úroveň
můžeme vymezit jako určitý stupeň uspokojování životních potřeb subjektu v úzkém propojení
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k dalším aspektům, přičemž životní potřeby zahrnují potřeby hmotné i duchovní.97 Ze zákona
vyplývá, že pro určení vyživovací povinnosti není určena žádná dolní či horní hranice.
Vyživovací povinnost k dětem nemůže být v žádném případě dotčena, pokud rodiče nežijí
společně, ať již z důvodu, že společná domácnost zanikla nebo, že k jejímu vytvoření nikdy
nedošlo.98 Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou správně učinil závěr o tom, že došlo-li k rozvodu
rodičů, a to z jakékoliv příčiny, nemůže mít jejich rozvod na dítě žádný dopad.99
U tohoto druhu vyživovací povinnosti se uplatňuje tzv. nevyvratitelná domněnka o výši
příjmu povinného. V případě, rozhoduje-li soud o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti,
popř. o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti,
má výživou povinná osoba povinnost doložit řádně své příjmy předložením všech listin a dalších
podkladů, které jsou důležité pro zhodnocení majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit další
skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněných údajů chráněných podle jiného právního
předpisu. Pokud tak povinná osoba neučiní, platí, že její průměrný měsíční příjem činí
pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.
Domněnku nalezneme konkrétně v ustanovení § 916 OZ, přičemž se tedy uplatní pouze ve dvou
případech, a to v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti a v řízení o vyživovací povinnosti
jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti. U vyživovací povinnosti
rodičů k dítěti není pro uplatnění této domněnky rozhodující, zda se jedná o dítě zletilé či nezletilé.
Naopak je tomu u vyživovací povinnosti předků k dětem, kde lze tuto domněnku uplatnit pouze
u dětí nezletilých, které nenabyly plné svéprávnosti. Ustanovení zakotvující tuto domněnku tak
plní dvojí funkci, a to funkci motivační a sankční. Motivační funkce slouží k tomu, aby povinný
k vyživovací povinnosti doložil řádně soudu své příjmy a soud tak mohl rozsah výživného stanovit
podle zákonných kritérií. Funkce sankční se uplatňuje až v případě, nedojde-li k řádnému plnění
povinnosti, ke které je povinný motivován. Neplněním této povinnosti zároveň povinný zabraňuje
soudu zjistit jeho potenciální a skutečné příjmy. 100 Sledovat průměrné příjmy za jednotlivá
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povolání, regiony, věkové kategorie apod. je úkolem Českého statistického úřadu a Ministerstva
práce a sociálních věcí.101
Za odůvodněné potřeby dítěte lze za určitých podmínek považovat i tvorbu úspor.
Podmínky, za kterých lze tvorbu úspor považovat za odůvodněné potřeby dítěte jsou vymezeny
v ustanovení § 917 OZ. Především je třeba upozornit, že rovněž jako výše uvedená domněnka
o výši příjmu povinného se ustanovení § 917 OZ použije pouze, pokud bude soud rozhodovat
o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti předka k nezletilému dítěti,
které nenabylo plné svéprávnosti. Základní podmínku pro přiznání výživného v rozsahu
umožňujícím tvorbu úspor dítěti představují majetkové poměry povinného. Jestliže to majetkové
poměry osobě k výživě povinné připouštějí a zároveň to nevylučují okolnosti zvláštního případu,
můžeme tak hovořit o situaci, kdy lze odůvodněné potřeby dítěte považovat za tvorbu úspor.
Poskytnuté výživné vytvořené ve formě úspor přechází do vlastnictví dítěte. Pro správu částek,
které jsou takto poskytovány, platí obecná pravidla o jmění dítěte. Především můžeme pro správu
úspor použít ustanovení § 896 odst. 1 OZ, které ukládá rodičům povinnost pečovat o jmění dítěte
s péčí řádného hospodáře. Dojde-li ze strany rodičů k porušení výše uvedené povinnosti, vzniká
jim vůči dítěti společná a nerozdílná povinnost k náhradě škody. Vznikne-li mezi rodiči v rámci
péče o úspory spor o podstatných věcech, jsou povinni obrátit se na soud, který rozhodne
na základě jejich návrhu. Okamžikem, kdy dítě nabyde plné svéprávnosti, mu rodiče spravované
jmění odevzdají a předloží mu bez zbytečného odkladu vyúčtování ze správy tohoto jmění.
Vyúčtování je rodiči předkládáno pouze na žádost dítěte.102 Pro správu jmění dítěte se především
očekává dohoda mezi rodiči o případném zřízení účtu, na který se budou peníze ukládat.
Nedojde li - mezi rodiči k dohodě, mohou navrhnout soudu, aby rozhodl on. Nebude-li učiněna
ani tato varianta, bude výživné včetně úspor plněno tomu, komu bylo dítě svěřeno.103
Problematickým tématem u vyživovací povinnosti rodičů k dětem je situace, kdy se rodič
nachází ve výkonu trestu. Nachází-li se rodič ve výkonu trestu popř. v dlouhodobé vazbě, soud
přihlíží k tomu, zda má tento rodič ve vazbě nebo ve výkonu trestu pracovní uplatnění a z jakého
důvodu se zde nachází. Jestliže povinný rodič zaměstnán není, následkem může být i dočasné
pozastavení vyživovací povinnosti nebo přenesení vyživovací povinnosti na druhého rodiče
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či další příbuzné. Je-li rodiči uložen trest odnětí svobody za trestný čin zanedbání povinné výživy
podle § 196 zákona č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku nebo jiný trestný čin proti dítěti, má být
dle soudní praxe vyživovací povinnost během výkonu trestu zachována.104 Dle Stanoviska
Nejvyššího soudu105výkon vazby nebo trestu odnětí svobody za výše uvedené trestné činy
odůvodňuje závěr o potencialitě příjmů povinného, který je po dobu trvání vazby nebo výkonu
trestu odnětí svobody bez jakýchkoliv příjmů. Vyživovací povinnost ve výši odpovídající
potenciálnímu příjmu povinného však soud nestanoví, bylo-li by to v neprospěch dítěte.
V neprospěch dítěte, tedy v rozporu s principem nejlepšího zájmu dítěte, by bylo stanovení
vyživovací povinnosti povinnému rodiči, od kterého nelze reálně očekávat jeho splnění vyživovací
povinnosti s přihlédnutím k jeho situaci. V rozporu s nejlepším zájmem dítěte by bylo,
pokud by výživou povinný rodič byl dlouhodobě odsouzen k trestu odnětí svobody, neměl žádný
majetek, ve výkonu trestu by nebyl bez svého zavinění pracovně zařazen a i přesto vše by mu byla
uložena vyživovací povinnost.106
Za zmínku stojí i situace, kdy na straně povinného stojí rodič, který je podnikatelem.
Vyživovací povinnost soudy určují se zřetelem na příjmy faktické, ale i s ohledem na příjmy
potenciální. Potenciálním příjmem je takový příjem, kterého by rodič mohl dosahovat,
jestliže by se bez důležitého důvodu nevzdal výhodnějšího zaměstnání, výdělečné činnosti
nebo majetkového prospěchu, nebo jestliže podstupuje nepřiměřená majetková rizika.107
Podle názoru Nejvyššího soudu v případě, že povinný rodič provozoval podnikání neúspěšně
a ocitl se ve stavu hmotné nouze, nedochází u něj k zániku vyživovací povinnosti,
a to, ani pokud by nevlastnil žádný majetek. Pokud nebyl rodič jako podnikatel schopen vydělat
si alespoň minimální mzdu, měl podnikání ukončit a začít se věnovat pracovní činnosti dle své
kvalifikace, tak aby si zajistil příjem, který by byl dostačující k plnění jeho vyživovací
povinnosti.108 Mohou nastat i případy, kdy povinný rodič účelově zamění dosavadní zaměstnání
za méně výhodné. Soud zkoumá, jestli k této změně došlo z důležitého důvodu (např. zdravotní
důvody, organizační změny, změna bydliště apod.) Pokud soud neshledá pro změnu zaměstnání
za méně výhodné důvod, při určování vyživovací povinnosti vychází z příjmů, které měl rodič
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před změnou zaměstnání.109 Není rozhodující, zda rozdíl mezi příjmy a výdaji u rodiče
podnikatele, který má vyživovací povinnost k dítěti, je kladný či záporný. Ovšem je nutné
rozlišovat, zda se jedná o výdaje, které výlučně zajišťují výkon podnikatelské činnosti
nebo o výdaje, které spíše slouží k rozšiřování podnikatelské činnosti za účelem dosáhnout
vyššího zisku.110
K absolutnímu zániku vyživovací povinnosti může dojít smrtí oprávněného či povinného
nebo osvojením oprávněného. Relativní zánik vyživovací povinnosti způsobuje dočasná
neschopnost se samostatně živit.111 Výživné nebude přiznáno ani zletilému dítěti, které sice není
schopné samo se živit, ale chová se k rodiči, který má vůči němu vyživovací povinnost zvlášť
negativním způsobem tak, že toto chování je ve společnosti naprosto netolerovatelné.112 Typickým
důvodem pro snížení či v nejzávažnějších případech pro zánik nebo nepřiznání výživného
zletilému dítěti jsou situace, kdy dítě neprokazuje svým rodičům patřičnou úctu či respekt, chová
se vůči nim arogantně nebo dokonce násilným způsobem. Soud v souvislosti s chováním dítěte
rovněž posuzuje i chování rodičů. Důvodem je vyloučit, že neuctivé, vulgární a násilné jednání
zletilého dítěte nepramení právě z předchozího jednání rodičů. V případě zjištění soudu, že chování
dítěte je pouze jeho reakcí na přístup rodičů k němu, a to ať již jde o jednání, ke kterému docházelo
v minulosti či o jednání, které trvá i v době, kdy soud o vyživovací povinnosti rozhoduje,
nepovažuje soud jednání zletilého za tolik závažné, aby rodičům vyživovací povinnost nestanovil.
Rozhodné skutečnosti pro posouzení takové situace se u soudu prokazují pomocí SMS zpráv,
e- mailové komunikace, a v dnešní moderní době dokonce i za pomocí mobilních aplikací jako je
messenger nebo whatsapp.113
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8.3.2 Vyživovací povinnost dětí k rodičům
Vyživovací povinnost dětí vůči svým rodičům je upravena v ustanovení § 915 odst. 2 OZ.
Tento druh vyživovací povinnosti můžeme považovat za projev slušnosti a morálky, která odráží
zásadu mezigenerační solidarity.
Podle zmíněného ustanovení je dítě povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu. Zákon
pojem slušné výživy přímo nedefinuje. Při výkladu je nutné vycházet z nauky a judikatury. Slušnou
výživou rozumíme úhradu nejen nejnutnějších potřeb, ale i úhradu odpovídající průměrnému
životnímu standardu. Pod vyživovací povinnost tak nespadá pouze strava, ale i zabezpečení
bydlení, ošacení, zdravotní péče včetně zabezpečení přiměřeného sociálního a kulturního vyžití.114
Dětem vzniká vyživovací povinnost vůči svým rodičům teprve za předpokladu, že slušná
výživa není zabezpečena manželem rodiče či bývalým manželem rodiče.115
Základní podmínka pro vznik této vyživovací povinnosti rovněž vychází z ustanovení
§ 911 OZ (viz kapitola 6), dle kterého má rodič nárok na výživné, pokud není schopen sám se živit.
Příkladem, kdy se rodič může vyskytnout ve stavu odkázanosti na pomoc a výživu od svých dětí
můžeme uvést situaci, kdy rodiči náleží nízký starobní či invalidní důchod, který je nedostačující
pro uspokojení jeho základních potřeb. Na straně oprávněného se nacházejí rodiče dítěte, ovšem
rozsah vyživovací povinnosti dítěte je potřeba určovat pro každého rodiče zvlášť. Ohled se nebere
na to, zda spolu rodiče žijí v rodinné domácnosti či nikoliv. Povinným k vyživovací povinnosti je
zde dítě, přičemž je-li povinných dětí více, plní vyživovací povinnost rodičům každé dítě samo
za sebe. Samozřejmě i zde se přihlíží k majetkovým poměrům, schopnostem, možnostem i dobrým
mravům.116
8.4. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce je v OZ upraveno velmi
podobně jako právní úprava obsažena v ZOR. Tento institut poskytuje právní ochranu neprovdané
matce a těhotné ženě. OZ odstranil ze ZOR výraz „slehnutí“ a nahradil ho pojmem „porod“,
který není oproti původnímu termínu již zastaralý.117 Stejně tak OZ nahrazuje termín „příspěvek“
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výrazem „výživné“. K nahrazení došlo zejména z důvodu, že soudní praxe v zákonném
„příspěvku“ již přispívání nespatřovala, nýbrž v této věci rozhoduje stejně, jakoby rozhodovala
o výživném.118
Zvláštnost u tohoto institutu můžeme vidět v rozdílu vůči ostatním druhům vyživovací
povinnosti, kdy u ostatních druhů vyživovacích povinností je důležitý přímý osobní poměr
mezi povinným a oprávněným, který není jakkoliv zprostředkovaný. V případě tohoto druhu
vyživovací povinnosti je osobní poměr mezi oprávněnou osobou a k výživě povinným poměrem
nepřímým, který je zprostředkován právě společným dítětem.119
V současnosti dochází velmi často k rození dětí mimo manželství, a to ať svobodné matce
nebo nesezdanému páru. Právě těmto situacím věnuje zákon pozornost v ustanovení § 920 OZ.
V tomto paragrafu používané pojmy „otec dítěte“ a „muž, jehož otcovství je pravděpodobné“ je
nutné pro účely předmětného ustanovení nezaměňovat. Nezbytnost rozlišovat tyto pojmy je
důležitá zejména proto, že každý z pojmů se může užívat pouze v kontextu konkrétního odstavce
daného ustanovení.120 Z logického hlediska je rovněž v OZ potřeba odlišovat jednak matku dítěte,
jehož otec je určen na základě jedné z vyvratitelných domněnek otcovství, která ovšem není
za otce provdána a jednak těhotnou ženu. Uvedené subjekty je nutné odlišovat, jelikož každému
výše uvedenému subjektu náleží právo na výživu, popř. právo na úhradu nákladů spojených
s těhotenstvím či porodem jiným způsobem. Prvnímu subjektu, tedy matce dítěte, která není
za otce provdána, náleží právo na výživu a právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím
a porodem. Druhému subjektu – těhotné ženě, náleží mimo práva uvedená výše i právo požadovat
po pravděpodobném otci svého dítěte splnění výše uvedeného předem.
Neprovdané matce vznikne nárok na plnění vyživovací povinnosti díky existenci určitého
vztahu mezi ní a otcem jejího dítěte. Není rozhodující soužití, popř. nesoužití ve společné
domácnosti. Základní podmínkou je skutečnost, že matka není za otce dítěte provdána. Stav
odkázanosti na výživu, resp. neschopnost matky se živit samostatně, zde není oproti jiným druhům
vyživovacích povinností důvodem pro přiznání výživného neprovdané matce. Pro přiznání
výživného hraje klíčovou roli skutečnost, že v těhotenství a při narození dítěte dochází
k dočasnému či trvalému snížení příjmů matky. Právě tyto snížené příjmy je potřeba kompenzovat
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poskytováním výživy ze strany otce. Doba, po kterou je možné výživné poskytovat, je časově
omezena na dva roky. Na rozdíl od ZOR je počátek běhu této lhůty v OZ přesně vymezen. Počátek
lhůty je vázán na narození dítěte.121 Doba dvou let je stanovena jako délka maximální,
což znamená, že soud může výživné přiznat i na dobu kratší než dva roky.122 Jakým způsobem byl
počátek blíže specifikován v ZOR, bylo již uvedeno v kapitole 2.4 této práce. Otec dítěte má
povinnost vůči neprovdané matce přispívat jí v přiměřeném rozsahu i na úhradu nákladů spojených
s jejím těhotenstvím a porodem. Stejná povinnost vznikne i muži, jehož otcovství je
pravděpodobné. Tomuto pravděpodobnému otci vznikne povinnost přispívat na úhradu nákladů
spojených s těhotenstvím a porodem, i v případě, nedojde - li k narození živého dítěte.
Pokud pravděpodobný otec neplní svou povinnost dobrovolně, může od něj těhotná žena
požadovat částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím
a porodem předem. Těhotné ženě vzniká toto právo pouze po dobu jejího těhotenství. Těhotná
žena může své právo uplatnit pouze za pomoci návrhu podaného u soudu.123 Jelikož se jedná
o řízení, které soud nemůže zahájit bez návrhu, musí matka v žalobě popsat všechny důležité
skutečnosti a ty pak prokázat v samotném řízení. Povinností matky je vyčíslit náklady vzniklé
v souvislosti s pořízením těhotenské výbavy a výbavičky na dítě. Žena by měla popsat konkrétně
náklady na těhotenské šaty, obuv, cvičení, literaturu, zdravotnické pomůcky, jízdné
do zdravotnických zařízení, náklady na kočárek, postýlku, oblečení, pleny a další obdobné věci
sloužící k péči o ní a o dítě. Ze strany žalovaného velmi často dochází ke zpochybňování vyčíslení
jednotlivých částek s odůvodněním, že dané věci bylo možné pořídit za ceny nižší.
Aby ke zpochybňování docházet nemohlo, je dobré pro těhotnou ženu veškeré náklady prokázat
u soudu přiložením kopií dokladů o nákupech. Kromě nákladů těhotná žena v žalobě uvede svoji
současnou životní situaci a určí výši výživného, jaké by si představovala, aby jí pravděpodobný
otec poskytoval.124
Těhotná žena se může prostřednictvím návrhu rovněž u soudu domáhat, aby soud uložil
muži, jehož otcovství je pravděpodobné, povinnost poskytnout předem částku potřebnou
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k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného
právního předpisu mateřská dovolená (viz § 920 odst. 3 OZ).
Pro stanovení rozsahu této vyživovací povinnosti se uplatňuje hledisko přiměřenosti
a obecná ustanovení o výživném.
8.5. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery
Registrované partnerství je vymezeno v § 1 ZRGP jako trvalé společenství dvou osob
stejného pohlaví, které vzniká způsobem stanoveným zákonem.
První pokus o uzákonění partnerství byl u nás v roce 1998. Návrh zákona odkazoval
až na úpravu vztahu k nezletilým dětem na tehdy platný ZOR. Ovšem k přijetí zákona nedošlo,
jelikož byl zamítnut vládou.
Institut registrovaného partnerství byl v České republice uzákoněn až v roce 2006, kdy byl
ZRGP schválen, jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem Parlamentu České republiky. S přijetím
tohoto zákona nesouhlasil tehdejší prezident České republiky Václav Klaus, jenž využil své právo
veta a zákon vrátil zpět do Poslanecké sněmovny. Své rozhodnutí vrátit zákon zpět odůvodnil
mimo jiné tím, že: „zákon nepřípustně rozšířil regulaci mezilidských vztahů“.125 Prezident dále
ve svém stanovisku uvedl, že: „ZRGP je nepřípustným zvýhodněním jedné skupiny občanů země
oproti skupinám jiným.“ Prezident ve stanovisku rovněž negativně hodnotil i absenci vymezení
účelu registrovaného partnerství, kdy konkrétně dle jeho názoru u registrovaného partnerství chybí
identický či stejně zásadní společenský účel jako u institutu manželství, a to založení rodiny
a řádná výchova dětí. Stanovisko bylo prezidentem shrnuto následovně: „partnerství osob stejného
pohlaví do života naší společnosti a do našeho právního řádu patří (jako důsledek našeho obecně
liberálního pohledu na svět), státem registrované partnerství osob stejného pohlaví do našeho
právního řádu nepatří (jedná se o institut, který s liberalismem nemá nic společného a který je
pouhým využitím státu k prosazení určitých skupinových nároků a požadavků).“126 Z uvedeného je
patrné, že bývalý prezident České republiky se staví do role odpůrce ZRGP.
V Poslanecké sněmovně však došlo k přehlasování veta prezidenta Václava Klause,
ovšem za velmi těsného výsledku, kdy zákon byl přijat na základě 101 odevzdaných hlasů ze 177
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přítomných poslanců. K přijetí tudíž došlo opravdu na těsné hranici, která je pro přijetí zákona
vyžadována.127
V porovnání s ostatními evropskými státy došlo k uzákonění registrovaného partnerství
oproti České republice poměrně dříve. Jedním z prvních států, který umožnil registrované
partnerství osobám stejného pohlaví, bylo Dánsko v roce 1989.128
Jiná situace je u našich slovenských sousedů, kde vůbec registrované partnerství uzákoněno
není. Registrované partnerství v rámci Evropské unie neumožňují právní předpisy Bulharska,
Lotyšska, Litvy, Polska či Rumunska. V některých zemích je dokonce homosexuální jednání
nežádoucí

natolik,

že

gayové

jsou

kvůli

své

orientaci

pronásledováni,

mučeni

či v nejextrémnějších případech dochází i k jejich zabíjení. Jako příklad můžeme uvést Irán
či Nigérii, kde homosexuální jednání je zakázáno pod trestem smrti. V iránském trestním řádu je
zmíněna sodomie, kterou je rozuměn sexuální styk pouze mezi muži, za který náleží oběma
aktérům trest smrti. Dále iránský trestní řád zmiňuje i lesbické soužití, kdy ženám je ukládáno
za takové chování nejdříve sto ran a pokud by se přestupku dopustily opakovaně, při čtvrtém
porušení jsou rovněž trestány smrtí.129
Registrované partnerství můžeme chápat ve dvojím smyslu. Jednou z variant, jak můžeme
registrované partnerství vnímat, je stavět ho na stejnou úroveň jako manželství. Při této variantě
není nutná dvojí právní úprava. Takto je pojímáno registrované partnerství například v Nizozemí
či ve Švédsku.130 Nizozemsko bylo první zemí, která umožnila od roku 2001 homosexuálním
párům uzavírat sňatky a dokonce i adoptovat dítě. Odlišně je registrované partnerství vykládáno
v České republice, kde je partnerství oproti manželství chápáno stále jako méněcenné.
Registrovaným partnerům nenáleží stejná práva, jako jsou přiznávána manželům. Méněcenné
postavení registrovaných partnerů lze doložit i skutečností, že právní úprava registrovaného
partnerství není zahrnuta do OZ, ale je upravena samostatným zákonem.

127

LIPOVSKÁ, H. Deset let registrovaného partnerství v České republice – rodina opět v ohrožení. [online].
Institut Václava Klause. 2016. [cit. 10. 4. 2018]. Dostupné z: http://institutvk.cz/clanky/hana-lipovskadeset-let-registrovaneho-partnerstvi-v-ceske-republice-rodina-opet-v-ohrozeni.html.
128

Vstřícná Evropa. Sňatky homosexuálů umožňuje 25 zemí, 16 z nich je v Evropě. [online]. Echo24.cz.
7. 1. 2018. [cit. 10. 4. 2018]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SST53/vstricna-evropa-snatky-homosexualuumoznuje-25-zemi-16-z-nich-je-v-evrope.
129

KUST, J. Trest smrti za chybnou sexuální orientaci a lidská práva. [online]. Ústav práva a právní vědy.
3. 2. 2014. [cit. 12. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.ustavprava.cz/blog/2014/02/trest-smrti-za-chybnousexualni-orientaci-lidska-prava/.
130

KAUSTA, P. Registrované partnerství. [online]. Právní linka. 2014. [cit. 12. 4. 2018].
Dostupné z: http://www.pravnilinka.cz/userfiles/file/denik-2014-12-11.pdf.

53

Partneři mají mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost. Vzájemná vyživovací
povinnost je mezi partnery velmi významná, jelikož na rozdíl od manželství, kde manželům
uzavřením manželství vzniká jejich společné jmění, nevzniká v partnerství jakékoliv zákonné
majetkové společenství. To znamená, že partnerům uzavřením registrovaného partnerství nevzniká
společný majetek ani společná odpovědnost za závazky. Jediná možnost, jak mohou registrovaní
partneři majetek nabývat, je pouze v rámci podílového spoluvlastnictví. Registrované partnerství
se liší od manželství i tím, že zákon neukládá partnerům povinnost žít spolu či vzájemně
si pomáhat. Právě na základě vzájemné pomoci bývá obvykle vzájemná vyživovací povinnost
mezi manžely dovozována.131
Rozsah vyživovací povinnosti je určován tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů
byla zásadně stejná. V případě, neplnil-li by jeden z partnerů svou vyživovací povinnost
dobrovolně, může se druhý partner obrátit s návrhem na určení rozsahu k soudu. Soud při svém
hodnocení přihlíží k péči o společnou domácnost. Jedná se o klasické sporné řízení,
u kterého se uplatňují stejná pravidla jako u vzájemné vyživovací povinnosti mezi manžely.
Rovněž se uplatňují pravidla pro stanovení výše výživného, zjišťování osobních a majetkových
poměrů.132 Při určení rozsahu soud přihlíží k odůvodněným potřebám oprávněného partnera,
k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného partnera. Při hodnocení těchto
kritérií na straně povinného je soud povinen zabývat se i otázkou, zda se povinný partner nevzdal
bez důležitého důvodu zaměstnání, výdělečné činnosti, které by pro něj byly více výhodné
či majetkového prospěchu. Stejně tak soud hodnotí i to, zda povinný nepodstupuje nepřiměřená
majetková rizika.
I u tohoto druhu vyživovací povinnosti musí být dodrženo, aby výživné nebylo přiznáno,
pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy.
Neplní - li partner vyživovací povinnost, nastupuje vyživovací povinnost dětí. Vyživovací
povinnost mezi partnery má tudíž přednost před vyživovací povinností dětí.
8.6. Vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství
Dojde - li ke zrušení registrovaného partnerství, mají vůči sobě bývalí partneři za splnění
určitých podmínek vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití je
v ZRGP upravena v § 11. Žádat příspěvek na přiměřenou výživu může bývalý partner, který není
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schopen sám se živit. Povinný je povinen přispívat na výživu podle svých schopností, možností
a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se bývalí partneři mezi sebou, o výživném rozhodne
na návrh jednoho z nich soud. Vyživovací povinnost bývalých partnerů je v zákoně vymezena
stručněji oproti vyživovací povinnosti rozvedených manželů. Na rozdíl od vyživovací povinnosti
rozvedených manželů, není u bývalých partnerů vyžadováno, aby neschopnost k samostatné
výživě měla jakýmkoliv způsobem svůj původ v zaniklém partnerství. Dále se vyživovací
povinnost po zrušení partnerského soužití liší od vyživovací povinnosti rozvedených manželů tím,
že ZRGP nevymezuje kritéria, ke kterým by měl soud při rozhodování o výživném přihlížet.
Zmíněná kritéria jsou u vyživovací povinnosti rozvedených manželů vymezeny v § 760 odst. 2
OZ (blíže viz kapitola 8.2).
Oproti tomu je u bývalých partnerů, stejně jako u rozvedených manželů, možné přiznat
tzv. sankční výživné. Bývalému partnerovi, jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena
závažná újma a který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel, může být soudem
přiznáno výživné proti druhému bývalému partnerovi. Bývalý partner má nárok na výživné
v rozsahu stejném, v jakém by vznikla vyživovací povinnost, kdyby ke zrušení partnerského
soužití nedošlo. Doba, po kterou lze sankční výživné přiznat, je rovněž jako u manželství,
stanovena až na tři roky od zrušení partnerského soužití.
Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití zaniká dnem smrti povinného
partnera či jeho prohlášením za mrtvého. Dále zaniká dnem, kdy oprávněný bývalý partner uzavře
nové manželství či nové partnerské soužití. K zániku vyživovací povinnosti může dojít i v den,
kdy dojde k vyplacení jednorázové částky na základě písemné smlouvy uzavřené bývalými
partnery.
8.7. Právo některých osob na zaopatření
Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, právo některých osob na zaopatření představuje
zvláštní druh výživného.
Právo některých osob na zaopatření je upraveno v ustanovení § 1665 - 1669 OZ. V OZ je
toto právo začleněno do třetí části hlavy třetí, která se věnuje právu dědickému.
Hlavním cílem této právní úpravy je především zmírnit negativní dopad, který sebou
přináší smrt blízkého člověka, jenž poskytoval určitým osobám zaopatření nebo s nimi byl
ve vztahu popsaném zákonem.
Právo na zaopatření náleží nepominutelnému dědici, kterému nevznikl z určitého důvodu
nárok na povinný podíl, manželu zemřelého, těhotné vdově po zemřelém, matce jeho dítěte, jeho
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rodičům a osobám požívající bezplatné zaopatření v domácnosti. Pro všechny uvedené subjekty
platí, že mají společný vztah k zemřelému.133
OZ přiznává výše zmíněným oprávněným subjektům právo na zaopatření v různém
rozsahu. Právní úprava institutu práva na zaopatření obsažená v OZ rozlišuje právo na nutnou
výživu, právo na slušnou výživu a právo na nutné zaopatření. Ovšem uvedené pojmy nejsou v OZ
přímo definovány. Pro výklad těchto institutů ponechal zákonodárce prostor pro dotvoření práva
pomocí soudní judikatury. Za nutnou výživu je považováno uspokojování potřeb oprávněné osoby
v rozsahu, který je nezbytně nutný pro zajištění její výživy a základních osobních potřeb. Do slušné
výživy můžeme zahrnout uspokojování výživy a ostatních osobních potřeb oprávněné osoby,
a to i včetně bydlení, léků či zdravotních pomůcek. Nutné zaopatření chápeme jako pokrytí zcela
nezbytných potřeb oprávněné osoby zahrnující i bydlení.134
Na nutnou výživu má právo ten, kdo nemá právo na povinný díl, ale jinak by se nacházel
v pozici neopominutelného dědice. Ovšem pouze za podmínky, že se mu výživy nedostává a není
schopen sám se živit. Pro uplatnění nároku platí, že oprávněný nemůže dostat z pozůstalosti více,
než kolik by činil jeho povinný díl. Naproti tomu, nárok na nutnou výživu nevzniká tomu,
na jehož místě dědí jeho potomek nebo je-li jeho potomek na jeho místě povolán k povinnému
dílu.
Slušná výživa z pozůstalosti může být přiznána jednak pozůstalému manželu, těhotné
vdově, tak i matce zůstavitelova dítěte, která nebyla za zůstavitele provdána. Právo na slušnou
výživu je na rozdíl od práva na nutnou výživu časově omezeno. Pozůstalému manželu náleží právo
na slušnou výživu z pozůstalosti po dobu šesti týdnů po smrti manžela. Právo na slušnou výživu
má těhotná vdova až do konce šestého týdne po porodu. Stejné právo je přiznáno i matce
zůstavitelova dítěte, za předpokladu, že nebyla za zůstavitele provdána.
OZ přiznává pozůstalému manželu mimo práva na slušnou výživu i právo další, a to právo
na nutné zaopatření. Právo na nutné zaopatření vznikne pozůstalému manželu, pokud mu byl jeho
zákonný dědický podíl odepřen či zkrácen. Právo na nutné zaopatření trvá do té doby, než uzavře
pozůstalý manžel nové manželství. Nárok na toto právo vzniká pouze za podmínek,
že se pozůstalému manželu zaopatření nedostává jiným způsobem a není schopen sám se živit.
Pozůstalému manželu nemůže být přiznáno ovšem z pozůstalosti více, než kolik by činila polovina
jeho zákonného dědického podílu. Ovšem, pokud by pozůstalý manžel bez vážného důvodu
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nesdílel se zůstavitelem rodinnou domácnost nebo by byl pozůstalý manžel nezpůsobilým dědicem
či by se pozůstalý manžel dědictví zřekl či jej odmítl, právo na nutné zaopatření takovému manželu
nenáleží.
Právo na nutné zaopatření má za obdobných podmínek jak pozůstalý manžel,
tak i pozůstalý rodič. Odlišnost můžeme spatřit v omezení nároku pozůstalého, kdy pozůstalý
rodič nemůže dostat z pozůstalosti více, než kolik by činila třetina jeho zákonného dědického
podílu. Právo na nutné zaopatření nevznikne k dědictví nezpůsobilému rodiči, dále rodiči,
který dědictví odmítl či se jej zřekl nebo rodiči, který se dopustil činu, jenž zakládá důvod
k vydědění.
Poslední skupinou osob, které náleží právo na zaopatření, jsou osoby, které požívaly
až do smrti zůstavitele bezplatné zaopatření v jeho domácnosti. Pokud osoby výše uvedenou
podmínku splní, mají nárok na stejné zaopatření, a to po dobu tří týdnů po smrti zůstavitele.135
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9. Vybrané instituty v rámci vyživovací povinnosti
Pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu může zahrnovat mimo způsobu, jakým je
vyživovací povinnost plněna, i instituty jako jsou úroky z prodlení, plnění vyživovací povinnosti
za jiného či zálohované výživné. Všem zmíněným institutům je pozornost věnována
v následujících podkapitolách.
9.1. Přiznání výživného a způsob plnění vyživovací povinnosti
Podle ustanovení § 922 odst. 1 OZ se výživné přiznává nejdříve ode dne zahájení soudního
řízení. Výjimku z tohoto ustanovení představuje výživné pro děti a výživné pro neprovdanou
matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné pro děti je možné přiznat
i za dobu nejdéle tří let zpětně od tohoto dne a výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů
spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat zpětně dva roky od porodu.
Základní pravidlo pro způsob plnění vyživovací povinnosti je uvedeno v ustanovení
§ 921odst. 1 OZ. Výživné se dle tohoto ustanovení plní v pravidelných dávkách, které jsou splatné
vždy na měsíc dopředu. Výjimka může nastat, pokud soud rozhodne jiným způsobem
nebo dojde - li k dohodě mezi osobou k výživě povinné a osobou oprávněnou na jiném způsobu
plnění.
Pokud se zaměříme na ustanovení § 921 odst. 1 OZ, ve kterém se osoba výživou povinná
může dohodnout s osobou oprávněnou na jiném způsobu plnění, než na pravidelných dávkách,
můžeme si klást otázku, zda u vyživovací povinnosti rodičů k dětem lze uhradit výživné pro dítě
jednorázovou částkou, kterou by bylo možné zprostit se vyživovací povinnosti. Na rozdíl
od současné právní úpravy ZOR toto neumožňoval. ZOR obsahoval taxativní výčet, kdy bylo
možné připustit výjimku z pravidelného plnění. Jednorázovou výplatou se povinný rodič
nezbavoval své vyživovací povinnosti, a to ani v případě, dohodl - li se s druhým rodičem či přímo
se zletilým dítětem. Současná právní úprava připouští možnost, pokud je dítě svéprávné v plném
rozsahu, dohodnout se s povinným rodičem na plnění vyživovací povinnosti jednorázovou
částkou. Obsahové náležitosti této dohody v zákoně nenalezneme. Ovšem obsahem by mělo být
hlavně stanovení doby, za kterou bude výživné hrazeno dopředu. Výše uvedené však neznamená,
že by jednorázovým plněním zanikla rodičům vyživovací povinnost. Jednorázovým plněním
odpadne pouze povinnost plnit v pravidelných dávkách. Opačný výklad by představoval rozpor
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s povahou vyživovací povinnosti k dětem, jelikož u vyživovací povinnosti rodičů k dětem
nemůžeme stoprocentně určit den jejího zániku.136
Odlišnost od základního pravidla nalezneme u vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem,
kde ustanovením § 918 OZ je stanovena výjimka z pravidla měsíčního plnění. Zmíněné ustanovení
umožňuje soudu, aby osobě výživou povinné uložil složit zálohu na výživné splatné v budoucnu.
Ovšem tuto možnost může soud uplatnit pouze v případech hodných zvláštního zřetele. Případy
hodné zvláštního zřetele mohou být situace, kdy povinná osoba má například nepravidelné příjmy
nebo kdy se lze domnívat, že by výživa dítěte byla v budoucnu zajištěna nedostatečně.
Nepravidelné příjmy se vyskytují zejména u zaměstnanců, kteří vykonávají svou práci pouze
v určitém období – tedy u tzv. sezónních zaměstnanců. Příkladem, kdy by výživa dítěte nebyla
plněna řádně, můžeme uvést situaci, kdy povinný podniká a prokazatelně podstupuje majetková
rizika. Rovněž případ zvláštního zřetele může nastat, pokud by vymáhání bylo značně
komplikované. Problematicky by se výživné vymáhalo například v případě delšího pobytu
povinné osoby v zahraničí.137 Je-li naplněna podmínka případu hodného zvláštního zřetele,
výživné poskytnuté dítěti přechází do jeho vlastnictví postupně, a to k jednotlivým dnům splatnosti
výživného. Záloha složená na výživné splatné v budoucnu je považována a hledí se na ní jako
na majetek povinného. Zde stojí za zmínku upozornit na rozdíl, kdy oproti výše uvedené záloze,
která je ve vlastnictví povinného, je tvorba úspor (blíže viz kapitola 8.3.1) považována
za vlastnictví dítěte.
Další odchylkou od základního pravidla je výživné rozvedeného manžela, kde je zákonem
připuštěno, aby se rozvedení manželé domluvili, že místo poskytování pravidelných dávek bude
plněno jednorázově – tzv. odbytným. Odbytné u rozvedených manželů má, na rozdíl
od jednorázového plnění u vyživovací povinnosti rodičů k dětem, konečný charakter. To znamená,
že poskytnutím odbytného zaniká vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely nadobro. 138
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Poslední zákonnou výjimkou je výživné včetně úhrady nákladů spojených s těhotenstvím
a porodem, které je přiznané těhotné ženě podle § 920 odst. 2, odst. 3 OZ. Výjimku zde konkrétně
představuje možnost poskytovat částku určenou na plnění výživného předem.139
9.2. Úroky z prodlení
Za velmi významnou změnu považujeme zavedení úroku z prodlení u dlužného výživného.
Tuto klíčovou změnu přinesla první novela OZ, která byla schválena Parlamentem České
republiky 14. prosince 2016. Novela byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2016 Sb.
Do přijetí novely převažoval v rozhodovací činnosti soudů názor, že při určování výživného nebylo
možné oprávněnému společně s výživným přiznat i úroky z prodlení. Skutečnost, že úroky
z prodlení nešlo přiznávat, potvrdilo i sjednocovací stanovisko Nejvyššího soudu vydané 19. října
2016.140 Můžeme říci, že se jednalo o poměrně krátké časové rozpětí mezi vydáním stanoviska
a okamžikem, kdy došlo k přijetí již zmíněné první novely OZ. Názor potvrzený uvedeným
stanoviskem platil jak od okamžiku přijetí nového OZ, tedy od 1. 1. 2014, tak rovněž i za účinnosti
ZOR.141 Novela č. 460/2016 Sb., svým dvanáctým novelizačním bodem doplnila § 921 OZ o druhý
odstavec. Ustanovení § 921 odst. 2 OZ v současné době stanovuje: „Po osobě výživou povinné,
která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku
z prodlení.“
Problém vyskytující se v souvislosti se zavedením úroků z prodlení se objevil již
při stanovení účinnosti jednotlivých ustanovení novely. Novela nabývala účinnosti postupně,
přičemž úroky z prodlení z výživného nabyly účinnosti šedesátým dnem od vyhlášení ve Sbírce
zákonů. Úroky z dlužného výživného může oprávněný požadovat nejdříve od 28. února 2017,
teprve po tomto datu musí být povinný v prodlení s placením. Žádat úrok za dobu minulou není
umožněno.142
Dalším, leč méně podstatným problémem, byla absence přechodných ustanovení novely
k otázce úroků z prodlení z výživného. K předmětnému ustanovení § 921 odst. 2 OZ chyběla
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i důvodová zpráva, jelikož k přijetí ustanovení došlo až v průběhu legislativního procesu.143
Vzhledem k tomu je třeba při výkladu vycházet z obecných ustanovení OZ, zejména z ustanovení
§ 3028 OZ, podle kterého se práva a povinnosti řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti
a právní poměry minulé se řídí dosavadními právními předpisy.
Jelikož nárok požadovat úrok z prodlení se nachází v OZ mezi společnými ustanoveními
o výživném, vztahuje se tudíž nejen na výživné na nezletilé děti, ale na všechny druhy
vyživovacích povinností.
Z formulace uvedené v OZ je patrné, že úrok z prodlení z výživného může oprávněná osoba
požadovat, ale také nemusí. Záleží pouze na osobě oprávněné, zda se bude úroku z prodlení
domáhat, jelikož povinnost platit k dlužnému výživnému i úrok nevyplývá přímo ze zákona.144
Nicméně novelou zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vyhlášenou zákonem
č. 296/2017 Sb., byl s účinností od 30. 9. 2017 vložen nový § 472a zákona o zvláštních řízeních
soudních. Vložené ustanovení přiznává soudu možnost, v případě rozhoduje - li o výživném
pro nezletilé dítě, v rozhodnutí uložit povinnost i k zaplacení úroku z prodlení. Ovšem o takovém
úroku soud může rozhodovat pouze na návrh. Stejným způsobem lze u nezletilých dětí navrhovat
přiznání těchto úroků do budoucna.
Úroky z prodlení z výživného náleží oprávněnému ode dne, kdy se dlužník dostal
do prodlení, tedy ode dne následujícího po dni, kdy byl dlužník povinen podle rozhodnutí soudu
nebo dohody schválené soudem výživné nejpozději zaplatit.145 Výše úroku z prodlení je stanovena
v § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Podle daného nařízení výše ročního úroku z prodlení odpovídá
výši repo sazby, kterou stanovuje Česká národní banka pro první den kalendářního pololetí,
ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.146
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9.3. Plnění vyživovací povinnosti za jiného
Institut plnění vyživovací povinnosti za jiného se výslovně v současné právní úpravě
nenachází.

Při

ohlédnutí

do

minulosti

se

ani

v OZO

nenacházelo

ustanovení,

ve kterém by problematika plnění vyživovací povinnosti za jiného byla obsažena. Právo na úhradu
vyživovací povinnosti za jiného bylo možno uplatnit v rámci ustanovení § 1042 OZO,
které stanovilo: „Kdo učiní za jiného náklad, který tento by byl musil učiniti sám podle zákona, má
právo požadovati náhradu“. Třetí osobě, která vynaložila prostředky pro výživu oprávněného,
tak vznikl nárok vůči tomu, komu vyživovací povinnost náležela. Nároku na náhradu
vynaloženého výživného se mohl domáhat pouze ten, kdo výživné fakticky namísto živitele
poskytl. Osoba, které tento nárok vznikl, mohla požadovat náhradu výživného pouze do výše,
která byla přiměřená potřebám osoby oprávněné a schopnostem povinného. Odlišně tomu bylo
v ZOR, kde dle ustanovení § 101 ZOR, ten, kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací
povinnost, byl oprávněn na něm požadovat úhradu tohoto plnění.
Pro případy plnění vyživovací povinnosti za jiného se v současné době z důvodu absence
ustanovení po vzoru ZOR použijí ustanovení o závazcích z bezdůvodného obohacení (§ 2991
a násl. OZ).147 Ustanovení týkající se bezdůvodného obohacení se v OZ nacházejí v hlavě IV
pod názvem: „Závazky z jiných právních důvodů“. Konkrétně v situacích při plnění vyživovací
povinnosti za jiného se využije ustanovení § 2991 odst. 2 OZ, které uvádí: „Bezdůvodně se obohatí
zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního
důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl
po právu plnit sám“. Z uvedeného je pro nás klíčová zvláštní skutková podstata bezdůvodného
obohacení spočívající v obohacení se tím, že za obohaceného bylo plněno, co měl po právu plnit
sám, tedy k plnění došlo někým jiným. Strany nacházející se v daném vztahu můžeme nazývat
ochuzený a obohacený. Ochuzenému náleží právo domáhat se od obohaceného vydání
bezdůvodného obohacení. Základním předpokladem k tomu, aby mohl ochuzený uplatnit vůči
obohacenému své právo na vydání bezdůvodného obohacení, je možnost a schopnost povinného
výživné poskytovat. V situaci, kdy by sám povinný v rozhodné době neměl možnosti či schopnosti
výživné poskytovat a ani jeho majetkové poměry by mu poskytování výživného neumožňovaly,
pak by nebylo možné se po povinném úspěšně domáhat vydání bezdůvodného obohacení. Řízení
na vydání bezdůvodného obohacení může být zahájeno pouze na návrh, který musí obsahovat
srozumitelně a dostatečně určitě specifikovanou výši úhrady. Návrh je pro soud závazný.
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S institutem bezdůvodného obohacení se v souvislosti s vyživovací povinností můžeme
v praxi setkat v následujících případech. Za prvé, může jít o situace, kdy jeden z rodičů dítěte plní
výživné i za druhého (zcela nebo z větší části) nebo příbuzní ze strany jednoho rodiče dítěte plní
výživné i za příbuzné ze strany druhého rodiče. Druhý příklad může nastat, pokud jedno dítě plní
vyživovací povinnost ke svému rodiči i za své sourozence. Dalším příkladem, kde se s danou
problematikou můžeme v praxi setkat, je v případě popření otcovství manžela matky. Zde
se vyživovací povinnost koncentruje v osobě matky, pokud nedojde k následnému určení otcovství
jiného muže.148
9.4. Zálohované výživné
Hlavním úkolem zálohovaného výživného by měla být především pomoc rodinám,
které se dlouhodobě nacházejí v nepříznivé finanční situaci, jejímž důvodem je nehrazení
stanoveného výživného ze strany rodiče povinného k vyživovací povinnosti. Zálohované výživné
by mělo představovat reakci na situace, kdy dítě, jemuž bylo rozhodnutím soudu nebo soudem
schválené dohody určeno výživné, přiznané výživné neobdrží.149
Institut zálohovaného výživného prozatím není v naší právní úpravě zakotven. Ovšem
v nedávné době byl projednáván návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „návrh ZoZV“). Návrh byl předložen skupinou
poslanců150 Poslanecké sněmovně 14. 3. 2018. Poté, co byl schválen návrh ZoZV Vládou České
republiky, došlo sociálním výborem pro sociální politiku k přerušení projednávání zálohovaného
výživného. Očekávané nabytí účinnosti zákona o zálohovaném výživném se předpokládalo v roce
2019.
Zálohované výživné bylo v návrhu ZoZV vymezeno jako zvláštní sociální dávka,
která by byla poskytována a jejíž náklady by hradil stát. Nárok na zálohované výživné by vznikl
dle návrhu ZoZV za splnění následujících podmínek. Nárok by vznikl, pokud povinná osoba
by neplnila řádně a včas vyživovací povinnost, která jí byla soudně uložena. Pro naplnění této
podmínky by byla důležitá existence pravomocného soudního rozhodnutí nebo soudem schválené
dohody. K neplnění vyživovací povinnosti by muselo docházet minimálně po dobu dvou
148

KRÁLÍČKOVÁ, Z., TELEC, I. Výživné v novém občanském zákoníku. [online]. Bulletin advokacie.
31. 03. 2014. [cit. 19. 7. 2018]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vyzivne-v-novemobcanskem-zakoniku#ftn20.
149

Důvodová zpráva k návrhu zákona o zálohovaném výživném ze dne 29. 3. 2017. [online].
[cit. 19. 7. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=126&CT1=0.
150

Alena Gajdůšková, Ondřej Veselý, Petr Dolínek, Jiří Běhounek, Jan Chvojka, Kateřina Valachová, Jan
Hamáček, Bohuslav Sobotka.

63

kalendářních měsíců, po kterou by povinná osoba svou vyživovací povinnost nehradila. Pro nárok
na zálohované výživné by musela být splněna podmínka rozhodného příjmu, kdy příjem
oprávněné osoby a osob, které jsou posuzovány společně s ní, nemůže přesáhnout 2,7 násobek
životního minima. Oprávněná osoba včetně osob posuzovaných společně s ní by musely pro nárok
splnit podmínku bydliště. Tyto osoby by museli mít bydliště na území České republiky. Bydliště
má osoba na území České republiky především v případě existuje-li významný důvod, zájem či
aktivita, ze které lze odvodit vztah této osoby s Českou republikou. Za takové skutečnosti můžeme
považovat například dlouhodobé pobývání osoby na území České republiky, vykonávání
výdělečné činnosti či přípravu na budoucí povolání nebo žije-li zde osoba se svou rodinou.
Podmínka bydliště by se nevztahovala na všechny oprávněné osoby, konkrétně se neuplatní u osob
uvedených v § 2 odst. 1 písm. b)151návrhu ZoZV. Zálohované výživné by bylo poskytováno ve výši
soudem uložené vyživovací povinnosti, avšak pouze nejvýše ve výši 1,2 násobku částky životního
minima oprávněné osoby. Právo oprávněné osoby by poskytnutím zálohovaného výživného
přecházelo na stát. Orgánem rozhodujícím o zálohovaném výživném by byly krajské pobočky
nebo pobočka pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky. Krajské pobočky
by rozhodovaly především v otázkách přiznání či nepřiznání zálohovaného výživného, o změně
jeho výše, o jeho odnětí, o zastavení výplaty, vrácení neprávem či v nesprávné výši poskytnutého
zálohovaného výživného. Pokud by krajská pobočka Úřadu práce byla ve vymáhání pohledávky
na výživném vůči povinnému neúspěšná, byla by výplata zálohovaného výživného zastavena.
Neúspěšnost by musela spočívat ve zjištění, že povinná osoba nedisponuje s žádným majetkem.
Můžeme říci, že se zde striktně promítá požadavek zálohovanosti dávky. Proti rozhodnutí krajské
pobočky Úřadu práce České republiky by mohla osoba v případě nespokojenosti podat odvolání.
O odvolání, jež nemá odkladný účinek, by rozhodovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Odvolání by se mohlo podávat proti všem rozhodnutím krajských poboček Úřadu práce,
kromě rozhodnutím sdělených ve formě písemného oznámení. Oznámení by krajské pobočky
Úřadu práce vydávaly, jestliže by došlo ke změně výše zálohovaného výživného na základě
soudního rozhodnutí o změně výše běžného výživného. Obranný mechanismus pro osoby
nespokojené s oznámením krajských poboček Úřadu práce by představovaly námitky,
které by bylo možné uplatnit do 15 dnů, ode dne výplaty zálohovaného výživného v jiné výši.
V souvislosti s přijetím předmětného návrhu ZoZV by vznikla Úřadům práce České republiky
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nová povinnost. Povinnost by spočívala v podávání podnětů orgánům činným v trestním řízení
k zahájení trestního stíhání. Důvod této povinnost je dán s ohledem na § 196 zákona č. 40/2009
Sb., Trestního zákoníku (dále jen „TZ“), podle kterého se osoba dopouští trestného činu zanedbání
povinné výživy, pokud neplní po dobu delší než čtyři měsíce, byť i z nedbalosti, svou zákonnou
povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného.152 Více k trestnému činu zanedbání povinné výživy
bude uvedeno v následující kapitole této práce.
Při ohlédnutí do minulosti nebyla vždy Česká republika bez zákona zaměřujícího
se na zálohované výživné. Zálohované výživné bylo upraveno přímo zákonem č. 57/1948 Sb.,
o zálohování výživného dětem. Zákon se vztahoval pouze na děti mladší 18 - ti let věku,
které musely být československými státními občany. Podmínku československého státního
občanství bylo možné jednotlivě prominout v případech hodných zvláštního zřetele. O prominutí
rozhodovalo dohodou Ministerstvo sociální péče s Ministerstvem zahraničních věcí. Věkový limit
18 - ti let šlo výjimečně pro uplatnění nároku překročit za splnění jedné ze dvou podmínek. Zákon
se vztahoval na děti starší 18 - ti let, jestliže se připravovaly vědecky nebo odborně pro své budoucí
povolání nebo pokud byly pro duševní či tělesnou vadu nezpůsobilé vydělávat a jejich vlastní
příjem včetně výživného nepřevýšil za předchozí kalendářní čtvrtletí 1800 Kčs.
Na rozdíl od České republiky funguje institut zálohovaného výživného například
v Německu či na Slovensku. Do nedávna bylo na Slovensku náhradní výživné upraveno zákonem
č. 201/2008 Z. z., O náhradnom výživnom. Zmíněný zákon byl novelizován zákonem č. 66/2018
Z. Z.,153 přičemž účinnost zákona byla stanovena od 1. července 2018. Poskytování náhradního
výživného je slovenským zákonem shrnuto celkem do sedmnácti paragrafů. Oprávněné osobě
přísluší nárok na náhradní výživné ve dvou případech. V prvním případě, pokud rodič oprávněné
osoby či jiná fyzická osoba, které byla uložena vyživovací povinnost, neplní vyživovací povinnost
v plné výši, určeným způsobem a ve stanovené lhůtě nejméně po dobu tří po sobě následujících
měsíců. Ve druhém případě nárok vzniká, jestliže oprávněné osobě nevznikl nárok na sirotčí
důchod nebo sirotčí výsluhový důchod nebo pokud je suma tohoto typu důchodu nižší než suma
minimálního výživného. Je-li splněna jedna z výše uvedených podmínek, musí oprávněná osoba
zdržující se na území Slovenské republiky, které byla poskytnuta doplňková ochrana, mít pro nárok
na náhradní výživné trvalý či přechodný pobyt na území Slovenské republiky. Průměrný měsíční
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příjem za posledních šest kalendářních měsíců, které předcházejí kalendářnímu měsíci,
ve kterém byla podána žádost o náhradní výživné, nesmí přesahovat 2,2 násobku sumy životního
minima. Při posuzování průměrných příjmů u osob samostatně výdělečně činných se použije jejich
poslední daňové přiznání. Úřad práce, sociálních věcí a rodiny příslušný podle místa trvalého
pobytu oprávněné osoby, jenž o náhradním výživném rozhoduje, rovněž mimo jiné přehodnocuje
trvání nároku na náhradní výživné. K přehodnocování dochází každých šest kalendářních měsíců,
přičemž lhůta na první přehodnocení začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém začalo konání o náhradním výživném.
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10. Následky neplnění vyživovací povinnosti
Vyživovací povinnost představuje zákonnou povinnost, k jejímuž plnění by mělo docházet
dobrovolně. Nicméně, ve značném počtu případů vyživovací povinnost dobrovolně plněna není.
Není-li vyživovací povinnost plněna dobrovolně, může oprávněná osoba požadovat výkon
rozhodnutí, ovšem za podmínky existence pravomocného a vykonatelného rozhodnutí.
Následky neplnění vyživovací povinnosti mohou být řešeny dokonce trestněprávní cestou.
Hlavním trestněprávním předpisem řešící situace nedostatečného či nulového plnění vyživovací
povinnosti je TZ, který ve své druhé části – „Zvláštní část“ obsahuje ustanovení zakotvující přímo
trestný čin zanedbání povinné výživy. Trestný čin zanedbání povinné výživy se nachází v § 196
TZ, přičemž je zařazen mezi trestné činy proti rodině a dětem. Paragraf je složen ze dvou
základních a jedné kvalifikované skutkové podstaty, jenž stanovuje přísnější trest pro pachatele,
vydal-li pachatel oprávněnou osobu činem uvedeným v některých ze základních skutkových
podstat nebezpečí nouze.154
Trestný čin zanedbání povinné výživy řadíme mezi přečiny, tedy do kategorie obsahující
méně závažné trestné činy. Trestný čin zanedbání povinné výživy, jak zmiňuje i judikatura,155 má
povahu trvajícího trestného činu, který je páchán, pokud pachatel zaviněně udržuje protiprávní
stav, vyvolaný neplněním či vyhýbáním se zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného.
Pro trestnost tohoto trestného činu TZ připouští zavinění jednak ve formě úmyslného
jednání, tak i ve formě nedbalostního zavinění. Úmyslná i nedbalostní forma zavinění přichází
v úvahu u prvního odstavce § 196 TZ. U odstavce druhého je nutné pouze úmyslné zavinění.
Pro použití okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle odstavce třetího postačuje
zavinění z nedbalosti. Při nedbalostním jednáním pachatel ví, že má plnit vyživovací povinnost,
ale bez přiměřených důvodů spoléhá na to, že ji plnit nemusí. Pro příklad můžeme uvést situaci,
kdy pachatel byl utvrzen svou manželkou, že není otcem jejího dítěte narozeného za trvání
manželství, a že od něho z tohoto důvodu výživné nevyžaduje. Formou zavinění je nutné se ovšem
zabývat v každém individuálním případě a je potřeba výslovně ji uvést v rozsudečném výroku.156
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U zanedbání povinné výživy rozlišujeme z hlediska objektivní stránky trestného činu
neplnění a vyhýbání se vyživovací povinnosti. Při neplnění vyživovací povinnosti se oprávněnému
nedostává po určitou dobu od povinného vyživovací povinnost ve stanoveném obsahu či rozsahu.
Vyživovací povinnost není ve stanoveném rozsahu plněna, pokud je hrazena povinným v nižších
částkách, než jaké mu byly určené soudním rozhodnutím. Dále není rozsah naplněn,
pokud výživné není přiměřené majetkovým poměrům a výdělkovým možnostem a schopnostem
osoby povinné poskytovat výživné, jakož i majetkovým poměrům a základním potřebám osoby
oprávněné. Neplněním vyživovací povinnosti rozumíme tedy zaviněné neplacení výživného
nebo neposkytování příslušného plnění v naturální formě. Vyhýbání zahrnuje nejen neplnění
vyživovací povinnosti, ale i podnikání aktivních kroků, které vedou pachatele ke zbavení
či zmaření jeho vyživovací povinnosti nebo k oddálení možnosti vymáhat nárok oprávněného
na výživné. Vyhýbáním může být častá změna zaměstnání bez závažného důvodu, cílené vyhýbání
se výkonu pracovní činnosti nebo úmyslné sjednání pracovního poměru, kde může povinný
dosáhnout podstatně nižšího výdělku, než jaký povolují jeho obecné možnosti a schopnosti.
Za vyhýbání se vyživovací povinnosti můžeme považovat též jednání osoby ve výkonu trestu
odnětí svobody záměrně odmítající vykonávat zajištěnou práci nebo se úmyslně sebepoškozující
s cílem přivodit si pracovní neschopnost. Vyhýbání se vyživovací povinnosti musí být
uskutečňováno úmyslně, přičemž k němu musí docházet pouze úmyslem přímým.157 U úmyslu
přímého pachatel tak chtěl učinit, i když věděl, že poruší trestním právem chráněný zájem,
nebo alespoň věděl, že k porušení či ohrožení zájmu může dojít.158 Nezájem o získání zaměstnání
sám o sobě nemusí znamenat úmyslné vyhýbání se vyživovací povinnosti. Rozsudkem Okresního
soudu v Domažlicích ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. 1 T 159/2004, byl obviněný P. N. uznán vinným
pro trestný čin zanedbání povinné výživy dle § 213 odst. 2 trestního zákona č. 140/1961 Sb.,
ve znění účinném do 31. 12. 2009 (§ 196 odst. 2 TZ). Obviněným nebylo hrazeno soudem
stanovené výživné vůči nezletilé dceři od 12. 9. 2002 do 31. 8. 2004. Přestože byl se svou
povinností seznámen, nebyla plněna řádně, ani nebyla z jeho strany snaha plnit ji v minimální
možné míře v době, kdy byl zaměstnán a vážně se nezajímal o získání nového zaměstnání.
Rozsudek byl napaden obviněným nejprve odvoláním, které Krajský soud v Plzni usnesením
zamítl. Po neúspěšném odvolání bylo obviněným podáno proti usnesení dovolání. Dovolání
obviněný opíral o nesprávnou kvalifikaci jeho jednání jako trestného činu podle § 213 odst. 2
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trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009 (§ 196 odst. 2 TZ). Obviněný
byl toho názoru, že jeho jednání lze kvalifikovat pouze jako vědomou nedbalost a nikoli jako
úmyslné jednání. Vzhledem k tomu, tak mohl prý naplnit skutkovou podstatu podle § 196 odst. 1
TZ, přičemž své tvrzení opírá i o skutečnost, že ačkoliv výživné neplatil, svou dceru si k sobě
pravidelně brával, hradil její životní potřeby, pořizoval jí dárky a zároveň uhradil část výživného
matce nezletilé dcery. K dovolání se vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně, podle které nemůže být
čin obviněného posuzován podle § 196 odst. 2 TZ, jelikož zde chybí zavinění ve formě úmyslu,
ale pouze jako prosté neplnění vyživovací povinnosti podle § 196 odst. 1 TZ. Nejvyšší soud dospěl
k závěru, že nezjistí-li se, že za účelem zbavení se vyživovací povinnosti obviněný činí aktivní
kroky, či je podniká, aby došlo k oddálení či celkovému zmaření plnění, neznamená to nutně,
že jednáním, kterým se v posuzovaném období nezajímal o získání zaměstnání, se dopustil
úmyslného vyhýbání vyživovací povinnosti. Úmyslné vyhýbání v tomto případě je
zpochybňováno i skutečností, že obviněný jednorázově zaplatil část výživného. 159 Dalším
příkladem, který nemusí být vždy považován za úmyslné vyhýbání zákonné povinnosti vyživovat
či zaopatřovat jiného jsou situace, kdy se obviněný zdržuje v cizině. Obviněná osoba se v mnoha
případech o svém trestním stíhání ani nedozví či se může zdržovat v zahraničí z pracovních
důvodů, jako tomu bylo například v případu obviněného M. G. Na obviněného M. G. byla podána
státní zástupkyní dne 13. 5. 2008 obžaloba pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213
odst. 2 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009 (§ 196 odst. 2 TZ).
Obviněný se měl dopustit tohoto činu tím, že od dubna 2000 do prosince 2005 se soustavně
zdržoval na neznámém místě s cílem úmyslného vyhýbání se placení výživného na svou nezletilou
dceru, které mu bylo rozsudkem soudu ze dne 9. 11. 1995, sp. zn. 18 C 207/95, stanoveno.
Obviněný byl rozsudkem v řízení proti uprchlému uznán za tento čin vinným, a zároveň mu bylo
zamítnuto i podané odvolání. Následně bylo obhájcem obviněného M. G. podáno dovolání,
které opíral o důvody v § 265 odst. 1 písm. d) a g) Trestního řádu. Podle názoru dovolatele bylo
vedené řízení proti uprchlému nezákonné, jelikož orgány činné v trestním řízení neprovedly vůči
obviněnému, o němž bylo známo, že se pohybuje v zahraničí s lunaparkem, žádné úkony,
a to i včetně

nevydání

evropského

zatýkacího

rozkazu.

Nezákonnost

dovolatel

opírá

o to, že k tomuto druhu zvláštního řízení lze přistoupit pouze, jestliže se pachatel trestnímu řízení
vyhýbá pobytem v cizině či skrýváním. Ovšem výše uvedené obviněný M. G. nenaplňoval,
poněvadž se zdržoval v cizině z pracovních důvodů. Na druhou stranu některé skutečnosti soudu
prvního stupně nasvědčovaly, že se obviněný skrýval. Pro příklad obviněnému nebyly na území
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České republiky vyplácené žádné sociální dávky, nebyl hlášen na úřadu práce, nebyl evidován
v živnostenském rejstříku a současně nebyla zjištěna žádná nová adresa nebo místo pobytu.
Nejvyšším soudem bylo dovolání shledáno důvodným a pobyt v cizině sám o sobě (např.
u pracovních či obdobných důvodů), a to i na neznámém místě, nepovažuje za důvod k řízení
proti uprchlému.160
Délka trestu odnětí svobody se odvíjí od konkrétní skutkové podstaty. Ve srovnání
se Slovenskou republikou máme na našem území sankce o něco mírnější. Za čin podle odstavce
prvního lze u nás uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, kdežto za tento samý čin je
na Slovensku možné uložit trest odnětí svobody až na dva roky. To samé nastává v případě
odstavce druhého, kde pachatel na Slovensku může být potrestán odnětím svobody až na tři roky,
oproti tomu v České republice lze pachatele potrestat odnětím svobody v délce maximálně dvou
let.
Dalším následkem při neplnění vyživovací povinnosti může být pro pachatele trestného
činu zanedbání povinné výživy uložení přiměřeného omezení a přiměřené povinnosti zejména
uvedené v § 48 odst. 4 písm. i) TZ, která spočívá v uhrazení dlužného výživného nebo jiné dlužné
částky.
Mimo uvedené omezení je možné pachateli uložit i přiměřené omezení, kterým se musí
zdržet řízení motorových vozidel. Soud uloží takovéto přiměřené omezení v případě důvodné
obavy, že by povinnost uhradit dlužné výživné byla zmařena či ztěžována. Výše uvedené je
upraveno v tzv. zvláštním ustanovení o trestání (§ 196a TZ), které bylo do TZ vložené jeho
novelou – zákonem č. 390/2012 Sb., kterým se s účinností od 1. října 2012 mění zákon č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Důvodem zavedení
ustanovení bylo zvýšení tlaku na pachatele trestného činu zanedbání povinné výživy
k dobrovolnému plnění jeho vyživovací povinnosti a zároveň vyhnout se aplikaci nepodmíněných
trestů odnětí svobody.161 Motorové vozidlo je definováno v § 2 písm. g) zákoně č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, jako nekolejové vozidlo
poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus. Přiměřené omezení, které je součástí sankce
nelze zaměňovat s jednotlivými druhy trestů. Přiměřená omezení nepředstavují samotné sankce,
ale jsou fakultativně součástí trestu, u nějž se vždy s přihlédnutím k okolnostem daného případu
a k osobním poměrům pachatele modifikují pouze podmínky. Uvedené znamená, že není možné
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zaměňovat ani nahrazovat soudem uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel všeho druhu po určitou dobu s přiměřeným omezením, které spočívá
ve zdržení se řízení motorových vozidel ve smyslu § 196a TZ. 162 Držitel řidičského oprávnění,
jemuž byl uložen trest zahrnující přiměřené omezení zdržení se řízení motorových vozidel, musí
po nabytí právní moci soudního rozhodnutí odevzdat řidičský průkaz. Řidičský průkaz
se odevzdává příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Informačním systémem
vedoucí údaje o tomto přiměřeném omezení je registr řidičů, který spravuje obecný úřad obce
s rozšířenou působností. Omezení zdržení se řízení motorových vozidel se neukládá při každém
stíhání a odsouzení pachatele pro trestný čin zanedbání povinné výživy, ale pouze považuje-li
to soud za vhodné. Uložením tohoto přiměřeného omezení by neměly být ohroženy výdělkové
možností pachatele, jelikož by mohlo dojít k nemožnosti a neschopnosti řádného splnění jeho
zákonné vyživovací povinnosti. Pokud orgány pověřené kontrolou výkonu uloženého přiměřeného
omezení zjistí, že se odsouzený zaviněně nezdržuje řízení motorového vozidla, mohou vyhodnotit
toto chování jako nevedení řádného života. Vědomé nedodržení omezení spočívající ve zdržení
se řízení motorového vozidla může mít také za následek trestní stíhání pachatele odsouzeného
pro trestný čin zanedbání povinné výživy pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TZ. Pro zpětné vrácení řidičského oprávnění je nutné
písemně zažádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obsahem žádosti musí být
datum ukončení výkonu trestu, který je s daným přiměřeným omezením spojený, datum nabytí
právní moci rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, datum nabytí právní moci
rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož
rámci bylo toto omezení uloženo. Jestliže od nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, kterým
byl uložen trest spojený s omezením zdržení se řízení motorových vozidel nebo kterým bylo
upuštěno od potrestání s dohledem, rovněž spojené s tímto přiměřeným omezením, došlo
k uplynutí doby delší než jeden rok, je žadatel dle § 102 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, povinen prokázat zdravotní a odbornou
způsobilost. Doba, na kterou lze omezit povinného ve zdržení se řízení motorových vozidel může
být závislá i na jeho chování v průběhu výkonu uložené sankce. Soud může na žádost odsouzeného
rozhodnout o upuštění tohoto přiměřeného omezení, jestliže sám povinný nebo někdo jiný, ovšem
se souhlasem povinného, uhradí dlužné výživné v plné výši. O upuštění soud nerozhodne, je-li
dlužné výživné uhrazeno pouze částečně.163
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Trestním právem by měly být však chráněny až nejzávažnější zásahy porušování práv.
Otázkou zůstává, zda neplnění vyživovací povinnosti by mělo být vůbec trestně postižitelné,
a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná pouze o méně závažný trestný čin.
Uplatňujeme zde zásadu subsidiarity trestní represe dle § 12 TZ, podle které lze trestní
odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené uplatňovat jen v případech
společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního
předpisu. Ze zásady vyplývá, že trestněprávní řešení představuje krajní prostředek
neboli tzv. ultima ratio pro soudce, zákonodárce, státní zástupce i policii.164
Dle policejních statistik z posledních let je trestný čin zanedbání povinné výživy považován
za velmi frekventovaný. Dokonce v roce 2015 byl tento trestný čin druhým nejčastěji
se vyskytujícím na území České republiky. Nejčastěji tak v roce 2015 docházelo pouze k trestnímu
činu krádeže. V České republice v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo zjištěno 247 628
případů, kdy se pachatelé dopustili kriminálního jednání. Z tohoto počtu bylo zjištěno 12 063
skutků, kterými se pachatelé dopustili právě trestního činu zanedbání povinné výživy. V tomto
období bylo stíháno celkem 10 680 osob, přičemž recidivního jednání se dopustilo 7 332 pachatelů.
V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 zaznamenáváme pokles registrovaných skutků u tohoto
trestného činu, kdy dle statistik bylo registrováno 8 979 skutků. V roce 2017 se tak trestný čin
zanedbání povinné výživy posunul až na čtvrté místo, kdy častěji byly kromě krádeží páchány
i trestný čin poškozování cizí věci či maření výkonu úředního rozhodnutí.165 Institut
pro kriminologii a sociální prevenci dospěl na základě prováděných výzkumů k závěru,
že u trestného činu zanedbání povinné výživy je značný počet recidivujících pachatelů včetně
vězeňských recidivistů, kteří již zřejmě na svou vyživovací povinnost rezignovali. Institut
zdůrazňuje, že pobytem ve vězení většinou odsouzený ztrácí možnost výdělku a pouze dochází
k nárůstu jeho dluhu na výživném. Institut považuje opakované sankcionování chronických
neplatičů za neefektivní. Institut pro kriminologii a sociální prevenci uvádí, že záznam povinné
osoby k vyživovací povinnosti v evidenci Rejstříku trestů ve značné míře ovlivňuje další neplnění
vyživovací povinnosti, jelikož tímto záznamem má povinný snížené možnosti nalézt reálné
pracovní uplatnění.166
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Závěr
V této rigorózní práci bylo snahou zachytit pojetí vyživovací povinnosti v občanském
právu. Pozornost byla věnována i historickému vývoji. Když se poohlédneme do minulosti,
nalezneme mnoho významných mezníků, které posunuly vývoj v oblasti vyživovací povinnosti
rozhodně kupředu. Dle mého názoru nejvýznamnějším mezníkem v historii byl počátek vzájemné
vyživovací povinnosti rodičů a dětí, který můžeme přiřazovat právě československému obecnému
zákoníku občanskému. Vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí považuji osobně
za nejvýznamnější i to z toho důvodu, že se domnívám, že vztah mezi rodiči a dětmi patří
mezi vztahy lidí, kteří mají k sobě většinou nejsilnější a nejblížší pouto. Rozhodně považuji
za správné, že vyživovací povinnost mají v souladu s dobrými mravy od této doby i děti, a ne jen
rodiče, kteří se starají o své děti od jejich narození. Děti by si měly svých rodičů vážit, zvlášť
v době, kdy jsou rodiče nemocní či ve stáří jim vše oplatit a postarat se o ně. Hlavní úlohu by zde
mělo hrát hlavně morální hledisko, na základě kterého by mělo prioritně docházet k dobrovolnému
plnění vyživovací povinnosti.
Už v dřívějších dobách neplnění vyživovací povinnosti nebylo bez následků.
Dle Alimentačního zákona bylo možné tomu, kdo úmyslně či z hrubé nedbalosti neplnil
vyživovací povinnost, uložit trest vězení či zákazat volební právo do obcí. Ovšem v této době
na našem území při porušení plnění vyživovací povinnosti ještě nehovoříme o trestném činu,
nýbrž pouze o přestupku. Ve srovnání s jinými zeměmi bylo přísněji trestáno neplnění vyživovací
povinnosti například ve Francii, kde bylo vězení ukládáno na delší dobu či bylo možné povinného
pokutovat. Naproti tomu mírněji bylo neplnění vyživovací povinnosti postihováno v Německu,
kde byl pachatel potrestán pouze vazbou.
Za zmínku stojí i postřeh, že v minulosti neměly osoby v rámci rodiny vždy rovnocenné
postavení, což se odráželo právě i v plnění vyživovací povinnosti. Již zmíněný československý
obecný zákoník občanský rozlišoval plnění vyživovací povinnosti mezi dětmi manželskými
a nemanželskými. Při plnění vyživovací povinnosti bylo odlišně přistupováno také k dětem
zletilým a dětem nezletilým. Odlišnost jsme mohli spatřit u vyživovací povinnosti otce ke svým
dětem, v případě vyhýbaly-li se úmyslně práci. Jednalo-li se o děti zletilé, otci v tomto případě
vyživovací povinnost nevznikala. Opačně tomu bylo u dětí nezletilých, ke kterým měl otec
vyživovací povinnost pokaždé, jelikož je bylo možné donutit k práci pomocí výchovných
prostředků. O zrovnoprávnění členů rodiny se zasloužil zákon o právu rodinném. Za pozitivní
posun považuji zrušení institutu moci otcovské, která byla nahrazena mocí rodičovskou.
Jelikož moc rodičovská od této doby náležela oběma rodičům, a nikoliv pouze otci, který byl
považován za hlavu rodiny, můžeme zde zaregistrovat i zakotvení rovného postavení muže a ženy
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v manželství. Tímto zákonem došlo i ke zrovnoprávnění dětí narozených v manželství a dětí
narozených mimo něj.
V minulosti byla rodinněprávní problematika oddělena, konkrétně zákonem o rodině,
od civilního kodexu, přičemž zákon o rodině byl k občanskému zákoníku ve vztahu speciality.
Tento koncept byl ovšem novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. opuštěn. Negativum
na nesamostatné úpravě rodinněprávní problematiky můžeme spatřovat v roztříštěnosti právní
úpravy vyživovací povinnosti. Současný občanský zákoník, na rozdíl od zákona o rodině z roku
1964, který upravoval vyživovací povinnost pouze v jedné hlavě, obsahuje ustanovení,
která se vztahují k problematice vyživovací povinnosti, na mnoha místech. Dle mého názoru, vede
rozstříštěnost pouze k nepřehlednosti, která může zvláště pro laika představovat značný problém
orientovat se v dané problematice.
Snahou rigorózní práce bylo také čtenářům přiblížit pojetí vyživovací povinnosti s ohledem
na ochranu rodiny a to i na úrovni mezinárodní. Dovozuji, že je jistě správné mít ochranu rodiny
upravenou i na úrovni mezinárodní. Opět je nutné ovšem upozornit na morální principy, které hrají
klíčovou roli. Důležitost ochrany rodiny nám dokládá její zakotvení v našem základním pramenu
práva, a to v Listině základních práv a svobod či existence nástrojů právní pomoci při vymáhání
vyživovací povinnosti v cizině. Z pohledu vývoje považuji za vhodné zřízení kompetentního
orgánu, který se přímo věnuje přeshraničnímu vymáhání vyživovací povinnosti. Tímto orgánem
je v současné době Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Ovšem je nutné upozornit
na skutečnost, že Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí nemůže samostatně působit a jednat
na území jiných států, ale musí spolupracovat s orgány dotčeného státu.
Práce si kladla za cíl upozornit i na důležité zásady, které se aplikují na problematiku
vyživovací povinnosti. Nelze jednoznačně říci, která zásada je nejdůležitější, jelikož všechny
se navzájem doplňují. V otázce vyživovací povinnosti považuji za významnou zásadu ochrany
slabší strany vymezenou ustanovením § 3 občanského zákoníku či pravidlo stanovující, že výživné
nelze přiznat v rozporu s dobrými mravy. V dříve platném zákoně o rodině byla vyživovací
povinnost postavena zejména na principu vzájemné pomoci, tedy na tom, aby plnění bylo
dobrovolné, včasné, pravidelné a rovněž nebylo v rozporu s dobrými mravy. Můžeme říci,
že současná právní úprava vychází z podobných zásad jako zákon o rodině.
Z hlediska rozsahu vyživovací povinnosti se přikláním spíše ke slovenské právní úpravě,
jelikož vymezuje alespoň minimální výši, ve které by mělo být výživné přiznáno. Na rozdíl
od Slovenské republiky, v České republice nejsou kromě doporučujících tabulek ministerstva
spravedlnosti nastavena žádná pravidla, podle kterých by se přesná výše výživného stanovovala.
Negativním důsledkem chybějících pravidel je následná nejednotnost soudů při jejich
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rozhodování. Pozitivně můžeme v naší právní úpravě hodnotit detailní vymezení rozsahu
vyživovací povinnosti, které je určeno za pomoci pojmů do několika úrovní. Pojetí vyživovací
povinnosti s ohledem na její rozsah občanský zákoník vymezuje poměrně podrobně. Zákon
pamatuje na kritéria obecná, zvláštní, rovněž na kritérium osobní péče povinného o oprávněného,
o rodinnou domácnost či na soulad výživného s dobrými mravy. Za velký přínos považuji zavedení
kritéria majetkových poměrů na straně povinného, ke kterému došlo v roce 1998 novelou zákona
o rodině. Ovšem je nutné upozornit, že nejdříve se toto kritérium uplatňovalo pouze u vyživovací
povinnosti rodičů vůči dětem. Teprve s přijetím nového občanského zákoníku můžeme hovořit
o obecném kritériu vztahujícím se na všechny druhy vyživovací povinnosti. Rovněž kritérium
osobní péče povinného o oprávněného a o rodinnou domácnost bylo mezi kritéria obecná zařazeno
až novým občanským zákoníkem. Další rozdíl, který můžeme po porovnání zákona o rodině
s občanským zákoníkem spatřit, je absence definice pojmu domácnost v současné právní úpravě,
kdežto zákon o rodině pojem domácnost výslovně vymezoval. Po celkové analýze právní úpravy
rozsahu vyživovací povinnosti si dovolím konstatovat, že je opravdu potřeba zabývat se každým
případem jednotlivě. Myslím, že je nutné přihlížet při určování rozsahu vyživovací povinnosti
ke všem okolnostem, bez ohledu na to, zda dané okolnosti mohou oprávněný nebo povinný
ovlivnit.
Po rekapitulaci klíčové kapitoly práce zaměřující se na jednotlivé druhy vyživovací
povinnosti můžeme nalézt i značné rozdíly mezi dřívějším zákonem o rodině a dnes platným
občanským zákoníkem. Za vhodné řešení považuji rozšíření kritérií, která se posuzují u vyživovací
povinnosti rozvedených manželů. Souhlasím se zpřísněním nároku pro přiznání výživného
rozvedenému manželu, jelikož posuzovat pouze hledisko dobrých mravů, jako tomu bylo
dle zákona o rodině, mi přijde poněkud nedostačující. U vyživovací povinnosti rozvedených
manželů můžeme nalézt i institut, který zákon o rodině neznal, a to tzv. odbytné. I přesto, však
zákon o rodině umožňoval uzavření smlouvy o jednorázovém plnění, která měla za následek
rovněž zánik práva na výživné rozvedeného manžela. Zákon o rodině neznal ani zvláštní druh
vyživovací povinnosti – právo některých osob na zaopatření. Spatřuji toto začlenění do naší právní
úpravy za pozitivní krok, a to s přihlédnutím k okolnosti, že smyslem této právní úpravy bylo
zejména minimalizovat negativní dopady, které nastávají smrtí blízkého člověka, jenž poskytoval
určitým osobám zaopatření. Osmá kapitola také popisuje, jaké existují druhy vyživovací
povinnosti v našem právním řádu, přičemž poukazuje na rozdíl oproti francouzské právní úpravě.
Francouzská právní úprava připouští vyživovací povinnost mezi osobami sešvagřenými,
kdežto české právo nikoliv, a to i přes výslovnou úpravu pojmu švagrovství v občanském
zákoníku. Dále byla hledána odpověď na otázku, v jakém vztahu jsou mezi sebou rodičovská
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odpovědnost a vyživovací povinnost rodičů vůči dětem. Analýzou bylo zjištěno, že vyživovací
povinnost rodičů nelze spojovat s rodičovskou odpovědností. Názorným příkladem prokazující
jejich odlišnost je jejich povaha. Zatímco vyživovací povinnost náleží oběma rodičům,
ale posuzuje se u každého z nich samostatně, u rodičovské odpovědnosti hovoříme o povinnosti
nedílné. Zajímavou částí této kapitoly je i institut registrovaného partnerství. Registrované
partnerství je u nás uzákoněno od roku 2006, což je poměrně později ve srovnání s jinými státy,
například Dánskem, kde bylo registrované partnerství osobám stejného pohlaví umožněno již
od roku 1989. Naopak ve Slovenské republice či Bulharsku není registrované partnerství dosud
upravené zákonem. Často diskutovanou otázkou v souvislosti s registrovaným partnerstvím je
jeho postavení v porovnání s manželstvím. Prozatím není v České republice registrované
partnerství stavěno na stejnou úroveň jako manželství, ale je na něj nahlíženo stále jako
na méněcenné. Ovšem de lege ferenda se dá předpokládat, že v budoucnu dojde ke změně.
V současné době probíhají časté diskuze o možnosti registrovaným partnerům přiznat stejná práva
jako manželům. I přes skutečnost, že v současné době není registrované partnerství
zrovnoprávněné s manželstvím, mají registrovaní partneři mezi sebou také vyživovací povinnost,
a to i po zrušení registrovaného partnerství. Osobně se přikláním k názoru, že by osobám stejného
pohlaví měla náležet totožná práva jako manželům. Domnívám se, že by registrovaný partner měl
mít možnost například osvojit si bilogické dítě druhého partnera. K tomuto názoru mě vede
zejména skutečnost, že mnohdy osoby stejného pohlaví mohou vychovat dítě daleko lépe,
než manželé. Nemůžeme pouze na základě pohlaví diskriminovat tyto osoby, tím, že jim bude
odepřena možnost podílet se na společné výchově dětí.
Devátá kapitola práce věnovala pozornost vybraným institutům, které se uplatňují v rámci
vyživovací povinnosti. Poměrně novou změnu představuje zavedení možnosti oprávněnému
společně s výživným přiznat i úroky z prodlení. De lege ferenda považuji za vhodné začlenit
do české právní úpravy zálohované výživné, a to pro lepší zabezpečení nároků oprávněných osob.
V tomto směru můžeme kladně hodnotit současné projednávání návrhu zákona o zálohovaném
výživném.
Závěrečná kapitola práce si kladla za cíl přiblížit následky, které mohou potkat povinného
v případě neplnění vyživovací povinnosti. Nejzávažnějším následkem může být pro pachatele jeho
potrestání pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Povinnému lze uložit i přiměřené omezení,
kterým se musí zdržet řízení motorových vozidel, což představuje následek mírnější. V souvislosti
s trestným činem zanedbání povinné výživy byla hledána odpověď na otázku, zda by nebylo
vhodné tento trestný čin dekriminalizovat. Za přínos trestního postihu můžeme považovat
dobrovolné plnění vyživovací povinnosti pachatelem s cílem vyhnout se eventuálnímu uložení
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trestu odnětí svobody. Negativum lze spatřovat v absenci přímé ochrany oprávněné osoby.
Oprávněnému není žádným způsobem zaručen jeho nárok na splnění vyživovací povinnosti
od povinného, jelikož uložením trestu dojde pouze k potrestání pachatele. Ztotožňuji se s názorem
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který považuje rovněž dekriminalizaci za vhodnou.
Dekriminalizace je i dle mého názoru žádoucí, jelikož tento trestný čin nedosahuje takové
společenské nebezpečnosti, která by vyžadovala ochranu trestním právem. Hlubší otázkou
zůstává, zda dekriminalizovat trestný čin zanedbání povinné výživy kompletně, tedy úmyslnou
i nedbalostní formu zavinění, nebo pouhé nedbalostní jednání. Přikláním se k trestnosti pouze
úmyslného vyhýbání se vyživovací povinnosti nebo jednání, při kterém by docházelo k ohrožování
dítěte. Domnívám se, že do budoucna by bylo vhodné dekriminalizovat neplnění vyživovací
povinnosti z nedbalosti. Jelikož příčinou neplnění bývá většinou pouze nezodpovědný přístup
rodičů k jejich rodičovské povinnosti, nepovažuji to za důvod, pro který by bylo vhodné toto
chování kriminalizovat. S případnou dekriminalizací souvisí problém následného zabezpečení
nároků oprávněných osob. Přijatelným nástrojem, který by mohl nároky zabezpečit, by mohl být
právě již zmíněný institut zálohovaného výživného. Oprávněným osobám by byl jejich nárok
uspokojen ze strany státu, který by následně vymáhal výživné po dlužníkovi.
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[Pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu]
Abstrakt
V rigorózní práci je cílem objasnit pojetí vyživovací povinnosti v občanském právu. Práce
je složena z úvodu, deseti hlavních kapitol a závěru. V úvodní kapitole se práce zabývá vymezením
základních pojmů, které jsou pro danou problematiku významné. Dále je podrobně rozebrán vývoj
právní úpravy vyživovací povinnosti na našem území v historickém kontextu. Hlavním zjištěním
je, že existuje mnoho významných mezníků, které posunuly vývoj v oblasti vyživovací povinnosti
dopředu. Z hlediska historického vývoje právní úpravy je věnována pozornost vyživovací
povinnosti obsažené v obecném zákoníku občanském (ABGB), alimentačním zákoně, zákoně
o právu rodinném či zákoně o rodině. Práce nezapomíná ani na současnou právní úpravu
dle nového občanského zákoníku účinného od roku 2014, na další právní předpisy,
které se problematikou vyživovací povinnosti rovněž zabývají či na judikaturu. Snahou rigorózní
práce je také čtenářům přiblížit pojetí vyživovací povinnosti s ohledem na ochranu rodiny
a to i na úrovni mezinárodní. Práce ve své hlavní části analyzuje jednotlivé druhy vyživovací
povinnosti a upozorňuje na jejich vzájemné vazby mezi nimi, a to i v porovnání s historickým
kontextem. Detailně práce zachycuje pojetí vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí (předků
a potomků), vyživovací povinnost mezi manžely, vyživovací povinnost registrovaných partnerů,
výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce a právo některých osob
na zaopatření. Rozebírány jsou mimo jiné i základní zásady, stav odkázanosti, rozsah vyživovací
povinnosti či vybrané instituty uplatňující se v rámci vyživovací povinnosti. Práce popisuje snahy
o zavedení zálohovaného výživného do naší právní úpravy, přičemž přibližuje návrh zákona
o zálohovaném výživném či poukazuje na existenci tohoto institutu na Slovensku. V závěru práce
shrnuje poznatky o následcích neplnění vyživovací povinnosti s důrazem na trestný čin zanedbání
povinné výživy nebo na přiměřené omezení, na základě kterého se v případě neplnění vyživovací
povinnosti musí povinný zdržet řízení motorových vozidel. V souvislosti s trestným činem
zanedbání povinné výživy je v práci polemizováno o případné dekriminalizaci tohoto trestného
činu.

Klíčová slova: [vyživovací povinnost, výživné, druhy vyživovací povinnosti]
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[The conception of maintenance obligation in civil law]
Abstract
The thesis aims to clarify the concept of maintenance obligation in civil law. The thesis
consists of an introduction, ten main chapters and a conclusion. In the introduction, the thesis
concern with the definition of basic concepts that are important for the issue. The development
of the regulation of maintenance obligations in our territory in the historical context is discussed
in detaily in the main chapters. The main conslusion of the thesis is that there are many significant
milestones that have pushed forward developments in the area of maintenance obligations.
In respect of the historical development of the legislation, attention is paid to the maintenance
obligation contained in the General Civil Code (ABGB), the Food Act, the Family Law Act,
or the Family Act. The work also does not forget the current legislation according to the new Civil
Code, effective from 2014, the other legislation that also deals with the issue of maintenance
obligations or the case law. The thesis is also intended to bring readers closer to the concept
of maintenance obligations with respect to family protection, including the international level.
The thesis in its main part analyzes the individual types of maintenance obligations and draws
attention to their interactions as well as to the historical context. The thesis deals in detail
with the concept of mutual maintenance of parents and children (ancestors and offspring),
maintenance obligation between husbands, maintenance obligation between registered partners,
the alimony and compensations of some expenses for single mother and the right of some persons
to be paid. Among other things, the basic principles, the status of dependency, the extent
of the maintenance obligation or the selected institutions under the maintenance obligation are
discussed. The thesis describes attempts to introduce backed up maintenance into our legal
regulation, approximating the bill on maintenance of maintenance or pointing to the existence
of this institute in Slovakia. At the end of the thesis it summarizes the knowledge about
the consequences of non-fulfillment of the maintenance obligation, with an emphasis
on the offense of negligent nutrition or a reasonable limitation, under which, in the event
of non - fulfillment of the maintenance obligation, it is obliged to take away a person’s driving
licence. In connection with the offense of neglect of compulsory nutrition, the work
is controversial about the possible decriminalization of this crime.

Key words: [the maintenance obligation, alimony, categories of the
maintenance obligation]

85

