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Úvod
Tématem této diplomové práce je výživné mezi rodiči a dětmi. Institut výživného
se ze systematického hlediska řadí do rodinného práva, které se obecně více či méně dotýká
života každého jedince ve společnosti. Rodinné právo má zvláštní povahu, která je dána
rozmanitostí společenských vztahů a stavů, které upravuje, a dále zásadně kogentním
charakterem právních norem rodinného práva.
Problematika

výživného

je

téma

aktuální

a

neustále

se

vyvíjející,

kterému je ve společnosti tradičně věnována značná pozornost. Jeden z druhů výživného,
a sice výživné mezi rodiči a dětmi, pak představuje z hlediska četnosti nejrozšířenější druh
výživného, zejména pokud se týká vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Je tedy možné
konstatovat, že výživné je něčím, co není předmětem zájmu pouze právnické veřejnosti,
ale je tématem, které je diskutováno a bedlivě sledováno v rámci celé společnosti.
Diplomová práce se týká výživného mezi rodiči a dětmi, mnohde však přesáhne
k výživnému mezi příbuznými obecně nebo dokonce k ostatním druhům výživného,
neboť bez toho nelze problematiku vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí zkoumat.
Diplomová práce je koncipována jako srovnávací studie, kdy bude srovnávána právní
úprava výživného mezi rodiči a dětmi podle právního řádu Spolkové republiky Německo
s právní úpravou podle právního řádu České republiky. V rámci jednotlivých kapitol se tak
vždy budu zabývat nejprve německou právní úpravu a její analýzou, načež následně
budu danou problematiku srovnávat s právní úpravou v České republice. Právní úpravu
Německa jsem si pro srovnání vybral z důvodu svého zahraničního studijního pobytu
ve Spolkové republice Německo, kdy jsem měl možnost blíže se seznámit s obecnou částí
německého občanského práva a rovněž s německým rodinným právem.
Diplomová práce je analýzou právního institutu výživného a obecně celkovým
pojednáním o problematice výživného mezi rodiči a dětmi a jeho jednotlivých aspektech
v německé a v české právní úpravě a následně pak srovnáním německé právní úpravy s právní
úpravou v České republice.
Předložená diplomová práce bude rozdělena z hlediska struktury do dvanácti
samostatných kapitol, které se pak budou dále členit na dílčí podkapitoly.

1

První kapitola bude věnována obecným otázkám výživného, a to charakteristice
výživného, jednotlivým druhům výživného, ochraně práva na výživné a jejím projevům
v právním řádu a nakonec předpokladům práva na výživné a vyživovací povinnosti.
Kapitolu o obecných charakteristikách výživného lze označit za velmi významnou proto,
že právě přiblížení teoretického chápání výživného a zvláštní povahy právního institutu
výživného umožní zkoumat jednotlivé aspekty výživného, především předpoklady vzniku
práva na výživné, resp. vyživovací povinnosti.
Následující kapitola se bude zabývat otázkami příbuzenství v přímé linii jakožto prvního
předpokladu pro vznik práva na výživné a vyživovací povinnosti mezi příbuznými,
tedy i mezi rodiči a dětmi. Existence určitého statusového poměru ve smyslu příbuzenství
se může jevit jako samozřejmá, někdy však může tento předpoklad přinést určité
problematické otázky, např. v souvislosti s osvojením.
Třetí kapitola se zaměří na potřebnost (odkázanost) oprávněného. Bude tedy pojednávat
o předpokladech vzniku práva na výživné, o příjmech oprávněného, o jeho majetku
a životních potřebách. Na základě toho bude zkoumána otázka výše výživného.
V dalším pak se práce bude zabývat specifickými otázkami týkajícími se životních potřeb
oprávněného, jako jsou např. náklady na přiměřené vzdělání, rozsah výživného,
má-li oprávněný tzv. zvláštní potřebu, nebo započtení přídavků na děti. Rovněž bude vyložen
institut minimálního výživného pro nezletilé dítě, který je specifický pro německý právní řád.
Čtvrtá kapitola se bude týkat způsobilosti povinného plnit vyživovací povinnost. Bude se
tedy jednat o povinného a o předpoklady pro vznik vyživovací povinnosti na jeho straně,
jako jsou jeho příjmy, majetek a minimální prostředky k jeho vlastní výživě. Tuto kapitolu
lze, a to spolu s kapitolou třetí, považovat za stěžejní část této diplomové práce,
neboť analyzuje to základní, totiž předpoklady vzniku práva na výživné a vyživovací
povinnosti.
Pátá kapitola bude pojednávat o případech, kdy dochází k vyloučení, omezení a zániku
práva na výživné a vyživovací povinnosti. Podrobněji se zaměří na klauzuli nepřiměřené
tvrdosti, na výživné za dobu minulou, na vzdání se práva na výživné, jakož i na otázku
promlčení. Stranou nezůstane ani problém zániku práva na výživné a vyživovací povinnosti
v případě smrti oprávněného nebo povinného.
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Šestá kapitola se bude zabývat smlouvami týkajícími se výživného, které dávají
oprávněnému a povinnému možnost odchýlit se od zákonné úpravy, pakliže to ovšem zákon
dovoluje.
V sedmé kapitole budou vysvětleny vztahy přednosti. Jedná se o poněkud komplikované
případy, kdy na jedné straně existuje pluralita osob a je tak třeba zkoumat, která osoba
má jako povinný přednostně plnit svou vyživovací povinnost nebo která osoba
jako oprávněný má přednostní právo na výživné před jinou osobou.
Osmá kapitola bude věnována otázce regresu výživného, a to zejména podle německé
právní

úpravy,

která

se

těmto

otázkám

věnuje

podrobněji

než

právní

úprava

v České republice. Rovněž německá soudní praxe dovozuje určité právo na regres.
Nebude chybět ani srovnání s právní úpravou v České republice.
Devátá kapitola se zaměří na formy plnění vyživovací povinnosti, a to jak
podle německé, tak podle české právní úpravy.
Následující kapitola se bude týkat speciální zákonné povinnosti poskytovat informace
podle německé právní úpravy.
Jedenáctá kapitola se bude zabývat úpravou soudního řízení ve věcech výživného.
Diplomová práce se týká především hmotněprávní úpravy, ovšem dle mého názoru
není možné opomenout procesní právo při uplatnění práva na výživné u soudu. Tato kapitola
tak bude pojednávat o základních otázkách procesního práva ve věcech výživného.
Poslední dvanáctá kapitola bude pojednávat o vztahu výživného k právu sociálního
zabezpečení v německém právním řádu. Tuto kapitolu lze považovat za exkurz do německého
práva s ohledem na právní instituty, které se v právním řádu České republiky nevyskytují.
Jedná se o institut zálohovaného, resp. náhradního výživného a o spolkový zákon o podpoře
vzdělávání. Rovněž bude zmíněn vztah výživného k sociální pomoci, a to i se stručným
přesahem k českému právu.
Cílem této práce je najít, vymezit a popsat shodné a odlišující prvky právních úprav
výživného mezi rodiči a dětmi v obou zemích, tedy ve Spolkové republice Německo
a v České republice, a poukázat na výhody a nevýhody příslušných odlišností ve výše
uvedených státech spolu se zohledněním návrhů a úvah o převzetí některých institutů
z německé právní úpravy do české.
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1. Obecně k výživnému
1.1 Charakteristika výživného
Výživné je právním institutem, kdy na jedné straně stojí právo jednoho člověka
(oprávněného) na výživné, kterému na druhé straně odpovídá vyživovací povinnost jiného
člověka (povinného). Právo na výživné opravňuje určitého člověka (oprávněného) požadovat
od jiného člověka (povinného) prostředky na uhrazení jeho životních potřeb, a to v plném,
či částečném rozsahu. Toto právo vzniká obvykle ze zákona.

1.1.1 Charakteristika výživného podle německé právní teorie
Výživné je v právním řádu Spolkové republiky Německo (dále jen ,,SRN“,
popř. ,,Německo“) upraveno v německém Občanském zákoníku1 (dále jen ,,BGB“),
a to ve čtvrté knize (rodinné právo). Problematika výživného je v mnoha ohledech podobná
problematice závazku a naopak se svou povahou značně odlišuje od ostatních
rodinněprávních institutů, jakými jsou např. rodičovská odpovědnost nebo právo na popření
otcovství. Právo na výživné je totiž právem majetkovým, právem na plnění, a jedná se
o majetkové právo relativní, nikoliv absolutní. Vzhledem ke zmíněné podobnosti
jsou na otázky výživného použitelná obecná ustanovení týkající se závazkového práva,
pokud zákon nestanoví něco jiného.2
Přes to všechno je výživné systematicky zařazeno v BGB – jak už bylo uvedeno –
do části rodinného práva, nikoliv do práva závazkového. Důvodem tohoto správného zařazení
právní úpravy problematiky výživného do rodinného práva je skutečnost, že výživné je velmi
úzce propojeno s rodinněprávní problematikou příbuzenství a rodičovské odpovědnosti.
Z okruhu ustanovení závazkového práva je pro problematiku výživného použitelná
např. úprava vad v plnění vyživovací povinnosti, úprava prodlení nebo i úprava povinnosti

1

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42,
2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 31. Januar 2019 (BGBl. I S. 54) geändert
worden ist.
2
SCHWAB, D. Familienrecht. 25., nově zpracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 404.
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povinného platit úroky z prodlení. Naopak ze závazkověprávní úpravy není možné pro otázky
výživného použít ustanovení týkající se zadržovacího práva ani postoupení pohledávky.
Pokud se týká charakteru práva na výživné, jedná se – podle převažujícího názoru
německé právní teorie – o nárok, který se neustále obnovuje, tedy vzniká vždy znovu a znovu
v každém okamžiku, kdy jsou splněny předpoklady pro jeho vznik.3 Podle menšinového
názoru německé civilistické právní teorie se však jedná o nárok, který jednou vznikne a trvá
tak dlouho, dokud neodpadne jeden nebo více předpokladů nutných pro jeho vznik.4
Tomuto pojetí odpovídá charakter výživného jakožto peněžitého důchodu (ust. § 1612
odst. 1 BGB, viz dále), jakož i názor, že z procesněprávního hlediska se jedná o jednotné
právo na opakující se plnění, jehož zánik je vázán na odpadnutí některého z předpokladů
nutných pro jeho vznik.5
Právo na výživné a vyživovací povinnost mají vysoce osobní charakter. Právo na plnění
výživného, tedy pohledávka výživného, tak nemůže být ani převedena, ani zastavena.
Osobní charakter se projevuje i ve skutečnosti, že smrtí oprávněného nebo povinného právo
na výživné a vyživovací povinnost zanikají (ust. § 1615 odst. 1 BGB, viz dále). Pokud tedy
např. zemře dítě, které mělo vyživovací povinnost vůči svým oprávněným rodičům,
nedluží dědic dítěte těmto rodičům žádné výživné.
Z hlediska českého postoje k výživnému se jeví velmi zvláštním, že německá právní
teorie rozlišuje materiální a nemateriální výživné.6 Skutečnost, že výživné nemusí být plněno
pouze v penězích, vyplývá z ust. § 1360 BGB, které se sice týká výživného mezi manžely
v době trvání jejich společného soužití, ovšem právě na tomto místě textu zákona lze dobře
dovodit, že vyživovací povinnost lze plnit i formou práce. Dále také např. ust. § 1606 odst. 3
in fine BGB mluví o péči o dítě jakožto o formě plnění vyživovací povinnosti (k tomu
viz dále). Na jedné straně tak stojí výživné, které lze ocenit v penězích, jako např. strava,
ošacení, bydlení, kultura, školní pomůcky apod., na druhé straně pak výživné, jehož plnění
nestojí žádné peníze, jako např. zajišťování chodu domácnosti, péče v případě nemoci,
výchova apod. První jmenované je považováno za materiální výživné, neboť slouží k zajištění
materiálních potřeb, stojí určité peníze a také bývá zásadně plněno v penězích.

3

Srov. např. MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 411.
Srov. např. MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 412.
5
MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 412.
6
SCHMIDT, R. Familienrecht. Ehe, Verwandtschaft, Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft. 9. vydání.
Grasberg bei Bremen: Verlag Dr. Rolf Schmidt, 2018, str. 328.
4
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Jedná se o tzv. výživné v penězích. Druhé jmenované výživné je nemateriální výživné,
protože slouží k zajištění nemateriálních potřeb. Toto výživné bývá plněno tzv. in natura.7
Pokud se týká materiálního výživného, není vyloučeno, aby bylo plněno i formou
naturálního plnění, např. poskytnutím užívacího práva v pokoji v bytě povinného,
poskytnutím stravy a ošacení, zaplacením školních potřeb pro oprávněného apod.
V tomto případě se mluví o tzv. naturálním výživném,8 které se nejčastěji uplatňuje při plnění
vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti.
Naturální výživné a výživné plněné formou opatrování nelze zaměňovat. Rozdíly mezi
nimi jsou dva. Jednak naturální výživné stojí peníze, je tedy nutné za ně vynaložit určité
peněžní prostředky, zatímco u výživného formou opatrování tomu tak není, jednak účelem
poskytování naturálního výživného je uspokojení materiálních potřeb, kdežto výživné
poskytované ve formě opatrování uspokojuje nemateriální potřeby oprávněného. Není ale
možné tvrdit, že naturální výživné je každé výživné, které není poskytováno v penězích.
Stejně tak nelze tvrdit, že výživné formou opatrování je naturální výživné, neboť výživné
formou opatrování bývá vždy poskytováno in natura.

1.1.2 Srovnání s právní teorií v ČR
Výživné je v České republice upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“, popř. ,,občanský zákoník“), a to v části druhé
(Rodinné právo). Systematicky je tak problematika výživného zakotvena shodně
jako v německém právním řádu. Je tomu tak proto, že výživné se podle zákona týká
pouze určitých osob, které jsou si navzájem příbuzné, jsou manžely nebo jsou jinak statusově
propojeny. A právě problematika příbuzenství, manželství a právního stavu osob
spadá systematicky do rodinného práva.
Stejně jako podle německé právní teorie se i v České republice u výživného rozlišují
dva subjekty, a sice oprávněný a povinný. Oprávněný má právo na výživné ze strany
povinného, povinný pak má vyživovací povinnost, která spočívá v povinnosti plnit
oprávněnému výživné.

7
8

MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 414.
MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 415.
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Předmětem práva na výživné a vyživovací povinnosti je výživné, resp. plnění výživného,
,,které někdo má být povinen nebo je povinen jinému poskytovat za účelem zajištění
jeho potřeb, a to na základě rozhodnutí, jež bylo vydáno na základě zákona a podle pravidel
jím stanovených, popř. na základě dohody, která byla uzavřena na základě zákona a v souladu
s ním“.9
Výživné jako plnění je v České republice chápáno obdobně jako v Německu, rozumí se
jím ,,soubor všech majetkových hodnot (všeho, co lze ocenit penězi), které jsou poskytovány
za účelem vyživování, tj. uspokojování životních potřeb (zaopatření)“. 10 Jedná se tedy
o plnění majetkové povahy, které může být jak peněžité (pravidelné peněžité dávky),
tak nepeněžité (bydlení, strava, uklízení, péče apod.).
Vyživovací povinnost není podle právního řádu České republiky součástí rodičovské
odpovědnosti (ust. § 859 OZ), což má za následek vzájemnou nepodmíněnost vyživovací
povinnosti a rodičovské odpovědnosti. Pokud je tedy výkon rodičovské odpovědnosti
omezen, rodičovská odpovědnost rodiče je omezena nebo je rodič zbaven rodičovské
odpovědnosti, nedotýká se to nikterak vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti (ust. § 869
odst. 2 a § 874 OZ). Stejně tak neplnění vyživovací povinnosti nemá žádný vliv
na rodičovskou odpovědnost a její výkon.
Vyživovací povinnost je projevem rodinné solidarity a vzájemné pomoci mezi osobami,
které jsou spojeny příbuzenským nebo statusovým

poutem. To souvisí rovněž

se zásadou ochrany slabší strany, kdy výživným jsou uspokojovány základní lidské potřeby
oprávněného, totiž právě toho, kdo je slabší stranou. Pro právo na výživné a jemu
odpovídající vyživovací povinnost je charakteristické, že vznikají ze zákona, ex lege,
a to za splnění určitých předpokladů. Především je ale zákonem taxativně vymezen okruh
oprávněných a povinných osob.
Projevem ochrany slabší strany je také kogentní charakter právní úpravy výživného.
Odchylně od zákona se lze dohodnout ,,zásadně pouze o rozsahu výživného, způsobu plnění
vyživovací povinnosti a splatnosti“.11 Zásada autonomie vůle a zásada smluvní volnosti
pak nacházejí uplatnění při ujednáních mezi osobami zletilými a plně svéprávnými.
9

RADVANOVÁ, S.; ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva – Instituty rodinného práva. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 1999, str. 166 (Zuklínová).
10
ZUKLÍNOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné
právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 126 (Zuklínová).
11
HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, str. 254 (Králíčková).
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Kogentnost právní úpravy výživného je rovněž odrazem skutečnosti, že vyživovací povinnost
neslouží pouze individuálním zájmům, ale také zájmům celospolečenským. Je totiž v zájmu
celé

společnosti,

aby

vyživovací

povinnosti

byly

povinnými

osobami

plněny,

neboť pokud tomu tak není, může to mít dopad např. do systému sociálního zabezpečení.12

1.2 Druhy výživného
V právních řádech Německa a České republiky je upraveno více druhů výživného.
Ačkoliv se téma této práce týká problematiky výživného mezi rodiči a dětmi, i pro tento druh
vyživovací povinnosti je potřebné zmínit se i o ostatních druzích výživného.

1.2.1 Právní úprava v Německu
BGB upravuje čtyři druhy výživného.
Zaprvé se jedná se o výživné navzájem mezi manžely v době jejich společného soužití,
tzv. rodinné výživné,13 které je upraveno v ust. § 1360 – 1360b BGB. Tato vzájemná
vyživovací povinnost manželů je jedním z následků manželství (ust. § 1353 a násl. BGB).
Oba manželé jsou povinni vyživovat rodinu přiměřeně jejím potřebám, a to jednak
z prostředků získaných prací, jednak z vlastního majetku. Právo na výživné nenáleží rodině
jako takové, nýbrž každý z manželů může požadovat plnění výživného pro sebe.
Rodinné výživné není plněno formou pravidelných peněžních důchodů, ale jako
tzv. naturální plnění. Tím se rozumí např. vedení domácnosti, zajišťování bydlení, stravy,
placení pojistného, společných dovolených manželů atd.14
Zadruhé

se

jedná

o

výživné

při

odloučení

manželů,15

které

je

upraveno

v ust. § 1361 BGB. Odloučení je faktický stav, kdy manželé žijí odděleně, a to bez ohledu
na to, zda podají návrh na rozvod manželství, či nikoliv. Jedná se o jakýsi předstupeň
k rozvodu, stav odloučení však může trvat i dlouhé roky. Při odloučení manželů odpadají

12

KRÁLÍČKOVÁ, Z.; TELEC, I. Výživné v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2014, č. 3, str. 27.
Něm.: Familienunterhalt.
14
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 68.
15
Něm.: Trennungsunterhalt.
13
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některé právní účinky manželství, tedy i vyživovací povinnost, která existuje během soužití
manželů. Odloučení tedy znamená kvalitativní změnu pro výživné, kdy namísto rodinného
výživného, které bylo do té doby poskytováno podle ust. § 1360 BGB (tedy během soužití
manželů), nastupuje nové – jiné – vzájemné výživné manželů. Výživné se mění na peněžitý
důchod, který je vždy splatný měsíčně dopředu. Není tak již dále možné plnit výživné
formou naturálního plnění, jak tomu je v případě rodinného výživného.16
Zatřetí

se

jedná

o

výživné

rozvedených

manželů,17

které

je

upraveno

v ust. § 1569 a násl. BGB. V tomto případě se jedná o výživné, jehož potřeba má svůj původ
v manželství, a to proto, že jeden manžel se stal hospodářsky závislým na druhém manželovi
z důvodu, že nezačal nebo nepokračoval ve svém odborném vzdělávání připravujícím
na budoucí výkon povolání nebo naopak omezil či zcela ukončil svoji pracovní činnost.
Motivem k takovému chování může být např. péče o společné dítě manželů. Rozhodnutí,
zda budou oba manželé ekonomicky aktivní, či nikoliv, záleží zcela na jejich vlastním
uvážení, je však nutné poznamenat, že právě proto jsou později v případě rozvodu manželství
oba manželé za takové rozhodnutí odpovědní. Z tohoto důvodu upravuje BGB výživné
rozvedených manželů.
Konečně začtvrté se jedná o výživné mezi příbuznými, 18 které je upraveno
v ust. § 1601 a násl. BGB. Sem spadá i výživné mezi rodiči a dětmi, které je předmětem této
diplomové práce. Pro vyživovací povinnost rodičů vůči dětem měly velký význam
dva zákony, a sice zákon k reformě dětského práva ze dne 16. 12. 199719 a zákon o sjednocení
výživného pro nezletilé děti ze dne 6. 4. 1998.20 Právě tyto dva zákony zrovnoprávnily děti,
jejichž rodiče jsou manželé, a děti, jejichž rodiče spolu neuzavřeli manželství.
A to jak po stránce hmotněprávní úpravy, tak po stránce procesněprávní.21
Zvláštním případem výživného je výživné pro neprovdanou matku, popřípadě
pro neženatého otce, které je upraveno v ust. § 1615l, § 1615m a § 1615n BGB. Jedná se
o případy, kdy rodiče dítěte nejsou manželé ani dříve manžely nebyli. Zákon upravuje jednak
výživné pro neprovdanou matku při příležitosti narození dítěte, kdy má matka
16

DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 88.
Něm.: Nachehelicher Unterhalt.
18
Něm.: Verwandtenunterhalt.
19
Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts (Kindschaftsrechtsreformgesetz – KindRG) vom 16. Dezember 1997
(BGBl. I S. 2942; 1998 I S. 946).
20
Gesetz zur Vereinheitlichung des Unterhalts minderjähriger Kinder (Kindesunterhaltsgesetz – KindUG) vom
6. April 1998 (BGBl. I S. 666).
21
SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 225.
17
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právo na výživné od otce dítěte, a dále právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti
s těhotenstvím a s porodem dítěte. Dále náleží neprovdané matce právo na výživné od otce
jejich dítěte pro případ, že matka nemůže vykonávat výdělečnou činnost z důvodu těhotenství
nebo nemoci, která má příčinu v těhotenství či v porodu dítěte. Konečně zákon upravuje
výživné pro neprovdanou matku od otce dítěte nebo pro neženatého otce od matky dítěte,
kteří osobně pečují o dítě nebo zajišťují výchovu dítěte, v důsledku čehož nemohou
vykonávat výdělečnou činnost.
Německý právní řád zná ještě výživné související s registrovaným partnerstvím22 podle
zákona o registrovaném partnerství23 (dále jen ,,LPartG“). Podle tohoto zákona jsou upraveny
tři druhy výživného mezi registrovanými partnery, a sice výživné v době společného soužití
registrovaných partnerů (ust. § 5 LPartG), výživné při odloučení registrovaných partnerů
(ust. § 12 LPartG) a výživné bývalých registrovaných partnerů (ust. § 16 LPartG).

1.2.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Občanský zákoník upravuje čtyři druhy práva na výživné a vyživovací povinnosti.
Zaprvé

se

jedná

o

výživné

mezi

předky a

potomky,

které

je

upraveno

v ust. § 910 – 919 OZ. Pod výživné mezi předky a potomky spadá výživné mezi rodiči
a dětmi, které je předmětem této diplomové práce, ale i výživné pro prarodiče, vnuky apod.
Zadruhé se jedná o výživné mezi manžely upravené v ust. § 697 OZ. Rozsah vyživovací
povinnosti mezi manžely je takový, že oběma manželům má být zajištěna zásadně stejná
hmotná a kulturní úroveň. Každý z manželů může být jak osobou oprávněnou, tj. mít právo
22

Registrované partnerství (něm.: Eingetragene Lebenspartnerschaft), které bylo v SRN možné uzavřít
od 1. 8. 2001, již není od 1. 10. 2017, neboť od tohoto dne mají stejnopohlavní páry možnost uzavřít manželství
se všemi právními důsledky, jako tomu bylo a je pro páry odlišného pohlaví. Zavedení manželství i pro
stejnopohlavní páry bylo v německém právním řádu provedeno zákonem o zavedení práva na uzavření
manželství pro osoby stejného pohlaví [Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen
gleichen Geschlechts vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2787)], kterým se zákonodárce vzdal principu
heterosexuality u institutu manželství. Důsledkem cit. zákona je nové znění ust. § 1353 odst. 1 BGB, podle
kterého je manželství uzavíráno dvěma osobami odlišného nebo stejného pohlaví. Pro nová manželství mezi
osobami stejného pohlaví tak platí manželské právo bez jakýchkoliv odchylek či zvláštností, se všemi právy a
povinnostmi, jako tomu bylo před tím pro heterosexuální páry. Mezi heterosexuálními a homosexuálními
manželstvími tak není žádný rozdíl. Registrovaná partnerství uzavřená do 30. 9. 2017 existují nadále, nemění se
ex lege v manželství. Registrovaným partnerům je však dána možnost dobrovolně se rozhodnout pro manželství,
v takovém případě pak platí fikce, že manželství bylo uzavřeno již v den uzavření registrovaného partnerství.
23
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG) vom 16. Februar
2001 (BGBl. I S. 266), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639)
geändert worden ist.
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na výživné, tak osobou povinnou, tj. mít povinnost plnit výživné. Pro vznik vyživovací
povinnosti jednoho manžela vůči druhému jsou tři předpoklady, a sice existence manželství,
nestejná životní úroveň manželů a soulad s dobrými mravy.24
Zatřetí se jedná o výživné mezi rozvedenými manžely, které je upraveno
v ust. § 760 – 763 OZ. Toto výživné může být jedním z následků rozvodu manželství.
Rozsah vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely je upraven jako přiměřená výživa,
v určitých případech, tj. v případech tzv. sankčního výživného, však může rozvedený manžel
požadovat po svém bývalém manželovi takové výživné, které mu zajistí stejnou životní
úroveň.
Konečně začtvrté se jedná o výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané
matce, které je upraveno v ust. § 920 OZ. Jedná se o specifický případ, kdy zákon upravuje
výživné mezi neprovdanou matkou, resp. těhotnou ženou jakožto osobou oprávněnou a otcem
dítěte, resp. pravděpodobným otcem dítěte jakožto osobou povinnou. Mezi osobou
oprávněnou a osobou povinnou neexistuje přímý osobní vztah, nýbrž nepřímý vztah
zprostředkovaný údajně společným dítětem.25 Zákon v tomto případě upravuje výživné
pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.
Český právní řád zná ještě výživné související s registrovaným partnerstvím podle zákona
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,RegP“, popř. ,,zákon o registrovaném partnerství“).
Tento zákon upravuje dva druhy výživného, a sice výživné mezi registrovanými partnery
(ust. § 10 a § 12 RegP) a výživné mezi bývalými registrovanými partnery (ust. § 11
a § 12 RegP).
V právním řádu České republiky jsou v občanském zákoníku uvedena společná
ustanovení o výživném, která se aplikují na všechny druhy výživného. Jsou jimi
ust. § 921 – 923 OZ.
Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že v českém právním řádu
jsou upraveny obdobné druhy výživného, jako je tomu v německém právním řádu.
Shodně existuje v českém i v německém právu výživné mezi předky a potomky, do kterého

24

HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, str. 102 (Králíčková).
25
ZUKLÍNOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné
právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 132 (Zuklínová).
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spadá i výživné mezi rodiči a dětmi, dále výživné mezi manžely a mezi rozvedenými manžely
a výživné mezi registrovanými partnery a mezi bývalými registrovanými partnery.
Obdobně je upraven i zvláštní případ výživného pro neprovdanou matku včetně úhrady
nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, německý BGB upravuje v této problematice
navíc ještě výživné pro neženatého otce. Německý právní řád pak obsahuje navíc ještě
dva druhy výživného, a sice výživné při odloučení manželů a výživné při odloučení
registrovaných partnerů. Tyto dva druhy výživného české právo nezná, resp. specificky tyto
případy neupravuje. Separovaný manžel, popřípadě registrovaný partner, který opustil
rodinnou domácnost, zůstává podle českého právního řádu manželem, resp. registrovaným
partnerem, a jako takový má právo na výživné a vyživovací povinnost.

1.3 Ochrana práva na výživné a její projevy v právním řádu
Institut výživného požívá zvláštní zákonné ochrany, a to nejen v rámci občanského práva,
ale i v jiných právních odvětvích.

1.3.1 Právní úprava v Německu
Výživné pro nezletilé děti je chápáno jako přirozené právo, zatímco výživné pro rodiče
zohledňuje minimální požadavky etiky.26 Podle BGB existuje vzájemná vyživovací povinnost
příbuzných v přímé linii (ust. § 1601 BGB). Právní úprava tím sleduje princip subsidiarity,
kdy sociální zabezpečení má být v první řadě poskytnuto ze strany nejbližších příbuzných
v přímé linii, teprve poté nastupuje sociální zabezpečení poskytované státem. Mnohdy však
výživné není plněno dobrovolně, takže právo na výživné musí být uplatněno u soudu,
což může být jednak náročné, jednak časově zdlouhavé. Proto stát v takovýchto případech
poskytuje osobě, která se výživného u soudu domáhá, sociální pomoc, např. ve formě dávek
podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při vzdělávání, přičemž později má stát regresní
nárok vůči osobě, která má vyživovací povinnost.27

26
27

DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 324.
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 325.
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Bohužel ve zhruba třetině případů výživného pro nezletilé děti dochází k problémům
s jeho plněním, každé šesté dítě své výživné vůbec nedostane, a když už je výživné zaplaceno,
je to pod hranicí minimálního výživného28 (srov. kap. 3.2.4 této práce). I z tohoto důvodu
existují mechanismy, které mají působit jako hrozba pro osoby výživou povinné.
V německém právním řádu je v ust. § 170 trestního zákoníku29 (dále jen ,,StGB“) upravena
skutková podstata trestného činu zanedbání nebo ohrožení vyživovací povinnosti.
Toto ustanovení je zároveň chápáno jako ochranná právní norma ve smyslu ust. § 823 odst. 2
věta první BGB, což má za následek, že ten, kdo se dopustí trestného činu podle StGB,
je zároveň podle BGB povinen nahradit škodu vzniklou tímto protiprávním jednáním,
přičemž se k takovému jednání vyžaduje zavinění (to je ostatně nutné již k naplnění skutkové
podstaty trestného činu podle StGB). Dále může v případě zanedbání plnění naturálního
výživného dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu opuštění dítěte (ust. § 221 StGB)
nebo ublížení na zdraví (ust. § 223 a násl. StGB).
Výše uvedené skutkové podstaty trestných činů, které souvisejí s plněním vyživovací
povinnosti, naznačují, že právo na výživné požívá ze zákona zvláště vysoké ochrany.
To je dáno funkcí výživného jakožto plnění, které má poskytnout existenční jistotu.
Kromě trestního zákoníku se zvýšená ochrana, pokud se týká výživného, projevuje
v občanském právu v podobě zákazu započtení dávek výživného (ust. § 394 BGB),
postoupení dávek výživného (ust. § 400 BGB) a zastavení dávek výživného (ust. § 1274
odst. 2 BGB), vyloučení promlčení budoucích nároků výživného (ust. § 194 odst. 2 BGB)
nebo stavení promlčecí lhůty v určitých případech (ust. § 207 odst. 1 věta druhá bod 2 BGB).
V civilním právu procesním se projevuje zvýšená ochrana týkající se výživného
v obecném vyloučení zabavitelnosti dávek výživného [ust. § 850b odst. 1 bod 2 občanského
soudního řádu30 (dále jen ,,ZPO“)], rozšířené zabavitelnosti příjmů z výdělečné činnosti
v případě výkonu rozhodnutí o výživném (ust. § 850d ZPO), privilegovaném postavení příjmů
povinného v případě výkonu rozhodnutí (ust. § 850c, § 850i odst. 1 ZPO) nebo v nakládání

28

DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 325.
Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das
zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert worden ist.
30
Zivilprozessordnung (ZPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202;
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Januar 2019 (BGBl. I S. 54)
geändert worden ist.
29
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s výživným při insolvenci oprávněného [ust. § 100, § 209 odst. 1 bod 3 insolvenčního řádu31
(dále jen ,,InsO“)].

1.3.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Právo na výživné je v České republice shodně jako v Německu právem osobního
charakteru, což se projevuje tím, že s ním nelze disponovat. Práva na výživné se nelze předem
vzdát (ust. § 855 odst. 1 věta druhá OZ; pakliže by ke vzdání se práva na výživné došlo,
jednalo by se o zdánlivé právní jednání), nelze je ani převést, ani postoupit (ust. § 1881
odst. 2 OZ). Dále je zákonem zakázáno započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého,
který není plně svéprávný (ust. § 1988 odst. 1 OZ). Pokud by se strany dohodly o započtení
takového výživného, k jejich dohodě se nepřihlíží (ust. § 1991 in fine OZ). Právo na výživné
zaniká smrtí oprávněného. S výživným nelze disponovat ani pro případ smrti – nelze o něm
pořizovat pro případ smrti, nelze jej zdědit ani nabýt jako odkaz.32 Právo na výživné
se nepromlčuje, promlčují se však práva na jednotlivá opětující se plnění výživného
(ust. § 613 OZ).
Zvýšená ochrana týkající se výživného se projevuje rovněž v civilním právu procesním,
kdy lze předběžným opatřením uložit, aby bylo placeno výživné v nezbytné míře [ust. § 76
odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,OSŘ“, popř. ,,občanský soudní řád“)], rozsudky odsuzující k plnění výživného jsou
předběžné vykonatelné (ust. § 162 odst. 1 OSŘ) a soud je při vymáhání výživného
pro nezletilé dítě povinen poskytnout účastníkovi řízení na jeho žádost pomoc při zjišťování
bydliště povinného [ust. § 513 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZŘS“, popř. ,,zákon o zvláštních řízeních soudních“)].
V případě vykonávacího řízení jsou pohledávky výživného přednostními pohledávkami
(ust. § 279 odst. 2 písm. a) OSŘ). Rovněž v zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,EŘ“) se projevuje zvýšená ochrana v otázkách výživného, kdy ust. § 71a EŘ
upravuje možnost provést exekuci pozastavením řidičského oprávnění pro případ,
31

Insolvenzordnung (InsO) vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des
Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693) geändert worden ist.
32
ZUKLÍNOVÁ, M.; DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 2. Díl druhý: Rodinné
právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 128 (Zuklínová).
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že je vymáháno dlužné výživné pro nezletilé dítě. Všechny výše uvedené skutečnosti,
které jsou projevem zvýšené zákonné ochrany výživného, jsou z hlediska srovnání
s německou právní úpravou buď zcela shodné, nebo alespoň obdobné.
Stejně jako je tomu v německém právním řádu, tak i v tom českém se projevuje zvláštní
ochrana výživného i v trestním právu. V ust. § 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,TrZ“) je tak upraven trestný čin zanedbání povinné
výživy. Ten obsahuje dvě základní skutkové podstaty, zaprvé pro neplnění, byť i z nedbalosti,
zákonné vyživovací povinnosti, zadruhé úmyslné vyhýbání se plnění zákonné vyživovací
povinnosti, přičemž v obou případech musí takové jednání trvat déle než čtyři měsíce.
Ustanovení § 196a TrZ pak obsahuje zvláštní ustanovení o trestání, kdy soud může pachateli
uložit přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, a to zejména
tehdy, pakliže existuje důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena
nebo ztěžována. Pro trestný čin zanedbání povinné výživy je v České republice každoročně
trestně stíháno cca 10.000 osob, přičemž se téměř výlučně jedná o zanedbání povinné výživy
ze strany rodiče vůči dítěti, kdy ve většině případů je dlužníkem otec dítěte. 33 České trestní
právo tedy reflektuje zvýšenou ochranu výživného obdobně jako německé trestní právo.

1.4 Předpoklady práva na výživné a vyživovací povinnosti mezi
předky a potomky
Podle německé právní teorie probíhá zjišťování, zda existuje právo na výživné a s ním
související vyživovací povinnost mezi příbuznými, přesně daným postupem.34 Zkoumá se:
1) příbuzenství v přímé linii;
2) potřebnost (odkázanost) oprávněného;
3) způsobilost povinného plnit vyživovací povinnost;
4) vyloučení, omezení a zánik vyživovací povinnosti;
5) vzdání se výživného na základě smlouvy;
6) vztahy přednosti;
7) formy plnění vyživovací povinnosti.
33
34

KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 116.
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 325.
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Z pohledu českého právního řádu existují následující předpoklady pro vznik práva
na výživné a vyživovací povinnosti mezi předky a potomky:35
1) existence příbuzenského poměru v přímé linii;
2) stav odkázanosti na výživu na straně oprávněného;
3) schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného;
4) soulad s dobrými mravy;
5) zákaz zneužití práva na výživné.
Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že předpoklady, které ukládá zkoumat
české právo, jsou totožné jako v německém právním řádu. Německá právní teorie však
podrobuje zkoumání vzniku práva na výživné a vyživovací povinnosti vícero hlediskům,
nicméně to neznamená, že české právo se nezabývá i dalšími otázkami, jako jsou vztahy
přednosti či formy plnění vyživovací povinnosti.

35

HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, str. 257 (Králíčková).
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2. Příbuzenství v přímé linii
Prvním předpokladem pro vznik práva na výživné a vyživovací povinnosti je existence
určitého statusového nebo obdobného poměru (viz výše). Tím je pro případ výživného
mezi rodiči a dětmi příbuzenství v přímé linii. Tomuto tématu je věnována tato kapitola.

2.1 Právní úprava v Německu
V německém právu je prvním předpokladem pro vznik práva na výživné a vyživovací
povinnosti mezi příbuznými příbuzenství v přímé linii (ust. § 1601 BGB).
Co je to příbuzenství v přímé linii, o tom ustanovuje § 1589 BGB, podle kterého
jsou osoby příbuzné v přímé linii tehdy, pokud jedna pochází od druhé. S ohledem na téma
této diplomové práce je tento požadavek pro vztah mezi rodiči a dětmi splněn, tyto osoby
jsou totiž vůči sobě navzájem přímými příbuznými v prvním stupni.36
Příbuzenství v právním smyslu může být podle německého práva, stejně jako
podle českého, založeno i osvojením (ust. § 1741 a násl. BGB). Osvojenec se stává dítětem
osvojitele, který proto má vůči osvojenci vyživovací povinnost, a to jak v případě osvojení
nezletilého (ust. § 1754 odst. 1 BGB), tak v případě osvojení zletilého (ust. § 1770
odst. 3 BGB). Dochází tedy ke vzniku právního příbuzenství, které s sebou přináší vzájemnou
vyživovací povinnost rodičů a dětí.
Německé právo zná však ještě jeden případ, kdy může dojít ke vzniku vyživovací
povinnosti bez ohledu na příbuzenství.37 Tento případ upravuje ust. § 1751 odst. 4 BGB,
podle kterého má vyživovací povinnost budoucí osvojitel dítěte (popř. manželé jako budoucí
osvojitelé dítěte), pokud biologičtí rodiče dítěte udělili potřebný souhlas k osvojení a pokud se
dítě již nachází v péči budoucího osvojitele. Tato vyživovací povinnost má přednost
před vyživovací povinností příbuzných dítěte, tedy včetně (zatím ještě) rodičů dítěte.
Zvláštní případ pak představuje situace, kdy může dojít k nepřímé vyživovací povinnosti
jednoho manžela vůči rodičům druhého manžela. Mezi povinným manželem a rodiči druhého
36
37

Rovněž v německém právu se počítají stupně příbuzenství podle zásad známých již z římského práva.
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 326.
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manžela neexistuje příbuzenský vztah v přímé linii, proto neexistuje ani žádné právo
na výživné mezi příbuznými podle ust. § 1601 BGB. Vyživovací povinnost vůči svým
rodičům má pouze jejich dítě. Pokud však dítě žije v manželství a má samo ve smyslu
ust. § 1360 BGB právo na výživné vůči svému manželovi (z důvodu, že dítě není výdělečně
činné), musí tento manžel plnit nepřímo prostřednictvím výživného pro svého manžela
v případě potřeby rovněž výživné vůči rodičům svého manžela. Takovouto konstrukci,
tedy nepřímou vyživovací povinnost, vyslovil ve své judikatuře Spolkový soudní dvůr.38, 39
Ten zašel ve své rozhodovací praxi ještě dále, když odepřel dítěti, které má vyživovací
povinnost vůči svým rodičům, právo na tvoření vlastních úspor pro případ stáří,
které za normálních okolností snižují příjmy povinného (viz dále), pokud je toto dítě
dostatečně zabezpečeno ze strany svého manžela. Spolkový soudní dvůr také vzal v potaz
ušetřené náklady na nájemné, a to na základě myšlenky, že pokud povinné dítě není
výdělečně činné a neplatí tím pádem nájemné, dochází tak ke zvýšení jeho relevantních
příjmů pro plnění výživného pro rodiče z důvodu úspory za nájemné. Důsledkem toho
je skutečnost, že pro případ, kdy dítě mající vyživovací povinnost vůči svým rodičům
není způsobilé tuto povinnost plnit (neboť není výdělečně činné) a je tím pádem zaopatřováno
ze strany svého manžela, dochází s ohledem na toto zaopatření ke zvýšení příjmů relevantních
pro plnění výživného ze strany dítěte vůči rodičům a tím pádem k nepřímému vyššímu
zatížení snachy či zetě oprávněných rodičů.
Pokud se týká vyživovací povinnosti rodičů vůči jejich nezletilému dítěti,
ta je v německém právu upravena v rámci ustanovení týkajících se obecné vyživovací
povinnosti mezi příbuznými, ovšem s četnými odchylkami a zvláštnostmi od obecné právní
úpravy. To je dáno tím, že již ze samotného principu rodičovské odpovědnosti vyplývá
požadavek na zajištění životních potřeb dítěte ze strany rodičů. Pokud je tedy úkolem rodičů,
aby umožnili svému nezletilému dítěti jeho rozvoj a postupný vývoj k samostatnosti,
potom mu k tomu musí poskytnout podle svých možností rovněž hospodářské prostředky,
tedy výživné. Z tohoto důvodu tedy existuje úzká souvislost mezi rodičovskou odpovědností
a výživným.40

38

Spolkový soudní dvůr (něm.: Bundesgerichtshof) je soud na spolkové úrovni, který představuje čtvrtý stupeň
soudní soustavy. Je nadřazený všem vrchním zemským soudům.
39
SCHMIDT, R. Familienrecht. Ehe, Verwandtschaft, Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft. 9. vydání.
Grasberg bei Bremen: Verlag Dr. Rolf Schmidt, 2018, str. 340.
40
SCHWAB, D. Familienrecht. 25., nově zpracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 418.
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Pokud se týká zletilého dítěte a jeho práva na výživné vůči jeho rodičům, zde se obvykle
vychází ze skutečnosti, že zletilé děti jsou již odpovědné za svou výživu samy. Jejich právo
na výživné se tedy zásadně posuzuje jinak, než je tomu u nezletilých dětí, a sice
podle obecných ustanovení o výživném mezi příbuznými. I zde ovšem existují výjimky,
kdy je třeba rozlišovat na jedné straně zletilé děti, které jsou již ekonomicky samostatné nebo
to u nich lze rozumně předpokládat, a na druhé straně zletilé děti, vůči kterým i po nabytí
zletilosti přetrvává vyživovací povinnost rodičů. Tak je tomu u zletilých dětí, které
se soustavně připravují na budoucí výkon povolání a přitom bydlí v domácnosti s jedním
rodičem nebo s oběma rodiči. Jedná se o tzv. privilegované zletilé děti, které jsou
podle ust. § 1603 odst. 2 věta druhá BGB postaveny na roveň nezletilým dětem,
a to do dovršení 21 let věku (viz dále). U vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem hraje roli
i skutečnost, zda dítě, byť nezletilé, žije, nebo nežije v manželství.

2.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
V českém právu je prvním předpokladem pro vznik práva na výživné a vyživovací
povinnosti rovněž existence statusového či obdobného poměru. Předpokladem vyživovací
povinnosti mezi rodiči a dětmi, která spadá pod vyživovací povinnost mezi předky a potomky,
je příbuzenství v přímé linii v prvním stupni.
Statusový poměr mezi rodiči a dětmi je příbuzenstvím v přímé linii v prvním stupni
(ust. § 772 odst. 1 a § 773 OZ). Matkou dítěte je žena, která je porodila (ust. § 775 OZ),
otcovství je pak založeno na zákonných domněnkách (ust. § 776 a násl. OZ). Vyživovací
povinnost mezi rodiči a dětmi vzniká ex lege, tj. přímo ze zákona, při splnění zákonného
předpokladu příbuzenství v přímé linii v prvním stupni. Zároveň je na tomto místě vhodné
zopakovat, že podle českého práva vyživovací povinnost není součástí rodičovské
odpovědnosti (ust. § 859 OZ), proto existuje bez ohledu na jakékoliv zásahy do rodičovské
odpovědnosti či do jejího výkonu.
Příbuzenství v právním smyslu může být rovněž založeno osvojením (ust. § 794
a násl. OZ). Osvojenec se stává dítětem osvojitele, který má vůči osvojenci vyživovací
povinnost. V případě osvojení nezletilého, které je osvojením úplným, to platí bezvýjimečně
(ust.

§ 832

odst.

1

a

§ 833

odst.

1
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OZ).

V případě

osvojení

zletilého,

které je osvojením neúplným, to platí rovněž (ust. § 847 odst. 3 a § 848 odst. 2 ve spojení
s ust. § 832 odst. 1 a § 833 odst. 1 OZ), k tomu však přistupuje ještě podpůrná, sekundární
vyživovací povinnost předků a potomků osvojence, ovšem jen tehdy a jen v té míře,
pokud osvojitel není s to své vyživovací povinnosti dostát (ust. § 853 odst. 1 věta druhá OZ).
Pokud se týká vyživovací povinnosti osvojence vůči osvojiteli, má ji osvojenec vždy
v případě osvojení nezletilého (ust. § 832 odst. 1 a § 833 odst. 1 OZ) a rovněž v případě
osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého (ust. § 847 odst. 3 OZ ve spojení
s ust. § 794, § 832 odst. 1 a § 833 odst. 1 OZ). U osvojení zletilého, které není obdobou
osvojení nezletilého, nemá osvojenec vůči osvojiteli vyživovací povinnost (ust. § 849 odst. 2
věta druhá OZ). Zvláštní výjimka pro případ osvojení zletilého (ať již toto osvojení je, či není
obdobou osvojení nezletilého), tedy pro neúplné osvojení, je obsažena v ust. § 853 odst. 1 OZ,
které upravuje podpůrnou vyživovací povinnost osvojence vůči jeho předkům a potomkům.
Tak tedy osvojenec zásadně nemá vyživovací povinnost vůči svým předkům a potomkům,
tato povinnost zásadně skončí rozhodnutím o osvojení, ovšem pokud zde nejsou jiné osoby,
které mají vyživovací povinnost (protože zemřely) nebo pokud tyto osoby nejsou schopny
své vyživovací povinnosti dostát (ať už zcela, či jen částečně), nastupuje podpůrná vyživovací
povinnost osvojence vůči jeho předkům a potomkům, a to jen tehdy a jen v takové míře,
pokud platí shora uvedené předpoklady (ust. § 853 odst. 1 věta první OZ).
České právo zná, stejně jako německé právo, jeden případ, kdy může dojít ke vzniku
vyživovací povinnosti bez ohledu na příbuzenství. Tento případ upravuje ust. § 829
odst. 3 OZ, podle kterého je v době, kdy se dítě nachází u budoucího osvojitele v péči
před osvojením, pozastavena vyživovací povinnost jiné osoby k dítěti. Takovou osobou může
být nejen rodič dítěte, ale lze si představit např. situaci, kdy matkou dítěte je studentka
a vyživovací povinnost tak plní prarodiče dítěte. Vyživovací povinnost rodiče, popř. jiné
osoby k dítěti, se pozastavuje právní mocí rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče
budoucího osvojitele. V době péče před osvojením má povinnost zajistit dítěti výživu budoucí
osvojitel, což vyplývá z ust. § 829 odst. 1 věta první OZ, podle kterého je dítě v péči
budoucího osvojitele na jeho náklad.
Je tedy možné konstatovat, že česká a německá právní úprava jsou v otázce předpokladu
statusového poměru mezi oprávněným a povinným, tedy v otázce příbuzenství v přímé linii,
naprosto shodné, a to včetně zvláštního případu, kdy má vůči nezletilému dítěti vyživovací
povinnost budoucí osvojitel v době péče před osvojením.
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3. Potřebnost (odkázanost) oprávněného
Základní pravidlo v německém právu je upraveno v ust. § 1602 odst. 1 BGB, podle
kterého může výživné požadovat pouze ten, kdo není schopen sám se živit – tedy oprávněný.
Pro posouzení neschopnosti sám se živit je rozhodující jednak majetek oprávněného, jednak
jeho příjmy. Neschopnost sám se živit tak nastává v případě, kdy oprávněný není schopen
dostatečně uhradit své životní potřeby z příjmů z výdělečné činnosti, z příjmů z majetku,
z dalších příjmů a z prostředků, které by nabyl zpeněžením svého majetku. Významná je také
výdělečná činnost oprávněného, kdy se zkoumá zejména nezpůsobilost k výdělečné činnosti
nebo existence překážky k zahájení výdělečné činnosti či jejímu pokračování (např. z důvodu
zdravotního postižení nebo těžké nemoci).
V českém právu je základní pravidlo upraveno v ust. § 911 OZ, podle kterého lze výživné
přiznat tehdy, jestliže oprávněný není schopen sám se živit. Dikce českého zákona je tak
shodná s dikcí výše cit. ust. BGB. V české familiaristice i v soudní praxi se mluví o tzv. stavu
odkázanosti potřebné osoby, tedy oprávněného. Tento stav lze charakterizovat jako
,,neschopnost samostatně se živit vlastní prací, z vlastních zdrojů, majetku, ale i z pojistných
systémů (např. starobní důchod či invalidní důchod)“.41 Stav odkázanosti se pak posuzuje
s ohledem na odůvodněné potřeby a majetkové poměry oprávněného (ust. § 913 odst. 1 OZ)
a na případnou existenci zisku (ust. § 912 OZ).

3.1 Příjmy a majetek
Pro určení předpokladu potřebnosti (odkázanosti) oprávněného jsou jak v Německu,
tak u nás důležité příjmy a majetek oprávněného.

3.1.1 Právní úprava v Německu
Osoba oprávněná, tj. osoba, které může žádat plnění výživného, je podle německé právní
úpravy v první řadě povinna využít veškerých dostupných možností, které jí jsou k dispozici.
41

HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, str. 255 (Králíčková).
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Příjmem se rozumí jakékoliv druhy příjmů, tedy nejen příjmy z výdělečné činnosti, ale také
úroky z majetku, odměna učně připravujícího se na budoucí výkon povolání, sirotčí důchod
nebo podpora při vzdělávání formou stipendia.42 Pokud však povinný neplní svoji vyživovací
povinnost řádně, nemůže namítat, že má oprávněný dostatečné příjmy, pokud byl oprávněný
nucen zajistit si peněžní prostředky z důvodu nouze.
Sociální pomoc poskytovaná státem v rámci sociálního zabezpečení se naopak do příjmů
oprávněného nezapočítává. V případě příjmů může mít vliv na posouzení potřebnosti
oprávněného ještě skutečnost, zda oprávněný žije společně v jedné domácnosti se svým
partnerem, neboť právě tato skutečnost vede ke snížení nákladů domácnosti. Z tohoto důvodu
bývá společné soužití oprávněného s jeho partnerem zohledněno, a to bez ohledu na to,
zda má oprávněný vůči svému partnerovi nějaká subjektivní práva na poskytování
jakéhokoliv plnění, či nikoliv.43
Pokud se týká majetku, má osoba právo na výživné při současném zohlednění jejích
příjmů tehdy, pokud žádným majetkem nedisponuje, nebo pokud sice nějaký majetek vlastní,
ale ten není nijak zužitkovatelný. Tím se rozumí zpeněžení majetku, jeho investice či jiný
způsob naložení s majetkem, který povede k tomu, že oprávněný bude schopen zajistit si svou
vlastní výživu sám. Obecně platí, že oprávněný je povinen svůj majetek zužitkovat
pro zajištění své vlastní výživy. Výjimku představují situace, kdy se zpeněžení majetku jeví
jako hospodářsky zcela neefektivní nebo když majetek sice přináší nějaký kapitálový zisk,
ten však slouží pro vytvoření nutné rezervy pro případ nečekané situace.44
Vše, co bylo výše zmíněno, platí obecně pro posouzení potřebnosti na straně
oprávněného, tedy jak v případě, že oprávněným je rodič vůči svému dítěti (jakožto
povinnému), tak naopak. Nezletilé dítě, které neuzavřelo manželství, je však podle
ust. § 1602 odst. 2 BGB privilegováno. I takovému dítěti se sice započtou jeho příjmy, a to
jak příjmy z majetku (např. úroky), tak např. odměna učně připravujícího se na budoucí výkon
povolání, na rozdíl od ostatních osob však nesmí být zasaženo do majetku dítěte. Takové dítě
tedy není nikterak povinno zpeněžit svůj majetek za účelem zajištění vlastní výživy v případě,
že jeho příjmy z majetku nebo příjmy z výdělečné činnosti na výživu nestačí. Totéž platí
rovněž pro zletilé dítě, které neuzavřelo manželství, a sice za předpokladu, že žije s oběma
rodiči, nebo s jedním z rodičů ve společné domácnosti a soustavně se připravuje na výkon
42

DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 326.
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 326.
44
SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 226.
43
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budoucího povolání. Takové zletilé dítě je postaveno na roveň nezletilému dítěti (ust. § 1603
odst. 2 BGB, viz dále). Pokud však rodič privilegovaného nezletilého dítěte nebo zletilého
dítěte postaveného na roveň nezletilému dítěti není schopen plnit vyživovací povinnost vůči
tomuto dítěti, aniž by tím ohrozil svoji vlastní výživu, je oprávněné dítě povinno za účelem
zajištění své vlastní výživy použít i svůj majetek, resp. přistoupit k jeho zpeněžení
(ust. § 1603 odst. 2 in fine BGB, viz dále).

3.1.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Pokud se týká příjmů, má podle české právní úpravy osoba právo na výživné tehdy,
pokud žádnými příjmy nedisponuje nebo její příjmy nepostačují k uspokojení životních potřeb
(ust. § 911 OZ). U nezletilých dětí nastává tento předpoklad povětšinou z povahy věci,
výjimku představují nezletilé děti, které ukončily povinnou školní docházku a zabezpečují si
své příjmy výkonem práce. V případě vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům přichází
v úvahu příjem rodiče z vlastního výkonu práce nebo např. příjem v podobě starobního,
invalidního, vdovského či vdoveckého důchodu. Pakliže rodič není schopen samostatně se
živit vlastní prací nebo mu nevznikne právo na důchod, popř. je tento důchod pro zajištění
vlastní výživy nedostatečný, dochází ke vzniku vyživovací povinnosti dětí vůči takovému
rodiči. V konkrétním případě je však nutné zkoumat ještě existenci případné vyživovací
povinnosti manžela či rozvedeného manžela, resp. registrovaného partnera či bývalého
registrovaného partnera vůči rodiči dítěte (viz dále).
Peněžité dávky vyplývající z práva sociálního zabezpečení se započítávají do příjmů
oprávněného, pokud se jedná o dávky poskytované z pojistných systémů (např. starobní
důchod, invalidní důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství). Naopak dávky
poskytované z nepojistných systémů45 jsou považovány za subsidiární ve vztahu k vyživovací
povinnosti, kdy ,,vyživovací povinnost dle občanského zákoníku předchází právu na dávky
z nepojistných systémů, ať už jsou zvláštními zákony nazývány jakkoliv“.46

45

Viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
46
HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo
(§ 655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1059 (Králíčková).
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Pokud se týká majetku oprávněného, je pro vznik vyživovací povinnosti podstatné,
zda oprávněný vlastní nějaký majetek, zda tento majetek vynáší zisk, či nikoliv a zda
je možné po oprávněném rozumně požadovat, aby daný majetek zpeněžil a zajistil si tak
prostředky na vlastní výživu. Pokud jsou majetkové poměry oprávněného dostatečné a je tak
po něm rozumné požadovat zpeněžení majetku, měl by tak pro zajištění své výživy učinit.
Na tomto místě je vhodné připomenout zásadu, že výklad a použití zákona nesmí být
v rozporu s dobrými mravy (ust. § 2 odst. 3 OZ).
Specifická je situace v případě nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, neboť to má
v souladu s ust. § 912 OZ právo na výživné i tehdy, pokud má vlastní majetek, ale zisk
z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě. Zákon tak stanovuje
právo na ochranu a zachování vlastního majetku takového dítěte. Pokud tedy dítě má svůj
vlastní majetek, lze si představit tři případy. V prvním případě se jedná o majetek, který
nepřináší žádný zisk. Situace je tak stejná, jako kdyby dítě žádný majetek nemělo, existence
majetku je v tomto případě irelevantní a dítě má právo na výživné (za předpokladu, že příjem
z případné výdělečné činnosti dítěte nestačí k jeho výživě). Ve druhém případě se jedná
o majetek, který sice přináší zisk, ale ten nestačí k výživě dítěte. Je třeba totiž zohlednit
i skutečnost, že případný výnos z majetku je snížen o náklady na nezbytnou údržbu majetku
či investice do majetku, což je v souladu s řádnou správou majetku dítěte ze strany jeho
rodičů (ust. § 900 odst. 1 OZ). I v tomto případě má dítě právo na výživné (opět
za předpokladu, že příjem z případné výdělečné činnosti dítěte nestačí k jeho výživě).
A konečně ve třetím případě přináší vlastní majetek dítěte takový zisk, že (společně s příjmem
z případné výdělečné činnosti dítěte) postačuje k jeho výživě. Jedině v tomto případě nemá
dítě právo na výživné vůči povinnému, což je rovněž v souladu s ust. § 900 OZ, podle kterého
má být zisk z majetku dítěte použít nejprve k jeho výživě. Na závěr je třeba doplnit,
že výnosem z majetku je např. příjem z nájemného, pachtovného, úroků, dividend aj.

3.2 Životní potřeby a výše výživného
Pro posouzení potřebnosti, resp. odkázanosti oprávněného a následné stanovení výše
výživného jsou rozhodující celkové životní potřeby oprávněného.
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3.2.1 Obecně k životním potřebám podle německé právní úpravy
Podle německé právní úpravy se výše výživného určuje ve smyslu ust. § 1610
odst. 1 BGB podle skutečné životní úrovně oprávněného. Oprávněnému má být poskytnuto
tzv. přiměřené výživné, které má pokrývat veškeré jeho životní potřeby.
Pokud se týká oprávněného dítěte, které ještě není samostatné a které je hospodářsky
závislé na svých rodičích, u kterých žije, odvíjí se standard jeho životních potřeb od životní
úrovně obou jeho rodičů, tedy zejména od jejich příjmů. Pokud rodiče dítěte žijí odděleně,
je v případě výlučné péče jednoho rodiče o dítě rozhodující pro určení výše výživného
poskytovaného v penězích životní úroveň toho rodiče, který o dítě nepečuje. Finanční poměry
rodiče, u kterého dítě žije a který tedy plní dítěti výživné formou péče o ně, nehrají žádnou
roli.47 Výjimku představuje situace, kdy rodič, který nepečuje o dítě a plní tak svoji
vyživovací povinnost v penězích, má zvlášť vysokými příjmy. V takovém případě dojde
k přiměřené redukci poskytovaného výživného s ohledem na (nižší) životní poměry
pečujícího rodiče.48 Naproti tomu v případě, že se dítě nachází ve střídavé péči rodičů, je pro
výši výživného určující životní úroveň obou rodičů.
Výše uvedené obecně znamená, že dítě, jehož rodiče disponují vyššími příjmy, má vyšší
standard životních potřeb, než dítě, jehož rodiče takovými příjmy nedisponují. Životní
potřeby dítěte však nejsou neomezené s ohledem na stoupající příjmy rodičů. Podle německé
právní teorie má dítě právo na poskytování výživného s ohledem na uspokojení svého, třeba
i zvýšeného životního standardu, nikoliv ale právo na podíl na luxusu.49
Pokud se týká oprávněného zletilého dítěte, ke kterému mají rodiče vyživovací povinnost,
odvíjejí se životní potřeby dítěte od životní úrovně obou rodičů, tedy zejména od příjmů obou
rodičů, a to tak dlouho, dokud dítě není s ohledem na své příjmy a majetek hospodářsky
samostatné.
V ostatních případech výživného rodičů vůči dětem, jakož i v případě výživného dětí vůči
rodičům, jsou životní potřeby určovány individuálně podle konkrétní situace a konkrétního
postavení, resp. životní úrovně oprávněného, zejména s ohledem na jeho příjmy a

47

DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 286.
MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 425.
49
SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 231.
48
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majetkové poměry.50 Standard rozsahu poskytovaného výživného, tedy přiměřené výživné,
se tak orientuje na dosavadní životní úroveň oprávněného, v žádném případě nejde
o poskytování jen toho nejnutnějšího.
V právním řádu SRN neexistují žádná obecná pravidla, jak určit přiměřenou částku
výživného. Obecně tedy vždy záleží na uvážení soudu. Existují však nejrůznější tabulky a
schematická pravidla, které konkretizují abstraktní pojmy jako ,,přiměřenost“ výživného,
,,potřebnost (odkázanost)“ oprávněného či ,,způsobilost povinného plnit vyživovací
povinnost“. Tyto tabulky mají zajistit rovné zacházení v jednotlivých případech, a tím předejít
rozdílnému

rozhodování

jednotlivých

soudů.

Nejdůležitější

je

právě

stanovení

tzv. přiměřeného výživného, jak je upravuje ust. § 1610 odst. 1 BGB, a to zejména tehdy,
když je více oprávněných nebo když je povinný omezeně způsobilý plnit vyživovací
povinnost (což bývá ve většině případů).
Tabulky tak v sobě obsahují vyvážení potřebnosti na straně jedné a způsobilosti plnit
na straně druhé. Jsou koncipovány na základě projednání a neformálního souhlasu vrchních
zemských soudů51 a postupem času jsou stále obsáhlejší a detailnější. Tabulky nemají formu
zákona ani nařízení, představují pouze jakési směrnice či návody pro soudní praxi
k rozhodování při praktické aplikaci zákona. Tyto tabulky tedy nejsou právně závazné, jejich
faktická platnost však vede s ohledem na zásadu rovnosti při rozhodování k právní platnosti
a tedy i závaznosti.52 V případě, že dítě podá návrh na určení výživného ve výši, která
odpovídá tabulce, je stanovena domněnka, že rozsah jeho potřeby být vyživováno existuje
ve výši určené tabulkou, a dítě tak nenese břemeno tvrzení ani důkazní břemeno. Vždy je však
nutné – v každém konkrétním případě – zkoumat přiměřenost výživného podle tabulky.53

3.2.2 Obecně k životním potřebám podle právní úpravy v ČR
Pro výši výživného mezi rodiči a dětmi je podle českého právního řádu rozhodné
ust. § 915 OZ. Toto ustanovení v odst. 1 zásadním způsobem modifikuje základní předpoklad
50

DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 327.
Vrchní zemský soud (něm.: Oberlandesgericht) je třetím a nejvyšším stupněm soudní soustavy v jednotlivých
spolkových zemích Německa. První stupeň představuje obvodní/okresní soud (něm.: Amtsgericht), druhý stupeň
zemský soud (něm.: Landgericht) a třetí stupeň právě zmíněný vrchní zemský soud (něm.: Oberlandesgericht).
Soudy nadřízené vrchnímu zemskému soudu jsou již organizovány na spolkové úrovni.
52
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 328.
53
WELLENHOFER, M. Familienrecht. 4., přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 355.
51
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stavu odkázanosti oprávněného, a to pro právo dítěte na výživné od jeho rodiče. Podle odst. 1
cit. ustanovení má být totiž životní úroveň dítěte zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
Pravidlo, že potřeby oprávněného k výživě mají být kryty v plném rozsahu, jen jsou-li
odůvodněné, se tak v případě práva dítěte na výživné neuplatní. To platí jak pro nezletilé,
tak pro zletilé dítě.
Hledisko sdílení shodné životní úrovně dítěte s rodiči se aplikuje i v situaci, kdy se dítě
nenachází v osobní péči svých rodičů, nebo v péči jednoho rodiče, což vyplývá ze skutečnosti,
že vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti
(ust. § 859 OZ). Dítě má tedy právo podílet se na stejné životní úrovni svých rodičů
i v případech, kdy o ně trvale pečuje poručník (ust. § 939 a § 928 odst. 2 věta první OZ),
kdy je dítě svěřeno do péče jiné osoby (ust. § 956 odst. 1 OZ), kdy je dítě v pěstounské péči
(ust. § 961 věta první OZ) nebo kdy je dítě v ústavní nebo ochranné výchově (ust. § 975 OZ).
Pokud jde o životní úroveň jako takovou, lze ji chápat jako ,,určitý stupeň uspokojování
životních, tj. hmotných i duchovních potřeb subjektu, v úzkém vztahu k dalším faktorům.
Je to ve své podstatě kategorie socio-ekonomická, nikoli právní, i když ji nelze zužovat jen
na ryze ekonomické (míněno jasně kvantifikovatelné) vyjádření. Má i celou řadu svých
kvalitativních indikátorů. Zahrnuje v sobě především úroveň výživy, oblékání, bydlení,
vzdělávání a kultury, zdravotní, příp. sociální péče atp.“54 Důležitá je tak nejen příjmová
stránka, ale rovněž majetkové poměry rodičů (vlastnictví movitých i nemovitých věcí)
a rovněž způsob jejich života.
Dítě má právo podílet se na životní úrovni obou svých rodičů, nikoliv jen jednoho.
To nebývá obtížné určit v případě, že rodiče žijí společně v jedné domácnosti se svým
dítětem. Pokud však žijí rodiče odděleně a jejich životní úroveň je rozdílná, má dítě právo
podílet se na životní úrovni toho rodiče, jehož životní úroveň je vyšší. 55 Pokud tedy dítě žije
u rodiče, jehož životní úroveň je nízká, zatímco životní úroveň rodiče, který žije odděleně,
je vyšší, projeví se to ve výši poskytovaného výživného. Tento názor zastává rovněž soudní
praxe, která dovozuje, že ,,vysoce nadprůměrnému příjmu rodiče je adekvátní i vysoce
nadprůměrná výše výživného“.56 Naopak pokud dítě žije u rodiče s vyšší životní úrovní,
má druhý rodič, jehož životní úroveň je nižší, vyživovací povinnost v rozsahu, který je
54

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II
(§ 655 až 975). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 579 (Elischer).
55
HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo
(§ 655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1086 (Králíčková).
56
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 9. 2006, sp. zn. 50 P 336/2006.
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přiměřený jeho majetkovým poměrům, možnostem a schopnostem. To bylo rovněž dovozeno
soudní praxí,57 přičemž takovéto výživné má vést k udržení a prohlubování pocitu
sounáležitosti s oprávněným dítětem. Soudní praxe58 však dospěla i k opačnému názoru,
kdy bylo stanoveno, že pro případ, kdy dítě žije u rodiče, jehož životní úroveň je velmi
vysoká, vyživovací povinnost druhého rodiče zaniká. V daném případě se však jednalo
o situaci, kdy byl příjem povinného rodiče žijícího odděleně natolik nízký, že se nacházel
na hranici existenčního minima.59
Pokud se týká dítěte, které nežije ani u jednoho ze svých rodičů, dítě má právo sdílet
životní úroveň obou svých rodičů. V konkrétním případě může být životní úroveň rodičů
odlišná, a tak může jeden z rodičů životní úroveň dítěte svým standardem zvyšovat a druhý
z rodičů snižovat.
V případě vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti se vždy posuzují odůvodněné potřeby
dítěte, přičemž míra těchto potřeb je závislá zejména na ,,věku, zdravotním stavu (léky, lázně,
ozdravovny, klimatické pobyty, ortopedické pomůcky, rovnátka, očkování apod.), fyzické a
duševní vyspělosti, způsobu přípravy na budoucí povolání (problematika soukromých škol
i školek, různého nadstavbového studia, dalších vysokých škol apod., ale i zaopatření dítěte
v internátu apod.), zálibách a zájmech, skutečnosti, zda dítě žije s jedním z rodičů či nikoli
(je např. v pěstounské péči, u prarodičů, v ústavní výchově), zda je vychováváno ve střídavé
péči apod., faktu, zda dítě pobírá např. sirotčí důchod či jiné dávky či na tom, zda jsou
potřeby dítěte kryty také z přídavků na děti“.60
V rámci vyživovací povinnosti rodičů k dítěti české právo upravuje v ust. § 917 OZ
pravidlo, že za odůvodněné potřeby oprávněného dítěte lze považovat i tvorbu úspor. To platí
jak pro nezletilé dítě, tak pro zletilé dítě. Předpokladem je, že majetkové poměry povinného
rodiče to připouštějí a okolnosti zvláštního případu to nevylučují. Cit. ustanovení je projevem
tzv. nespotřebního charakteru výživného, který odráží skutečnost, že rozsah poskytovaného
výživného nemá být toliko takový, že dítě je schopno je v daném období skutečně
spotřebovat.61 Zákon nikterak neurčuje účel, pro který mají být úspory vytvářeny, jako takový
účel si lze představit např. budoucí povolání, budoucí bydlení, založení vlastní
57
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domácnosti a rodiny, pojištění, realizace zálib apod. Pro doplnění je třeba uvést, že také
výživné poskytnuté za účelem tvorby úspor přechází do vlastnictví dítěte. Legislativní
zakotvení týkající se tvorby úspor je odlišné od německého práva, které podobné ustanovení
v zákoně neobsahuje.
Pro vyživovací povinnost dětí vůči rodičům zůstává předpoklad stavu odkázanosti
oprávněného rodiče, tedy absence schopnosti sám se živit (ve smyslu ust. § 911 OZ), přičemž
podle ust. § 915 odst. 2 OZ je dítě povinno svým rodičům zajistit slušnou výživu. Kritérium
slušné výživy tak omezuje odůvodněné potřeby oprávněného rodiče. Pojem ,,slušná výživa“62
není úplně jednoznačný, v každém případě je však slušná výživa svým rozsahem a intenzitou
užší než ,,shodná životní úroveň“63, zároveň je však širší než rozsah ,,přiměřené výživy“64
a ,,nutné výživy“.65
Z toho vyplývá, že rozsah vyživovací povinnosti dítěte vůči rodiči je užší než rozsah
vyživovací povinnosti rodiče vůči dítěti, která spočívá v zajištění stejné životní úrovně
oprávněnému dítěti, jakou má povinný rodič sám. Teoreticky lze slušnou výživu chápat tak,
že ,,nejde jen o úhradu těch nejnutnějších potřeb, ale o úhradu odpovídající průměrnému
životnímu standardu. Vyživovací povinnost v tomto zákonném rozsahu nelze proto omezit jen
na stravu, ale je třeba jí rozumět také zabezpečení odpovídajícího bydlení, ošacení, zdravotní
péče či přiměřeného sociálního a kulturního vyžití (ve smyslu výrazu ,,slušný“).“66
V konkrétním případě se bude právo oprávněného rodiče na výživné posuzovat s přihlédnutím
k jeho celkovým poměrům, věku, zdravotnímu stavu apod. Na tomto místě je ještě vhodné
dodat, že u vyživovací povinnosti děti vůči rodičům se neuplatní pravidlo o tvorbě úspor
(viz výše).
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Rozsah slušné výživy je kritériem jednak pro vyživovací povinnost dětí vůči rodičům a jednak pro právo
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3.2.3 Výše výživného
V následující části se budu zabývat způsobem určení výše výživného v Německu a
v České republice.

3.2.3.1 Právní úprava v Německu
V celé SRN je rozšířená tzv. Düsseldorfská tabulka,67 která je určující pro určení výše
výživného pro oprávněné dítě. Tabulka vznikla již v r. 1962 na základě koordinačních
rozhovorů mezi jednotlivými vrchními zemskými soudy a Komisí pro výživné, která
je organizována v rámci Spolku německého rodinného soudnictví, a neustále je upravována.68
Základním kritériem Düsseldorfské tabulky je čistý měsíční příjem povinného. Tabulka
upravuje výši výživného v případě vyživovací povinnosti vůči dítěti podle věku oprávněného
dítěte, kdy rozlišuje čtyři věkové stupně, a podle čistého příjmu povinného, kdy je tabulka
rozčleněna do jedenácti stupňů. Výše výživného podle tabulky se zvyšuje jednak s rostoucím
věkem oprávněného dítěte, jednak s růstem čistého příjmu povinného. Pokud je čistý příjem
povinného tak vysoký, že již není zohledněn v Düsseldorfské tabulce, tedy od částky
5.501 euro výše, posoudí se výše poskytovaného výživného podle okolností daného případu.
Pokud oprávněné dítě požaduje vyšší výživné, než kolik činí nejvyšší částka
podle Düsseldorfské tabulky, musí konkrétně vyložit své životní potřeby, pro které žádá tak
vysoké výživné.69 K Düsseldorfské tabulce je připojen i rozsáhlý poznámkový aparát,
který dále konkretizuje jednotlivé druhy výživného.
Do výživného musí být zahrnuty veškeré náklady na životní potřeby, mezi které patří
zejména náklady na stravu, ošacení a bydlení, náklady na lékařské zaopatření, stejně jako
náklady na podporu duševních, uměleckých a sportovních zájmů oprávněného.70
Naopak do výživného nepatří náklady na zaopatření pro stáří (důchodové spoření apod.),
neboť to by vedlo k nepřímému rozšíření vyživovací povinnosti.71
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Něm.: Düsseldorfer Tabelle. Leitlinien für den Unterhaltsbedarf. Dostupné z WWW:
http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle
68
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 328.
69
SCHWAB, D. Familienrecht. 25., nově zpracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 423.
70
SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 233.
71
SCHWAB, D. Familienrecht. 25., nově zpracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 409.
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Düsseldorfská tabulka ovšem nezohledňuje tzv. zvýšenou potřebu, kterou upravuje
ust. § 1610 odst. 2 BGB a která musí být ve smyslu tohoto ustanovení součástí výživného.
Tato potřeba může nastat kdykoliv v průběhu trvání vyživovací povinnosti a může tak zvýšit
životní potřeby dítěte. Jedná se jednak o náklady na přiměřené vzdělávání pro výkon
budoucího povolání (např. studijní poplatky, dodatečné kulturní či sportovní vzdělávání),
jednak o náklady na výchovu dítěte (např. náklady na nutné umístění v ústavu nebo internátu
z důvodů zvláštního zřetele hodných).
Düsseldorfská tabulka obsahuje ještě tzv. kontrolní částku potřeby povinného, vždy
určenou pro příslušný stupeň čistého příjmu povinného. Tato částka má zajistit rovnovážné
rozdělení příjmu povinného mezi oprávněné dítě a povinného. Pokud je za současného
zohlednění dalších vyživovacích povinností výsledná částka pro potřebu povinného pod výší
příslušné kontrolní částky podle tabulky (od 2. příjmového stupně dále), vede to k tomu, že se
výživné posuzuje podle nejbližšího nižšího příjmového stupně, při kterém je zachována výše
kontrolní částky pro potřebu povinného.

3.2.3.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Český právní řád nezná žádnou objektivizaci výživného prostřednictvím tabulek,
algoritmů či závazných pravidel, ani neexistuje žádná obdoba Düsseldorfské tabulky.
V konkrétním případě tak vždy záleží na uvážení soudu za současného zohlednění všech
předpokladů vyživovací povinnosti. Výhodou je skutečnost, že obecný charakter právní
úpravy umožňuje přihlédnout k nejrůznějším specifikům konkrétního případu, nevýhodou pak
může být případná nepředvídatelnost rozhodnutí soudu.
V květnu 2010 však byla Ministerstvem spravedlnosti ČR vydána doporučující tabulka,
nazvaná ,,Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení
rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti“,72 která byla
vypracována v rámci dlouhodobého projektu ,,Optimalizace agendy výživného“.

72

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů
v otázkách výživného na nezaopatřené děti. Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2010. Dostupné z WWW:
https://www.justice.cz/documents/12681/724488/Doporu%C4%8Duj%C3%ADc%C3%AD_procentu%C3%A1l
n%C3%AD_rozmez%C3%AD_v%C3%BD%C5%BEivn%C3%A9.pdf/ffb75f31-9623-41d9-815005f7cec0199a
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Tabulka vychází ze tří zásad: ,,1) Má-li rodič nezaopatřené děti, je jeho povinností se o ně
postarat.; 2) Výživné má přednost před leasingem a hypotékou.; 3) Dítě má právo podílet se
na životní úrovni rodičů, i kdyby rodič neměl reálné příjmy.“73 Tabulka rozděluje děti do pěti
kategorií podle věku, přičemž tyto věkové kategorie byly určeny s ohledem na období,
ve kterých obvykle dochází ke zvýšení životních potřeb dítěte. Těmto věkovým kategoriím
jsou následně přiřazena procentuální rozmezí výživného, které by mělo náležet oprávněnému
dítěti na výživné z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče.
Na rozdíl od Düsseldorfské tabulky česká doporučující tabulka nikterak nediferencuje
výši výživného podle výše příjmu povinného rodiče ani podle počtu vyživovacích povinností.
Pokud se týká příjmu povinného rodiče, jedná se o průměrný měsíční čistý příjem
za posledních 6 – 12 měsíců, tedy o příjem povinného upravený o odpočty odvodů na zálohy
na daně z příjmů a odvodů na platby sociálního zabezpečení. Naopak nedochází k odpočtům
nákladů na domácnost, splátky úvěrů, leasingu apod.
Pokud se týká počtu vyživovaných dětí, je tabulka jednoduše použitelná pro jedno
vyživované dítě. V případě dvou vyživovaných dětí a jednoho povinného rodiče se určí
příslušná kategorie podle věku staršího dítěte a výsledná výše poskytovaného výživného
pro obě děti se určí na horní hranici procentuálního rozmezí. V případě např. tří vyživovaných
dětí je pak třeba výslednou výši poskytovaného výživného pro všechny tři děti určit nad horní
hranicí procentuálního rozmezí v kategorii pro nejstarší dítě.74
V každém případě je nutné zdůraznit, že tabulka má pouze doporučující charakter,
vždy tedy záleží na uvážení soudu za současného zohlednění specifik konkrétního případu.
V situaci, kdy se soud od tabulky výrazně odchýlí, je však třeba takové rozhodnutí řádně a
přesvědčivě zdůvodnit, a to i s ohledem na zásadu předvídatelnosti soudního rozhodování
(ust. § 13 OZ). Tento závěr podporuje i soudní praxe, podle které by k porušení ústavnosti
mohla vést skutečnost, kdy by ,,vznikl značný (extrémní) rozdíl mezi soudem stanoveným
a ,,tabulkovým“ výživným, aniž by pro to existovaly věcné důvody“.75
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HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo
(§ 655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1087 (Králíčková).
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KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 1. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 46.
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Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. III. ÚS 1303/11.
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3.2.4 Minimální výživné pro nezletilé dítě v německém právním řádu
V německém právním řádu je upraveno v ust. § 1612a BGB tzv. minimální výživné
pro nezletilé dítě. Jedná se o zákonnou úpravu, která stanovuje minimální potřebu každého
nezletilého dítěte, bez ohledu na to, jaká je životní úroveň jeho rodičů. Částka minimálního
výživného má sloužit k pokrytí nutné existenční potřeby dítěte a jedná se tak o jedinou
konkrétní právní úpravu týkající se výše vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem.
Tato úprava má sloužit k ochraně dětí, které vyžadují nejvyšší ochranu, tedy nezletilých
dětí,76 přičemž přednostním cílem je zajistit dítěti alespoň existenční minimum. Na minimální
výživné má nezletilé dítě právo od toho rodiče, se kterým nežije ve společné domácnosti, a to
bez ohledu na jakékoliv další předpoklady, neboť právní úprava je založena na předpokladu,
že každé nezletilé dítě má své životní potřeby nejméně ve výši minimálního výživného
a stejně tak každý povinný rodič je způsobilý plnit vyživovací povinnost alespoň ve výši
minimálního výživného.
Výše minimálního výživného se určuje podle zákona o dani z příjmů77 (dále jen ,,EStG“)
z dvojnásobku nezdanitelné částky existenčního minima nezletilého dítěte (ust. § 32 odst. 6
věta první EStG). Výsledek představuje základ roční částky minimálního výživného, který se
vydělí dvanácti, čímž se dostane základ pro měsíční výši minimálního výživného (rozhodná
částka). Nezletilé děti jsou v ust. § 1612a odst. 1 BGB rozděleny do tří věkových stupňů,
přičemž pro každý věkový stupeň je minimální výživné určeno procentní sazbou z rozhodné
částky. První věkový stupeň tvoří děti do dovršení 6. roku věku, kterým náleží 87 % rozhodné
částky, druhý věkový stupeň tvoří děti od 6 let do dovršení 12. roku věku, kterým náleží
100 % rozhodné částky, a třetí věkový stupeň tvoří děti od 12 let do dovršení 18. roku věku,
kterým náleží 117 % částky. Dítěti náleží vyšší částka minimálního výživného podle vyššího
věkového stupně od měsíce, v němž dosáhne pro daný stupeň požadovaného věku
(ust. § 1612a odst. 3 BGB).
V roce 2019 činí nezdanitelná částka existenčního minima nezletilého dítěte 2.436 euro.
Po vynásobení dvěma tedy vyjde částka 4.872 euro, která představuje roční základ
minimálního výživného. Měsíční základ minimálního výživného tak po vydělení dvanácti
76

Zletilosti nabývá fyzická osoba podle německého právního řádu dovršením osmnáctého roku života
(ust. § 2 BGB).
77
Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366,
3862), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2672) geändert
worden ist.
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činí 406 euro. Po zohlednění procentní sazby z této rozhodné částky podle jednotlivých
věkových stupňů činí měsíční minimální výživné 354 euro pro první věkový stupeň,
406 euro pro druhý věkový stupeň a 476 euro pro třetí věkový stupeň.
Rozdělení do věkových kategorií odráží rozdílné životní náklady dětí různého věku
(např. s ohledem na výdaje za školní pomůcky, nákladnější zájmové kroužky apod.), zatímco
procentní výměry z rozhodné částky zohledňují životní náklady obecně.78
Minimální výživné představuje pro nezletilé dítě možnost, aby se takového výživného
domáhalo, nikoliv povinnost. To plyne z dikce ust. § 1612a odst. 1 BGB, kde se hovoří
o možnosti oprávněného dítěte požadovat po povinném rodiči minimální výživné.
Plnění minimálního výživné má sloužit ke zvýhodnění, nikoliv k znevýhodnění nezletilého
dítěte. Z tohoto důvodu není vyloučeno, aby se oprávněné dítě domáhalo po povinném rodiči
vyššího výživného s ohledem na životní úroveň tohoto rodiče. Stejně tak je ale možné,
aby povinný rodič uplatnil právo na snížení výživného vůči oprávněnému dítěti z důvodu
vlastních příjmů dítěte či z důvodu existence majetku dítěte, popřípadě též z důvodu
nedostatečné způsobilosti plnit vyživovací povinnost. Pokud tedy disponuje rodič
nedostatečným příjmem, který nestačí na pokrytí jeho vlastní potřeby, není povinen plnit
žádné výživné z důvodu nezpůsobilosti plnit vyživovací povinnost. Pokud pak leží rozdíl
mezi příjmem rodiče a jeho vlastními potřebami pod hranicí minimálního výživného, je rodič
povinen plnit nikoliv minimální výživné, ale toliko výživné ve výši příslušného rozdílu.
Výhodou minimálního výživného je skutečnost, že nezletilé dítě nemusí při jeho
uplatňování, pokud se týká potřebnosti tohoto dítěte, nic tvrdit ani dokazovat.79 Břemeno
tvrzení a důkazní břemeno nese povinný, který nejčastěji bude chtít prokázat skutečnost,
že není schopen plnit ani minimální výživné. Naproti tomu dítěti zůstává možnost tvrdit
a dokazovat svoji potřebnost (odkázanost). Pokud tedy vedle minimálního výživného
požaduje nezletilé dítě ještě další výživné po svém povinném rodiči, je třeba podle obecných
procesních předpisů tvrdit svoji potřebnost a také ji dokázat.
Minimální výživné je koncipováno jako dynamické výživné, 80 což souvisí s tím,
že je určeno jako procentní částka z určité zákonem stanovené částky. To vede k tomu,
že v případě,
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SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 248.
SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 232.
80
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v ust. § 1612a odst. 1 BGB nebo že dojde ke zvýšení existenčního minima nezletilého dítěte
v EStG, což se děje každé dva roky,81 není potřeba vést žádné soudní řízení ke změně
rozsudku o výživném. Postačí pouhé přepočítání částky minimálního výživného podle nových
parametrů. Výhodou také je stanovení stejné výše minimálního výživného ve všech
spolkových zemích Německa.
Závěrem analýzy problematiky minimálního výživného je možné konstatovat, že právní
úprava minimálního výživného nezakládá žádné právo dítěte na toto minimální výživné.
Jedná se pouze o styčný bod pro dynamizaci výživného z hmotněprávního hlediska a
pro zjednodušené soudní řízení z hlediska procesního práva82 (viz dále). Výše minimálního
výživného se odráží také v Düsseldorfské tabulce, která částky minimálního výživného
přebírá pro první příjmový stupeň (příjem do 1.900 euro) podle čistého příjmu povinného.
Česká právní úprava institut minimálního (ani maximálního) výživného nezná.83

3.2.5 Náklady na přiměřené vzdělání
Pro určení rozsahu poskytovaného výživného a dobu trvání vyživovací povinnosti hrají
důležitou roli náklady na přiměřené vzdělání. Přesto, že se v této části zkoumané právní
úpravy liší, podstata je nutně stejná.

3.2.5.1 Právní úprava v Německu
Již výše bylo zmíněno, že součástí výživného podle německé právní úpravy jsou
ve smyslu ust. § 1610 odst. 2 BGB rovněž náklady na přiměřené vzdělání pro výkon
budoucího povolání. Cílem této úpravy je, aby oprávněné dítě mohlo získat odpovídající
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Existenční minimum je přezkoumáváno ze strany spolkové vlády (konkrétně Spolkovým ministerstvem
spravedlnosti a pro ochranu spotřebitelů) každé dva roky, důvodem k tomu jsou odlišná pravidla práva
sociálního zabezpečení jednotlivých spolkových zemí SRN a přepočítání průměrných nákladů na bydlení a
topení. Novému existenčnímu minimu jsou pak přizpůsobovány nezdanitelné částky existenčního minima
nezletilého dítěte. Vzhledem k propojení výpočtu minimálního výživného pro nezletilé dítě s nezdanitelnými
částkami existenčního minima tak dochází každé dva roky ke změnám výše minimálního výživného, což svědčí
právě o jeho dynamice.
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Institut minimálního výživného je ale upraven např. na Slovensku, institut maximálního výživného
např. v Rakousku.
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kvalifikaci pro výkon budoucího povolání a s tím související hospodářskou samostatnost.
Z dikce zákona přitom vyplývá, že právo na úhradu těchto nároků má nejen osoba,
která potřebuje výchovu (tím se tedy rozumí nezletilé dítě), ale také zletilé dítě. Rodiče těchto
dětí jsou tak povinni poskytovat dítěti nejen obecné výživné, kam patří bydlení, strava apod.,
ale také hradit náklady na vzdělání dítěte.
Přiměřené vzdělání je podle judikatury Spolkového soudního dvora takové vzdělání,
které nejlépe odpovídá nadání a schopnostem dítěte, jeho vůli k výkonu takového vzdělání
a jeho zvláštním, nikoliv jen přechodným sklonům, aniž by to záviselo na povolání a
společenském postavení jeho rodičů, a které je s ohledem na jeho financování
v ekonomických možnostech rodičů dítěte.84 Přiměřenost vzdělání se vztahuje nikoliv
k rodičům, ale k dítěti a k jeho schopnostem a zvláštním sklonům. Dále je třeba uvést,
že pokud je vzdělání dítěte mimo rámec ekonomických možností jeho rodičů, nejsou rodiče
povinni takové vzdělání financovat. Rodiče jsou povinni financovat pouze takové vzdělání
dítěte, které se vzhledem k jejich majetkovým poměrům jeví jako přijatelné, únosné.
V žádném případě nesmí dojít v důsledku financování nákladného studia k nepřiměřenému
zatížení rodičů a k nespravedlivému snížení jejich životního standardu.85
Rodiče jsou zásadně povinni v rámci výživného k úhradě nákladů pouze jednoho
vzdělávacího programu, který nejlépe odpovídá nadání, schopnostem, vůli a zřejmým
sklonům dítěte.86 Žádnou roli nehraje povolání a společenské postavení povinných rodičů.
Výběr vhodného vzdělání dítěte by však měl být proveden s ohledem na ekonomické
možnosti rodičů.
Z pravidla, že rodiče jsou povinni financovat pouze jeden vzdělávací program dítěte, však
existují v praxi různé výjimky, které lze podle judikatury Spolkového soudního dvora rozdělit
do tří skupin.87
Zaprvé jsou rodiče dítěte povinni hradit náklady dalšího vzdělávání například v případě,
kdy již získané vzdělání neposkytuje dítěti v důsledku jeho onemocnění nebo z předem
nepředvídatelných důvodů dostatečné předpoklady pro jeho budoucí povolání nebo
kdy muselo být vzdělávání ze zdravotních důvodů dítěte přerušeno. Jako příklad může sloužit
ztráta dvou prstů na jedné ruce u dítěte, které se vzdělává pro uměleckou dráhu klavíristy.
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V takovém případě je změna budoucího povolání a tudíž i příprava na ně v rámci nového,
druhého vzdělávání nevyhnutelná.
Zadruhé jsou rodiče povinni financovat druhé vzdělávání dítěte tehdy, když dítě bylo
nuceno proti své vůli do určitého studia jen proto, že rodiče chybně odhadli jeho nadání a
schopnosti. Sem spadají rovněž případy, kdy je dítěti protiprávně odepřeno financování
studia, v důsledku čehož si dítě musí zvolit studium, které neodpovídá jeho nadání.
A konečně zatřetí je tomu tak v případech, kdy dítě absolvuje své první vzdělání, přičemž
toto vzdělání je nezbytnou podmínkou pro další vzdělávání, anebo toto vzdělání
představovalo jen přípravu na další vzdělávání.
V případech dalšího studia je nutné zohledňovat, zda je toto studium v úzké časové a
věcné souvislosti s prvním studiem. Totéž platí pro kombinaci bakalářského a magisterského
studia na vysoké škole, kdy je rodič povinen v rámci výživného hradit náklady magisterského
studia tehdy, pokud kromě úzké časové souvislosti (ve smyslu návaznosti na bakalářské
studium) vede toto magisterské studium k doplnění a pokračování, resp. k prohloubení studia
bakalářského.88 Je sice pravda, že absolvování bakalářského studia umožňuje jakožto první
stupeň univerzitního vzdělání výkon povolání, ovšem rodiče dítěte, které si vybere bakalářský
studijní obor, musí počítat s tím, že bude poté následovat magisterské studium, pokud pro ně
budou splněny všechny předpoklady.89
Soudní praxe rovněž dovodila, že v řadě případů jsou rodiče po výučním oboru,
který následuje po maturitě, povinni financovat ještě navazující vysokoškolské studium dítěte,
pokud je toto vysokoškolské vzdělávání v úzké časové a věcné souvislosti s předcházejícími
úseky studia a pokud je vyživovací povinnost rodičů ekonomicky přijatelná. 90 Přitom
je nevýznamné, zda kombinace výučního oboru a následného studia byla předem plánovaná,
či nikoliv. Tak např. po vyučení v bankovnictví se hodí pro zvýšení kvalifikace navazující
právnické či ekonomické studium, po vyučení v oboru anesteziologický asistent se jako
vhodné jeví studium medicíny a po vyučení v oboru projektové dokumentace je jako
navazující vhodné studium architektury. Naopak po vyučení v oboru spedičního obchodníka
nelze požadovat právnické studium jako studium navazující nebo po vyučení sekretářkou
nemají rodiče povinnost financovat studium ekonomie.
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Rodiče a děti jsou ve smyslu ust. § 1618a BGB povinni k vzájemné podpoře a
ohleduplnosti. Tento princip vzájemnosti vede k tomu, že rodiče nesou odpovědnost za výběr
budoucího vzdělávání dítěte a za osobní podporu při vzdělávání, což s sebou přináší i finanční
náklady. Naproti tomu dítě je povinno vyvinout veškeré úsilí k řádnému ukončení studia
v přiměřené době (při současném zohlednění individuálních okolností) a je povinno dodržet
návaznost jednotlivých stupňů vzdělání, přičemž je mu samozřejmě ponechán určitý prostor,
aby se rozhodlo, zda je zvolené vzdělání pro ně vhodné.
Délka tohoto období k rozhodnutí dítěte se posuzuje podle okolností daného případu,
vždy se však zohledňuje věk dítěte a stav jeho vývoje.91 Za přiměřenou délku období
k rozhodnutí dítěte o přijetí vhodného studia bývá zpravidla uznán tzv. dobrovolný sociální
rok.92, 93 Ten trvá nejméně 6 měsíců, nejvýše pak 18 měsíců, ve výjimečných případech
až 24 měsíců. Uplyne-li však více času od ukončení povinné školní docházky, rodiče už
nebudou povinni financovat svému dítěti další vzdělávání. Dítě je dále povinno svým
rodičům, od kterých požaduje úhradu nákladů vzdělávání, poskytovat informace o průběhu
studia, popřípadě předkládat příslušné doklady o studiu či o studijních výsledcích. Pokud dítě
tuto povinnost kooperace poruší, ztrácí právo na výživné ve smyslu úhrady nákladů
na vzdělávání.94
Pokud se tedy týká délky financování vzdělávání, rodiče jsou povinni plnit výživné pouze
po přiměřenou dobu. Pokud dítě své vzdělávání trvale zanedbává, anebo pokud dochází
k nepřiměřeným průtahům ve vzdělávacím procesu, aniž by to bylo v důsledku nějaké nemoci
či jiných relevantních důvodů (např. z důvodu psychických problémů), může to vést k tomu,
že ztratí právo na výživné od svých rodičů. Přechodné a nikoliv závažné selhání dítěte
při studiu naopak nemá vliv na vyživovací povinnost rodičů, a to ani tehdy, pokud tím dojde
k průtahům ve vzdělávání. Dítě však musí po odpadnutí důvodů, které průtahy ve vzdělávání
způsobily,

pokračovat

ve

vzdělávacím

procesu

ihned,

bez

zbytečného

odkladu.

Právo na výživné zůstává rovněž zachováno tehdy, pokud dítěti, které mělo slabší prospěch,
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trvá delší dobu, než se mu po ukončení povinné školní docházky podaří získat místo v určitém
vzdělávání. Rodiče jsou také povinni financovat semestry, které dítě stráví vzděláváním
v zahraničí, pokud tento pobyt vede ke zvýšení jeho odborné kvalifikace a ke zlepšení
perspektivy dítěte pro budoucí povolání.95
V případě, že dcera rodičů, která má vůči nim právo na výživné, je nucena přerušit
studium z důvodu těhotenství a následné péče o dítě, jsou rodiče povinni financovat
její vzdělávání od doby, kdy se dcera ke studiu po přiměřené době vrátí.96 Za dobu
přiměřenou pro návrat ke studiu je přitom považována doba tří let od narození dítěte.97
Péče o dítě je zákonná povinnost rodiče, z toho důvodu nemůže těhotenství a následná péče
o dítě představovat porušení povinnosti ukončit studium v přiměřené době. Může tak dojít
např. k situaci, že dcera absolvuje po ukončení školního vzdělávání (po maturitě)
tzv. dobrovolný sociální rok v délce 24 měsíců, aby získala představu o svém budoucím
povolání, v průběhu tohoto období otěhotní a následně tři roky pečuje o dítě. Mezi dobou,
kdy dcera získá způsobilost pro studium na vysoké škole (maturitu) a skutečným začátkem
studia na vysoké škole, tak uplyne více než 5 let. I přes to má taková dcera právo na výživné
od svých rodičů.
Pokud se týká výše výživného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí výkon
povolání, aplikuje se ust. § 1610 odst. 2 BGB, podle kterého sdílí zletilé dítě shodnou životní
úroveň se svými rodiči. V tomto ohledu lze ale pozorovat jistou zdrženlivost.
Podle Düsseldorfské tabulky se výživné pro zletilé dítě, které žije ve společné domácnosti
s jedním rodičem nebo s oběma rodiči, posuzuje podle 4. věkového stupně, tedy stupně
pro děti od 18 let. Pokud se týká zletilého dítěte, které nežije se svými rodiči nebo s jedním
z nich a které studuje, činí jeho výživné podle Düsseldorfské tabulky měsíčně 735 euro,
přičemž součástí této částky jsou náklady na nájemné spolu s vedlejšími náklady na služby a
energie ve výši 300 euro. Pokud požaduje oprávněné dítě vyšší výživné, než které je uvedeno
v Düsseldorfské tabulce, např. z důvodu vysokých příjmů rodičů, musí objasnit své konkrétní
životní potřeby a prokázat je. Většinou dítě požaduje přiměřený příplatek k uvedené částce.
Spolkový soudní dvůr se ve své judikatuře vyslovil tak, že je třeba také zohlednit
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případné přivyknutí si na nákladný životní styl, který dítě mělo v době společného soužití
se svými rodiči.98

3.2.5.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Pokud se týká vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem podle české právní úpravy,
je rovněž třeba vzít v potaz náklady na přiměřené vzdělání. Na tomto místě je vhodné
připomenout, že dítě má právo na výživné tehdy, pakliže není schopno se samo živit
(ust. § 911 OZ), jakož i to, že trvání práva na výživné a jemu odpovídající vyživovací
povinnosti rodičů nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti oprávněného dítěte
(ust. § 859 OZ). Na vyživovací povinnost tedy nemá vliv ani dovršení věku 18 let, či 26 let,
ani skončení povinné školní docházky, absolvování střední či vysoké školy. ,,Schopnost dítěte
se živit je objektivním stavem a je proto navozena nikoliv již okamžikem, kdy dítě skutečně
získá pravidelný zdroj příjmů, který stačí k jeho obživě, ale ve chvíli, kdy ukončí
svoji soustavnou přípravu na budoucí zaměstnání a jeho zdravotní stav mu umožní
pracovat.“99
V případě, kdy dítě dokončí povinnou školní docházku nebo absolvuje střední školu
a nepokračuje ve studiu na vysoké škole, nastoupí do zaměstnání a je tak schopno se samo
živit, zanikne vyživovací povinnost rodičů vůči takovému dítěti. Pokud však dítě pokračuje
ve vzdělávání a připravuje se na výkon budoucího povolání prohlubováním či rozšiřováním
své kvalifikace, vyživovací povinnost rodičů trvá nadále. Lze si představit i situaci, kdy se
dítě po absolvování střední školy přihlásí ke studiu na vysoké škole, ovšem není přijato,
a proto nastoupí do zaměstnání, aby se za rok, tentokrát již úspěšně, přihlásilo na vysokou
školu znovu. V takovém případě se po roce vyživovací povinnost rodičů obnoví.100
Obecně platí, že rodiče jsou povinni plnit výživné pro své dítě tehdy, pokud je
jeho studium přípravou na budoucí výkon povolání či pokračováním předešlé přípravy.
Vždy je třeba posoudit individuální okolnosti daného případu, časovou a věcnou návaznost
studia, oborové zaměření studia i úmysl dítěte dokončit studium a doplnit, prohloubit
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či rozšířit si tak svou kvalifikaci. Rovněž je třeba posuzovat, zda v daném případě nedochází
ke zneužívání práva na výživné (ust. § 8 OZ).
Soudní praxe dovodila, že za pokračování přípravy dítěte na budoucí povolání lze
považovat i skutečnost, že se dítě rozhodne pro další studium, které mu umožní najít si
zaměstnání v jiném oboru, než ve kterém byla uskutečňována dosavadní příprava na budoucí
povolání.101
Pokud se týká časové souvislosti dalšího studia, soudy dovodily, že pakliže dojde k přijetí
dítěte na vysokou školu až po čtyřech letech od ukončení studia na střední škole, nedojde již
k obnovení vyživovací povinnosti rodičů.102 Čtyřleté přerušení procesu vzdělávání je tedy
podle soudní praxe již natolik velké, že k obnovení vyživovací povinnosti rodičů již nedojde.
V případě, kdy dítě v řádném termínu nesloží maturitní zkoušku úspěšně, načež se následující
rok věnuje studiu cizího jazyka v rámci pomaturitního kurzu, nedojde k zániku vyživovací
povinnosti rodičů vůči takovému dítěti, neboť kromě účasti na kurzu se toto dítě věnuje
rovněž přípravě na složení maturitní zkoušky v náhradním termínu.103
Pokud si dítě opatří ojedinělý příjem v době letních prázdnin, ovšem jeho příprava
na budoucí povolání v rámci studia nadále trvá, nevede tato skutečnost k zániku vyživovací
povinnosti rodičů vůči takovému dítěti.104 Vyživovací povinnost rodičů trvá i tehdy, pokud si
dítě po absolvování vysoké školy chce užít posledních letních prázdnin po dobu několika
měsíců před tím, než nastoupí do již ujednaného zaměstnání.105
Naopak vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti zaniká v případě, kdy dítě ukončilo
soustavnou přípravu na budoucí povolání, ovšem z důvodu nedostatečného množství volných
pracovních míst nenalezlo zaměstnání. V takovém případě však již je dítě objektivně schopno
samo se živit. Pokud se však dítě rozhodne, že z důvodu nedostatku pracovních míst
pro absolventy bude absolvovat např. pomaturitní studium v jiném oboru, než na který se
doposud připravovalo, považuje se takové studium za pokračování přípravy dítěte na budoucí
výkon povolání.106 Pokud by však neexistovaly objektivní skutečnosti pro takové rozhodnutí
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dítěte (např. nedostatek pracovních míst), nelze takové další studium dítěte považovat
za důvod trvání vyživovací povinnosti rodičů.
Pokud se týká délky studia dítěte, je třeba posuzovat, zda studium dítěte je, či není
nadstandardně dlouhé a zda dítě vyvíjí potřebnou snahu a úsilí nutné pro ukončení studia.
V daném případě však mohou existovat objektivní okolnosti, které dítěti brání dokončení
studia úplně či ve standardní době.
Pokud se týká oborového zaměření studia, má dítě svobodnou volbu při výběru studijního
zaměření a rodiče nejsou oprávněni do jeho volby zasahovat. Může tak dojít k tomu, že dítě
se rozhodne po absolvování střední školy pro vysokou školu jiného zaměření, než jaké bylo
dosavadní studium. V individuálním případě se pak posuzuje, zda další studium povede
ke zvýšení kvalifikace dítěte, zda má dítě k takovému studiu předpoklady a zda se nejedná
o zjevně účelové pokračování ve studiu.107
Pokud se týká studia v zahraničí, jsou zahraniční studijní pobyty (např. v rámci programu
Erasmus), které sice nejsou povinnou součástí studia, avšak jsou organizovány střední
či vysokou školou v České republice, považovány za přípravu na budoucí výkon povolání.108
Nepovinné zahraniční stáže či jazykové kurzy v zahraničí, které nejsou přípravou na budoucí
výkon povolání, byť zvyšují kvalifikaci dítěte, se naopak pro trvání vyživovací povinnosti
za rozhodné nepovažují.
Typickým příkladem zániku vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti je skutečnost,
že dítě dobrovolně opustí školu a zaregistruje se do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu
práce. ,,Za situace, kdy vyživovaná osoba starší 18 let ukončí přípravu na své budoucí
povolání tím, že o své vůli, bezdůvodně ukončí docházku na střední škole, nenastoupí
následně do zaměstnání a zaregistruje se na úřadu práce, pak i když nepobírá žádné sociální
dávky, zákonná vyživovací povinnost končí.“109
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3.2.6 Rozsah výživného při zvláštní potřebě oprávněného
Při plnění vyživovací povinnosti může u oprávněného nastat zvláštní potřeba, kterou
je třeba poskytovaným výživným pokrýt.

3.2.6.1 Právní úprava v Německu
V případě, že je výživné plněno formou pravidelného peněžitého důchodu, může dojít
k situaci, kdy nejsou pokryty veškeré životní potřeby oprávněného. Z tohoto důvodu může
podle německé právní úpravy oprávněný uplatnit vedle peněžitého důchodu výživného
tzv. zvláštní potřebu při mimořádné příležitosti, což vyplývá z ust. § 1613 odst. 2 bod 1 BGB.
Zvláštní potřeba je v tomto ustanovení výslovně definována, a to jako nepravidelná
mimořádně vysoká potřeba. Z toho vyplývá, že zvláštní potřeba nemůže být s určitou
pravděpodobností předvídána, a proto nemůže být zohledněna v pravidelně se opakujících
dávkách výživného. Takovou zvláštní potřebou mohou být např. počáteční náklady
při narození oprávněného, náklady na pohřeb oprávněného, pokud nejsou uhrazeny dědici
(ust. § 1615 odst. 2 BGB), náklady na léčení, nákladnou operaci nebo náklady na školní
výlety. Zvláštní potřebu je nutné vždy individuálně posoudit podle okolností daného případu,
přičemž v případě výživného pro nezletilé dítě má být tato potřeba zásadně uhrazena
povinným rodičem, který plní výživné v penězích.110
Oproti zvláštní potřebě je nutné důsledně odlišovat tzv. zvýšenou potřebu. Zvýšená
potřeba jako součást životních potřeb je taková potřeba, která vzniká pravidelně v průběhu
delšího časového období, přičemž na jedné straně překračuje obvyklou potřebu tak významně,
že nemůže být zachycena podle Düsseldorfské tabulky, na druhé straně je však vyčíslitelná
a může být zohledněna v opakujících se dávkách výživného.111 Zvýšená potřeba je pouze
přechodná a oproti zvláštní potřebě předvídatelná. Jako příklad zvýšené potřeby lze uvést
příspěvky v mateřské škole, podpůrnou výuku v případě dyslexie či dysgrafie dítěte nebo
opakovací kurzy studenta vysoké školy jako příprava na státní zkoušku. Zvýšená potřeba
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nemusí být na rozdíl od zvláštní potřeby mimořádně vysoká. V případě výživného
pro nezletilé dítě mají povinnost hradit náklady zvýšené potřeby zásadně oba rodiče.112
Pokud se týká nákladů při újmě na zdraví, je v ust. § 1610a BGB upravena domněnka,
že tyto náklady existují minimálně ve výši, v jaké bylo poskytnuto plnění ze systému
sociálního zabezpečení. Pokud se tedy chce povinný dovolat toho, že vzniklé zvláštní náklady
způsobené újmou na zdraví byly nižší, než částka, která byla poskytnuta plněním ze systému
sociálního zabezpečení, musí to prokázat. Vyvrácení zákonné domněnky se však povede
povinnému jen zřídka, např. v situaci, kdy prokáže, že oprávněný použil plnění ze systému
sociálního zabezpečení jinak, než ke zmírnění svých bolestí, nebo že tyto dávky ušetřil.113
Zákon neupravuje zvláštní potřebu pro případ nákladů na zálohu nákladů soudního řízení.
V tomto případě však dochází k analogickému použití ust. § 1360a odst. 4 BGB (které
upravuje tuto otázku v rámci výživného mezi manžely) pro nezletilé i zletilé děti. Pro předmět
této práce je tedy relevantní, že záloha nákladů soudního řízení se uplatní pro oprávněné
nezletilé i zletilé děti. Podmínky pro zahrnutí nákladů na zálohu soudních nákladů
do výživného jsou takové, že se musí jednat o osobní záležitost oprávněného dítěte, uplatnění
práva u soudu musí mít naději na úspěch a nesmí být svévolné. Příkladem může být
např. podání žaloby na úhradu bolestného, ale také podání návrhu na zahájení řízení
o výživné. Naproti tomu oprávnění rodiče vůči svým povinným dětem nemají právo
na náhradu žádných nákladů souvisejících se zálohou nákladů soudního řízení.114

3.2.6.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Na rozdíl od německého práva není v občanském zákoníku obsažena explicitně právní
úprava týkající se zvláštní potřeby při mimořádné příležitosti. Skutečnost, že výživné
má pokrývat kromě obvyklých potřeb oprávněného rovněž potřeby nepravidelné či nahodilé,
však dovodila soudní praxe, podle které je ,,účelem výživného uhrazování nejen průběžně se
vyskytujících (běžných) potřeb oprávněného, ale všech potřeb prospěšných jeho
všestrannému vývoji, tedy i potřeb vyskytujících se nepravidelně za delší období
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(např. potřeby na prázdninový pobyt dítěte), popřípadě potřeb zcela nahodilých“.115
Dle názoru právní teorie může soud v takovém případě rozhodnout, že osoba, která má
vyživovací povinnost, je povinna zaplatit oprávněnému jednorázový příspěvek na úhradu
nahodilých potřeb, a to jednorázově, či ve splátkách.116 Takovou nahodilou potřebou mohou
být např. náklady na finančně náročnou operaci, náklady na rekonvalescenci, na pořízení
zdravotní pomůcky či na školné. Povinnost k úhradě mimořádných potřeb se uplatní
jak v případě vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem, tak v případě vyživovací povinnosti
dětí vůči rodičům.
V ust. § 923 odst. 1 OZ je explicitně obsažena úprava pro případ, kdy dojde ke změně
poměrů. Soud může v takovém případě změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé
dítě, které nenabylo plné svéprávnosti. Rozhodnutí a dohody o výživném tak jsou
,,podmíněny stálostí rozhodných skutečností (je jim imanentní ,,clausula rebus sic stantibus“).
Taková rozhodnutí je třeba změnit, dojde-li ke změně rozhodných skutečností v takové míře,
že za nového skutkového stavu původní rozhodnutí nemůže obstát, protože není odůvodněno
současnými skutečnostmi.“117 Stejná úprava je v procesním právu v ust. § 475 ZŘS.
Ke změně poměrů může dojít jak na straně oprávněného dítěte, tak na straně povinného
rodiče, a to jak z objektivních, tak ze subjektivních příčin. Pro aplikaci cit. ustanovení se vždy
musí jednat o podstatnou změnu poměrů, taková změna tedy musí být závažnějšího
charakteru. Změna poměrů může být způsobena např. ,,přibývajícím věkem, zahájením
přípravy na budoucí povolání, úrazem, zdravotním stavem, hospitalizací, pobytem
v zahraničí, úplnou či částečnou ztrátou výdělečné kapacity, ztrátou zaměstnání, vznikem
dalších vyživovacích povinností, nabytím rozsáhlejšího majetku, získáním nového
zaměstnání, uzavřením manželství nebo jeho rozvodem atp.“118 Změna poměrů může vést
jak ke snížení, tak ke zvýšení poskytovaného výživného, popř. též k zániku vyživovací
povinnosti.
Ustanovení § 923 odst. 1 OZ se vztahuje na výživné pro nezletilé dítě, které nenabylo
plné svéprávnosti. Soud se může takovým výživným zabývat i tři roky zpětně ode dne
zahájení soudního řízení (ust. § 922 odst. 1 OZ). V případě vyživovací povinnosti rodičů
115
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vůči zletilému dítěti a vyživovací povinností dětí vůči rodičům se pak na změnu poměrů
aplikuje obecné ust. § 163 OSŘ, které upravuje pravidlo ,,clausula rebus sic stantibus“
a hovoří výslovně o podstatné změně okolností. U vyživovací povinnosti rodičů
vůči zletilému dítěti lze navíc tuto změnu okolností zkoumat i tři roky zpětně ode dne zahájení
soudního řízení (ust. § 922 odst. 1 OZ).

3.2.7 Rozsah výživného při umístění oprávněného v ústavu podle
německé právní teorie
Rodiče, kteří mají právo na výživné od svých dětí, bývají často umístěni v pečovatelském
ústavu nebo domovu pro seniory. Toto umístění má vliv na poskytované výživné
jen v případě, že rodič již není schopen žít ve svém vlastním sociálním prostředí nebo
s případnou ambulantní pomocí (např. využití pečovatelky, která dochází ke klientům domů).
Do výše výživného tak musí být podle německé právní teorie zohledněny náklady související
s umístěním v ústavu.
V první řadě je však třeba zohlednit jednak veškeré příjmy oprávněného, které jsou
tvořeny starobním důchodem (popřípadě jinými zákonnými důchody), dalšími vyplácenými
penzemi (např. podnikovými rentami) a příjmy z majetku, jednak majetek oprávněného
(např. vlastní bydlení, úspory apod.). Kromě toho je nutné přihlédnout též k platbám
poskytovaným z pojištění pro případ potřeby ošetřování,119 které jsou vypláceny na uhrazení
části nákladů na péči podle příslušného stupně odkázanosti na péči, a v neposlední řadě
i k sociálním dávkám zákonného pojištění pro osobu odkázanou na stálou péči.120
Oprávněný rodič má právo ponechat si určitou majetkovou rezervu pro případ náhlé zvláštní
potřeby.121 I po zohlednění výše uvedených skutečností však může rodič potřebovat výživné,
neboť náklady při umístění v pečovatelském ústavu mohou při vysokém stupni odkázanosti
na péči činit 3.000 – 4.000 euro za měsíc.122 Určité náklady bývají pokryty ze systému
119
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sociálního zabezpečení, poskytovatel sociální pomoci má však právo na regres vůči osobám,
které mají vyživovací povinnost (viz dále).
Pro posouzení výše výživného s ohledem na umístění v ústavu mohou pomoct kritéria
vyplývající z práva sociálního zabezpečení,123 ta však nejsou identická s kritérii pro právo
na výživné. Platí však, že pokud byl rodič před umístěním v ústavu po delší dobu poživatelem
starobního důchodu, má být zachován jeho životní standard, na který byl dříve zvyklý, když si
životní náklady hradil ze svého starobního důchodu. Pokud však byl rodič již před svým
umístěním v ústavu závislý na dávkách sociální pomoci, jsou jeho životní potřeby omezeny
toliko na umístění v přijatelném a cenově výhodném ústavu.
Závěrem je třeba uvést, že potřeby rodiče, který má právo na výživné od svého
povinného dítěte, se určují podle vlastní životní úrovně tohoto rodiče. V případě, že celý život
byla jeho životní úroveň nízká, nemůže požadovat výživné od svého dítěte z důvodu,
že ve stáří žije v nějakém drahém domově pro seniory nebo v pečovatelském ústavu.
Nicméně, dolní hranici potřeb oprávněného rodiče v každém případě představuje existenční
minimum.

3.3 Započtení přídavků na děti
Důležitou roli mohou u výživného hrát přídavky na děti.

3.3.1 Právní úprava v Německu
Účelem přídavků na děti poskytovaných v systému sociálního zabezpečení podle
německého práva je poskytnutí pomoci rodičům dítěte a přispění na výživu dítěte. Jedná se
tedy o finanční plnění státu poskytované rodičům dítěte, a to ve prospěch tohoto dítěte.
Z tohoto důvodu ust. § 1612b odst. 1 BGB stanoví, že přídavek na dítě se započítává
do výživného.
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Přídavky na děti jsou upraveny ve spolkovém zákoně o přídavcích na děti124 (dále jen
,,BKGG“). Podle ust. § 6 odst. 1 BKGG ve spojení s ust. § 66 odst. 1 EStG činí
v roce 2019 měsíční přídavek 204 euro na první a na druhé dítě, 210 euro na třetí dítě
a 235 euro na čtvrté a další dítě.
V německém právu se u započtení přídavků na děti uplatňuje zásada tzv. polovičního
dělení,125 která souvisí s úpravou ust. § 1606 odst. 3 věta druhá BGB. Zde je stanoveno,
že rodič, který má ve své výlučné péči nezletilé dítě, které neuzavřelo manželství, plní svoji
vyživovací povinnost prostřednictvím péče a výchovy dítěte, zatímco druhý rodič plní svoji
vyživovací povinnost v penězích. Na základě právě uvedeného a v souvislosti se zásadou
polovičního dělení dochází k tomu, že polovina přídavku na dítě se započte na výživu
ve formě péče a výchovy dítěte, zatímco druhá polovina se započte na peněžité výživné.
Na této úpravě nemění nic ani skutečnost, že ačkoliv přídavek na dítě náleží oběma
rodičům, je vyplácen podle ust. § 64 odst. 1 a 2 EStG jen jednomu z rodičů, a sice tomu,
u kterého dítě žije ve společné domácnosti. Tento rodič tak musí polovinu přídavku použít
na zaopatření dítěte, druhá polovina pak tomuto rodiči slouží k ulehčení při obstarávání péče
o dítě. Pokud již rodič o dítě nepečuje, resp. je nevychovává, např. již zletilé dítě, započítává
se celý přídavek na dítě na peněžité výživné.
Podle ust. § 1612b odst. 1 BGB má být přídavek na dítě použit na pokrytí jeho potřeb,
přičemž podle věty druhé téhož ustanovení snižuje přídavek na dítě ve svém rozsahu výši
peněžitého výživného. Z pohledu práva na výživné se chápe přídavek na dítě jako příjem
dítěte. Z toho vyplývá, že dítě má vůči svému rodiči, kterému je vyplácen přídavek na dítě,
právo na přednostní použití těchto peněžních prostředků, a sice na úhradu nákladů spojených
s plněním naturálního výživného, kam se řadí nákup potravin, oblečení apod., a dále také
na kapesné pro dítě. Pokud je dítě zletilé, má vůči svým rodičům právo na vyplacení celé
částky přídavku na dítě. Jedná se o samostatně existující pohledávku dítěte, která popřípadě
existuje vedle pohledávky výživného.
Velice důležitá je skutečnost, že tyto výše uvedené nároky dítěte existují nezávisle
na způsobilosti rodiče, kterému jsou přídavky na dítě vypláceny, plnit vyživovací povinnost,
neboť přídavky na dítě jsou veřejnoprávním plněním, které je účelově určené, a osoba,
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které jsou vypláceny, resp. k jejímž rukám jsou vypláceny, není oprávněna s těmito dávkami
volně nakládat. Podle ust. § 74 EStG má pak zletilé dítě právo požadovat, aby přídavky
na dítě byly vypláceny přímo jemu, pokud rodiče neplní svou vyživovací povinnost řádně.
Pokud se týká rodiče, kterému jsou vypláceny přídavky na dítě, je tento rodič vždy
způsobilý plnit vyživovací povinnost v rozsahu poskytovaných přídavků na dítě, neboť tyto
přídavky mají být použity na uspokojení potřeb dítěte. Pokud se týká rodiče, který je povinen
plnit výživné v penězích a který není po odečtení poloviny přídavku na dítě způsobilý plnit
ani minimální výživné pro nezletilé dítě ve smyslu ust. § 1612a BGB (viz výše), nedochází
v takovém případě k odečtení poloviny přídavku na dítě od výživného. Pokud je tedy
např. rodič způsobilý plnit vyživovací povinnost pouze ve výši 100 euro měsíčně (tedy částky
nižší, než kolik činí minimální výživné), nemůže si od této částky odečíst ještě polovinu
přídavku na dítě.126
Zvláštní právní úprava existuje pro případy, kdy je poskytován vyšší přídavek
na oprávněné dítě z důvodu zohlednění dalšího dítěte, které však není společným dítětem
povinných rodičů. V takovém případě si podle ust. § 1612b odst. 2 BGB nemůže rodič,
který je povinen plnit výživné v penězích, odečíst od výše jím poskytovaného výživného
polovinu z vyššího přídavku na dítě.
V případě, kdy oba rodiče mají vůči svému dítěti povinnost plnit výživné v penězích,
např. je-li dítě již zletilé, neuplatní se úprava ust. § 1612b odst. 1 bod 1 BGB. Rodiče jsou tak
povinni plnit výživné poměrně podle svých příjmů a majetkových poměrů. Tak např. pokud
měsíční příjem matky činí 1.500 euro a příjem otce 3.000 euro, je základem pro určení
výživného vůči dítěti částka 4.500 euro. Od této částky se ve smyslu ust. § 1612b odst. 1
bod 2 BGB odečte přídavek na dítě v plné výši a zbylá potřeba dítěte k výživnému se rozdělí
v poměru 1:2, kdy matka bude mít povinnost plnit výživné z 1/3, zatímco otec ze 2/3.
Z toho vyplývá, že otec profituje na přídavku na dítě ze 2/3, zatímco matka jen z 1/3.
Započtení přídavků na děti je nutné propojit s výší minimálního výživného pro nezletilé
dítě. Pokud tedy dojde k započtení poloviny z celkové výše přídavku na dítě podle zásady
polovičního dělení, bude v roce 2019 z částek minimálního výživného pro nezletilé dítě,
resp. děti, poskytovaného povinným rodičem, který nepečuje o dítě a plní výživné v penězích,
odečteno 102 euro u prvního a druhého dítěte, 105 euro u třetího dítěte a 117,50 euro
u čtvrtého a dalšího dítěte. Tyto částky jsou vždy polovinou příslušného přídavku na dítě.
126
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Výsledná výše minimálního výživného je tak v roce 2019 následující. Pro první věkový
stupeň (děti od narození do 5 let věku) činí minimální výživné 252 euro pro první a druhé
dítě, 249 euro po třetí dítě a 236,50 euro pro čtvrté a další dítě. Pro druhý věkový stupeň (děti
ve věku 6 – 11 let) činí minimální výživné 304 euro pro první a druhé dítě, 301 euro pro třetí
dítě a 288,50 euro pro čtvrté a další dítě. A konečně pro třetí věkový stupeň (děti
ve věku 12 –17 let) činí minimální výživné 374 euro pro první a druhé dítě, 371 euro pro třetí
dítě a 358,50 euro pro čtvrté a další dítě. Tyto částky vycházejí vždy z příslušné výše
minimálního výživného, od které se odečte polovina přídavku na dítě.
Podle ust. § 1612c BGB dojde k započtení i dalších opakujících se plnění ve prospěch
dítěte, která vylučují právo na přídavky na dítě. Jedná se např. o úrazový příspěvek nebo
o plnění ze zahraničí, která jsou srovnatelná s přídavky na dítě.

3.3.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Pokud se týká započtení přídavků na děti do výživného, není tato problematika, na rozdíl
od německého BGB, v českém občanském zákoníku výslovně upravena. Soudy dovodily,
že při určování výše výživného se přihlíží k tomu, do jaké míry jsou potřeby dítěte
uhrazovány z přídavků na děti, ovšem do určeného výživného se tyto přídavky
nezapočítávají.127 Je také třeba zohlednit skutečnost, že primárně mají vyživovací povinnost
vůči oprávněnému dítěti jeho rodiče.
Podmínky vzniku a rozsahu nároku na přídavek na dítě upravuje ust. § 17 zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého
má nárok na přídavek na dítě nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje
součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70. Přídavek na dítě je určen
ve prospěch dítěte, a je proto vázán přímo na dítě.
Existuje však opačný vztah výživného a přídavků na děti, kdy poskytované výživné může
mít význam pro přiznání přídavku na dítě. Podle ust. § 7 odst. 2 písm. d) zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů se totiž
za započitatelné příjmy považuje i výživné. Pokud tedy výše výživného poskytovaného dítěti
dosahuje
127
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převyšuje

součin

částky

životního minima rodiny a koeficientu 2,70, nevznikne na přídavek na dítě vůbec nárok.
Skutečnost, že určitá výše výživného povede k tomu, že přídavek na dítě nebude přiznán,
nebo již přiznaný přídavek na dítě bude odebrán či snížen, posuzuje soud jako předběžnou
otázku. Soud totiž musí při rozhodování o výši výživného zohlednit, zda dítěti bude přídavek
na dítě přiznán, nebo nikoliv.

3.4 Povinnost výdělečné činnosti oprávněného podle německé
právní teorie
Osoba, která úmyslně nemá žádný příjem nebo která nevykonává přiměřenou výdělečnou
činnost, nemá podle německé právní teorie právo na výživné.128 V takovém případě totiž
dojde k fiktivnímu započtení možných, nikoliv skutečných příjmů. Jedná se o tzv. princip
vlastní odpovědnosti, podle kterého má každý oprávněný přijmout vhodnou výdělečnou
činnost, přičemž přijetím takové činnosti dojde k zániku potřebnosti (odkázanosti)
oprávněného.129
Výjimku z tohoto pravidla představují nezletilé děti, které neuzavřely manželství, neboť
ty nejsou povinny obstarávat si výživu vlastní výdělečnou činností, a to až do ukončení svého
vzdělávání. V popředí totiž stojí zájem na řádné výchově a vzdělávání dítěte. Stejně tak zletilé
děti nejsou povinny vykonávat výdělečnou činnost, pakliže studují a toto studium
je financováno rodiči. Žák nebo student připravující se soustavně na výkon budoucího
povolání nemusí zpravidla vykonávat žádnou vedlejší pracovní činnost, neboť má veškerou
svoji pozornost a své síly soustředit na náležitou píli a cílevědomost ke studiu, aby toto
studium dokončil v přiměřené, respektive v obvyklé době. To je ostatně také v zájmu
povinného. Jen ve výjimečných případech může být po zletilém dítěti požadováno, aby si
obstaralo přiměřenou vedlejší výdělečnou činnost či prázdninovou brigádu pro částečné
zajištění svých životních potřeb, vždy však záleží na konkrétních okolnostech daného
případu.130
Oproti tomu pro každou zletilou osobu, která se nepřipravuje na výkon budoucího
povolání učením nebo studiem, je přiměřená každá výdělečná činnost, která neohrožuje
128
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její zdraví. Takovou činností může být i výdělečná činnost mimo obor, ve kterém se daná
osoba vyučila nebo který vystudovala, a s ohledem na věk a rodinné poměry také činnost
mimo místo dosavadního bydliště. Rovněž výdělečnou činnost pod úrovní obvyklých
životních poměrů osoby, tedy zdánlivě nepřiměřenou činnost, musí daná osoba přijmout právě
proto, aby si zajistila vlastní životní potřeby. Z právě uvedeného vyplývá, že nezaměstnanost
může jen výjimečně vyvolat vyživovací povinnost. To stejné platí i pro dítě, které ukončilo
nebo přerušilo studium. Nezpůsobilost vykonávat výdělečnou činnost je pak dána
zejména v případě zdravotního postižení nebo z důvodu těžké nemoci.131
Výše uvedené se vztahuje jak na vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, tak naopak
na vyživovací povinnost dětí vůči rodičům. Výjimku může představovat pouze situace,
kdy dítě pečuje o své vlastní dítě, v důsledku čehož si nemůže obstarat svou vlastní výživu
(přičemž předpokladem je, že takové dítě nežije v manželství). Podmínky pro vyživovací
povinnost rodičů vůči takovému dítěti jsou však mnohem přísnější, než je tomu třeba
u výživného mezi rozvedenými manžely. Takové dítě je totiž povinno opatřit si samo
mnohem dříve výživu svou vlastní výdělečnou činností, byť třeba na částečný úvazek.132
Obecně platí, že dítě má povinnost výdělečné činnosti již v době, kdy je vlastní potomek
dítěte mladší tří let, a to za předpokladu, že existuje jiná možnost, jak zajistit péči o vlastního
potomka jinou osobou. Pokud však taková možnost neexistuje, má dítě vždy povinnost
výdělečné činnosti, pokud vlastní potomek dítěte dovrší 3. rok věku.133
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4. Způsobilost povinného plnit vyživovací povinnost
Aby byl někdo povinen plnit vyživovací povinnost, musí k tomu být způsobilý.
V Německu je tato základní podmínka stanovena – negativně formulovaná – v ust. § 1603
odst. 1 BGB tak, že vyživovací povinnost nemá ten, kdo při zohlednění svých jiných
povinností není schopen plnit výživné, aniž by tím sám ohrozil svoji vlastní přiměřenou
výživu. Pokud by existovala vyživovací povinnost povinného i navzdory tomuto ustanovení,
vedlo by to k porušení ust. čl. 2 odst. 1 Ústavy SRN134 (dále jen ,,GG“), podle kterého
má každý právo na svobodný rozvoj své osobnosti, pokud tím neporušuje práva jiných osob,
ústavní pořádek a dobré mravy.135
Pro vznik vyživovací povinnosti jsou podle českého právního řádu dalšími – vedle
existence statusového vztahu – předpoklady schopnosti, možnosti a majetkové poměry
povinného (ust. § 913 odst. 1 OZ). Tyto předpoklady jsou tedy obsahově shodné
s předpokladem podle německého práva, které vyžaduje pro vznik vyživovací povinnosti
způsobilost povinného plnit vyživovací povinnost.
Rozdíl mezi schopnostmi a možnostmi (povinného) spočívá v tom, že schopnosti
jsou subjektivní kategorií, zatímco možnosti jsou kategorií objektivní. Schopnosti tak odrážejí
skutečný příjem povinného, skutečný zisk z jeho majetku a celkově skutečné počínání
povinného, pokud jde o zajišťování obživy, nakládání s majetkem či investice,
zatímco možnosti odrážejí to, jaký by vzhledem k osobě povinného mohl být jeho příjem,
kolik by skutečně mohl činit zisk z jeho majetku a jaké by celkově mohlo být počínání
povinného, pokud jde o jeho ekonomickou situaci (potencionalita).
Majetkové poměry povinného pak odrážejí jeho komplexní majetkovou situaci a životní
standard. V konkrétním případě je vždy nutné ,,zohlednit věk, zdravotní stav, vzdělání,
manuální zručnost, pracovní návyky a pracovní zkušenosti, flexibilitu, adaptabilnost,
ochotu dojíždět
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nepříznivou situaci na trhu práce, vysokou nezaměstnanost v regionu či možnost dojíždění
do jiného regionu apod.“136

4.1 Příjmy a majetek
4.1.1 Právní úprava v Německu
Základ pro konstatování způsobilosti plnit vyživovací povinnost představují veškeré
dosažené, resp. dosažitelné příjmy povinného bez ohledu na druh těchto příjmů, příležitost
jejich nabytí nebo zdroj jejich dosažení, přičemž se vychází z tzv. očištěného čistého příjmu
povinného.137 Hovoří se také o tzv. příjmu relevantním pro výživné.138
Příjmy povinného sestávají z příjmů ze závislé činnosti, z příjmů ze samostatné
výdělečné činnosti, z příjmů z kapitálového majetku a z jiných jednorázových nebo
opakujících se příjmů a plnění (příjmy z pronájmu, propachtování, ze zemědělství, z lesního
hospodářství a jiné příjmy). Od tohoto hrubého příjmu se odečtou daně a zákonné pojistné
(na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti)
a dále výdaje na povinné platby spojené se zaměstnáváním osob či s podnikáním
(např. povinné pojištění nákladních vozidel), čímž se získá daňově rozhodný čistý příjem.
Od toho se pak odečtou náklady na pokrytí vlastních potřeb, tedy na pokrytí vlastní přiměřené
výživy ve smyslu ust. § 1603 odst. 1 BGB, jako např. nájemné, náklady na energie,
financování nemovitostí, motorového vozidla, soukromého penzijního pojištění apod.
Dále se ještě odečtou náklady na výživné osob, které předcházejí oprávněnému v plnění
vyživovací povinnosti (viz dále). V neposlední řadě může dojít k odečtení nákladů
vyplývajících z plnění morální povinnosti, jako např. přiměřených nákladů na návštěvu
oprávněného rodiče, který vyžaduje osobní péči. Výsledek pak představuje onen očištěný
čistý příjem.
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Do příjmů se zahrnují i odměny za práci přesčas nebo odměny ze zahraničí,
jakož i příspěvky na dovolenou nebo vánoční prémie. Součástí příjmů je i nemocenské, plnění
v rámci úrazového pojištění nebo příspěvek v nezaměstnanosti (jakožto náhrada mzdy),
naproti tomu plnění v rámci systému sociální pomoci se do příjmů nezapočítávají. Do příjmů
se však započítávají třeba i příjmy rodiče povinného plnit vyživovací povinnost vůči dítěti,
které dostává tento rodič jako výživné od třetí osoby pro krytí svých životních potřeb.
Rovněž kapesné, na které má povinný právo vůči svému manželovi, se započítává do příjmů
povinného.139 Naopak část příjmů, kterou povinný vynakládá za účelem zajištění se
pro případ stáří, se odečte od jeho příjmů. Tak je tomu např. u pojistného na životní
pojištění.140
V případě, že povinný nedisponuje dostatečnými příjmy, je třeba, aby prodal zbytný
majetek, pokud jej ovšem má (např. víkendovou chatu). Z tohoto pravidla však existují
výjimky. Jde zejména o majetek, který má sloužit pro zajištění vlastní přiměřené výživy,
nebo o majetek, jehož zpeněžení by se jevilo jako nespravedlivé.141 Výjimku představuje
rovněž majetek, který má sloužit pro hrazení zvláštní potřeby, tedy pro hrazení
nepředvídatelných výdajů, jejichž výše se vždy posoudí konkrétně podle okolnosti daného
případu. Zejména v případě vyživovací povinnosti zletilých dětí vůči svým rodičům je pak
nutné uvážit vlastní přiměřené zaopatření dětí pro případ stáří. Tak např. nemovité věci,
které jsou přiměřené poměrům dětí, nemusí být prodány jen kvůli zajištění výživného
pro rodiče. Jedná se např. o byt, ve kterém dítě bydlí, nebo o byt, který dítě pronajímá,
přičemž si z nájemného tvoří úspory pro případ stáří.142
Otázkou zůstává, nakolik mají být zohledněny dluhy povinné osoby, respektive nakolik
se mají promítnout dluhy do snížení příjmů povinného. Většinou dochází ke zvážení různých
zájmů. Oprávněné dítě může mít totiž užitek např. z toho, že si jeho povinný rodič vzal úvěr,
neboť tak dojde ke zvýšení životní úrovně dítěte. V takovém případě však dítě, které
má právo na výživné od svých rodičů, nese i nebezpečí následků spojených se splácením
takového úvěru. Naproti tomu dlužník, tedy povinný rodič, se nemůže dovolávat dluhů,
které mu vznikly jeho lehkomyslným chováním nebo za účelem zajištění luxusu.
Naopak započitatelné je i splácení takového dluhu, které slouží k znovunabytí způsobilosti
139
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povinného plnit vyživovací povinnost. Důležité je také zohledňovat naléhavost výživného,
v každém případě má však přednost minimální výživné pro nezletilé dítě.143
Zvláštní skutečnost týkající se způsobilosti povinného plnit vyživovací povinnost může
představovat uzavření nového manželství. Pokud např. rodič povinný plnit výživné v penězích
pro své dítě (třeba z předchozího manželství) uzavře nové manželství, přičemž tím dojde
k významnému zlepšení jeho způsobilosti plnit vyživovací povinnost (např. z důvodu,
že druhý manžel je značně mohovitý), jde uzavření tohoto nového manželství k dobru
oprávněného dítěte. Povinný rodič je tak povinen plnit vyšší výživné, než jaké by býval musel
plnit, kdyby býval nové manželství neuzavřel.144

4.1.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Pro příjmy povinného jsou rozhodující všechny jeho příjmy, ať již pravidelné nebo
jednorázové. Jedná se zejména o příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky,
příjmy z podnikání, příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového
majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Příjmy ze závislé činnosti jsou prokazovány
potvrzeními od zaměstnavatele, příjmy z jiné než závislé činnosti pak daňovým přiznáním,
popř. peněžním deníkem podnikatele.145
Právě příjmy z jiné než závislé činnosti však mohou být problematické s ohledem na svou
výši, neboť může docházet k jejich úmyslnému zkreslování či snižování ze strany povinného.
Pro ulehčení situace oprávněného je zákonem prolomena povinnost mlčenlivosti finančních
úřadů, když ust. § 53 odst. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů upravuje, že o porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li
správce daně informace získané při správě daní soudu, jde-li o údaje potřebné pro účely
rozhodnutí o výživném. Je však nutné mít na paměti zásadu vyplývající z ust. § 1 odst. 1
věta druhá OZ, podle které je uplatňování soukromého práva nezávislé na uplatňování práva
veřejného. Údaje zjištěné z daňového přiznání tak nemusí být v daném případě brány
jako závazné, ale pouze jako orientační, a vždy je nutné posuzovat každý případ individuálně.
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Zákon upravuje v ust. § 916 OZ zvláštní nevyvratitelnou právní domněnku pro případ
vyživovací povinnosti rodiče k dítěti (ať již nezletilému, či zletilému), podle které platí,
že průměrný měsíční příjem povinného rodiče činí pětadvacetinásobek částky životního
minima jednotlivce, a to za splnění dvou předpokladů. Prvním předpokladem je skutečnost,
že povinný rodič neprokáže v řízení o vyživovací povinnosti soudu řádně své příjmy
předložením všech listin a dalších podkladů (např. záznamů z účetnictví, peněžního deníku
apod.) pro zhodnocení majetkových poměrů. Druhým předpokladem je skutečnost,
že povinný rodič neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí
zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu (např. sdělením peněžního
ústavu, u kterého má povinný veden účet, sdělením čísla účtu apod.).
Výše částky životního minima jednotlivce je upravena v ust. § 2 zákona č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého tato částka
činí 3.410

Kč

měsíčně.

Sankční

výše

měsíčního

příjmu

povinného

tak

podle

cit. ustanovení OZ činí 85.250 Kč. Ustanovení § 917 OZ má tedy jednak motivační charakter,
kdy nutí povinného rodiče ke spolupráci se soudem, totiž k doložení svých příjmů, a jednak
sankční charakter, kdy sankcionuje rodiče, který svoji povinnost řádně neplní. Na vyživovací
povinnost dětí vůči rodičům se toto ustanovení neaplikuje. Cit. ustanovení je obsaženo pouze
v české právní úpravě, německé právo nic podobného neupravuje.146
V praxi se objevují určité skupiny povinných osob, u nichž může být určení příjmu
značně problematické.
Takovým povinným, u něhož může být posouzení příjmů problematické, je často
podnikatel, který dosahuje jen minimálních zisků, nebo který naopak vykazuje ztrátu.
I v tomto případě je však třeba posuzovat schopnosti, možnosti a majetkové poměry
povinného. V praxi se tak bude přihlížet zejména k vlastnictví nemovitostí a hodnotnějších
movitých věcí (automobil, luxusní věci, umělecká díla), dále k úrovni bydlení povinného,
k jeho životní úrovni, způsobu trávení volného času (záliby, trávení dovolené) apod.147
Pokud jde o výdaje v rámci podnikání, bude podle soudní praxe rozhodné, zda se
jedná o ,,výdaje,

bez

nichž

by

nebylo

146

možno

dosáhnout

zajištění

výkonu
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podnikatelské činnosti, anebo zda jde již o výdaje, které co do svého druhu či rozsahu směřují
spíše k rozšiřování podnikatelské činnosti za účelem dosažení vyššího zisku“.148
Problémem může být situace, kdy je povinný nezaměstnanou osobou. Je třeba rozlišit,
zda stav nezaměstnanosti vznikl z objektivních, nebo ze subjektivních důvodů. S ohledem
na objektivní příčiny se v daném případě zkoumá možnost zaměstnání v oboru a v daném
regionu, věk či zdravotní stav povinného.149 Nezaměstnanost povinného však může pramenit
i ze subjektivních příčin, kdy nezaměstnaný povinný pracovat nechce, odmítá nabízenou práci
či možnost rekvalifikace, anebo sice pracuje, ale nikoliv na základě pracovní smlouvy nebo
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzv. načerno). Vždy je třeba zkoumat
i skutečnost, zda je nezaměstnaný povinný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
na Úřadu práce, nebo ne, popřípadě z jakých důvodů byl z této evidence vyřazen. Pro určení
výše příjmů se v případě objektivních příčin nezaměstnanosti považuje za rozhodný příspěvek
v nezaměstnanosti. Soudní praxe dále dovodila, že u osoby zařazené do evidence uchazečů
o zaměstnání ,,je třeba též zkoumat její reálné možnosti zajistit si vhodné zaměstnání,
a to případně i ve vzdálenějším místě od jejího bydliště, jestliže přijetí do pracovního poměru
je spojeno např. s možností ubytování či vhodným dopravním spojením, a takové možnosti
nebrání jiné okolnosti posuzovaného případu“.150 Pokud je však povinný nezaměstnanou
osobou ze subjektivních příčin, pak se příjem posuzuje podle objektivních možností
povinného.
Pokud se povinný nachází ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, rozlišuje
soudní praxe skutečnost, zda se jedná o výkon trestu za trestný čin zanedbání povinné výživy
(ve smyslu ust. § 196 TrZ) nebo za jiný trestný čin.151 Pakliže se jedná o výkon trestu odnětí
svobody nebo o vazbu v důsledku trestného činu zanedbání povinné výživy, zůstane
vyživovací povinnost zachována v plné výši a s ohledem na dosavadní příjmy povinného,
jeho schopnosti, možnosti a majetkové poměry.152 Východiskem je tedy stav před výkonem
trestu odnětí svobody či před vazbou. Existuje zde totiž zájem na tom, aby oprávněný nebyl
skutečností, že se povinný nachází ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě,
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nikterak dotčen, nesmí to jít k jeho tíži,153 což koresponduje i s ust. § 6 odst. 2 věta první OZ,
podle kterého nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Soudní praxe
dovodila, že shodně se bude postupovat i v případě, kdy je povinný ve výkonu trestu odnětí
svobody za trestný čin týrání svěřené osoby (ve smyslu ust. § 198 TrZ).154 V ostatních
případech se vyživovací povinnost posuzuje podle skutečností na straně povinného
(např. zdravotní stav), podle majetkových poměrů povinného a celkové situaci v zařízení,
ve kterém je trest odnětí svobody či vazba vykonávána. Vždy se přihlédne i k tomu,
zda je povinný pracovně zařazen ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, popřípadě
jaké jsou důvody jeho pracovního nezařazení. Obecně lze však výkon trestu odnětí svobody
nebo vazbu považovat za změnu poměru ve smyslu ust. § 923 odst. 1 OZ.
V praxi si lze představit i situaci, kdy se dítě, které má z důvodu svého studia stále ještě
právo na výživné od svých rodičů, stane samo rodičem. V takovém případě může dojít
k tomu, že po individuálním posouzení případu s ohledem na schopnosti, možnosti
a majetkové poměry oprávněného dítěte, které se stalo rodičem, nevznikne vyživovací
povinnost vůči jeho dítěti. Takový oprávněný se může na výživném podílet symbolicky,
spíše ale poskytováním osobní péče o své dítě, zejména pokud půjde o matku dítěte.
Pakliže by však takovému oprávněnému, který se stal rodičem, bylo plněno vysoké výživné
od jeho rodičů, situace by byla odlišná a tento oprávněný by musel v souladu se zásadou
shodné životní úrovně rodičů a dětí plnit vyživovací povinnost i vůči svému nově narozenému
dítěti.155
Pokud se týká povinných, kteří pobírají důchod (ať už starobní či invalidní), nevede tato
skutečnost k zániku jejich vyživovací povinnosti vůči oprávněnému.156
Kromě příjmů povinného jsou pro vznik a rozsah vyživovací povinnosti rozhodné
majetkové poměry povinného. Tím se rozumí jednak vlastnictví nemovitostí a movitých věcí,
jednak způsob života a životní úroveň povinného.157 Majetek povinného může být významný
s ohledem na možný výnos, který generuje (např. v podobě nájemného či pachtovného).
V praxi může být také posuzována otázka, zda lze po povinném, který nedosahuje velkých
příjmů, ovšem vlastní značný majetek, spravedlivě požadovat zpeněžení tohoto majetku
153
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nebo jeho části. Vždy bude záležet na individuálních okolnostech daného případu, přičemž
,,v každé konkrétní věci musí být hledána rovnováha a ctěn účel institutu výživného,
dobré mravy, sledováno jak krátkodobé hledisko, tak hledisko dlouhodobé, a usilováno
o spravedlivé řešení“.158 S ohledem na hledisko potencionality159 je třeba nahlížet na majetek
také

z hlediska

možného

adekvátního

výnosu,

např.

nájemného.

Pro

posouzení

komplikovaných majetkových poměrů povinného se v praxi využívá znalecký posudek
z oboru ekonomie.160
Ustanovení § 913 odst. 2 OZ upravuje další skutečnosti, které je třeba zkoumat
při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného. Při hodnocení
možností je třeba zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího
zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu. Existenci, či neexistenci
důležitého důvodu je soud povinen zkoumat ex offo. Důležitým důvodem pro vzdání se
výhodnějšího zaměstnání nebo výdělečné činnosti může být např. věk, zdravotní důvody,
ztráta kvalifikace, změna bydliště, organizační změny, změna rodinných poměrů atd.,
pro vzdání se majetkového prospěchu to může být např. odmítnutí dědictví, prominutí dluhu
dlužníkovi, vzdání se práva na náhradu škody atd., pakliže tak bylo učiněno z důležitého
důvodu. Naopak důležitý důvod není dán např. tehdy, když dá povinný zaměstnaný
v pracovním poměru bez důvodu výpověď, pokud bezdůvodně nepracuje, žije z úspor,
na dluh apod. Rovněž účelová změna bydliště nebo účelové odmítnutí zaměstnání s vyšším
výdělkem vedené úmyslem vyhnout se vyšší vyživovací povinnosti není důležitým důvodem.
Pokud tedy neexistuje důležitý důvod na straně povinného, zohlední se nikoliv faktické
příjmy povinného, ale jeho objektivní možnosti.
Soud musí dále ve smyslu ust. § 913 odst. 2 věta první in fine OZ zkoumat, zda povinný
nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Takovými riziky lze rozumět např. ,,koupi akcií
a jiných cenných papírů a investičních nástrojů v rozporu s pravidly obezřetného investování,
nepřiměřené vystavování směnek, šeků, dlužních úpisů, marnotratnost, hazardní hry atp.“161
Rizikem je tedy nebezpečí, které může nastat s poměrně vysokou pravděpodobností,
v důsledku čehož může dojít k ohrožení schopnosti plnit vyživovací povinnost. Za riziko
se však nepovažuje případ, kdy povinný – podnikatel podstupuje běžné podnikatelské riziko.
158
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Podle ust. § 913 odst. 2 věta druhá OZ je dále třeba přihlédnout k tomu, že povinný
o oprávněného osobně pečuje a k míře, v jaké tak činí. To se uplatní zejména u vyživovací
povinnosti rodičů vůči nezletilým dětem, kdy jeden, popř. oba rodiče o takové dítě osobně
pečují. Rovněž se však může jednat o osobní péči rodičů o zletilé dítě (např. invalidní nebo
se zvláštními potřebami). Podobně v případě vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům
bude přihlédnuto k takové osobní péči, např. pokud dítě pečuje o svého nemohoucího rodiče.
Zákon v cit. ustanovení hovoří o ,,přihlédnutí“, ovšem právní teorie dovozuje, že výkon
osobní péče stojí na stejné úrovni jako finanční zabezpečení výživy dítěte v nejširším slova
smyslu.162 Podle ust. § 913 odst. 2 věta druhá in fine OZ se popřípadě přihlédne (tedy nikoliv
obligatorně, ale jen ,,popřípadě“) i k péči o rodinnou domácnost. Podle právní teorie může být
i péče o rodinnou domácnost postavena na roveň peněžitému plnění výživného.163

4.2 Minimální prostředky k vlastní výživě povinného
4.2.1 Právní úprava v Německu
V případě, že určitý povinný má vyživovací povinnost vůči jinému (oprávněnému),
je třeba pamatovat na skutečnost, že povinnému musí zůstat určité minimální prostředky
k jeho vlastní výživě. Výše prostředků, které si může povinný ponechat pro vlastní potřebu
ke své výživě, není obecně a jednotně stanovena, bývá určována na základě různých faktorů
a konkretizována v tabulkách. Skutečnost, že si povinný může ponechat prostředky pro svou
vlastní přiměřenou výživu, vyplývá zřetelně z ust. § 1603 odst. 1 BGB.
Vyživovací povinnost, při které by musel povinný plnit na výživné i prostředky,
které potřebuje pro svůj vlastní život jako existenční minimum, by byla nepřiměřená
a protiústavní. Podle Spolkového ústavního soudu164 nesmí vést plnění výživného
k nepřiměřenému zatížení povinného.165 Podle judikatury Spolkového soudního dvora zase
nesmí být povinný zásadně nucen strpět citelné a trvalé snížení své příjmové
a profesní úrovně, ledaže podle okolností daného případu mrhá majetkem nebo vede
162
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život v luxusu.166 Pro vyživovací povinnost proto může být použita jen ta část příjmů
povinného, která přesahuje výši jeho minimálních potřeb, tedy částku sloužící k pokrytí
vlastního výživného.
V ust. § 1603 odst. 2 BGB je stanovena zvýšená vyživovací povinnost rodičů
vůči nezletilým dětem, které neuzavřely manželství, a jim na roveň postaveným zletilým
dětem. Těmito privilegovanými dětmi, které jsou postaveny na roveň nezletilým dětem,
jsou zletilé děti, které neuzavřely manželství, do 21 let věku, pakliže žijí ve společné
domácnosti s jedním, nebo s oběma rodiči a zároveň se soustavně připravují na výkon
budoucího povolání. Povinní rodiče, kteří jsou v situaci, že nejsou schopni plnit takovému
oprávněnému dítěti výživné, aniž by tím ohrozili svoji vlastní přiměřenou výživu,
jsou zásadně povinni použít na výživné dítěte veškeré možné prostředky, aby rovnoměrně
zajistili výživu svou vlastní i svých dětí. Tito rodiče jsou tudíž povinni k naprosté a úplné
solidaritě se svými dětmi. V krajním případě musí takoví rodiče sáhnout i na svůj majetek.
Pokud se to jeví podle okolností jako vhodné a je to v daném případě přípustné, musí povinný
rodič pro zajištění výživného pro své oprávněné dítě podstoupit insolvenční řízení, v rámci
kterého dojde k přednostnímu uspokojení pohledávek výživného.
Zvýšená vyživovací povinnost rodičů vůči jejich dětem se projevuje v pěti aspektech.167
V první řadě se jedná o omezení majetku povinného rodiče. Povinný rodič musí přikročit
ke zpeněžení (prodeji) svého majetku i v případě, že tím dojde k ohrožení jeho přiměřené
výživy a k ohrožení preventivních opatření pro případ nouze. Míra uspokojení nutných
vlastních potřeb povinného ve smyslu jeho vlastní výživy a preventivních opatření pro případ
krajní situace tak může být značně redukována, nesmí však být zcela vyloučena.
Druhý aspekt spočívá ve zvýšené povinnosti výdělečné činnosti. Povinný je totiž povinen
vedle své hlavní výdělečné činnosti přijmout ještě také vedlejší pracovní činnost, popř. změnit
druh pracovní činnosti nebo místo výkonu práce (a tedy i bydliště) či přijmout méně výnosné
zaměstnání, pokud tato opatření budou pravděpodobně mít za následek, že povinný rodič
bude schopen plnit vyživovací povinnost. Povinný rodič rovněž může být v některých
případech povinen se rekvalifikovat, pokud se to jeví vzhledem k okolnostem jako přiměřené.
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Třetí aspekt se projevuje v tvorbě doplňkového zaopatření pro případ stáří nebo
v doplňkovém nemocenském pojištění. Za normálních okolností se zaopatření pro případ stáří
uznává ve výši 4 % celkového hrubého příjmu za předešlý kalendářní rok, což se následně
zohledňuje při započtení příjmů a majetku povinného rodiče. Pokud však existuje zvýšená
vyživovací povinnost rodiče a minimální výživné pro dítě nelze zajistit jinak,
doplňkové zaopatření pro případ stáří nebo doplňkové nemocenské pojištění se nezohledňuje.
Začtvrté se zvýšená vyživovací povinnost projevuje v nutnosti redukce vlastních potřeb
rodiče pro zajištění vlastní výživy podle Düsseldorfské tabulky. Tato minimální částka
pro zajištění vlastních potřeb činí měsíčně 880 euro pro rodiče, který není výdělečně činný,
a 1.080 euro pro výdělečně činného rodiče (viz dále).
Konečně zapáté se zvýšená vyživovací povinnost odráží i v judikatuře Spolkového
soudního dvora. Týká se to případů, kdy rodič povinný plnit vyživovací povinnost vůči dítěti
pocházejícímu z dřívějšího manželství uzavře nové manželství a se souhlasem nového
manžela zůstane v domácnosti a pečuje o děti vzešlé z tohoto druhého manželství,
čímž přichází o příjem z výdělečné činnosti. Spolkový soudní dvůr dovodil, že děti
pocházející z dřívějších manželství povinného rodiče jsou postaveny na roveň dětem z právě
trvajícího manželství povinného rodiče (to ostatně vyplývá i z ust. § 1609 BGB) a jakákoliv
ujednání mezi povinným rodičem a jeho stávajícím manželem týkající se vedení domácnosti
(ve smyslu ust. § 1356 odst. 1 BGB) nesmí vést k tíži dětí, které mají právo na výživné.168
Výše uvedená zvýšená vyživovací povinnost rodičů neplatí jen ve dvou případech
(srov. ust. § 1603 odst. 2 věta třetí BGB).
Předně se jedná o případ, kdy existuje jiný příbuzný, který je povinen plnit vyživovací
povinnost vůči oprávněnému dítěti, přičemž tento příbuzný není ve stavu, že pro něj plnění
vyživovací povinnosti pro dané dítě představuje ohrožení jeho vlastní výživy, tedy je schopen
vyživovací povinnost plnit. Takovým způsobilým příbuzným může být v konkrétním případě
i druhý z rodičů, který osobně o oprávněné dítě pečuje (ust. § 1606 odst. 3 věta druhá BGB).
Dále jde o případ, kdy oprávněné dítě je schopno na vlastní výživu přispívat ze svého
vlastního majetku. Proto soud nemůže rozhodnout o zvýšené vyživovací povinnosti
za současného ohrožení vlastní přiměřené výživy povinného rodiče (tedy porušit podmínku
uvedenou v ust. § 1603 odst. 1 BGB) a zároveň chránit vlastní majetek oprávněného dítěte.
168
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Ale dřív, než soud rozhodne o nuceném prodeji majetku oprávněného dítěte, je povinen zjistit,
zda existuje jiná osoba odlišná od rodiče dítěte, která má vyživovací povinnost vůči dítěti.
Z literatury je známo, že v německé praxi dochází k tomu, že prostředky, které si může
povinný rodič ponechat pro svou vlastní výživu, dosahují jen něco málo nad částku
existenčního minima ve smyslu práva sociálního zabezpečení.169 Podle Düsseldorfské tabulky
náleží měsíčně povinnému rodiči oprávněného nezletilého dítěte nebo privilegovaného
zletilého dítěte, který není výdělečně činný, částka 880 euro, pro výdělečně činného rodiče je
to pak částka 1.080 euro. Rozdíl mezi oběma částkami má působit jako motivační faktor
pro povinného rodiče, aby byl výdělečně činný.
Výsledná částka, která rodiči zůstane pro jeho vlastní potřeby, však bude ještě upravena
podle individuálních faktorů, např. pokud rodič žije v jedné domácnosti se svým novým
partnerem, může být částka pro jeho potřeby ještě snížena (z důvodu úspory nákladů
na vedení domácnosti). Součástí shora uvedených částek jsou náklady na nájemné spolu
s vedlejšími náklady na služby a energie ve výši 380 euro. Podle Düsseldorfské tabulky platí,
že pokud jsou tyto náklady na bydlení podstatně vyšší než prve uvedená částka a nezbytně
nutné, může být částka minimálních prostředků pro zajištění vlastní výživy přiměřeně
zvýšena.
Na tomto místě je důležité dodat, že podle ust. § 1603 odst. 2 věta druhá BGB
jsou nezletilým dětem postaveny na roveň zletilé děti, které neuzavřely manželství,
do dovršení 21. roku věku, pokud žijí ve společné domácnosti s oběma rodiči, nebo s jedním
rodičem (popřípadě podle okolností s prarodičem) a pokud se soustavně připravují na budoucí
výkon povolání. Pro povinné rodiče těchto oprávněných dětí platí výše uvedené částky
pro zajištění jejich vlastní výživy shodně.
Naopak pokud se týká ostatních oprávněných zletilých dětí, může si povinný rodič
podle Düsseldorfské tabulky měsíčně ponechat pro své vlastní potřeby 1.300 euro. V tomto
případě jsou pak součástí této částky náklady na nájemné spolu s vedlejšími náklady
na služby a energie ve výši 480 euro. V případě oprávněného zletilého dítěte, které již nabylo
hospodářskou samostatnost, ale tuto samostatnost zase pozbylo, může být částka pro vlastní
potřeby povinného rodiče stanovena vyšší částkou, obvykle to bývá ve výši vlastní potřeby,
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která je upravena Düsseldorfskou tabulkou pro případ vyživovací povinnosti dětí vůči
rodičům170 (viz dále).
Co se naproti tomu týče vyživovací povinnosti dětí vůči jejich rodičům, je právní úprava
velkorysejší. Podle Düsseldorfské tabulky si může povinné dítě ponechat pro své vlastní
potřeby

měsíčně

částku

1.800

euro

a

k tomu

ještě

polovinu

svých

příjmů

přesahujících 1.800 euro, popřípadě 45 % svých příjmů přesahujících 1.800 euro,
pokud povinné dítě žije ve společné domácnosti s jinou osobou. Součástí výsledné minimální
částky pro zajištění vlastních potřeb povinného dítěte jsou náklady na nájemné
spolu s vedlejšími náklady na služby a energie ve výši 480 euro.
K tomu bývají ještě zohledňovány náklady na tvorbu úspor pro dobu stáří. To bývá
zdůvodňováno tím, že není efektivní, aby povinné dítě vynakládalo vyšší prostředky
na výživné svých oprávněných rodičů na úkor tvorby svých vlastních úspor pro dobu stáří,
neboť to by v budoucnu vedlo k tomu, že by takovéto dítě potřebovalo výživné od svých
vlastních dětí. Dále to bývá odůvodňováno tím, že dítě nemá být ve své životní úrovni
tak výrazně zatíženo vyživovací povinností vůči svým rodičům, ledaže zjevně plýtvá
majetkem nebo žije život v luxusu.171
Podle Düsseldorfské tabulky bývá určeno ještě výživné pro manžela povinného dítěte
(majícího vyživovací povinnost vůči svým rodičům), který žije spolu s tímto dítětem
ve společné domácnosti, resp. částka pro vlastní potřeby takového manžela, která je stanovena
ve výši 1.440 euro měsíčně, a to včetně nákladů na nájemné spolu s vedlejšími náklady
na služby a energie ve výši 380 euro.
Je třeba ještě dodat, že vyživovací povinnost dítěte vůči oprávněnému rodiči se přiměřeně
snižuje v situaci, kdy má dítě vyživovací povinnost vůči svému manželovi nebo vůči svým
dětem, jejichž právo na výživné předchází vyživovací povinnosti dítěte vůči jeho rodičům.
Zde je třeba uvést, že vzhledem k pořadí oprávněných v případě, že je oprávněných více
(viz dále), mají oprávnění rodiče poměrně nevýhodné postavení, neboť před nimi se v pořadí
nacházejí manžel či bývalý manžel nebo registrovaný partner či bývalý partner povinného,
neprovdaná matka dítěte povinného, a také děti a další potomci povinného.
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Závěrem ke způsobilosti dítěte plnit vyživovací povinnost vůči svým oprávněným
rodičům je nutné uvést, že Spolkový soudní dvůr ve své judikatuře zdůrazňuje, že dítě
povinné plnit vyživovací povinnost vůči svému oprávněnému rodiči nesmí utrpět citelné
a trvalé snížení svého životního standardu jen proto, že plní vyživovací povinnost vůči svým
rodičům.172 Povinné dítě nemá v žádném případě povinnost plnit na výživné pro svého
oprávněného rodiče ze svého příjmu částku vyšší, než která zbyde jemu samotnému.
Při výpočtu minimálních prostředků pro zajištění vlastní výživy v případě vyživovací
povinnosti dítěte vůči jeho rodiči může být komplikací také to, že dítě, které má vyživovací
povinnost vůči svému oprávněnému rodiči, žije v manželství. Výživné pro oprávněného
rodiče totiž nesmí nikterak zasáhnout do životní úrovně manžela povinného dítěte, neboť ten
nemá ve vztahu k rodičům svého manžela žádnou vyživovací povinnost. V německém právu
totiž není zakotvena žádná vyživovací povinnost z důvodu švagrovství.
V případě, kdy má dítě vyživovací povinnost vůči svému manželovi, jehož příjmy
jsou nižší, než příjem manžela, který má vyživovací povinnost vůči svému rodiči
(tj. povinného dítěte), zkoumá se nejprve zajištění dostatečných prostředků na tzv. rodinné
výživné (výživné mezi manžely). Teprve pokud je zajištěna minimální úroveň rodinného
výživného, považuje se povinné dítě za způsobilé plnit vyživovací povinnost vůči svému
oprávněnému rodiči.
Výše minimálního rodinného výživného činí podle Düsseldorfské tabulky 3.240 euro
(1.800 euro pro dítě povinné plnit vyživovací povinnost vůči svému oprávněnému rodiči
a 1.440 euro pro manžela povinného dítěte, jenž má nižší příjmy, než má jeho manžel,
tj. povinné dítě). Samozřejmě vždy je nezbytné individuálně posoudit daný případ (s ohledem
na životní úroveň, příjem obou manželů a ostatní majetkové poměry). Pokud jsou totiž
potřeby rodiny povinného dítěte, tedy rodinné výživné, dostatečně pokryty příjmy manžela
povinného dítěte, existuje prostor pro to, aby povinné dítě plnilo svému oprávněnému rodiči
vyšší výživné. Hovoří se proto o tzv. zprostředkované odpovědnosti zetě či snachy
vůči rodičům manžela.173
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4.2.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
V českém právu se na problematiku minimálních prostředků k vlastní výživě povinného
nehledí a nikdy nehledělo tak, jak je upravena v německém právu. Podle českého práva
tedy není třeba pamatovat na skutečnost, že povinnému musí zůstat určité minimální
prostředky k jeho vlastní výživě.
Pokud by vedla vyživovací povinnost k tomu, že by se povinný bez svého zavinění dostal
pod hranici životního minima, resp. existenčního minima ve smyslu zákona č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, mohla by tato skutečnost
vést ke snížení či zrušení takové vyživovací povinnosti. Vždy je však třeba zabývat se
individuálními okolnostmi daného případu, zejména pak schopnostmi, možnostmi
a majetkovými poměry povinného.
Soudní praxe dovodila, že dávky poskytované potřebné osobě z důvodu, že její vlastní
příjmy nedosahují životního, resp. existenčního minima, slouží primárně na zabezpečení
výživy této potřebné osoby.174 Na tomto místě je však zapotřebí zopakovat zásadu vyplývající
z ust. § 1 odst. 1 věta druhá OZ, podle které je uplatňování soukromého práva nezávislé
na uplatňování práva veřejného. Vždy tak bude třeba posoudit rozhodné okolnosti každého
jednotlivého případu.
Pokud se týká dluhů povinného, jeho úpadku či exekucí, které jsou proti němu vedeny,
nemohou tyto skutečnosti vést k tíži oprávněného, musejí však být v konkrétním případě
posouzeny a mohou být při určení rozsahu vyživovací povinnosti zohledněny.

4.3 Povinnost výdělečné činnosti povinného podle německé
právní teorie
Povinný má podle německé právní teorie povinnost výdělečné činnosti, tj. povinnost
pracovat, a to tak, aby v zájmu oprávněného využil co nejlépe svoji pracovní sílu,
tedy zásadně má povinnost pracovat na plný úvazek. Pokud povinný má možnost vykonávat
výdělečnou činnost, ovšem ve skutečnosti ji nevykonává, posuzuje se jeho způsobilost plnit
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vyživovací povinnost nikoliv podle jeho skutečných příjmů, nýbrž podle příjmů, kterých
by mohl dosahovat175 (srov. možnosti podle českého práva). Dochází tedy k započtení
fiktivního příjmu, kterého by povinný mohl dosahovat v případě, že by vykonával vhodnou
výdělečnou činnost, tedy v případě přiměřeného zapojení své pracovní síly. Pokud by nedošlo
k započtení fiktivního příjmu, vedlo by to k tomu, že by povinný mohl cestou snižování svých
příjmů ovlivňovat výši poskytovaného výživného.
Nezpůsobilost povinného plnit vyživovací povinnost může být uznána v případě,
kdy i přes to, že povinný nevykazuje dostatečnou snahu o nalezení vhodné výdělečné činnosti,
k nalezení takové vhodné činnosti by nedošlo, ani kdyby veškeré úsilí vynaložil.
Pokud se týká povinného, který je v důsledku nějakého onemocnění pracovně neschopný,
a tudíž i nezpůsobilý plnit vyživovací povinnost, je mu uložena povinnost snažit se
o znovuobnovení své pracovní způsobilosti, pokud je to ovšem možné.176
Pokud je povinný poživatelem invalidního důchodu z důvodu snížené pracovní
schopnosti (tedy nemůže vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu více než tří hodin denně),
ani v takovém případě není pro účely vyživovací povinnosti uznán za zcela nezpůsobilého být
výdělečně činný. Předpokládá se tedy, že si najde alespoň nějakou výdělečnou aktivitu
(brigádu) přiměřenou jeho zdravotnímu stavu.177
Jiným případem je však situace, kdy se povinný stane nezpůsobilým plnit vyživovací
povinnost v důsledku svého vlastního chování (např. se dopustí krádeže v zaměstnání,
v důsledku čehož dojde k rozvázání pracovního poměru). V německé právní teorii se hovoří
o svévolnosti

či

lehkomyslnosti,

pokud

jde

o

plnění

vyživovací

povinnosti.178

Rovněž v případě, kdy povinný dá výpověď z pracovního poměru v době složité situace
na pracovním trhu, čímž dojde k jeho nezpůsobilosti plnit vyživovací povinnost, hodnotí se
takové chování jako lehkomyslné a nezodpovědné. Proto se v této situaci posuzuje
způsobilost povinného plnit vyživovací povinnost podle výše příjmu, který dosahoval v době,
kdy výdělečnou činnost vykonával.179
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Pokud se týká příjmů z vedlejší výdělečné činnosti, mohou být povinnému započteny
jako fiktivní příjmy jen v případě, že vedlejší výdělečná činnost je pro povinného přijatelná
s ohledem na jeho časové a fyzické možnosti.
Rodiče mají vůči oprávněným nezletilým dětem, které neuzavřely manželství,
jakož i vůči zletilým dětem jim na roveň postaveným ve smyslu ust. § 1603 odst. 2
věta druhá BGB (viz výše) zvýšenou vyživovací povinnost, resp. zvýšenou povinnost
výdělečné činnosti. Tato zvýšená povinnost se projevuje v rozsahu využití prostředků
pro výživné, ve využití majetku povinného a konečně ve výši prostředků, které si může
povinný ponechat pro vlastní výživu.180 Takoví povinní rodiče mají veškeré možné prostředky
rovnoměrně použít na vlastní výživu a na výživu svých dětí. Jsou proto povinni projevovat
zvýšenou snahu, pokud jde o zajištění výdělečné činnosti, i za cenu toho, že budou muset
vykonávat takovou činnost za méně výhodných podmínek nebo že budou muset změnit místo
svého bydliště. K zajištění tzv. minimálního výživného (viz výše) jsou povinni obstarat si
vedle své hlavní výdělečné činnosti i přiměřený vedlejší pracovní poměr. Pokud se takto
chovat nebudou, tj. pokud poruší povinnost prokazatelně usilovat o dosažení co možná
nejvyššího příjmu, dojde k tomu, že pro účely stanovení rozhodného příjmu soud vyjde
z fiktivní výše příjmu povinného rodiče. Není ale možné žádat od rodiče nic nemožného.
Povinnost výdělečné činnosti poruší rodič také tehdy, pokud uzavře nové manželství
a rozhodne se zůstat v domácnosti, čímž se vzdá do budoucna svého příjmu. Obecně totiž
platí, že v důsledku vedení domácnosti v nové rodině nesmí dojít ke znevýhodnění
oprávněného dítěte.181 Děti pocházející z nového manželství nemají v právu na výživné
přednost před oprávněnými dětmi dříve narozenými, a to ani tehdy, pokud se povinný rodič
rozhodne zůstat v domácnosti z důvodu péče o děti vzešlé z nového manželství.182
Povinný rodič se zásadně musí snažit o to, aby mohl dostát všem svým vyživovacím
povinnostem, a proto je i nadále povinen k výdělečné činnosti v plném, nikoliv jen
ve zkráceném rozsahu.
Pouze v případě, že situace ohledně příjmů v nové rodině je natolik výhodná, že manžel
povinného rodiče zajišťuje svojí výdělečnou činností podstatně vyšší příjmy pro rodinu,
než by mohl zajistit povinný rodič, může dojít k takovému rozdělení rolí, kdy povinný rodič
zůstane v domácnosti. Takové řešení lze považovat za akceptovatelné, neboť v tomto případě
180
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dochází k podstatně lepšímu ekonomickému zajištění nové rodiny. I v tomto případě
však povinný rodič musí omezit péči o děti vzešlé z nového manželství jen na nejnutnější
míru a je povinen nalézt si výdělečnou činnost alespoň na zkrácený úvazek, aby mohl plnit
svým oprávněným dětem dříve narozeným výživné v co nejširším rozsahu. Tato povinnost
vedlejší výdělečné činnosti je limitována podmínkami přiznání rodičovského příspěvku,
kdy povinný rodič nesmí být nucen přijmout takový zkrácený úvazek, který by již vylučoval
pobírání právě rodičovského příspěvku.
Důvodem pro setrvání v domácnosti nemůže být ani přání povinného rodiče být se svými
oprávněnými dětmi v častějším styku. V případě, že povinný rodič nezačne vykonávat
dostatečnou vedlejší výdělečnou činnost, dojde při stanovení jeho vyživovací povinnosti
k započtení tzv. fiktivního příjmu, kterého by mohl dosahovat tehdy, pokud by vykonával
přiměřenou výdělečnou činnost na zkrácený úvazek.183
Všechny skutečnosti, které byly právě výše uvedeny, platí obdobně i pro případ,
kdy povinný neuzavře nové manželství, ale s novým přítelem bude žít, aniž by uzavřeli
manželství (svazek faktického soužití), a narodí se jim dítě, o které bude třeba pečovat,
přičemž povinný se rozhodne zůstat v domácnosti.184
V případě, že povinný uzavře nové manželství nebo žije ve svazku faktického soužití,
ovšem z těchto nových vztahů nevzejde žádné dítě, nemůže se povinný dovolávat vůči svým
oprávněným dětem skutečnosti, že zůstal v domácnosti a v důsledku toho se snížila
jeho způsobilost plnit vyživovací povinnost.
Na závěr je třeba poznamenat, že zvýšená vyživovací povinnost rodičů nenastupuje
ve smyslu ust. § 1603 odst. 2 in fine BGB v případě, kdy existuje jiný příbuzný, který má
vůči oprávněnému dítěti vyživovací povinnost, ani v případě, kdy si oprávněné dítě může
zajistit výživu zpeněžením svého majetku.
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5. Vyloučení, omezení a zánik práva na výživné a
vyživovací povinnosti
Právo na výživné, resp. vyživovací povinnost vykazují různé zvláštnosti, které jsou
dány tím, že výživné je plnění určené účelově. To se projevuje v nejrůznějších aspektech,
které budou rozebrány v této kapitole.

5.1 Klauzule nepřiměřené tvrdosti
5.1.1 Právní úprava v Německu
V německém právu je v ust. § 1611 odst. 1 BGB upravena tzv. námitka nepřiměřené
tvrdosti. Ta může být uplatněna povinným při stanovování výživného ve třech situacích.
Zaprvé se jedná o případ, kdy si oprávněný svoji odkázanost způsobil sám
svým zaviněním. Lze si například představit marnotratnost oprávněného nebo opakované
absence v práci či výraznou pracovní nevýkonnost, v důsledku čehož ztratí oprávněný
zaměstnání. Dále se jedná o případy závislosti na alkoholu, drogách či hracích automatech,
kdy dochází k plýtvání majetkem. Předpokladem je, že patologicky závislá osoba odmítá
podstoupit odvykací terapii nebo poslouchat instrukce lékařů, přesto je však ještě v situaci,
kdy je i přes svoji závislost schopná sama právně jednat. Do této skupiny problémů nespadá
případ, kdy se dcera dostane do stavu odkázanosti (potřebnosti) proto, že porodí dítě
z mimomanželského vztahu. Naproti tomu případ, kdy dcera opakovaným těhotenstvím
a následným porodem dětí sleduje cíl vyhnout se zapojení do pracovního procesu, do prve
uvedené skupiny náleží.185
Zadruhé se jedná o situaci, kdy (nyní) oprávněný hrubě zanedbal (v minulosti) svoji
vyživovací povinnost vůči (nyní) povinnému. Tato situace může nejspíš nastat v případě
vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, např. v situaci, kdy otec dítěte narozeného
z mimomanželského vztahu dlouhá léta neplnil svoji vyživovací povinnost vůči tomuto
oprávněnému dítěti a ve stáří se na toto dítě obrátí se žádostí o výživné z důvodu odkázanosti.
185
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V takovém případě, kdy nyní oprávněný rodič v minulosti jakožto povinný hrubě zanedbával
svoji vyživovací povinnost vůči svému dítěti, které nyní má plnit vyživovací povinnost
vůči svému rodiči, se jeví plnění takového výživného jako hrubě nespravedlivé, což má
za následek, že dítě nebude povinné plnit svou vyživovací povinnost vůči svému rodiči.
A konečně zatřetí se jedná o případ, kdy oprávněný úmyslně spáchá závažný čin
vůči povinnému či jeho blízkému příbuznému, přičemž ono úmyslné zavinění je nezbytným
předpokladem. Aby mohlo určité jednání naplnit znaky takového úmyslného závažného činu,
musí se zásadním způsobem dotknout chráněných hospodářských zájmů povinného
nebo musí do hloubky narušit osobní zájmy povinného.186 Takovým činem může být
např. násilný útok, pohlavní zneužití, ale třeba také soustavné závažné urážky, poškození
povinného v jeho profesním životě (např. pomluvami či udavačstvím) či odmítnutí sdělit
informace o vlastních příjmech, o majetkových poměrech, o výdělečné činnosti nebo
v případě dětí

informace

o vzdělávání.

Rovněž

porušení

povinností

vyplývajících

z rodičovské odpovědnosti, byť jde o jednání v podobě nekonání nebo opomenutí, naplňuje
takovýto závažný čin. Naopak pouhý nedostatek ohleduplnosti nebo ojedinělé hádky nenaplní
předpoklady stanovené zákonem.
Odmítnutí osobního kontaktu s povinným pak může být takovým činem jen zcela
výjimečně. V případě vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem nedojde k naplnění takového
činu tehdy, pokud oprávněné dítě odmítne kontakt se svým povinným rodičem nebo pokud se
zároveň nezdvořile či nepřiměřeně vyjadřuje o svém povinném rodiči. To se týká zejména
případů oprávněných zletilých dětí, které se z důvodu rozvodu nebo odloučení svých rodičů
odcizily od povinného rodiče. Pokud tedy tyto děti odmítají kontakt s povinným rodičem,
nepovažuje se to za naplnění podmínky závažného činu vůči povinnému, na základě kterého
by mohlo být plnění výživného odmítnuto pro nepřiměřenou tvrdost, neboť kontakt
s jakoukoliv osobou je výhradně osobní záležitostí, která nemá souvislost se zákonným
právem na výživné.187 To platí i pro případ vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům,
kdy dřívější odmítnutí kontaktu ze strany rodiče samo o sobě, bez dalších okolností,
nepostačuje pro naplnění podstaty závažného činu.188
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To, zda odmítnutí kontaktu s povinným ze strany oprávněného naplňuje znaky
zaviněného závažného činu, pro který by mělo být plnění výživného odmítnuto
pro nepřiměřenou tvrdost, se obecně posuzuje podle ust. § 1618a BGB, podle kterého jsou si
rodiče a děti vzájemně povinni k podpoře a ohleduplnosti. Teprve tehdy, pokud odmítnutí
kontaktu porušuje tuto povinnost vzájemné podpory a ohleduplnosti, je možné v tom
spatřovat závažný čin, jehož následkem je odmítnutí plnění výživného.189
Pokud se týká vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům, může být takovým činem
skutečnost, že rodič zanechal v minulosti své dítě u jeho prarodičů, aby o ně nemusel sám
napříště pečovat. Takový čin naplní znaky popsané v zákoně pouze tehdy, pokud se jednalo
o malé dítě, resp. není možné uplatnit námitku tehdy, pokud bylo dítě v době, kdy je rodič
nechal žít, již zletilé.190 Pokud se však jednalo o malé dítě, naplní takovéto jednání rodiče
znaky závažného činu, neboť toto jednání představuje porušení právních povinností
vyplývajících ze vztahu rodič – dítě. V takovém případě je nanejvýš spravedlivé,
aby vyživovací povinnost dítěte vůči oprávněnému rodiči zanikla nebo alespoň byla podstatně
omezena.
Při úspěšném uplatnění námitky nepřiměřené tvrdosti dochází podle ust. § 1611 odst. 1
in fine BGB k plnění tzv. spravedlivého výživného. Může proto dojít buď ke krácení
výživného na částku, která odpovídá spravedlivému uspořádání (ať už dočasně,
nebo natrvalo), nebo v případě hrubé nespravedlnosti může vyživovací povinnost zcela
zaniknout. Soud musí vždy v konkrétní situaci zvážit všechny okolnosti daného případu.
Podle ust. § 1611 odst. 2 BGB také nemůže oprávněný v případě, že došlo ke krácení
nebo k zániku vyživovací povinnosti, žádat výživné po jiném povinném, právo na výživné
tak zanikne zcela. Toto ustanovení by mělo být analogicky aplikováno pro případy,
kdy uplatnění nároku jednoho manžela (resp. registrovaného partnera) na výživné vůči
druhému manželovi (resp. registrovanému partnerovi) v případě jejich odloučení nebo
na výživné vůči rozvedenému manželovi (resp. bývalému registrovanému partnerovi) nebylo
úspěšné a tento manžel se tak obrátí na některého ze svých příbuzných a žádá od něj
výživné.191 Potřebná osoba tak bývá většinou odkázána na dávky ze systému sociálního
zabezpečení.
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Ustanovení o nepřiměřené tvrdosti, v důsledku které by mohlo dojít ke krácení nebo
úplnému vyloučení vyživovací povinnosti, se podle ust. § 1611 odst. 2 BGB nepoužije
v případě vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilým dětem, které neuzavřely manželství.
V tomto případě totiž převáží zájem na řádné výchově dítěte a odpovědnost rodičů za vývoj
dítěte, proto je rodič povinen plnit oprávněnému dítěti výživné v plné výši. Privilegovaných
zletilých dětí ve smyslu ust. § 1603 odst. 2 věta druhá BGB se ale tato výjimka netýká.
Ani poté, co oprávněné dítě nabude zletilost, se však povinný rodič nemůže dovolat
důvodu, který by odůvodňoval námitku nepřiměřené tvrdosti, pokud tento důvod nastal
před nabytím zletilosti oprávněného dítěte.192 Lze si ale představit extrémní případy, kdy se
např. oprávněné nezletilé dítě pokusí usmrtit svého povinného rodiče. V takovém případě
pozbývá i nezletilé dítě právo na výživné od svého povinného rodiče, a to podle obecného
ust. § 242 BGB, které upravuje zásadu jednání v souladu s dobrou vírou.193

5.1.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Klauzule nepřiměřené tvrdosti tak, jak ji zná německé právo, se v českém právním řádu
projevuje ve dvou principech: jednak v principu, podle kterého musí být plnění výživného
v souladu s dobrými mravy, jednak v principu zákazu zneužití práva na výživné.
První vyplývá z ust. § 2 odst. 3 OZ, podle kterého výklad a použití právního předpisu,
tedy i ustanovení týkajících se práva na výživné a vyživovací povinnosti, nesmí být v rozporu
s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
Cit. ustanovení se týká toliko výkladu a použití ustanovení týkajících se práva na výživné
a vyživovací povinnosti. Pokud se týká výkonu práva na výživné (a jemu odpovídající
vyživovací povinnosti), požadavek jeho souladu s dobrými mravy je upraven zásadou zákazu
zneužití práva, neboť je ve smyslu ust. § 8 OZ zakázáno zneužívání práva (,,zjevné zneužití
práva nepožívá právní ochrany“). Z toho je možné dovodit, že zjevné zneužití práva
na výživné je protiprávním činem.194 V případě zneužití práva musí být takové
zneužití ,,zjevné“, což odkazuje na skutečnost, že takové zneužití je nepochybné, evidentní,
prokazatelné, běžnému člověku zřejmé.
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Pokud se týká zjevného zneužití práva na výživné, lze uvést několik příkladů.
Tak např. na plnění výživného od svého dítěte nemá právo rodič, který sám vůči svému dítěti
v minulosti neplnil vyživovací povinnost, své dítě dříve zanedbával nebo dokonce týral
či zneužíval, ,,odložil“ své dítě do ústavu apod.195 O zneužití práva na výživné by se jednalo
i v případě, pokud by se výživného po svém rodiči domáhalo tzv. věčně studující dítě (takové,
které nestuduje řádně, mění studijní obory a školy, přerušuje studium, opakovaně se přihlašuje
ke studiu apod.).196 Ke zneužití práva na výživné by došlo rovněž v situaci, kdy by se
výživného domáhal oprávněný, který se v minulosti dopustil proti povinnému trestného činu,
jiného zavrženíhodného činu, násilí, anebo v případě, kdy se oprávněný chová
vůči povinnému takovým způsobem, který je svým rozsahem a intenzitou projevem zjevné
neúcty vůči povinnému.197
Soudní praxe dovodila, že pokud je důvodem nepřiznání výživného rozpor s dobrými
mravy, musí být tento rozpor spjat s jednáním osoby, která se přiznání výživného domáhá,
nikoli s jednáním osob jiných, ať již povinných, tj. těch, vůči kterým směřuje nárok na plnění
vyživovací povinnosti, anebo osob třetích.198 Pokud tedy jeden z rodičů brání druhému rodiči
ve styku se společným dítětem, není tato skutečnost důvodem pro neplnění vyživovací
povinnosti druhého rodiče.199
U požadavku souladu s dobrými mravy a zjevného zneužití práva na výživné záleží vždy
na uvážení soudu, který je povinen zohlednit všechny individuální a specifické okolnosti
daného případu. Zejména v případě vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilým dětem,
které nenabyly plné svéprávnosti, by tyto otázky měly být posuzovány zvlášť citlivě. V praxi
dojde v případě, že právo na výživné není v souladu s dobrými mravy nebo se jedná o zjevné
zneužití práva, k tomu, že právo na výživné buď vůbec nevznikne, nebo právo na výživné sice
vznikne, ale výživné bude určeno nižší částkou.
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5.2 Výživné za dobu minulou
5.2.1 Právní úprava v Německu
Podle německého práva má výživné sloužit k zajišťování aktuálních životních potřeb
oprávněného, uplatňuje se zásada ,,in praeteritum non vivitur“200 (nežije se v minulosti).201
Účelem výživného tak není náhrada nákladů, které byly vynaloženy v minulosti. Kromě toho
existuje právem chráněný zájem povinného na tom, aby nedocházelo k situacím,
kdy oprávněný nebude vymáhat své výživné, nechá narůstat celkovou dlužnou částku
výživného a pak bude vše uplatňovat najednou. Výživné tedy zásadně nelze požadovat
za dobu, která již v minulosti uplynula. Z tohoto pravidla však existují tři výjimky,
které upravuje ust. § 1613 odst. 1 BGB.
První výjimku představuje situace, kdy oprávněný požaduje od povinného informace
o jeho příjmech a majetku, aby následně mohl uplatnit své právo na výživné. Oprávněný však
musí zřetelně vyjádřit, že tyto informace potřebuje za účelem přesného vyčíslení částky
výživného.
Druhou výjimku představuje situace, kdy se povinný opozdí se splátkou výživného.
Kromě toho, že povinný neplní včas (je v prodlení), je ale zapotřebí, aby oprávněný zaslal
povinnému upomínku, ve které je popsána přesná výše dlužné částky a den splatnosti.
To vyplývá z ust. § 1612 odst. 3 BGB, kde je přesně upravena splatnost jednotlivých dávek
výživného. Tuto upomínku není třeba zasílat pro každou splatnou částku znovu, postačí,
pokud tak oprávněný učiní jednou (stejně jako je tomu u jiných opakujících se plnění). Musí ji
však zaslat každý oprávněný, tedy i nezletilé dítě, za něž tak učiní jeho zákonný zástupce.
Oprávněný nemá povinnost zaslat upomínku jen v případě, že povinný zjevně odmítá zaplatit
dlužné výživné, a také v případě, že povinný sám nabídne zaplatit pouze část dlužného
výživného.
Třetí výjimku představuje zahájení soudního řízení ve věci výživného.
Ve všech třech uvedených výjimkách dojde k tomu, že povinnost plnit výživné se týká
doby minulé, přičemž výživné je nutné doplatit od prvního dne toho kalendářního měsíce,
200
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ve kterém došlo ke skutečnosti popsané v rámci výjimek. Zároveň je možné požadovat
náhradu škody vzniklé v důsledku neplnění vyživovací povinnosti (v případě prodlení
viz ust. § 280 odst. 1 a 2 BGB). V případě prodlení povinného (s ohledem na ust. § 288 BGB)
nebo v případě zahájení soudního řízení je možné požadovat rovněž úroky z dlužné částky.
Kromě toho ust. § 1613 odst. 2 BGB předpokládá ještě dva zvláštní případy.
Prvním

případem

je

nepravidelná

mimořádně

vyšší

potřeba

oprávněného,

tedy tzv. zvláštní potřeba (viz výše). S ohledem na to, že tato zvláštní potřeba může být
předem těžko určitelná, může ji oprávněný požadovat i zpětně za dobu minulou, a to ve lhůtě
jednoho roku ode dne, kdy zvláštní potřeba nastala. Po uplynutí jednoho roku však může
oprávněný žádat uhrazení nákladů zvláštní potřeby jen tehdy, pokud se již dříve dostal
povinný do prodlení nebo pokud bylo ve věci výživného zahájeno soudní řízení.
Druhý zvláštní případ představuje situace, kdy existovala z právních důvodů nebo
z faktických důvodů na straně povinného překážka, pro kterou oprávněný nemohl uplatnit
své právo na výživné. Oprávněný tak může zpětně požadovat své výživné i za dobu, po kterou
takové okolnosti existovaly. Takovým případem právní překážky může být např. přiznání
výživného pro oprávněné dítě za určité období v minulosti, ve kterém muž, který zplodil dítě,
ani neuznal své otcovství, ani otcovství neurčil soud.202 Výživné vůči skutečnému otci totiž
může být uplatněno až ode dne, kdy uznání otcovství nabude účinnosti (ust. § 1594
odst. 1 BGB), nebo od právní moci soudního rozhodnutí o určení otcovství (ust. § 1600d
odst. 4 BGB). Pokud jde o faktickou překážku, může to být např. faktická nezvěstnost
povinného.
V případech právní i skutkové překážky však existuje podle ust. § 1613 odst. 3 BGB
ochrana povinného prostřednictvím klauzule nepřiměřené tvrdosti, kdy výživné za dobu
minulou nemůže být požadováno vůbec, jen v částečném rozsahu nebo až v pozdější době,
pokud by okamžité nebo úplné plnění takového výživného představovalo pro povinného
nepřiměřenou tvrdost. Totéž platí i pro třetí osobu, která poskytovala oprávněnému výživné
namísto povinného a nyní po povinném žádá náhradu takto poskytnutých peněz. Jako příklad
si lze představit situaci, kdy neprovdaná matka porodí dítě, otec však zůstane neznámý
a otcovství je určeno teprve tři roky po narození dítěte. Teprve po určení otcovství je možné
vůči otci uplatnit právo na výživné pro oprávněné dítě, předtím nikoliv. Dítě je samozřejmě
oprávněno požadovat výživné i za dobu minulou, je však třeba podle ekonomických poměrů
202
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povinného otce určit, zda není nespravedlivé, aby toto výživné za poslední tři roky bylo
poskytnuto najednou v plné výši. V tomto případě by spíše přicházelo v úvahu plnění
ve formě splátek či odklad placení.203

5.2.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Ani v České republice, tedy stejně jako v Německu, nelze požadovat výživné za dobu
minulou, tj. za dobu, která již uplynula. Tomu odpovídá i dikce zákona: podle ust. § 922
odst. 1 OZ lze výživné přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení. Kdy je soudní řízení
zahájeno, upravují předpisy civilního práva procesního.204
Ustanovení § 922 odst. 1 in fine OZ však výslovně stanoví výjimku, podle které lze
výživné pro děti přiznat i za dobu nejdéle tří let zpět ode dne zahájení soudního řízení.
Právní teorie dovozuje, že ačkoliv zákon hovoří pouze o možnosti ,,přiznat“ výživné, mělo by
být ustanovení vykládáno extenzivně s ohledem na právem chráněný zájem dítěte
jakožto slabší strany (nezletilé dítě je slabší stranou z povahy věci, zletilé dítě pak s ohledem
na to, že v daném případě není schopno se samo živit), a proto je možné tři roky zpětně
výživné nejen přiznat, ale i již stanovené výživné zvýšit. 205 Naopak v případě zrušení
vyživovací povinnosti nebo v případě jejího snížení není toto ustanovení aplikovatelné
a ke zrušení či snížení výživného tak může dojít pouze ode dne zahájení soudního řízení.206
Pokud soud v praxi aplikuje cit. ustanovení, musí zkoumat rozsah výživného
diferencovaně pro jednotlivá období, pro která má přiznat výživné za dobu minulou.
Je tak zapotřebí pro jednotlivá období doby minulé odděleně zkoumat odůvodněné potřeby
oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry
povinného, a teprve po tomto zjištění je možné stanovit konkrétní rozsah výživného pro určité
období v minulosti. Může samozřejmě dojít k situaci, kdy bude výživné přiznáno

203

SCHWAB, D. Familienrecht. 25., nově zpracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 410.
Obecně se aplikuje ust. § 82 odst. 1 OSŘ, podle kterého je řízení zahájeno dnem, kdy došel soudu návrh na
jeho zahájení. Pro vyživovací povinnost rodičů vůči nezletilému dítěti pak bude rozhodné ust. § 13 odst. 2 ZŘS,
podle kterého je řízení zahájeno dnem, kdy soud vydal usnesení o zahájení řízení bez návrhu.
205
HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo
(§ 655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1140 (Králíčková).
206
SVOBODA, K. Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2014, str. 203.
204

78

tři roky zpětně, přičemž soud dospěje v jednotlivých obdobích ke třem rozdílným částkám,
které budou za dobu minulou pro dané časové úseky přiznány.
V případě, že vznikne nedoplatek na výživném za dobu minulou, může soud rozhodnout,
že povinný je povinen tento nedoplatek uhradit jednorázově, po částech nebo ve splátkách.
Vždy je třeba přihlédnout ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného,
jakož i k poměrům oprávněného. Právní teorie však dovozuje, že oprávněnému by nedoplatek
na výživném neměl být na újmu.207 Zároveň je však nutné při určení způsobu uhrazení
nedoplatku a při případném stanovení výše splátek zohlednit, zda ke vzniku nedoplatku došlo
zaviněným jednáním povinného, či nikoliv.
Ustanovení § 922 odst. 1 in fine OZ se uplatní u vyživovací povinnosti rodičů
jak vůči nezletilým dětem, tak vůči zletilým dětem. Pro vyživovací povinnost dětí
vůči rodičům se uplatní standardní právní úprava, podle které výživné za dobu minulou
přiznat nelze.
Na tomto místě je vhodné doplnit, že ve smyslu ust. § 921 odst. 2 OZ může oprávněný
požadovat po povinném, který je v prodlení s placením výživného, zaplacení úroku
z prodlení.208 Tato zákonná úprava je naprosto správná, neboť dluh na výživném je dluh
jako každý jiný a pokud je dlužník v prodlení se splácením peněžitého dluhu, má věřitel
právo na zaplacení úroku z prodlení (to lze dovodit rovněž z ust. § 1723 odst. 2 ve spojení
s ust. § 1968 a § 1970 OZ). Jak již bylo naznačeno výše, požadovat po dlužníkovi úroky
z prodlení lze jen tehdy, pokud má výživné formu peněžitého plnění.

5.3 Vzdání se práva na výživné
5.3.1 Právní úprava v Německu
Ustanovení § 1614 odst. 1 BGB stanoví, že není možné, aby se oprávněný vzdal
do budoucna svého práva na výživné (ve smyslu ust. § 397 BGB). Jakékoliv ujednání
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týkající se vzdání práva na výživné se posuzuje jako neplatné (,,nichtig“), a to ve smyslu
ust. § 134 BGB, které upravuje neplatnost právního jednání porušujícího zákonný zákaz.
Takový zákaz je upraven právě v ust. § 1614 odst. 1 BGB.
Neplatnost se vztahuje na jakoukoliv formu vzdání se práva na výživné, tedy i na soudní
smír, smírčí dohodu nebo na ujednání o vzdání se práva na výživné za poskytnutí
jednorázového odstupného.209 Rozhodující není ani úplatnost, či bezúplatnost právního
jednání o vzdání se práva na výživné do budoucna (tedy vzdání se práva na výživné
za současného poskytnutí protiplnění je rovněž neplatné).
Pokud se týká rozsahu vzdání se práva na výživné, neplatné je jak úplné, tak i
jen částečné vzdání se. Rovněž úvahy o aktuální či budoucí odkázanosti oprávněného
(ten, kdo nyní není odkázaný, se jím v budoucnu může stát) nebo o aktuální či budoucí
způsobilosti povinného plnit vyživovací povinnost (ten, kdo nyní není způsobilý plnit
vyživovací povinnost, může být v budoucnu způsobilým) jsou neplatné.210
Pokud se týká ujednání mezi rodiči oprávněného dítěte, jejichž obsahem je zproštění
vyživovací povinnosti ve vztahu k jejich dítěti, mají taková ujednání účinek pouze
mezi těmito rodiči, tj. nemají účinky vůči třetím osobám.211 Tato ujednání se nikterak
nedotýkají práva dítěte na výživné a nespadají tak pod úpravu ust. § 1614 odst. 1 BGB.
Tato ujednání však mohou být popřípadě neplatná podle ust. § 138 odst. 1 BGB,
které upravuje problematiku právního jednání v rozporu s dobrými mravy. Takový rozpor
si lze představit tehdy, pokud v takovém ujednání nejsou dostatečně zohledněny zájmy
a blaho oprávněného dítěte.
Výše uvedený zákonný zákaz, který představuje omezení soukromé autonomie vůle,
je zakotven za účelem ochrany soukromého i veřejného zájmu. Lze si totiž představit situaci,
kdy se oprávněný vzdá práva na výživné za současného poskytnutí jednorázového
odstupného, které však spotřebuje, a obrátí se pak na stát se žádostí o podporu ze systému
sociálního zabezpečení. V takovém případě by došlo k tomu, že dotyčná osoba by pobírala
dávky sociálního zabezpečení, a to přes to, že by býval vůči ní existoval jiný povinný,
nebýt předchozího vzdání se práva na výživné. Takový postup by vedl k nedůvodnému
zatížení státního systému sociálního zabezpečení.
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Obdobně jako se nelze vzdát práva na výživné do budoucna, nelze se vzdát práva
na vymáhání výživného, resp. práva na výkon rozhodnutí týkajícího se výživného
do budoucna.

5.3.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Stejně, jako je tomu v německém právu, tak ani podle českého práva se nelze vzdát práva
na výživné. Výslovně to zákon upravuje v ust. § 855 odst. 1 věta druhá OZ, ze kterého
vyplývá, že v případě vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem se povinný rodič nemůže
vzdát své vyživovací povinnosti a oprávněné dítě se nemůže vzdát svého práva na výživné,
a stejně tak v případě vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům se povinné dítě nemůže vzdát
své vyživovací povinnosti a oprávněný rodič se nemůže vzdát svého práva na výživné.
Pakliže by k takovému vzdání se došlo, je takové právní jednání zdánlivé a nepřihlíží se
k němu (ust. § 855 odst. 1 in fine a § 554 OZ). Výše uvedené tvrzení ale není v rozporu s tím,
že je možné vzdát se práva na jednotlivé (soudem určené) dávky výživného. Do budoucna
se však práva na výživné vzdát nelze.
Z výše uvedeného vyplývá, že v otázce nemožnosti vzdání se práva na výživné jsou česká
a německá právní úprava shodné. Následek ujednání o vzdání se práva je však různý. Zatímco
v Německu je takové právní jednání neplatné, v České republice je zdánlivé.

5.4 Promlčení
5.4.1 Právní úprava v Německu
Právo na výživné je ve smyslu ust. § 194 odst. 2 BGB nepromlčitelné. Pokud tedy
v určitém

okamžiku

neexistuje

právo na

výživné

z důvodu

absence

potřebnosti,

resp. odkázanosti na straně oprávněného, nebo neexistuje vyživovací povinnost z důvodu
nedostatku způsobilosti povinného vyživovací povinnost plnit, nic nebrání tomu, aby později,
po odpadnutí těchto důvodů, nenastoupilo právo na výživné, resp. vyživovací povinnost nově,
a to bez ohledu na dobu, která mezitím uplynula.
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Naproti tomu jednotlivé dávky výživného se promlčují v obecné tříleté promlčecí lhůtě
(ust. § 195 BGB), která počíná běžet na konci roku, ve kterém mohlo být právo na dávku
uplatněno u soudu (ust. § 199 odst. 1 BGB). Ustanovení § 207 odst. 1 věta druhá bod 2 BGB
ještě upravuje případ tzv. nepravého stavení promlčecí lhůty, kdy promlčecí lhůta nepočne
běžet mezi rodiči a dětmi do dovršení 21. roku věku dítěte.

5.4.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Problematika promlčení výživného je v České republice upravena v ust. § 613 OZ,
které stanoví, že právo na výživné se nepromlčuje. Promlčení však podléhají práva
na jednotlivá opětující se plnění výživného. Nepromlčitelnost práva na výživné se projevuje
tím, že návrh na výživné může oprávněný podat soudu kdykoliv po dobu, kdy právo
na výživné a vyživovací povinnost trvají, a to bez ohledu na to, jak dlouho nebylo plněno.
V případě vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem lze uplatnit u soudu právo na výživné
i po skončení trvání vyživovací povinnosti (ve smyslu ust. § 922 odst. 1 in fine OZ, viz výše).
Pokud se týká promlčení jednotlivých opětujících se plnění výživného, uplatní se obecná
subjektivní tříletá promlčecí lhůta (ust. § 629 odst. 1 OZ), přičemž tato lhůta běží ode dne,
kdy právo mohlo být u soudu uplatněno poprvé (ust. § 619 odst. 1 OZ). V případě, že bylo
právo na výživné přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, promlčují se práva
na jednotlivá opětující se plnění výživného ve lhůtě deseti let ode dne, kdy mělo být
podle rozhodnutí plněno (ust. § 640 OZ).
Je třeba rovněž doplnit specifikum běhu promlčecí lhůty ve smyslu ust. § 646 OZ,
podle kterého nepočne promlčecí lhůta běžet ani neběží mezi osobami žijícími ve společné
domácnosti a dále mezi zastoupeným a zákonným zástupcem. Dochází k tzv. stavení
promlčecí lhůty.
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5.5 Pozbytí práva na jednotlivé dávky výživného podle německé
právní teorie
Pozbytí práva na jednotlivé dávky výživného představuje v německé právní teorii zvláštní
případ vyloučení výživného, který není upraven zákonem, ale je dovozen judikaturou
Spolkového soudního dvora.212 Námitku pozbytí práva může uplatnit povinný tehdy,
pokud byl vyzván oprávněným k poskytnutí informace o svých příjmech a o svém majetku
ve smyslu ust. § 1613 odst. 1 BGB (viz výše), tuto informace poskytl, ovšem oprávněný poté
nepodnikl další kroky – v tom smyslu, že nežaloval o výživné. Povinný může námitku pozbytí
práva uplatnit po jednom roce od žádosti oprávněného o informace a jeho následné
nečinnosti.
Myšlenka této námitky má svůj základ v zásadě jednání v souladu s dobrou vírou
(ust. § 242 BGB), přičemž právní teorie obvykle dovozuje, že právo na výživné má být
uplatněno bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k nárůstu nedoplatků na výživném.213
Tento koncept má tak sloužit k ochraně povinného, neboť jemu má být ponechán prostor,
aby s ohledem na svou vyživovací povinnost přizpůsobil způsob svého života a aby v případě
dlužného výživného omezil své životní náklady.
Lhůtu jednoho roku dovodil Spolkový soudní dvůr z ust. § 1575b odst. 3 BGB (které se
týká výživného mezi rozvedenými manžely) a z ust. § 1613 odst. 2 bod 1 BGB (které se týká
plnění výživného za dobu minulou pro případ tzv. zvláštní potřeby, viz výše). K zamyšlení
však zůstává, proč není tato lhůta stanovena v délce obecné tříleté promlčecí lhůty.
Důvodem je nejspíš snaha o zvýšenou ochranu povinného: povinný nemá být nepřiměřeně
zatížen příliš velkým nedoplatkem výživného.
V českém právním řádu není upraveno pozbytí práva na jednotlivé dávky výživného,
a ani soudní praxe takový zvláštní případ vyloučení výživného nedovodila.

212
213

MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 436.
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 343.
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5.6 Zánik práva na výživné a vyživovací povinnosti smrtí
oprávněného nebo povinného
5.6.1 Právní úprava v Německu
Právo na výživné, resp. vyživovací povinnost zaniká podle německého práva smrtí
oprávněného, resp. povinného (srov. ust. § 1615 odst. 1 BGB). Jedná se o absolutní zánik
práva na výživné, resp. vyživovací povinnosti, nikoliv o pouhé krácení či vyloučení
výživného.
V cit. ustanovení je dále stanoveno, že nároky na plnění výživného za dobu minulou nebo
na náhradu škody kvůli neplnění výživného za dobu minulou, stejně jako dávky výživného
splatné ke dni smrti oprávněného nebo povinného zůstávají nedotčeny, k jejich zániku
tedy nedochází.
Podle ust. § 1612 odst. 3 in fine BGB je pak povinný povinen uhradit celé měsíční
výživné i v případě, že oprávněný v průběhu daného měsíce zemře. V případě smrti
oprávněného má navíc povinný ve smyslu ust. § 1615 odst. 2 BGB povinnost uhradit náklady
na pohřeb oprávněného, pokud povinnost hradit tyto náklady nemají dědicové zemřelého
oprávněného (s ohledem na ust. § 1968 BGB).

5.6.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Rovněž podle českého práva dochází smrtí oprávněného k zániku jeho práva na výživné
a smrtí povinného dochází k zániku jeho vyživovací povinnosti (ust. § 2009 odst. 2 OZ).
To je dáno skutečností, že mezi oprávněným a povinným dojde smrtí jednoho z nich k zániku
statusového nebo obdobného poměru, v případě vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí
se jedná o příbuzenství v přímé linii v prvním stupni.
Zánik vyživovací povinnosti nastává smrtí oprávněného nebo povinného, není k němu
zapotřebí rozhodnutí soudu. Dávky výživného, které byly splatné ke dni smrti oprávněného
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nebo povinného, mohou být předmětem dědictví, neboť jako dluh, či pohledávka přecházejí
na právní nástupce zemřelého.214
Speciální úprava týkající se smrti oprávněného nezletilého dítěte, které nenabylo plné
svéprávnosti, je obsažena v ust. § 923 odst. 2 věta druhá OZ, podle kterého se nevrací dávka
výživného, která na takové dítě byla splněna na měsíc dopředu, ale dítě před uplynutím
měsíce zemřelo. Toto ustanovení se tedy aplikuje výhradně v případě vyživovací povinnosti
vůči nezletilému, nikoliv plně svéprávnému dítěti.
Právní teorie dovozuje, že pokud by povinný rodič splnil na takové dítě výživné na více
než měsíc dopředu, přičemž dítě by následně zemřelo, jednalo by se už o přeplatek
na výživném a povinný rodič by měl právo na jeho vrácení. 215 Problematická se rovněž může
jevit otázka vrácení výživného v případě, kdy bylo splněno na měsíc dopředu výživné včetně
částky určené na tvorbu úspor (v souladu s ust. § 917 OZ). Podle názoru právní teorie mají
úspory zvláštní režim, neboť mají sloužit k zajištění potřeb dítěte v budoucnosti.216 Tento účel
však zanikl okamžikem smrti oprávněného dítěte, a proto povinný rodič má právo na vrácení
té části výživného, která byla splněna za účelem tvorby úspor.217

214

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 4. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2128/2003.
ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II
(§ 655 až 975). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 605 (Elischer).
216
HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo
(§ 655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1151 (Králíčková).
217
SVOBODA, K. Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva. 1. vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2014, str. 143.
215
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6. Smlouvy týkající se výživného
Tato kapitola je věnována problematice smluv o výživném, a to nejdříve podle právní
úpravy v Německu a následně podle právní úpravy v České republice.

6.1 Právní úprava v Německu
Smlouvy týkající se výživného bývají v Německu poměrně častým jevem. V německém
právu není zákonem předepsána žádná forma pro takovou smlouvu, pro usnadnění případné
budoucí důkazní pozice se však doporučuje uzavřít smlouvu v písemné formě.
I pro smlouvy o výživném platí obecné ust. § 313 BGB, které se týká podstatné změny
okolností v rámci závazkového práva. To znamená, že pokud je výživné upraveno ve smlouvě
s ohledem na potřebnost (odkázanost) oprávněného a způsobilost povinného plnit vyživovací
povinnost, může být při podstatné změně okolností týkajících se právě této potřebnosti
(odkázanosti) či způsobilosti požadováno, aby smlouva byla přizpůsobena těmto novým
okolnostem, popřípadě může ta strana smlouvy, která je za nových podmínek znevýhodněna,
od této smlouvy odstoupit. Pokud však výživné není ve smlouvě upraveno v návaznosti
na potřebnost (odkázanost) oprávněného a způsobilost povinného plnit, není odstoupení
možné.
Speciální forma pro smlouvu o výživném se vyžaduje jen v určitých případech. V případě
smlouvy o výživném na dobu do konce života oprávněného je vyžadována písemná forma
(ust. § 761 BGB), posuzuje-li se však podpora jako darování, je nutná forma notářského
zápisu (ust. § 518 odst. 1 BGB). Specifickou z hlediska formy je dále smlouva sepsaná
ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti (ust. § 794 odst. 1 bod 5 ZPO).
Důležité je mít na paměti zákonný zákaz upravený v ust. § 1614 BGB, podle kterého
není možné vzdát se do budoucna práva na výživné, ať už částečně, nebo úplně.
Takové ujednání je neplatné, a to ve smyslu ust. § 134 BGB (viz výše). Nedovolené je také
každé ujednání, které upravuje nižší než zákonnou výši výživného, tedy nižší než přiměřené
výživné (které je nutné stanovit), resp. obvyklé výživné podle Düsseldorfské tabulky.
Pokud si strany mezi sebou ujednají výši výživného minimálně o jednu třetinu nižší,
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než je výše přiměřeného, resp. tabulkového výživného, je takové jednání ve smyslu
ust. § 134 BGB neplatné, neboť může vést k nedůvodnému zatížení systému sociálního
zabezpečení.218 Je irelevantní, zda jsou tato ujednání učiněna úplatnou, či bezúplatnou
smlouvou nebo smírem. Neplatná jsou rovněž ujednání, která právo na výživné jakkoliv
obsahově omezují.219
Naproti tomu je možné upravit si smluvně vyšší částku výživného, než která je stanovena
zákonem, nebo výživné, které zákon vůbec nezná, např. vůči dětem manžela či partnera,
vůči dětem svěřeným do pěstounské péče, mezi nesezdanými spolužijícími partnery nebo
mezi sourozenci.220 Stejně tak je možné vzdát se částečně, nebo úplně výživného,
které má být ve smyslu ust. § 1613 BGB plněno za dobu minulou (viz výše). Rovněž si
mohou smluvní strany upravit formu plnění výživného. Rodiče oprávněného dítěte si mohou
ve věci výživného vůči tomuto dítěti ujednat smluvně výši výživného odlišně od zákona
či dokonce zánik vyživovací povinnosti jednoho rodiče, ovšem takové ujednání se navenek
nikterak nesmí dotýkat práva dítěte na výživné.221
Smlouva o výživném může být uzavřena také jako smlouva ve prospěch třetí osoby
ve smyslu ust. § 328 odst. 1 BGB, konkrétně ve prospěch oprávněného dítěte. Tak mohou
např. rodiče uzavřít smlouvu o výživném ve prospěch svého dítěte, rovněž ujednání
mezi rodiči v případě rozvodu manželství může obsahovat úpravu výživného ve prospěch
dítěte nebo se může jednat o zvláštní případ, kdy manžel souhlasí s umělým oplodněním
vajíčka své manželky spermiemi cizího muže a v rámci tohoto souhlasu se zavazuje
k vyživovací povinnosti vůči dítěti, které se z tohoto umělého oplodnění v budoucnu
narodí.222

6.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Smlouvy týkající se výživného mohou být uzavírány rovněž v České republice. Ačkoliv
zákon dohody o výživném nikde explicitně neupravuje, lze na možnost jejich existence
usuzovat z ust. § 919, § 921 odst. 1 in fine a § 923 odst. 1 OZ, která zmiňují
218

WELLENHOFER, M. Familienrecht. 4., přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 362.
SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 246.
220
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 344.
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WELLENHOFER, M. Familienrecht. 4., přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 362.
222
DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 344.
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dohody o výživném mezi oprávněným a povinným (ust. § 921 a § 923 OZ) nebo mezi více
povinnými vůči jednomu oprávněnému navzájem (ust. § 919 OZ).
Rovněž podle názoru právní teorie existuje možnost vzniku dohod ve věci výživného.
,,Umožňuje-li zákon respektující autonomii vůle dohodu stran, je možné se od zákona
odchýlit, zejména pokud jde o výši výživného, ale i jeho splatnost, vždy však s ohledem
na účel výživného, zásadu ochrany slabší strany a další zásady obecného soukromého
práva.“223 Z výše uvedeného vyplývá, že smlouvy týkající se výživného jsou projevem
vůdčího principu soukromého práva, a sice principu autonomie vůle (ust. § 1 odst. 2 OZ).
Smluvně se však lze odchýlit toliko od těch ustanovení zákona, která nejsou kogentní.
Právě kogentnost právní úpravy je odrazem povahy práva na výživné a vyživovací povinnosti,
kterou je třeba mít při sjednávání dohod o výživném na paměti. Jedná se o skutečnost,
že vyživovací povinnost je projevem solidarity, což souvisí se zásadou vzájemné pomoci
a s ochranou slabší strany. Vždy je také třeba zkoumat, zda je výsledná dohoda v souladu
s dobrými mravy a zda není projevem zjevného zneužití práva. Pokud se týká účelu
výživného, který je třeba u dohody stran sledovat, je nutné posuzovat jej zvlášť pečlivě
zejména v případě vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilému dítěti.
Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že smluvně si lze v otázkách
výživného ujednat zejména výši výživného nebo jeho splatnost.
Pokud se týká výše výživného, nebude v praxi problém s tím, pokud si strany ujednají
rozsah výživného, který odpovídá zákonné výši, nebo který tuto zákonnou výši převyšuje.
Pakliže se však strany dohodnou na takové výši výživného, která je výrazně nižší než výše
stanovená na základě zákona, bude třeba pečlivě zkoumat individuální okolnosti daného
případu zejména s ohledem na oprávněnou osobu a účel poskytovaného výživného,
tedy zejména u vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilému dítěti.
Pokud se týká splatnosti výživného, lze si (odlišně od zákona ve smyslu ust. § 921
odst. 1 OZ) ujednat jinou než měsíční splatnost výživného, např. čtvrtletní či roční.
Opět je však nutné pečlivě posuzovat účel vyživovací povinnosti, kterým je zajištění životních
potřeb oprávněného, a to zpravidla v dlouhodobějším horizontu. Tento účel spolu se zásadou
ochrany slabší strany bude nutné posoudit s případnou smlouvou odchylující se od zákona
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HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:
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zejména u vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilému dítěti, u které si strany budou moci
ujednat úpravu odchylnou od zákona zpravidla jen výjimečně.
Pokud se týká subjektů, které spolu mohou uzavřít dohodu o výživném, pak jsou to
jednak rodiče mezi sebou navzájem v případě jejich vyživovací povinnosti vůči společnému
nezletilému dítěti, jednak oprávněný a povinný v případě vzájemné vyživovací povinnosti
rodičů a zletilých dětí.
Dohoda mezi rodiči o vyživovací povinnosti k jejich společnému nezletilému dítěti může
být schválena soudem, přičemž ,,soud musí v odůvodnění rozhodnutí o schválení dohody
rodičů o výživném uvést, jaká zjištění učinil o oprávněných potřebách dítěte na straně jedné,
a schopnostech, možnostech a majetkových poměrech povinných a jejich životní úrovni
na straně druhé, s přihlédnutím k tomu, kdo a v jakém rozsahu o dítě osobně pečuje,
a to alespoň v takovém rozsahu, aby bylo zřejmé, že dohoda rodičů není ve zjevném rozporu
se zájmy dítěte“.224 Všechny tyto skutečnosti mohou být rozhodné pro změnu dohody
z důvodu změny poměrů (ve smyslu ust. § 923 odst. 1 OZ). Dohoda mezi rodiči o vyživovací
povinnosti k jejich společnému nezletilému dítěti je schvalována soudem ve formě rozsudku,
z povahy věci ji totiž nelze schválit jako smír.225, 226
Dohoda o výživném mezi oprávněným a povinným při vzájemné vyživovací povinnosti
rodičů a zletilých dětí pak může být schválena soudem v rámci smírčího řízení.
Taková dohoda může být schválena za předpokladu, že neodporuje předpisům hmotného
práva. Soud v daném případě nezkoumá výši výživného, ovšem jeví se jako vhodné uvést
do dohody ty skutečnosti, které vedly k určení rozsahu výživného, a to pro případnou
podstatnou změnu okolností v budoucnu. Výhodou dohody schválené soudem je skutečnost,
že oprávněný získá exekuční titul pro případ, že povinný nebude výživné plnit dobrovolně.
V praxi se nabízí otázka, zda se rodiče nezletilého dítěte mohou dohodnout mezi sebou
o vyživovací povinnosti k jejich společnému dítěti, pokud již o této povinnosti rozhodoval
soud a vydal autoritativní rozsudek. Podle právní teorie to možné není, neboť pokud
již existuje rozhodnutí soudu ve věci vyživovací povinnosti, může být taková vyživovací
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povinnost změněna či zrušena opět jen rozhodnutím soudu.227

Případná dohoda rodičů

tak nemůže v takové situaci nahradit předchozí rozsudek o výživném.
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7. Vztahy přednosti
Pokud existuje více oprávněných ve vztahu k jednomu povinnému nebo více povinných
ve vztahu k jednomu oprávněnému, je třeba podle německého práva řešit, která osoba
má před jinou osobou přednost. Pořadí osob je velmi podobné tomu, jak je uspořádána
zákonná

dědická

posloupnost.

Zásadně

platí,

že

bližší

příbuzní

mají

přednost

před vzdálenějšími příbuznými a potomci mají přednost před předky.
Vztahy přednosti je třeba zkoumat i v českém právu, a sice v situaci, kdy vůči jednomu
opravnému, který má právo na výživné, existuje více povinných, nebo naopak pokud jeden
povinný má vyživovací povinnost vůči více oprávněným. Vždy je třeba mít na paměti obecné
ust. § 910 odst. 1 OZ, které upravuje vzájemnou vyživovací povinnost předků a potomků,
pod kterou spadá i vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí, která je předmětem této
práce.
V následující části se budu věnovat problematice vztahů přednosti, a sice nejdříve
pluralitě povinných a následně pluralitě oprávněných.

7.1 Pluralita povinných
7.1.1 Právní úprava v Německu
Vyživovací povinnost vůči určitému oprávněnému má podle německé právní úpravy
v první řadě manžel takového oprávněného, ať už se jedná o vyživovací povinnost manžela,
nebo rozvedeného manžela. Totéž platí pro registrovaného partnera, resp. bývalého
registrovaného partnera oprávněného. V případě, že manžel nebo registrovaný partner,
resp. rozvedený manžel nebo bývalý registrovaný partner není schopen plnit výživné, aniž by
tím došlo k ohrožení jeho vlastní přiměřené výživy, jsou vůči oprávněnému povinni plnit
vyživovací povinnost jeho příbuzní (ust. § 1608 a § 1584 BGB).
V pořadí tedy dále následují nejdříve potomci jakožto povinní plnit vyživovací povinnost
vůči oprávněnému, a to postupně v přímé sestupné linii (nejdříve tedy děti, poté vnuci atd.).
Teprve poté následují rodiče oprávněného a nakonec vzdálenější příbuzní oprávněného
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v přímé vzestupné linii (prarodiče atd.). To vyplývá z ust. § 1606 odst. 1 a 2 BGB.
Na základě výše uvedeného je tedy možné konstatovat, že vyživovací povinnost mají nejdříve
děti před vnuky atd., stejně tak jako nejdříve rodiče před prarodiči atd. Vždy je třeba mít
na paměti obecné ust. § 1601 BGB, podle kterého mají vzájemnou vyživovací povinnost
jen příbuzní v přímé linii.
V případě, že je vůči jednomu oprávněnému více povinných ve stejném stupni
příbuzenství, plní vyživovací povinnost tyto osoby poměrně podle svých příjmů
a majetkových poměrů. Osoby, které mají vyživovací povinnost, jsou tak dílčími dlužníky,
kteří jsou povinni plnit vyživovací povinnost poměrně podle svých příjmů a majetkových
poměrů, jinak řečeno, nejsou solidárními dlužníky. Toto platí i pro rodiče, kteří oba mají
vyživovací povinnost (v penězích) vůči svému oprávněnému dítěti. To vyplývá z ust. § 1606
odst. 3 věta první BGB.
Odlišná situace však podle ust. § 1606 odst. 3 věta druhá BGB nastane tehdy,
pokud jeden z povinných rodičů má do výlučné péče svěřeno oprávněné nezletilé dítě,
které neuzavřelo manželství. V takovém případě tento povinný rodič plní zpravidla svoji
vyživovací povinnost formou péče o oprávněné dítě a jeho výchovy, zatímco druhý povinný
rodič plní svoji vyživovací povinnost v penězích. Povinnost rodiče pečovat o dítě
a vychovávat je vyplývá již z rodičovské odpovědnosti, zde však zákon považuje péči a
výchovu za plnění vyživovací povinnosti. Oba povinní rodiče jsou si ve svých vyživovacích
povinnostech rovní, bez ohledu na to, zda o oprávněné dítě pečuje matka, či otec dítěte.
Ten povinný rodič, který pečuje o oprávněné dítě, není povinen plnit vyživovací povinnost
v penězích.
Podle judikatury Spolkového soudního dvora platí výše uvedené i v případě, že povinný
rodič, který nemá oprávněné dítě svěřeno do výlučné péče, vykonává v míře přesahující
obvyklé poměry péči o dítě v rámci svého práva na styk s tímto dítětem.228 Tím se tedy
de facto podílí na péči o oprávněné dítě. V tomto případě však může dojít k tomu, že zvýšené
náklady, které takový rodič vynakládá v rámci péče o oprávněné dítě, se zohlední tak,
že výživné v penězích pro oprávněné dítě, které má tento povinný rodič plnit, bude stanoveno
podle nižšího příjmového stupně povinného rodiče podle Düsseldorfské tabulky.
V každém případě je však povinný pečující rodič, který plní vyživovací povinnost
vůči dítěti ve formě péče o ně ve smyslu ust. § 1606 odst. 3 věta druhá BGB,
228
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povinen podílet se poměrně s druhým povinným rodičem (ve smyslu ust. § 1606 odst. 3
věta první BGB) na zvýšené nebo zvláštní potřebě dítěte (viz výše).
V případě střídavé péče o oprávněné dítě je rozhodující, jak je určen rozsah péče o dítě
u každého z povinných rodičů, tedy kde leží těžiště této péče.
Pokud je určeno, že dítě převážně pobývá u jednoho povinného rodiče, uplatní se nadále
úprava podle ust. § 1606 odst. 3 věta druhá BGB, kdy ten povinný rodič, který převážně
pečuje o oprávněné dítě, tedy těžiště této péče se nachází u tohoto povinného rodiče, plní svoji
vyživovací povinnost formou péče o oprávněné dítě (a tím pádem neplní svou vyživovací
povinnost v penězích), zatímco druhý povinný rodič plní výživné v penězích (byť sám v době,
kdy se oprávněné dítě nachází u něho a tento rodič o ně pečuje, nese náklady na stravu,
hračky apod.). Výše výživného se v tomto případě odvíjí od příjmů a majetkových poměrů
toho povinného rodiče, který plní vyživovací povinnost v penězích. Tato úprava se uplatní
tehdy, pokud rozsah péče jednoho povinného rodiče o oprávněné dítě činí 30 – 45 %.
V takovém případě se totiž nehovoří o poměrném střídavém modelu, ale toliko o rozšířeném
styku rodiče s dítětem.229
Pokud však není péče jednoho z povinných rodičů převažující, tedy oba povinní rodiče
pečují o oprávněné dítě přibližně rovnoměrně, jsou podle judikatury Spolkového soudního
dvora oba rodiče povinni poměrně podle svých příjmů plnit vyživovací povinnost v penězích,
a to z důvodu, že výživné formou péče o oprávněné dítě plní každý ,,jen“ poloviční měrou.230
Ačkoliv by se mohlo zdát, že celé výživné je pro oprávněné dítě zajištěno formou péče o ně,
dochází vedle toho ještě ke vzniku dalších potřeb dítěte, které je třeba pokrýt výživným
v penězích. V takovém případě se potřeby oprávněného dítěte odvíjí od příjmů a majetkových
poměrů obou jeho povinných rodičů, přičemž je nutné ještě připočíst zvýšené náklady vzniklé
v důsledku střídavé péče o dítě (náklady jízdného, bydlení apod.). V tomto případě se jedná
o pravý střídavý model péče o dítě, tedy tzv. paritní střídavý model, kdy nelze určit, u kterého
z rodičů se nachází těžiště péče o dítě.
Povinný rodič, který pečuje o oprávněné dítě a zajišťuje jeho výchovu, není povinen plnit
výživné v penězích ani v případě, kdy tento rodič disponuje určitými příjmy ze svého
majetku, ani tehdy, pokud má příjmy z výdělečné činnosti (navzdory péči o dítě).231
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To odpovídá dikci ust. § 1606 odst. 3 věta druhá BGB, které upravuje, že ten z povinných
rodičů, který pečuje o oprávněné dítě, plní výživné vůči dítěti ,,zpravidla“ formou péče o dítě
a výchovy dítěte. Skutečnost, že je do péče o dítě zapojen popřípadě i další příbuzný
(např. dítě se přes den nachází u babičky), na tom nic nemění. Jen ve zcela výjimečných
případech je pečující rodič povinen vedle péče o dítě a výchovy dítěte plnit výživné
v penězích.
Pokud povinný rodič, jemuž je oprávněné nezletilé dítě, které neuzavřelo manželství,
svěřeno do výlučné péče, disponuje vyššími příjmy než rodič, který je povinen plnit
vyživovací povinnost v penězích, sdílí dítě životní standard pečujícího rodiče. Tento pečující
rodič je navzdory ust. § 1606 odst. 3 věta druhá BGB povinen zároveň plnit výživné
v penězích pouze tehdy, pokud jeho příjmy a majetkové poměry jsou zřejmě vyšší, resp. lepší,
než příjmy a majetkové poměry druhého rodiče, a uplatňování zákonných pravidel by tudíž
vedlo k významné finanční nerovnováze mezi oběma povinnými rodiči. V případě,
že má pečující rodič třikrát vyšší příjmy než druhý rodič, považuje se finanční nerovnováha
mezi oběma povinnými rodiči již za tak významnou, že pečující rodič je sám povinen plnit
celou vyživovací povinnost v penězích.232
Také v případě, kdy druhý povinný rodič zemřel nebo pokud se stal částečně nebo zcela
nezpůsobilým plnit vyživovací povinnost v penězích, stává se pečující rodič částečně,
popřípadě úplně povinným plnit vyživovací povinnost vůči dítěti v penězích. Lze říci,
že pečující rodič vystupuje v takové situaci jako ,,další příbuzný povinný plnit vyživovací
povinnost“ ve smyslu ust. § 1603 odst. 2 in fine BGB.
V běžném životě může nastat situace, kdy jediný povinný rodič oprávněného nezletilého
dítěte, který má o dítě pečovat a vychovávat je, toto nečiní a přenechá péči a výchovu dítěte
jiné osobě. V takovém případě je tento rodič povinen plnit vyživovací povinnost nejen
v penězích, ale rovněž formou péče o dítě a výchovy dítěte. Vzhledem k tomu, že výživné
formou péče o dítě nelze plnit formou naturálního plnění, je povinný rodič povinen plnit
namísto toho peněžní částku, která zásadně odpovídá výši standardního výživného
v penězích.233 Tak např. v případě, kdy povinný ovdovělý otec přenechá péči o svou
oprávněnou nezletilou dceru a její výchovu svým rodičům, u kterých tato dcera žije, je otec
povinen jednak plnit vyživovací povinnost v penězích podle Düsseldorfské tabulky,
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jednak plnit zásadně stejnou peněžitou částku namísto výživného formou péče o dítě.
Povinný otec tak v konečném důsledku plní dvojnásobnou peněžitou částku výživného.
V den, kdy oprávněné dítě nabude zletilosti, skončí zákonná povinnost péče o dítě.
To platí u všech zletilých dětí, tedy i u privilegovaných zletilých dětí ve smyslu ust. § 1603
odst. 2 věta druhá BGB. Dochází tak k tomu, že oba povinní rodiče mají vůči oprávněnému
dítěti vyživovací povinnost v penězích podle poměru svých příjmů. I nadále však musí
být zohledněno případné přetrvávající faktické zaopatření oprávněného dítěte ze strany
jednoho povinného rodiče (např. v případě, kdy dítě bydlí v bytě tohoto rodiče, dostává od něj
stravu, ošacení apod.).
V případě, že se jeden povinný příbuzný stane nezpůsobilým plnit svou vyživovací
povinnost, nastupuje na jeho místo další příbuzný, který následuje v pořadí povinných
(ust. § 1607 odst. 1 BGB). Tento princip se uplatí stejně v situaci, kdy má vyživovací
povinnost více osob stojících na stejném místě v zákonném pořadí povinných a plnících tedy
vyživovací povinnost poměrně podle svých příjmů a majetkových poměrů, ovšem jeden
z povinných se stane nezpůsobilým plnit vyživovací povinnost. V takovém případě jde
vyživovací povinnost k tíži ostatních povinných stojících na stejném místě v zákonném pořadí
povinných.
Totéž platí v případě rodičů majících vyživovací povinnost vůči svému oprávněnému
dítěti, pokud z jakéhokoliv důvodu odpadne jeden rodič (např. zemře nebo se stane
nezpůsobilým plnit vyživovací povinnost). V takovém případě má vyživovací povinnost
druhý rodič sám (ust. § 1606 odst. 3 BGB), a to podle své vlastní odpovídající způsobilosti
(schopnosti) plnit vyživovací povinnost. Stejné pravidlo platí i pro sourozence mající
vyživovací povinnost vůči svým oprávněným rodičům. Ve všech těchto případech se hovoří
o tzv. pravé odpovědnosti za absenci (výpadek) povinného.234
Naproti tomu může nastat situace, kdy jeden z rodičů má vyživovací povinnost vůči
svému oprávněnému dítěti na základě nikoliv skutečných, ale fiktivních příjmů,
ovšem k faktickému plnění výživného nemusí dojít z toho důvodu, že tento rodič nemá
majetek, který by bylo možné postihnout soudním výkonem rozhodnutí. I v tomto případě
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má vyživovací povinnost vůči oprávněnému dítěti druhý povinný rodič, hovoří se však
o tzv. nepravé odpovědnosti za absenci (výpadek) povinného.235
V situaci, kdy je vyživovací povinnost stanovena podle ust. § 1606 odst. 3
věta druhá BGB, tedy když jeden povinný rodič plní vyživovací povinnost vůči oprávněnému
nezletilému dítěti, které neuzavřelo manželství, formou péče o toto dítě a výchovy dítěte,
zatímco druhý povinný rodič plní vyživovací povinnost v penězích, nastupují při neplnění
výživného v penězích (z důvodu nezpůsobilosti druhého rodiče plnit vyživovací povinnost)
jako povinní rodiče toho povinného rodiče, který je povinen plnit vyživovací povinnost
v penězích. Naproti tomu rodiče toho povinného rodiče, který plní vyživovací povinnost
formou péče o dítě a výchovy dítěte, nejsou povinni plnit chybějící výživné v penězích,
neboť tuto povinnost nemá ani jejich dítě jakožto povinný rodič oprávněného dítěte.
Tento rodič totiž plní svou vyživovací povinnost formou péče o oprávněné dítě a výchovy
dítěte.236

7.1.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Vztahy přednosti v případě plurality povinných jsou v českém právu upraveny
v ust. § 910 odst. 2, 3 a 4 OZ. Z tohoto ustanovení vyplývají tři základní kritéria přednosti
vyživovací povinnosti. Zaprvé je upravena přednostní vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti
před prarodiči a dalšími předky, zadruhé je upravena přednostní vyživovací povinnost bližších
příbuzných před vzdálenějšími příbuznými a konečně zatřetí je upraveno, že s výjimkou
poměru rodičů a dítěte mají přednostní vyživovací povinnost potomci před předky. Tato tři
kritéria odrážejí skutečnost, že priorita vyživovací povinnosti je závislá na stupni,
tedy na blízkosti příbuzenství.
Vyživovací povinnost vůči určitému oprávněnému má v první řadě manžel takového
oprávněného (ust. § 697 odst. 1 OZ). Vyživovací povinnost mezi manžely předchází
vyživovací povinnosti dítěte i rodičů (ust. § 697 odst. 1 věta druhá OZ). Na stejném místě
v pořadí, jako manžel oprávněného, se nachází i registrovaný partner oprávněného (ust. § 10
odst. 1 RegP). Oproti úpravě v občanském zákoníku je v zákoně o registrovaném partnerství
235
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výslovně upraveno pouze to, že vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací
povinnosti dětí (ust. § 10 odst. 3 RegP), nikoliv však rodičů. Právní teorie dovozuje, že rovněž
v případě registrovaného partnerství má vzájemná vyživovací povinnost mezi partnery
přednost před vyživovací povinností rodičů.237
Dále následuje v pořadí bývalý manžel rozvedeného oprávněného (ust. § 760 odst. 1 OZ).
I přes absenci explicitní úpravy v zákoně právní teorie dovozuje, že vyživovací povinnost
bývalého manžela předchází vyživovací povinnosti dětí a rodičů.238 Na stejném místě
v pořadí, jako bývalý manžel oprávněného, se nachází i bývalý registrovaný partner
oprávněného (ust. § 11 odst. 1 RegP). Zákon o registrovaném partnerství výslovně (na rozdíl
od úpravy v občanském zákoníku) upravuje, že vyživovací povinnost mezi bývalými
registrovanými partnery předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům (ust. § 11
odst. 3 RegP). Právní teorie dovozuje, že vyživovací povinnost mezi bývalými partnery
má přednost i před vyživovací povinností rodičů.239
Jako

další

v pořadí

je

třeba

zmínit

vyživovací

povinnost

otce

dítěte,

resp. pravděpodobného otce dítěte vůči neprovdané matce, resp. těhotné ženě (ve smyslu
ust. § 920 OZ). Rovněž tato vyživovací povinnost předchází z podstaty věci vyživovací
povinnost dětí i rodičů.240
Dále v pořadí následují primárně rodiče oprávněného (ust. § 910 odst. 2 a 4 OZ).
Dále jako povinní následují potomci oprávněného, a to postupně v přímé sestupné linii
(nejdříve tedy děti, poté vnuci atd.).
A konečně v poslední řadě stojí předci oprávněného, opět bližší před vzdálenějšími
v přímé vzestupné linii, ovšem s výjimkou rodičů, kteří do této kategorie už nespadají
(patří sem tedy prarodiče, rodiče prarodičů atd.). Pořadí potomků a předků vyplývá
z ust. § 910 odst. 3 a 4 OZ.
Pokud tedy uvažujeme vyživovací povinnost rodičů vůči jejich oprávněnému dítěti,
nejprve má vůči tomuto dítěti vyživovací povinnost jeho manžel, nebo registrovaný partner,
237
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následuje jeho bývalý manžel, nebo bývalý registrovaný partner, popř. otec dítěte
oprávněného, resp. pravděpodobný otec dítěte oprávněného (kterým je neprovdaná matka,
resp. těhotná žena). Teprve poté přijdou na řadu rodiče oprávněného.
Pokud zkoumáme vyživovací povinnost dítěte vůči jeho oprávněnému rodiči, nejprve
má vůči tomuto rodiči vyživovací povinnosti jeho manžel, nebo registrovaný partner,
pak přijde na řadu jeho bývalý manžel, nebo bývalý registrovaný partner, popř. otec dítěte
oprávněného, resp. pravděpodobný otec dítěte oprávněného (kterým je neprovdaná matka,
resp. těhotná žena). Následují rodiče oprávněného (tj. prarodiče povinného dítěte).
Teprve pokud není žádný z rodičů oprávněného, nebo pokud tento rodič není schopen plnit
svou vyživovací povinnost, nastupuje vyživovací povinnost dítěte, které má vyživovací
povinnost vůči svému rodiči.
Rozsah vyživovací povinnosti při pluralitě povinných, tedy v situaci, kdy vůči jednomu
oprávněnému stojí více povinných, je upraven v ust. § 914 OZ. Předpokladem je, že tito
povinní jsou vůči oprávněnému ve stejném postavení. S ohledem na téma této diplomové
práce se proto bude jednat buď o vyživovací povinnost obou rodičů vůči jednomu dítěti,
nebo o vyživovací povinnost několika dětí vůči jednomu rodiči. Pokud je výše uvedený
předpoklad splněn, je rozsah vyživovací povinnosti určen podle poměru majetkových poměrů,
schopností a možností každého povinného ve vazbě na majetkové poměry, schopnosti
a možnosti ostatních povinných.
V praxi se tudíž nejprve posoudí majetkové poměry, schopnosti a možnosti každého
povinného, což povede k určení potenciální výše celkového výživného, a následně se
výsledek této analýzy dá do souvislosti s majetkovými poměry, schopnostmi a možnostmi
ostatních povinných, kteří jsou vůči oprávněnému ve stejném postavení. Výsledkem je vznik
dílčího závazku, kdy každý povinný bude mít povinnost plnit určitou částku výživného.
Jedná se tedy o dílčí závazek všech povinných (ve smyslu ust. § 1871 OZ), nikoliv o solidární
závazek. Každému z povinných tak bude uložena povinnost plnit jen část celkového
výživného, které bude oprávněnému poskytováno.
V praxi bude často docházet k tomu, že výše výživného stanovená pro více povinných
může být u každé z těchto osob jiná. Podle ust. § 913 odst. 2 in fine OZ může rovněž dojít
k situaci, kdy některému z povinných bude stanoveno výživné v penězích, zatímco
jiný povinný bude plnit vyživovací povinnost formou osobní péče o oprávněného.
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Pluralita povinných se bude odlišně projevovat v procesním právu, a sice s ohledem
na to, zda se jedná o vyživovací povinnost rodičů vůči nezletilému dítěti, nebo o jinou
vyživovací povinnost (rodičů vůči zletilému dítěti, nebo dítěte vůči rodiči).
V prvním případě, tj. v případě vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilému dítěti,
není soud vázán návrhem oprávněného.241 Soud proto může stanovit vyživovací povinnost
i tomu rodiči, který v návrhu není uveden, a může rovněž překročit navrhovaný rozsah
vyživovací povinnosti.
Oproti tomu v řízení o vyživovací povinnosti rodičů vůči zletilému dítěti nebo
o vyživovací povinnosti dětí vůči rodiči je soud vázán návrhem oprávněného, jak pokud jde
o vymezení okruhu povinných, tak pokud jde o navrhovaný rozsah vyživovací povinnosti
(návrh nesmí překročit). Při posuzování rozsahu vyživovací povinnosti soud musí posoudit
situaci povinných komplexně, musí se tedy zabývat majetkovými poměry, schopnostmi
a možnostmi žalovaných povinných, a to v poměru k majetkovým poměrům, schopnostem
a možnostem ostatních povinných, kteří z nějakého důvodu žalováni nejsou. Soud tedy musí
zkoumat jako předběžnou otázku, jak by teoreticky byla rozdělena částka výživného mezi
všechny povinné, kteří přicházejí v úvahu. Na základě toho stanoví soud výživné pouze těm
povinným, kteří jsou v daném případě žalováni, a sice toliko v rozsahu, který na toho kterého
povinného připadá. To je projevem skutečnosti, že v případě plurality povinných se nejedná
o solidární, nýbrž o dílčí závazek.
V případě vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilému dítěti, kdy povinní rodiče nežijí
ve společné domácnosti, uloží soud povinnost plnit výživné v penězích tomu rodiči,
který o oprávněné dítě osobně nepečuje. Rodič, kterému je oprávněné dítě svěřeno do výlučné
péče, není většinou povinen plnit výživné v penězích, neboť svou vyživovací povinnost plní
formou osobní péče o dítě, zajištěním bydlení, stravy apod. Vždy je nutné přihlédnout k tomu,
v jaké míře pečující rodič o oprávněné dítě skutečně osobně pečuje. V případě, že pečující
rodič zajistí osobní péči o oprávněné dítě třetí osobou, bude již třeba posuzovat určení
případné vyživovací povinnosti v penězích i pro tohoto rodiče, jemuž bylo oprávněné dítě
svěřeno do výlučné péče.
V případě střídavé péče o oprávněné nezletilé dítě jsou oba rodiče povinni plnit výživné
v penězích. Od střídavé péče se odlišuje krátkodobý pobyt oprávněného nezletilého dítěte
u rodiče, který dítě nemá svěřeno do výlučné péče, a proto tento rodič plní
241
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svoji vyživovací povinnost v penězích. V době, kdy se oprávněné dítě nachází u tohoto
rodiče, však tento rodič zajišťuje rovněž osobní péči o oprávněné dítě a podílí se na úhradě
nákladů na zabezpečení potřeb oprávněného dítěte.242 V tomto případě záleží vždy na uvážení
soudu, jestli soud podle individuálních okolností případu určí, že se jedná pouze o krátkodobý
pobyt dítěte, či nikoliv. ,,Za krátkodobý styk, který nemá na výši výživného vliv, tak lze
považovat styk s druhým rodičem jednou za čtrnáct dnů o víkendu. Takovýto styk by neměl
mít na výši výživného vliv. Pokud je však styk realizován šířeji, např. od pátku do pondělí
jednou za čtrnáct dnů a dále v rozsahu dvou dní každý týden, měla by se takováto frekvence
styku dítěte s druhým rodičem odrazit ve výši výživného, které má rodič platit k rukám
druhého rodiče.“243
Z toho vyplývá, že pakliže styk oprávněného dítěte s povinným rodičem, který je nemá
svěřeno do výlučné péče, je svým charakterem pouze krátkodobým pobytem, nic to nemění
na skutečnosti, že pečující rodič plní svou vyživovací povinnost formou osobní péče
o oprávněné dítě, zatímco druhý z rodičů plní výživné v penězích. Pokud však styk
oprávněného dítěte s nepečujícím rodičem překročí svým rozsahem a intenzitou pouze
krátkodobý pobyt, měl by to soud v daném případě zohlednit a určit povinnost plnit výživné
i tomu z rodičů, kterému je oprávněné dítě svěřeno do výlučné péče, a zároveň by měl soud
popřípadě snížit výživné plněné v penězích k rukám druhého rodiče, tj. rodiče nepečujícího.
Rovněž v případě vyživovací povinnosti rodičů vůči zletilému dítěti může být výživné
plněno formou osobní péče o oprávněného. Povinní rodiče oprávněného zletilého dítěte již
nemají vůči tomuto dítěti rodičovskou odpovědnost (to vyplývá z ust. § 858 věta první,
část věty za středníkem OZ), ovšem osobní péče se může projevovat např. zajištěním bydlení,
poskytnutím stravy, praním, žehlením apod. Osobní péče povinného rodiče o oprávněné
zletilé dítě se bude uplatňovat např. také v situaci, kdy je toto dítě invalidní nebo má zvláštní
potřeby.
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7.2 Pluralita oprávněných
7.2.1 Právní úprava v Německu
Pořadí v případě plurality oprávněných je v německém právu jednoznačně upraveno
v ust. § 1609 BGB. Toto ustanovení se týká situace, kdy má jeden povinný vyživovací
povinnost vůči několika oprávněným a povinný není schopen zajistit všem oprávněným
výživné, tj. způsobilost (schopnost) povinného plnit vyživovací povinnost nestačí
k uspokojení potřeb všech oprávněných. Tato zákonná úprava přesného pořadí oprávněných
na jednom jediném místě v BGB byla zakotvena zákonem o změně práva na výživné
z 21. 12. 2007,244 který podstatně zjednodušil právní úpravu výživného a učinil ji
přehlednější.
Na prvním místě v pořadí je nezletilé dítě, které neuzavřelo manželství, a jemu
na roveň postavené dítě ve smyslu ust. § 1603 odst. 2 věta druhá BGB, tj. zletilé dítě,
které neuzavřelo manželství, do dovršení 21. roku věku za předpokladu, že žije ve společné
domácnosti s oběma rodiči, nebo s jedním rodičem a připravuje se soustavně na budoucí
výkon povolání. Takové dítě má jako oprávněný absolutní přednost, jeho životní potřeby musí
být vždy zcela uspokojeny. To je předpokladem toho, aby mohla přicházet v úvahu
vyživovací povinnost povinného vůči případným dalším oprávněným. Zákonodárce upravil
absolutní přednost těchto dětí proto, že právě tyto děti jsou ekonomicky nejslabšími subjekty
s nejnižší schopností změnit vlastním přičiněním svoji hospodářskou situaci.
Nezletilé dítě a jemu na roveň postavené zletilé dítě jsou si rovné, bez ohledu na to,
zda jde o děti narozené v manželství nebo mimo manželství, děti pocházející z různých
manželství či z různých faktických životních svazků nebo děti pokrevní či osvojené.245
Stejné pořadí těchto oprávněných dětí může být problematické v případě, kdy má povinný
rodič více oprávněných dětí a některým plní výživné formou osobní péče, zatímco jiným
v penězích. Přesto musí být zajištěno rovné zacházení se všemi dětmi. Proto není nijak
výjimečné, že pečující rodič si musí najít výdělečnou činnost na zkrácený úvazek.
Na druhém místě v pořadí jsou dvě skupiny osob. Jednak jsou to rodiče, kteří jsou
v důsledku

péče

o

dítě

ve

stavu

potřebnosti
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tento stav potřebnosti (odkázanosti) nastal v případě rozvodu manželství, jednak jsou to
manželé žijící v manželství dlouhého trvání nebo rozvedení manželé, kteří žili v manželství
dlouhého trvání.
Pokud jde o první skupinu osob, totiž o skupinu privilegovaných rodičů, náležejí sem
jak rodiče žijící v manželství, tak rodiče žijící odděleně či rozvedení rodiče, stejně tak
neprovdaná matka či neženatý otec (jejichž právo na výživné vyplývá z ust. § 1615l BGB).
Zároveň však do této skupiny spadá i registrovaný partner, který si osvojil dítě svého
registrovaného partnera a nyní o toto dítě pečuje.
Pokud jde o skupinu druhou, totiž o skupinu manželů žijících v manželství dlouhého
trvání nebo o rozvedené manžele, kteří žili v manželství dlouhého trvání, neobsahuje zákon
žádný časový údaj, jak dlouho má takové manželství trvat. V této situaci je tak nutné
postupovat podle konkrétních okolností daného případu.
Na třetím místě v pořadí stojí manželé a rozvedení manželé, kteří nespadají do druhé
skupiny osob.
Na tomto místě je nutné poznamenat, že tam, kde se ve druhé a třetí skupině osob mluví
o manželech, rozumí se tím rovněž registrovaní partneři (ve smyslu ust. § 5 LPartG), a tam,
kde se mluví o rozvedených manželech, rozumí se tím rovněž bývalí registrovaní partneři
(ve smyslu ust. § 16 LPartG).
Čtvrté v pořadí jsou další děti, které nebyly zmíněny v první skupině osob,
tedy jednak nezletilé děti žijící v manželství, jednak zletilé děti nespadající do kategorie dětí
postavených na roveň nezletilým dětem. Mezi takové oprávněné může patřit např. dítě
starší 21 let, které se soustavně připravuje na budoucí výkon povolání nebo které absolvovalo
studium nebo které v důsledku onemocnění není schopné zajistit si samo výživu.
Poté jsou na pátém místě v pořadí další potomci, nejprve vnuci a pak vzdálenější
potomci.
Po nich stojí na šestém místě v pořadí rodiče a po nich na sedmém místě v pořadí
další předci ve vzestupné linii (od nejbližších předků po nejvzdálenější).
Ze zákonné úpravy pořadí oprávněných vyplývá, že osoby uvedené v pořadí později
budou mít ze strany povinného právo na výživné jenom v případě, pokud po uspokojení
veškerých a úplných potřeb všech v pořadí předcházejících oprávněných bude povinný
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ještě způsobilý (bude ještě schopen) plnit vyživovací povinnost. Zákonná přednost
oprávněných by byla porušena v případě, kdyby nejdříve došlo k uspokojení minimálních
potřeb přednostního oprávněného, poté by bylo uspokojeno právo na výživné oprávněného
v pozdějším pořadí, a teprve případný zbytek možného výživného by se rozděloval
podle zákonného pořadí.246 Ze všeho nejdříve totiž musí dojít k úplnému uspokojení potřeb
toho oprávněného, který má podle zákona přednost při plnění výživného, a teprve poté
se může rozdělovat zbytek výživného mezi oprávněné v následujícím v pořadí.
Existence dalších oprávněných tak nesmí mít v žádném případě vliv na stanovení výše
výživného pro oprávněného, který má zákonnou přednost. Pořadí oprávněných souvisí
pouze se způsobilostí povinného plnit vyživovací povinnost, nikoliv s potřebností
(odkázaností) oprávněného. Potřebnost (odkázanost) oprávněného totiž může naopak souviset
s existencí více povinných vůči jednomu oprávněnému, v důsledku čehož může být výše
výživného, které je povinen plnit jeden konkrétní povinný, snížena.
V případě, že povinný není způsobilý plnit vyživovací povinnost v plném rozsahu
vůči oprávněným, kteří náležejí do stejné skupiny podle pořadí oprávněných, dochází
podle Düsseldorfské tabulky k tomu, že oprávnění budou uspokojeni poměrně, a to s ohledem
na výši příjmů povinného po odečtení prostředků pro vlastní potřeby povinného. Výsledné
výživné je tedy poměrně kráceno podle způsobilosti povinného vyživovací povinnost plnit.
Zákon o změně práva na výživné (srov. výše) nezavedl do BGB právo na informace
vůči oprávněným předcházejícím v pořadí nebo stojícím na stejném místě v pořadí.
Zákonodárce vycházel z toho, že postačí právo na informace, které vyplývá z ust. § 242 BGB
(upravující zásadu jednání v souladu s dobrou vírou). To také soudní praxe uznala.247

7.2.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
České právo, na rozdíl od německého, nemá právní úpravu pro případ plurality
oprávněných, kteří mají vůči jednomu povinnému právo na výživné. V praxi tak bude třeba
vždy zkoumat individuální okolnosti každého případu a zejména pak schopnosti, možnosti
a majetkové poměry povinného, jakož i jeho životní úroveň. Soudní praxe dovodila,
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že životní úroveň je třeba posuzovat fakticky, kdy povinný ,,nežije v nějakém vakuu,
ohraničeném pouze jeho příjmy, z nichž především má vyživovací povinnost plnit,
ale že existuje další množina skutečností, která má větší či menší vliv na jeho celkovou
životní úroveň. Soužití v manželství nebo podobném svazku lze mezi takové skutečnosti
zařadit.“248
S ohledem na výše uvedený názor Ústavního soudu si lze představit situaci, kdy muž,
který je otcem dítěte vzešlého z bývalého manželství, uzavře nové manželství a narodí se mu
další dítě. Vedle původní vyživovací povinnosti vůči dítěti z předešlého manželství mu
tak vznikne další vyživovací povinnost k nově narozenému dítěti. To však nutně nemusí vést
ke snížení rozsahu původně určené, popř. soudem stanovené, vyživovací povinnosti, neboť
je třeba zohlednit skutečnost, že povinný otec žije v manželství a mezi manžely existuje
vzájemná vyživovací povinnost. Životní úroveň povinného otce se tak bude posuzovat
společně s životní úrovní jeho nové manželky.
Ani rozhodnutí povinného otce zůstat s dítětem doma na rodičovské dovolené, zatímco
manželka bude pracovat, nemusí vést ke snížení jeho původní vyživovací povinnosti,
neboť pokud např. původně byla doma na rodičovské dovolené nová manželka (se svým
vlastním dítětem z předchozího vztahu) a nyní se rozhodl zůstat doma povinný otec,
zatímco manželka bude pracovat, fakticky se dosahovaná životní úroveň narozením dalšího
dítěte nezměnila. V případě posuzování faktické životní úrovně povinného se přihlédne
v praxi rovněž ke skutečnosti, že na uspokojování potřeb rodiny se podílí druh nebo družka
povinného.249
Výše uvedený příklad nic nemění na tom, že v praxi dojde povětšinou spolu se vznikem
nové vyživovací povinnosti ke snížení životní úrovně, resp. ke zhoršení majetkových poměrů
povinného a tedy ke snížení původní vyživovací povinnosti.
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8. Regres výživného v německé právní úpravě
8.1 Podpora ze strany třetí osoby
V případě, že je výživné plněno jinou, tedy třetí osobou, která nemá vyživovací povinnost
ze zákona vůbec nebo která má podle zákonného pořadí povinných vyživovací povinnost
až po jiném povinném, přichází v úvahu právo žádat vrácení poskytnutého výživného nebo
právo požadovat náhradu poskytnutého výživného, a to buď od oprávněného, který výživné
přijal, nebo od osoby, která skutečně měla vyživovací povinnost nebo která byla
podle zákonného pořadí povinných přednostně povinna vyživovací povinnost plnit.
Ve vztahu k oprávněnému přichází do úvahy v první řadě právo na vydání bezdůvodného
obohacení (ve smyslu ust. § 812 odst. 1 BGB), které předpokládá, že došlo k plnění
bez právního důvodu. Je však třeba vzít na zřetel ust. § 814 BGB, podle kterého
k bezdůvodnému obohacení nedojde tehdy, pokud si osoba, která poskytla plnění,
byla vědoma toho, že k takovému plnění zavázána není, pokud plnění odpovídalo povinnosti
vyplývající z dobrých mravů nebo pokud osoba poskytla plnění s ohledem na slušnost.
K bezdůvodnému obohacení oprávněného tak dojde zásadně jen tehdy, pokud třetí osoba
poskytla výživné za situace, kdy mylně předpokládala, že je k tomu povinna,
nebo pokud dobré mravy či slušnost poskytnutí výživného nepožadovaly.250
Ve vztahu k osobě, která skutečně měla vyživovací povinnost (na rozdíl od třetí osoby,
která poskytla výživné) nebo která byla podle zákonného pořadí povinných přednostně
povinna plnit vyživovací povinnost, přichází v úvahu regres poskytnutého výživného.
Tento regres ale může třetí osoba požadovat od povinného jen v případě, když jednala
s úmyslem vykonat cizí právní jednání, tedy plnit výživné namísto povinného, což je případ
tzv. nepřikázaného jednatelství (ve smyslu ust. § 679 a § 683 BGB) nebo když jakožto
třetí osoba uhradila dlužné výživné, čímž došlo k bezdůvodnému obohacení povinného
(ve smyslu ust. § 812 odst. 1 BGB).251 Výjimečně se pak může jednat i o případ protiprávního
jednání.
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Zákon upravuje v určitých typizovaných případech právo regresu, a to na základě
postoupení pohledávky ze zákona, což umožňuje třetí osobě, která plnila výživné za jiného,
uplatnit své právo vůči povinnému.

8.2 Vzájemný vztah potenciálních povinných
Ve vztahu potenciálních povinných (roz. povinných plnit vyživovací povinnost) je třeba
rozlišovat různé situace, neboť ne vždy dochází k postoupení pohledávky ze zákona
(cessio legis), a tudíž k právu regresu.
V případě, že vzdálenější příbuzný plní svou vyživovací povinnost vůči oprávněnému
proto, že bližší příbuzný oprávněného (ve smyslu ust. § 1606 odst. 1 a 2 BGB) nebo současný
či rozvedený manžel oprávněného (ve smyslu ust. § 1608 a § 1584 BGB), resp. současný
či bývalý registrovaný partner oprávněného, není způsobilý plnit vyživovací povinnost,
nemá vzdálenější příbuzný právo na regres poskytnutého výživného vůči těmto povinným.
Bližší příbuzný oprávněného nebo současný či rozvedený manžel oprávněného,
resp. současný či bývalý registrovaný partner oprávněného, by byl za běžných okolností
povinen plnit vyživovací povinnost vůči oprávněnému, ale kvůli své nezpůsobilosti plnit
vyživovací povinnost (roz. není vůbec schopen plnit) vůbec jeho vyživovací povinnost
nevznikne. To je také důvodem, proč nemůže existovat právo regresu, které by svědčilo třetí
osobě (vzdálenějšímu příbuznému) skutečně plnící výživné vůči osobě, která předchází
v zákonném pořadí povinných.252 Třetí osoba tak má ve smyslu ust. § 1607 odst. 1 BGB
vyživovací povinnost, ovšem bez možnosti regresu.
Jinak se bude řešit případ, kdy vzdálenější příbuzný oprávněného plní vyživovací
povinnost vůči oprávněnému v situaci, kdy vymáhání výživného od bližšího příbuzného
oprávněného je v tuzemsku vyloučeno nebo významně ztíženo. Pokud je totiž bližší příbuzný
oprávněného způsobilý plnit svou vyživovací povinnost, toto plnění však nelze vymáhat
vůbec nebo jen s velkými obtížemi, vzniká ve smyslu ust. § 1607 odst. 2 BGB vyživovací
povinnost vzdálenějšímu příbuznému oprávněného, ovšem tento vzdálenější příbuzný
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má na základě tzv. postoupení pohledávky výživného ze zákona (cessio legis)253 právo
regresu vůči bližšímu příbuznému, který má de iure přednostní vyživovací povinnost.
Totéž platí podle ust. § 1607 odst. 3 věta první BGB i pro případ výživného
pro oprávněné dítě, kdy namísto povinného rodiče, od kterého je v tuzemsku vymáhání
výživného vyloučeno nebo významně ztíženo, plní oprávněnému dítěti výživné jiný příbuzný
(např. teta či strýc) nebo manžel druhého rodiče, kteří k tomu nejsou povinni. I tyto osoby
mají právo regresu vůči povinnému rodiči.
Zákon pamatuje ještě na zvláštní případ, kdy oprávněnému dítěti plní výživné třetí osoba,
která je nejdříve ve smyslu ust. § 1592 BGB otcem tohoto dítěte, toto otcovství však později
úspěšně popře, a za otce dítěte je určena jiná osoba. Tomuto bývalému, tzv. domnělému otci
je přiznáno v ust. § 1607 odst. 3 věta druhá BGB právo regresu za poskytnuté výživné
vůči novému, tedy skutečnému otci dítěte. Domnělý otec dítěte totiž nejprve plní výživné
po právu, na základě své zákonné vyživovací povinnosti, ale po určení otcovství jiné osoby
tato vyživovací povinnost zaniká, a to ex tunc. Z tohoto důvodu má domnělý otec právo
regresu vůči skutečnému otci oprávněného dítěte.254
Ustanovení § 1608 BGB pamatuje ještě na situaci, kdy výživné namísto manžela
či rozvedeného manžela, resp. namísto registrovaného partnera či bývalého registrovaného
partnera, který má vůči oprávněnému přednostní vyživovací povinnost před ostatními
příbuznými, plní jiný příbuzný oprávněného. V takovém případě dochází k postoupení
pohledávky výživného a tedy k právu regresu právě vůči povinnému současnému nebo
rozvedenému manželovi, resp. současnému nebo bývalému registrovanému partnerovi.
Důležité je ještě doplnit, že ve všech výše uvedených případech, ve kterých dochází
k zákonnému postoupení pohledávky, a tedy k právu regresu, nesmí být toto právo ve smyslu
ust. § 1607 odst. 4 BGB uplatňováno k tíži oprávněného. Tak například právo regresu
domnělého otce vůči skutečnému otci oprávněného dítěte musí ustoupit tehdy, pokud by tím
došlo k ohrožení plnění aktuálního výživného od skutečného otce dítěte, a to z toho důvodu,
že navrácení plnění by nutně znamenalo omezení jeho způsobilosti plnit vyživovací
povinnost.
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Právo regresu výživného na základě zákonné cesse se v otázce, zda se jedná
o pohledávku výživného, či nikoliv, posuzuje podle svého smyslu a účelu. Ve výše uvedených
případech už se totiž jedná pouze o pohledávku na vrácení výživného, nikoliv o zajištění
životních potřeb oprávněného. Problém však může představovat zásada uvedená v ust. § 1613
odst. 1 BGB,

podle

které

nesmí

být

výživné

požadováno

za

dobu

minulou.

Ve výše uvedených případech, tedy v případech předpokládaných zákonem v ust. § 1607
odst. 2 a 3 BGB, se však uplatní výjimka z této zásady, která je zakotvena v ust. § 1613
odst. 2 bod 2 BGB. Podle této výjimky může být požadováno výživné i za dobu minulou,
pokud existovala právní nebo faktická překážka na straně povinného, pro kterou oprávněný
nemohl uplatnit své právo na výživné (viz výše). Tato překážka se projeví obzvláště v případě
popření otcovství, kdy musí nejprve dojít k určení otcovství skutečného otce oprávněného
dítěte, načež teprve poté může bývalý, tzv. domnělý otec uplatnit své právo regresu.
I v případě regresu výživného však může dojít k aplikaci ust. § 1613 odst. 3 BGB,
podle kterého může být výživné za dobu minulou (a tedy i regres výživného) poskytnuto
jen částečně nebo až v budoucnu, pokud by plnění celé částky výživného nebo okamžité
plnění výživného představovalo nepřiměřenou tvrdost pro osobu, která má regres poskytnout.

8.3 Rodinněprávní nárok na vypořádání
V případě plurality povinných, kteří mají ve smyslu ust. § 1606 odst. 3 BGB plnit
vyživovací povinnost poměrně podle svých příjmů a majetkových poměrů, může dojít
k situaci, kdy jeden povinný plní na výživném více než jiný povinný. S ohledem
na skutečnost, že povinní nejsou solidárními dlužníky, nýbrž dílčími dlužníky oprávněného,
nelze aplikovat ust. § 426 BGB, které se týká solidárních závazků. Ani právo regresu
upravené v ust. § 1607 BGB nepřichází v úvahu.
Soudní praxe však poskytuje speciální rodinněprávní nárok na vypořádání,255 který
má přednost před obecnými závazkověprávními nároky na vypořádání.256 Tento nárok
na vypořádání vzniká za splnění čtyř předpokladů.
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Prvním předpokladem je skutečnost, že jeden povinný plní na výživném více,
než odpovídá jeho příjmům a majetkovým poměrům. Zadruhé jiný povinný musí plnit
na výživném méně, než by měl plnit s ohledem na své příjmy a majetkové poměry.
Zatřetí povinný plnící vyšší výživné, než jaká je podle zákona jeho vyživovací povinnost,
plní v tomto zvýšeném rozsahu povinnost, kterou ve vztahu k oprávněnému má plnit jiný
povinný. A konečně začtvrté je důležité, že povinný plnící vyšší výživné, než kolik činí jeho
zákonná vyživovací povinnost, tak činí od počátku s úmyslem, že bude od jiného povinného
požadovat náhradu té části výživného, kterou plní navíc za tohoto jiného povinného.
Pokud je výživné popřípadě požadováno za dobu minulou, musí pro jeho přiznání dojít
ke splnění předpokladů upravených v ust. § 1613 BGB (viz výše).
Rodinněprávní nárok na vypořádání vzniká tehdy, když jeden z povinných rodičů,
který má vyživovací povinnost vůči svému oprávněnému dítěti, plní tomuto dítěti celé
výživné, a to jako osoba odpovědná za výživu dítěte stejně jako druhý povinný rodič
ve smyslu ust. § 1606 odst. 3 BGB.257 Rodiče totiž mají plnit svoji vyživovací povinnost
vůči oprávněnému dítěti proporcionálně podle svých příjmů a majetkových poměrů.
Pokud však jeden z povinných rodičů plní více, náleží mu vůči druhému povinnému rodiči
nárok na vypořádání.
Poněkud jiná je situace v případě rodičů, kteří jsou manželé. V takovém případě se totiž
aplikuje ust. § 1360b BGB, které stanovuje domněnku, že pro případ, že jeden z manželů plní
na rodinné výživné (tj. na výživné pro celou rodinu) více, než kolik je podle zákona povinen
plnit, nebude požadovat po druhém manželovi žádnou náhradu, tj. žádné vypořádání.
Náhradu by bylo možné požadovat pouze v případě, kdy manžel, který plní vyšší částku
výživného, než jakou je povinen plnit, si je této skutečnosti vědom a má v úmyslu uplatnit
v budoucnu regres vůči druhému manželovi. Důkazní břemeno těchto skutečností nese ten
manžel, který se domáhá vypořádání.
Ustanovení § 1360b BGB však neplatí pro rodiče, kteří neuzavřeli manželství,
ani pro rodiče, kteří jsou rozvedení. Soudní praxe také nedovozuje žádný nárok na vypořádání
v případě výživného poskytovaného formou péče o oprávněné dítě nebo výživného
v penězích, pokud je takové výživné plněno na základě pravomocného soudního
rozhodnutí.258
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8.4 Srovnání s právní úpravou v ČR
Problematika regresu výživného tak, jak je upravena v německém právním řádu,
nemá ekvivalentní právní úpravu v českém právním řádu. Na tyto otázky se proto budou
aplikovat obecná ustanovení o bezdůvodném obohacení (ust. § 2991 a násl. OZ).
Východiskem právní úpravy bezdůvodného obohacení je ust. § 2991 odst. 1 OZ,
podle kterého musí ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí,
vydat ochuzenému, oč se obohatil. Pro případ výživného se pak uplatní zvláštní skutková
podstata bezdůvodného obohacení, podle které se bezdůvodně obohatí ten, kdo získá
majetkový prospěch tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám (ust. § 2991
odst. 2 in fine OZ).
Při plnění výživného za jiného je možné rozlišit tři subjekty – ochuzený, obohacený
a příjemce výživného (oprávněný).
Ochuzeným je ten, kdo plnil výživné, aniž by měl vůči oprávněnému vyživovací
povinnost. Ochuzeným může být kdokoliv, přičemž není rozhodné, zda ochuzený plnil
na základě rozhodnutí soudu, či nikoliv. Ochuzenému vznikne právo – pohledávka
vůči obohacenému na vydání bezdůvodného obohacení.
Obohaceným je ten, kdo skutečně má vyživovací povinnost vůči oprávněnému,
ovšem tuto povinnost za něj plnil ochuzený. Ani v případě obohaceného není rozhodné,
zda je jeho vyživovací povinnost určena rozhodnutím soudu, či nikoliv, neboť vyživovací
povinnost vzniká ex lege.
V praxi si lze představit následující situace, kdy dojde k bezdůvodnému obohacení:
,,Jeden z rodičů dítěte plní výživné i za druhého (zcela nebo z větší části); příbuzní ze strany
jednoho rodiče dítěte plní i za příbuzné ze strany druhého rodiče; jedno dítě plní vyživovací
povinnost ke svému rodiči i za své sourozence; je popřeno otcovství manžela matky
(vyživovací povinnost se koncentruje v osobě matky, nedojde-li k následnému určení
otcovství jiného muže); matka dítěte plní i za otce, který je určen, za delší časový úsek.“259
Předpokladem pro uplatnění práva ochuzeného na vydání bezdůvodného obohacení
vůči obohacenému je skutečnost, že obohacený jakožto povinný byl způsobilý plnit
259
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vyživovací povinnost, tj. že mohl v daném případě plnit vyživovací povinnost s ohledem
na své schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Tento předpoklad však implicitně vyplývá
ze základních předpokladů pro vznik vyživovací povinnosti: pokud povinný nemůže plnit
vyživovací povinnost vzhledem ke svým schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům,
a to bez svého zavinění, taková vyživovací povinnost mu ani nevznikne a nemůže se tudíž
obohatit na úkor jiného. V této skutečnosti lze proto spatřovat limit práva na vydání
bezdůvodného obohacení.
Na tomto místě je vhodné uvést názor právní teorie i soudní praxe, podle kterého je třeba
pojem ,,nemožnost“ plnění výživného vykládat extenzivně, čili pod pojem ,,nemožnost“
je nutné podřadit i případy, kdy je výživné nevymahatelné.260 Obecně lze pak dodat,
že v individuálních případech je zapotřebí zkoumat rovněž to, zda plnění výživného
je v souladu s dobrými mravy a zda obohacený jednal poctivě, resp. zda byl, nebo nebyl
v dobré víře.
Zvláštním limitem práva na vydání bezdůvodného obohacení je ust. § 923 odst. 2
věta první OZ. Toto ustanovení obsahuje u nás tradiční pravidlo o tom, že pokud dojde
ke zrušení nebo snížení výživného za dobu minulou pro nezletilé dítě, které nenabylo plné
svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací. Ačkoliv je tedy vzniklý přeplatek
na výživném majetkovým prospěchem dítěte, nejedná se ex lege o bezdůvodné obohacení.
Zásada, že spotřebované výživné se nevrací, se uplatní podle právní teorie i na tu část
výživného, která byla povinným splněna, ovšem nebyla dítětem spotřebována.261
Existence nespotřebované části výživného je odůvodněna tím, že výživné pro dítě nemá
spotřební charakter, protože podle ust. § 915 odst. 1 OZ má dítě právo na zásadně shodnou
životní úroveň se svými rodiči a podle ust. § 917 OZ má rovněž právo na tvorbu úspor.
Je zřejmé, že ta část výživného, která tvoří úspory, spotřebována nebude, neboť úspory jsou
určeny na financování budoucích potřeb dítěte. Povinnost vracet nespotřebovanou část
výživného by tak vedla k nepřiměřené tvrdosti. Opět jsou však možné výjimky, které jsou
odůvodněny specifickými okolnostmi konkrétního případu. To, že nespotřebovaná část
výživného se nevrací,

je v souladu i se základní zásadou soukromého práva,
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a sice se zásadou ,,vigilantibus iura scripta sunt“ (soukromá práva patří bdělým). Je totiž
na povinném, aby se domáhal u soudu snížení či zrušení výživného bez zbytečného odkladu.
Právní úprava zásady, že spotřebované výživné se nevrací, se neuplatní v případě
vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilému dítěti, které nabylo plné svéprávnosti,
vůči zletilému dítěti ani v případě vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.
Problémy mohou v praxi nastat v případě popření otcovství k dítěti (ve smyslu ust. § 785
a násl. OZ). Popřením otcovství k dítěti zanikne vyživovací povinnost muže, který úspěšně
své otcovství popřel, ex lege, neboť dojde k zániku statusového poměru mezi tímto mužem
a dítětem, přičemž rozsudek o popření otcovství má konstitutivní povahu. Podle ust. § 915
odst. 1 OZ má pak oprávněné dítě právo sdílet se svými rodiči zásadně shodnou životní
úroveň.
Problém může nastat tehdy, pokud muž, který úspěšně popřel otcovství k dítěti,
plnil tomuto dítěti v souladu se zásadou sdílení shodné životní úrovně nadstandardní výši
výživného. Podle právní teorie ,,dítě není povinno toto výživné vracet, neboť je třeba ctít jeho
dobrou víru ve věci svého statusu a z něho vyvěrajícího majetkového práva na stejnou životní
úroveň. Skutečnost, že matka otce dítěte uvedla v omyl ve věci jeho otcovství, nemůže jít
k tíži dítěte. To je věcí mezi matkou a otcem.“262 Vždy se bude individuálně posuzovat
poctivost jednání matky, jakož i vědomí, či nevědomí muže o otcovství k dítěti. Muž tak
bude mít

popřípadě

právo

na

vydání

bezdůvodného

obohacení

vůči

matce,

popř. vůči ,,pozdějšímu“ otci dítěte (viz dále). Lze rovněž uvažovat i o náhradě újmy
způsobené jednáním matky.263
V případě popření otcovství k dítěti mohou problematické situace nastat také s ohledem
na budoucí určení otcovství jiného muže. Rozsudek o určení otcovství má rovněž
konstitutivní povahu. V případě určení otcovství může oprávněné dítě ve smyslu ust. § 922
odst. 1 OZ požadovat po ,,novém“ otci úhradu výživného, jehož výše bude odpovídat jeho
životní úrovni, a to až tři roky zpětně. To však platí pouze za předpokladu, že životní úroveň
,,nového“ otce je vyšší než životní úroveň muže, jehož otcovství bylo úspěšně popřeno,
a oprávněné dítě tak požaduje uhradit rozdíl ve výši výživného způsobený odlišnou
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životní úrovní obou mužů. Tento názor byl dovozen soudy,264 ačkoliv je to v rozporu
se skutečností, že otcovství k dítěti je určeno až dnem právní moci konstitutivního rozsudku.
Podle právní teorie může dále muž, který své otcovství k dítěti úspěšně popřel,
uplatnit vůči ,,novému“ otci právo na vydání bezdůvodného obohacení spočívajícího v tom,
co tento muž na výživném pro dítě plnil.265 I v této situaci bude zapotřebí individuálně
posuzovat konkrétní okolnosti daného případu s ohledem na poctivost jednání (tj. jednání
v dobré víře), jakož i na povědomí muže o otcovství.
V právní teorii se však vyskytuje i odlišný názor, podle kterého se muž, který úspěšně
popřel otcovství k dítěti, nikdy nemůže domáhat vydání bezdůvodného obohacení vůči muži,
jehož otcovství k tomuto dítěti bylo následně určeno, a to z toho důvodu, že až do právní moci
konstitutivního rozsudku o popření otcovství byl právním otcem dítěte. 266

Podle tohoto

názoru by totiž opačný závěr vedl k popření rozdílu mezi právním a faktickým otcovstvím.
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9. Formy plnění vyživovací povinnosti
9.1 Právní úprava v Německu
V ust. § 1610 odst. 1 BGB se stanoví, že oprávněnému má být plněno přiměřené výživné,
přičemž ve smyslu ust. § 1612 odst. 1 BGB má zásadně být plněno v penězích.
Z toho vyplývá, že pokud existuje více možných forem plnění výživného, má být výživné
plněno formou peněžitého důchodu. Podle ust. § 1612 odst. 3 BGB je pak jednotlivá částka
peněžitého důchodu, tj. výživného, splatná vždy předem na každý následující měsíc.
Odlišná je situace v případě vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem. Zde je třeba
připomenout ust. § 1606 odst. 3 věta druhá BGB, podle kterého jsou v případě oprávněného
nezletilého dítěte, které neuzavřelo manželství, rovnocenná plnění výživného v penězích
a plnění výživného formou osobní péče o dítě a výchovy dítěte. Tuto skutečnost, že výživné
nemusí být plněno jen v penězích, zákon zohledňuje v ust. § 1612 odst. 2 BGB, ovšem podle
odst. 1 téhož ustanovení je zřejmé, že primární variantou je podle zákona výživné v penězích.
Pokud se týká výživného pro oprávněné dítě, které neuzavřelo manželství,
mohou povinní rodiče ve smyslu ust. § 1612 odst. 2 BGB určit, v jaké formě a pro jaký
časový úsek má být výživné plněno, a to vždy předem, přičemž musí být brán potřebný ohled
na zájmy oprávněného dítěte. Toto právo na určení formy výživného se vztahuje na případy
vyživovací

povinnosti

rodičů

vůči

oprávněnému

nezletilému

i

zletilému

dítěti,

které neuzavřelo manželství, ovšem ne na případy vyživovací povinnosti rodičů
vůči oprávněnému zletilému dítěti, které je rozvedené. Na rozdíl od práva povinného
požadovat určení jiné formy výživného než v penězích podle ust. § 1612 odst. 1 in fine BGB
(viz dále), nevyžaduje právo rodičů na určení formy výživného žádné zvláštní důvody,
pouze je třeba řádně zohlednit zájmy oprávněného dítěte.
Právo povinných rodičů určit formu výživného je v zákoně upraveno ze tří důvodů.
Zaprvé smyslem této (výslovné) právní úpravy jsou ekonomické zájmy povinných rodičů,
pro které může být finančně výhodnější zabezpečovat oprávněné děti (nadále nebo znovu)
ve své domácnosti, než jim financovat jejich vlastní bydlení a stravu. Zadruhé je touto
úpravou podporována snaha povinných rodičů na udržení rodinné sounáležitosti.
A konečně zatřetí, toto právo na určení zajišťuje povinným rodičům v případě plnění
114

naturálního výživného pokračující vliv na živobytí jejich oprávněného zletilého dítěte více,
než by tomu bylo při plnění výživného v penězích.267 Zde je třeba mít na pamětí ust. čl. 2
odst. 1 GG, podle kterého má každý právo na svobodný rozvoj své osobnosti, pokud tím
neporušuje práva jiných osob, ústavní pořádek a dobré mravy.
V případě oprávněného nezletilého dítěte, které neuzavřelo manželství, hraje významnou
roli péče o takové dítě a výchova takového dítěte. Pokud tuto osobní péči vykonávají
oba povinní

rodiče,

musí

se

o

formě

výživného

dohodnout,

což

koresponduje

s ust. § 1627 BGB, které se týká výkonu rodičovské odpovědnosti. V případě, že se povinní
rodiče o formě výživného nedohodnou, musí rozhodnout ve smyslu ust. § 1628 BGB soud
pro věci rodinné.268 Pokud pouze jeden z povinných rodičů vykonává osobní péči o oprávněné
dítě (např. v době po rozvodu manželství, kdy je dítě svěřeno do výlučné péče jednoho rodiče,
nebo z důvodu, že druhý rodič zemřel), je otázka určení formy jím plněného výživného
pro takové oprávněné dítě pouze na něm, neboť se jedná o výkon práva péče o dítě ve smyslu
ust. § 1631 BGB.269 Druhý povinný rodič, tedy ten, jemuž nenáleží péče o dítě,
může podle ust. § 1612 odst. 2 in fine BGB rozhodnout o formě výživného pro dítě,
pouze pokud jde o dobu, kdy se oprávněné dítě nachází v jeho domácnosti.
S určením formy výživného pro oprávněné zletilé dítě, které neuzavřelo manželství,
nevznikají žádné problémy, pokud rodiče žijí společně nebo pokud se na formě výživného
spolu dohodnou. Problematické to ale může být v případě, kdy jsou rodiče rozvedení nebo
pokud žijí odděleně. To vyplývá ze skutečnosti, že vůči oprávněnému zletilému dítěti rodiče
již nemají (nevykonávají) právo péče. V německé právní teorii existují na tuto situaci
tři názory.270
Podle prvního názoru jsou rodiče povinni při určení formy výživného postupovat
v dohodě, což vyplývá jednak z dikce ust. § 1612 odst. 2 věta první BGB, kde se hovoří
o ,,rodičích“ jako o dvou osobách, nikoliv o jednom ,,rodiči“, jednak ze skutečnosti,
že pokud by právo určit formu výživného náleželo každému z rodičů, aniž by bylo třeba jejich
dohody, mohlo by se stát, že se oba rozhodnou plnit oprávněnému dítěti výživné
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formou naturálního plnění ve snaze vyhnout se plnění výživného v penězích, které by měl
plnit podle rozhodnutí každého z rodičů vždy ten druhý z rodičů. 271
Podle druhého názoru mohou jednat rodiče při určení formy výživného nezávisle na sobě,
ovšem jen pokud jde o tu část výživného, kterou plní dotyčný rodič.
Podle třetího názoru náleží právo určit formu výživného každému z rodičů nezávisle
na druhém z rodičů, a to obsahově v plném rozsahu výživného, přičemž je nezbytné,
aby dotčený rodič byl schopen plnit oprávněnému dítěti výživné v plném rozsahu,
a to podle určení druhým rodičem.
Proti prvnímu názoru hovoří (navzdory dikci ,,rodiče“) skutečnost, že pokud by z důvodu
nejednotnosti rodičů nedošlo vůbec k určení formy výživného, mohlo by oprávněné dítě
uplatňovat nárok na výživné v penězích, neboť by se z důvodu chybějícího ujednání
povinných rodičů aplikovalo ust. § 1612 odst. 1 BGB, podle kterého má být výživné
poskytováno zásadně v penězích. Proti druhému názoru stojí dikce ust. § 1612 odst. 2
věta první BGB, které dovoluje určení formy výživného pouze pro celé výživné.
V právní teorii i v praxi se tedy uplatňuje třetí názor, ke kterému se ve svém rozhodování
přiklonil i Spolkový soudní dvůr.272 Ten však k tomuto názoru vyslovil dva dodatečné
předpoklady. Zaprvé důvody, které vedou k určení formy výživného, musí dostatečně
zohledňovat zájmy oprávněného dítěte. A zadruhé důvody vedoucí k určení formy výživného
musí natolik převažovat, že za současného zohlednění zájmů druhého povinného rodiče,
který se nepodílel na určení formy výživného, je možné po tomto rodiči spravedlivě
požadovat, aby zamýšlenou formu výživného přijal.273 S ohledem na tyto předpoklady by tak
např. bylo nepřijatelné, aby otec oprávněného dítěte, které po dobu své nezletilosti žilo
u své matky (z důvodu, že jí bylo po rozvodu manželství rodičů svěřeno do péče),
žádal po dosažení zletilosti tohoto dítěte plnění výživného formou naturálního plnění
ve své domácnosti.
S ohledem na nejednoznačnost zákonné úpravy je třeba zamyslet se nad smyslem
a účelem zákona, podle kterého mají mít povinní rodiče možnost plnit výživné pro oprávněné
dítě formou naturálního plnění, neboť to často vede k jejich menšímu ekonomickému zatížení,
nežli je tomu při plnění pravidelného peněžitého důchodu. Oprávněné zletilé dítě,
271
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které neuzavřelo manželství, tak mnohdy musí strpět omezení ve svém vlastním osobním
životě, které vyplývá z plnění výživného formou naturálního plnění namísto peněžitého
důchodu, přičemž však vždy musí být brán ohled nejen na zájmy obou povinných rodičů,
ale i na zájmy oprávněného dítěte.
Odpověď na otázku, jak řešit určení formy výživného pro oprávněné zletilé dítě,
které neuzavřelo manželství, se dá rozdělit podle toho, zda mají vyživovací povinnost
oba rodiče oprávněného dítěte, nebo jen jeden z rodičů. Je třeba připomenout, že stále
pojednáváme o problematičnosti situace, kdy rodiče, kteří mají vyživovací povinnost
vůči svému oprávněnému zletilému dítěti, jsou rozvedení, popř. žijí odděleně.
V případě, že vůči svému oprávněnému zletilému dítěti, které neuzavřelo manželství,
mají vyživovací povinnost oba rodiče, nelze v případě neshody rodičů ohledně určení formy
výživného aplikovat ani ust. § 1612 odst. 2 in fine BGB, neboť vůči zletilému dítěti
již neexistuje žádná péče ze strany rodičů, ani ust. § 1628 BGB, podle kterého by se rodiče
mohli obrátit na soud pro věci rodinné, neboť cit. ustanovení se týkají jen případů výkonu
péče, tj. rodičovské odpovědnosti, tedy pouze nezletilých dětí. Je třeba připomenout,
že oba rodiče mají ve smyslu ust. § 1606 odst. 3 BGB povinnost plnit výživné
pro své oprávněné dítě poměrně podle své způsobilosti plnit vyživovací povinnost.
V případě, že se povinní rodiče neshodnou na určení formy výživného pro oprávněné dítě,
může to vést k ohrožení životních potřeb dítěte.
Závěr je takový, že každý z povinných rodičů sice může vykonávat své právo určit formu
výživného sám, musí však přitom brát náležitý ohled na druhého povinného rodiče,
neboť rozhodnutí jednoho rodiče o formě výživného pro oprávněné dítě má bezprostřední vliv
na vyživovací povinnost druhého rodiče. Tento náležitý ohled je nezbytný z toho důvodu,
že není možné, aby oba povinní rodiče plnili výživné pro své oprávněné dítě v naturální
podobě. Pokud se povinní rodiče nedohodnou na formě výživného pro oprávněné dítě,
potom jsou oba povinni plnit vyživovací povinnost v penězích.274
V případě, že vyživovací povinnost k oprávněnému zletilému dítěti, které neuzavřelo
manželství, má jen jeden z rodičů, záleží samozřejmě určení formy výživného pouze na něm.
I v tomto případě však musí povinný rodič brát ohled na zájmy druhého rodiče.275
Podle judikatury Spolkového soudního dvora může rodič, který má vyživovací povinnost,
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rozhodnout o formě výživného bez souhlasu druhého rodiče jen ve dvou případech:
jednak tehdy, pokud nejsou zájmy druhého rodiče dotčeny, jednak tehdy, pokud důvody
pro učinění rozhodnutí o určení formy výživného jsou natolik významné, že při zohlednění
zájmů druhého rodiče je tento povinen strpět rozhodnutí o formě výživného.276
O tom, zda byly dostatečně zohledněny zájmy druhého rodiče, který nemá
k oprávněnému zletilému dítěti vyživovací povinnost, lze rozhodnout pouze v řízení
o výživné, jehož účastníky jsou oprávněné zletilé dítě a rodič, který má vyživovací povinnost,
nikoliv však druhý rodič. Rodič, jehož zájmy mají být při určení formy výživného
zohledněny, tedy nemá žádnou možnost, jak se přezkoumání správnosti a přiměřenosti formy
výživného soudně domoci. Všechno záleží pouze na oprávněném zletilém dítěti,
zda se rozhodne podat žalobu a v případném soudním sporu žalobce prokáže, že forma
výživného je pro něj nepřijatelná. Rodič, který nemá vyživovací povinnost vůči oprávněnému
zletilému dítěti, nemá aktivní žalobní legitimaci, ani není účastníkem takového řízení.
Forma výživného může být zásadně dvojí, a sice na jedné straně výživné v penězích,
na druhé straně pak výživné formou naturálního plnění, tedy v podobě bydlení a stravy
v domácnosti povinných rodičů a poskytováním kapesného.277 Pokud se povinní rodiče
rozhodnou pro formu naturálního plnění, musí toto výživné být fakticky a právně
uskutečnitelné a dále musí pokrývat veškeré životní potřeby oprávněného dítěte.278
Určení formy výživného, které rodiče plní oprávněnému nezletilému dítěti, se musí týkat
celého

výživného,

které

však

může

být

plněno

ve

více

různých

formách.

Zpravidla se oprávněnému nezletilému dítěti plní výživné formou naturálního plnění,
zatímco v penězích se obvykle plní pouze kapesné či obdobné finanční příspěvky.
Plnění výživného úzce souvisí s osobní péčí o oprávněné dítě, neboť forma výživného,
cíl výchovy dítěte a výchovné metody by měly být v souladu. V domácnosti povinného rodiče
tak může být oprávněnému dítěti poskytováno bydlení, strava, ošacení či kapesné.279
Z povinnosti péče o dítě a výchovy dítěte vyplývá, že potřeby malého dítěte, které má
vůči svým rodičům právo na výživné, nemohou být namísto výše uvedených plnění
uspokojovány v penězích. Umístění oprávněného dítěte v nějakém ústavu či internátu
však může být pokládáno za dostačující.
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Výživné

pro

oprávněné

již

zletilé

dítě

mohou

povinní

rodiče

plnit

buď formou naturálního plnění v domácnosti rodičů, nebo formou poskytnutí vlastního
bydlení pro oprávněné dítě, v ostatních případech pak v penězích. Čím je však oprávněné
zletilé dítě starší, tím méně může vznášet námitky proti určené formě výživného
s odůvodněním, že na ně při určení formy výživného nebyl brán potřebný zřetel.
U oprávněného zletilého dítěte, které již delší dobu žije samostatně, nemusí pokaždé být
společné soužití v domácnosti s jeho povinnými rodiči bráno jako přijatelné. Od oprávněného
zletilého dítěte se však očekává o to větší ohled, čím vyšší je způsobilost povinného rodiče
plnit vyživovací povinnost v penězích. Prosté přání oprávněného zletilého dítěte emancipovat
se a žít svůj vlastní život nezávisle na povinných rodičích tak nemusí mít žádný význam,
protože hospodářské zájmy povinných rodičů mají přednost před přáním oprávněného
zletilého dítěte.280
Povinní rodiče tak mohou oprávněnému zletilému dítěti určit výživné ve formě bydlení
a stravy ve své domácnosti. Proti tomu může oprávněné zletilé dítě namítnout jen závažné
důvody, jakými jsou např. násilí či týrání ze strany jednoho rodiče nebo obou rodičů,
manipulace dítěte ze strany jednoho rodičů nebo obou rodičů, nepřiměřené podmínky
k bydlení, nedůvodné vměšování se rodičů do života dítěte, velká vzdálenost do místa studia
nebo nutnost studia v zahraničí.
Důvody, pro které oprávněné zletilé dítě může odmítnout výživné formou naturálního
plnění od svých povinných rodičů, mohou spočívat rovněž v závažném osobním napětí
mezi rodiči nebo v hlubokém odcizení dítěte od rodičů. Tyto důvody však může oprávněné
zletilé dítě namítat pouze tehdy, pokud rozvrat vztahu mezi oprávněným dítětem a povinnými
rodiči má základ v chování rodičů. Jen v takovém případě mohou převážit zájmy oprávněného
zletilého dítěte nad ekonomickými zájmy povinných rodičů. Pokud však došlo k rozvratu
rodinných vztahů zaviněným jednáním oprávněného zletilého dítěte, nemůže toto dítě namítat
špatné rodinné poměry.
Při určení formy výživného musí být zváženy jednak zájmy povinných rodičů,
jednak zájmy oprávněného dítěte. Jsou to v první řadě právě povinní rodiče, kteří mají právo
určit formu výživného, teprve poté se oprávněné dítě může popřípadě obrátit
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na soud pro věci rodinné, většinou z důvodu, že žádá plnění výživného v penězích,
namísto výživného formou naturálního plnění.281
Právo povinných rodičů určit formu výživného je v zákoně upraveno z toho důvodu,
aby nedocházelo k nepřiměřenému hospodářskému zatížení povinných rodičů plněním
výživného v penězích, a to zejména s ohledem na stále delší dobu studia oprávněných
zletilých dětí. V žádném případě toto právo nemá sloužit k ovlivňování osobnosti
a ke kontrole způsobu života oprávněného zletilého dítěte, které neuzavřelo manželství.
Právo rodičů dítě vychovávat totiž končí nabytím zletilosti dítěte a každý následný dohled
rodičů by bránil vývoji samostatně odpovědné osobnosti dítěte. Důvodem toho, že povinní
rodiče mají právo určit formu výživného, je zejména úzký příbuzenský vztah rodičů a dětí
a s tím

související

nutnost

zohlednění

ekonomických

zájmů

povinných

rodičů,282

což má souvislost rovněž s ust. § 1618a BGB, podle kterého jsou rodiče a děti povinni
vzájemně brát na sebe ohled.
Oprávněné dítě může své námitky proti určení formy výživného rodiči uplatnit v řízení
ve věci výživného. V praxi se jedná o případy, kdy oprávněné dítě žádá změnu formy
výživného z naturálního plnění, které určili povinní rodiče, na výživné v penězích.
Pouze nikoliv náležitý ohled na zájmy oprávněného dítěte při určení formy výživného rodiči
může být jediným důvodem, pro který soud pro věci rodinné rozhodne o tom, že forma
naturálního výživného, kterou rodiče určili, je nevhodná. Soud však přitom musí pečlivě
zvážit také zájmy povinných rodičů, zejména pak jejich ekonomickou situaci.283
V případě, že se povinní rodiče oprávněného dítěte, které neuzavřelo manželství,
rozhodnou plnit tomuto dítěti výživné formou naturálního plnění namísto výživného
v penězích, může nastat situace, že se oprávněné dítě rozhodne proti vůli svých povinných
rodičů žít mimo domácnost rodičů a nechat se živit od třetí osoby. Pokud však tato třetí osoba
uplatní vůči povinným rodičům nárok na náhradu vzniklých nákladů v souvislosti
s vyživováním dítěte, nejsou rodiče povinni tyto náklady nahradit, a to s odkazem na to,
že se dříve

rozhodli

plnit

svoji

vyživovací

povinnost

vůči

oprávněnému

dítěti

formou naturálního plnění, nikoliv v penězích.284 Opačný závěr by vedl k tomu,
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že by si oprávněné dítě mohlo proti svým povinným rodičům vynutit plnění výživného
v penězích.
Zásadně se výživné plní v penězích. Ve výjimečných případech ale povinný může žádat,
aby mu bylo dovoleno plnit výživné jinak než ve formě peněžitého důchodu.
Povinný ale musí prokázat, že pro to existují zvláštní důvody. To upravuje ust. § 1612 odst. 1
in fine BGB. Toto pravidlo se však vztahuje na jiné případy plnění vyživovací povinnosti,
než je vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, pro předmět této práce je tato úprava
relevantní pro vyživovací povinnost dětí vůči jejich rodičům. Takovými zvláštními důvody
může být např. přijetí oprávněného do domácnosti povinného z důvodu, že povinný není s to
plnit pravidelně výživné v penězích, nebo např. umístění oprávněného ve speciálním zařízení
z důvodu jeho invalidity.
V každém případě se jedná o právo povinného požadovat připuštění jiné formy
výživného než v penězích, naproti tomu oprávněný žádné takové právo nemá (tj. oprávněný
si nemůže vybírat). Otázkou zůstává, jak může povinný toto své právo ,,požadovat jinou
formu výživného než v penězích“ vykonat.
V úvahu přichází právo na uzavření smlouvy s oprávněným, jednostranné právní jednání
(oznámení) učiněné vůči oprávněnému nebo uplatnění práva žalobou. Podle převažujícího
názoru právní teorie je správný ten výklad, že se jedná o právo povinného na uzavření
smlouvy s oprávněným,285 a to jednak z toho důvodu, že dikce ust. § 1612 odst. 1 in fine BGB
se tomu nejvíce přibližuje, jednak z důvodu systematického výkladu, kdy zákonodárce chtěl
odlišit tuto právní úpravu od ust. § 1612 odst. 2 věta první BGB, ve kterém se upravuje právo
na jednostranné určení formy výživného jakožto silnější právo povinného, než jaké
je upraveno v ust. § 1612 odst. 1 in fine BGB.

9.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Česká právní úprava neobsahuje na rozdíl od německé právní úpravy výslovné
ustanovení o tom, že výživné má být plněno v penězích. Odlišnost forem výživného
lze dovodit z vymezení výživného, které má sloužit k zajištění živobytí oprávněného,
přičemž jeho účelem je ,,zabezpečování všech odůvodněných potřeb věřitele (oprávněného),
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vždy ve vazbě na schopnosti, možnosti a majetkové poměry dlužníka (povinného) a druh
vyživovací povinnosti. Jedná se tedy nejen o uhrazování výživy v užším slova smyslu,
ale i o uspokojování ostatních hmotných potřeb (ošacení, hračky, zdravotní pomůcky,
školní potřeby a potřeby pro vzdělání, kroužky, sport) či potřeb nehmotných (vzdělání,
včetně školného, kulturní a duševní rozvoj) a potřeby bydlení oprávněných.“286
Výživné je pak ve smyslu ust. § 1722 OZ plněním majetkové povahy, které může
být poskytováno v peněžité nebo nepeněžité formě. V případě, že je výživné plněno
v nepeněžité formě, je zapotřebí si uvědomit, že ačkoliv se nejedná o plnění v penězích,
je to plnění, které je penězi ocenitelné, čímž naplňuje svou majetkovou povahu.287 Tak lze
např. penězi ocenit péči o nezletilé dítě vyjádřením odměny, kterou by bylo zapotřebí uhradit
třetí osobě (chůvě) či výchovnému zařízení (jesle), stejně tak lze ocenit v penězích péči
o nemohoucího nebo nemocného rodiče prostřednictvím odměny, která by musela být
zaplacena osobnímu pečovateli. Pokud rozhoduje o vyživovací povinnosti soud,
stanoví výživné vždy v peněžité formě.
Výživné v penězích se plní v pravidelných peněžitých dávkách, které jsou splatné vždy
na měsíc dopředu (ust. § 921 odst. 1 OZ). To znamená, že dávku výživného je třeba zaplatit
vždy alespoň do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, na nějž
je výživné plněno. Plnění výživného je tedy svou povahou dlouhodobé a opakující se
a výše výživného by měla být vždy stanovena konkrétní částkou (za jeden kalendářní měsíc).
Výživné slouží jak k zajištění obvyklých, pravidelných potřeb oprávněného, tak k pokrytí
jeho nahodilých, nepravidelných, sezónních či mimořádných potřeb. Soudní praxe dovozuje,
že výše výživného by měla být určena takovým způsobem, aby měsíční dávka výživného
pokryla jak běžné potřeby oprávněného, tak potřeby vzniklé mimořádně či nahodile. 288
Oprávněný pak nemůže po povinném požadovat jednorázový příspěvek navíc na úhradu
mimořádných či nahodilých potřeb ani platbu výživného na více období dopředu z důvodu
vzniku takových potřeb.
Současná teorie rodinného práva se však kloní k opačnému názoru, podle kterého
,,nová právní úprava rigidní koncepci pravidelných měsíčních plateb výživného mění
ve prospěch oprávněných. Může-li soud rozhodnout jinak, může tzv. nad rámec
286

HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2017, str. 253 (Králíčková).
287
NOVÁ, H. Vyživovací povinnost obávaná i opomíjená. Bulletin advokacie, 2008, č. 1 – 2, str. 33.
288
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 2. 1989, sp. zn. 5 Cz 42/88.
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tradičních měsíčních plateb výživného rozhodnout o povinnosti rodiče či obou rodičů,
resp. prarodičů, poskytnout dítěti i jinou, další částku, a to jednorázově či ve splátkách.“289
Tak tomu bude např. v případě vzniku potřeby uhradit zdravotní zákrok, roční zápisné
či školné, zimní výcvikový kurz apod. Vždy bude třeba zkoumat individuální okolnosti
daného případu. Odlišným případem je podstatná změna poměrů v případě vyživovací
povinnosti vůči nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti (ve smyslu ust. § 923
odst. 1 OZ), která je předpokladem pro změnu výše výživného (viz výše).
Oprávněný a povinný se mohou spolu dohodnout na jiných než měsíčních dávkách
(např. čtvrtletních či ročních), přičemž je třeba brát ohled na zásady týkající se práva
na výživné a vyživovací povinnosti, jako je zásada ochrany slabší strany a zásada rodinné
solidarity, a dále na účel výživného. Stranami dohody mohou být pouze zletilé
a plně svéprávné osoby. Rovněž soud může otázku splatnosti výživného rozhodnout jinak.
Ustanovení § 918 OZ upravuje výjimku z výše uvedeného pravidla o pravidelných
měsíčních peněžitých dávkách: soud může v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti
v případech hodných zvláštního zřetele uložit povinnému, aby složil zálohu na výživné
splatné v budoucnu. Jedná se o zvláštní zajišťovací institut, nazývaný tezaurace výživného.
Složením zálohy na výživné vyživovací povinnosti nezaniká, záloha nemá ani charakter
odbytného, jehož poskytnutím by se povinný zprostil své vyživovací povinnosti.
Případy zvláštního zřetele hodné, ve kterých může soud uložit povinnost složit zálohu,
se odvíjejí od osoby povinného, kdy existuje důvodná obava, že by výživné v budoucnu
nemuselo být plněno. Tak je tomu např. v případě, kdy ,,povinný má příjmy jen nepravidelné
(sezónní), že podstupuje nepřiměřená majetková rizika, že plánuje dlouhodobý pobyt
(pracovní, studijní) v zahraničí nebo že rozumně nenakládá se získanými (ať již vydělanými,
zděděnými, či darem

poskytnutými) prostředky (marnotratnost, chorobná hráčská

vášeň atp.)“.290 Funkce zálohy na výživné je tak preventivně uhrazovací, a to právě s ohledem
na budoucí splatné dávky výživného.
Pokud se týká vlastnictví složené zálohy, zákon výslovně upravuje fikci, že se na ni hledí
jako na majetek povinného. Z toho vyplývá, že ve prospěch povinného půjdou např. úroky
z bankovního

účtu,

na

kterém

je

záloha

289

složena,

naopak

k jeho

tíži

půjdou

HRUŠÁKOVÁ, M.; KRÁLÍČKOVÁ, Z.; WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo
(§ 655 – 975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 1135 (Králíčková).
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ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II
(§ 655 až 975). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 592 (Elischer).
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poplatky spojené s tímto účtem. V případě, že povinný zemře, složená záloha na výživné bude
předmětem dědení. Zákon dále uvádí, že do vlastnictví dítěte přechází poskytnuté výživné
postupně k jednotlivým dnům splatnosti výživného. Z toho vyplývá, že soud musí rozhodnout
i o výši jednotlivých pravidelně se opakujících dávek. Složená záloha tak ex lege přechází
z vlastnictví povinného rodiče do vlastnictví oprávněného dítěte postupně.
Institut tezaurace výživného je aplikovatelný pouze v případě vyživovací povinnosti
rodičů k dítěti, ať již nezletilému, či zletilému. Předpokladem institutu zálohy na budoucí
výživné je skutečnost, že povinnému rodiči musí být soudem před uložením povinnosti složit
zálohu na výživné, nebo nejpozději spolu s uložením této povinnosti stanovena vyživovací
povinnost k dítěti.
Institut tezaurace výživného ve smyslu ust. § 918 OZ je nutné důsledně odlišovat
od institutu tvorby úspor ve smyslu ust. § 917 OZ. Zatímco úspory slouží k uspokojení potřeb
oprávněného, které vzniknou, resp. mohou vzniknout ve vzdálenější budoucnosti,
složené zálohy mají jinou funkci – jejich účelem je ,,zajistit dítěti pravidelné platby výživného
i v době, kdy povinný subjekt nemá dostatečný příjem nebo výživné nemůže plnit“.291
Odlišností mezi oběma instituty je také to, že část výživného poskytnutá za účelem
tvorby úspor přechází ihned do vlastnictví oprávněného dítěte, zatímco složená záloha
na výživné zůstává ve vlastnictví povinného rodiče a do vlastnictví oprávněného dítěte
přechází postupně spolu se vznikem práv na jednotlivou dávku výživného. Odlišná je také
skutečnost, že institut tezaurace výživného se uplatní pouze v případě vyživovací povinnosti
rodičů k dítěti (nezletilému i zletilému), zatímco institut tvorby úspor se kromě toho uplatní
i v případě vyživovací povinnosti jiného předka (např. prarodiče) k nezletilému dítěti,
které nenabylo plné svéprávnosti.
Nepeněžité plnění výživného se uskutečňuje zejména formou osobní péče o oprávněného
(ať již nezletilé, či zletilé dítě nebo o oprávněného rodiče), dále poskytováním bydlení
oprávněnému, výkonem péče o společnou rodinnou domácnost, zajišťováním stravy, ošacení,
praním, žehlením nebo poskytováním jiného naturálního plnění (např. otop). Na závěr je třeba
doplnit, že pro nepeněžitou formu výživného se z povahy věci neuplatní ust. § 921 odst. 1 OZ,
které upravuje splatnost výživného měsíčně předem.
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ŠMÍD, O.; VACOVÁ, R. a kol. Výživné. 1. vydání. Praha: Leges, 2019, str. 58 (Šmíd, Vacová).
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10. Povinnost poskytovat informace v německé
právní úpravě
Ustanovení § 1605 odst. 1 BGB stanoví informační povinnost. Spočívá v tom, že rodiče
a děti navzájem (jakožto příbuzní v přímé linii) jsou povinni poskytovat si na vyžádání
informace o svých příjmech a majetkových poměrech, aby mohla být určena vyživovací
povinnost co do základu a rozsahu. Informační povinnost se týká obou zúčastněných osob,
tedy jak oprávněného, tak povinného.
V rámci poskytování informací jsou tak rodiče a děti povinni vzájemně předložit různé
doklady, především potvrzení od zaměstnavatele, popřípadě také pracovní smlouvu.292
Podle ust. § 1605 odst. 1 in fine BGB může podle okolností v daném případě postačovat
poskytnutí čestného (místopřísežného) prohlášení (ve smyslu ust. § 260 a § 261 BGB).
Informační povinnost zahrnuje rovněž sdělení povinného o případných dalších oprávněných,
vůči kterým má povinný popřípadě vyživovací povinnost.293
Zakotvení vzájemné informační povinnosti bylo nezbytné vzhledem k tomu, o jaké řízení
se v případě řízení o výživné jedná, že totiž nejde o řízení nesporné, kde má soud povinnost
zjišťovat rozhodné skutečnosti (a nese tak odpovědnost za objasnění skutkového stavu),
ale o řízení sporné (srov. k tomu kap. 11). Účelem informační povinnosti je skutečnost,
že v případném soudním řízení o nároku na výživné má jak oprávněný, tak povinný břemeno
tvrzení i břemeno důkazní, pokud se týká skutečností, které naplňují zákonné předpoklady
práva na výživné a vyživovací povinnosti.
Předpokladem informační povinnosti je existence práva na výživné, resp. vyživovací
povinnosti, neboť jedině tehdy je spravedlivé požadovat, aby oprávněný či povinný museli
sdělit informace o svých příjmech a majetkových poměrech. Je tedy nutné zkoumat všechny
předpoklady

pro

vznik

práva

na

výživné,

resp.

vyživovací

povinnosti,

s výjimkou předpokladu týkajícího se hospodářských poměrů oprávněného či povinného,
tedy s výjimkou potřebnosti (odkázanosti) oprávněného či způsobilosti povinného plnit
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SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 241.
SCHWAB, D. Familienrecht. 25., nově zpracované vydání. München: C. H. Beck, 2017, str. 406.
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vyživovací povinnost. Dalším nezbytným předpokladem je skutečnost, že požadované
informace mají vliv na konkrétní právo na výživné a vyživovací povinnost.294
Pokud se týká rozsahu poskytovaných informací, je příslušná osoba povinna poskytnout
systematický přehled požadovaných údajů, které osobě požadující informace umožní
bez nadměrného úsilí vyčíslit výši výživného (to vyplývá z ust. § 259 BGB). Pro vyčíslení
výše výživného je třeba obvykle doložit doklady za poslední rok, popřípadě podle okolností
i za delší časové období. Od osoby samostatně výdělečně činné může být požadováno
předložení přiznání k dani z příjmů, přičemž při kolísajících příjmech je tato osoba povinna
doložit své příjmy za poslední tři roky.
S ohledem na zásadu jednání v souladu s dobrou vírou vyplývající z ust. § 242 BGB
se ukazuje, že informační povinnost může být mnohem širší, neboť se obecně může týkat
i dalších osob, než jen oprávněného či povinného rodiče nebo dítěte. Tak např. rodič,
který má vyživovací povinnost vůči svému oprávněnému zletilému dítěti, může požadovat
informace o příjmech a majetku od druhého rodiče oprávněného dítěte. Stejné právo
na informace má také povinný rodič či povinné dítě vůči manželovi nebo rozvedenému
manželovi oprávněného dítěte či oprávněného rodiče, resp. registrovanému partnerovi nebo
bývalému

registrovanému

partnerovi

oprávněného

dítěte

či

oprávněného

rodiče,

neboť vyživovací povinnost manžela nebo rozvedeného manžela, resp. registrovaného
partnera nebo bývalého registrovaného partnera, má přednost před vyživovací povinností
rodiče či dítěte.
Pokud se osoba povinná poskytnout informace dostane do prodlení s poskytnutím
informací, může této osobě vzniknout povinnost nahradit škodu způsobenou takovým
prodlením (to vyplývá z ust. § 280 odst. 1 a 2 BGB ve spojení s ust. § 286 BGB) nebo
povinnost vydat bezdůvodné obohacení. Kromě toho může být od takové osoby požadováno
výživné i za dobu minulou (ust. § 1613 odst. 1 BGB, viz výše).
V případě, že osoba povinná poskytnout informace tyto informace vůbec neposkytne,
poskytne je neúplně, nikoliv řádně nebo poskytne nesprávné informace, má osoba,
která má právo na poskytnutí informací a která o poskytnutí informací požádala,
právo domoci se poskytnutí informací soudní cestou295 (s ohledem na ust. § 231 odst. 1 bod 1
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a § 235 zákona o řízení v rodinných věcech a v záležitostech nesporného soudnictví296).
Soud pak může osobě povinné informace poskytnout nařídit, aby poskytla informace
o svém příjmu, majetku a o svých osobních a ekonomických poměrech a aby předložila
příslušné dokumenty a doklady, pokud je to nutné pro vyměření výživného. Pokud ani poté
dotyčná osoba informace neposkytne, může se soud obrátit na třetí osoby, aby potřebné
informace poskytly ony (podle ust. § 236 zákona o řízení v rodinných věcech a v záležitostech
nesporného soudnictví297). Takovou osobou

je

např. zaměstnavatel,

finanční

úřad

či zaopatřovací instituce.
Pokud již osoba povinná poskytnout informace takové informace poskytla, může být
znovu požádána o podání informací nejpozději po dvou letech. Podle ust. § 1605 odst. 2 BGB
však mohou být informace od takové osoby vyžadovány i před uplynutím dvou let,
pokud existuje důvodné přesvědčení, že dotyčná osoba od okamžiku dřívějšího poskytnutí
informací disponuje podstatně vyšším příjmem nebo nabyla další majetek.
V českém právním řádu není zákonem vzájemná informační povinnost oprávněného
a povinného upravena.

296
297

Viz dále.
Viz dále.
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11. Soudní řízení ve věcech výživného
11.1 Právní úprava v Německu
Soudní řízení ve věcech výživného je v německém právním řádu pro všechny děti
(bez ohledu na to, zda jde o děti narozené v manželství nebo mimo manželství) upraveno
jednotně, a to v zákoně o řízení v rodinných věcech a v záležitostech nesporného soudnictví298
(dále jen ,,FamFG“).
Tento zákon, a nikoliv obecné předpisy civilního procesního práva, se aplikuje pro soudní
řízení ve věcech vyživovací povinnosti mezi příbuznými z důvodu, že takové řízení náleží
mezi rodinné věci (ust. § 111 bod 8 FamFG). Řízení o výživné se řadí mezi tzv. rodinné
sporné věci (ust. § 112 bod 1 FamFG),299 pro které platí obecné předpisy civilního procesního
práva,

tedy

ZPO,

s odchylkami

a

zvláštnostmi

upravenými

v rámci

FamFG

(ust. § 112 bod 1 FamFG ve spojení s ust. § 113 odst. 1 FamFG). Řízení o výživné
je upraveno v ust. § 231 a násl. FamFG.
S ohledem na skutečnost, že se v případě řízení o výživné jedná o rodinnou věc,
rozhoduje v prvním stupni jako věcně příslušný tzv. soud pro věci rodinné,300
což jsou zvláštní oddělení zřízená v rámci obvodního/okresního soudu.301 O stížnosti,
tj. o řádném opravném prostředku rozhoduje vrchní zemský soud,302 nikoliv zemský soud,303
a o právní stížnosti, tj. o mimořádném opravném prostředku rozhoduje Spolkový soudní
dvůr.304 Místní příslušnost soudu pro věci rodinné se určuje podle ust. § 232 FamFG.
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Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
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FamFG rozděluje rodinné věci (definované v ust. § 111 FamFG) do třech kategorií, a sice manželské věci,
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odst. 1 ústavního zákona o soudech [Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151)
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Něm.: Oberlandesgericht.
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Něm.: Landgericht.
304
Něm.: Bundesgerichtshof.
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Řízení o výživné lze zahájit jen na návrh, a to návrh na plnění. Pokud je navrhovatelem
nezletilé dítě, musí být zastoupeno svým zákonným zástupcem, popřípadě jinou osobou
(ve smyslu ust. § 1629 BGB). Soud má zvláštní oprávnění zjistit ekonomickou situaci
účastníků řízení, přičemž i třetí osoby mohou být povinny poskytnout potřebné informace,
např. zaměstnavatel (ust. § 236 FamFG). Podle ust. § 114 odst. 1 FamFG platí pro řízení
ve věcech výživného advokátní přímus (ust. § 114 odst. 4 bod 1 FamFG), s výjimkou řízení
o vydání předběžného opatření. Konečné rozhodnutí soudu o návrhu nemá formu rozsudku,
ale usnesení (ust. § 38 FamFG).
V případě naléhavé potřeby může být podán rovněž návrh na vydání předběžného
opatření, které představuje dočasný prostředek pro zajištění nutných potřeb oprávněného
formou výživného (ust. § 49 a násl. FamFG ve spojení s ust. § 119 odst. 1 FamFG).
Tyto nutné potřeby vyplývají z účelu vyživovací povinnosti jakožto povinnosti zajistit
existenční jistotu. S ohledem na účel předběžného opatření je poté nutné uplatnit nárok
podáním návrhu na zahájení standardního soudního řízení.
V FamFG je obsažena speciální právní úprava týkající se předběžného opatření ve věcech
výživného, a sice v ust. § 246 – 248 FamFG. Zvláštní případy pak představuje předběžné
opatření před narozením dítěte nebo při určení otcovství dítěte. Podle ust. § 247 FamFG
je možné podat návrh na vydání předběžného opatření již před narozením dítěte,
a to pro plnění výživného pro první tři měsíce života dítěte. Návrh na vydání předběžného
opatření může podat i matka nenarozeného dítěte, přičemž návrh směřuje vždy
proti domnělému otci ve smyslu ust. § 1600d odst. 2 a 3 BGB. Podle ust. § 248 FamFG je pak
možné podat návrh na vydání předběžného opatření pro plnění výživného po narození dítěte,
ale ještě před určením otcovství k dítěti za předpokladu, že řízení o určení otcovství již
bylo zahájeno. Obě tato uvedená předběžná opatření slouží k dobru dětí narozených
mimo manželství.
Pro návrh na minimální výživné pro nezletilé dítě (viz výše) pak zákon upravuje speciální
zjednodušené soudní řízení (ust. § 249 – 260 FamFG), ve kterém rozhoduje vyšší soudní
úředník.305 V tomto zjednodušeném soudním řízení může být projednán i návrh, kterým se
oprávněné nezletilé dítě domáhá po povinném rodiči, se kterým nežije ve společné
domácnosti, přiznání výživného do výše 1,2 násobku (tedy 120 %) minimálního výživného.
305

Ustanovení § 25 bod 2 c) zákona o vyšších soudních úřednících [Rechtspflegergesetz (RPflG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. April 2013 (BGBl. I S. 778, 2014 I S. 46), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2573) geändert worden ist.].
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Toto zjednodušené soudní řízení se svým charakterem podobá rozkaznímu řízení,
rozhodnutí může být vydáno bez ústního jednání (ust. § 113 odst. 1 FamFG ve spojení
s ust. § 128 odst. 4 ZPO). To má sloužit ke zjednodušení celého řízení a k rychlému uplatnění
nároku oprávněného dítěte na výživné, což se projevuje např. tím, že není třeba prokazovat
ani potřebnost (odkázanost) oprávněného dítěte, ani způsobilost povinného rodiče dítěte plnit
vyživovací povinnost, dále musí být ihned uplatněny případné námitky povinného rodiče,
přičemž jejich okruh je omezen, tedy nikoliv všechny námitky jsou v tomto řízení přípustné.
Soudní rozhodnutí o přiznání minimálního výživného pro oprávněné nezletilé dítě nemá
formu rozsudku, ale usnesení (ust. § 253 odst. 1 FamFG), proti kterému může být podána
stížnost (ust. § 256 FamFG). Usnesení je koncipováno tak, že ve výroku není obsažena přesná
částka výživného, nýbrž výše výživného je určena pouze jako procentní částka minimálního
výživného. To je dáno skutečností, že minimální výživné pro oprávněné nezletilé dítě
nevychází ani z potřebnosti (odkázanosti) tohoto dítěte, ani ze způsobilosti povinného plnit
vyživovací povinnost. Výhodou však je skutečnost, že určení výživného formou procentní
výměry má za následek dynamický charakter minimálního výživného, což vede k odpadnutí
nutnosti vést soudní řízení pro změnu výše výživného.
Pokud oprávněné dítě žádá vyšší částku výživného, než je minimální výživné
pro nezletilé dítě, může kdykoliv podat soudu návrh na zahájení standardního sporného
rodinněprávního řízení. Totéž může kdykoliv učinit i povinný rodič. Podle ust. § 255 FamFG
je tak kdykoliv možné na návrh zahájit namísto zjednodušeného soudního řízení standardní
řízení o výživné.
Nárok na výživné nemusí být vždy nutně uplatněn pouze u soudu. Povinný, který dluží
na výživném, může svůj dluh mimosoudně uznat a podrobit okamžitému výkonu rozhodnutí
podle příslušné listiny. Často bývá vyživovací povinnost uznána povinným spolu s uznáním
otcovství k oprávněnému dítěti. Rovněž přichází v úvahu listina úřadu péče o mládež.306
Právní titul výživného může být změněn, pokud dojde k podstatné změně skutkových
nebo právních okolností, které vedly k vydání původního rozhodnutí o výživném.
Takovou podstatnou změnu skutkových okolností představuje zejména změna potřebnosti
(odkázanosti) oprávněného nebo změna způsobilosti povinného plnit vyživovací povinnost
(např. nemoc oprávněného nebo povinného, v důsledku čehož dojde ke změně potřebnosti
nebo způsobilosti plnit vyživovací povinnost, podstatná změna příjmů a majetkových poměrů
306

Něm.: Jugendamt.
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oprávněného nebo povinného apod.). Změna právních okolností může nastat např. změnou
judikatury nejvyšších soudů nebo změnou zákona.307 Výše uvedené platí nejen pro soudní
rozhodnutí, ale i pro jiné vykonatelné listiny (např. listiny úřadu péče o mládež).
Pro změnu vyživovací povinnosti je nutné podat návrh soudu pro věci rodinné ve smyslu
ust.

§ 238 FamFG.

Pokud

se

prokáže

existence

podstatné

změny

okolností,

dojde k přepočítání výše výživného, přičemž výživné v nové výši může být přiznáno nejdříve
ode dne zahájení soudního řízení o výživné.
Pokud se týká minimálního výživného pro oprávněné nezletilé dítě (viz výše), není
pro změnu jeho výše s ohledem na dynamický charakter tohoto výživného nutné žádné soudní
řízení. Soudní rozhodnutí o minimálním výživném se totiž automaticky přizpůsobuje novým
podmínkám, tedy na jedné straně s přibývajícím věkem oprávněného dítěte jeho zařazení
do příslušného věkového stupně, na druhé straně nové výši rozhodné částky počítané
z procentní výměry nezdanitelné částky existenčního minima, jejíž výše je každé dva roky
s ohledem na vývoj národního hospodářství upravována.308 Oprávněné dítě má v každém
případě právo kdykoliv podat soudu návrh na vyšší částku výživného, než je minimální
výživné pro nezletilé dítě.
Tyto právě uvedené skutečnosti ohledně automatického dynamizování minimálního
výživného platí pouze pro oprávněné nezletilé dítě, netýkají se tedy nijak oprávněných
zletilých dětí, a to ani privilegovaných zletilých dětí ve smyslu ust. § 1603 odst. 2
věta druhá BGB.309 To znamená, že po dovršení zletilosti oprávněného dítěte již nedochází
k dalšímu dynamizování dosud automaticky dynamizovaného právního titulu výživného,
ale výživné zůstává ve stejné výši, jaké bylo naposledy dosaženo, a popřípadě může
být změněno podle nových okolností cestou standardního soudního řízení. Důvody pro změnu
výše výživného mohou být např. přesunutí oprávněného dítěte do 4. věkového stupně
podle Düsseldorfské tabulky, změna příjmů povinných rodičů nebo naopak námitka
nepřiměřené tvrdosti uplatněná povinným rodičem ve smyslu ust. § 1611 odst. 1 BGB
(která však nemůže být uplatněna v případě výživného pro oprávněné nezletilé dítě).
Rovněž vykonatelné soudní rozhodnutí týkající se minimálního výživného pro nezletilé
dítě se ve svém obsahu automaticky bez dalšího přizpůsobuje objektivně určitelným

307

DETHLOFF, N. Familienrecht. 31., nově přepracované vydání. München: C. H. Beck, 2015, str. 358.
SCHLÜTER, W. BGB-Familienrecht. 14., nově zpracované vydání. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, str. 245.
309
MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 437.
308
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a každému známým kritériím. Příslušný výpočet minimálního výživného podle nových
okolností tak může být proveden na základě právního titulu výživného a příslušných
nezdanitelných částek existenčního minima nezletilého dítěte spolu s přídavkem na dítě
každým vykonávacím orgánem, popřípadě i zaměstnavatelem jakožto poddlužníkem.

11.2 Srovnání s právní úpravou v ČR
Soudní řízení ve věcech výživného se v českém právním řádu důrazně odlišuje
podle toho, zda se jedná o výživné pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti,
nebo pro ostatní osoby, tedy pro zletilé dítě, pro nezletilé dítě, které nabylo plné svéprávnosti,
nebo pro rodiče.
V případě řízení ve věci výživného pro oprávněné zletilé dítě, oprávněné nezletilé dítě,
které nabylo plné svéprávnosti, nebo pro oprávněného rodiče se jedná o klasické sporné řízení
vedené podle občanského soudního řádu. Toto řízení je možné zahájit pouze na návrh,
který se nazývá žalobou (ust. § 79 odst. 1 OSŘ), přičemž soud je návrhem vázán.
Řízení je ovládáno standardními zásadami pro sporné civilní řízení, jako je zásada dispoziční
a zásada projednací (ust. § 120 OSŘ). Účastníci řízení se nazývají žalobce a žalovaný
(ust. § 90 OSŘ).
Věcně příslušným soudem v prvním stupni je okresní soud (ust. § 9 odst. 1 OSŘ),
místně příslušným je obecný soud žalovaného (ust. § 84 OSŘ), tedy zásadně okresní soud,
v jehož obvodu má žalovaný bydliště (ust. § 85 odst. 1 OSŘ). Před zahájením řízení může být
ve věci výživného nařízeno předběžné opatření (ust. § 76 odst. 1 písm. a) OSŘ).
V rámci řízení o výživné mohou účastníci uzavřít smír, který schvaluje soud (ust. § 99 OSŘ).
Soud rozhoduje v prvním stupni rozsudkem (ust. § 152 odst. 1 OSŘ), který je ex lege
předběžně vykonatelný (ust. § 162 odst. 1 OSŘ). Proti rozhodnutí je možné podat opravný
prostředek, kterým je odvolání (ust. § 201 a násl. OSŘ) a rozhoduje o něm krajský soud
(ust. § 10

odst. 1 OSŘ).

V rámci

odvolání

se

uplatňuje

systém

neúplné

apelace

(ust. § 205a OSŘ) a odvolací soud je vázán rozsahem odvolání (ust. § 212 OSŘ). Mimořádný
opravný prostředek ve formě dovolání není přípustný (ust. § 238 odst. 1 písm. a) OSŘ).
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V případě řízení ve věci výživného pro oprávněné nezletilé dítě, které nenabylo
plné svéprávnosti, se postupuje podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Skutečnost,
že soudní řízení ve věci výživného bude vedeno podle zákona o zvláštních řízeních soudních
jen v případě výživného pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, vyplývá
z ust. § 4 odst. 2 ZŘS. Toto řízení je speciálně upraveno v ust. § 466 a násl. ZŘS v rámci
řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (ust. § 466 písm. c) ZŘS) a má celou řadu odchylek
oproti řízení ve věci výživného pro ostatní osoby, což je projevem zvýšené ochrany
nezletilých dětí.
Toto řízení je možné zahájit i bez návrhu, ex offo (ust. § 13 odst. 1 ZŘS),
přičemž v případě, že je návrh na zahájení řízení podán, není soud tímto návrhem vázán
(ust. § 26 ZŘS). Bez návrhu však nemůže soud zahájit řízení ve věci výživného pro nezletilé
dítě kdykoliv, ale jen za podmínek uvedených v ust. § 919 OZ nebo v jiných případech
stanovených hmotným právem (např. při svěření dítěte do péče jiné osoby ve smyslu
ust. § 956 odst. 1 OZ nebo při nařízení ústavní či ochranné výchovy ve smyslu ust. § 975 OZ).
Řízení je, na rozdíl od sporného řízení, ovládáno zásadou oficiality a zásadou vyšetřovací
(ust. § 20 odst. 1 a § 21 ZŘS). Účastníky řízení jsou navrhovatel a nezletilé dítě,
které nenabylo plné svéprávnosti (ust. § 6 odst. 1 ZŘS), přičemž dítě je v řízení vždy
zastoupeno opatrovníkem, kterým je zpravidla jmenován orgán sociálně-právní ochrany dětí
(ust. § 469 odst. 1 ZŘS).
Věcně příslušným soudem v prvním stupni je okresní soud (ust. § 3 odst. 1 ZŘS),
místně příslušným je obecný soud nezletilého dítěte (ust. § 467 odst. 1 ZŘS), kterým je soud,
v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu,
popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště (ust. § 4 odst. 2 ZŘS). V řízení
je možné nařídit i bez návrhu předběžné opatření (ust. § 12 odst. 1 ZŘS ve spojení s ust. § 1
odst. 2 a 3 ZŘS a § 76 odst. 1 písm. a) OSŘ). V řízení o výživné pro nezletilé dítě,
které nenabylo plné svéprávnosti, nemohou účastníci řízení uzavřít soudní smír,
přičemž ani dohoda rodičů o výživném nemůže být schválena formou smíru.310, 311
Soud rozhoduje v prvním stupni rozsudkem (ust. § 471 odst. 1 ZŘS), který je ex lege
předběžně vykonatelný (ust. § 473 písm. a) ZŘS), přičemž soud ve věci rozhoduje s největším
urychlením (ust. § 471 odst. 2 ZŘS). V řízení nelze rozhodnout rozsudkem pro uznání,
310
311

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 25. 6. 1970, sp. zn. 1 Cz 20/70.
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 9. 1965, sp. zn. 4 Co 376/65.
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rozsudkem pro zmeškání ani platebním rozkazem (ust. § 25 odst. 2 ZŘS). Žádný z účastníků
řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (ust. § 23 ZŘS). Proti rozhodnutí je možné podat
opravný

prostředek,

kterým

je

odvolání

(ust.

§1

odst. 2

ZŘS

ve

spojení

s ust. § 201 a násl. OSŘ) a rozhoduje o něm krajský soud (ust. § 1 odst. 2 ZŘS ve spojení
s ust. § 10 odst. 1 OSŘ). V rámci odvolání se uplatňuje systém úplné apelace
(ust. § 28 odst. 1 ZŘS)

a

odvolací

soud

není

vázán

rozsahem

odvolání

(ust. § 28 odst. 2 ZŘS). Mimořádný opravný prostředek ve formě dovolání není přípustný
(ust. § 30 odst. 1 ZŘS).
Pro případ, že nezletilé dítě, které je účastníkem řízení ve věci výživného podle zákona
o zvláštních

řízeních

soudních,

nabude

v průběhu

tohoto

řízení

zletilosti

nebo

plné svéprávnosti, bude řízení soudem dokončeno podle zákona o zvláštních řízeních
soudních (ust. § 477 ZŘS), tedy v režimu řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. To má svůj
význam zejména v uplatnění vyšetřovací zásady a systému úplné apelace pro celé řízení
o výživné. V řízení však dojde ke změně spočívající ve skutečnosti, že dítě již nemusí
být zastoupeno opatrovníkem, funkce opatrovníka zaniká ex lege dosažením zletilosti,
resp. plné svéprávnosti dítěte.
Rozhodnutí ve věci výživného pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti,
je vydáváno ,,cum clausula rebus sic stantibus“ (ust. § 923 odst. 1 OZ). V případě, že tedy
dojde k podstatné změně poměrů, může soud změnit své původní rozhodnutí. To je rovněž
v souladu s procesními předpisy ve smyslu ust. § 475 odst. 1 ZŘS. V případě vyživovací
povinnosti rodičů vůči zletilému dítěti, nezletilému dítěti, které nabylo plné svéprávnosti,
nebo vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům je možné navrhnout změnu rozsudku
o výživném v případě podstatné změny okolností na základě aplikace obecných předpisů
procesního práva ve smyslu ust. § 163 OSŘ.
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12. Vztah výživného k právu sociálního zabezpečení
v německém právním řádu
12.1 Zálohované výživné
V německém právním řádu je od r. 1980 upraveno tzv. zálohované výživné,
a to podle zákona ,,k zajištění výživného dětí osamělých matek a otců prostřednictvím záloh
na výživné nebo plnění v případě výpadku výživného“312 (dále jen ,,UhVorschG“).
Ustanovení § 1 odst. 1 UhVorschG upravuje podmínky pro plnění zálohovaného výživného.
Na toto výživné má právo dítě do 12 let věku žijící u jednoho ze svých rodičů,
který je svobodný, ovdovělý, rozvedený nebo který žije trvale odděleně od svého manžela
nebo registrovaného partnera, přičemž toto dítě nedostává žádné výživné od svého
druhého (tedy povinného) rodiče nebo dostává výživné jen nepravidelně, popřípadě dítě
je sirotek a sirotčí důchod činí jen malou částku. V ust. § 1 odst. 1a UhVorschG jsou pak
upraveny další (přísnější) předpoklady, za kterých může být zálohované výživné plněno
až do dovršení 18. roku věku dítěte.
V případě, že má dítě po dobu, po kterou je mu plněno zálohované výživné, právo
na výživné od svého povinného rodiče, se kterým společně nežije, přechází tyto nároky
ze zákona na stát, a to ve výši, ve které bylo dítěti plněno zálohované výživné. Spolu s tím
přechází na stát i právo požadovat informace od povinného rodiče ve smyslu ust. § 1605
odst. 1 BGB (viz výše). Vůči tomuto povinnému rodiči může stát uplatnit své nároky
na výživné za dobu minulou pouze za splnění předpokladů uvedených v ust. § 1613 BGB313
nebo pouze od okamžiku, kdy byl povinný rodič vyrozuměn o tom, že oprávněnému dítěti
plní zálohované výživné stát a zároveň byl upozorněn na možnost, že toto již splněné
zálohované výživné může být od něj vymáháno.314
V době po ukončení plnění zálohovaného výživného může dojít k situaci, že budou
vedle sebe existovat vůči povinnému rodiči jednak nároky státu na uhrazení již splněného
312

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch
Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz – UhVorschG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 14.
August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist.
313
Viz výše kapitola 5.2.1.
314
MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 417.
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zálohovaného výživného, jednak nároky oprávněného dítěte na další plnění výživného.
Je zřejmé,

že

tyto

nároky

si

budou

konkurovat.

Ochranné

ust.

§7

odst. 3

věta druhá UhVorschG stanoví, že nárok oprávněného dítěte na výživné, který ve výši
již splněného zálohovaného výživného přejde na stát, nesmí stát uplatňovat k tíži oprávněného
dítěte, tj. nesmí dítěti konkurovat.
V českém právním řádu neexistuje institut zálohování výživného státem (někdy také
označovaný jako náhradní výživné). V České republice se vyskytovaly a stále vyskytují
opakované snahy o zavedení zálohovaného výživného (v roce 2001, 2005, 2007, 2009
a 2014), nikdy však tyto pokusy nebyly úspěšné. Zatím poslední dva návrhy týkající se
zálohovaného výživného, resp. náhradního

výživného byly Poslanecké sněmovně

Parlamentu ČR předloženy v roce 2018.315

12.2 Sociální pomoc
Podle ust. § 1602 BGB nemá v Německu zásadně nikdo právo na výživné,
pokud má právo na jiná plnění, čímž se rozumí také určitá veřejnoprávní sociální plnění.
To ovšem neplatí v případech, kdy veřejné právo upravuje přednost občanskoprávní
vyživovací povinnosti. Tak je tomu právě u sociální pomoci, což se nejčastěji projevuje
v případě vyživovací povinnosti dítěte vůči jeho rodiči, resp. rodičům.
Sociální pomoc obdrží zásadně každý, kdo není schopen zajistit si důstojný život.
To vyplývá z ust. § 1 věta první sociálního zákoníku XII316 (dále jen ,,SGB XII“).
Podle ust. § 2 odst. 2 SGB XII platí, že dávky sociální pomoci neobdrží ten, kdo má právo
na plnění vůči jiným osobám, zejména pak vůči svým příbuzným, což vyjadřuje
tzv. subsidiaritu sociální pomoci.317 Ustanovení § 94 odst. 1 věta první SGB XII pak upravuje,
že poskytovatel sociální pomoci, který plní příslušné sociální dávky, má právo na regres
vůči osobě, která má vyživovací povinnost vůči příjemci sociálních dávek jakožto
oprávněnému. Tyto občanskoprávní nároky oprávněného na výživné přecházejí eo ipso

315

Sněmovní tisk 118/0 a 126/0 v 8. volebním období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) – Sozialhilfe (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember
2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117)
geändert worden ist.
317
SCHMIDT, R. Familienrecht. Ehe, Verwandtschaft, Vormundschaft, Betreuung/Pflegschaft. 9. vydání.
Grasberg bei Bremen: Verlag Dr. Rolf Schmidt, 2018, str. 338.
316
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ze zákona na poskytovatele sociální pomoci, a to za dobu, ve které byla sociální pomoc
plněna, a ve výši, v jaké poskytovatel sociální pomoci příslušné sociální dávky vyplatil.
Jedná se o postoupení pohledávky ze zákona (cessio legis).
Podle ust. § 404 BGB může povinný uplatnit vůči poskytovateli sociální pomoci všechny
námitky, které mu svědčily proti oprávněnému, tedy např. námitku nepřiměřené tvrdosti
(ust. § 1611 BGB), námitku smrti oprávněného (ust. § 1612 odst. 3 BGB), námitku
proti plnění výživného za dobu minulou (ust. § 1613 BGB) nebo námitku smluvního ujednání
o výživném (za splnění předpokladu vyplývajícího z ust. § 1614 odst. 1 BGB, podle kterého
není možné, aby se oprávněný vzdal do budoucna svého práva na výživné). Nejčastěji se tato
právní úprava aplikuje v případě plnění sociálních dávek osobám ve stáří, které mají zároveň
vůči svým dětem právo na výživné.
O případné vyživovací povinnosti povinného nemůže poskytovatel sociální pomoci
rozhodnout správním aktem, a to z důvodu chybějící pravomoci. Poskytovateli sociální
pomoci tak nezbývá nic jiného, než se se svým nárokem obrátit žalobou na soud pro věci
rodinné, kde se povede standardní řízení o výživné ve smyslu ust. § 231 a násl. FamFG.
Současně s postoupením práva na výživné přechází ze zákona (podle ust. § 117 odst. 1
věta první SGB XII) na poskytovatele sociální pomoci také právo požadovat informace
od povinného o jeho příjmech a majetkových poměrech ve smyslu ust. § 1605 odst. 1 BGB
(viz výše). Podle ust. § 117 odst. 1 věta druhá SGB XII může poskytovatel sociální pomoci
požadovat předložení listin prokazujících výši příjmů, resp. majetkových poměrů povinného.
Toto právo na informace může poskytovatel sociální pomoci uplatnit i vůči manželovi
nebo registrovanému partnerovi povinného, neboť to může být rozhodné pro určení
způsobilosti povinného plnit vyživovací povinnost. Totiž v případě, že povinný má zároveň
vyživovací povinnost vůči svému manželovi nebo registrovanému partnerovi, dochází
ke snížení rozsahu vyživovací povinnosti vůči oprávněným rodičům, a tedy i ke snížení
nároku, který může proti povinnému uplatnit poskytovatel sociální pomoci. Naopak v případě,
že manžel nebo registrovaný partner povinného má určitý příjem, což zvyšuje příjem rodiny,
dochází

tím

i

ke

zvýšení

způsobilosti

povinného

plnit

vyživovací

povinnost.

To má za následek, že i nárok požadovaný jako regres ze strany poskytovatele sociální
pomoci může být vyšší.
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Zatímco právo na informace ve smyslu ust. § 1605 odst. 1 BGB může být vynuceno
na základě rozhodnutí soudu pro věci rodinné (s ohledem na ust. § 231 odst. 1 bod 1 a
§ 235 FamFG), právo podle ust. § 117 odst. 1 SGB XII může být uplatněno a popřípadě
vynuceno formou správního aktu. Proti tomuto správnímu aktu může dotčená osoba,
která byla vyzvána k poskytnutí informací, podat odvolání [ust. § 78 a § 83 a násl. zákona
o sociálním soudnictví318 (dále jen ,,SGG“)], které má zásadně odkladný účinek (ust. § 86a
odst. 1 SGG), popřípadě podat žalobu sociálnímu soudu319 (ust. § 51 SGG).
Postoupení práva na výživné na poskytovatele sociální pomoci je vyloučeno v šesti
případech, které upravuje ust. § 94 SGB XII.
Zaprvé je postoupení práva na výživné vyloučeno vůči povinnému, který je
s oprávněným, jemuž byla poskytnuta sociální pomoc, příbuzný v prvním stupni přímé linie,
pokud je taková povinná příbuzná osoba těhotná nebo pokud takový povinný pečuje o dítě
do dovršení šesti let věku.
Zadruhé se jedná o případy, kdy by postoupení práva znamenalo nepřiměřenou tvrdost.
Zatřetí jde o situace, kdy povinný sám pobírá dávky sociální pomoci nebo by tyto dávky
byl nucen pobírat, pokud by vůči němu bylo uplatněno postoupení práva na výživné.
Začtvrté je postoupení práva vyloučeno ve vztahu k povinným rodičům, kteří mají
vyživovací povinnost vůči svému zdravotně postiženému dítěti nebo dítěti, které vyžaduje
celodenní poskytování dlouhodobé péče.
Zapáté se jedná o případy, kdy má vyživovací povinnost povinný, který je s oprávněným
v příbuzenském poměru v přímé linii, a to ve druhém či dalším stupni. Je tedy vyloučeno,
aby poskytovatel sociální pomoci uplatnil svůj nárok vůči vnukovi oprávněného
či vůči vzdálenějšímu přímému příbuznému oprávněného z důvodu, že bližší příbuzný
není způsobilý plnit vyživovací povinnost zcela nebo zčásti.320 Samozřejmě to nic nemění

318

Sozialgerichtsgesetz (SGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535),
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151) geändert worden ist.
319
Něm.: Sozialgericht. Soudnictví v záležitostech práva sociálního zabezpečení představuje v SRN zvláštní typ
soudnictví, pro který jsou vyčleněny zvláštní soudy – sociální soudy. Soustava sociálního soudnictví je
třístupňová. Prvním stupněm je sociální soud (něm.: Sozialgericht), druhým stupněm je zemský sociální soud
(něm.: Landessozialgericht). Oba tyto stupně jsou organizovány na zemské úrovni jednotlivých spolkových zemí
Německa. Třetím stupněm je pak Spolkový sociální soud (něm.: Bundessozialgericht), který je organizován na
spolkové úrovni.
320
SCHMIDT, R. Familienrecht. Ehe, Verwandtschaft, Vormundschaft, Betreuung/Pflegschaft. 9. vydání.
Grasberg bei Bremen: Verlag Dr. Rolf Schmidt, 2018, str. 341.
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na tom, že ve smyslu

ust.

§ 1601 BGB existuje

vyživovací

povinnost

vnuků

vůči jejich prarodičům.
A konečně zašesté se jedná o případy, kdy je sociální pomoc poskytována
pro případ základního zabezpečení ve stáří nebo při snížené výdělečné schopnosti. Důvodem
této šesté výjimky je skutečnost, že dávky tzv. základního zabezpečení pro případ stáří nebo
při snížené výdělečné schopnosti se od ostatních dávek sociálního zabezpečení liší a slouží
v případě potřeby jako primární sociální plnění.321 Mají tedy přednost před vyživovací
povinností příbuzných.
Pokud se týká sociální pomoci v České republice, jsou dávky poskytované z nepojistných
systémů322 považovány za subsidiární ve vztahu k vyživovací povinnosti. Potud je tedy právní
úprava v Německu a v České republice stejná. Podle českého práva však nedochází
k postoupení práva na výživné z oprávněného na poskytovatele sociální pomoci, tj. tomuto
poskytovateli nevzniká právo na regres vůči povinnému ani poskytovatel sociální pomoci
se nemůže obrátit na soud ve věci výživného.

12.3 Spolkový zákon o podpoře vzdělávání
Spolkový zákon o individuální podpoře vzdělávání323 (dále jen ,,BAföG“) v Německu
upravuje státní dávky, které mají sloužit k ulehčení financování vzdělávání studující osoby.
Státní pomoc je pak závislá na ekonomických poměrech rodičů a manžela studujícího.
Zákon však nijak neustanovuje o subsidiaritě plnění státních dávek, jako je tomu v případě
sociální pomoci.
Pokud se týká postoupení práva na výživné na stát, upravuje BAföG tuto možnost jen
pro případ, kdy mají být na uspokojení životních potřeb vzdělávající se osoby započteny
příjmy a majetek rodičů studující osoby, tito rodiče však neplní svou vyživovací povinnost
vůči oprávněnému studujícímu dítěti a z tohoto důvodu musí být sociální plnění podle BAföG

321

MUSCHELER, K. Familienrecht. 4. vydání. München: Verlag Franz Vahlen, 2017, str. 417.
Viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
323
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist.
322
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poskytováno bez započítání výživného od povinných rodičů (ust. § 36 a § 37 BAföG).
Úprava postoupení práva na výživné tak slouží zejména k tomu, aby nedocházelo
ke zneužívání sociálního plnění poskytovaného podle BAföG.
V českém právním řádu neexistuje žádný zákon, který by byl obdobou BAföG, tj. zákon,
který by upravoval státní dávky určené k ulehčení financování vzdělávání studující osoby.
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Závěr
Diplomová práce se zabývala problematikou výživného mezi rodiči a dětmi.
Právní institut výživného je důležitou a nedílnou součástí rodinného práva jak ve Spolkové
republice Německo, tak v České republice. S ohledem na jeho aktuálnost a neustálou
pozornost, která je mu věnována ze strany široké veřejnosti, je třeba zkoumat právní úpravu
výživného a její schopnost reagovat na aktuální společenské dění a ekonomickou situaci
v dané zemi.
Práce byla koncipována jako srovnávací studie, která by analyzovala právní úpravu
výživného mezi rodiči a dětmi jak podle německého právního řádu, tak podle českého
právního řádu, a následně by se zabývala srovnáním obou právních úprav.
Proto obsahem této diplomové práce bylo jak obecné pojednání o problematice
výživného mezi rodiči a dětmi, tak zkoumání jednotlivých aspektů německé a české právní
úpravy výživného, provázené srovnáním jednotlivých analyzovaných aspektů výživného.
Dělo se tak ve dvanácti kapitolách tak, aby odraz problematiky výživného byl pokud možno
hluboký a celistvý. Pokud to bylo na některém místě vhodné, práce se dotkla i souvisejících
otázek výživného mezi jinými příbuznými osobami, popř. též mezi osobami jinak
statusově spojenými.
První kapitola pojednávala o obecných otázkách výživného. Nejdříve byla uvedena
charakteristika výživného podle německé a české právní teorie, jednotlivé druhy výživného
a problematika ochrany práva na výživné, včetně projevů této ochrany v právním řádu.
V závěru první kapitoly byly vymezeny základní předpoklady vzniku práva na výživné,
resp. vyživovací povinnosti, a to jak podle německých, tak podle českých zákonných
předpisů.
Ve druhé kapitole byl dále rozebírán první předpoklad vzniku práva na výživné
a vyživovací povinnosti, a sice existence určitého statusového poměru mezi oprávněným
a povinným. Tímto statusovým poměrem je u výživného mezi rodiči a dětmi příbuzenství
v přímé linii. Obsahem kapitoly byly tudíž jednotlivé otázky příbuzenství v německé
a v české právní úpravě.
Třetí kapitola se zabývala otázkou potřebnosti, resp. odkázanosti oprávněného.
Zabývala se tedy předpoklady vzniku práva na výživné na straně oprávněného.
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Nejdříve se soustředila na příjmy a majetek oprávněného, následně pak na jeho životní
potřeby. Velká pozornost pak byla věnována otázce výše výživného, opět nejdříve
podle německé, poté podle české právní úpravy. Následně bylo pojednáno o institutu
tzv. minimálního výživného pro nezletilé dítě, které je specifikem německého právního řádu.
Poté byla rozebírána problematika nákladů na přiměřené vzdělání oprávněného,
tématika rozsahu výživného při zvláštní potřebě oprávněného, a to jak podle německé,
tak podle české právní úpravy, a také zvláštní otázka rozsahu výživného při umístění
oprávněného v ústavu podle německé právní teorie. Následovalo pojednání o problematice
započtení přídavků na děti. V závěru třetí kapitoly byla zmíněna povinnost výdělečné činnosti
oprávněného podle německé právní teorie.
Čtvrtá kapitola se soustředila na způsobilost povinného plnit vyživovací povinnost.
Zde byly zkoumány předpoklady pro vznik vyživovací povinnosti na straně povinného,
a to jak podle německé, tak podle české právní úpravy. Pozornost byla věnována také otázce
příjmů a majetku povinného, jakož i problematice minimálních prostředků (peněz) pro vlastní
výživu povinného. V závěru čtvrté kapitoly byla zmíněna povinnost výdělečné činnosti
povinného podle německé právní teorie.
Pátá kapitola se týkala případů tzv. vyloučení, omezení a zániku práva na výživné
a vyživovací povinnosti. Pozornost zde byla věnována jednotlivým skutkovým situacím,
v nichž dochází k vyloučení, omezení a zániku práva na výživné, resp. vyživovací povinnosti.
Konkrétně se kapitola zabývala klauzulí nepřiměřené tvrdosti, výživným za dobu minulou,
vzdáním se práva na výživné a otázkou promlčení výživného. Zmíněna byla rovněž otázka
ztráty práva na jednotlivé dávky výživného podle německé právní teorie. Závěr páté kapitoly
byl věnován zániku práva na výživné, resp. zániku vyživovací povinnosti v případě smrti
oprávněného nebo povinného.
Šestá kapitola se soustředila na smlouvy týkající se výživného, a to jak podle německé,
tak podle české právní úpravy. Byly zmíněny možnosti, kdy si strany mohou ve věcech
výživného ujednat úpravu odchylnou od zákona.
V sedmé kapitole týkající se vztahů přednosti byla rozebírána poněkud komplikovaná
problematika plurality subjektů, jednak oprávněných, jednak povinných.
Osmá

kapitola

pojednávala

o

regresu

výživného

v německé

právní

úpravě.

Zde byla zmíněna zejména podpora ze strany třetí osoby, vzájemný vztah potenciálně
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povinných a otázka rodinněprávního nároku na vypořádání. Ani v této kapitole nebyla
opomenuta česká právní úprava regresu výživného.
Devátá kapitola se věnovala dvěma formám plnění výživného, resp. plnění vyživovací
povinnosti. Pozornost byla soustředěna na jednotlivé okolnosti, které determinují různé formy
výživného, a to jak v německé, tak v české právní úpravě.
Desátá kapitola se týkala povinnosti poskytovat informace, která je speciálně upravena
jenom v německém právním řádu.
Jedenáctá kapitola se zabývala soudním řízením ve věcech výživného. S ohledem na téma
práce se kapitola věnovala pouze základním otázkám procesního práva ve věcech výživného,
a to jak podle německého, tak podle českého právního řádu. Připomenutí procesní
problematiky ve věcech výživného je nezbytné pro dokreslení celého obrazu výživného.
Poslední, dvanáctá kapitola se věnovala vztahu výživného k dávkám ze sociálního
zabezpečení podle německého právního řádu. Tato kapitola byla pojata jako doplňující,
jako exkurz do německého práva, pokud se týká institutu zálohovaného, resp. náhradního
výživného a spolkového zákona o podpoře vzdělávání. Zmíněn byl rovněž vztah výživného
k sociální pomoci.
Pokud se týká zhodnocení srovnání německé a české právní úpravy výživného
mezi rodiči a dětmi, je třeba konstatovat, že obě právní úpravy nejsou nijak významně
odlišné, jak jsem se na počátku přípravy této práce (mylně) domníval. Pokud se zaměřím
na podobnosti obou právních úprav, je výživné chápáno podle německé i české právní teorie
obdobně. Rovněž obsah a rozsah zákonné úpravy je obdobný. Obě právní úpravy znají
prakticky stejné druhy výživného. Jak v Německu, tak v České republice požívá právo
na výživné zákonné ochrany, což se projevuje i v jiných odvětvích než pouze v občanském
právu, a sice v civilním právu procesním (ve vykonávacím a insolvenčním řízení) a v trestním
právu.
Také základní předpoklady vzniku práva na výživné, resp. vyživovací povinnosti
jsou podle obou právních úprav obdobné. To se projevuje jak v předpokladu příbuzenství
v přímé linii, tak v předpokladech potřebnosti (odkázanosti) na straně oprávněného
a způsobilosti plnit vyživovací povinnost na straně povinného. Obdobná právní úprava
je rovněž u problematiky vyloučení, omezení a zániku práva na výživné a vyživovací
povinnosti nebo u forem plnění vyživovací povinnosti.
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Obecně lze konstatovat, že německá právní úprava, popř. německá právní teorie,
jde do větších detailů a zkoumá určité otázky do větší hloubky. Tím mám na mysli
např. rozsah výživného při umístění oprávněného v ústavu, povinnost výdělečné činnosti
oprávněného nebo povinného nebo problematiku regresu výživného. To však nemá
za následek, že by tyto zvláštní případy byly upraveny odchylně od českého práva.
Podle české právní úpravy nejsou tyto speciální případy, které německý zákon výslovně
upravuje, takto regulovány, popř. ani nejsou předmětem zkoumání české právní teorie.
Pokud by však v praxi některý z takových případů nastal, domnívám se, že by na základě
uvážení soudu a zhodnocení individuálních okolností konkrétního případu bylo nalezeno
obdobné řešení jako podle německého práva.
Hlavní odlišnost mezi německou a českou právní úpravou shledávám v určení výše
výživného německou tzv. Düsseldorfskou tabulkou. Domnívám se, že tato tabulka se nedá
srovnávat s českou doporučující tabulkou vydanou Ministerstvem spravedlnosti ČR,
neboť německá

Düsseldorfská

tabulka

je

mnohem

propracovanější

a

detailnější.

Umožňuje tak přesnější a dle mého názoru spravedlivější určení výše výživného, rovněž
je takové určení výživného předvídatelnější. S tím souvisí i další aspekty, a sice problematika
minimálních prostředků k vlastní výživě povinného, která je s ohledem na obsáhlý
poznámkový

aparát

k Düsseldorfské

tabulce

výslovně

a

jednoznačně

upravena.

Tyto skutečnosti však nic nemění na tom, že v konkrétním případě může být na základě
individuálních

okolností

výše

výživného

určena

odchylně

od

tabulky.

Existence Düsseldorfské tabulky tedy nemá za následek rigiditu při rozhodování o výživném.
Další významnou odlišnost mezi srovnávanými právními úpravami spatřuji v existenci
institutu minimálního výživného pro nezletilé dítě, který je znám jenom německému
právnímu řádu. Myslím si, že tento institut velice usnadňuje pozici oprávněných nezletilých
dětí, jednak při samotném uplatňování minimálního výživného, kdy není třeba prokazovat
potřebnost (odkázanost) oprávněného, jednak v době, kdy již existuje pravomocný rozsudek
soudu. V této době se totiž uplatní dynamický charakter minimálního výživného,
které se ,,automaticky“ přizpůsobuje věku oprávněného nezletilého dítěte a ekonomickým
poměrům ve státě. S institutem minimálního výživného souvisí i rozdíl v propracovanosti
úpravy započtení přídavků na děti podle německého práva. Započtení přídavků na děti
a minimální výživné pro nezletilé dítě je rovněž propojeno s Düsseldorfskou tabulkou.
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Odlišnost německé a české právní úpravy se dále projevuje ve výslovném zákonném
zakotvení povinnosti poskytovat informace v německém právním řádu a v úpravě vztahů
přednosti. Zatímco pluralita povinných je řešena oběma právními úpravami obdobně,
pluralita oprávněných je explicitně upravena, a to velmi detailně, pouze v německém právu.
Pokud se týká soudního řízení ve věcech výživného, spatřuji zásadní odlišnost
mezi německou a českou právní úpravou v existenci německého zvláštního zákona pro řízení
v rodinných věcech, a to pro všechny případy vyživovací povinnosti, tedy bez rozdílu,
zda se jedná

o

vyživovací

povinnost

vůči

nezletilému,

či

zletilému

dítěti,

nebo vůči oprávněnému rodiči. Dle mého názoru takové řešení přispívá k jednotnějšímu
rozhodování soudů. Další odlišnost spočívá v existenci rodinných soudů v Německu,
tj. soudů pro věci rodinné.
Jako významnou shledávám rovněž přípustnost mimořádného opravného prostředku
ve věcech výživného v německé právní úpravě, neboť podle českého práva je dovolání
jako mimořádný opravný prostředek ve věcech výživného vyloučeno. Domnívám se,
že existence mimořádného opravného prostředku v Německu přispívá ke sjednocování
judikatury ve věcech výživného ze strany Spolkového soudního dvora. Vzhledem k tomu,
že v České republice není dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v rodinných věcech obecně
přípustné, supluje zčásti roli sjednocující instituce Ústavní soud ČR.
Na závěr zmíním dva instituty, které se na rozdíl od německého právního řádu v českém
právním řádu vůbec nevyskytují, a sice zákon o zálohovaném výživném a zákon o podpoře
vzdělávání. I v tom spočívá rozdílnost srovnávaných právních úprav. Dle mého názoru by
de lege ferenda bylo vhodné přijmout v České republice zákon, který by podporoval studující
osoby při vzdělávání formou tzv. studentských půjček. Naopak pokud se týká zálohovaného,
resp. náhradního výživného, domnívám se, že není na místě tento institut do českého práva
přijmout, neboť by to vedlo k neúměrnému zatížení státu. V Německu sice existuje tento
institut od r. 1980, ale např. v r. 2018 se státu podařilo vymoct zpět od povinných pouhých
13 % celkové částky vyplacené na zálohovaném výživném.324
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Státu se zálohované výživné vrátí jen zřídka. Dostupné z WWW:
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article188967013/Staat-kannUnterhaltsvorschuss-nur-selten-zurueckholen.html
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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá problematikou výživného mezi rodiči a dětmi.
Výživné je tradičním institutem občanského práva, který se systematicky řadí do rodinného
práva. Rodinné právo se obecně více či méně dotýká každodenního života jedince
ve společnosti. Problematika výživného je téma aktuální a neustále se vyvíjející, kterému je
ve společnosti

tradičně

věnována

značná

pozornost.

Specifický

druh

výživného,

a sice výživné mezi rodiči a dětmi pak představuje z hlediska četnosti nejrozšířenější druh
výživného, který se ve společnosti uplatňuje, zejména pokud se týká vyživovací povinnosti
rodičů k dětem. Je tedy možné konstatovat, že výživné je právním institutem, který není
předmětem zájmu pouze právnické veřejnosti, ale je tématem, které bývá diskutováno
a bedlivě sledováno v rámci celé společnosti.
Tato diplomová práce je pojata jako srovnávací studie, právní úprava České republiky
je napříč diplomovou prací porovnávána s právní úpravou Spolkové republiky Německo.
Z hlediska struktury je práce členěna na úvod, dvanáct samostatných kapitol a závěr.
První kapitola se věnuje obecným otázkám výživného, zaměřuje se na charakteristiku
výživného podle české i německé právní teorie, jednotlivé druhy výživného, ochranu práva
na výživné a její projevy v právním řádu a konečně na základní předpoklady práva na výživné
a vyživovací povinnosti. Druhá kapitola se zabývá příbuzenstvím v přímé linii. Třetí kapitola
je zaměřená na potřebnost (odkázanost) oprávněného. Zde je pojednáno o příjmech a majetku
oprávněného, o jeho životních potřebách a o výši výživného. Pozornost je věnována
specifickým

institutům

německé

právní

úpravy,

jako

je

Düsseldorfská

tabulka,

minimální výživné pro nezletilé dítě a započtení přídavků na děti. Čtvrtá kapitola se zabývá
způsobilostí povinného plnit vyživovací povinnost. Zde je pojednáno o příjmech a majetku
povinného a o minimálních prostředcích k vlastní výživě povinného. Pátá kapitola rozebírá
různé případy vyloučení, omezení a zániku práva na výživné a vyživovací povinnosti.
Je zde uvedena úprava klauzule nepřiměřené tvrdosti, výživného za dobu minulou, vzdání se
práva na výživné i otázka promlčení. Rovněž je pojednáno o zániku práva na výživné
a vyživovací povinnosti v důsledku smrti oprávněného nebo povinného. Šestá kapitola
je zaměřená na smlouvy týkající se výživného. Sedmá kapitola se zabývá vztahy přednosti,
a to jak pluralitou povinných, tak pluralitou oprávněných. Osmá kapitola se věnuje regresu
výživného v německé a české právní úpravě. Devátá kapitola pojednává o formách plnění
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vyživovací povinnosti. V desáté kapitole je rozebírána specifická povinnost poskytovat
informace, upravená jen v BGB. Jedenáctá kapitola se týká německé a české právní úpravy
soudního řízení ve věcech výživného. Závěrečná dvanáctá kapitola pojednává o vztahu
výživného k právu sociálního zabezpečení podle německých předpisů.
Česká a německá právní úprava výživného nejsou nijak významně odlišné.
Obecně lze konstatovat, že německá právní úprava, popř. německá právní teorie,
jde do větších detailů a zkoumá určité otázky do větší hloubky.
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Abstract
This diploma thesis deals with the issues of maintenance between parents and children.
The maintenance is a traditional institute of civil law, which systematically belongs to family
law. The family law concerns in general way more or less an everyday life of individual
in society. The issues of maintenance are current and constantly developing topic,
which the society pays traditionally significant attention to. The specific type of maintenance
that is maintenance between parents and children represents from the point of frequency
the most

widespread

type of

maintenance,

which is

exercised

in

the society,

especially as regards maintenance obligation of parents to children. It is possible to state,
that the maintenance is a legal institute which is not the object of interest only of the legal
public, but it is the topic which is discussed and closely watched by the entire society
This diploma thesis is held as the comparative study, the legal regulation
of the Czech Republic is compared through the diploma thesis with the legal regulation
of Federal Republic of Germany. From the point of structure the thesis is divided
into introduction, twelve main chapters and conclusion.
The first chapter deals with general issues of maintenance, it focuses on characteristics
of maintenance according to Czech and German legal theory, particular types of maintenance,
protection of right to maintenance and its manifestations in the legal order and finally
on fundamental conditions of right to maintenance and maintenance obligation. The second
chapter concerns relations in direct line. The third chapter focuses on the needs (dependence)
of rightful person. It deals with incomes and property of rightful person, its life needs
and amount of maintenance. The attention is paid to specific institutes of German legal
regulation, like Düsseldorf table, minimal maintenance for minor and counting of child
allowance. The fourth chapter deals with the capacity of obliged person to fulfil maintenance
obligation. It concentrates on incomes and property of obliged person and on minimal means
for own sustenance of obliged person. The fifth chapter examines various cases of exclusion,
reduction and discharge of right to maintenance and maintenance obligation. It contains
the regulation of clause of undue hardship, maintenance performed back to the past,
surrender the right to maintenance and the issue of limitation of action. It also concerns
discharge of right to maintenance and maintenance obligation as a consequence of death
of rightful or obliged person. The sixth chapter concentrates on contracts regarding
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the maintenance. The seventh chapter deals with relations of priority, namely both
with plurality of obliged persons and plurality of rightful persons. The eighth chapter
describes the regress of maintenance in the German and Czech legal regulation. The ninth
chapter deals with the forms of performance of the maintenance obligation. In the tenth
chapter there is described the specific obligation to provide information, regulated
only in BGB. The eleventh chapter is focused on the German and Czech legal regulation
of proceedings in the cases of maintenance. The final twelfth chapter deals with the relation
of maintenance to the social security law according to the German regulations.
The Czech and German legal regulation of maintenance are not significantly different.
In general it can be stated that German legal regulation, respectively German legal theory,
goes into greater details and examines certain issues in greater depth.
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