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1. Úvod
V každém období lidské historie a v každém státním z ízení západní kultury hraje
rodina velmi významnou úlohu. Vzájemné vztahy mezi jejími členy určují v první ad
p íslušníci té které konkrétní rodiny. V d ív jším období m la Ěa na východ ješt stále má)
rodina mnohem siln jší význam, než je tomu v České republice nyní. Ješt dnes nap íklad
v Azerbajdžanu či Gruzii Ěv dob

psaní této práce jsem s rodinou žila v Tbilisi

v azerbajdžanské čtvrtiě žije n kolik generací v jednom dom a vzájemn si pomáhají. P esto,
že mnohdy pracuje a vyd lává pouze jeden člen z celé velké rodiny, to málo co získá, rozd lí
všem. Vzájemné rodinné vztahy a vyživování jsou v t chto zemích mnohem více
samoz ejmostí, p estože lidé jsou mnohem chudší. P ípadů, kdy vyživovací povinnost eší
soud je mnohem mén .
1.1. Metodika
ZÁKLADNÍ OTÁZKY
Je tedy t eba vůbec právn upravit vyživovací povinnost, respektive je vyživovací
povinnost upravena v českém právním ádu správn ? V poslední dob se začalo diskutovat o
tom, jestli má stát platit výživné za povinné osoby, které výživné neplatí nebo o tom, zda
vůbec lze stanovit určité tabulky, podle kterých by soudy určovaly výši výživného či podle
nichž by alespoň oprávn ní a povinní mohli uzavírat dohody.
HYPOTÉZA
S ohledem na rozdílnost rozhodování jednotlivých soudů a zároveň s ohledem na
dobré fungování platné právní úpravy se lze domnívat, že současný stav právní úpravy
vyživovací povinnosti v České republice je v zásad správný, nicmén stanovení určitých
dalších pravidel s ohledem zejména na zájem d tí by bylo namíst .
CÍL PRÁCE
Cílem této práce bude odpov ď na shora uvedené otázky a navržení možného ešení
zm nou platné právní úpravy.
METODIKA A ZAM

ENÍ PRÁCE

Na otázky položené v úvodu této práce budu odpovídat pomocí analýzy platné právní
úpravy v ČR v minulosti a v současnosti a porovnáním n kterých právních úprav v zahraničí.
Pokusím se zam it zejména na analýzu jednotlivých soudních rozhodnutí a na právní úpravu
v mezinárodním kontextu.
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OBSAH PRÁCE
V této práci se budu zabývat zejména platnou právní úpravou vyživovací povinnosti
v České republice. Kapitola 2 bude v nována vyživovací povinnosti obecn , pojmu,
podmínkám a kritériím vyživování a dále právní úprav

v minulosti. Kapitola 3 bude

pojednávat o vzájemné vyživovací povinnosti d tí a rodičů, jako st žejnímu tématu této práce.
Kapitola 4 se zam í na úpravu výživného s cizím prvkem, Kapitola 5 na mezinárodní
smlouvy upravující tuto tématiku a Kapitola 6 nastíní právní úpravu ve vybraných státech
v zahraničí. Záv rečná Kapitola 7 bude obsahovat návrh možných zm n platné právní úpravy
s ohledem na zjišt né nedostatky současné právní úpravy. V Kapitole Ř bude obsaženo shrnutí
celé problematiky a Záv r bude obsahem Kapitoly ř.
1.2. Současný stav
V současné dob upravuje v České republice výživné zákon č. ř4/1ř63 Sb., o rodin
v platném zn ní (dále také jen ZoR), a to konkrétn ustanovení §§Ř5 až 103. Na vzájemnou
vyživovací povinnost mezi rodiči a d tmi se zam ují, krom společných ustanovení §§ ř6 –
103, ustanovení §§ 85 – 87. S úpravou výživného mezi rodiči a d tmi souvisí dále ustanovení
části druhé zákona o rodin , upravující Vztahy mezi rodiči a d tmi a v jejich rámci zejména
rodičovskou zodpov dnost a určení rodičovství. ZoR dále upravuje vyživovací povinnost
v p ípad rozvodu manželství, zejména v ust. § 26 ZoR, dále stanoví pravidla zachování
vyživovací povinnosti v p ípad výchovných opat ení - §§ 44 odst. 5, 45c odst. 2 v ta druhá,
45d odst. 2 ZoR a v ustanovení § 50 ZoR stanoví možnost rozhodnutí soudu o výživném
nezletilého dít te v p ípad nedohody rodičů i bez návrhu.
Procesní otázky upravuje zákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád v platném zn ní
Ědále také jen OS ě a zákon č. ř7/1ř63 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
(dále jen ZMPS), který upravuje kolizní normy pro návrhy k soudu ohledn otázek mj.
výživného s mezinárodním prvkem.
Česká republika je dále vázána n kterými mezinárodními smlouvami, o nichž bude
pojednáno níže v Kapitole 5.

2. Vyživovací povinnost
2.1. Obecně
Rodinné právo, jako součást práva soukromého spočívá zásadn na principu rovnosti
subjektů. Obsahuje ale i úpravu osobních Ěstatusovýchě práv, jejichž úprava je v tšinou
2

kogentní. Zásadn rodinné právo upravuje vzájemné vztahy mezi členy rodiny a to vztahy
osobní i majetkové. Jedním z majetkových práv, stanovených rodinným právem, je i právo (a
tomu odpovídající povinnostě na výživné. Specifickým znakem vyživovací povinnosti je, že
oprávn ným a povinným subjektem mohou být pouze osoby, které jsou jeden k druhému ve
speciálním vztahu - manželském, p íbuzenském či obdobném. Pln ní vyživovací povinnosti
by m lo být v normáln fungujících rodinných vztazích samoz ejmostí. Výjimečn mezi
sebou nap íklad manželé vedou účetnictví a pouze málo rodičů si zapisuje každý výdaj, který
zaplatil za úhradu pot eb svého dít te. V p ípadech, kdy tato vyživovací samoz ejmost chybí,
je ale t eba, aby nastoupila zákonná úprava. Ta by m la stanovit jednotlivým osobám
povinnost hradit oprávn ným subjektům výživné a zároveň možnost jeho vymáhání či sankce
za nepln ní.
2.1.1. Pojem
Vyživovací povinnost, jako jeden z institutů rodinného práva, je upravena v části t etí
zákona č. ř4/1ř63 Sb. o rodin , v platném zn ní a to konkrétn v ustanoveních §Ř5 až 103.
Celá část je nazvána „Výživné“, p ičemž výslovnou definici tohoto pojmu zákon neobsahuje.
Pod tímto označením je zkrácen uvedena na jedné stran povinnost povinného subjektu
vyživovat a na stran druhé právo oprávn ného subjektu na výživné. Je zde uveden p edm t
pln ní výživného, jeho rozsah, způsob a doba pln ní. Výživným rozumíme na základ zákona,
soudní praxe1 a literatury2 zabezpečování pot eb mezi subjekty rodinn právního vztahu.
Nejen tedy pouze uhrazování výživy ve vlastním slova smyslu, ale i uspokojování ostatních
hmotných pot eb Ěšaty, obuv, bydleníě a duševních pot eb Ěprost edky na kulturu, na
rozši ování a prohlubování vzd lání, na rozvoj zájmů a zálib – nap íklad sportovních, úhrada
rekreace atp.ě oprávn ného subjektu v rozsahu, který je dán odlišn podle jednotlivých druhů
vyživovací povinnosti. Výživným pro dít je tedy mín no uspokojování všech životních
pot eb pro jeho všestranný rozvoj po stránce fyzické a duševní. Výživné je zásadn pln no
v pravidelných Ězpravidla m síčníchě op tujících se pen žních dávkách. Poskytováno ale
může být i formou naturální Ěnap . poskytováním bydlení) nebo formou osobní péče o
oprávn ného či péčí o společnou domácnost. Povinný subjekt tak poskytuje oprávn nému
subjektu za účelem vyživování určité v ci a jiné právní p edm ty, které jsou pen zi

1
2

‘ozsudek Nej ššího soudu č. 21 Cdo 1920/2004, ze dne 15.3.2005
No á, H.,Těžká, O.: V ži o a í po i ost, Li de Praha a.s.,
, str. 6
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ocenitelné, nebo určité pln ní ve form pen z, stanovené na základ nebo podle rozhodnutí,
anebo na základ dohody a v souladu s ní3.
2.1.2. Právo na výživné, povinnost vyživovat
Vyživovací povinnost je dána mezi subjekty, které jsou Ěnebo byliě mezi sebou
v rodinném osobním vztahu daném p íbuzenstvím nebo manželstvím. Jednou z podmínek
práva na výživné je tedy osobní vztah mezi subjekty, tj. vztah p íbuzenský, manželský, nebo
vztah rozvedených manželů. Jedná se ale o právo veskrze majetkové, které má specifické
znaky. Právo na výživné tak nelze postoupit na jiného. Zároveň vyživovací povinnost nelze
p evést na jiného – dohoda v tomto smyslu by byla neplatná. Nemůže dojít k promlčení –
promlčují se pouze práva na jednotlivá op tující se pln ní, dávky výživného. Nelze jej
započíst – krom pohledávky výživného, proti níž je započtení dohodou p ípustné (pokud
nejde o nezletilého). Blíže bude rozebráno dále v této kapitole.
2.1.3. Kritéria pro stanovení rozsahu vyživovací povinnosti
Právo na výživné, respektive vyživovací povinnost, vyplývá p ímo ze zákona. K tomu
tedy, aby výživné bylo pln no, je t eba soudní rozhodnutí pouze v p ípad , že povinná osoba
výživné oprávn né osob neplní nebo neplní v dostatečné mí e dobrovoln . Pokud ovšem
povinná osoba nemůže výživné plnit, nemusí soud rozhodnout o povinnosti platit výživné.
Respektive rozhodne, že se výživné nestanoví. Povinnost zde tedy existuje, ale právo na
pln ní výživného nemusí být p iznáno. Kdykoliv pozd ji může být o výživném rozhodováno
op tovn , a to v p ípad , že se zm ní pom ry. Soud v každém jednotlivém p ípad posuzuje,
zda stanovení výživného je v souladu s osobními a majetkovými hledisky a v neposlední ad
v souladu s dobrými mravy. Rozhoduje se o konkrétní výši výživného na základ kritérií
stanovených zákonem o rodin , které musí soud posoudit a zvážit ve vzájemných
souvislostech. Rozsah výživného Ějeho výšeě stanoven zákonem není. Jsou zde uvedena pouze
určitá pravidla, k nimž má soud p i svém rozhodování o výživném p ihlédnout. Na základ
této obecn platné kogentní normy4 Ěp estože je v zákon uvedeno slovo „p ihlédne“, jde o
kogentní normu) jsou tato pravidla základním kritériem, které soud p i svém rozhodnutí vždy
musí použít. Pro určení výživného je tak (slovy zákona) t eba obecn p ihlédnout na stran
jedné k odůvodněným pot ebám oprávněného a na stran druhé ke schopnostem, možnostem a

3

K apo á, M., Š estka, J., D ořák, J. a kol.: O ča ské prá o h ot é, s azek III, . dá í, ASPI, Praha,
, str.
150
4
K apo á, M., Š estka, J., D ořák, J. a kol.: O ča ské právo hmotné, svazek III, 4. vydání, ASPI, Praha, 2007, str.
153
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majetkovým poměrům povinného. U jednotlivých druhů vyživovací povinnosti pak dále
stanovuje zákon podmínky další, speciální.
Odůvodněné pot eby oprávněného závisí, dá se íci na jeho osobním stavu a
potenciálu, na okolnostech, prost edí, ve kterém žije a je zvyklý žít, a to s ohledem na jejich
p edpokládaný další vývoj. Každý člov k je jiný a tím i odůvodn né pot eby nelze stanovit
pro každého stejn . V p ípad zjišťování odůvodn ných pot eb tak záleží nap íklad na v ku,
zdravotním stavu, schopnostech, vysp losti fyzické a duševní, na zájmech, zálibách,
aktivitách, na p ípadném vzd lávání či zvyšování kvalifikace, na míst , kde oprávn ný žije,
na schopnosti živit se sám, jeho nadání atd. N které pot eby jsou obvyklé, vyskytující se
pravideln a žádoucí pro v tšinu oprávn ných. Mezi tyto b žné pot eby pat í zejména strava a
bydlení. Tyto pot eby budou odůvodn né vždy, p ičemž jejich rozsah je rozdílný u každého
druhu vyživovací povinnosti. Odůvodn nými mohou být ale i pot eby neobvyklé, které se
nap íklad vyskytují jen v n kterém časovém období Ěv období letních či zimních prázdnině, či
které se vyskytují nepravideln Ěpot eba ošaceníě či zcela nahodile Ěúhrada školy v p írod ,
úhrada za léčení, léky, za pobyt v nemocnici). To znamená, že odůvodn nými jsou i veškeré
další pot eby prosp šné k všestrannému vývoji oprávn ného, zejména dít te. Je t eba je
hodnotit s ohledem na očekávané pot eby v budoucnu. Odůvodn nými pot ebami dít te se
rozumí dle zákona také tvorba úspor, zabezpečujících zejména p ípravu na jeho budoucí
povolání či bydlení. To vše i v kontextu sociálního postavení, v n mž oprávn ný a
samoz ejm i povinný žijí a s ohledem na majetkové pom ry oprávn ného Ějeho eventuální
jm níě a p ípadné výnosy z tohoto majetku. P i posuzování odůvodn ných pot eb
oprávn ného je otázkou, zda lze stanovit n jakou minimální částku, jako minimální výši
výživného, kterou by m l každý oprávn ný dostat. Určitá snaha o zachování jakýchsi limitů
společenského prům rného standardu se v soudní praxi objevuje5. Je z ejmé, že v p ípad ,
kdy na stran oprávn ného je značný majetek a na stran povinného tém

žádný, a zároveň

chování a vzájemný vztah oprávn ného a povinného ukazuje na možnost rozporu s dobrými
mravy (§ 96 odst. 2 ZoR), nelze výživné p iznat. Je tedy t eba posoudit každý jednotlivý
p ípad s ohledem na jeho specifika. Nejen u každého oprávn ného, ale i u každého druhu
výživného, je odůvodn nost pot eb stanovena různ . Pokud jde o pln ní výživného nad
zákonem obecn stanovený rozsah, je rozdíl u výživného pro nezletilého. V tomto p ípad

je

možné pln ní nad limit zahrnout do výživného jako tvorbu úspor a s ohledem na to i takto
výši výživného stanovit. Oproti tomu není považováno za výživné, pokud povinný ze své
5

K apo á, M., Š estka, J., D ořák, J. a kol.: O ča ské prá o h ot é, s azek III, .
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dá í, ASPI, Praha,

, str.
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vlastní vůle plní oprávn nému více v p ípadech, kdy oprávn ným není nezletilý6. Výslovné
stanovení mimo jiné možnosti zahrnout tvorbu úspor nezletilého do výživného novelou
zákona č. ř1/1řřŘ Sb., odstranilo dosavadní nejistotu, zda má či nemá mít výživné spot ební
charakter. ĚSpot ební charakter nemusí být také u výživného mezi manžely, p ípadn
rozvedenými manžely, kdy „hmotná a kulturní úroveň má být zásadn stejná“ě
Na stran povinného se vychází z jeho možností, schopností a majetkových pom rů, a
to v současnosti. Možnosti povinného jsou objektivním m ítkem toho, do jaké míry je
nap íklad možné najít práci a v jaké výši se pohybují výd lky v daném oboru, p ičemž tyto
možnosti musí být reálné. Tzn. je možné, že situace, kdy nap íklad povinný nenajde práci
nebo ho nep ijmou, souvisí s jeho malou aktivitou či nezájmem, a nemůže to jít k tíži
oprávn ného. P ičemž možnost najít zam stnání se nemá zpravidla zam ovat pouze na místo
bydlišt , když je zam stnání vzhledem k okolnostem p ípadu v jiném regionu možné7.
Posuzují se dále konkrétní rodinné pom ry či další vyživovací povinnosti. Vše by m lo být
posuzováno i s ohledem na pom ry a možnosti, kterých je povinný schopen dosáhnout.
Schopnosti povinného zahrnují subjektivní otázky, jako je nap íklad v k, zdravotní stav,
zručnost, intelekt, vzd lání, pracovní nasazení, návyky, zkušenosti, schopnost p izpůsobit se a
schopnost reagovat na zm ny. V praxi vzniká otázka, jakým způsobem lze zjistit schopnosti a
možnosti konkrétního povinného. M ítkem je tak v tšinou výše jeho prům rné mzdy za
určitý časový úsek. Zákonem však není určeno, za jak dlouhou dobu se má brát výše p íjmů
v úvahu. Jedná se zpravidla o období šest až dvanáct m síců8. Soud by m l samoz ejm
posuzovat všechna související kritéria a okolnosti toho kterého p ípadu. V p ípad , že
povinný je podnikatel a nemá p íjmy ze závislé činnosti, je t eba také jeho p íjem zjistit, což
už tak jednoduché není. Zákon pro určení výše p íjmů podnikatele stanovil nevyvratitelnou
právní domn nku, ovšem pouze pro určování výživného rodičů k d tem Ězletilým i
nezletilýmě a na základ analogie legis pro výživné mezi p íbuznými, pokud se jedná o
výživné pro nezletilé d ti Ě§ ŘŘ odst. 3 ZoR). Rodič Ěevent. p íbuznýě musí prokázat své
p íjmy, a v p ípad , že tak neučiní, má se za to, že jeho prům rný m síční p íjem činí
12,7násobek životního minima jednotlivce podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a
existenčním minimu (§85a odst. 1 ZoR). Tuto nevyvratitelnou domn nku tedy nelze použít
6
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v p ípad dalších, shora neuvedených vyživovacích povinností, kdy je zjišťování skutečných
p íjmů nadále problematické. Zákonem č. 337/1řř2 Sb. o správ daní a poplatků v platném
zn ní (§ 24 odst. 6 písm. c)) je v současné dob stanovena povinnost finančních ú adů,
poskytovat soudům údaje o základech daní ze v zákon uvedených p íjmů. Je to stanoveno
pro účely rozhodnutí o výživném a to nejen na nezaopat ené dít . Ne vždy však bohužel
základ dan

opravdu odpovídá skutečným výd lkům povinného. Podnikatel tedy musí

prokázat své p íjmy nap íklad daňovým p iznáním, výsledkem auditu společnosti, dokladem o
p íjmech ze společnosti na základ účasti ve statutárním orgánu či zisku společnosti. Jednou
z možností, jak zjistit majetkové pom ry povinného, je též ustanovení znalce. Podle toho, jaký
majetek je t eba ocenit, ustanoví soud znalce z p íslušného oboru a pov í ho, aby vypracoval
znalecký posudek. V n m stanoví nap íklad cenu nemovitostí, které povinný vlastní, cenu
obchodního podílu atp.. Znalec musí ohodnotit p esn stanovené v ci – soud mu v usnesení o
ustanovení nesmí stanovit povinnost zjišťovat majetek povinného, tedy nahrazovat práci
soudu v oblasti skutkových zjišt ní9. Soud musí naopak p esn určit nap íklad nemovitost
nebo obchodní společnost a podíl, který má být ocen n, a to ke dni vyhlášení rozhodnutí.
Problém znaleckého posudku je ovšem finanční a mnohdy i časová náročnost vypracování a
jednotlivé znalecké posudky různých znalců se mohouc sebe též výrazn lišit. P ed usnesením
o ustanovení znalce si tedy soud musí zhodnotit situaci v tom smyslu, zda je jeho ustanovení
pro zjišt ní výše majetku povinného odůvodn né.
Kritérium majetkových poměrů povinného včlenila do zákona o rodin jeho novela
zákonem č. ř1/1řřŘ Sb. Tento pojem p ekrývá zčásti shora uvedená hlediska a byl použit
z ejm

hlavn

pro zachování judikatury dosud upravující „schopnosti a možnosti“10.

Majetkové pom ry zahrnují zejména zjišt ní výše jm ní povinného, zda a jaké vlastní
nemovité a movité v ci, zda má n jaké cenné papíry, akcie, zda má sbírku drahých v cí či
chová vzácná zví ata, zda je společníkem v obchodní společnosti a jaký má z tohoto majetku
výnos, p ípadn jaký výnos by mohl mít. Pro určení majetkových pom rů povinného by m ly
být brány v úvahu i závazky povinného, jako nap íklad povinnost splácení úv rů,
leasingových splátek, další vyživovací povinnosti apod. Majetkové pom ry jsou často spojené
se schopnostmi a možnostmi povinného a m ly by být brány v úvahu i majetkové pom ry
osoby žijící s povinným ve společné domácnosti11. Posoudí se tak lépe životní úroveň
9
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povinného, od které se odvíjí výše výživného pro oprávn ného. Upozornit na majetkové
pom ry povinného by m l oprávn ný Ěči jeho zákonný zástupceě, v jehož zájmu je, aby soud
vzal v úvahu veškerý majetek povinného. V p ípad , že povinný nepracuje, zjišťuje se, zda je
veden u p íslušného ú adu práce, zda má reálnou šanci práci najít, jaké má majetkové pom ry
atd. S ohledem na to se stanoví výživné. Kritérium majetkových pom rů povinného je
důležité pro určení výživného mimo jiné v p ípadech, kdy povinný ani nepracuje, ani
nepodniká, ani není veden na ú adu práce, ale jeho životní úroveň a způsob života tomu
neodpovídají. Je pak z ejmé, že povinný má p íjmy jiné a s ohledem na to je t eba výživné
stanovit12. Pokud ale povinný nemá p íjem nebo mu p íjem značn poklesl pod hranici
životního minima, a to bez jeho zavin ní, může to být důvodem pro snížení výživného nebo
pro jeho nestanovení.
Pokud jde o posuzování schopností, možností a majetkových pom rů povinného, který
je ve vazb nebo ve výkonu trestu odn tí svobody a nemá zdroj p íjmů, rozlišují se dv
situace. Pokud jde o výkon trestu za trestný čin zanedbání povinné výživy nebo týrání sv ené
osoby, má se za to, že výše výživného by m la být zachována, či by se m lo vycházet
z p íjmů a majetkových pom rů p edchozích. V p ípadech ostatních trestných činů by soudy
m ly p ihlížet ke schopnostem, možnostem a majetkovým pom rům povinného a k situaci a
možnostem v za ízení pro výkon trestu. Zbavil-li se však rodič svým úmyslným jednáním, pro
které byla na n j uvalena vazba a pro n ž byl následn odsouzen k trestu odn tí svobody,
objektivní možnosti plnit svoji vyživovací povinnost vůči svému nezletilému dít ti, nelze tuto
skutečnost p ičítat k tíži tohoto dít te, jež má, dle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a
svobod, základní právo na rodičovskou výchovu a péči13.
P i hodnocení schopností, možností a majetkových pom rů povinného zkoumá soud
dále, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné
činnosti nebo majetkového prospěchu, pop ípadě zda nepodstupuje nep imě ená majetková
rizika Ě§ ř6 odst. 1 v ta druhá ZoRě. Je zde tak stanoveno kritérium potencionálních p íjmů,
z nichž je t eba p i určování výživného také vycházet. Soud by m l nap íklad zkoumat, zda
povinný zm nil zam stnání za mén výhodné z důležitých důvodů. T mi mohou být zdravotní
problémy, ztráta kvalifikace, organizační zm ny, zm na bydlišt

apod. Důležitost toho

kterého důvodu zkoumá soud, a pokud dosp je k názoru, že o důležitou zm nu nešlo, vychází
z p íjmů povinného p ed zm nou zam stnání, výd lečné činnosti či jako by neodmítl
12
13
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majetkový prosp ch Ěnap íklad d dictví, dar apod.ě. Za nep im ená majetková rizika je
považována činnost, která s velkou pravd podobností riskuje ztrátu či podstatné snížení
majetku povinného.
Zákonem je stanoven různý rozsah vyživovací povinnosti u jednotlivých institutů
vyživovací povinnosti. Nejen u každého oprávn ného, ale i u každého druhu výživného je
odůvodn nost pot eb stanovena různ . Manželé mají za trvání manželství právo na „zásadn
stejnou životní úroveň“ Ě§ř1 odst.2 ZoRě, d ti mají právo podílet se na „životní úrovni svých
rodičů“ Ě§Ř5 odst.2 ZoRě a rodiče mají právo na zajišt ní „slušné výživy“ Ě§Ř7 odst. 1 ZoRě
od svých d tí. Mezi ostatními p íbuznými je stanoven rozsah „nutné výživy“ Ě§ř0 ZoRě a
neprovdaná matka má právo na „p im ený p ísp vek“ Ě§ ř5 odst.1 ZoRě. Rozvedení manželé
mají právo na „stejnou životní úroveň“ (§ 93 odst. 1 ZoR) nebo na „p im enou výživu“ Ě§ ř2
odst. 1 ZoR).
Jako další kritérium je u n kterých druhů vyživovací povinnosti stanoven p edpoklad
odkázanosti oprávněného na výživu. Je tomu tak u vyživovací povinnosti mezi rodiči a d tmi
a mezi ostatními p íbuznými.
2.1.4. Dobré mravy
P i posuzování toho, zda stanovit výživné, je t eba brát v úvahu i hledisko dobrých
mravů Ě§ ř6 odst. 2. ZoRě. P estože se jedná o pojem na mnoha místech v zákon používaný,
zákonem není definován. Určitou definici dobrých mravů lze nalézt v judikatu e14. Jedná se o
určité obecn

p ijímané zásady a pravidla morálky a o určitý souhrn společenských a

kulturních norem, jejichž dodržování je v obecném zájmu všech. Soulad s dobrými mravy je
t eba posoudit vždy s ohledem na konkrétní p ípad, místo a čas. Je na soudci zda soulad
s dobrými mravy nalezne či ne. V praxi musí být dle mého názoru rozpor s dobrými mravy
velmi výrazný a soudce jej musí ádn odůvodnit, aby aplikace tohoto ustanovení obstála.
Mohlo by se nap íklad jednat o p ípad, kdy rodič neplnil výživné k dít ti, způsobil velkou
ztrátu rodinného majetku, dít zanedbával a pozd ji žádal placení výživného. V opačném
p ípad Ěrozpor s dobrými mravy v p ípad chování dít teě by se dít muselo chovat ke svému
rodiči velmi neuctiv , vulgárn a to ve velké intenzit , aby mohl být rozpor s dobrými mravy
stanoven. Zároveň by muselo jít o dít zletilé nebo alespoň staré 15ti let, které již může
nabývat určitá práva.15 U zletilých d tí by rozpor s dobrými mravy mohl být spat ován též
14
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nap íklad p i dlouhodobém a opakovaném studiu bez výsledků, což je p ímo uzákon no
nap íklad v Polsku. U vyživovací povinnosti pro rozvedeného manžela by mohl být rozpor
s dobrými mravy spat ován v p ípad manžela, který rozvrat manželství zavinil, byl nev rný,
opustil druhého manžela a d ti, vede nemorální život, následn žádá výživné.16 Jestliže se
nap íklad jeden z rodičů domnívá, že mu je brán no působit na dít , nemůže se domluvit
s druhým rodičem na styku s dít tem atp., není možné toto p ičítat k tíži dít te a nejedná se
zde o rozpor s dobrými mravy.17
2.1.5. Trestný čin zanedbání povinné výživy
Prvním dnem roku 2010 vstoupil v účinnost nový trestní zákon, z. č. 40/200ř Sb., dále
jen TrZ. V Hlav IV tohoto zákona, nazvané „Trestné činy proti rodin a d tem“, v § 1ř6 je
upraven trestný čin zanedbání povinné výživy. V následujícím §1ř7 je pak upravena účinná
lítost. Byl tak nahrazen dosavadní trestní zákon, z.č. 140/1ř61 Sb., a v n m dosavadní
ustanovení §§ 213 a 214, týkající se trestného činu zanedbání povinné výživy.
Oproti dosavadní platné právní úprav je nov stanoveno, že nedbalostní nepln ní
nebo úmyslné vyhýbání se vyživovací povinnosti musí trvat déle než čty i m síce. Dále byla
zvýšena trestní sazba. Takže v p ípad nedbalostního zavin ní může být pachatel potrestán
trestem odn tí svobody až na dv léta Ěoproti 1 roku dosudě a v p ípad úmyslného zavin ní
na 6 m síců až 3 léta Ěoproti trestní sazb do dvou let dosudě. V p ípad vydání oprávn né
osoby tímto činem v nebezpečí nouze a nov též v p ípad recidivy b hem posledních t í let
činí trestní sazba 1 rok až 5 let Ěoproti d ív jší trestní sazb 6 m síců až 3 létaě. Osobn si
myslím, že zvýšení trestní sazby novým trestním zákonem je v po ádku, neboť pravidelné
poskytování výživného oprávn ným osobám je velmi důležité. Zároveň je dle mého na míst
dopln ní ustanovení o p ípad recidivy tohoto trestného činu. Mám ale za to, že do ustanovení
m lo být včlen no také ešení situace, kdy povinný platí nepravideln a nikdy nedosáhne
zákonné podmínky doby delší 4 m síců. Jsem toho názoru, že by tuto situaci mohlo vy ešit
nap íklad dopln ní p edm tného ustanovení v tomto zn ní „… po dobu delší než čty i měsíce
nebo opakovaně vždy po dobu delší než dva měsíce nebo pokud dluh na výživném dosáhne
výše nejméně šesti splátek výživného, bude potrestán …“. To by myslím mohlo ešit situaci,
kdy povinný podle stávající právní úpravy bude v d t, že pokud zaplatí každé čty i m síce,
nepůjde o tento trestný čin. Zároveň pokud by byl zákon dopln n v tomto smyslu, i když by
16
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platil povinný každý druhý m síc, nikdy by jeho dluh nesm l p esáhnout výši výživného za 6
m síců.
Ustanovení o účinné lítosti nyní v § 1ř7 zůstalo v zásad

stejné, kdy trestní

odpov dnost za trestný čin zanedbání povinné výživy Ědosud „trestnost zanedbání povinné
výživy“ě zaniká, pokud zde nejsou trvale nep íznivé následky a pokud pachatel svou
povinnost splnil dodatečn d íve, než soud prvního stupn začal vyhlašovat rozsudek.
2.1.6. Plnění vyživovací povinnosti, splatnost a započtení
Výživné může povinný plnit různým způsobem – poskytováním osobní péče či
bydlení, staráním se o společnou domácnost, naturálním pln ním nebo finančním pln ním.
Pokud o výživném rozhoduje soud, rozhoduje vždy o povinnosti plnit v pen zích. Výživné je
slovy zákona t eba platit, až na dv výjimky, v pravidelných opětujících se částkách splatných
vždy na měsíc dop edu (§ 97 odst. 1 ZoR). První z výjimek je poskytnutí jednorázové částky
na základ písemné smlouvy v p ípad výživného rozvedeného manžela Ě§ ř4 odst. 2 ZoRě.
Druhou je složení pen žní částky pro výživné splatné v budoucnu dle § 97 odst. 2 ZoR.
Zároveň v ust. § ř5 odst. 2 ZoR je dána možnost uložit povinnost domn lému otci
jednorázové poskytnutí pot ebné částky p edem. Pln ní výživného se tedy opakuje, je
v zásad stálé a ve stejné výši Ěpokud nedojde ke zm n pom růě. Vzhledem k tomu, že výše
výživného má být stanovena nejen s ohledem na b žné pot eby pravideln se vyskytující, ale i
na pot eby vyskytující se nepravideln , jen v určitém časovém období, nelze stanovit
povinnost k úhrad

nahodilých nákladů t chto v cí. Jestliže však povinný p ispívá na

výjimečné náklady dobrovoln , je to pouze na jeho uvážení. Tyto částky se nezahrnují do
výživného. Splatnost výživného na m síc dop edu je stanovena pro jednotlivé částky
výživného do budoucna. Splatnost nedoplatků výživného Ěnap íklad výživného pro dít
stanoveného zp tn , nebo výživného stanoveného od zahájení ízení) zákonem stanovena není
a je tak vždy na každém jednotlivém soudci, aby určil v souladu s ust. § 160 zákona č.
řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád Ědále jen OS ě ve výroku rozhodnutí, jakým způsobem a
hlavn do kdy se má toto výživné uhradit. Je v zájmu oprávn ného, aby toto výživné bylo
uhrazeno jednorázov , nebo aby byl soudem alespoň určen určitý splátkový kalendá , kdy
budou nedoplatky hrazeny spolu s b žným výživným do budoucna.
Jednou ze shora uvedených výjimek ze splatnosti výživného vždy na m síc dop edu,
je v ust. § ř7 odst. 2 ZoR uvedená možnost soudu, rozhodnout v p ípadech hodných
zvláštního z etele o povinnosti složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti a učinit
zároveň p íslušná opat ení zaručující pravidelnou výplatu m síčních splátek odpovídajících
11

stanovenému výživnému. Tj. vyčíslit jednotlivé pravideln

se op tující částky s jejich

splatností a zajistit jejich úhradu z p íslušného účtu u pen žního ústavu. Tímto účtem by m l
být zpravidla speciální podúčet soudu stanovený pro tyto účely. Úroky z tohoto vkladu by
m ly p íslušet povinnému, a po vyčerpání celé částky by mu je soud m l vyplatit18. Je t eba
zdůraznit, že toto ustanovení se týká pouze výživného stanoveného pro dít

Ězletilé i

nezletilé). Povinným může být jak rodič, tak nap íklad jiný p íbuzný dít te. Jedná se o určité
poskytnutí zálohy na budoucí výživné v p ípadech, kdy je obava, že by povinný z n jakého
důvodu nemohl výživné do budoucna hradit, pokud plánuje být nap íklad delší dobu
v zahraničí, nebo má nepravidelný výd lek atp. Stanovením této jednotlivé částky se tedy
povinný po jejím vyčerpání nezbavuje povinnosti hradit výživné v budoucnu. V tomto ohledu
by pro právní jistotu všech zúčastn ných m l dle mého názoru soud v rozhodnutí o povinnosti
složit tuto částku též stanovit, k jakému datu bude tato záloha vyčerpána, aby bylo jasné, od
kdy je zase stanovena povinnost hradit výživné obvyklým způsobem. Je na posouzení soudu,
co bude považovat za p ípad hodný zvláštního z etele. Nicmén je z ejmé, že umožn ní
složení částky dle ustanovení § ř7 odst. 2 ZoR bude muset být odůvodn né a nebude se jednat
o časté p ípady, kdy soud takto rozhodne19.
Možnost zániku závazku platit výživné formou započtení je stanovena v ust. §97 odst.
3 ZoR. Započíst lze, proti pohledávkám na výživné, vzájemné pohledávky pouze dohodou, a
pouze pokud se nejedná o pohledávky na výživné pro nezletilé d ti. Jinak je možné započíst i
pohledávky jiného druhu. Zákon neurčuje jakou formou je t eba dohodu o započtení uzav ít.
Lze však z důvodu jistoty právních vztahů doporučit formu písemnou. Možnost započíst
pohledávku na výživné pro nezletilé d ti je výslovn vyloučena. Jde o kogentní ustanovení,
tzn. dohoda tohoto typu by byla absolutn neplatná, protože by odporovala zákonu 20. To i
v p ípad , pokud by se nap íklad jednalo o p ípad sv ení dvou d tí odd len do výchovy
jednomu z rodičů a stanovení povinnosti vzájemn

si hradit výživné. V praxi však

samoz ejm zejména v tomto p ípad rodiče na d ti výživné neposílají, nebo si posílají pouze
rozdíl ve stanovené výši na každé dít . Je to tak dle mého názoru v po ádku. Je t eba zmínit,
že pokud jde o situaci, kdy se p i stanovení výživného odečtou částky, které již byly hrazeny,
nepovažuje se to za započtení v tomto smyslu.21
18

No á,H., Výži é
o é úpra ě zej é a z hlediska soukro ý h pod ikatelů , autorský te t ASPI ID
LIT7842CZ, 1998
19
Radvanová, S. – )uklí o á, M.: Kurs o ča ského prá a – Instituty rodinného práva. 1. Vydání. Praha, C.H.Beck
1999, 171 s.
20
§ , z.č. ,
S ., o ča ský záko ík
21
No á, H.,Těžká, O.: V ži o a í po i ost, Li de Praha a.s.,
, str. 25
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2.1.7. Plnění za jiného
Jestliže n kdo za jiného splnil zcela nebo zčásti vyživovací povinnost, je oprávn n na
n m požadovat úhradu tohoto pln ní Ě§101 odst. 1 ZoRě. Osobou povinnou může být
kdokoliv, kdo splnil za jiného. Nezáleží, zda byl k tomu povinen nebo ne. Osoba, za kterou
bylo pln no, už je ten, kdo má povinnost výživné hradit, ale místo n ho splnil tuto povinnost
n kdo jiný. Jako p edpoklad, uvád ný v literatu e pro uplatn ní tohoto návrhu, je skutečnost,
že povinný m l v dob spln ní jinou osobou možnosti a schopnosti poskytovat výživné,
k n muž byl povinen22. Povinný p itom nemusí v d t, zda oprávn ný ví nebo souhlasí
s pln ním jiného. Rozhodující je, že neplní svou vyživovací povinnost buď vůbec, nebo jen
částečn

23

. Nejedná se o bezdůvodné obohacení a jde o speciální rodinn právní institut, na

který se nepoužije občanský zákoník24. Oprávn nou osobou v tomto p ípad

může být

nap íklad rodič, který plní výživné za druhého rodiče, nebo domn lý otec v p ípad , že plnil
výživné a jeho otcovství bylo pop eno nebo otcem byl určen jiný muž, nebo jeden ze
sourozenců, který plní výživné ke svému rodiči i za sourozence. Pokud jde o p ípad pop ení
otcovství manžela matky, může být stanovena vyživovací povinnost skutečného otce nejd íve
po dni pravomocného rozhodnutí o pop ení otcovství. Do té doby má vyživovací povinnost
manžel matky, který pak toto pln ní může vymáhat na otci skutečném, nebo na matce, jestliže
skutečný otec není znám25. P i uplatňování tohoto nároku je samoz ejm posuzováno, zda
povinná osoba v dob , kdy za ní plnil n kdo jiný, mohla v této výši plnit. Tj. posuzují se její
schopnosti, možnosti a majetkové pom ry26. Zákonem č. 112/2006 Sb. bylo zrušeno
ustanovení, kdy mohl požadovat úhradu poskytnutého p ísp vku na výživu i státní orgán.
ízení podle § 101 ZoR se zahajuje jen na návrh, kterým je soud vázán.
2.1.8. Promlčení, změna poměrů
Zákon o rodin výslovn stanoví nepromlčitelnost práva na výživné Ě§ řŘ odst.1 ZoRě.
Výživné je možné nejd íve požadovat dnem zahájení ízení. Tj. dnem doručení návrhu na
zahájení soudního ízení soudu, nebo v p ípad

ízení zahájeného bez návrhu usnesením

soudu. Pokud se však jedná o d ti Ěa po novele zákona o rodin zákonem č. 25ř/200Ř Sb. i o
d ti zletiléě, je možné výživné p iznat i za dobu nejdéle t í let zp tn ode dne zahájení ízení.
V p ípad tedy, že povinný k dít ti výživné neplnil, nebo plnil nedostatečn , je možné
22

Hrušáko á, M. a kolekti . )áko o rodi ě. )áko o registro a é part erst í. Ko e tář. . V dá í. Praha:
C.H.Beck, 2009, 484 s.
23
No á, H.,Těžká, O.: V ži o a í po i ost, Li de Praha a.s.,
, str. 181
24
Us ese í NS, č. Cdo
/
, [C
] ze d e .3.2008
25
No á, H.,Těžká, O.: V ži o a í po i ost, Li de Praha a.s.,
, str. 182
26
Rozhodnutí Krajského soudu v Koši í h č. Co
/ a rozhod utí Nej ššího soudu S‘ č. Cz /
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požadovat výživné i zp tn . A to od okamžiku, kdy nastala situace odůvodňující zvýšení
výživného, či kdy nebylo placeno, a p i zachování lhůty t í let. Velmi důležité je posoudit, zda
se možnosti, schopnosti a majetkové pom ry povinného v minulosti nezm nily k lepšímu či
zda nevzrostly odůvodn né pot eby oprávn ného. V tomto p ípad tak může nastat situace,
kdy je požadováno zvýšení výživného až t i roky zp tn , což se také velmi často d je.
Promlčují se však práva na jednotlivá op tující se pln ní výživného a to v promlčecí
lhůt 10ti let Ě§ řŘ odst. 2 ZoRě, která počíná b žet dnem následujícím po splatnosti každé
jednotlivé splátky. Jedná se o zvláštní promlčecí lhůtu stanovenou zákonem o rodin a je
výslovn stanoveno, že ustanovení občanského zákoníku o obecné promlčecí dob se zde
neuplatní. Oproti tomu zákon ale výslovn stanoví v odstavci druhém ustanovení § 101 ZoR,
že promlčení nároku podle tohoto ustanovení se ídí ustanovením § 101 OZ. Promlčecí doba
je tedy v p ípad uplatn ní nároku na úhradu pln ní výživného za jiného t íletá.
Jak již bylo naznačeno, může soud v p ípad zm ny pom rů i bez návrhu zm nit
dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé d ti Ě§ 99 odst.1 ZoR). Musí zde být
tedy výrazn jiné pom ry, než v dob kdy byla uzav ena dohoda, či kdy bylo o výživném
rozhodováno d íve (clausula rebus sic stantibus). Pokud jde o výživné, které se netýká
nezletilých d tí, může být jeho výše zm n na pouze na návrh Ě§řř odst. 2 ZoR). V návrhu by
m l být uveden vedle obecných náležitostí i okamžik, od kdy má být zm na výše výživného
provedena, což může být nejd íve od doby, kdy se výrazn zm nily pom ry. Zákon mluví o
zm n rozhodnutí či dohod. Může jít nejen o zvýšení, o snížení, ale i o zrušení výživného.
P itom je výslovn stanoveno, že spot ebované výživné pro nezletilé d ti se nevrací. Povinný
si tak ani nemůže zúčtovat p eplatek výživného na b žné výživné 27. V praxi záleží na
dokazování, zda výživné spot ebováno bylo, či ne. V této souvislosti je na míst otázka, co
s výživným, použitým na úspory, které nemají spot ební charakter. Domnívám se, že pokud se
výše výživného stanoví i s ohledem na úspory do budoucna a je takto také určitá část použita,
m lo by to být posuzováno jako spot ebování výživného a tato část by se vracet nem la.
V p ípad d tí zletilých by tedy byla povinnost p eplatek výživného vrátit. Je však otázkou,
zda tak lze učinit i zp tn , neboť ustanovení § řŘ odst. 1 ZoR mluví o „…právu p iznat
výživné…“ což se dle mého vztahuje na stanovení či zvýšení výživného, nikoliv na snížení, a
§ řř odst. 1, v ta druhá ZoR se týká výživného pro nezletilé d ti. Možností je samoz ejm
aplikovat ustanovení § 101 ZoR, viz výše.

27

‘ozhod utí KS Praze, č. Co

/

, [‘

/

i .]ze d e

. .1963
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2.2. Historie
ím a st edověk

2.2.1.

Povinnost vyživovat byla upravena již ve starém

ím , kdy otec na jednu stranu

ovládal rodinu – m l tzv. moc otcovskou (patria potestas) a na stranu druhou m l povinnost
vyživovat manželku a d ti, a to podle svého stavu. Žena mohla ješt p ed narozením dít te
žádat na manželovi uznání dít te a alimentaci.28 Pro vývoj vyživovací povinnosti byl důležitý
vývoj postavení a vzájemných vztahů členů rodiny. V d ív jší dob nem li rovnoprávné
postavení muži a ženy, nebo d ti narozené v manželství a mimo n . V zásad byla stanovena
povinnost otci, starat se o dít , které zplodil. Pokud ale nap íklad otec popíral otcovství,
muselo mu být dokázáno. To se d lo již od 13. stol.29 Jestliže však matka v daném období
„t lesn

obcovala s jinými muži“, tzv. alimentační nárok jí mohl být už v 15. století

odep en.30 Na nemanželské d ti šlechticů se ve st edov ku nahlíželo jako na selské poddané,
kte í m li právo na alimenty vůči otci a právo pobývat na otcov statku. Pozd ji mají
nemanželské d ti právo dostávat od matky a jejích rodičů výživné, a to do doby, než jsou
způsobilé k práci. Od 16. stol. má nárok na výživu proti nemanželskému otci krom
nemanželského dít te i jeho matka, což je možné uplatnit i žalobou. Na různých územích
samoz ejm platila jiná na ízení různých pánů, která se mohla lišit, a to pozitivn nebo
negativn . Pozd ji Ě17. – 1Ř. stoletíě se bohužel zase postavení nemanželských d tí a jejich
matek velmi zhoršilo a obecné nahlížení na n bylo hodn nep íznivé.31
2.2.2. ABGB
Po vzniku samostatného Československa v roce 1ř1Ř bylo t eba na p echodné období
zachovat kontinuitu právních p edpisů z Rakousko – Uherska. Dosavadní právní p edpisy tak
byly p evzaty tzv. recepční normou – zákonem č. 11/1ř1Ř Sb.z.a n., o z ízení samostatného
státu československého32

33

. Tím byl p evzat mimo jiné obecný rakouský občanský zákoník

(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – dále jen ABGB) z roku 1Ř11, spolu se zm nami do
té doby platnými.

28

Effe erger, K.: Posta e í dítěte historii. Prá í rád e. č. /
, s., zdroj ASPI
Effenberger, K.: Z historie rodinného práva – e a želské děti. Prá í rád e. č. /
, s., zdroj ASPI
30
Effenberger, K.: Z historie rodinného práva – ne a želské děti. Prá í rád e. č. /
, s., zdroj ASPI
31
Effenberger, K.: Z historie rodinného práva – e a želské děti. Prá í rád e. Č. /
, s., zdroj ASPI
32
„Sa ostat ý stát českoslove ský vstoupil v život. A
la za hová a souvislost dosavad ího práv ího řádu
se stave
ový , a
e astal z atk a uprave
l eruše ý pře hod k ové u stát í u životu, …“
(Preambule)
33
„Čl. Veškeré dosavad í ze ské a říšské záko a aříze í zůstávají prozatí v plat osti.“
29
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Nad ízené postavení muže v rodin bylo výslovn uvedeno v § ř1, v t první ABGB „Muž je hlava rodiny.“. Náleží mu tedy otcovská moc, má právo vést domácnost, ale na
druhou stranu má mimo jiné povinnost poskytovat „manželce podle svého jmění slušnou
výživu“ Ě§ ř1, v ta druhá ABGBě. V p ípad rozvodu manželů, pokud oba souhlasili a
dohodli se o majetku a výživ , soud m l bez dalšího šet ení rozvod povolit Ě§105 ABGBě.
V p ípad nezletilého manžela nebo chrán nce bylo t eba k dohod o majetku a výživ
souhlas zákonného zástupce a poručenského soudu Ě§106 ABGBě. Pokud vznikla p i
rozlučování manželství rozep e ohledn odd lení jm ní, zaopat ení d tí apod., m l se soudce
snažit tuto rozep i narovnat. Jestli se narovnání nepoda ilo, odkázal strany k ádnému ízení a
manželce a d tem byla zatím Ědo rozhodnutíě vym ena slušná výživa.Ě§117 ABGBě
ABGB rozlišoval op t mezi d tmi narozenými v manželství a mimo n . S ohledem na
to upravoval zvlášť právní postavení rodičů a manželských d tí, a rodičů a nemanželských
d tí34. „Rodiče jsou vůbec zavázáni své manželské děti vychovávati, to jest pečovati o jejich
život a jejich zdraví, opat ovati jim slušnou výživu, jejich tělesné a duševní síly vyvíjeti a
vyučováním v náboženství a v užitečných vědomostech klásti základ k jejich budoucímu
blahobytu.“ Ě§ 13ř ABGBě Manželské d ti tedy m ly právo na slušnou výživu. Oproti tomu
d ti nemanželské m ly právo jen na výživu p im enou jm ní rodičů Ě„I nemanželské dítě má
právo žádati na svých rodičích, aby je p imě eně svému jmění vyživovali, vychovali a
zaopat ili, a práva rodičů k němu vztahují se potud, pokud toho účel vychování vyhledává.
§166, v ta první ABGBě. Povinnost vyživovat byla stanovena výslovn

hlavn

otci Ěi

s ohledem na otcovskou mocě a matce p íslušela zejména péče o „t lesnou výchovu a zdraví
dít te“ Ě§ 141 ABGBě. Otec nesl náklady na výchovu i v p ípad rozvodu manželů, bez
ohledu na to, komu byly d ti sv eny do péče. P ičemž ale ABGB výslovn stanovil, že je
možné nové rozhodnutí v zájmu d tí, pokud se zm ní pom ry Ě§ 142 ABGBě. Matka m la
dbát o výživu dít te v p ípad , že byl otec nemajetný nebo zem el Ě§143, v ta první ABGBě.
V souvislosti s nad azeným postavením muže v rodin bylo upraveno i po adí povinnosti
vyživovat pokud nemohl ani otec ani matka. Nejd íve byla stanovena povinnost péče rodičům
otce a po nich rodičům ze strany matky Ě§ 143, v ta druhá ABGB35). Náklady na výchovu
mohly být dle ABGB hrazeny i ze jm ní dít te a toto jm ní nemohlo být zabaveno v iteli

34

§ 155 ABGB „Ne a želské děti epožívají stej ý h práv s a želský i. …“
Dle o el č.
/
ř.z., jí ž se dá á částeč á o ela k o e é u záko íku o ča ské u to lo odliš ě
upra e o pro e a želské děti odsta i druhé §
„K ýži ě jest za ázá přede ší ote , e í-li šak
otec s to, a dítě ži il, připad e tato po i ost a atku a po í a ateřského děda a á u.“
35
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otce (§ 150 ABGB). D ti si také mohly vymínit uložení postradatelné části důchodu svého
rodiče na pojišt ní své výživy, na kterou m ly podle zákona právo (§1286 ABGB).
Vyživovací povinnost d tí k rodičům byla stanovena v ustanovení § 154 ABGB, pro
p ípad, že rodiče upadnou v nouzi. D ti byly v této situaci povinny zajistit jim slušnou výživu
Ě„slušn je opat ovati“ě.
Podle ABGB byl otec dít te povinen uhradit matce i útraty slehnutí a její výživy po
dobu prvních šesti týdnů po slehnutí a p ípadn další výlohy, které vznikly v důsledku
slehnutí. Tuto pohledávku mohla matka žádat maximáln t i roky po slehnutí. Ě§ 167 ABGBě
Zajímavá byla též matce daná možnost navrhnout soudu již p ed narozením dít te, aby
stanovil povinnost z ejmému otci složit u soudu částku výživy pro dít na první t i m síce
jeho života a obvyklou částku na úhradu nákladů matce, dle §167 ABGB (§ 168 ABGB).
Nemanželské dít mohla matka sama vychovávat Ě„pokud chce a může“ě, nesm lo jí
být otcem odňato Ěledaže by blahu dít te hrozilo touto výchovou nebezpečenstvíě a otec
zároveň musel hradit náklady na výživu Ě§16ř ABGBě. V p ípad nemanželských d tí tedy
nem l otec tak dominantní postavení. Rodiče dít te mohli „učiniti narovnání o výživě,
výchově a zaopat ení nemanželského dítěte“, které ovšem nesm lo být na újmu práv dít te Ě§
170 ABGB). Na otcovy d dice p echázela povinnost vyživovat a zaopat it nemanželské d ti,
které zároveň m ly právo nadále bydlet a být vyživovány a vychovávány v jeho dom , pokud
tomu tak do dne jeho úmrtí bylo. Výživa jim ale nemohla být poskytnuta ve v tším rozsahu
než d tem manželským. Ě§171 ABGBě
Sankcí za zanedbávání výživy a výchovy dít te bylo pozbytí otcovské moci36.
Vyživovací povinnost mezi p íbuznými byla stanovena pro p ípad osi ení dít te, a to
jeho nejbližším p íbuzným Ě§221 ABGBě, avšak pouze v p ípad zcela nemajetných sirotků.
Pokud n jaké jm ní m li, mohla být trvalá výživa se schválením soudu hrazena i z tohoto
kmenového jm ní (§220 ABGB).
Výživa po smrti povinného mohla být zajišt na podle ABGB i tzv. odkazem37
zaopat ení, kterým m la být doživotn oprávn nému zajišt na výživa, ošacení, byt a ostatní
pot eby včetn vyučování Ětj. vychováníě, (§672 ABGB). Jestliže došlo v důsledku ublížení na
36

§
ABGB „Ot ové, kteří výživu a vý hovu svý h dětí z ela za ed ávají, poz ývají ot ovskou o a vžd .“
§ 535 ABGB „Je-li a ěkoho pa atová o ikoli takový to po ěr ý díle
elé pozůstalosti, ý rž je
jed otlivou vě í, jed ou e o ěkolika vě i určitého druhu, částkou e o práve , azývá se to, čí je
pa atová o, odkaze legáte , i kd
to dle hod ot
lo ejvětší částí pozůstalosti, a te , komu to bylo
zůstave o, e ude posuzová jako dědi , ý rž je jako odkazov ík legatář .“
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t le ke smrti, muselo být nahrazeno pozůstalým s právem na výživu od usmrceného mimo
všech výdajů také to, co jim smrtí živitele ušlo Ě§1354ě.
Dárce, který po darování upadl v takovou nouzi, že se mu nedostávalo na nutnou
výživu, mohl žádat na obdarovaném, pokud nebyl ve stejné nouzi, ročn zákonné úroky
z darované částky Ě§ ř47 ABGBě. Osoba povinná k výživ též nemohla zkrátit oprávn ného
darováním t etí osob . Pokud k tomu došlo, mohl oprávn ný žádat dopln ní na obdarovaném,
pokud mu darováním vznikla újma a dárce v důsledku darování již nemohl plnit. Ě§ř50
ABGB)
„Výživou“ označoval ABGB i úhradu léka e, léků a výživy v p ípad onemocn ní
zam stnaného ve služebním pom ru Ě§ 1156 ABGBě.
Vdov zase náležel „vdovský plat“, který byl určený na její výživu a byl splatný na t i
m síce dop edu Ě§1242 ABGBě. Vdovský plat mohla žádat i manželka v p ípad prohlášení
konkursu na majetek manžela, pokud ale nebyla p íčinou jeho úpadku Ě§ 1260 ABGBě.
Z pozůstalosti jí náležela obyčejná výživa, a to po dobu šesti týdnů po mužov smrti nebo
v p ípad t hotenství do uplynutí šesti týdnů po slehnutí. Po tuto dobu nárok na vdovský plat
nem la. Ě§ 1243 ABGBě
Výživné rozvedených manželů bylo upraveno v § 1264 ABGB tak, že jej mohla žádat
mimo jiné strana, která byla bez viny na rozvodu.
Výslovn ABGB ve svém § 14Ř1 mluví o nepromlčitelnosti závazků vycházejících
z rodinného a osobního práva, nap . poskytovat d tem nezbytnou výživu. Zároveň však bylo
stanoveno, že pohledávky mimo jiné vyživovacích p ísp vků, zanikají ve t ech letech (§ 1480
ABGB). Obecná splatnost výživného byla upravena v § 1220 ABGB na alespoň jeden m síc
dop edu38.
2.2.3. Zákon o právu rodinném
Zm ny v právní úprav výživného byly provedeny až s účinností k 1.1.1950, a to
p ijetím zákona č. 265/1ř4ř Sb., o právu rodinném a zákona č. 266/1ř4ř Sb., o zatímních
zm nách v n kterých občanských v cech právních. T mito dv ma zákony byla právní úprava

38

§ 1418 ABGB „... Výživ é se zapravuje aspoň a ěsí apřed. )e ře-li v to
dědi ové povi i vra eti i z toho, o lo přede zapla eno.“

čase v živova ý; ejsou jeho
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vztahů v rodin vyjmuta z obecného občanského zákoníku ĚABGBě, na který navíc v zákon
vůbec nebylo odkazováno39.
Nov bylo zrovnoprávn no postavení muže a ženy v rodin Ě§15 a násl. z.č. 265/1ř4ř
Sb.ě. Oba manželé m li podle svých sil a podle pom ru svých výd lečných a majetkových
možností pečovat o uspokojení pot eb rodiny Ě§1ř z.č. 265/1ř4ř Sb.ě, což mohlo být, jako je
tomu nyní, vyváženo péčí o d ti a společnou domácnost.
V p ípad rozvodu mohl nevinný manžel žádat na druhém Ět eba také nevinném
manželoviě, aby mu v p ípad , že nemohl uspokojit své osobní pot eby, poskytl úhradu podle
svých výd lečných a majetkových možností. Pouze pokud byli rozvodem vinni oba manželé,
mohla být tato úhrada poskytnuta i vinnému manželu. Uzav ením nového manželství právo na
úhradu zaniklo. Ě§34 z.č. 265/1ř4ř Sb.ě
Rovnoprávnost muže a ženy se promítla i do ustanovení týkajícího se výživy a
výchovy d tí, kdy oba rodiče byli povinni pečovat o dít stejn , a to do doby, než se mohlo
dít živit samo Ě§3ř z.č. 265/1ř4ř Sb.ě. Zákon již nemluví o moci otcovské, ale o moci
rodičovské, p íslušející ob ma rodičům stejn Ě§52 a násl. z.č. 265/1949 Sb.). Rozlišování
d tí manželských a nemanželských zmizelo také. Dít ti byla stanovena povinnost pomáhat,
pokud žilo s rodinou a p ispívat na úhradu pot eb rodiny, pokud k tomu navíc bylo výd lečn
činné Ě§40 z.č. 265/1ř4ř Sb.ě. Bylo též možné zm nit dohody a soudní rozhodnutí v p ípad
zm ny pom rů Ě§41 z.č. 265/1ř4ř Sb.ě.
Pokud rodiče nezletilého dít te nežili spolu, rozhodl soud o sv ení dít te do výchovy
jednoho a o částce, jakou má každý z rodičů p ispívat na jeho výživu. Pokud se rodiče
dohodli, musel soud tuto dohodu schválit. Soud rozhodoval o povinnosti vyživovat i
v p ípad , že rodiče žili spolu, ale jeden z nich vyživovací povinnost neplnil. Ě§23 z.č.
266/1949 Sb.)
Vyživovací povinnost mezi p íbuznými byla v z.č. 265/1ř4ř Sb. upravena v hlav
páté. P íbuzní v pokolení p ímém byli povinni poskytovat si vzájemn úhradu na osobní
pot eby Ěvyživovací povinnostě, p ičemž byla stanovena p ednost vyživovací povinnosti
potomků p ed p edky a vyživovací povinnosti p íbuzných v bližším stupni p ed p íbuznými
ve stupni vzdálen jším Ě§70ě. Povinné osoby m ly povinnost vyživovat společn a nerozdíln ,
a každý nesl takový podíl, jaký odpovídal pom ru jeho výd lečných a majetkových možností

39
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k t mto možnostem ostatních Ě§71ě. Krom práva nezletilých d tí na výživné vůči rodičům
m ly oprávn né osoby nárok na výživné, pouze pokud byly v nouzi Ě§72ě. Určení rozsahu
vyživovací povinnosti bylo stanoveno částečn jako nyní, tedy podle odůvodn ných pot eb
osoby oprávn né a výd lečných a majetkových možností osoby povinné Ě§73ě. Pro určení
výše výd lku platilo, že povinný m l prům rnou odm nu za práce stejného druhu Ě§74ě. Soud
též p ihlížel k výd lečným a majetkovým možnostem p ed tím, než se povinný z ekl
majetkových práv nebo výhod, nebo než se vzdal bez důležitého důvodu dosavadního
zam stnání nebo jej zam nil za mén výnosné Ě§75ě.
Otec dít te m l p ispívat matce, která za n j nebyla provdána, na úhradu nákladů
t hotenství a slehnutí a na úhradu jejích osobních pot eb po dobu t í m síců. Soud mohl tuto
dobu také z důvodů zvláštního z etele hodných prodloužit. Také mohl stanovit povinnost otci
dít te p isp t i na úhradu výdajů nebo mimo ádné majetkové újmy, vzniklé matce bez její
viny t hotenstvím nebo slehnutím. To vše se promlčelo ve t ech letech ode dne slehnutí. (§76)
Soud mohl k zajišt ní úhrady t chto nákladů, nebo k zajišt ní výživy dít te po dobu t í
m síců, na návrh t hotné uložit pravd podobnému otci složení pot ebné částky p edem Ě§77ě.
Zákonem č. 266/1ř4ř Sb. byly upraveny mimo jiné důsledky nepln ní vyživovací
povinnosti. Úmyslné nepln ní nebo vyhýbání se bylo sankcionováno tuhým v zením od
jednoho m síce do dvou let. V p ípad

ohrožení zdraví oprávn né osoby nebo zvlášť

p it žující okolnosti tuhým v zením od t í m síců do t í let. P i vyslovení trestu odn tí
svobody na dobu delší než jeden rok, ztratil viník též čestná práva občanská Ě§42ě. Pokud šlo
o nedbalostní jednání, byla stanovena trestní sazba do jednoho roku, nebo od t í m síců do
dvou let v p ípad ohrožení zdraví oprávn né osoby nebo p ítomnosti zvlášt p it žující
okolnosti Ě§43ě. Byla možná též beztrestnost, pokud pachatel povinnost dodatečn splnil p ed
prohlášením rozsudku a čin nem l trvale nep íznivých následků Ě§44ě.
2.2.4. Zákon o rodině
Dosud platným zákonem o rodin č. ř4/1ř63 Sb., který byl v zásad velkou novelou
dosavadního zákona o právu rodinném40, byla vyživovací povinnost upravena obdobn . To až
do novely zákonem č. ř1/1řřŘ Sb. Touto novelou byla, mimo jiné s ohledem na odlišné
ekonomické a sociální pom ry, než které byly p ítomny v dob p ijetí zákona, stanovena
bližší kritéria pro určení výše výživného s p ihlédnutím k majetkovým pom rům povinného,
dále možnost zjišt ní p íjmů povinného a stanovení nevyvratitelné právní domn nky o
40
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p íjmech povinného, nebo odstran ní diskriminace dít te žijícího pouze s jedním rodičem,
možnost složení částky na výživné splatné v budoucnu a možnost považovat za odůvodn né
pot eby i tvorbu úspor.41
2.3. Jednotlivé druhy
Podle vzájemného postavení osoby oprávn né k osob povinné a naopak rozlišujeme
p t druhů vyživovacích povinností a tomu odpovídajících práv, kterými jsou:
1) Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a d tí,
2) Vyživovací povinnost mezi ostatními p íbuznými,
3) Vyživovací povinnost mezi manžely,
4) Výživné rozvedeného manžela,
5) P ísp vek na výživu a úhradu n kterých nákladů neprovdané matce.
Výčet t chto v zákon o rodin uvedených druhů je taxativní a není možné se od n j
zásadn odchýlit. Vyživovací povinnost rodičů a dětí bude dále podrobn rozebrána v kapitole
3, této práce, níže tedy budou zmín ny zbylé čty i druhy vyživovacích povinností. Pro
všechny tyto druhy vyživovacích povinností platí více či mén shora v bod 2.1. uvedené.
P ijetím zákona o registrovaném partnerství v roce 2006 byla upravena vyživovací povinnost
mezi partnery a mezi bývalými partnery. Níže tedy bude zmín na též tato vyživovací
povinnost.
2.3.1. Vyživovací povinnost mezi ostatními p íbuznými
Povinnost vyživovat je dána nejen mezi rodiči a d tmi, ale také mezi dalšími
p íbuznými v p ímé linii. Je výslovn stanoveno, že „p edci a potomci mají vzájemnou
vyživovací povinnost“ (§ 88 odst. 1 ZoR). Vzhledem k tomu, že vzájemná vyživovací
povinnost rodičů a d tí je upravena zvlášť, vztahuje se toto ustanovení na povinnost vyživovat
ve druhém a dalších stupních p íbuzenství, tj. mezi vnuky a prarodiči, p ípadn pravnuky a
praprarodiči. V českém právu není upravena vyživovací povinnost mezi sourozenci, jako
tomu je nap íklad v

ecku42. Otázkou je, zda za stanovených podmínek, kdy nenastoupí

žádná z dosud zákonem upravených vyživovacích povinností a jeden ze sourozenců je na tom
výrazn lépe než druhý, by nebylo vhodné stanovit také tuto vyživovací povinnost. V mnoha
p ípadech se totiž jedná o bližší stupeň p íbuzenství než mezi osobami, které jsou povinny si
41
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poskytovat výživné na základ
V zákon

ustanovení o vyživovací povinnosti mezi p íbuznými.43

je pouze stanoveno, že za určitých podmínek má dít

p ispívat na úhradu

společných pot eb rodiny Ě§ 31 odst. 4 a § 37a odst. 2 ZoRě, tj. i na úhradu pot eb svých
sourozenců (tzv. koadjutorium). Koadjutorium se odlišuje od výživného zejména tím, že je
vázáno na existenci společné domácnosti, spočívá v určitých výkonech a v pen zích jen
sekundárn a není určeno k úhrad osobních pot eb n koho. Je jen p ísp vkem ke společným
pot ebám rodiny.44
Podmínky, které musí být p ítomny pro uplatn ní nároku na tuto vyživovací
povinnost, jsou tedy existence p íbuzenství v p ímé linii Ěvzniklé nap íklad i osvojenímě,
nutná pot eba výživy Ětedy neschopnost se samostatn živit, odkázanost na výživuě, možnosti,
schopnosti a majetkové poměry na straně povinného a zároveň soulad s dobrými mravy, dle
ust. § 96 odst. 2 ZoR.
Tato vyživovací povinnost nastupuje subsidiárn , pokud rodič nap íklad nemůže nebo
nechce vyživovat své d tí, p ípadn pokud toto výživné nejde vymoci. Tj. nejsou spln ny
podmínky ani pro rozhodnutí soudu45. Nejedná se tedy v tomto p ípad o pln ní za jiného, ale
o povinnost vzniklou ze zákona. Zároveň je stanoveno, že povinnost hradit výživné mají
p ednostn p íbuzní bližší a zároveň potomci a pokud Ti nemohou povinnost splnit, p echází
tato na p edky Ě§ŘŘ odst. 2 ZoRě.
Povinné osoby hradí výživné podle poměru jejich schopností, možností a majetkových
poměrů ve vztahu ke schopnostem, možnostem a majetkovým pom rům ostatních p íbuzných
(§ 89 ZoR). Jedná se tedy o závazek dílčí a jednotlivým povinným na stejném stupni
p íbuzenství může být stanoveno hradit pouze určitý díl výživného.
Rozsah vyživovací povinnosti je stanoven termínem „nutná pot eba“. Výživné se
tedy poskytuje pouze v nutném rozsahu a pro jeho stanovení se bere v úvahu nejen potrava,
ale i nap . bytové pot eby. Pokud se jedná o oprávn nou osobou zletilou, bude m ítkem
nutné pot eby zpravidla stav, kdy oprávn ný nemá dostatek vlastních prost edků Ětj. nemá
vlastní p íjem, nebo má p íjem malýě k tomu, aby hradil náklady na své osobní pot eby.
Pokud to umožňují majetkové pom ry prarodičů, může být rozsah výživy pro nezletilé dít
určen i nad limit nutné výživy. Tato může být použita v souladu se zákonem i na tvorbu úspor
(analogie legis v § 88 odst. 3 ZoR).
43
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Vyživovací povinnost mezi ostatními p íbuznými zaniká smrtí oprávn ného nebo
povinného, nebo pominutím n které ze shora uvedených podmínek.
2.3.2. Vyživovací povinnost mezi manžely
Manželství vychází z principu rovnosti muže a ženy Ě§ 1Ř ZoR a násl.ě. Jejich soužití
by m lo být rovnocenné a podle svých schopností, možností a majetkových pom rů by se též
m li d lit o uspokojování materiálních pot eb, bez ohledu na to, zda jde o muže či o ženu.
Zákon o rodin stanoví, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost (§91 odst.1
ZoR) v takové výši, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná (§91
odst. 2, v ta druhá ZoRě. Soud může stanovit na návrh jednoho z manželů výživné, p ičemž
p ihlíží k péči o společnou domácnost Ě§ř1 odst. 2 v ta první ZoRě. Touto péčí rozumíme
situaci, kdy je v praxi nap íklad žena v domácnosti a muž pracuje. Návrhem je soud vázán.
Tzn. nemůže p isoudit více, než navrhovatel požaduje, a pouze zkoumá, zda navrhovaná výše
výživného je v souladu se zákonem. Nižší částku však p isoudit může a žalobu ve zbývající
části tedy zamítne Ě§ 152 odst. 2 OS ě.
Pokud jde o vztah ke společnému jm ní manželů Ědále SJMě, je výše výživného mezi
manžely závislá na výši osobních pot eb každého z manželů. To znamená, že toto výživné
pak nespadá do SJM. Jedná se v podstat o stanovení podílu ze SJM, se kterým je manžel
oprávn n disponovat na úhradu svých osobních pot eb, pot eb rodiny, domácnosti, vytvo ení
úspor atd.46
Výživné mezi manžely nastupuje p ednostně p ed vyživovací povinností dětí vůči
rodičům Ě§ř1 odst. 3 ZoRě a zároveň p ed vyživovací povinností rodičů k dětem, jestliže jsou
manželé schopni se samostatn živit, (vzhledem k tomu, že vyživovací povinnost p edků
následuje až po vyživovací povinnosti potomků, a dále podle mého názoru proto, že manželé
mají vzájemnou vyživovací povinnost, takže dochází sňatkem svým způsobem ke vzniku
schopnosti samostatn

se živit v rámci užší rodiny a k relativnímu zániku vyživovací

povinnosti rodičů k d tem)47. V návrhu Nového občanského zákoníku Ěviz dále kapitola 7 této
práceě je již v ustanovení § 636 odst 1 stanoveno, že vyživovací povinnost mezi manžely
p edchází vyživovací povinnosti nejen d tí, ale i rodičů. Pokud druhý manžel nemůže
vyživovací povinnosti dostát, může oprávn ný manžel podat návrh na dopln ní či stanovení
vyživovací povinnosti svým rodičům Ěviz dále kapitola 3.1. této práce).
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Podmínkou vyživovací povinnosti mezi manžely je mimo jiné trvání manželství.
Vyživovací povinnost vzniká ex lege a trvá i v manželství, které může být pozd ji prohlášeno
z důvodu n jaké své vady za neplatné48. Zánikem manželství Ěsmrtí manžela, rozvodem,
prohlášením za neplatnéě zaniká i tato vyživovací povinnost a nep echází nap íklad ani na
d dice. Stanovení výživného mezi manžely též musí být v souladu s dobrými mravy49.
2.3.3. Výživné rozvedeného manžela
Za trvání manželství mají manželé mezi sebou vyživovací povinnost, jak je výše
uvedeno. Pokud dojde k rozvodu manželství, zanikají mezi manžely okamžikem právní moci
tohoto rozhodnutí veškeré osobní a právní vztahy, a v jejich rámci mimo jiné i vzájemná
vyživovací povinnost. Vzhledem k tomu, že b hem manželství může jeden z manželů
postupn staráním se o d ti či domácnost ztrácet kvalifikaci a nalezení práce po rozvodu je
pro n j poté složit jší, vyrovnává právní úprava výživného mezi rozvedenými manžely tyto
nestejné ekonomické možnosti50. Pro p ípad, že jeden z rozvedených manželů není schopen
sám se živit, stanoví zákon možnost žádat od bývalého manžela, aby mu p ispíval na
p imě enou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů Ě§ř2 odst. 1, v ta
první ZoR).
Bývalý manžel, který toto výživné požaduje, musí prokázat, že není schopen se živit
vlastní prací51, či z výnosu ze svého majetku52Ěnesmí však být bývalý manžel nucen, aby svůj
majetek rozprodával, pokud nep esahuje p im ené množstvíě. Pokud toto prokáže, má nárok
na „p íspěvek na p imě enou výživu“, tedy na výživu v omezen jším rozsahu než je nap íklad
výživa stanovená mezi manžely, nebo než je výživa d tí vůči rodičům. P im ená výživa
zahrnuje nejen zajišt ní nutných pot eb, ale i zajišt ní dalších osobních pot eb a stanovení
jejího rozsahu musí být posuzováno individueln

v každém jednotlivém p ípad . Výše

výživného se i v tomto p ípad stanoví s ohledem na schopnosti, možnosti a majetkové
pom ry povinného a pochopiteln nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Ke schopnostem,
možnostem a majetkovým pom rům rozvedeného manžela se nikoliv pouze „p ihlíží“, ale
rozsah se stanoví „podle“ nich. Jedná se o povinnost platit p ísp vek Ě„p ispíval“ě na výživu,

48

Radvanová, S. – )uklí o á, M.: Kurs o ča ského prá a – Instituty rodinného práva. 1. Vydání. Praha, C.H.Beck
1999, 180 s.
49
Hrušáko á, M. a kolekti . )áko o rodi ě. )áko o registro a é part erst í. Ko e tář. . V dá í. Praha:
C.H.Beck, 2009, 438 s.
50
Luž á, ‘. Výži é roz ede ého a žela. Prá o a rodi a. č. /
, s.
51
Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí n. Labem sp. zn. 10 Co 459/2005
52
Hrušáko á, M. a kolekti . )áko o rodi ě. )áko o registro a é part erst í. Ko e tář. . V dá í. Praha:
C.H.Beck, 2009, 442 s.

24

stanovené výživné může tedy být i pouze ve výši doplňující jiné p íjmy oprávn ného, a to až
do výše „p im ené výživy“.
Zpravidla je výživné ešeno v dohod o vypo ádání mezi manžely. Pokud se však
manželé nedohodnou, je dáno zákonem oprávn ní soudu o této otázce na návrh jednoho
z manželů rozhodnout Ě§ř2 odst.1, v ta druhá ZoRě. S ohledem na toto ustanovení a
vzhledem k tomu, že zákon nestanoví dobu, po kterou lze toto výživné od rozvodu manželství
žádat, je velmi vhodné otázku výživného mezi rozvedenými manžely vy ešit ideáln ihned p i
rozvodu, poskytnutím jednorázové částky Ěviz dáleě.
Výživné rozvedeného manžela p edchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům (§92
odst.2 ZoR). Tzn. že d ti nejsou povinny hradit výživné rozvedeným rodičům, pokud si tito
mezi sebou výživné na základ zákonných p edpokladů poskytovat mohou. Pokud zde ale tato
možnost není Ěbývalí manželé nemají možnosti, schopnosti nebo to neodůvodňují jejich
majetkové pom ryě a není zde ani jiná osoba, jejíž povinnost vyživovat by p edcházela Ěnap .
nový manžel – viz dále) nastupuje povinnost d tí, které mohou samoz ejm i výši výživného
pouze doplnit.
Pro p ípad, kdy došlo k rozvodu manželství, který zavinil p evážn jeden z manželů a
druhému rozvodem vznikne závažná újma, může tento druhý manžel podle ust. § 93 ZoR
žádat nejdéle na dobu t í let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství výživu ve stejném
rozsahu, jaká je poskytována za trvání manželství. Jedná se o tzv. tvrdostní klausuli, která má
ochránit manžela, který se p evážn nepodílel na rozvratu manželství porušením manželských
povinností a svým způsobem sankcionovat manžela, který toto zavinil. Je logické, že toto
ustanovení se nepoužije v p ípad tzv. nesporného rozvodu podle § 24a ZoR. Po uplynutí
lhůty t í let může rozvedený manžel žádat výživné jen v rozsahu tzv. p im ené výživy, jak
bylo shora uvedeno.
Výživné mezi manžely p edchází vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely.
Jestliže je tedy uzav eno manželství nové, nemá již bývalý manžel oprávn ní žádat výživné
z titulu rozvedeného manželství. Obdobn zaniká vyživovací povinnost mezi rozvedenými
manžely v p ípad , že povinný manžel zem e. Stejn tak, pokud zem e oprávn ný, zaniká též
tato vyživovací povinnost, p estože to zákon výslovn neuvádí. A to vzhledem k tomu, že se
jedná o osobní nárok53 a na d dice tato vyživovací povinnost nep echází (§94 odst. 1 ZoR).
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Pokud nastane situace, kdy bývalý manžel uzav e registrované partnerství 54, nemluví zákon
explicitn

o tom, že vyživovací povinnost mezi bývalými manžely by tímto zanikla.

Vzhledem k tomu, že partne i mají vzájemnou vyživovací povinnost jako manželé, mám za
to, že uzav ením registrovaného partnerství zaniká vyživovací povinnost mezi bývalými
manžely obdobn jako uzav ením nového manželství55.
Velmi praktické z mého pohledu je ešit výživné poskytnutím jednorázové částky na
základ písemné smlouvy Ě§ř4 odst. 2 ZoRě. Zpravidla p i tzv. nesporném rozvodu je
zahrnováno do smlouvy týkající se vzájemného vypo ádání mezi rozvád jícími se manžely
ustanovení v tom smyslu, že manželé buď výživné po sob nepožadují, nebo že poskytnutím
jednorázové částky výživného (tzv. odstupného) je jejich vyživovací povinnost mezi
rozvedenými manžely spln na. Právo na výživné zanikne tedy nikoliv podpisem smlouvy o
poskytnutí tzv. odstupného, ale teprve uhrazením této částky Ě„poskytnutím“ slovy zákonaě.
V p ípad uzavírání této smlouvy pro p ípad rozvodu dle § 24a ZoR je t eba, aby krom
písemné formy smlouvy byly navíc podpisy účastníků ov ené.
2.3.4. P íspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
Zvláštní druh vyživovací povinnosti je upraven v ustanovení § 95 ZoR. Jedná se o
právo svobodné matky nebo ženy, která je provdaná za jiného muže než otce dít te, žádat po
dobu dvou let p im ený p ísp vek na úhradu výživy, a dále právo žádat úhradu nákladů
spojených s t hotenstvím a slehnutím. Smyslem této právní úpravy má být určité vyrovnání
zvláštní situace matky, která by jinak byla nucena hradit tyto zvýšené pot eby a náklady sama,
a to mimo jiné v souladu se zásadou rovnosti d tí narozených v manželství a mimo n .
Oproti jiným druhům vyživovacích povinností jsou u této určité odlišnosti. Jednak zde
není p íbuzenský ani manželský vztah mezi matkou a otcem dít te, ale základem je zvláštní
vztah rodičů dít te, respektive p íbuzenský vztah otce a dít te. Dále se jedná o právo, které je
časov omezené, a to na dobu dvou let Ě§ř5 odst. 1 ZoRě nebo na dobu nároku na mate skou
dovolenou (§95 odst. 2 ZoR). Matka má také nárok žádat úhradu i n kterých jednotlivých
jednorázových nákladů Ěnáklady t hotenství a slehnutíě.
Oprávn nou osobou je matka dít te a povinnou osobou je otec dít te, p ičemž soud
může tento nárok p iznat pouze na návrh matky. Podle ustanovení § ř5 odst. 1 ZoR může být
54
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tedy povinnou osobou jen otec, jehož otcovství bylo zákonným způsobem prokázáno a
nemůže jím být manžel matky. Matka může žádat „p imě ený p íspěvek na úhradu výživy“ a
dále „úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím“. P imě ený p íspěvek závisí na
odůvodn nosti pot eb matky a soud by tedy m l brát v úvahu také výši jejích jiných p íjmů.
Nemusí zde tedy být p ítomna podmínka neschopnosti se živit, ale skutečnost, že v souvislosti
s t hotenstvím, p ípadn narozením dít te, se p íjmy matky snížily56. Matce p ísluší p ísp vek
na výživu po dobu dvou let. Počátek této lhůty stanoven není, nicmén jeho stanovení je vždy
na soudu. Dle soudní praxe se stanovuje počátek této lhůty nejd íve začátkem t hotenství a
nejpozd ji porodem57. Náklady spojené s těhotenstvím jsou zpravidla náklady týkající se
zvláštního t hotenského oblečení, poplatků u léka e, léků, speciální obuvi a podobn . Náklady
spojené se slehnutím jsou náklady vlastního porodu, pobyt v porodnici, ale i nap íklad úhrada
nákladů spojených s potratem. Náklady určené na výbavičku pro samotné dít Ěkočárek,
postýlka, oblečení atp.ě však na základ tohoto ustanovení p iznat nelze, protože se budou
zahrnovat do výživného rodičů k d tem58. Jediná situace, kdy by matka mohla požadovat
úhradu t chto nákladů, by mohla nastat, pokud by se dít nenarodilo živé. P ísp vek na
výživu a uvedené náklady může být p iznán i za dobu minulou, neuplatní se zde tedy
podmínka poskytnutí výživného jen ode dne rozhodnutí.
Právo na p ísp vek výživného neprovdané matce je nepromlčitelné, což vyplývá ze
společných ustanovení týkajících se výživného, ale nárok na úhradu nákladů spojených
s t hotenstvím a slehnutím se promlčí ve lhůtě t í let ode dne slehnutí (§95 odst. 3 ZoR).
Vzhledem k tomu, že určení otcovství by mohlo určitou dobu trvat, upravuje zákon o
rodin v § ř5 odst. 2, situaci, kdy t hotná žena může žádat úhradu nákladů a zajišt ní výživy
dít te po stanovenou dobu i vůči otci pravd podobnému, a to formou poskytnutí pot ebné
částky p edem. Jedná se o speciální p edb žné opat ení, na základ kterého t hotná žena může
žádat nejen výživu svou, úhradu nákladů spojených s t hotenstvím a slehnutím Ěto vše po
dobu dvou letě, ale i výživné pro dít po dobu, po kterou by jí náležela podle zvláštního
p edpisu59 mate ská dovolená. Aktivn legitimovaná k podání žaloby je t hotná žena, z čehož
vyplývá, že již nelze tento nárok uplatňovat po porodu. K samotnému rozhodnutí však po
porodu dojít může. Pokud by bylo mezitím otcovství určeno, posuzoval by se nárok na toto
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výživné nadále podle ust. § ř5 odst. 1 ZoR a výživné pro dít by matka požadovat na základ
tohoto ustanovení o p edb žném opat ení nemohla60.
2.3.5. Vyživovací povinnost dle zákona o registrovaném partnerství
Zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o zm n

n kterých

souvisejících zákonů Ědále jen ZoRPě, byl v České republice poprvé uzákon n svazek dvou
osob stejného pohlaví a z toho vyplývající vzájemná práva a povinnosti. Mimo jiné došlo i
k úprav vyživovací povinnosti mezi t mito osobami.
Zákon jednak upravuje vyživovací povinnost mezi partnery a jednak vyživovací
povinnost po zrušení partnerského soužití. Pro ob tyto stanovené vyživovací povinnosti platí,
že pro určení jejich rozsahu soud p ihlíží k odůvodněným pot ebám oprávněného, jakož i
k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného; a zároveň soud zkoumá, zda
se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo
majetkového prospěchu, nebo nepodstupuje nep imě ená majetková rizika. (§12 odst. 1
ZoRPě P iznání výživného musí být dále v souladu s dobrými mravy (§12 odst. 2 ZoRP).
Splatnost výživného je stanovena na pravidelné op tující se částky Ě§12 odst. 3 ZoRP) a
započtení proti pohledávkám na výživné je možné jen dohodou Ě§12 odst. 4 ZoRP). Je dále
stanovena nepromlčitelnost práva na výživné, nemožnost je p iznat zp tn , promlčují se však
práva na jednotlivá op tující se pln ní. Rozhodnout o n m je možné soudem pouze na návrh
(§12 odst. 5 ZoRP).61
Vyživovací povinnost mezi partnery je upravena obdobn jako vyživovací povinnost
mezi manžely, a to v ust. § 10 ZoRP. Je stanoveno, že partne i mají vzájemnou vyživovací
povinnost. Pokud jí jeden z nich neplní, určí soud na návrh její rozsah v takové výši, aby
hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná. P i stanovení rozsahu se také
p ihlíží k péči o společnou domácnost. Vyživovací povinnost partnerů p edchází vyživovací
povinnosti d tí, tzn. že teprve pokud partner z n jakého důvodu výživné neplní, p echází
povinnost vyživovat jej na d ti.
Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití je stanovena také obdobn jako
mezi rozvedenými manžely a to v ust. § 11 ZoRP. V p ípad zrušení partnerského soužití
může za p edpokladu neschopnosti se sám živit a podle možností, schopností a majetkových
pom rů druhého bývalého partnera, žádat bývalý partner p íspěvek na p imě enou výživu.
60
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Soud rozhodne na návrh v p ípad , že se bývalí partne i o výživ nedohodnou. Až na dobu t í
let lze bývalému partnerovi, který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a
jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena závažná újma, p iznat výživné ve
stejném rozsahu, jako p ísluší za trvání partnerství. V tomto je již zpočátku spat ován problém
62 63

, neboť zde není upraven pojem „trvalého rozvratu partnerství“ a zároveň pro zrušení

partnerství postačí skutečnost, že „partnerství již fakticky netrvá“ a soud nezkoumá proč.
Vyživovací povinnost mezi partnery též p edchází vyživovací povinnosti d tí vůči rodičům.
Zánik práva na výživné mezi bývalými partnery nastává smrtí nebo prohlášením za mrtvého
jednoho z partnerů Ěvýslovn

zákon hovo í o povinném partneroviě, dále uzav ením

manželství nebo nového partnerského soužití a konečn dnem vyplacení jednorázové částky
na základ písemné smlouvy mezi bývalými partnery.

3. Vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.1. Vyživovací povinnost rodičů k dětem
Vyživovací povinnost rodičů k d tem, a to zejména k d tem nezletilým, které nemají
možnost a nejsou schopny se samy živit, je jednou z nejvýznamn jších vyživovacích
povinností. Právo na výživu má každé dít a toto právo není podmín no nutností existence
zvláštní situace, která by poskytování výživného odůvodňovala. Vyživovací povinnost rodičů
k nezletilým d tem má p ednost p ed ostatními druhy vyživovacích povinností a stojí tak na
prvním míst v po adí druhů vyživovacích povinností. Tomu odpovídá i uvedení na prvním
míst mezi vyživovacími povinnostmi v zákon o rodin , a rozsáhlejší úprava, než je tomu u
ostatních vyživovacích povinností. Také procesní úprava, týkající se nezletilých, bere na
z etel jejich zvýšenou ochranu a je upravena odlišn s ohledem na jejich zájmy.
3.1.1.

Rodičovská zodpovědnost
Již z názvu vyživovací povinnosti rodičů vůči dít ti vyplývá, že jde o vztah mezi

povinnou osobou – rodičem a oprávn nou osobou – dít tem. Dít tem je, dle Úmluvy o
právech dít te, každá lidská bytost mladší 1Řti let, pokud nenabude zletilosti d íve64 a ve
vztahu ke svému rodiči je p íbuzným v prvním stupni v ad p ímé. Rodiči dít te jsou matka a
otec. Matka je žena, která dít porodila Ě§50a ZoR), ale i v tomto ohledu existují již spory
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vzhledem k možnostem, které dává současná medicína65. Otcem dít te je stručn

ečeno buď

manžel matky Ě§51 ZoRě, nebo je otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů p ed
matričním ú adem nebo soudem Ě§52 ZoRě, a to i k dít ti ješt

nenarozenému Ětzv.

nasciturovi - § 53 ZoR). V p ípad sporu může dít , matka i muž, který tvrdí, že je otcem,
žádat soud o určení otcovství podle zákonné domn nky dle § 54 ZoR. Otcovství lze též pop ít,
na návrh podaný k soudu dle ust. §57 a násl. ZoR. Za rodiče dít te je považován i osvojitel,
který osvojením (§ 63 a násl. ZoR) vstupuje do veškerých práv a povinností rodičů, vzniká
mu rodičovská zodpov dnost a také vyživovací povinnost k osvojenci za stejných podmínek
jako vzniká vyživovací povinnost rodičům k d tem.
Rodičovská zodpov dnost existuje, stejn jako vyživovací povinnost, také mezi shora
uvedenými osobami – tedy mezi rodiči a jejich d tmi, ale pouze d tmi nezletilými. Nezletilým
je dle českého právního ádu každá fyzická osoba do dovršení 1Řti let nebo do p ípadného
d ív jšího uzav ení manželství Ě§ Ř odst. 2 ObčZ66ě. Teprve dosažením zletilosti vzniká
fyzické osob v plném rozsahu způsobilost k právním úkonům Ě§ Ř odst. 1 ObčZě. Do té doby
má nezletilý pouze způsobilost k právním úkonům, které jsou p im ené rozumové a volní
vysp losti odpovídající jeho v ku Ě§ ř ObčZě a jeho zájmy tak má chránit rodič na základ
své rodičovské zodpov dnosti Ěmj. zastupovat dít a spravovat jeho jm níě.
Rodičovská zodpov dnost je upravena v zákon o rodin od novely z.č. ř1/1řřŘ Sb.
Do té doby tento institut prošel vývojem od „otcovské moci“ v ABGB, kdy práva k dít ti m l
otec nebo byl za n j ustanoven poručník, p es „rodičovskou moc“ v zákon o právu rodinném,
kdy se postavení obou rodičů vyrovnalo, až k institutu „rodičovských práv a povinností“
v zákon o rodin p ed novelou z roku 1998.
Pojem rodičovské zodpov dnosti mnohem více odráží vztahy mezi rodiči a d tmi, kdy
rodiče mají k d tem krom práv zejména povinnosti. Je tím postavení d tí vůči rodičům více
posíleno a rodiče mají nezletilé dít v jejím rámci chránit. Rodičovská zodpov dnost je
upravena v §§ 31 a násl. ZoR. Jedná se slovy zákona o souhrn práv a povinností p i péči o
nezletilé dít , p i jeho zastupování a p i správ jeho jm ní. Péče o dít zahrnuje hlavn „péči o
jeho zdraví, jeho t lesný, citový, rozumový a mravní vývoj“ (§ 31 odst. 1 písm. a ZoR). Právo
d tí na rodičovskou výchovu a péči a právo rodičů na péči o d ti a jejich výchovu je
65
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vyjád eno též v čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod67 (dále jen Listina). Dle
jednoho nálezu Ústavního soudu68 péče a výchova dít te p edpokládá zajišt ní materiálních i
nemateriálních podmínek pro rozvoj všech osobních schopností a možností dít te. Materiální
podmínky dít te jsou zajišťovány prost ednictvím vyživovací povinnosti. Zabezpečení
výchovy dít te je tedy hlavní povinností a oprávn ním rodičů a s tím úzce souvisí povinnost
zabezpečit jeho výživu69. Rodičovská zodpov dnost a vyživovací povinnost však nejsou
bezpodmínečn závislé jedna na druhé. Vyživovací povinnost mají oba rodiče bez ohledu na
to, zda jim náleží zároveň rodičovská zodpov dnost. Pokud je nap íklad rodič zbaven
rodičovské zodpov dnosti, neznamená to nutn , že jeho vyživovací povinnost bude zrušena.
To je výslovn uvedeno v ustanovení § 44 odst. 5 ZoR70, jehož p edchozí odstavce se týkají
pozastavení, omezení či zbavení rodičovské zodpov dnosti. Naopak rodič s rodičovskou
zodpov dností nemusí mít možnosti, schopnosti, či majetkové pom ry pot ebné ke stanovení
vyživovací povinnosti, a ta poté p echází na další povinné osoby.
3.1.2.

Vznik a trvání vyživovací povinnosti
Jak již bylo výše v čl. 2.1.1. ečeno, výživným se rozumí určité zabezpečování

hmotných a kulturních pot eb mezi účastníky rodinn právního vztahu. Na výživné pro dít se
nahlíží podle soudní praxe a literatury71 v co nejširší mí e jako na zabezpečení všech
životních pot eb pro jeho všestranný rozvoj po stránce fyzické a duševní.
Vyživovací povinnost k dít ti fakticky vzniká rodičům současn s jeho narozením (§7
odst. 1, v ta první ObčZě72. Ke stejnému okamžiku vznikne i vztah mezi rodičem a dít tem,
z n hož vyplývá vyživovací povinnost. Nasciturus, tedy počaté, ješt nenarozené dít , má
garantovanou právní subjektivitu, pokud se narodí živé Ě§7 odst. 1, v ta druhá ObčZě

73

.

Teprve okamžikem narození má tedy právo na výživné. Podmínkou vzniku vyživovací
povinnosti rodičů k dít ti je tedy jednak p íbuzenství v prvním stupni v p ímé linii a dále
skutečnost, že dít není schopno se živit samo Ě§Ř5 odst. 1 ZoRě, což je okamžikem narození
spln no. Právn je pro matku stanoven vznik vyživovací povinnosti okamžikem narození a
67
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pro otce uplatn ním jedné ze t í domn nek otcovství. V tomto ohledu je důležité posouzení
otázky, zda p ípadný rozsudek o určení Ěp ípadn pop eníě otcovství má deklaratorní nebo
konstitutivní povahu. Jde zde o posouzení otázky biologického a právního otcovství.
V literatu e74 je v současné dob spíše p ijímán názor, že biologické otcovství je jedním
z hledisek určení právního vztahu otcovství, z n hož vzniká rodičovská zodpov dnost. Pokud
by byl rozsudek deklaratorní, mohla by nastat situace, kdy by více mužů splňovalo hmotné
podmínky určení otcovství najednou a dít by tedy m lo podle hmotného práva více otců
zároveň. Obecn je tedy p ijímán názor, že rozsudky týkající se určení a pop ení otcovství
jsou konstitutivní povahy s účinky od právní moci rozhodnutí Ěex nuncě, aby byl zajišt n vždy
jeden otec, i když jím t eba biologicky není. Domnívám se, že v dnešní dob je medicína již
na takové úrovni, že je možné biologické otcovství tém

bezchybn určit75. Je tedy otázkou,

zda by nebylo vhodné p izpůsobit právní úpravu v tomto smyslu. Tím pádem by rozsudek o
určení či pop ení otcovství mohl být deklaratorním se všemi tím spojenými důsledky.
V současné právní úprav konstitutivního rozsudku totiž může nastat situace, kdy je otcovství
určeno až se zpožd ním po narození dít te a konstitutivnost rozsudku způsobuje, že i se
zpožd ním otci vznikne rodičovská zodpov dnost a p edevším povinnost vyživovat. Může
samoz ejm nastat i situace, kdy otcovství k dít ti určeno nebylo. Potom má vyživovací
povinnost k n mu pouze matka.
Okamžik vzniku vyživovací povinnosti matky a otce se tedy podle stávající úpravy
může lišit. Pokud nastane situace, kdy plnil za otce d íve výživné jiný muž, může tento žádat
dle ustanovení § 101 ZoR, aby mu otec „pozd jší“ toto uhrazené výživné uhradil.
„Pozd jšímu“ otci však nemůže být uloženo platit výživné dít ti zp tn , pokud již plnil
„d ív jší“ otec76. Pokud se jedná o pozd ji určené otcovství tzv. „prvnímu“ otci, zastává
literatura77 názor, že rozhodnutí o určení otce má zp tné účinky k narození dít te, tzn. i
vyživovací povinnost určeného otce k dít ti se vztahuje k tomuto datu Ěovšem pouze t i roky
zp tn ě. Mohlo by být dle mého názoru do současné právní úpravy alespoň včlen no
ustanovení o povinnosti doplatit odpovídající část výživného, pokud se jedná o „prvního
otce“, p estože tato retroaktivita je zásadn nep ípustná78. Otázka, zda je rozhodný faktický či
74
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právní stav pro okamžik vzniku vyživovací povinnosti byla ešena Ústavním soudem79, pokud
jde o nutnost p edcházejícího rozhodnutí o výchov . Byl učin n záv r, že ze zákona o rodin
nevyplývá, že by okamžik stanovení počátku vyživovací povinnosti m l být závislý na právní
moci rozhodnutí o jeho výchov .
Další moment, na který zákon váže vznik vyživovací povinnosti k dít ti, je právní moc
rozhodnutí soudu o osvojení dít te. K tomuto okamžiku vzniká mezi osvojitelem a
osvojencem pom r, jaký je mezi rodiči a d tmi a tedy i vyživovací povinnost. Zrušením
osvojení se naopak obnovuje mimo jiné vyživovací povinnost rodičů.
Od počátku vzniku vyživovací povinnosti ze zákona (narozením, osvojením) je t eba
odlišit stanovení počátku vyživovací povinnosti v rozhodnutí soudu týkajícím se konkrétního
p ípadu. Soud v tomto p ípad stanoví pouze počátek povinnosti plnit výživné na základ
konkrétního rozhodnutí, p ičemž vyživovací povinnost zde trvala i trvá již p ed tímto
rozhodnutím.
Rodiče mají vyživovací povinnost k dít ti do doby, než jsou d ti schopny se samy
živit Ě§ Ř5 odst. 1 ZoRě. Trvá tedy tak dlouho, dokud je dít odkázané na výživu svých rodičů.
Posouzení skutečnosti, zda je dít

schopné se samo živit, záleží na tom, zda si může

samostatn uhrazovat veškeré své odůvodn né pot eby, a to včetn bydlení. V tšinou se tak
stává v moment , kdy je dít výd lečn činné a krom dostatečných finančních prost edků má
i fyzické a duševní p edpoklady k tomu, aby se samostatn

živilo. Konec vyživovací

povinnosti rodičů není nijak vázán na v k dít te či na jeho zletilost80. Dosažení zletilosti má
význam pro jiný p ístup k dít ti z hlediska procesního práva, zletilému je též nap íklad pln no
výživné k jeho rukám. Dít tedy může být schopné se samostatn živit ješt p ed dosažením
zletilosti. Na druhou stranu nemusí být schopné se samostatn živit ani po dosažení zletilosti,
či ani po dosažení v ku 26ti let Ěv literatu e lze nalézt i názor, že dosažením 26. roku
vyživovací povinnost rodičů k dít ti zaniká81). Tento v k je mezníkem pro poskytování
p ídavku na dít dle zákona o státní sociální podpo e Ěz.č. 117/1řř5 Sb.ě, ale z hlediska trvání
vyživovací povinnosti je nerozhodný. Jestliže zdravotní stav dít te neumožňuje, aby n kdy
bylo schopno se samostatn živit, vyživovací povinnost rodičů trvá a p ípadné dávky dle
zákona č. 100/1řŘŘ Sb., o sociálním zabezpečení, jsou rozhodné pro posouzení stanovení
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výše výživného. V n kterých p ípadech může z tohoto důvodu dle názoru literatury82 dojít i
k zániku vyživovací povinnosti, a to p iznáním t chto dávek pravomocným rozhodnutím
p íslušeného orgánu sociálního zabezpečení. Vždy je však t eba posoudit schopnosti,
možnosti a majetkové pom ry povinného. Může samoz ejm nastat situace, kdy vyživovací
povinnost zanikne, protože dít se začalo živit samostatn , ale po n jaké dob tuto schopnost
ztratilo. Pak je t eba posoudit zejména z jakého důvodu se tak stalo. Pokud dít nap íklad
studuje a po ukončení st ední školy či gymnázia není p ijato na vysokou školu, další rok ano a
v mezidobí pracuje, netrvá zpravidla po dobu jeho práce vyživovací povinnost rodičů a po
zahájení studia se op t obnoví. Také v p ípad , že je dít umíst no z n jakého důvodu do
výchovného za ízení, kde si nemá možnost zajistit prací vlastní výživu, obnoví se vyživovací
povinnost rodičů83. Záleží samoz ejm

nap íklad na tom, jak dlouhá je prodleva mezi

jednotlivými studijními cykly, zda se jedná o denní studium, zda jde o pokračující studium na
budoucí povolání dít te, a také, jaké jsou majetkové pom ry, možnosti a schopnosti
povinného. Podle soudní judikatury84 nemusí být studium p ímo návazné na dosavadní
p ípravu dít te. Bylo též judikováno85, že prodleva 4 let do začátku studia vysoké školy
Ějestliže je dít po tuto dobu schopno se samostatn živit a vyživovací povinnost tedy
netrvalaě znamená, že se vyživovací povinnost rodičů zásadn neobnovuje. Ústavní soud
v nedávné dob rozhodl, že dít má právo na výživné i v dob pomaturitního studia na
specializované škole Ěkonzervato ě, kam vyžaduje p ijetí speciální p ípravu, i když toto
pomaturitní studium nesouvisí se školou p edchozí86. Stejn tak má dít právo na výživné,
p estože nesloží nap íklad maturitní zkoušku v ádném termínu87.
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3.1.3.

Formy a rozsah plnění vyživovací povinnosti
Způsob pln ní výživného záleží na mnoha okolnostech. Pokud jde o úplnou rodinu, je

výživné zpravidla pln no dobrovoln , a způsob jeho pln ní je p evážn naturální formou.
V praxi tedy v tomto p ípad žádný z rodičů nedává druhému rodiči odd lené peníze na
domácnost, výživu jeho či dít te, ale všechny pot eby rodiny jsou uhrazovány společn , jak
p ijdou a podle své důležitosti. Dít ti je výživné poskytováno v tšinou naturální formou, to
znamená, že jeho pot eby jsou uhrazovány p ímo Ěposkytováním bydlení, ošacení, obuviě.
V p ípad malých d tí je to zpravidla otec, kdo vyd lává a p ináší do rodiny finance a matka
vše kompenzuje péčí o d ti a společnou domácnost (viz dále). Pokud rodiče pracují oba,
zpravidla od doby, kdy dít začne chodit do mate ské školy, je výživné uhrazováno ze
společných prost edků, na které p ispívají oba rodiče. Pot eby dít te, vyskytující se za
p ítomnosti rodičů Ědoma, p i společných aktivitách atp.), jsou zpravidla uhrazovány naturální
formou. Pot eby vyskytující se bez p ítomnosti rodičů Ěkapesné na různé aktivity školní,
sportovní či um lecké kroužky, školy v p írod či d tské tábory apod.ě mohou být uhrazovány
ve form finanční, poskytováním určitých pravidelných opakujících se pen žních dávek.
Může též nastat situace, kdy jeden z rodičů je z n jakého důvodu po určitou dobu mimo
společnou domácnost Ěnap íklad v zahraničí z důvodů pracovních nebo studijníchě a výživné
dobrovoln poskytuje formou finanční, poukázáním určité pen žní částky na p íslušný účet.
Ve form poskytování finančních prost edků bývá zpravidla pln no výživné zejména d tem
zletilým.
Jak již bylo naznačeno výše, výživné může být zabezpečeno též ve form osobní péče
o oprávn ného a péče o společnou domácnost, pokud spolu rodiče dít te žijí Ě§Ř5 odst. 3
ZoR). Je p i tom nerozhodné, zda jsou rodiče manželé či nikoliv. Osobní péči lze
charakterizovat jako provád ní veškerých činností vedoucích k pravidelnému zajišťování
osobních pot eb oprávn ného a péči o společnou domácnost. Tím se rozumí provád ní
činností k pravidelnému zajišťování chodu domácnosti. P estože je v zákon

uvedena

povinnost k tomuto p ihlédnout, bývá posuzováno, že výživné touto formou může být pln no
i zcela Tak to bylo uvedeno i v Důvodové zpráv k zákonu o rodin ze dne 1.11.1ř6388.
Ústavní soud v jednom svém rozhodnutí89 uvedl, že stát poskytuje ochranu právu d tí na
výživné tak, že „stanoví povinnost tomu z rodičů, který o d ti bezprost edn nepečuje, aby
88
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nesl náklady stanovené soudem na jeho výživu“. Osobní péče o nezletilé dít jedním z rodičů
a péče o společnou domácnost bývají důvodem ke stanovení tomu odpovídajícího vyššího
výživného druhému rodiči. Ke zjišt ní míry osobní péče o nezletilé dít

nebo péče o

společnou domácnost je nutné podrobn prozkoumat jakým způsobem a jak intenzivn
probíhá osobní péče o nezletilé dít . Ta se m ní s ohledem na v k dít te, jeho zdravotní stav,
vlastnosti, zájmy atp.90, a dále podle míry zabezpečování chodu domácnosti a míry péče o
další osoby pat ící do domácnosti. Nemusí se jednat pouze o péči o dít nezletilé. Osobní péči
může vyžadovat nap íklad i dít zletilé, které je n jakým způsobem postižené a vyžaduje
osobní péči druhého.
Pokud bude o výživném rozhodovat soud, rozhodne vždy o povinnosti plnit ve form
finanční. Osobní péči a p ípadn péči o společnou domácnost vezme v úvahu p i stanovení
rozsahu této vyživovací povinnosti.
Pro určení rozsahu vyživovací povinnosti rodičů k d tem, jsou podle stávající právní
úpravy důležitá kritéria uvedená v zákon . Tedy zejména možnosti, schopnosti a majetkové
pom ry na stran rodiče a odůvodn né pot eby na stran dít te Ěblíže bod 2.1. a níže též bod
3.1.4. této práceě. Jedná se o kritéria, která je nutné posoudit individuáln

v každém

jednotlivém p ípad . V minulosti již byly učin ny n které pokusy pro určité p esn jší
stanovení rozmezí výživného za účelem sjednocení soudní praxe. Jedním ze způsobů bylo
určování výživného podílem z platu povinného Ět i díly pro povinného a jeden díl pro každého
oprávn néhoě. Dalším způsobem bylo stanovení určité tabulky, v níž byl zohledn n nap íklad
v k dít te, plat povinného a počet vyživovacích povinností. Jedním ze způsobů byl také pokus
o stanovení určitého matematického vzorce pro výpočet výživného.91 V našem právním ádu
ale dosud nebyly zavedeny žádné závazné tabulky, podle kterých by bylo možné výživné určit
konkrétn ji, a kterými by se mohli soudci p i určování výše výživného ídit, jako je tomu
nap íklad v N mecku či Rakousku. P i jednotlivém stanovování rozsahu výživného tak může
docházet, a soud od soudu také dochází, ke značným rozdílům stanovení výše výživného ve
srovnatelných p ípadech, ať už je to z důvodu jiných životních podmínek v dané oblasti,
rozdílného hodnocení důkazů soudci, odlišnými zkušenostmi soudců atp.
Mimo jiné i z tohoto důvodu je na míst iniciativa určitým způsobem praxi soudců
sjednotit. Do druhého čtení postoupil návrh zákona o výživném Ěsn movní tisk č. Ř4ř92 ze dne
90

‘ozhod utí Nej ššího soudu č. Cpj
/ ze d e 0.5.1981
No á, H.,Těžká, O.: V ži o a í po i ost, Li de Praha a.s.,
, str. 71
92
www.psp.cz
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14.5.2009 - Projednávání tisku navrženo na po ad 7Ř.schůze PS Ěod 13. dubna 2010)).
V tomto návrhu je mimo jiné zahrnuto stanovení určitých tabulek výživného vládou, určení
minimálního výživného na dít podle výše započitatelného p íjmu, dále valorizace výživného
a placení náhradního výživného státem. Dne 26.2.2010 doporučil Výbor pro sociální politiku
návrh zákona ke schválení. Stanovení určitého vodítka pro určování výživného je dle mého
názoru správné. Na druhou stranu ale, též stanovení minimální výše výživného bude
v určitých p ípadech problematické, stejn jako hrazení náhradního výživného státem a jeho
následné vymáhání na povinné osob . Zákon nemůže zahrnout a upravit spravedliv veškeré
životní situace a stanovit p esn rozsah výživného. Bude tedy vždy na soudci, aby posoudil a
vzal v úvahu vše, co se daného p ípadu týká. Blíže se budu návrhem zákona o výživném
zabývat níže v kapitole č. 7. této práce.
Další iniciativa ke sjednocení výše výživného vznikla na ministerstvu spravedlnosti.
Nejvyšší soud odmítl žádost ministryn

spravedlnosti Daniely Ková ové o vyjád ení

stanoviska, týkajícího se určení pravidel pro rozhodování o výši výživného. To vše s
odůvodn ním, že jde o otázku skutkovou a nikoliv právní a doporučil vypracovat informační
materiál Ministerstvem spravedlnosti93. To dle mého názoru jen dokládá, o jak citlivou a
složitou otázku se jedná. Ministerstvo spravedlnosti v čele s ministryní JUDr. Danielou
Ková ovou poté vypracovalo v pracovní skupin složené z odborníků na rodinné právo prof.
JUDr. Milany Hrušákové, CSc., JUDr. Hany Nové, JUDr. Tomáše Lichovníka, Ing. Zuzany
Baudyšové a dále JUDr. Petra Šimerky doporučující materiál pro určování výše výživného
soudy. Soudcům tak byla od b ezna 2010 zasílána forma určitého vodítka pro určování
výživného k p ipomínkám a 1Ř.5.2010 byla upravená tabulka rozeslána soudům pro zkušební
užívání. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doporučující tabulku, soudce se nebude muset
tímto materiálem ministerstva spravedlnosti ídit. M l by se ale dle ministerstva spravedlnosti
v odůvodn ní rozhodnutí vypo ádat s tím, proč se rozhodl jinak. Po p ipomínkách hlavn
odborné ve ejnosti a soudců samotných, stanoví doporučující tabulka ministerstva
spravedlnosti výživné v rozmezí procent z platu povinného podle v ku dít te takto94:
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Tomandl Jan, NS od ítl jed ot ý postup při určo á í ýži ého, Člá ek ČTK z 26.11.2009, zdroj
http://www.nsoud.cz/clanky_read.php?id=1851
94
Ministerstvo spravedlnosti, Určo á í ýše ýži ého ude
ít od k ět a
o á pra idla,
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5224&d=310739
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Věk dítěte

Díl z platu p ipadající na výživné

0 - 5 let

11 – 15 %

6 - 9 let

13 – 17 %

10 – 14 let

15 – 19 %

15 – 17 let

16 - 22 %

18 a více let

19 – 25 %

Zajímavé bude posouzení p ípadné kolize, pokud vstoupí v platnost navrhovaný
zákon o výživném, kde jsou brána v úvahu zase jiná hlediska. Každopádn je správné,
ponechat soudcům dostatečný prostor pro posouzení všech individualit každého jednotlivého
p ípadu.
Dít má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů Ě§ Ř5 odst. 2 v ta druhá ZoRě.
Z tohoto pohledu nezáleží na tom, zda dít žije s ob ma nebo jen s jedním z rodičů. Vždy se
má podílet na životní úrovni toho rodiče, která je vyšší, pokud je jejich životní úroveň
rozdílná. Může tedy být na jednu stranu stanoveno nadprům rn vysoké výživné 95, které
p ekračuje odůvodn né pot eby dít te, velmi majetnému rodiči. A to i vzhledem k možnosti
tvo it z výživného úspory. Naopak může být stanoveno žádné nebo symbolické výživné rodiči
nemajetnému96.
Vzhledem k tomu, že výživné je vždy spojeno s jedním konkrétním oprávn ným,
nelze z n j hradit pot eby jiné osoby. Je ovšem možné, považovat za odůvodn né pot eby i
tvorbu úspor, pokud to majetkové pom ry povinného rodiče dovolují, a to zejména na
zabezpečení p ípravy na budoucí povolání Ě§ Ř5a odst. 2 ZoRě. P estože je ustanovení o
možnosti tvo it úspory za azeno za odstavcem, týkajícím se povinného rodiče, který má
p íjmy z jiné než závislé činnosti, je v praxi vykládáno97, že je možné tvo it úspory bez
ohledu na to, z jaké činnosti má povinný rodič nadprům rné p íjmy. Úspory nemusí být
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„Dítě á právo podílet se a život í úrov i svý h rodičů; v so e adprů ěr é u příj u rodiče je tudíž
adekvát í i v so e adprů ěr á výše výživ ého.“ Rozsudek OS pro Prahu 5, sp. zn. 50 P 336/2006, ze dne
. .
, zdroj Bulleti ad oka ie č. /
, s.
96
„Pokud
se oso a výživou povi á dostala po zapla e í výživ ého pod hra i i život ího i i a, je zde
důvod pro zruše í v živova í povi osti e o pro s íže í výživ ého.“ ‘ozhod utí KS Hrade Králo é č.
Co
755/95 z 26.1.1996, zdroj ASPI
97
Hrušáko á, M. a kolekti . )áko o rodi ě. )áko o registro a é part erst í. Ko e tář. . V dá í. Praha:
C.H.Beck, 2009, 418 s.
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tvo eny pouze na zabezpečení p ípravy na budoucí povolání Ěp íkladmý výčet dokládá použití
slova „zejména“ě, ale i na jiné odůvodn né zajišt ní či p ilepšení 98, nap íklad na spo ení,
budoucí bydlení, pojišt ní atp. Výživné může být použito na tvorbu úspor bez ohledu na to,
zda dít je zletilé či nezletilé. Hlavním hlediskem pro tvorbu úspor jako odůvodn ných pot eb
dít te, je tedy skutečnost, že majetkové pom ry povinného rodiče to umožňují. V p ípad
výživného mezi ostatními p íbuznými je stanovena obdobná platnost ustanovení § 85a ZoR.
Týká se ovšem jen p ípadů, kdy oprávn ným je nezletilý Ě§ ŘŘ odst. 3 ZoRě. U jiných
vyživovacích povinností tvorba úspor k posuzování odůvodn ných pot eb oprávn ných
umožn na není, neboť to zákon výslovn ani odkazem neumožňuje jako v p ípad uvedeném
výše. Pokud soud dovodí, že do výše výživného bude zahrnuta i tvorba úspor, stanoví i tak
výživné zpravidla jednou celkovou částkou splatnou buď k rukám rodiče, který má dít ve
výchov nebo p ímo k rukám zletilého dít te. Částka určená na tvorbu úspor není nijak
odd lena od zbytku výživného. Je pak na druhém rodiči či zletilém dít ti, jak s výživným
naloží, p ičemž rodič musí spravovat jm ní dít te s péčí ádného hospodá e v souladu
s ustanovením § 37a odst. 1 ZoR. V p ípad špatného hospoda ení rodiče, se dít po nabytí
zletilosti může domáhat náhrady škody nebo vydání bezdůvodného obohacení podle
občanského zákoníku. Osobn si myslím, že by soudy mohly rozhodovat i tak, že určitá část
výživného odpovídající úsporám by mohla být povinným rodičem hrazena i na konkrétn
určené úspory, na účty u pen žního ústavu vedené nap íklad na jméno dít te s dispozičním
oprávn ním dít te v dob dosažení zletilosti. Povinný rodič by tak m l jistotu, že částky
určené na tvorbu úspor tak opravdu využity budou a odůvodn né pot eby dít te by byly lépe
zajišt ny s menším rizikem, že druhý rodič t eba i necht n , bude s výživným navíc
nesprávn hospoda it. V této otázce bylo judikováno, že „povinnému rodiči nelze uložit, aby
část výživného platil na účet, s nímž by mohli nakládat oba rodiče nezletilého“99, a to zejména
z důvodu, že povinný rodič může blokovat p ípadnou dispozici s prost edky na tomto účtu
druhému rodiči, což není žádoucí s ohledem nap íklad na výjimečné pot eby dít te. Ty by ale
ovšem m ly již být zahrnuty do výše výživného stejn jako tvorba úspor. Domnívám se tedy,
že dispoziční oprávn ní k tomuto účtu by m lo mít dít po nabytí zletilosti či rodič jako jeho
zástupce, ale pouze pro použití na určený účel. Soud by podle mého nem l kontrolovat
hospoda ení s „úsporami“ ze zákona, povinnému rodiči by ale m la být dána možnost podat
k soudu návrh na p ezkoumání použití částky určené na úspory, pokud se oprávn n domnívá,
98

„Výčet účelu úspor v jádře ý v § 5a odst. )OR je pouze příklad ý, lze proto dovodit i ož ost úspor a
pozdější zajiště í a přilepše í i valid í u dítěti.“ ‘ozhod utí Městského soudu Praha
Co
/
z 27.10.1998, zdroj ASPI
99
Us ese í Městského soudu Praha 29 Co 329/2002 z 24.10.2002, zdroj ASPI
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že druhý rodič tyto úspory nesprávn využívá, či podat návrh na ustanovení opatrovníka podle
§ 37b ZoR. N které soudy již v tomto smyslu rozhodují, což dokládá nap íklad rozsudek
M stského soudu v Praze ze dne 11.2.200ř, týkající se mj. výživného pro nezletilého. Ten
potvrdil rozsudek soudu stupn prvního v tom smyslu, že je otec povinen složit na p esn
stanovený účet u banky částku 100.000,- Kč. Současn soud stanovil, že do doby zletilosti
syna lze s finančními prost edky uloženými na tomto účtu nakládat pouze po p edchozím
schválení opatrovnickým soudem nebo s písemným souhlasem obou rodičů. Soud toto
rozhodnutí odůvodnil tak, že jestliže bylo otci p i skončení pracovního pom ru vyplaceno
odstupné, lze za odůvodn né pot eby nezletilého považovat i vytvo ení úspory ve výši
100.000,- Kč.100
3.1.4.

Výživné a kritéria pro určování jeho výše
Vyživovací povinnost rodičů k dít ti je společná. Každý z rodičů ji však plní v různém

rozsahu a jiným způsobem. Nejedná se tedy o pln ní solidární. Rodiče jí neplní společn a
nerozdíln , ale každý z nich podle svých osobních schopností, možností a majetkových
pom rů, které je t eba posuzovat a vykládat společn ve vzájemné souvislosti. Svými díly se
rodiče pouze mají doplňovat tak, aby výše výživného odpovídala odůvodn ným pot ebám
dít te a aby jeho životní pot eby byly v dostatečné mí e zajišt ny. Tyto díly se podle m nících
se pom rů rodičů mohou m nit také.
Pro určování rozsahu výživného rodičů k d tem zákon stanoví určitá kritéria. A to
jednak obecn pro všechny druhy vyživovacích povinností v ustanovení § 96 odst. 1 ZoR (viz
výklad výše v kapitole 2.3. této práceě a jednak konkrétn pro vyživovací povinnost rodičů
k d tem. V ustanovení § Ř5 odst. 2, v ta první ZoR je stanoveno, že „Oba rodiče p ispívají na
výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.“ Schopnosti rodiče
jsou vždy subjektivní, záleží na jeho v ku, zdravotním stavu, vzd lání, nadání, zručnosti,
zkušenosti, podnikavosti, nápadech, p izpůsobivosti atd. Možnosti rodiče jsou naopak do jisté
míry na jeho osob nezávislé. Jde o objektivní podmínky, v nichž rodič může své schopnosti
uplatňovat, tj. nap íklad možnost uplatn ní v daném regionu a v dané oblasti jeho pracovního
zam ení atp. P i posuzování tohoto kritéria se v praxi má za to, že pokud je možné najít
zam stnání i v jiném regionu, než ve kterém povinný bydlí a dosud zam stnání hledal, a
v p ípad , že to dovolují další podmínky, jako nap íklad výrazn vyšší výd lek, možnost

100

‘ozsudek Městského soudu Praze, sp.zn. 28 Co 474/2008 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4, sp.zn.
14 Nc 728/2007
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ubytování atp., je toto uplatn ní potencionáln možné101. Záleží tedy na snaze povinného
rodiče, zda využívá veškeré své subjektivní p edpoklady a objektivní podmínky k tomu, aby
m l tomu odpovídající p íjem. Pokud tomu tak není, je podle platné právní úpravy
posuzováno, že i p esto se výživné určí ve výši, jako by t chto potencionáln možných p íjmů
dosahoval. P itom jeho faktické p íjmy mají být jen výchozím hlediskem102. Otázkou ovšem
je, do jaké míry je vůbec v silách soudu tyto možné p íjmy zjistit, když je mnohdy možnost
uplatn ní v jednotlivém oboru velice široká, stejn jako její finanční ohodnocení. Výchozí
hledisko faktických p íjmů tak mnohdy bývá určujícím a hlavním m ítkem. Kritérium
majetkových poměrů bylo do zákona o rodin dopln no novelou zákona o rodin zákonem č.
91/1998 Sb,, p estože již d íve bylo hledisko majetkových pom rů v rámci schopností a
možností v praxi zohledňováno103. Posuzují se tak nejen p íjmy dosahované ob ma rodiči, ale
veškerý jejich movitý a nemovitý majetek a hlavn jejich způsob života, životní úroveň104.
Toto hledisko je tedy významné pro určení rozsahu vyživovací povinnosti i z toho pohledu, že
je stanoveno právo dít te podílet se na životní úrovni svých rodičů. Soud by tedy m l životní
úroveň rodičů zkoumat z ú ední povinnosti105. P i posuzování majetkových pom rů
povinného rodiče soudem je zejména na druhém rodiči, aby soud upozornil na veškerý
majetek, který povinný vlastní, a to hlavn na v ci movité, nap íklad sportovní, kulturní či
jiné aktivity vyžadující zvýšené náklady a vybavení, automobil, vybavení bytu, způsob a
místo trávení dovolené, úspory povinného apod. Soud je povinen objasnit skutkový stav v ci
z moci ú ední, a to v souladu s ustanovením § 120 OS , který stanoví mimo jiné povinnost
účastníků označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které z navrhovaných
důkazů provede106. To vše soud ve vzájemných souvislostech posoudí, stanoví životní úroveň
povinného rodiče a zahrne do jeho majetkových pom rů. M lo by být p ihlédnuto také
k tomu, zda jsou rodiči poskytovány p ídavky na d ti a v jaké mí e se jeho pot eby z t chto
p ídavků uhrazují. Do stanoveného výživného se ale tyto p ídavky nezahrnují107. Neznamená
101
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to ale, že soud posuzuje pouze situaci na stran povinného rodiče. Schopnosti, možnosti a
majetkové pom ry je t eba zjistit u obou rodičů tak, aby mohlo být stanoveno krom celkové
výše odůvodn ných pot eb dít te, jakým dílem se každý z rodičů na vyživovací povinnosti má
podílet.
P i posuzování jednotlivých kritérií, stanovených zákonem, je t eba vzít také v úvahu,
zda, kolik a jaké má povinný či oprávn ný rodič závazky. Pokud se jedná zejména o závazek
jiné vyživovací povinnosti, je to důležité pro určení rozsahu posuzovaného výživného. P i
současné existenci n kolika vyživovacích povinností není stanoveno, kterou by m l povinný
platit p ednostn . Vztah jednotlivých druhů je zákonem upraven hlavn k osob oprávn ného.
Na prvním míst

je tak vyživovací povinnost rodičů k nezletilým d tem. Vyživovací

povinnost mezi manžely a mezi rozvedenými manžely má p ednost p ed vyživovací
povinností d tí k rodičům. Vyživovací povinnost bližších p íbuzných má p ednost p ed
povinností p íbuzných vzdálen jších. Pokud jde o vztah k osob povinné, jsou-li spln ny
zákonné p edpoklady pro vznik vyživovací povinnosti, může jich existovat i n kolik vedle
sebe a jsou důležité jako závazky pro zjišt ní celkových pom rů povinného. Pokud jde o
závazky, které se netýkají výživného, p ihlédne k nim soud podle toho, čeho se týkají, jak
vznikly, zda jejich vznik povinný zap íčinil a za jakým účelem.
Životní úroveň rodiče se posuzuje i s ohledem na to, jaký má p íjem jeho nový
manžel. Vzhledem k tomu, že vyživovací povinnost je stanovena též mezi manžely, musí
soud brát v úvahu i toto hledisko. Jestliže tedy povinný rodič nap íklad nic nevyd lává, ale je
doma a stará se o domácnost či o další d ti, neznamená to ješt , že mu nemůže být vyživovací
povinnost stanovena. Nelze tedy stanovit výživné jen s ohledem na dosahovaný p íjem
povinného rodiče, který nemusí být žádný. Pokud jeho životní úroveň je s ohledem na
výd lky jeho nového manžela vysoká, má i jeho dít právo podílet se na této životní úrovni.
Soud tuto životní úroveň musí zahrnout do hledisek p i rozhodování o výživném108. Stejn tak
musí být do životní úrovn povinného rodiče zahrnuto podle judikatury též to, pokud se na
společném uhrazování pot eb rodiny podílí i partner rodiče, žijící s ním ve společné
domácnosti109.
Jednoduché též není posouzení otázky, jak hodnotit situaci, kdy povinný nemá žádný
p íjem, ale je vlastníkem jiného majetku, a to zejména nemovitosti. V této souvislosti má soud
zjišťovat, jaké veškeré možnosti výnosu z tohoto majetku by mohly být dosaženy, zda se
108
109
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povinný snaží, krom

získání práce, také získat z tohoto majetku n jaký výnos, ať už

pronájmem či možným prodejem110. Teprve po zhodnocení veškerých okolností by m l soud
posoudit, zda je stanovení výživného na míst a v jaké výši by m lo být určeno. Stejn tak,
jestliže je povinný rodič nezam stnaný, nemá žádný majetek ani p íjmy, je t eba vždy
posuzovat jeho snahu zam stnání získat, spolupráci s Ú adem práce, zda je u n j evidován,
možnost uplatn ní v jeho oboru, existenci pracovních míst v jeho oboru, a to i v jiném míst
atd. Posuzování této situace není jednoduché a vyžaduje pečlivé zhodnocení soudem. Pokud
nap íklad povinný rodič nemá žádný majetek a p íjem má pouze ze sociálních dávek, nebude
namíst rozhodn zvýšení výživného111.
Posuzovat schopnosti, možnosti a majetkové pom ry je nutné též v souladu
se společným ustanovením § 96 odst. 1 ZoR, a to zejména v ty druhé, která stanoví povinnost
soudu zkoumat, „zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či
výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, nebo zda nepodstupuje nep imě ená
majetková rizika“. Pokud dojde ke zm n zam stnání za mén výhodné, musí soud zkoumat
vždy důležitost důvodu, pro který se tak stalo. Významný z tohoto pohledu může být
nap íklad zdravotní problém, ztráta kvalifikace, organizační zm ny u zam stnavatele, zm na
bydlišt .112 M la by být vždy posuzována závažnost a důvody t chto zm n, p ípadn i četnost.
Pokud bude povinný m nit nap íklad zam stnání či bydlišt opakovan zjevn pro to, aby se
vyhnul vyživovací povinnosti, nemůže to jít k tíži oprávn ného dít te. Stejn tak, pokud bude
rodič nep im en riskovat Ěnap . investovat s nejistým výd lkemě a dojde ke snížení jeho
majetku, nebo naopak nedojde ke zvýšení majetku z jeho viny Ěnap . p i odmítnutí d dictví či
daru), nemá být na tuto zm nu brán ohled p i stanovení rozsahu výživného.
Pokud je povinný rodič ve vazb , nebo výkonu trestu odn tí svobody, záleží na tom,
pro jaký trestný čin a na jakou dobu je odsouzen. Pokud jde o trestný čin zanedbání povinné
výživy (§ 196 TrZ), ale také nap íklad o trestný čin týrání sv ené osoby (§198 TrZ), vychází
soud z možností schopností a majetkových pom rů, jaké m l povinný p ed vzetím do vazby či
p ed nastoupením trestu odn tí svobody113, pokud nedošlo k jiné zm n pom rů Ěz jiných
důvodůě. Stejn tak se bude vycházet z pom rů p ed vazbou či trestem, pokud trvají velmi
krátkou dobu. Domnívám se, že by takto m la být posuzována i kritéria pro určení rozsahu
vyživovací povinnosti v p ípad dalších trestných činů týkajících se dít te, jako nap íklad
110
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trestný čin opušt ní dít te nebo sv ené osoby dle § 1ř5 TrZ a ohrožování výchovy dít te dle
§ 201 TrZ. Původn bylo judikováno, že pokud byl povinný odsouzen pro jiný trestný čin, je
t eba vycházet mimo majetkových pom rů z jeho výd lečných možností ve výkonu trestu
odn tí svobody, či vazb

114

a posoudit objektivní možnosti výd lku. Tento názor byl

prolomen nálezem ústavního soudu č. IV. ÚS 11Ř1/07 ze dne 6.2.200Ř, ve kterém se praví, že
pokud nemá povinný možnost platit výživné z důvodu svého úmyslného jednání, pro které byl
odsouzen, nemá to jít k tíži dít te. Otázkou je samoz ejm možnost vymáhání výživného (dále
v kapitole 3.1.5. této práce).
V p ípad , že dojde k úpadku povinné osoby dle insolvenčního zákona Ěz.č. 1Ř2/2006
Sb.), též by to nem lo jít k tíži oprávn ného dít te. Je dáno p ímo zákonem, že se ízení o
výživném nezletilého dít te zásadn nep erušuje. Lze mít též za to, že i podle nového
insolvenčního zákona se v tomto ízení nem ní okruh účastníků115.
Ve společných ustanoveních k výživnému je též uvedeno, že má soud p ihlédnout
k odůvodněným pot ebám oprávněného Ě§ ř6 odst. 1, první v ta ZoRě, tedy dít te.
Odůvodn né pot eby dít te posuzujeme podle jeho v ku, zdravotního stavu, míry fyzické a
duševní zralosti, zájmů, nadání, zálib, druhu vzd lání a p ípravy na budoucí povolání,
způsobu jeho života Ězda žije s rodiči či nikolivě atd. Pokud jde o v k dít te, jsou jeho pot eby
v každém životním období rozdílné. Zpravidla lze z tohoto pohledu rozlišit časová období
kojence Ěodůvodn nými pot ebami je i po ízení tzv. výbavičkyě, batolete Ěnap . po ízení
hraček, či placení osoby, která dít hlídáě, docházky do mate ské školy Ěnap . hrazení nákladů
za docházku do mate ské školyě, základní a st ední školy Ěnáklady spojené se školou, úhrada
zájmů a dalšího vzd láváníě a poté pot eby zletilého dít te (zpravidla náklady spojené
s p ípravou na budoucí povolání, školné apod.ě. Do odůvodn ných pot eb je dále t eba
zahrnout i jednorázové pot eby, které se vyskytují nepravideln , jako nap íklad náklady na
d tský tábor, školu v p írod , po ízení sportovního vybavení, náklady na zdravotní pomůcky
atp. Ěblíže viz výklad v bodu 2.1.3. této práce). Nicmén v jednom rozhodnutí odůvodnil soud
schválení dohody rodičů o výživném i tím, že se dohoda schvaluje s tím, že se otec zavázal
nad rámec výživného hradit i další mimo ádné náklady. Ty tedy tento soud nezahrnul do výše
výživného, jak m l.116 Vzhledem k tomu, že by m ly být tyto nepravidelné pot eby zahrnuty
do celkové výše výživného, nemůže dojít na základ jejich pozd jšího výskytu ke zvýšení
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výživného pouze z tohoto důvodu117. Tato situace by mohla nastat pouze v p ípad , že by se
nap íklad zdravotní stav dít te výrazn zhoršil a tyto zm n né pom ry by odůvodňovaly
zvýšení výživného. Není vůbec jednoduché posoudit odůvodn nost všech t chto jednotlivých
pot eb. Odůvodn né pot eby dít te jsou závislé a úm rné schopnostem, možnostem a
majetkovým pom rům rodičů, a v této souvislosti by též m ly být posuzovány. Můžeme za n
tedy považovat pouze pot eby, které odpovídají kritériím na stran rodiče118. P i posuzování
soudem je t eba posoudit jednotlivé pot eby každého dít te individuáln a odd len , takže
konkrétní výše výživného se podle posuzovaných kritérií bude lišit, i když jde nap íklad o
sourozence. Není tedy možné výživné pro více d tí stanovit jednou částkou.
Pokud má dít vlastní p íjem, záleží na tom, jaký je jeho charakter. Pokud se jedná o
p íjem p íležitostný, nap íklad z brigád v dob školních prázdnin, nemá to vliv na výši
výživného stanoveného rodiči. Dostává-li dít stipendium na studium, může k tomu být
p ihlédnuto, pokud se nejedná o stipendium prosp chové. Jestliže má dít p íjmy z výnosu ze
svého majetku, stanoví zákon výslovn možnost použití tohoto majetku nejprve na jeho
výživu a poté p im en i pro pot ebu rodiny Ě§ 37a odst. 2 ZoRě. Neplatí to však pro použití
výživného – z výživného tedy nelze p im en uspokojovat i pot eby rodiny, protože má
osobní charakter119.
Dalším z kritérií pro určování rozsahu vyživovací povinnosti je hledisko, osobní péče
o dítě Ě§Ř5 odst. 3 v ta první ZoRě a hledisko péče o společnou domácnost, žijí-li rodiče
spolu. K tomu blíže viz výše bod 3.1.3 této práce. Kritérium osobní péče se nebere v úvahu za
situace, kdy dít tuto osobní péči nepot ebuje Ěnap íklad nebydlí u rodičů, je vychováváno
v ústavu nebo u p stouna, studuje na škole v jiném míst a bydlí samostatn ě. Péče o
společnou domácnost je brána v úvahu naopak i v p ípad , kdy dít bydlí jinde, ale rodiče žijí
ve společné domácnosti.
Jako první a základní kritérium, které se p i stanovení výše výživného posuzuje, je
výše p íjmu rodiče. V p ípad , že je rodič zam stnaný v pracovním pom ru, nebývá zjišt ní
p íjmů zpravidla složité. Soud vychází z právních p edpisů Ěnap . zákon č. 262/2006 Sb.
zákoník práce – ZPr, na ízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzd , zákon č. 236/1řř5 Sb.
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce p edstavitelů státní moci a
117
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n kterých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu) a vyžádá si zároveň
zprávu od p íslušného zam stnavatele o výši mzdy, platu nebo odm n z dohody o provedení
práce či pracovní činnosti konkrétního zam stnance dle ustanovení §§ 109 – 112 ZPr. Pokud
jde o zam stnání, p i kterém bývá získávána určitá nepravidelná odm na neposkytovaná
zam stnavatelem, ale nap íklad klienty zam stnavatele, bylo judikováno120, že toto tzv.
spropitné nemůže být považováno za další p íjem pro účely zjišťování možností povinného, i
když jej povinný vzhledem ke svému zam stnání obvykle dostává. Je ale pot eba posoudit
konkrétní situaci a zjistit zda povinný toto spropitné skutečn dostává a jaký to má vliv na
jeho majetkové pom ry121. Pro určení výše p íjmu povinného rodiče je t eba vzít v úvahu jeho
celkový p íjem a to i s ohledem nap íklad na dávky podle zákonů o sociálním zabezpečení122.
T mi jsou zejména zákon č. 100/1988 Sb. v platném zn ní o sociálním zabezpečení, který
upravuje mimo jiné sociální péči a nemocenské pojišt ní osob samostatn výd lečn činných,
dále zákon č. 1Ř7/2006 Sb. o nemocenském pojišt ní, který upravuje mimo jiné nemocenské,
pen žitou pomoc v mate ství, ošet ovné a vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství,
dále zákon č. 155/1řř5 Sb., o důchodovém pojišt ní, který upravuje mimo jiné starobní
důchod, invalidní důchod, vdovský a vdovecký a sirotčí důchod, a dále zákon č. 117/1řř5 Sb.
o státní sociální podpo e, který upravuje p ídavek na dít , sociální p íplatek, p ísp vek na
bydlení, rodičovský p ísp vek, dávky p stounské péče, porodné a poh ebné. K t mto p íjmům
povinného rodiče soud p ihlíží ovšem jen v p ípad , že se nejedná o pln ní účelov určené
nebo o pln ní, které je náhradou za určitou škodu či újmu 123, jako nap íklad poh ebné,
porodné nebo n která pln ní od pojišťoven.
Pokud rodič není zam stnaný v pracovním pom ru, nebývá již zjišt ní jeho p íjmů tak
jednoduché. Zákon stanoví ve svém ustanovení § Ř5a odst.1 v ta první ZoR povinnost rodiči,
který má p íjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z p íjmů, prokázat soudu své
p íjmy, p edložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit
i další skutečnosti pot ebné pro rozhodnutí zp ístupněním údajů chráněných podle zvláštních
p edpisů. P íjmem z jiné než závislé činnosti, který podléhá dani z p íjmů, je podle ust. § 3
odst. 1 z.č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů Ědále jen DP ě p íjem z podnikání Ězem d lská
činnost, vodní a lesní hospodá ství, živnost, podnikání dle zvláštních p edpisů, podíl ve
120
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ve ejné obchodní a komanditní společnosti - § 7 odst. 1 DP ě a z jiné samostatné výd lečné
činnosti Ěp íjmy z práv k průmyslovému či jinému duševnímu vlastnictví, z autorských práv,
z výkonu nezávislého povolání, znalců, tlumočníků, insolvenčních správců - § 7 odst. 2 DP ě,
p íjem z kapitálového majetku Ěpodíly na zisku u společnosti s ručením omezeným a akciové
společnosti, tiché společenství, různé úroky, spo ení, pln ní z pojišt ní - § Ř DP ě, p íjem
z pronájmu Ěnemovitých i movitých v cí - § ř odst. 1 DP ě a ostatní p íjem dle § 10 odst. 1
DP , p i kterém dochází k navýšení majetku Ěza p íležitostnou činnost či pronájem, za různé
p evody, různé podíly, ceny, výhry, sázky apod.). Je na rodiči, jak prokáže své p íjmy.
Zpravidla se tak d je p edložením daňového p iznání, účetnictví, účetní záv rky či pen žního
deníku, tj. p edložením zákonem vyžadovaných podkladů pro zhodnocení majetkových
pom rů. Dále nap íklad oznámením čísla účtu a pen žního ústavu, u kterého je účet veden,
výslechem sv dků, jeho vyjád ením, tj. rodič umožní zjistit další skutečnosti pot ebné pro
rozhodnutí apod. P edložením t chto dokladů nedochází k porušení práv a svobod dle
Listiny124 neboť soud nemá jinou možnost, než posoudit tyto možnosti a schopnosti osoby k
výživ povinné práv z t chto dokumentů125. Soudy mohou žádat na p íslušných finančních
ú adech dle ustanovení § 24 odst. 6 písm. c) z. č. 337/1řř2 Sb. o správ daní a poplatků,
poskytnutí údajů o základu dan z p íjmů, z podnikání a jiné samostatné výd lečné činnosti, z
kapitálového majetku, z pronájmu a ostatních p íjmů fyzické osoby pro účely rozhodnutí o
výživném. Je však t eba podotknout, že tyto údaje nemusí odpovídat dosahovaným p íjmům,
ať už pro úmyslné nebo neúmyslné zkreslování účetnictví. Mohou však být vyžadovány bez
ohledu na to, o jakou vyživovací povinnost se jedná Ěd íve pouze pokud šlo o nezaopat ené
dít

126

).
Pro p ípad, že rodič nesplní svou povinnost prokázat své p íjmy, stanoví zákon o

rodin v ustanovení § Ř5a odst. 1 v ta druhá ZoR, nevyvratitelnou právní domn nku, která
stanoví, že se pro tento p ípad má za to, že jeho průměrný měsíční p íjem činí 12,7násobek
životního minima jednotlivce. Tato podmínka je spojena pouze s nespln ním povinnosti
prokázat své p íjmy. Pokud rodič tuto svou povinnost splní v dostatečné mí e a soudu se
p esto toto prokázání zdá nev rohodné, vezme též v úvahu jeho vyživovací možnosti za
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p ihlédnutí k jeho zjevn nevyužívaným schopnostem127. Složité bude též posuzování výdajů
v tom smyslu, zda byly vynaloženy za účelem zajišt ní či rozší ení podnikání, což soud může
zjistit zpravidla z pen žního deníku128. Použít je možno uvedenou právní domn nku jak pro
určování rozsahu výživného k d tem nezletilým, tak k d tem zletilým. Dále je možné ji
aplikovat také pro výživné mezi p edky a potomky. V tomto p ípad ale pouze pokud jde o
výživné pro d ti nezletilé Ě§ ŘŘ odst. 3 ZoRě. Pro jiné druhy vyživovacích povinností tento
odkaz upraven není. Lze mít tedy za to, že stanovení p íjmů v t chto p ípadech
nevyvratitelnou právní domn nkou, dle ustanovení § Ř5a odst.1 v ty druhé ZoR, použít nelze.
Životní minimum stanoví zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ĚŽivMině,
v platném zn ní ve svém § 2 na 3.126,- Kč m síčn

pro jednotlivce, tj. pro osobu

posuzovanou samostatn , nikoliv s osobami dalšími podle § 4 tohoto zákona. Pokud se osoby
posuzují společn , jsou částky životního minima odstupňovány podle po adí osob (§3
ŽivMině. Tato částka se mi nezdá p ehnan vysoká, do té míry, aby nutila rodiče podnikatele
p íjmy prokazovat. Domnívám se, že značný počet jich rad ji nebude prokazovat p íjmy, aby
zákonná právní domn nka nastoupila, neboť jejich skutečné p íjmy budou nepom rn vyšší.
Proto by dle mého m la být stanovena částka vyšší nebo by soud m l údaje o p íjmu sám více
zjišťovat, využívat nap íklad znalecké posudky, vyžadovat si informace od správce dan a
teprve poté, co se mu nic takového nepoda í, m la by nastoupit tato domn nka.
3.1.5.

Rozhodování o výživném
Jak již bylo shora uvedeno, ve v tšin p ípadů je výživné pln no dobrovoln a bez

problémů. Jestliže tomu tak není, je t eba rozhodnutí soudu. Zákon v určitých p ípadech
stanoví soudu povinnost rozhodnout o výživném, s n kterými

ízeními je spojeno

rozhodování o výživném obligatorn a v jiných p ípadech je t eba pro rozhodnutí soudu
návrhu oprávn né osoby. ízení ve v cech výživného upravuje zákon o rodin Ě§§ 25, 26, 50,
Ř6, řřě a občanský soudní ád Ě§§ 7ř a násl. a v p ípad nezletilých §§ 176 a násl.)
Soud je povinen upravit rozsah vyživovací povinnosti, p ípadn schválit dohodu
rodičů o výši výživného, dle ustanovení § 86 odst. 1 ZoR v p ípad , že rodiče nezletilého
dít te nežijí spolu. Toto ustanovení se tedy týká pouze d tí nezletilých a zároveň je
nerozhodné, zda jsou rodiče manželé či nikoliv. Rozhodné je, zda spolu rodiče žijí nebo ne.
Protože se jedná o d ti nezletilé, vztahují se na toto ízení ustanovení OS týkající se ízení
ve v cech péče o nezletilé Ě§§ 176 a násl. OS ě. Nezletilému dít ti je poskytnuta zvýšená
127
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ochrana. Specifika tohoto ízení, která budou rozebrána níže, berou v úvahu zvýšenou m rou
zájem dít te. Jedná se o dv právní situace. Jednak jde o rozhodování o výchov a výživ pro
dobu p ed rozvodem manželství Ě§ Ř6 a 50 ZoRě a poté o rozhodování pro dobu po rozvodu
manželství Ě§ 25 a 26 ZoRě. V souladu s hospodárností ízení Ě§112 OS ě lze tato ízení
spojit.
Soud je oprávn n rozhodnout i bez návrhu, a to dle ust. § 50 ZoR i v p ípad , pokud se
rodiče nezletilého dít te, kte í spolu nežijí, nedohodnou o úprav výchovy a výživy. Není
v tomto p ípad rozhodné, zda jsou rodiče manžely nebo nejsou. Musí být spln ny zároveň
ob

dv

podmínky, tedy podmínka, že rodiče spolu nežijí a podmínka, že se rodiče

nedohodnou o výchov a výživ . Pak soud rozhodne, komu bude dít sv eno do výchovy a
jak má každý z rodičů p ispívat na jeho výživu. Na rozhodnutí o výchov zpravidla závisí
rozhodnutí o výživ , neboť výživné je v tšinou vym ováno ve vyšší mí e rodiči, který dít
ve výchov nemá. Může nastat situace, kdy rodiče dít te spolu nejsou oddáni, nežijí spolu a o
výchov a výživ dít te jsou sice dohodnuti, ale tato dohoda není schválena soudem Ě§26
odst.3 ZoR). Dle odborné literatury129 tato dohoda nevyžaduje ke své platnosti schválení
soudem. Soud by m l v tomto p ípad rozhodovat o výchov a výživ pouze v p ípad , že tato
dohoda rodičů není v souladu se zájmy dít te, a to na základ a v souladu s ustanovením § 99
ZoR. První podmínka spolužití rodičů není porušena nap íklad tím, že manželé mají odlišné
bydlišt , ani tím, když se jeden z nich po určitou dobu zdržuje mimo společnou domácnost
Ěnap . z důvodů studijních či pracovníchě. Zároveň bylo judikováno, že obnovení společného
soužití rodičů má za následek neúčinnost rozhodnutí o výchov a výživ dle ust. § 50 ZoR a
je důvodem k zastavení ízení o výkonu rozhodnutí. Pokud by poté op t rodiče p estali žít
spolu, muselo by být o výchov a výživ rozhodnuto v novém ízení130.
V p ípad rozvodu manželství musí být o výchov a výživ nezletilých d tí pro dobu
po rozvodu pravomocn Ě§25 ZoRě rozhodnuto p ed rozhodnutím o rozvodu manželství Ě§26
odst. 1 ZoR) nebo musí být soudem schválena dohoda rodičů Ě§26 odst. 3 ZoR). Rozhodování
o výživném souvisí úzce s rozhodnutím o výchov dít te. Pokud je dít sv eno do výchovy
jednomu z rodičů, stanoví soud výživné v pen zích zpravidla pouze rodiči druhému. Soud ale
může dít sv it také do společné nebo st ídavé výchovy obou rodičů, pokud je to v zájmu
dít te a pokud tak budou lépe zajišt ny jeho pot eby Ě§26 odst. 2 ZoRě. V p ípadech společné
či st ídavé výchovy sice nic nebrání stanovení výživného, ale jde o situace, kdy se rodiče
129
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dohodnou na výchov d tí. M li by být tudíž schopni dohodnout se i o výživ . Ze zákonného
spojení rozhodování o výchov

a výživ

vyplývá nemožnost schválit dohodu rodičů o

výchov , a o výživ poté rozhodovat. Soud může dít sv it také do výchovy jiné fyzické
osoby dle ust. § 45 ZoR či do p stounské péče dle ust. § 45a a násl. ZoR či dokonce na ídit
ústavní výchovu dle ust. § 46 ZoR a stanovit výživné ob ma rodičům.
Další p ípad, kdy musí soud upravit rozsah vyživovací povinnosti, nastává
v okamžiku, kdy rodiče nezletilého dít te spolu sice žijí, ale jeden z nich dobrovoln svou
povinnost k nezletilému dít ti neplní (§86 odst. 2 ZoR). I v tomto p ípad může soud schválit
dohodu rodičů. Pokud spolu rodiče dít te žijí, nemusí soud dle judikatury rozhodovat zároveň
o výchov dít te131, neboť se v tšinou v tomto p ípad podílí na výchov dít te oba rodiče.
Soud tedy určí rozsah vyživovací povinnosti rodiči, který dobrovoln a včas svou vyživovací
povinnost k nezletilému dít ti neplní, a stanoví splatnost výživného k rukám druhého z rodičů.
Návrh k soudu je t eba podat v p ípad výživného zletilých d tí. Vzhledem k tomu, že
se nejedná o nezletilého, neuplatní se již v tomto p ípad specifika ízení ve v cech péče o
nezletilé. K tomu, aby soud o tomto výživném rozhodoval, je mimo jiné t eba návrh zletilého
dít te. Jedná se tedy o sporné ízení, p ičemž návrh musí splňovat veškeré náležitosti. Musí
v n m být uveden požadavek od kdy a v jaké výši je výživné požadováno, a soud je návrhem
vázán. Soud tedy nemůže p isoudit více, ani zhojit p ípadné jeho nedostatky. Místn p íslušný
je obecný soud odpůrce, dle ustanovení § Ř5 OS , a v cn p íslušný je okresní soud, dle
ustanovení § ř odst. 1 OS .

V souladu s ustanovením § 36a odst. 2 OS

rozhoduje

samosoudce a to formou rozsudku Ě§152 OS ě.
Pokud dít nabude zletilosti v průb hu ízení o určení vyživovací povinnosti dle
ustanovení § 50 a § Ř6 odst. 1 a 2 ZoR, je druhý rodič nadále účastníkem ízení, pokud jde o
výživné za dobu nezletilosti132. Zletilé dít však nadále vystupuje v ízení samo a k jeho
rukám též soud určí splatnost výživného i za dobu nezletilosti. Soud, který začal jednat ve
v cech péče o nezletilé, rozhodne o vyživovací povinnosti i za dobu zletilosti tohoto dít te133.
Soud musí vždy rozhodnout o výživném do doby nabytí zletilosti dít te, i když se nap íklad
zletilé dít s povinným rodičem o výživném po dosažení zletilosti dohodne134.
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Jestliže dít nabude zletilosti p ed zahájením ízení o rozvod svých rodičů, soud
zastaví ízení o úprav jeho pom rů pro dobu po rozvodu a p ípadné výživné tak musí dít
uplatnit samostatným návrhem. Pokud již bylo ízení o rozvod rodičů zahájeno a dít nabylo
zletilosti poté, je zde sice ze zákona pravomocné rozhodnutí o úprav jeho pom rů, nemohou
však již nastat účinky části výroku týkající se výchovy dít te. Dle literatury135 nemohou nastat
ani účinky závislého výroku týkajícího se výživy. Zletilé dít tak musí uplatnit právo na
výživné vlastním návrhem. Podle právní úpravy p ed novelou zákona o rodin zákonem č.
91/1998 Sb., neztrácelo účinnost rozhodnutí týkající se vyživovací povinnosti pro nezletilé
dít pro dobu po rozvodu manželství rodičů ani v p ípad nabytí zletilosti dít te v průb hu
ízení o rozvodu. S ízením o rozvod manželství do této novely bylo spojeno ízení o úpravu
pom rů manželů k nezletilým d tem z jejich manželství pro dobu po rozvodu Ěustanovení §
113 odst. 1 OS platné p ed novelou z.č. ř1/1řřŘ Sb.ě. V praxi to znamenalo, že pom ry d tí
nebyly upraveny do té doby, než nabyl právní moc závislý výrok o rozvodu manželství a
naopak136.

V n kterých zahraničních právních úpravách se rozhoduje o úprav pom rů

k d tem až po zklidn ní vztahů mezi rozvedenými manžely137. Z důvodu zajišt ní ochrany
zájmů d tí nepovažuji tento způsob za lepší.
Obligatorn je spojeno ízení o výchov a výživ nezletilého dít te s ízením o určení
otcovství Ě§ 113 OS ě. Pokud tedy soud rozhoduje o určení otcovství, musí vždy rozhodnout
zároveň o výchov

a výživ . Není podstatné, zda to bylo v návrhu na zahájení ízení

navrženo. Soud též nesmí vyloučit tyto v ci k samostatnému ízení. ízení o určení otcovství
může být zahájeno na návrh dít te, matky nebo muže, který o sob tvrdí, že je otcem Ě§54
odst. 1 ZoRě. Účastníkem ízení je žalobce a žalovaný Ě§ ř0 OS ě. Spojené ízení o výchov
a výživ spadá do druhu ízení, která mohou být zahájena i bez návrhu. Jeho účastníky jsou
dle ust. § ř4 odst. 1 OS

všichni ti, o jejichž právech nebo povinnostech má být v ízení

jednáno Ětedy matka, dít a muž, o jehož otcovství se jednáě. Obligatorní spojení t chto ízení
je odůvodňováno tím, že pokud musí být otcovství určováno soudním rozhodnutím, nejsou
zároveň pln na dobrovoln práva a povinnosti tohoto rodiče k dít ti a je tedy t eba soudního
rozhodnutí138.

ízení o výchov a výživ tedy není obligatorn spojeno s ízením o určení

otcovství souhlasným prohlášením rodičů ani s ízením o pop ení otcovství. V t chto
135
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p ípadech se postupuje samostatným ízením podle ust. § 176 a násl. OS . Zároveň platí, že
pokud rodiče dít te spolu žijí, není t eba upravit zároveň otázku výchovy. Naopak pokud
rodiče dít te spolu nežijí, stanoví soud zároveň, komu bude dít sv eno do výchovy. Spojení
ízení se týká pouze výchovy a výživy dít te. Další otázky ve v cech péče o nezletilé musí být
rozhodnuty v samostatném ízení, které soud může zahájit i bez návrhu. Rodiče se mohou též
o výchov a výživ dít te dohodnout. Soud pak jejich dohodu schválí, pokud je v zájmu
dít te. Jestliže dojde k zamítnutí žaloby o určení otcovství nebo k zastavení ízení o určení
otcovství dle § 10Ř OS

z důvodu souhlasného prohlášení rodičů, nebo k nezrušitelnému

osvojení dít te či z jiného důvodu, soud zastaví též ízení o výchov a výživ . To neplatí
v p ípad , pokud domn nka otcovství sv dčí žalovanému či žalovaný nezrušiteln osvojil.139
Vyživovací povinnost rodičů k dít ti musí být ze zákona upravena soudem také vždy,
když se rozhoduje o umíst ní dít te do ústavní nebo ochranné výchovy Ě§103 ZoRě. Zákonem
je podle současné právní úpravy odd leno výživné, na které má právo dít , a platba na které
má nárok p íslušný Ústav podle zvláštního právního p edpisu. Zatímco výše výživného není
stanovena konkrétní částkou, výše platby je limitována právním p edpisem. O výživném
rozhoduje soud a o platb je rozhodováno ve správním ízení. Výživné je soukromoprávního
charakteru, platba vyplývá z ve ejnoprávních právních p edpisů. P i stanovení výše výživného
má soud výši této platby ale zohlednit. Zároveň platí všechna hlediska, která má soud brát
v úvahu p i stanovení výživného i v jiných p ípadech. Výživné má být stanoveno, pokud
pot eby nezletilého p evyšují platbu Ústavu a odůvodňují to též schopnosti, možnosti a
majetkové pom ry rodičů. Výživné může být použito také na tvorbu úspor, zohledňuje se
životní úroveň každého z rodičů, a naopak nelze p ihlížet k osobní péči a péči o společnou
domácnost. Má se za to140, že ízení o vyživovací povinnosti rodičů k dít ti by m lo být
zahájeno teprve po právní moci rozhodnutí soudu o ústavní nebo ochranné výchov , po
umíst ní dít te do tohoto za ízení a po stanovení platby podle zvláštního právního p edpisu.
Je to zejména z toho důvodu, že realizací ústavní nebo ochranné výchovy se ve v tšin
p ípadů zm ní pom ry, které by znovu odůvodňovaly zm nu rozhodnutí o výživném. Pokud
by dít bylo umíst no do kolektivního za ízení d íve, nap íklad na základ p edb žného
opat ení dle ustanovení § 76a OS , mohl by soud rozhodnout ve v ci výživného zároveň
s rozhodováním o umíst ní dít te do kolektivního za ízení. Jako p edb žnou by si pak
posoudil otázku výše platby tomuto ústavu. Je t eba zmínit, že neplacení výživného na dít
139
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umíst né v kolektivním za ízení po dobu nejmén šesti m síců, je jednou z podmínek pro
rozhodnutí soudu o kvalifikovaném nezájmu o dít , pro možnost osvojitelnosti dít te t etí
osobou (§ 68 odst.1 písm. a) ZoR).
P ípad tzv. legální cesse je upraven v ustanovení §45d odst. 1 ZoR. Nárok na výživné
pro dít , určené rozhodnutím soudu, p echází na stát, pokud dít ti náleží p ísp vek na úhradu
pot eb141. Jde o p ípad, kdy je dít sv eno soudem do p stounské péče. Soud uloží rodičům,
či jiným povinným osobám, výživné platit státu, respektive státnímu orgánu, který vyplácí
p ísp vek na úhradu pot eb dít te formou dávek142 p stounovi. Dít ti náleží rozdíl mezi
výživným a p ísp vkem a tento rozdíl je vyplácen k rukám p stouna. Pokud dít splňuje
podmínky pro vyplácení p ísp vku na úhradu jeho pot eb i po dosažení zletilosti
Ěnezaopat enost, trvalé spolužití ve společné domácností s bývalým p stounem, společné
uhrazování nákladůě, je vyplácen p ísp vek i rozdíl do výše výživného p ímo k rukám dít te.
Soud může Ě§§ 28 a 99 ZoR, § 163 odst. 2 OS ě i bez návrhu zm nit dohody či soudní
rozhodnutí o výživném pro nezletilé dít , pokud se zm ní pom ry Ěviz výše kapitola 2.1.8.
této práceě. Jestliže je dít zletilé, je to možné pouze na návrh. Zm na pom rů musí být
závažn jšího rázu. Pokud by šlo o pouze dočasnou jednorázovou pot ebu výdajů, nebo pokud
by se dočasn snížil p íjem povinného, nebylo by to důvodem pro zm nu rozhodnutí. P i
rozhodování o zvýšení, snížení či zrušení výživného musí soud v první ad porovnat pom ry,
které byly v dob p edcházejícího rozhodnutí o výživném a posoudit, jaké jsou pom ry nyní,
a zda odůvodňují zm nu vyživovací povinnosti. V této situaci soud vychází ze spisu
týkajícího se p edcházejícího ízení o výživném143. V p ípad návrhu na zm nu výživného
v p ípad nezletilých d tí se použijí ustanovení týkající se ízení ve v cech péče o nezletilé.
V návrhu je t eba Ěpokud není ízení zahájeno bez návrhuě uvést veškeré známé skutečnosti, a
to zejména ty, které mají dokládat zm nu pom rů. Bude v n m tedy zpravidla uvád no, do
jaké míry se zvýšily náklady na dít Ězm na školy, další aktivity, nemoc atp.ě; zda a jak se
zm nila situace na stran povinného rodiče Ězvýšení či snížení p íjmu, majetek atp.ě; jakým
způsobem se na výživ

podílí rodič, který návrh podává Ěp ípadn

zm na finanční a

majetkové situace na jeho stran ě; do jaké míry se povinný rodič o dít zajímá, zda mu hradí
n co nad rámec výživného Ědárky, zájmy atp.ě a zda a jak se podílí na jeho výchov Ězda
dodržuje pravidelný styk s nezletilým atp.). Všechna tato tvrzení Ěcož platí pro jakýkoliv
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návrh k souduě je samoz ejm nutné doložit, a to zejména doklady o zaplacení, výpisy z účtů,
různými potvrzeními, výpisy z ve ejných rejst íků a dalšími dostupnými důkazy.
Navrhovatel ve v cech určení či zvýšení výživného je osvobozen od povinnosti platit
soudní poplatek (§ 11 odst. 2 písm. cě zákona č. 54ř/1řř1 Sb., o soudních poplatcích - SoP).
Osvobozena ale není osoba povinná, která navrhuje snížení nebo zrušení výživného. Soudní
poplatek se neplatí též v p ípad

ízení o vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a d tí Ěať

zletilých či nezletilýchě, neboť je ízení osvobozeno od soudního poplatku na základ
ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) SoP.
3.1.5.1.

ízení ve věcech péče soudu o nezletilé

V ízení ve v cech péče soudu o nezletilé nejde o spor dvou procesních stran. Svojí
povahou jsou to ízení nesporná, která lze zahájit i bez návrhu (ex offo) a z toho pro n
vyplývají další specifika. Hlavní důraz je dán na nejlepší zájem nezletilého dít te s ohledem
na ochranu jeho práv. Zákon vyjmenovává p ípady péče soudu o nezletilé demonstrativn ve
svém ust. § 176 odst. 1 OS . Ve vyjmenovaných v cech soud rozhoduje rozsudkem a
v ostatních v cech usnesením Ě§176 odst. 2 OS ě. Ve v cech péče o nezletilé je krom
občanského soudního ádu též t eba vycházet z Úmluvy o právech dít te Ě104/1řř1 Sb.ě a z
Evropské úmluvy o výkonu práv d tí Ě54/2001 Sb.m.s.ě, které budou dále zmín ny v části 5.
této práce.
V cn p íslušný k ízení je, dle § ř odst. 1 OS , okresní soud. Místní p íslušnost
soudu je určena podle bydlišt nezletilého Ě§ ŘŘ písm. c OS ě. Bydlišt nezletilého je dáno
dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu, p ípadn

jinými rozhodujícími skutečnostmi.

Pokud se rodiče dít te nedohodnou, rozhoduje o bydlišti dít te ten z rodičů, který má dít ve
výchov . Soud rozhoduje o bydlišti zpravidla v p ípadech sv ení dít te do péče jiné fyzické
osoby, p stounské péče či ústavní výchovy. Jestliže nastane situace, kdy místn p íslušný
soud není znám nebo nemůže včas zakročit, je dána možnost zakročit soudu, v jehož obvodu
se nezletilý zdržuje Ě§ 177 odst. 1 OS ě. Zákon tak chrání zájem dít te na rychlosti
rozhodování. Zároveň je však soud, který takto zakročil, povinen postoupit v c soudu
p íslušnému, jakmile je to možné Ěpokud pominou skutečnosti, které zap íčinily rozhodování
jiného soudu). Zásadn rozhoduje ve v ci vždy soud, jehož p íslušnost byla určena v dob
zahájení prvního ízení Ě§11 odst. 1 OS ě. Místní p íslušnost soudu je tak určována pouze pro
první úkon soudu a zůstává, i kdyby se zm nily podmínky jejího určení144. Jestliže se
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okolnosti, podle kterých byla p íslušnost soudu určena, zm ní, může být soudem p íslušnost
soudu p enesena na jiný soud pouze za podmínek uvedených v ust. § 177 odst. 2 OS .
P enesení p íslušnosti musí být v zájmu dít te. Pokud tento jiný soud s p enesením
p íslušnosti nesouhlasí, rozhodne nad ízený soud, pokud již tato otázka nebyla rozhodnuta
odvolacím soudem ešícím otázku p enesení p íslušnosti. Oba soudy jsou tímto rozhodnutím
vázány. P íslušnost ve v cech péče soudu o nezletilé nelze p enést ani na základ ustanovení
§ 12 odst. 2 OS

z důvodu vhodnosti145, neboť se jedná o speciální úpravu k tomuto

ustanovení146. V p ípad , že nezletilé dít nabude zletilosti, stane se p íslušným obecný soud
žalovaného a výlučná p íslušnost dle ustanovení § ŘŘ písm. cě OS

již nebude p ipadat

v úvahu. Soud dosud p íslušný bude rozhodovat o p ípadném výživném za dobu nezletilosti.
Stejn tak druhý z rodičů Ěp ípadn jiná osoba, která dosud byla účastníkem ízení ve v cech
péče o nezletiléě je účastníkem ízení týkajícího se výživného za dobu nezletilosti147.
Soudní ízení je zahájeno dnem, kdy soudu došel návrh oprávn né osoby, nebo dnem,
kdy soud vydal usnesení o zahájení ízení, nap íklad na základ podn tu. Okamžik zahájení
ízení je krom procesních souvislostí důležitý též pro stanovení počátku doby, od které lze
zp tn p iznat výživné. Návrh je ve v cech výživného podáván ve t ech vyhotoveních, kdy
jeden exemplá je určen pro soud, druhý pro povinného rodiče a t etí pro opatrovníka
zastupujícího zájmy dít te. M l by obsahovat označení soudu a účastníků, označení v ci,
které se týká, počet vyhotovení, seznam p íloh a vylíčení rozhodujících skutečností. Dále by
návrh m l obsahovat návrh petitu rozsudku, tedy formulaci toho, co je návrhem požadováno
Ějak již bylo zmín no, soud není návrhem vázán v p ípad výživného pro nezletilé d tiě.
V neposlední ad by m l být návrh k soudu datován a podepsán.
Účastníci ízení ve v cech výživného pro nezletilé jsou navrhovatel a ti, o jejichž
právech nebo povinnostech má být v ízení jednáno Ětzv. t etí definice účastníků v ust. § 94
odst. 1 OS ě. Účastníkem je tedy zejména nezletilé dít zastoupené kolizním opatrovníkem
dle ust. § 37 ZoR a rodič Ěprarodičě, na kterém je výživné požadováno. Dále je účastníkem
také druhý rodič nebo jiná osoba, která má dít sv eno do výchovy. Navrhovatel, tedy osoba,
která podala návrh na zahájení soudního ízení, je účastníkem ízení vždy do té doby, do kdy
trvá tzv. v cná legitimace k podanému návrhu. Pokud soud zjistí, že se v ízení nejedná o
právech a povinnostech navrhovatele, soud jeho účastenství ukončí, dle ust. § ř4 odst. 4 OS .
Na druhou stranu soud p ibere za účastníka ízení, dle ust. § ř4 odst. 3 OS , další osobu,
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pokud zjistí, že o jejích právech a povinnostech má být v ízení jednáno. V p ípadech určení
účastníků podle druhé a t etí definice je dle právní praxe148 vyloučeno společenství účastníků
(§ 91 OS ), tzv. hlavní intervence (§ 91a OS ), vedlejší účastenství Ě§ ř3 OS ), p istoupení
dalšího účastníka (§ 92 odst. 1 OS ) a zám na účastníka Ě§ ř2 odst. 2 OS ).
Pokud se nejedná o ízení ve v cech péče soudu o nezletilé, ídí se účastenství tzv.
první definicí Ě§ ř0 OS ě, která označuje za účastníky žalobce Ěnavrhovateleě a žalovaného
Ěodpůrceě. Ve všech v cech, kdy jde o výživné pro zletilé osoby, se tedy účastenství ídí podle
tohoto ustanovení.
Účastníku ízení může být v souladu se zákonem Ě§ 76 odst. 1 OS ě též mimo jiné
uloženo, aby platil výživné v nezbytné mí e. Jedná se o p edb žné opat ení, kterým lze uložit
povinnost platit p ed zahájením ízení v omezené mí e, a zpravidla po stanovenou dobu,
výživné. Může je na ídit p edseda senátu, pokud je t eba zatímn upravit pom ry účastníků,
nebo pokud je obava, že by mohl být ohrožen výkon rozhodnutí Ě§74 odst.1 OS ě. Možnost
uložit toto p edb žné opat ení se nevztahuje pouze na nezletilé, ale i na zletilé osoby.
Soud je povinen v ízení týkajícím se výživného pro nezletilé dít provést i jiné
důkazy pot ebné ke zjišt ní skutkového stavu, než které účastníci navrhovali149 (§ 120 odst. 2
OS ě, a není vázán p ípadným návrhem Ě§ 153 odst. 2 OS ě, jako je tomu ve v cech
týkajících se pouze zletilých osob. V zájmu účastníků je každopádn p edkládat soudu co
nejvíce důkazů na podporu svých tvrzení i v ízení nesporném.
V ízeních nesporných je vždy t eba na ídit k projednání v ci jednání Ě§ 115a OS ě.
Již samotná nesporná povaha ízení vylučuje též uzav ení smíru, od n hož je t eba odlišovat
dohody, které soud pouze schvaluje. Pokud jde o soudní poplatek, dle zákona č. 54ř/1řř1 Sb.
o soudních poplatcích je od n j osvobozeno mimo jiné ízení ve v cech péče soudu o nezletilé
a ízení týkající se výživného mezi rodiči a d tmi.

ízení nesporná též nezakládají právo

účastníků na náhradu ízení podle jeho výsledku, ledaže by to odůvodňovaly okolnosti
p ípadu Ě§146 odst. 1 písm. a OS ě. T mito okolnostmi může být nap íklad chování jednoho
z rodičů, nepravdivá tvrzení, zamlčování skutečností, obviňování atp., za účelem dosažení
svého.150 Rozsudky odsuzující k pln ní výživného Ěať pro zletilé či nezletiléě jsou dále
p edb žn vykonatelné Ě§ 162 odst. 1 OS ě, což znamená, že lhůta k pln ní b ží od doručení
rozsudku povinnému. Ve v cech výživného též není p ípustné dovolání Ě§237 odst. 2 písm. b)
148
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OS ě. V ízení o výživném pro nezletilé dít

též neplatí omezení odvolacími důvody

v souladu s ust. § 205a odst. 2 OS .
Forma rozhodnutí soudu o výživném je rozsudek Ě§ 152 a násl. OS ě. V rozsudku
soud stanoví v jaké výši má povinný výživné platit, podmínky splatnosti výživného Ězpravidla
v pravidelných m síčních op tujících se dávkách a součtem dlužných pln ní, pokud jde o
výživné za dobu do vynesení rozsudku), den rozhodný pro počátek povinnosti plnit výživné a
k rukám koho se má výživné plnit. Rozhodným dnem je zpravidla den, kdy povinný p estal
dobrovoln plnit výživné, pokud jde o výživné pro dít Ěmaximáln však t i roky nazp t ode
dne zahájení soudního ízeníě, v ostatních p ípadech je jím den zahájení soudního ízení. Soud
se musí v rozsudku vypo ádat s veškerými skutečnostmi a pln ními do doby rozhodnutí Ěpro
rozsudek je rozhodující stav v dob jeho vyhlášení). Výživné je typickou op tující se dávkou,
pro kterou platí také ustanovení § 154 odst. 2 OS , tj. možnost uložit povinnost i k pln ní
dávek splatných teprve v budoucnu. Pokud bylo ízení zahájeno na návrh, musí být
v rozsudku (ve výroku), uvedeno v jaké části se návrhu vyhovuje a v jaké se zamítá.
Obsahové náležitosti rozsudku jsou uvedeny v ustanovení § 157 OS . Pokud soud zjistí, že
pro stanovení výživného zde nejsou hmotn právní podmínky, návrh na zahájení ízení
usnesením zamítne, p ípadn zastaví ízení, které bylo zahájeno na základ usnesení soudu.
Ve v cech výživného může skončit soudní ízení též soudním smírem podle § řř OS
nebo dohodou rodičů o výživném pro nezletilé dít podle §26 odst. 3 a § 50 ZoR. Soudní smír
nelze uzav ít v p ípad výživného pro nezletilé dít

151

, neboť zvláštní zákonná úprava v t chto

v cech stanoví pouze možnost dohody rodičů schválené soudem formou rozsudku. Rozdíl
mezi smírem a dohodou je také v tom, že p i schvalování smíru soud bere v úvahu pouze
soulad s právními p edpisy a v p ípad dohody posuzuje všechna hlediska, která jsou důležitá
pro rozhodnutí ve v ci samé. Pokud soud dohodu neschválí jako celek, pokračuje v ízení.
Pro ízení o zm n výživného, dle ust. § řř ZoR a § 163 OS , platí obdobn totéž, co
bylo uvedeno shora. Vzhledem ke zm n pom rů jde vždy o novou úpravu výživného a celé
ízení vždy probíhá od začátku. Pro stanovení okamžiku, od kdy může být zm n né výživné
požadováno, je rozhodující okamžik, kdy ke zm n pom rů došlo 152. Jak již bylo uvedeno
shora v této práci (kapitola 2.1.8.) musí být zm na pom rů tak zásadní, aby zm nu výživného
odůvodňovala153. Na základ toho může být oproti dosavadnímu stavu výživné buď zvýšeno,
151
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sníženo nebo zrušeno, p ičemž se má za to, že návrh na zrušení výživného v sob obsahuje i
návrh na jeho snížení154.
3.1.5.2.

Výkon rozhodnutí, exekuce

V p ípad , že soudní rozhodnutí, které stanoví výživné, není povinným zcela nebo i
jen částečn

pln no, nebo povinný hradí výživné opakovan

opožd n

155

, může podat

oprávn ný návrh na soudní výkon tohoto rozhodnutí Ě§251 a násl. OS ě. V první ad zde
tedy musí být vykonatelné rozhodnutí. Ustanovení o vykonatelnosti se použijí i na soudem
schválený smír, který má dle § 99 OS

účinky pravomocného rozsudku, a také na dohody

rodičů nezletilých d tí o výživném, které mohou nahradit soudní rozhodnutí Ě§26 odst. 3
ZoR). Vykonatelnost rozhodnutí je účinkem rozsudku. Rozsudek je vykonatelný, slovy
zákona, „jakmile uplyne lhůta k pln ní“ Ě§161 odst. 1 OS ě, tzv. pariční lhůta. V p ípad
výživného pat í mezi nepln né rozhodnutí každý p ípad, kdy marn projde lhůta splatnosti i
jen jediné op tující se dávky výživného156. Následkem je možnost požadovat na státním
orgánu, i proti vůli povinného, vynucení spln ní povinnosti uložené rozhodnutím, které je tzv.
titulem pro exekuci (výkon rozhodnutí)157. Rozsudky odsuzující k pln ní výživného za
poslední t i m síce p ed vyhlášením rozsudku pat í mezi p edb žn vykonatelné Ě§162 OS ě,
což znamená, že je lze vykonat již p ed nabytím právní moci a lhůta k pln ní začne b žet
zpravidla doručením rozsudku povinnému Ěv ostatních p ípadech zpravidla od právní moci
rozsudku). Podání odvolání v t chto v cech nemá tedy za následek odklad vykonatelnosti
takového rozhodnutí. Soud na ídí exekuci pouze na návrh oprávn ného Ě§261 OS ě.
P íslušný je obecný soud povinného a v p ípad nezletilého soud, v jehož obvodu má nezletilý
své bydlišt Ě§252 OS ě. Účastníkem ízení o výkon rozhodnutí je oprávn ný a povinný Ě§
255 odst. 1 OS ě. Nemusí jím být tedy nap íklad druhý z rodičů, kterému soudem vyživovací
povinnost uložena nebyla. Také v p ípad výživného pro nezletilé dít se stanoví kolizní
opatrovník pouze výjimečn a nezletilé dít může být v ízení zastoupeno druhým z rodičů.
Pokud dojde ke st etu zájmů Ěcož může být nap íklad návrh povinného rodiče na zastavení
ízení z důvodu zaplacení výživného158ě, je dít ti kolizní opatrovník ustanoven Ě§ 37 odst. 2
ZoR). Vzhledem k tomu, že výživné se stanoví v pen zích, je možné vykonat tato rozhodnutí
způsoby stanovenými pro výkon rozhodnutí ukládajícími zaplacení pen žité částky. T mito
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způsoby jsou srážky ze mzdy, p ikázání pohledávky, p íkaz k výplat z účtu u pen žního
ústavu, prodej movitých v cí a nemovitostí, prodej podniku a z ízení soudcovského
zástavního práva k nemovitostem Ě§25Ř odst. 1 OS ě. Pro výkon rozhodnutí o výživném se
použije úprava stanovená v OS , p ičemž jsou zde uvedena n která ustanovení, týkající se
specieln výkonu rozhodnutí o výživném. Jde nap íklad o pomoc p i zjišťování bydlišt
povinného p i vymáhání výživného pro nezletilého na žádost účastníka Ě§ 260 odst. 1 OS ě.
Dále nap íklad za azení pohledávek výživného mezi p ednostní pohledávky (§ 279 odst. 2
písm aě a dále § 2Ř odst. 2 OS ě, což znamená mimo jiné, že soud prvního stupn musí
na ídit, aby ve prosp ch oprávn ného byly sráženy dv t etiny zbytku čisté mzdy159. Dále
jestliže stále probíhá výkon rozhodnutí o výživném a b hem toho dojde ke zvýšení výživného,
vztahuje se výkon rozhodnutí i na toto zvýšené výživné a to i na p ípadné nedoplatky Ě§ 2Ř4
odst. 3 OS ě. Je také možné na návrh povinného zastavit výkon rozhodnutí srážkami ze
mzdy, pokud jsou provád ny již jen pro b žné výživné Ětj. jsou uhrazeny veškeré nedoplatkyě
a lze p edpokládat, že povinný bude dále platit výživné dobrovoln Ě§2ř0 odst. 2 OS ě.
Na návrh oprávn ného může soud pov it provedením exekuce též soudního exekutora
podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti Ěexekuční ádě.
Rozdíl oproti návrhu na výkon rozhodnutí podanému k soudu tkví hlavn v tom, že zde
navrhovatel nemusí uvád t způsob, jakým má být výkon rozhodnutí proveden, a je na
vybraném a soudem pov eném exekutorovi, jaký způsob exekuce zvolí. Nevýhodou je na
druhou stranu skutečnost, že exekutor může žádat p edem složení zálohy na svou budoucí
odm nu, kterou si vymůže na povinném.
Návrh na na ízení výkonu rozhodnutí o výživném nezletilého dít te a pomoc soudu
p ed na ízením výkonu rozhodnutí o výživném nezletilého dít te jsou osvobozeny od
soudního poplatku (§ 11 odst. 5 SoP).
K trestní odpov dnosti v p ípad nepln ní vyživovací povinnosti viz kapitola 2.1.5.
této práce.
3.1.6.

Zánik vyživovací povinnosti rodičů k dětem
Vyživovací povinnost rodičů k d tem je zákonem stanovena do doby, než jsou d ti

schopny se samy živit Ě§Ř5 odst. 1 ZoRě. Dokud tedy d ti nejsou schopny samostatn
uhrazovat a uspokojovat veškeré své pot eby, tj. samostatn se živit, zajišťovat a uhrazovat si
bydlení, hmotné pot eby, své zájmy kulturní, sportovní atd., vyživovací povinnost rodičů, za
159
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spln ní dalších zákonných p edpokladů, neskončí. To vše bez ohledu na to, zda je dít zletilé
či způsobilé být zam stnancem Ěod 15ti let dle ustanovení § 6, zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce), nebo zda je rodič zbaven rodičovské zodpov dnosti či je dít v náhradní
rodinné výchov . Pokud jde o zletilost dít te, není rozhodující pro stanovení výživného ani
hranice 26ti let, která je významná z hlediska poskytování dávek státní sociální podpory, a
pokud jsou spln ny další p edpoklady, může být výživné hrazeno i dít ti staršímu Ěhranice
26ti let bývá n kdy i pro vyživovací povinnost považována jako hraniční

160

či jako určitý

limit pro rozhodování soudci161). Povinný rodič se může na soudu domáhat zrušení své
vyživovací povinnosti, pokud se domnívá, že dít je již schopno se samostatn živit, a to
zejména v p ípad , pokud mezi ním a dít tem je o tom sporu a pokud vyživovací povinnost
byla stanovena soudním rozhodnutím.
Zánik vyživovací povinnosti rozlišujeme s ohledem na to, zda je možné její op tovné
obnovení Ětzv. elasticita vyživovací povinnosti162) či zda zaniká definitivn . První p ípad, tzv.
relativní zánik vyživovací povinnosti rodičů k dít ti, nastává nap íklad pokud dít

po

dostudování st ední školy nastoupí do zam stnání proto, že nebylo p ijato na vysokou školu a
další rok v p ijímacím ízení usp je a svou schopnost samostatn se živit ztratí. Vyživovací
povinnost rodičů tak v dob , kdy bylo dít zam stnané, relativn zanikla a po začátku
op tovného studia se v zásad obnoví. V každém takovém p ípad je t eba posoudit, zda jde o
tzv. pokračování dít te v p íprav na budoucí povolání163. Posuzuje se tedy zda další studium
navazuje na p edchozí, či zda je další studium, t eba i v jiném oboru, odůvodn né, zda se
jedná o studium denní nebo je možné p i n m pracovat, či zda schopnosti, možnosti a
majetkové pom ry povinného jsou takové, že je možné hradit výživné i v p ípad dalších
studií, nap . v zahraničí. Je t eba posoudit i dobu, po jakou se již dít samostatn živilo. Bylo
judikováno, že pokud dít začne studovat vysokou školu po uplynutí čty let ode dne skončení
studia na st ední škole, vyživovací povinnost rodičů k n mu se již neobnovuje164. Vyživovací
povinnost k dít ti může zaniknout též uzav ením manželství dít te a to zcela či zčásti.
160
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V tomto p ípad je t eba p ípadnou vyživovací povinnost rodiče k dít ti stanovit na návrh
oprávn ného dít te soudním rozhodnutím, neboť k jejímu zániku dochází ze zákona
uzav ením manželství. Stejn tak soud na návrh povinného rodiče rozhodne o částečném či
úplném zániku vyživovací povinnosti, podle toho v jaké výši výživné poskytuje a je schopen
poskytovat manžel dít te. K obnovení vyživovací povinnosti může dojít po rozvodu
manželství, či pokud manžel není schopen své vyživovací povinnosti mezi manžely dostát, a
to soudním rozhodnutím na návrh dít te. Vyživovací povinnost rodičů má v tomto p ípad
podpůrný charakter. Další p ípad zániku vyživovací povinnosti je osvojení, kdy vyživovací
povinnost rodičů k dít ti zaniká a osvojitelům vzniká. V p ípad zrušení osvojení se obnovuje
op t vyživovací povinnost rodičů. Absolutní zánik vyživovací povinnosti nastává zánikem
právního vztahu mezi rodičem a dít tem. Ten může nastat v p ípad nezrušitelného osvojení,
právní mocí rozsudku o pop ení otcovství Ěk tomu viz výše část 3.1.2.ě a dále zpravidla buď
smrtí rodiče, nebo dít te, neboť vzhledem k osobnímu charakteru výživného nep echází
vyživovací povinnost ani právo na d dice. P edm tem d dictví mohou být pouze jednotlivé
dávky výživného, splatné ke dni smrti dotčené osoby, protože se jedná o dluh či pohledávku
p echázející na právní nástupce zem elého165. Pohledávku na výživném lze tedy v d dickém
ízení uplatnit stejn jako jiný pen žitý dluh166.
3.2. Vyživovací povinnost dětí k rodičům
Vyživovací povinnost d tí k rodičům je upravena v ustanovení § 87 ZoR, který je
za azen na konci hlavy první nazvané „Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a d tí“, části
t etí zákona o rodin . Právní úprava je obsažena pouze v jednom paragrafu a vztahují se na ní
ve v tší mí e společná ustanovení o výživném. Blíže má tento druh vyživovací povinnosti
spíše k vyživovací povinnosti mezi ostatními p íbuznými než k vyživovací povinnosti rodičů
k d tem. Důvodem pro právní úpravu „vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a d tí“ takto
společn

byla zejména pot eba zdůraznit vzájemnost povinností členů rodiny k sob

navzájem167. Podmínky a p edpoklady vzniku vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a d tí
jsou však odlišné, na sob nezávislé, a poskytují se v rozdílné výši.
Povinnou osobou je dít nebo d ti, pokud jich je více a oprávn nou osobou rodič,
p ípadn rodiče. U vyživovací povinnosti d tí k rodičům půjde vždy o zletilou oprávn nou
osobu a ve v tšin p ípadů též o zletilou osobu povinnou, p estože vyživovací povinnost se
165
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může týkat i d tí nezletilých168. Na stran oprávn né i povinné tedy může být více subjektů.
Vyživovací povinnost d tí k rodičům je ale t eba vždy chápat jako vztah mezi jedním rodičem
a jedním dít tem. Nejde o solidární povinnost a výživné je vždy vázáno na konkrétní osobu.
Tento osobní charakter výživného má mimo jiné za důsledek, že výživné netvo í p edm t
společného jm ní manželů, nelze jej p evézt na t etí osobu, lze jej započíst jen dohodou a
nároku se nelze platn vzdát. Pokud by bylo t eba upravit vyživovací povinnost více d tí,
musel by být podán ve v ci každého z nich zvláštní návrh k soudu a každé z d tí by bylo
povinno platit výživné svým dílem. To samoz ejm nevylučuje možnost podat žalobu pouze
proti jednomu z d tí, vždy se však budou tato kritéria pro určení výše výživného Ěviz níže
v článku 3.2.2. této práceě posuzovat i u d tí ostatních. Soud samoz ejm rozhodne pouze o
vyživovací povinnosti dít te, proti kterému byl návrh podán. Stejn tak vyživovací povinnost
k ob ma rodičům je t eba určit jednotliv vůči každému z nich, i když spolu žijí ve společné
domácnosti. Podle literatury je možné považovat rodiče za společn oprávn né, pokud žijí ve
společné domácnosti, podali společn návrh a jsou stejn pot ební169. Není zároveň podstatné,
zda jsou rodiče manželé či nikoliv, ani zda jim náleží či náležela rodičovská zodpov dnost.
Výslovn je t eba zmínit otázku povinnosti poskytovat výživné v souladu s dobrými
mravy (§96 odst. 2 ZoRě. Výživné na základ tohoto ustanovení soud nep izná zpravidla
rodiči, který se nestaral o rodinu, zanedbával výživné dít te, neplnil jej nebo se mu vyhýbal,
opustil společnou domácnost, žil nez ízeným životem, atp. Není p itom rozhodné, zda rodiče
m li, či mají rodičovskou zodpov dnost, nebo zda jí byli zbaveni170.
Od tohoto druhu vyživovací povinnosti je také nutné odlišovat a samostatn posuzovat
tzv. koadjutorium (§ 31 odst. 4 ZoR; viz také výše v kapitole 2.3.1. této práce), které je
určitým p ísp vkem na úhradu společných pot eb rodiny a zejména povinností dít te, žijícího
ve společné domácnosti s rodiči, rodičům pomáhat. Podle výkladu171 a za azení do ustanovení
týkajících se rodičovské zodpov dnosti se jedná pouze o povinnost nezletilého dít te.
Povinnost zletilého dít te žijícího ve společné domácnosti p ispívat na úhradu pot eb rodiny

168
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by se posuzovala podle ustanovení o bezdůvodném obohacení v občanském zákoníku Ě§454
OZ).
Jestliže dít dává rodičům peníze, p estože tito mají dostatečný vlastní p íjem, nemůže
být tato podpora posuzována jako výživné a není na ní právní nárok. Jde o dar, který dít
rodičům poskytuje dobrovoln

a tento p ísp vek je také posuzován podle ustanovení

občanského zákoníku o darovací smlouv , nikoliv jako výživné.
V neposlední ad je t eba též p ipomenout, že vyživovací povinnost d tí k rodičům se
vztahuje též na vztah mezi osvojencem a osvojitelem, mezi nimiž osvojením vzniká stejný
pom r, jaký je mezi rodiči a d tmi.
3.2.1.

Formy a rozsah plnění vyživovací povinnosti
V zákon

není, v ustanovení o vyživovací povinnosti d tí k rodičům, výslovn

uvedeno v jakých formách se výživné má plnit. Použijí se tedy ustanovení společná pro
všechny druhy vyživovacích povinností. Výživné je také v tomto p ípad

t eba platit

v pravidelných op tujících se částkách Ě§ ř7 odst. 1 ZoRě, tedy ve form pen žité. Výživné
může být pln no formou naturální p ípadn formou osobní péče, pokud je pln no dobrovoln
a zpravidla pokud žijí rodiče s d tmi ve společné domácnosti. Jestliže výživné není pln no
dobrovoln a je podán návrh k soudu, rozhodne soud zpravidla o povinnosti plnit výživné
formou pen žitou. V p ípad , že jsou d ti schopné se dohodnout, je tomu v tšinou tak, že
pot ebný rodič žije u jednoho dít te ve společné domácnosti nebo v blízkosti jeho bydlišt ,
toto dít se o n j stará a ostatní d ti poskytují výživu ve form finanční.
Rozsah vyživovací povinnosti je v zákon

o rodin

stanoven termínem „slušná

výživa“ Ě§ Ř7 odst. 1 ZoRě. Rozmezí slušné výživy je užší, než je výživa ve výši stejné
životní úrovn a širší než je p im ená výživa. P i stanovení rozsahu je t eba vzít v úvahu též
obecná kritéria, uvedená v ustanovení § ř6 odst. 1 ZoR Ěviz dále článek 3.2.2. této práceě, a
též p ihlédnout k tomu, zda a jak se dít či d ti starají o rodiče, či zda jim poskytují n jaká
další pln ní. Do výživy v tomto smyslu je možné zahrnout zajišťování nejen potravy a
bydlení, ale i uhrazování ostatních osobních pot eb kulturních a zdravotních, které se odvíjejí
od v ku, zdravotního stavu a zájmů rodiče. Ve smyslu shora uvedeného platí, že slušná výživa
nemusí dosahovat životní úrovn

dít te, které jí poskytuje. Slušná výživa bývá

charakterizována jako „zajišt ní prům rného životního standardu s p ihlédnutím k obvyklému
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způsobu života oprávn ných, jakož i k jejich v ku a zdravotnímu stavu“172 nebo jako „úhrada
osobních pot eb odpovídající prům rnému životnímu standardu“173. Prům rný životní
standard lze chápat jako způsob života obvyklý pro místo, kde rodiče žijí a pro sociální vrstvu
ve které rodiče žijí. Pokud mají rodiče p íjem omezený, může být stanovena dít ti vyživovací
povinnost také pouze jako dopln k do výše dosahující prům rného životního standardu.
Pokud má oprávn ný rodič více d tí, je zákonem stanoveno, že každé dít plní
„takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů
k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních dětí“ (§ 87 odst. 2 ZoR). Tím je
dán rozsah výživného v p ípad plurality povinných d tí. Pokud je ale podán návrh na
stanovení výživného pouze vůči jednomu dít ti, neznamená to, že soud může rozhodnout i o
vyživovací povinnosti d tí ostatních Ěsoud je návrhem vázán a nemůže jej p ekročit
v navrhované výši výživného ani ve vymezení dalších povinnýchě. Soud je však povinen na
základ tohoto ustanovení zkoumat pro stanovení konkrétního výživného u jednoho dít te i
schopnosti, možnosti a majetkové pom ry d tí ostatních174 a porovnat je navzájem. Je tomu
tak zejména pro to, aby mohl spravedliv určit díl, který na žalované povinné dít p ipadá. Je
poté na úvaze pot ebného rodiče, zda podá návrh na stanovení výživného i vůči ostatním
d tem, pokud mu výživné neposkytují, p estože by m ly.
3.2.2.

Kritéria určování výše
Pro stanovení rozsahu vyživovací povinnosti d tí k rodičům, má soud v souladu

s ustanovením § ř6 odst. 1 ZoR p ihlédnout k odůvodněným pot ebám oprávněného a ke
schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného, které se posuzují podle situace,
jaká je v dob vynesení rozsudku. Odůvodn né pot eby oprávn ného jsou v p ípad této
vyživovací povinnosti konkretizovány jako „pot ebnost rodičů“, stejn tak jako jsou výslovn
zmín ny schopnosti povinného samostatn se živit Ěviz nížeě. Možnosti povinného, v tomto
p ípad dít te, jsou objektivního charakteru a stanovují reálnou možnost výd lku Ěmožnost
najít si práci, prům rný výd lek v dané oblasti a oboru, možnost p est hovat se za prací atd.ě.
Schopnosti povinného jsou kritériem subjektivním, které posuzuje v k, zdravotní stav,
vzd lání, zkušenosti a další subjektivní hlediska povinného. Majetkové pom ry určují výši
majetku povinného, tzn. zda, jaké a v jaké hodnot vlastní movité či nemovité v ci a zda

172

Knapo á, M., Š estka, J., D ořák, J. a kol.: O ča ské prá o h ot é, s azek III, . dá í, ASPI, Praha,
,
str. 164
173
Ple itý, V., Skřejpek, M., Salač, J., Ší a, A.: )áklad rodi ého prá a, V d. a akl. Aleš Če ěk, s.r.o., Plzeň,
2009, str. 113
174
Rozhodnutí NS Č‘ č. Cz
/
ze d e . .
‘ /
, zdroj ASPI

64

z nich má či by mohl mít n jaký p íjem. Platí zde též povinnost soudu zkoumat, zda se
povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodn jšího zam stnání či výd lečné činnosti nebo
majetkového prosp chu, či zda nepodstupuje nep im ená majetková rizika. Rozhodné je
zároveň posouzení, jakého výd lku může povinné dít skutečn dosahovat, nikoliv jakého
dosahuje Ězásada potencionality výd lkuě. (Blíže je tato problematika rozebrána v kapitole
2.1.3. této práce). Jestliže se však jedná o posuzování možností, schopností a majetkových
pom rů p i více d tech, p iklání se literatura spíše k tomu, že je t eba brát v úvahu spíš
faktické, nikoliv potencionální možnosti, schopnosti a majetkové pom ry175. Je t eba také
posoudit, zda povinné dít nemá další vyživovací povinnost, která by p edcházela vyživovací
povinnosti k rodičům. Zásadn se má za to, že p ednost p ed vyživovací povinností k rodičům
má vyživovací povinnost k d tem176.
Speciální podmínky pro vznik vyživovací povinnosti d tí k rodičům jsou upraveny
v ust. § 87 odst. 1 ZoR takto: „D ti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit
svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho pot ebují“. První z podmínek, p estože zmín ná
na konci, je pot ebnost rodičů, tedy určitý stav odkázanosti na výživu na stran rodičů. Je
spln na v p ípad , že rodiče nemají vlastní dostatečný p íjem, nepracují, nevznikne jim právo
na důchod, nebo tento p íjem není dostačující pro to, aby kryl jejich osobní pot eby.
Podmínka „pot ebnosti“ pro uplatn ní práva na výživné od dít te není též spln na v p ípad ,
že výživné rodiči může plnit jeho manžel nebo rozvedený manžel. Je tomu tak proto, že
vyživovací povinnost mezi manžely a mezi rozvedenými manžely p edchází vyživovací
povinnosti d tí k rodičům. Pokud jde o dávky sociálního zabezpečení, má vyživovací
povinnost d tí k rodičům p ed nimi p ednost177. Druhou podmínkou je schopnost dětí se
samostatně živit. Tento pojem je v zákon použit také pro stanovení doby, do kdy je rodič
povinen poskytovat dít ti výživné. Schopnost samostatn se živit nastává v okamžiku, kdy je
dít způsobilé zajišťovat si samo své odůvodn né pot eby. To může nastat v p ípad získání
dostatečných p íjmů plynoucích z odm ny za práci či p íjmu z podnikání, z výnosů z majetku
atp. Tato schopnost musí být ve výši, která zajistí uspokojení pot eb dít te a navíc umožní
poskytovat výživné. Podmínkou pro povinnost poskytovat rodičům výživné není, aby dít žilo
s rodiči ve společné domácnosti.
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ízení ve věcech výživného dětí k rodičům

3.2.3.

Vznik vyživovací povinnosti d tí k rodičům nastane v p ípad , kdy jsou spln ny
zákonné p edpoklady, tedy zejména pot ebnost rodiče a schopnost dít te výživné hradit.
Právo na výživné může ale rodič na dít ti uplatnit nejd íve ode dne zahájení ízení o
výživném, tedy ode dne podání návrhu na výživné. Aktivn legitimovaný k podání žaloby je
rodič a pasivn legitimované je dít , p ípadn d ti. Soud zahájí ízení o výživné d tí vůči
rodičům dnem, kdy soudu došel návrh na zahájení ízení. Zp tn lze požadovat, jak již bylo
zmín no, výživné pouze pro d ti Ě§řŘ odst. 1 ZoR), v p ípad vyživovací povinnosti rodičů
k d tem se tedy logicky tato retroaktivita neuplatní.

ízení o stanovení výživného d tí

rodičům je ízením sporným a uplatní se na n j obecná ustanovení OS . Místn p íslušný je
tak obecný soud odpůrce Ě§Ř4 OS ě, v cn p íslušný je soud okresní Ě§ř odst. 1 OS ě a ve
v ci jedná a rozhoduje samosoudce Ě§36a odst. 2 OS ě. Rozhodováno je ve v ci samé
rozsudkem Ě§152 OS ě. Návrh musí být určitý a p esný, rodič musí mimo jiné uvést výši
výživného, které požaduje, a dobu, od které jej požaduje Ěnikoliv d íve než ode dne zahájení
ízeníě. Soud nemůže p isoudit více, než je v návrhu požadováno a je vázán návrhem. Nemůže
tedy zhojit p ípadné nedostatky návrhu, jako je tomu u ízení, která lze zahájit i bez návrhu.
N která ustanovení OS

obsahují určitá specifika týkající se ízení ve v cech

výživného. Účastníka tak může zastupovat Ěa to dle výkladu nezletilého i zletilého178ě Ú ad
pro mezinárodn právní ochranu d tí Ě§26 odst. 2 OS ě. Ve všech v cech týkajících se
výživného je možné žádat na soudu na ízení p edb žného opat ení, aby účastník platil
výživné v nezbytné mí e Ě§76 odst. 1 písm. aě OS ě. V tomto p ípad také není pot eba
skládat finanční jistotu, pokud se podává návrh na p edb žné opat ení Ě§75 odst. 3 písm c
OS ě. Rozsudek odsuzující k pln ní výživného lze též p edb žn vykonat – vynutit i proti
vůli povinného Ě§ 162 odst. 1 OS ě, a to bez ohledu na to, kdy nastala splatnost tohoto
výživného179. Pohledávky nedoplatků výživného se hradí p ednostn , jako čtvrté v po adí,
z výt žku zpen žení majetku zůstavitele p i likvidaci d dictví Ě§175v odst. 2 písm. dě OS ě.
Výživné je též p ednostní pohledávkou Ěna prvním míst – mají p ednost i p ed ostatními
p ednostními pohledávkamiě p i provád ní výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy (§279 odst.
2 písm. a) a § 280 odst. 2 OS ě. Nezáleží p itom, o jaký druh vyživovací povinnosti se jedná,
ani zda jde o osoby zletilé či nezletilé. B žné výživné má p itom p ednost p ed uspokojením
nedoplatků a zároveň úhrada nedoplatků výživného se stanoví podle vzájemného pom ru
178
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b žného výživného180. P ednostní pohledávkou ale není nap . vymáhání výživného z titulu
pln ní za jiného, dle ust. § 101 odst. 1 ZoR, ani další, nap íklad smlouvou podložené, nároky
na různá pen žitá pln ní osobního charakteru181.
Pokud se podstatn zm ní pom ry, které byly v dob rozhodnutí o výživném, může
dát oprávn ný či povinný návrh k soudu na zvýšení, snížení či zrušení povinnosti platit
výživné Ě§ 163 odst. 1 OS

a § 99 odst. 2 ZoR). Ke zm n pom rů na stran rodiče může

dojít nap íklad pokud rodič onemocní, ztratí práci, stane se práce neschopným pro invaliditu,
nebo pokud dojde k situaci opačné, kdy se jeho zdravotní stav výrazn zlepší, práci získá atp.
Obdobná zm na pom rů může nastat též u povinného dít te. Zákon zároveň stanoví
p ípustnost zm nu rozsudku od doby, kdy došlo ke zm n pom rů, pokud není v zákon
uvedeno jinak. Jestliže by soud rozhodl o snížení, nebo dokonce zrušení vyživovací
povinnosti dít te k rodiči nazp t, byl by rodič povinen spot ebované výživné za dobu minulou
dít ti vrátit182. Neuplatní se zde pravidlo nevracení spot ebovaného výživného, které platí
v p ípad výživného pro nezletilé d ti.
Proti rozsudku je též možné podat odvolání, a to do 15ti dnů od doručení písemného
vyhotovení rozsudku, a to k soudu, proti jehož rozhodnutí sm uje Ě§204 odst. 1 OS ě. O
odvolání rozhoduje soud druhého stupn a platí zde p im en ustanovení o ízení p ed
soudem stupn prvního Ě§211 OS ě. V p ípad , že rozsudek o výživném není napadnut
odvoláním, nabývá právní moci. Je t eba na tomto míst

p ipomenout, že rozsudky o

výživném pat í mezi p edb žn vykonatelné, a to okamžikem doručení rozsudku.
Výkon rozhodnutí ve v cech výživného je nejčast ji provád n formou srážek ze mzdy.
Krom obecných ustanovení jsou upravena n která specifika pro výživné. Platí, že pokud
dojde b hem ízení o výkon rozhodnutí ve v cech výživného k jeho zvýšení, vztahuje se
na ízení výkonu rozhodnutí i na všechny částky takto zvýšeného výživného (§ 284 odst. 3
OS ě ze zákona. Ve v ci takto zvýšeného výživného nelze na ídit nový výkon rozhodnutí pro
p ekážku v ci pravomocn rozhodnuté Ěrei iudicataeě Ě§15řa odst. 5 OS ě. Musí zde být
ovšem spln na podmínka, že ízení o výkon rozhodnutí stále probíhá a b hem tohoto ízení
došlo ke zvýšení výživného. Výkon rozhodnutí ve v cech výživného srážkami ze mzdy lze na
návrh povinného zastavit, pokud se jedná o placení již pouze b žného výživného a lze
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vzhledem k chování a pom rům povinného p edpokládat, že bude nadále výživné pln no
dobrovoln Ě§ 2ř0 odst. 2ě.
Výkon rozhodnutí může být proveden i dalšími způsoby výkonu rozhodnutí. Pokud je
provád n prodejem nemovitosti, spadají pohledávky výživného do čtvrté skupiny po adí
pohledávek uspokojovaných z rozd lované podstaty podle výsledků rozvrhového jednání
(§337 odst. 1 písm. dě OS ě. Podobn p i prodeji podniku jsou pohledávky nedoplatků
výživného uspokojovány jako šesté v po adí Ě§ 33Řze odst. 1 písm. fě OS ě.
3.2.4.

Zánik vyživovací povinnosti dětí k rodičům
Vyživovací povinnost dít te k rodiči může zaniknout z n kolika důvodů. Absolutní

zánik vyživovací povinnosti nastane smrtí oprávn ného nebo povinného. Relativn
vyživovací povinnost zanikne, pokud na stran

rodiče či dít te p estanou být spln ny

podmínky vzniku této vyživovací povinnosti. Tato situace nastane nap íklad tehdy, pokud na
stran rodiče pomine stav odkázanosti na výživu, tj. není spln na podmínka pot ebnosti.
Jestliže nap íklad rodič získá práci, zlepší se výrazn

jeho zdravotní stav, nepot ebuje

speciální zdravotní pot eby, ožení se a jeho manžel je schopen mu hradit výživné atd. Na
stran povinného dít te relativní zánik může nastat nap íklad za situace, kdy výživné nemůže
hradit, protože jeho p íjem je velmi nízký, má další p ednostní vyživovací povinnosti a není
tedy schopen se samostatn

živit a navíc poskytovat výživné rodiči. Relativn

zaniklá

vyživovací povinnost se samoz ejm může kdykoliv obnovit, pokud se natolik zm ní pom ry,
že to bude odůvodňovat její vznik. V p ípad osvojení či zrušení osvojení nebo pop ení
otcovství se zm ní zároveň okruh oprávn ných a povinných osob a podle toho zanikne
vyživovací povinnost stávající.

4. Výživné s cizím prvkem
Vše shora uvedené platí pro p ípady, kdy je výživné ešeno bez jakéhokoliv cizího
prvku. Jestliže je v právním vztahu týkajícím se výživného p ítomen n jaký cizí prvek, je
t eba posoudit další otázky. Cizím prvkem rozumíme nap íklad skutečnost, že osobou
povinnou nebo osobou oprávn nou je cizinec žijící v České republice, nebo osoba oprávn ná
či osoba povinná žije na území cizího státu. V t chto p ípadech je t eba v první ad posoudit,
který soud Ěsoud kterého státuě je oprávn n v této v ci rozhodovat Ěpravomoc souduě a dále
podle jakého právního ádu má být postupováno Ěa to z hlediska hmotného i procesního
právaě. Na výživné s cizím prvkem se použijí obecn

p edpisy mezinárodního práva

soukromého, p ičemž je výživné v mnoha p ípadech ešeno dvoustrannými mezinárodními
68

smlouvami a taktéž vícestrannými úmluvami Ěviz dále kapitola 5 této práceě, a to hlavn
z toho důvodu, že je snaha vy ešit otázky výživného s co nejmenšími obtížemi.
V České republice je základní normou mezinárodního soukromého práva zákon č.
97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním ĚZMPSě. Tento zákon eší mimo
jiné občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné právní vztahy s mezinárodním prvkem,
dále postavení cizinců a postup soudů v t chto p ípadech Ě§ 1 ZMPSě. Dvoustranné a
vícestranné mezinárodní smlouvy mají p ednost p ed tímto zákonem Ě§ 2 ZMPS). Nebo-li
právní úprava, stanovená v ZMPS, se použije, pouze pokud n co jiného nestanoví
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
Pokud má český soud rozhodovat o výživném s cizím prvkem, musí v první ad
vy ešit otázku své pravomoci. Zákon stanoví pravomoc českého soudu, pokud jde o výživné
nezletilých českých občanů žijících v cizin , dále pokud jde o výživné uplatňované proti
českému občanu nezletilým cizincem bydlícím v cizin a také pokud český občan navrhuje
proti nezletilému cizinci, bydlícímu v cizin , zrušení nebo zm nu rozhodnutí českého soudu
(§ 3ř ZMPSě. Dále je pravomoc českého soudu dána též v p ípad osob s dvojím státním
občanstvím, jestliže je jedno z nich české Ě§ 33 odst. 1 ZMPSě a dále v p ípad osob, pokud
nelze zjistit jejich občanství a zároveň mají na území České republiky bydlišt či pobyt nebo
tento pobyt či bydlišt nelze zjistit Ě§ 33 odst. 3 ZMPSě. Pokud jde o výživné, které se netýká
nezletilého, nemá ZMPS žádné zvláštní ustanovení. Pravomoc se tedy v t chto v cech
posuzuje podle ust. § 37 odst. 1 ZMPS a je dána, pokud je v t chto v cech soud též dle
českého práva p íslušný Ě§§ Ř4 a násl. OS ě. Toto ustanovení se týká pravomoci ve v cech
majetkových a právní úprava vyživovací povinnosti klade důraz hlavn na osobní charakter.
Nicmén v tomto procesním smyslu jsou považovány za majetkové veškeré spory, které
vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních právních vztahů183 (§ 7
odst. 1 OS ě. Pravomoc českých soudů ve v cech všech dalších druhů vyživovacích
povinností, krom výživného pro nezletilé d ti, bude tedy na základ tohoto ustanovení dána
v p ípad , že má odpůrce v České republice obecný soud Ě§ Ř4 a § Ř5 OS ě, nebo pokud zde
má stálé pracovišt Ě§ Ř7 písm. aě OS ě.
Je t eba zdůraznit, že je nutné vždy zkoumat, zda dotčené státy jsou nebo nejsou
smluvní stranou n které mezinárodní vícestranné smlouvy, či zda mezi nimi není uzav ena
dvoustranná smlouva, která by upravovala pravomoc soudu odlišn . Tak by tomu bylo
nap íklad v p ípad výživného pro dít , kdy povinným i oprávn ným nezletilým je cizinec
183
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z členského státu Evropské unie, žijící na území České republiky. Nad azeným právním
p edpisem by bylo na ízení Rady ĚESě č. 44/2001, které tuto otázku upravuje v čl. 5 odst. 2
(viz dále kapitola 5 této práce). Pokud by se však jednalo o cizince z jiného než členského
státu Evropské unie, a tuto otázku by jinak ne ešila mezinárodní smlouva, český soud by
p íslušný nebyl a mohl by v souladu s ustanovením § 3ř odst. 3 ZMPS učinit jen opat ení
nutná k ochran osob a majetku a informovat soud domovského státu nezletilého o tom, jaká
opat ení k ochran t chto práv učinil. Nutné opat ení zákon nedefinuje, lze jím však rozum t
určité povinnosti nebo omezení, podobná p edb žným opat ením dle OS

184

se český soud mohl stát pouze tehdy, pokud by v p im ené dob

neupravil pom ry

. P íslušným by

nezletilého soud jeho domovského státu.
Český soud také musí rozhodnout mimo jiné o výživ nezletilého cizince v p ípad , že
rozhoduje o zrušení manželství jeho rodičů Ě„soud upraví práva a povinnosti rodičů k dít ti
pro dobu po rozvodu“ě za podmínky, že se nezletilý bude zdržovat na území České republiky
delší dobu a soud jeho státu neučiní jiná opat ení Ě§ 3ř odst. 4 ZMPSě. Český soud ovšem
nemůže být p íslušný v p ípad

ízení o výživném týkajícím se zcela cizích státních

p íslušníků Ěosoba oprávn ná i povinná jsou cizinciě žijících v cizin
dvoustranných právních smluv o právní pomoci a úprav

185

. V tšina

právních vztahů ve v cech

občanských a rodinných stanoví ve v cech výživného pravomoc soudu, na jehož území má
bydlišt osoba, která uplatňuje nárok na výživné Ěnap . smlouva s Polskem186, Ukrajinou187,
Maďarskem188ě. K rozhodování o výživném pro dít je ve smlouv s Polskem stanovena
pravomoc pro soudní orgány obou států Ěčl. 2ř odst. 3ě, ve smlouv s Ukrajinou pravomoc
pro rozhodování o výživném mezi rodiči a d tmi pro soud státu, na jehož území má
oprávn ná osoba bydlišt Ěčl. 34 odst. 2ě, a ve smlouv s Maďarskem je pro ízení o právních
vztazích mezi rodiči a d tmi dána pravomoc soudu státu, na jehož území má dít bydlišt Ěčl.
30 odst. 4).
Pokud jsou ke stejnému ízení pravomocné soudy obou států, kterých se to týká,
dochází k tzv. konfliktu pravomocí. Zákon stanoví, že nelze uznat ani vykonat takové
184
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rozhodnutí, které se týká v ci, o níž již rozhodl český soud, nebo v níž bylo rozhodnuto o
uznání rozhodnutí t etího státu Ě§ 64 písm. b) ZMPS). Zákon též ne eší pravomoc soudu,
jestliže na základ zm ny pom rů navrhuje povinný snížení či zrušení vyživovací povinnosti
v p ípadech, které se netýkají nezletilých d tí. Podle stávající právní úpravy je dána pravomoc
soudu odpůrce, velmi často se tedy pravomocným může stát soud druhého státu a tím m nit
rozhodnutí státu prvního. Podle mého názoru by tato otázka m la být zákonem též ešena
v tom smyslu, že o snížení či zrušení výživného by m l rozhodovat soud, který již ve v ci
rozhodoval. P i tom by samoz ejm mohla být upravena pravomoc českých soudů, i pokud by
šlo o výživné pro zletilé osoby.
Pokud by se ízení o výživném týkalo osob, které požívají v České republice imunity,
mohl by český soud rozhodovat pouze v p ípad , že by se tito pravomoci českého soudu
podrobili dobrovoln . Jinak by šlo o p ípad vyn tí z pravomoci českých soudů Ě§ 47 odst. 1
ZMPS).
Pokud soud rozhodne o své pravomoci, m l by v rozhodnutí též uvést, podle jakých
ustanovení zákonů či mezinárodních smluv svou pravomoc zjistil. Jestliže naopak zjistí, že
jeho pravomoc ve v ci s cizím prvkem dána není, zastaví ízení dle ust. § 104 OS . Pravomoc
je povinen zkoumat nejen na začátku ízení, ale kdykoliv v jeho průb hu.
Po vy ešení otázky pravomoci soudu se musí dále soud zabývat zjišt ním, podle
jakého právního ádu má ve v cech výživného rozhodovat. Pro určování právního ádu, podle
kterého se má rozhodovat, jsou v ZMPS, v tzv. kolizních ustanoveních, stanoveny tzv.
hraniční určovatelé. T mi rozumíme určité skutečnosti, podle nichž se rozhodný právní ád
určuje Ěstátní občanství, místo bydlišt , pobyt atd.ě. Výslovn ZMPS Ě§24ě eší pouze otázku
rozhodování o výživném mezi rodiči a d tmi. Rozhodování o výživném pro dít se ídí
právním ádem státu, jehož p íslušníkem je dít Ětzv. lex patriaeě. Pokud ale dít žije v České
republice, může soud posuzovat vyživovací povinnost podle práva českého, je-li to v zájmu
dít te. Nároky rodičů na výživu od d tí se ídí právním ádem státu, jehož p íslušníkem je ten
z rodičů, který nárok na výživu uplatňuje Ě§ 24 odst. 2 ZMPSě. Vyživovací povinnost mezi
p íbuznými se bude ídit právním ádem státu oprávn ného, neboť tento hraniční určovatel je
pro obdobné vztahy nejčast jší a též je to v souladu s požadavkem na spravedlivé uspo ádání
vztahu dle ust. § 10 odst. 1 ZMPS. Vyživovací povinnost mezi manžely bude ešena podle
právního ádu státu, jehož jsou manželé p íslušníky, a pokud jsou p íslušníky států různých,
bude postupováno podle právního ádu českého Ě§21 odst. 1 ZMPSě. Má se za to, že stejný
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hraniční určovatel by m l být použit i pro rozhodování o výživném rozvedeného manžela189.
Rozhodování o p ísp vku na výživu a úhradu n kterých nákladů neprovdané matce bude
probíhat podle právního ádu státu, jehož p íslušnicí je matka v dob narození dít te, p ičemž
zároveň platí, že pokud matka cizinka žije v České republice a otec je českým státním
občanem, postupuje se podle práva českého Ě§25 ZMPSě.
V ZMPS je dosud upravena tzv. výhrada ve ejného po ádku Ě§36 ZMPS), která
stanoví, že nelze použít právní p edpis cizího státu, pokud by se to p íčilo takovým zásadám
právního ádu ČR, na kterých je t eba trvat. T mito právy a zásadami budou zejména práva a
svobody uvedené v Listin

základních práv a svobod ČR190, a ve vztahu k vyživovací

povinnosti zejména rovnost mezi mužem a ženou a rovnost mezi d tmi z manželství a mimo
manželství. Další p ípad, kdy se nepoužije cizí právní ád, na který odkazuje právní ád ČR je
tzv. zp tný odkaz, který znamená, že normy cizího právního ádu odkazují zp t na právní ád
ČR nebo tzv. další odkaz, kdy tyto normy odkazují na právní ád t etího státu. Zp tný nebo
další odkaz lze p ijmout, pokud to odpovídá rozumnému a spravedlivému uspo ádání
právních vztahů Ě§35 ZMPSě. Na tomto míst je t eba p ipomenout, že obsah cizích právních
p edpisů může být p edm tem dokazování, což neplatí o právních p edpisech ČR191.
Aby byl postup soudů, v p ípad rozhodování o výživném z cizím prvkem, jednotný,
vydalo Ministerstvo školství Instrukci, která se krom výživného Ě§§ 36 – 40ě týká též dalších
v cí občanskoprávních a obchodn právních ve styku s cizinou192. Instrukce stanoví mimo
jiné, že pokud o výživném rozhoduje soud ČR a je t eba k ochran

zájmů stanovit

opatrovníka, bude jím zpravidla ustanoven Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí v Brn
Ědále jen Ú adě, který je organizační složkou státu a jeho postavení a činnost upravuje zákon
č. 35ř/1řřř Sb., o sociáln -právní ochran

d tí. Dále eší Instrukce možnosti placení

výživného v cizí m n a způsob p epočtu m n podle sm nného kurzu devizového trhu
vyhlášeného ČNB ke dni vydání rozhodnutí. Placení výživného do ciziny je doporučováno
provád t prost ednictvím pošty nebo devizové banky. Sepsat návrh na určení či vymáhání
výživného má na žádost oprávn ného kterýkoli soud v ČR a zároveň je povinen navrhovatele
poučit o podmínkách a pot ebných dokladech, které je t eba p ipojit, či údajích, které je t eba
uvést v návrhu. Dále je stanoveno, že pot ebný p eklad návrhu do cizího jazyka má obstarat
189
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soud ČR, který zároveň uhradí náklady na tento p eklad. Dále Instrukce eší podrobnosti p i
vymáhání výživného, viz dále.
Zájem na zabezpečení rychlého a účinného vymáhání výživného v rámci členských
států má i Evropská unie. Dosud se použije Na ízení Rady č. 44/2001 193, jehož čl. 5 odst. 2
stanoví ve v cech týkajících se výživného p íslušnost soudu místa, kde má oprávn ná osoba
bydlišt nebo místo obvyklého pobytu. Pokud by vyživovací povinnost byla v cí vedlejší
v ízení týkajícím se osobního stavu, byl by p íslušný soud určený podle práva státu, určeného
podle místa ízení, pokud by tato p íslušnost nezáležela pouze na státní p íslušnosti n které ze
stran.
Do budoucna by otázky týkající se vyživovacích povinností m lo mezi členskými
státy EU ešit Na ízení Rady ĚES) č. 4/2009194, které vstoupilo v platnost 30.1.2009 a celé by
m lo být v členských státech p ímo použitelné nejd íve 1Ř.6.2011, ovšem pouze za
p edpokladu, že bude k tomuto datu použitelný Haagský protokol z roku 2007195. Vzhledem
k tomu, že podmínkou k použitelnosti tohoto na ízení je p ijetí Haagského protokolu z roku
2007, je trochu zvláštní v na ízení odlišná úprava pro státy vázané tímto protokolem a pro
státy, které jím vázané nejsou. Na ízení Rady č. 4/200ř stanoví mimo jiné nov možnost
uplatnit pravidla o soudní p íslušnosti v rámci EU i v p ípad , že odpůrce má obvyklý pobyt
ve t etím stát

196

. P íslušnost je stanovena pro soud místa, v n mž má odpůrce nebo

oprávn ný místo obvyklého pobytu. P ípadn je soud p íslušný podle práva místa soudu pro
ízení o rodičovské zodpov dnosti, pokud ízení o výživném s tím souvisí Ěledaže by tato
p íslušnost byla odvozena výlučn ze státní p íslušnosti jedné ze straně Ěčl. 3ě. Stranám je též
dána možnost zvolit si p íslušnost soudu ve v cech vyživovacích povinností, krom
vyživovacích povinností k dít ti mladšímu 1Řti let Ěčl. 4ě. P íslušnost soudu může též
vzniknout tím, že se odpůrce ízení p ed tímto soudem účastní Ěčl. 5ě nebo pokud ve t etím
stát , k n muž má spor úzkou vazbu, není ízení možné nebo ho v n m nelze rozumn zahájit
nebo vést Ěčl.7 – Forum necessitatis). Dále je v Na ízení č. 4/200ř upravena otázka
rozhodného práva, kde je odkazováno na Haagský protokol z roku 2007 Ěčl. 15ě a dále je
ešeno uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí ĚKapitola IVě. Na ízení též mimo jiné eší
podmínky, způsob poskytnutí právní pomoci stranám sporu Ěvčetn vyhledávání informací o
193
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pobytu povinnéhoě a bezplatnou právní pomoc ĚKapitola Vě. Obecn se má za to197, že
Na ízení by m lo sjednotit postup p i uznávání a výkonu ve v cech vyživovacích povinností,
který je dosud ešený v mnoha dokumentech.
V p ípad , že povinný neplní výživné dobrovoln , nastává situace, kdy je t eba je
vymoci. P ítomnost cizího prvku může nastat zpravidla v rozhodnutí cizího orgánu o
výživném, které je t eba vymoci v České republice nebo naopak rozhodnutí českého soudu je
t eba vymoci v zahraničí. V t chto otázkách hraje velmi významnou úlohu Ú ad pro
mezinárodn právní ochranu d tí198. Vymáhání výživného od povinných žijících v ČR pro
oprávn né žijící v cizin a vymáhání výživného z ciziny pro oprávn né v ČR, je jedním z jeho
hlavních úkolů, které spočívají zejména v poradenství, podání návrhu do zahraničí i v ČR,
informování oprávn ného, zjišťování pobytu povinného v ČR, zastupování oprávn ného
cizince v ČR a vyplácení výživného zaslaného v českých korunách na jeho účet. Základním
p edpokladem pro vymožení výživného je vykonatelné rozhodnutí Ěexekuční titulě o
výživném. Rozhodnutí českých soudů v zahraničí musí být, zpravidla p íslušným orgánem
cizího státu, v n mž povinná osoba žije, pobývá nebo pracuje, nejprve uznána. Uznání
zpravidla

eší mezinárodní dvoustranné či mnohostranné smlouvy, nebo mohou být

rozhodnutí uznávána na základ

vzájemnosti Ěrecipročního ujednání mezi státyě podle

podmínek stanovených právním ádem cizího státu. V tšinou jsou rozhodnutí českých soudů
uznávána, jestliže povinná osoba v d la o ízení a mohla se v n m ádn hájit.
Uznání a výkon rozhodnutí eší jednak dvoustranné dohody mezi státy a dále n které
vícestranné mezinárodní smlouvy. ZMPS ve svých ustanoveních §§ 6Řa až 6Řc eší uznání a
výkon rozhodnutí, v nichž se zároveň použije p edpis EU nebo mezinárodní smlouva závazná
pro ČR. Úmluva OSN o vymáhání výživného v cizin

uzav ená dne 20.6.1ř56 v New

Yorku199 eší spolupráci mezi státy jednotlivých členských států v administrativních v cech
týkajících se vymáhání výživného. Ne eší tedy otázku uznávání titulů. To naopak eší Úmluva
o uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k d tem ze dne 15.4.1ř5Ř200,
která byla pro členské státy obou úmluv nahrazena Úmluvou o uznávání a výkonu rozhodnutí
o vyživovací povinnosti ze dne 2.10.1ř73201 Ědále jen Úmluva o výkonu výživnéhoě a mezi
197
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členskými státy EU tyto otázky upravuje již výše zmín né Na ízení Rady ĚESě č. 44/2001. Do
budoucna bude ešit uznání a výkon rozhodnutí o výživném mezi členskými státy EU
Na ízení Rady ĚESě č. 4/200ř tak, že rozhodnutí vydané v členském stát , které je zde též
vykonatelné, se v jiném členském stát uzná a vykoná automaticky, aniž by bylo vyžadováno
další

ízení o uznání a vykonatelnosti. Zároveň bylo dne 21.4.2004 p ijato na ízení

Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. Ř05/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul
pro nesporné nároky. Toto na ízení se vztahuje též na pohledávky výživného Ěpokud jsou
nespornéě a stanoví, že rozhodnutí, které bylo v členském stát původu potvrzeno jako
evropský exekuční titul, je uznáno a vykonáno v ostatních členských státech, aniž je zapot ebí
prohlášení o vykonatelnosti a aniž může být proti jeho uznání podán protest Ěčl. 5ě202.
Úmluva o výkonu výživného stanoví možnost uznání a vykonatelnosti za p edpokladu, že
bylo vydáno p íslušným orgánem a nemůže již být napadnuto ádným opravným prost edkem;
a dále pokud to není proti ve ejnému po ádku.

ízení o uznání a výkon se ídí právem

dožádaného státu. Je zde též dána možnost použít jiný mezinárodní instrument platný mezi
dotčenými státy. Oprávn ný si tak může zvolit pro sebe nejvýhodn jší p edpis Ěmezinárodní
vícestrannou Úmluvu či dvoustrannou smlouvuě, podle kterého se bude výkon rozhodnutí ve
v ci výživného ídit.
Rozhodnutí cizích státních orgánů ze států, s nimiž nemáme uzav enou žádnou
mezinárodní smlouvu o uznání a výkonu rozhodnutí o výživném, je v České republice
uznáváno a vykonáváno v souladu s ust. §§ 63 až 6Ř ZMPS. Stejn tak oprávn ný v p ípad
povinného ze smluvního státu Úmluvy o výkonu výživného si může vybrat, zda uznání v ČR
bude ešeno dle ZMPS či Úmluvy Ěnap . Austrálie, Tureckoě203. Je též t eba zmínit, že pokud
mezinárodní smlouva nep edvídá žádný z institutů uvedených v ust. §§ 68 b a 68c ZMPS,
uplatní se na rozhodnutí také ustanovení §§ 63 až 6Ř ZMPS204. Použití t chto ustanovení je
ovšem vyloučeno v p ípad postupování podle p edpisů práva EU. Uznání a výkonu cizího
rozhodnutí v ČR brání, jestliže tomu brání výlučná pravomoc českého orgánu, nebo již v této
v ci český orgán pravomocn rozhodl, účastník se nemohl ádn zúčastnit ízení, rozhodnutí
není v souladu s českým ve ejným po ádkem, nebo není zaručena vzájemnost Ě§ 64 ZMPSě.
Práv požadavek vzájemnosti je zpravidla v mezinárodních smlouvách odbouráván.
Na ízení a provedení výkonu rozhodnutí poté, co je titul uznán, je ešeno podle práva
státu, v n mž se výkon provádí a způsoby výkonu rozhodnutí p ípustnými v tomto stát .
202
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5. Mezinárodní smlouvy upravující vyživovací povinnost
Mezinárodní smlouvy mají p ed vnitrostátní právní úpravou vždy p ednost, jestliže
jsou pro Českou republiku závazné Ěčl. 10 zákona č. 1/1řř3 Sb. Ústava České republikyě 205.
Pokud jde o kolizi vícestranných a dvoustranných mezinárodních smluv, bývá obecn ve
vícestranných smlouvách ustanovení o použití úmluvy pouze v p ípad , když není mezi
členskými státy uzav ena dvoustranná dohoda, která by stanovila n co jiného. Mezinárodní
smlouva vícestranná je pak subsidiární k dvoustranné mezinárodní dohod

206

. Pokud jsou

dotčené státy smluvní stranou více mezinárodních vícestranných dohod, bývá v dohodách
zpravidla ustanovení o možnosti volby úmluvy podle toho, která z nich je výhodn jší. Dále
samoz ejm , pokud nov jší úmluva eší otázky upravené již úmluvou d ív jší, zpravidla se
v preambuli či samotném textu či záv rečných ustanoveních vyrovnává nová úmluva
s použitelností svých ustanovení pro státy, které jsou smluvní stranou této i d ív jší úmluvy.
Vícestranné mezinárodní smlouvy mají význam zejména v tom, že již od počátku bývají
formulovány do té míry obecn , aby byly p ijatelné pro co nejširší počet států. Oproti tomu
dvoustranné mezinárodní dohody již zpravidla upravují zavedenou spolupráci a právní
pomoc, a mohou upravovat více otázek konkrétn ji.
Dvoustranné smlouvy mezi Českou republikou a jiným státem byly uzavírány zejména
do roku 1989 a týkaly se právní pomoci mezi smluvními státy. Ne se všemi t mito státy, a to
v tšinou pro různé konflikty či nestabilitu, jsou tyto smlouvy v současné dob používány a
dodržovány207. Pokud jde o výživné, je v t chto smlouvách zpravidla ešena právní pomoc p i
zjišťování bydlišt povinné osoby. Výživného se též okrajov týkají i n které dvoustranné
smlouvy týkající se zamezení dvojího zdan ní, které v tšinou eší osvobození od daňové
povinnosti plateb výživného208.
Úmluva o vymáhání výživného v cizině209 byla uzav ena v New Yorku 20.6.1956.
Účelem této Úmluvy je usnadnit navrhovateli z jednoho smluvního státu vymáhání výživného
v druhém smluvním stát
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„odesílajících“ orgánů ve smluvních státech Ěčl. 1 odst. 1ě. Zároveň je výslovn stanoveno, že
Úmluva má doplňovat, nikoliv nahrazovat, prost edky, které poskytuje vnitrostátní nebo
mezinárodní právo Ěčl1 odst. 2). Pro vymožení výživného se tak navrhovatel může obrátit na
p íslušný odesílající orgán svého státu se žádostí o vymáhání výživného v cizin Ěčl. 3ě a ten
poté odešle žádost s p íslušnými doklady, a p ípadným vyjád ením, orgánu p ijímajícímu do
státu odpůrce ĚČL. 4ě. P ijímající orgán poté v rozsahu zmocn ní navrhovatele učiní kroky
pot ebné k vymáhání výživného, a to včetn podání žaloby a kroků k vykonání rozhodnutí
ohledn placení výživného Ěčl. 6 odst. 1ě. Tak nap íklad nemůže rozhodnout o vymáhání
výživného pro české nezletilé dít žijící v ČR, proti slovenskému otci žijícímu ve Slovenské
republice český soud210. O všech krocích musí být průb žn informován odesílající orgán.
Služby p ijímajícího i odesílajícího orgánu nemají být zpoplatn ny Ěčl. ř odst. 3), strany tedy
platí jen ostatní náklady podle p íslušných právních ádů. Dále Úmluva stanoví jako rozhodné
právo státu odpůrce, které se má použít na všechny otázky související s jakoukoliv žalobou či
ízením Ěčl. 6 odst. 3ě.
Úmluva o civilním

ízení211 uzav ená 1.3.1ř54 v Haagu ne eší výslovn

otázky

výživného. Tato Úmluva se zabývá otázkami týkajícími se civilního ízení, ale použije se též
na ešení procesních otázek v ízení o výživném, jako je doručování, dožádání, procesní
náklady a právní pomoc.
Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem212 byla
sjednána v Haagu 15.4.1958. Jak již bylo shora zmín no, byla pro státy, které jsou smluvní
stranou obou dohod p ekonána Úmluvou uvedenou v následujícím odstavci. Nicmén je
možné její použití pro stát, který je smluvní stranou pouze této dohody. Záleží na stran
oprávn né, jakou úmluvu si vybere. Výslovn je stanoveno, že má oprávn ný právo dovolat
se jakéhokoliv jiného ustanovení ať již na základ vnitrostátního práva vykonávajícího státu
nebo jiné úmluvy platné mezi smluvními státy Ěčl. 11ě. Účelem této dohody by m lo být
uznání a výkon rozhodnutí o výživném pro dít , které nedosáhlo 21 let nebo neuzav elo
manželství Ěčl. 1 odst. 1ě. Výslovn je též stanoveno, že Úmluva se vztahuje pouze na otázky
výživného a nepoužije se na p ípadnou vyživovací povinnost mezi sourozenci Ěčl. 1 odst. 2 a
3ě. Jako podmínky uznání a vykonatelnosti rozhodnutí ve smluvním stát jsou stanoveny
Úmluvou: p íslušnost rozhodujícího orgánu; ádné p edvolání, p ípadn zastoupení strany
210
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žalované a možnost se hájit; právní moc rozhodnutí; na základ vzájemnosti též p edb žn
vykonatelná rozhodnutí či prozatímní opat ení; skutečnost, že rozhodnutí neodporuje
rozhodnutí jinému či ve v ci nebylo zahájeno jiné ízení; soulad s ve ejným po ádkem ve
stát , kde je nárok uplatňován Ěčl.2ě. Pravomoc rozhodovat mají orgány státu, v n mž m la
povinná nebo oprávn ná osoba obvyklý pobyt v dob zahájení ízení a také orgán, kterému se
osoba povinná výživou podrobila Ěpostačí i formou vyjád ení k v ci a nenapadnutí
p íslušnostiě Ěčl. 3ě. Vykonávací ízení se ídí právem státu, který jej provádí a je stanovena
stejná platnost a účinky uznaného rozhodnutí, jako rozhodnutí, které vydal orgán státu
provád jícího vykonávací ízení Ěčl.6ě.
Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti213 byla sjednána
2.10.1973 v Haagu. Úmluva mezi stejnými smluvními státy nahrazuje Úmluvu uvedenou
v p edchozím odstavci Ěčl. 2řě. Úmluva se vztahuje na rozhodnutí o vyživovací povinnosti
vydaná smluvním státem mezi osobami v manželském, rodinném, švagrovském či
rodičovském pom ru p ípadn v pom ru k instituci, která vymáhá náhradu poskytnutého
p ísp vku Ěčl.1ě. Úmluva se použije též na rozhodnutí či smíry, kterými se m ní d ív jší
rozhodnutí, a to i v p ípad , že původní rozhodnutí pocházejí z t etího nesmluvního státu Ěčl.
2 odst. 2). V p ípad , že rozhodnutí eší i jiné otázky než výživné, použije se Úmluva pouze
na tu část, která se týká vyživovací povinnosti Ěčl. 3ě. Uznat a vykonat lze podle Úmluvy
rozhodnutí, které bylo vydáno orgánem p íslušným podle Úmluvy a nemůže již být ve stát ,
kde bylo vydáno, napadnuto

ádným opravným prost edkem. P edb žn

vykonatelná

rozhodnutí a p edb žná opat ení lze uznat a vykonat, jestliže je to možné v obou dotčených
státech Ěvzájemnostě.Ěčl. 4ě Odmítnuto může být uznání nebo výkon, pokud je uznání nebo
výkon rozhodnutí zjevn neslučitelný s ve ejným po ádkem dožádaného státu, nebo bylo-li
rozhodnutí dosaženo podvodem, nebo stále probíhá a bylo zahájeno jako prvé ízení ve stejné
v ci a mezi stejnými účastníky u dožádaného státu, nebo pokud je rozhodnutí neslučitelné
s rozhodnutím vydaným v dožádaném stát nebo s rozhodnutím vydaném ve stát jiném, které
je uznatelné a vykonatelné Ěčl.5ě. Rozsudek pro zmeškání lze uznat a vykonat, pokud bylo
prokázáno doručení p edvolání a poskytnutí dostatečné lhůty žalovanému Ěčl. 6ě. Orgán státu,
který rozhodnutí vydal, je možné považovat za p íslušný, pokud v n m má povinný nebo
oprávn ný v dob zahájení ízení bydlišt , nebo pokud povinný nebo oprávn ný jsou v dob
zahájení ízení jeho občany, nebo jestliže se odpůrce výslovn nebo konkludentn podrobil
jeho pravomoci Ěčl. 7ě, nebo pokud výživné souvisí s n jakým z uvedených způsobů zrušení
213
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manželství Ěčl. 8). Stanovena je též možnost uznat a vykonat jen část rozhodnutí, kterou uznat
a vykonat lze Ěčl.10ě. Pokud jde o samotné ízení o uznání a výkon, ídí se právním ádem
dožádaného státu Ěčl. 13ě. Dále stanoví úmluva doklady, které je t eba p edložit Ěčl. 17ě. Ćást
IV. se týká domáhání se náhrady pln ní za povinného ve ejnou institucí. Dále je výslovn
stanovena možnost použitelnosti jiných mezinárodních instrumentů platných mezi dotčenými
státy Ěčl. 23ě. Česká republika si p i ratifikaci dohody vyhradila výjimku, spočívající
v možnosti neuznat a nevykonat rozhodnutí ve v ci výživného mezi sourozenci a mezi
osobami sešvag enými Ěčl. 26 odst. 2 písm aě a běě, vzhledem k tomu, že v našem právním
ádu tyto vyživovací povinnosti upraveny nejsou.
V dubnu 2004 byl vytvo en redakčním výborem Haagské konference pracovní návrh
nové Úmluvy o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností. Byla
vytvo ena zvláštní skupina a tento návrh byl následn revidován v červnu 2004, lednu 2005,
íjnu 2005, lednu 2007 a červnu 2007. V červnu 2007 byl zároveň vytvo en p edb žný návrh
Protokolu o právu použitelném pro vyživovací povinnosti. Na 21. Zasedání Haagské
konference dne 23.11.2007 byly oba tyto dokumenty p ijaty214, účinné však ješt nejsou,
neboť je u obou stanoven okamžik účinnosti na první den m síce následujícího po uplynutí t í
m síců od uložení druhé listiny o ratifikaci, p ijetí, schválení nebo p istoupení k Úmluv či
protokolu. Úmluva se má vztahovat na vyživovací povinnost mezi rodiči a d tmi do 21 let a
mezi manžely. Upravuje systém spolupráce mezi smluvními státy, zjednodušení vymáhání
výživného, stanoví podmínky uznání a výkonu rozhodnutí v t chto v cech a určuje opat ení
k rychlejšímu vymáhání výživného. Op t má být stanoven úst ední orgán ve smluvním stát a
nov je ší eji rozebrána právní pomoc, kterou je povinen tento orgán poskytovat Ězejména
získávání informací, vyhledávání povinných či oprávn ných, zjednodušení doručování,
pomoc p i určení rodičovství, mediace pro smírné ešení atd.). Pokud půjde o stejné smluvní
státy, m la by tato Úmluva nahrazovat Haagskou úmluvu z roku 1973 o uznávání a výkonu
rozhodnutí o vyživovací povinnosti, Haagskou úmluvu z roku 1958 o uznávání a výkonu
rozhodnutí o vyživovací povinnosti k d tem Ěčl. 4Řě a New Yorskou úmluvu z roku 1956 o
vymáhání výživného Ěčl. 4řě. Výslovn je naopak stanoveno, že tato nová Úmluva nemá vliv
na Haagskou úmluvu z roku 1ř54 o civilním ízení, Úmluvu z roku 1ř65 o doručování a
Úmluvu z roku 1ř70 o provád ní důkazů Ěčl. 50ě. Zároveň je zakotvena možnost použít
jakéhokoliv právního nástroje, pokud v n m jsou výhodn jší podmínky než v Úmluv Ěčl.52ě.
Protokol stanoví univerzální použití rozhodného práva, a to i v p ípad , že smluvní stranou je
214
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pouze jeden dotčený stát Ěčl. 2ě. Postupováno má být obecn podle právního ádu v itele Ěčl.
3), p ičemž jsou dále rozebrána zvláštní pravidla pro vyživovací povinnost mezi rodiči a
d tmi Ěčl. 4ě, a dále zvláštní pravidla pro vyživovací povinnost mezi manžely Ěčl. 5ě. Dána je
též možnost volby práva Ěčl.7 a Řě, a je vyloučen zp tný a další odkaz Ěčl. 12ě. Protokol má
také nahradit Haagskou úmluvu z roku 1973 a z roku 1ř56 Ěčl. 1Řě
Hodn mezinárodních vícestranných úmluv a deklarací se týká dít te a to zejména
jeho práv, včetn výkonu t chto práv a právního postavení d tí. Mezi tyto dokumenty pat í
Deklarace práv dít te, Úmluva o právech dít te, Evropská úmluva o výkonu práv d tí,
Evropská úmluva o právním postavení d tí narozených mimo manželství a Evropská úmluva
o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchov d tí a obnovení výchovy d tí. Tyto úmluvy
mohou být v otázkách výživného použity, pokud otázku ne eší n která z úmluv uvedených
shora. Úmluva se pochopiteln nepoužije, pokud je v ní výslovn uvedeno, že se na výživné
nevztahuje.
V Deklaraci práv dítěte215 z roku 1ř5ř stanovilo Valné shromážd ní OSN právn
nezávazné zásady, sm ující k ochran práv d tí, kterých by se m ly státy OSN držet. Pokud
jde o právo na výživné a na materiální zabezpečení dít te, jsou stanoveny ve dvou zásadách.
Zásada č. 4 zakotvuje mimo jiné právo dít te na p im enou výživu, bydlení, zotavení a
léka skou péči. Deklarace též dále stanoví, že pokud je to možné, má dít vyrůstat v péči
svých rodičů, kte í jsou za n odpov dni, a v ovzduší p ízn , morálního i materiálního
zabezpečení Ězásada č. 6ě.
Úmluva o právech dítěte216 byla p ijata 20.11.1řŘř v New Yorku a navazuje mimo
jiné na Deklaraci práv dít te z roku 1959. Úmluva zavazuje státy respektovat a provést
právními ády práva dít te v ní uvedená. Na prvním míst uvádí právo na život, dále právo na
jméno, státní p íslušnost, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Dále stanoví právo
dít te na neodd litelnost od rodiny a v p ípad sv ení jednomu z rodičů právo na styk
s druhým rodičem. Dít má mít dále právo svobodn se vyjad ovat a být slyšeno v p ípadných
soudních ízeních a na svobodu projevu. Dále je stanoveno, že oba rodiče mají společnou
odpov dnost za výchovu a vývoj dít te a vše musí být v jeho zájmu. Povinností rodičů nebo
jiných osob, kte í se o dít starají, je dále dle Úmluvy zabezpečit životní podmínky pro rozvoj
dít te v rámci svých schopností a finančních možností Ěčl. 27ě, tedy poskytovat mimo jiné
výživné. Dalším vyjmenovaným právem je nap íklad právo na vzd lání. Úmluva dále stanoví
215
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povinnost smluvních států učinit veškerá opat ení k ochran práv d tí. Pro výkon a ochranu
práv d tí Úmluva dále z ídila Výbor na ochranu práv dít te, který má Úmluvou stanovená
práva a povinnosti Ěčl. 43ě.
Evropská úmluva o výkonu práv dětí217 p ijatá 25.1.1řř6 ve Štrasburku upravuje
hlavn procesní práva d tí mladších 1Řti let Ěčl. 1ě. Stanoví právo dít te na informace, na
zástupce, na sd lení skutečností, na rychlé projednávání v ci a právní pomoc. Pro účely
úmluvy se stanoví orgán nazvaný Stálý výbor, který má mimo jiné za úkol sledovat problémy
související s Úmluvou Ěčl. 16ě.
Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství218 p ijatá
15.10.1ř75 ve Štrasburku eší mimo jiné otázku mate ství a otcovství dít te a dále
rovnoprávnost d tí narozených mimo i v manželství. Česká republika p i ratifikaci oznámila
soulad české právní úpravy t chto otázek s Úmluvou.
Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy
dětí

219

byla p ijata 20.5.1řŘ0 v Lucemburku. Za dít je dle Úmluvy považována osoba pokud

nedosáhla v ku 16ti let a nemá právo rozhodovat o míst svého bydlišt . Na výkon rozhodnutí
o výživném jako takovém se tato dohoda nepoužije, nicmén

je tato úmluva zmín na

vzhledem k tomu, že výchova a výživa d tí spolu zpravidla úzce souvisí.
6. Vyživovací povinnost v zahraničí (vybrané státy EU; USA; Gruzie)
6.1.

Slovensko
Právní úpravu vyživovací povinnosti na Slovensku upravuje zákon č. 36/2005 Z.z., o

rodin . V tšina otázek je upravena podobn jako v České republice, zmín ny tedy budou
pouze odlišnosti ve slovenské právní úprav . Výživné je rodič povinen platit nezletilému
dít ti bez ohledu na možnosti, schopnosti a majetkové pom ry alespoň ve výši 30ti % z částky
životního minima (§62 odst. 3). Nevyvratitelná právní domn nka p íjmu povinného je na
Slovensku stanovena ve výši dvacetinásobku částky životního minima Ě§ 63 odst.1ě. Výživné
je možné platit také na úspory, k nakládání s nimi je ale vyžadován souhlas soudu Ě§63 odst.
3). Je též stanoveno, že výživné nelze p iznat, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy.
Výslovn slovenská právní úprava stanoví, že to neplatí pro výživné pro nezletilé dít Ě§ 75
217
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odst. 2). V české právní úprav tomu tak není, nicmén rozpor s dobrými mravy v p ípad
výživného pro nezletilé dít dle mého názoru být shledán nemůže. Soud má též na Slovensku
ze zákona upravit vyživovací povinnost k dít ti, pokud rozhodne o jeho umíst ní do náhradní
osobní péče, p stounské péče či o umíst ní do ústavní nebo ochranné výchovy. Platebním
místem výživného je pak toto za ízení Ě§ Ř1ě. Na Slovensku je též zaveden zákonem o
náhradnom výživnom220 institut náhradního výživného pro dít , o kterém rozhoduje a
poskytuje jej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny p íslušný podle místa trvalého pobytu
oprávn né osoby. Nárok na náhradní výživné má nezaopat ené dít žijící na Slovensku,
kterému na základ rozhodnutí nebo schválené dohody povinný neplatil výživné alespoň po
dobu t í m síců. Výše takto hrazeného výživného je stanovena maximáln jako 1,2 násobek
životního minima.
6.2.

Polsko
V polském právním ádu je vyživovací povinnost stanovena221 zákonem o rodin a

opatrovnictví jako povinnost poskytovat určité finanční prost edky na výživu, a to včetn
oblečení, potravin, ubytování, léků a dokonce i pohonných hmot. Dále, pokud je to nutné, má
povinná osoba poskytovat prost edky na výchovu, a to zejména na vzd lání a kulturu a na
t lesný a duševní rozvoj oprávn ného Ěčl. 12Ř zákona o rodin a opatrovnictvíě. Výživné
může být poskytováno ve form finanční i naturální, a pro určení výživného pro dít se bere
v potaz též osobní péče o jeho výchovu a starání se o společnou domácnost. Polské právo
podle druhu rodinného vztahu rozlišuje na prvním míst

vyživovací povinnost mezi

pokrevními p íbuznými a v rámci této jako zvláštní kategorii vyživovací povinnosti vůči dítěti.
Jako kritérium v p ípad pokrevních p íbuzných je stanovena tzv. hmotná nouze oprávn ného
p íbuzného. Za hmotnou nouzi považuje polské právo neschopnost dostatečn uspokojit své
vlastní p im ené pot eby z vlastních zdrojů a vlastním úsilím. Rodiče musí poskytnout
výživné dít ti, které ješt není schopno postarat se o sebe samo a to v p ípad , že p íjem z
majetku dít te nepostačuje na jeho výživu a výchovu. Po dosažení 1Řti let d ti právo na
výživné od rodičů ztrácí, pokud nepokračují ve vzd lání a jejich výsledky tuto volbu
neodůvodňují. Navíc je rodičům dána možnost neposkytovat výživné dít ti staršímu 1Řti let,
které pokračuje ve studiu, ačkoliv může pracovat, ale toto studium zanedbává, neskládá
zkoušky, nestačí studiu, a proto jej nedokončí ve stanovené dob . Jako další druh vyživovací
povinnosti je stanovena vyživovací povinnost plynoucí z osvojení. Vztahují se na ní ustanovení
220
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týkající se vyživovací povinnosti mezi pokrevními p íbuznými a navíc je stanovena p ednost
vyživovací povinnosti osvojitele p ed vyživovací povinností p íbuzných ve vzestupné linii a
sourozenců osvojence Ěosvojením v Polsku tedy v tomto smyslu ze zákona nezaniká právní
vztah mezi osvojencem a jeho původní rodinouě. Tato vyživovací povinnost je pak na
posledním míst . Dalším druhem vyživovací povinnosti, který v českém právním ádu
upraven není, je vyživovací povinnost mezi osobami sp ízněnými sňatkem. T mito osobami se
rozumí nevlastní matka, nevlastní otec či nevlastní d ti. Jako kritérium je op t stanovena
hmotná nouze, která je navíc podmín na tím, že daná situace musí být v souladu s obecn
p ijímanými společenskými normami. Na výživné mají právo pouze osoby, které jsou ve
hmotné nouzi, a to pouze tehdy, jestliže by stanovení vyživovací povinnosti v dané situaci
bylo v souladu s obecn p ijímanými společenskými normami. Dalším druhem vyživovací
povinnosti je vyživovací povinnost mezi manžely během trvání manželství, u které je
stanoveno právo členů rodiny na stejnou životní úroveň. Dále je upravena vyživovací
povinnost mezi manžely po skončení manželství. Obdobn jako v českém právu je rozlišováno,
zda je jeden z manželů zodpov dný za rozpad manželství nebo ne. Pokud ano a rozvod
zároveň znamená podstatné zhoršení hmotné situace druhého manžela, může tento požadovat
uspokojení svých p im ených pot eb i bez ocitnutí se v hmotné nouzi. Pokud není nikdo
z manželů zodpov dný, lze žádat uspokojení p im ených pot eb jen úm rn k výd lečným
schopnostem a finančním možnostem druhého z manželů. Vyživovací povinnost k bývalému
manželovi zaniká uzav ením nového manželství nebo uplynutím p ti let po rozvodu, pokud
jde o výživné, poskytované manželem, který rozvod nezpůsobil. Soud může, za mimo ádných
okolností, na základ návrhu oprávn ného bývalého manžela, rozhodnout o prodloužení této
lhůty. Konečn posledním stanoveným druhem je vyživovací povinnost otce dítěte narozeného
mimo manželství vůči matce tohoto dítěte. Jde o p ísp vek na výlohy související s
t hotenstvím a s porodem a na výdaje na výživu matky v dob porodu. P ísp vek se platí po
dobu t í m síců a má ho platit otec dít te, který není manželem matky. Matka je oprávn na z
naléhavých důvodů žádat o p ísp vek na dobu delší než t i m síce. V Polsku je návrh ve v ci
výživného osvobozen od soudních poplatků a je v t chto v cech též možno požadovat ve
zvýšené mí e o právní pomoc. Rozsah výživného je určován podle potencionálních finančních
možností povinného a podle p im ených pot eb oprávn ného. P i zm n pom rů je též
možná zm na výše výživného. Pokud povinný výživné stanovené v rozhodnutí či dohod
dobrovoln neplatí, je dána, krom návrhu na výkon rozhodnutí, možnost žádat zálohu na
výživné podle zákona o ízeních proti dlužníkům výživného a o zálohách na výživné z roku
2005. Jako podmínka je mimo jiné vyžadováno, že není možné vykonat p íkaz k platb
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výživného vydaný soudem. Pokud jde o výživné s cizím prvkem, je stanoveno jako právo
rozhodné právo určené podle státní p íslušnosti oprávn ného, pokud není mezinárodní
smlouvou upraveno jinak.
6.3.

Německo
Vyživovací povinnost je v N mecku stanovena mimo jiné občanským zákoníkem222 a

dále v provád cím zákonu k občanskému zákoníku223. Jako druh vyživovací povinnosti je
stanoveno výživné d tí k rodičům, rodičů k d tem, mezi manžely, vnoučat Ěpravnoučatě k
prarodičům Ěpraprarodičůmě, prarodičů Ěpraprarodičůě k vnoučatům Ěpravnoučatůmě, rodičů
„nemanželů“ vůči sob navzájem a partnerů žijících v registrovaném partnerství vůči sob
navzájem224. Právo matky dít te na náhradu nákladů spojených s porodem a slehnutím se
považuje za nárok svého druhu, a obecné p edpisy o výživném se na n j použijí jen částečn ,
oproti ČR, kde je jedním z druhů vyživovací povinnosti225. Výživné je hrazeno formou
finanční a jeho rozsah se obecn určuje podle schopností osoby povinné a podle pot eb a
požadavků osoby oprávn né. V jednotlivých spolkových státech platí Vrchními zemskými
soudy vypracované tabulky a pokyny, které mají stanovit paušální sazbu výživného a podle
kterých soudy výživné určují. Nejznám jší je tzv. Düsseldorfská tabulka, která vypočítává
výživné podle modelového p íkladu rodiny se dv ma d tmi. Výše výživného se odvíjí od
p íjmu povinného, počtu oprávn ných a jejich v ku a její použití je omezeno maximální výší
p íjmu 5100 EUR. Nad tento limit se výživné vypočítá podle konkrétních okolností.
V současné dob se postupuje podle tabulky platné od 1.1.2010 Ěobm ňuje se každé 2
roky).226 P i podstatné zm n okolností je možné výši výživného na návrh zm nit. Pokud
povinný stanovené výživné dít ti neplatí, a druhý rodič je vychovává sám, je možné žádat
poskytnutí záloh na výživné podle zákona o zálohách na výživné 227. Tyto zálohy však poté
nejsou výživným, ale dávkami sociálního zabezpečení. Je také stanoveno, že je d dic povinen
rodinným p íslušníkům zůstavitele, kte í v dob jeho smrti žili v jeho domácnosti a pobírali
od n j výživné, platit toto výživné v prvních t iceti dnech po nápadu pozůstalosti a poskytnout
užívání bytu a p edm tů domácnosti ve stejném rozsahu228. Specifikem je též stanovení práva
na užívání manželského bytu podle n mecké právní úpravy nepen žitým závazkem
222
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výživného229. Pokud jde o povinné zastoupení advokátem, je vyžadováno, pokud je ízení o
výživné spjaté s ízením o rozvodu manželství. N mecké právo se zpravidla použije, pokud
má osoba požadující výživné v N mecku bydlišt .230
6.4.

Rakousko
V rakouském právu vyživovací povinnost upravuje Všeobecný občanský zákoník231, a

to zejména v ustanoveních §§ 140 a násl. Upravuje vyživovací povinnost rodičů k d tem, d tí
k rodičům, mezi manžely a rozvedenými manžely. Dále je stanoveno, že pokud rodiče
nemohou výživné platit a zároveň není ohrožena jejich vlastní výživa, jsou v p im ené mí e
povinni platit výživné prarodiče. Rozsah výživného rodičů k d tem je stanoven podle
schopností rodiče Ěrozhodující je potencionální nikoliv faktický p íjemě a ve výši pot ebné
k pokrytí p im ených pot eb dít te, s ohledem na jeho nadání, schopnosti, dispozice a
vývojové možnosti tak, jak to odpovídá jejich životním pom rům. Zároveň je stanoveno, že
rodič, který se stará o společnou domácnost, v níž se o dít pečuje, tímto plní svou vyživovací
povinnost a druhý rodič má platit výživné finanční formou. Dít je povinno poskytovat
výživné svému rodiči, pokud tento sám vyživovací povinnost k dít ti hrub nezanedbával a
pokud není schopen se o sebe postarat sám. V p ípad výživného mezi rozvedenými manžely
má platit bývalý manžel p evážn vinný rozvodem druhému bývalému manželovi výživné ve
výši p im ené životní úrovni manželů. Pokud jsou rozvodem vinni oba, může být p iznán
p ísp vek jednomu z nich, pokud to je spravedlivé, s ohledem na pot eby a majetkové a
výd lkové možnosti povinného. Mezi manžely je stanovena vyživovací povinnost p im ená
životní úrovni manželů.232 Soudní judikatura v Rakousku vytvo ila určitý systém určování
výživného, který vychází z jednotlivých rozhodnutí soudů a z analýzy nákladů na dít podle
statistik rakouského centrálního statistického ú adu. Takto vytvo ené tabulky jsou pro soudce
nezávazné a slouží pouze jako podklad pro rozhodnutí. O tabulkách rozhoduje zemský soud
ve Vídni233 a upravují se vždy k 1.7. každého roku. Tabulky stanoví výživné na prům rné dít
a v konkrétním p ípad mají být posuzovány individuální pot eby dít te a pom ry rodičů.234
Rakouský model byl vzat jako výchozí pro vypracování tabulek ministerstvem spravedlnosti
České republiky, viz dále kapitola 7 této práce.
229

Vaške, V.: Uz á í a ýko izí h rozhod utí České repu li e, . dá í, Nakl. C.H.Beck, Praha 2007, s. 276
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_ger_cs.htm
231
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
232
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_aus_cs.htm
233
Landesgericht
234
Z ýtahu Metodi kého ateriálu Mi isterst a spra edl osti Č‘ z dubna 2010 dostupného na
http://www.vyzivne.info/rakousko.html
230

85

6.5.

Belgie
Vyživovací povinnost je v Belgii upravena občanským zákoníkem235 v ustanoveních

čl. 203 a násl. Výživné je povinen poskytovat rodič dítěti, a to v širší form , kdy výživa
zahrnuje též povinnost matky a otce k výchov , vzd lání, ubytování, výživ a dohledu podle
jejich pom rů. Výživné v tomto smyslu nesouvisí s mírou pot eb dít te a prost edků rodiče a
trvá do nabytí zletilosti nebo dokončení vzd lání. Druhá forma výživného k d tem je odvislá
od p íbuzenství, a závisí na pot ebách dít te a prost edcích rodiče. Děti k rodičům jsou
povinné výživou, pokud to rodiče pot ebují. Mezi manžely je v Belgii stanovena povinnost
podpory a pomoci, a také povinnost p ispívat na výlohy vyplývající z manželství Ěnap .
povinnost společného bydlení). Mezi rozvedenými manžely se pro účely výživného rozlišuje
rozvod z určitého důvodu (každý z manželů může požádat o p ijetí prozatímních opat ení,
zálohy na výživné a to bez ohledu na vinu; podle viny je pak odstupňován rozsah výživného –
stejné jako v manželství, nebo osoba, která jej může žádatě nebo rozvod po vzájemné dohod
Ědohodnou se i o p ípadném výživnémě. Výživné jsou povinni si platit navzájem též prarodiče
a vnoučata. Výživné je dále povinen hradit pozůstalý partner d tem svého zem elého
partnera, nebo zeťové a snachy svým tchánům a tchýním. Na výživu vyplácenou
z pozůstalosti236 má nárok i pozůstalý manžel. Zajímavé je též oprávn ní, kdy výživné může
požadovat dít po muži, jehož otcovství sice není prokázáno, ale m l pom r s jeho matkou
v dob početí. Poskytnout zálohu na výživné pro dít bydlící v Belgii může oprávn nému
Ve ejné centrum sociální pomoci ĚCPAS). Použitelnost práva je v Belgii stanovena zpravidla
podle bydlišt oprávn ného.237
6.6.

Španělsko
Výživné je ve Špan lsku upraveno též v občanském zákoníku238 a to v knize I. Osoby

povinné si platit výživné jsou rodiče d tem do dosažení ekonomické samostatnosti, d ti
rodičům pokud toho pot ebují, manželé navzájem Ěi po odluce či rozvoduě, partne i v pevném
svazku a p íbuzní v p ímé linii až do druhého stupn . Vyžadován je u oprávn né osoby stav
hmotné nouze, kterou si osoba v pokročilém v ku nezavinila sama. Rozsah výživného se
stanoví s ohledem na pot eby oprávn ného a na možnosti povinného a dalších osob
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Ěspolupovinnýchě. Umožn no je použití toho právního

ádu, který je pro žadatele

výhodn jší.239
6.7.

Francie
Francouzský občanský zákoník240 zejména v ustanovení čl. 206 a násl. upravuje

vyživovací povinnost rodičů k d tem, d tí k rodičům, manžela, který vyvolal rozvod a je
rušeno společné soužití manželů, mezi manžely, p ímých p edků a potomků a konečn zeťů a
snach vůči tchánům a tchyním. Rozsah se určuje podle nároků oprávn ného a jm ní
povinného. Je také stanoveno, že pokud nejde o výživné pro dít , musí oprávn ný p edložit
k návrhu p ímý důkaz o svých pot ebách. Rozhodnutím soudu je možné poskytnout podporu,
která se odvíjí od druhu vyživovací povinnosti, za který se poskytuje. Soud může také i bez
návrhu rozhodnout o indexaci výživného podle zákonné doložky o zm nách.241
6.8.

Nizozemí
V Nizozemí je upravena vyživovací povinnost rodičů k dětem do 21 let v ku bez

ohledu na jejich pot eby, p ičemž je s ohledem na v k rozdíln stanoven její rozsah. Výživné
jsou povinni poskytovat též děti rodičům, jestliže toho pot ebují. Mezi rozvedenými manžely
nebo mezi bývalými registrovanými partnery lze žádat poskytnutí výživného, jestliže p íjem
pro hrazení životních nákladů žadatele není dostatečný. Tato vyživovací povinnost je
omezena maximální dobou 12ti let od rozvodu či ukončení partnerství a pokud šlo o krátká
bezd tná manželství, tak zpravidla maximáln dobou stejnou. Manželé nebo registrovaní
partne i mají povinnost p ispívat si společn na náklady společné domácnosti. Zajímavá jsou
v Nizozemí zavedená pravidla, že pokud neexistuje uznaný otec, má vyživovací povinnost
k dít ti otec biologický nebo životní partner matky, který souhlasil s jednáním vedoucím ke
zplození dít te Ěobdobn je upraveno v Belgii). Vyživovací povinnost má též osoba, která
společně pečuje o dít s rodičem, ačkoliv jeho rodičem není. Jako kritérium je stanovena
pot ebnost oprávn ného. Dít ti do 21 let je však t eba hradit výživné, i když jej nepot ebuje.
Podání návrhu na stanovení či zm nu výživného musí být učin no právníkem, p ičemž
v Nizozemí působí Společnost rodinných právníků a rozvodových prost edníků, kte í se mimo
jiné na otázky výživného specializují.242
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6.9.

Finsko a Dánsko
Ve FINSKU a DÁNSKU Ěmá výjimku a nepodílí se na činnosti EU v rámci vyživovací

povinnosti) je výživné p izpůsobováno indexu spot ebitelských cen či životních výdajů nebo
je lze vyčíst z každoroční tabulky vydávané ministerstvem zdravotnictví a sociálních v cí
(Finsko)243. Ve Finsku platí odlišnost od v tšiny právních úprav v tom smyslu, že rodiče
nemají nárok na výživné od svých d tí244.
6.10. Švédsko
Švédsko upravuje vyživovací povinnost rodičů k dětem a mezi manžely a
registrovanými partnery. Platí, že výživné se poskytuje v rozsahu pot eb dít te a možností
rodiče, ale pokud v možnostech rodiče není platit výživné, je této povinnosti zprošt n.
Výživné na dít se poskytuje do 1Řti let v ku nebo pokud není ukončeno základní vzd lání
maximáln

do 21 let v ku dít te. V manželství je za svou výživu zodpov dný každý

z manželů sám, ledaže jeden z nich není schopen si výživu zajistit. V p ípad

rozvodu

manželství je možné žádat p ísp vek pouze po p im enou dobu.245
6.11. USA
Úprava vyživovací povinnosti ve Spojených státech amerických je stanovena
v každém stát odlišn a velká v tšina otázek je ešena v rozhodnutích jednotlivých soudů. Na
federativním stupni jsou pouze upraveny určité zásady a každý jednotlivý stát si sám může
určit způsob výpočtu výživného, od kterého je však zpravidla možno se v konkrétním p ípad
odchýlit. ešení konfliktu zákonů různých států není stanoveno jednoznačn a panují rozdílné
názory, zda se má použít zákon výhodn jší nebo zákon p íslušnosti či bydlišt

dít te.

Vyživovací povinnost pro dít končí zpravidla dosažením v ku 1Řti, 1řti nebo 21 let a může
být prodloužena v p ípad dalšího studia na vysoké škole. Zajímavá je též možnost odebrat
v n kterých státech

idičský průkaz pokud povinný výživné neplatí, nebo neplatí

pravideln .246 Výživné mezi rozvedenými manžely je možno požadovat až do smrti, ledaže se
bývalý manžel znovu vdá či ožení nebo pokud je dohoda o jednorázovém vyrovnání či o
kratší dob placení 247.
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6.12. Gruzie248
V Gruzii je výživné vymáháno soudem ne moc často. Je to hlavn proto, že lidé berou
vyživovací povinnost jako velmi intimní a osobní v c, o které necht jí nechat rozhodovat
nikoho t etího. I z tohoto důvodu je soudní judikatura v této v ci málo obsáhlá. Vyživovací
povinnost je v Gruzii upravena občanským zákoníkem249, ve svazku pátém týkajícím se
rodinného práva Ěčl. 11Ř2 – 11Ř6 a čl. 1212 - 1238)250. Rozlišovány jsou dv velké skupiny
vyživovací povinnosti, a to vyživovací povinnost mezi rodiči a d tmi a vyživovací povinnost
mezi jinými členy rodiny. Do této druhé kategorie vyživovací povinnosti gruzínský občanský
zákoník zahrnuje vyživovací povinnost mezi sourozenci, vyživovací povinnost vnuka vůči
pracovn

neschopnému

prarodiči,

vyživovací

povinnost

prarodiče

vůči

pracovn

neschopnému nebo nezletilému vnukovi, který se ocitl v hmotné nouzi, dále vyživovací
povinnost nevlastního rodiče vůči pracovn neschopnému nebo nezletilému nevlastnímu
dít ti, vyživovací povinnost nevlastního dít te vůči pracovn

neschopnému nevlastnímu

rodiči a konečn vyživovací povinnost vůči pracovn neschopné osob , která povinného
vychovávala.
Vyživovací povinnost mezi manžely vzniká pouze v p ípad , že je druhý z manželů
neschopný práce. Tato povinnost trvá i po rozvodu manželství, jestliže se manžel stal
pracovn neschopným p ed rozvodem nebo b hem jednoho roku po rozvodu. Dále má
vyživovací povinnost manžel vůči své t hotné manželce a to ješt t i roky po narození dít te.
Vyživovací povinnost manželé mezi sebou nemají, jestliže manželství trvalo velmi krátkou
dobu, nebo manžel, který výživné požaduje, se vůči druhému manželovi moráln nevhodn
choval, nebo jestliže je pracovní neschopnost vyvolaná alkoholem, drogami nebo výkonem
trestu.
Vyživovací povinnost k d tem rozlišuje d ti nezletilé a zletilé Ězletilost nastává ve
v ku 1Řti letě. Ke zletilým d tem trvá vyživovací povinnost do té doby, než jsou schopni se
samostatn živit a pokud výživné pot ebují. D ti jsou povinni poskytovat rodičům výživné,
pouze pokud nejsou schopní se samostatn živit Ěnejsou schopni pracovatě. V tomto p ípad
soud může stanovit povinnost hradit výživné poskytované m síčn s ohledem na materiální a
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ekonomické pom ry d tí. Soud je oprávn n rozhodnout o vyživovací povinnosti d tí
k rodičům i bez návrhu.
Pokud jde o výši výživného v Gruzii, stanoví občanský zákoník pouze obecná kritéria
pro určování výživného. Soud by tak dle zákona m l výživné určit na základ rozumné a
spravedlivé úvahy a v rámci pot eb nutných pro normální výchovu dít te. P itom by m l brát
v ohled majetkové a životní pom ry rodičů a dít te, p ičemž není brán v potaz majetek
(vlastnictví nemovitostí, historických p edm tů atp.), ale hlavn p íjem povinného. Umožn no
je též stanovení dodatečné povinnosti hradit neočekávané výdaje, jako nap íklad nemoc či
újma na zdraví dít te. Nejvyšší soud Gruzie v jednom svém judikátu uvedl, že „výživné by
m lo nejen zajišťovat minimální úroveň života dít te, ale i, pokud je to možné, zachování
úrovn života, kterou by m lo dít v podmínkách společného soužití rodičů.“251
P i určování rozsahu vyživovací povinnosti d tí vůči rodičům není stanoven žádný
konkrétní rozsah výživného a neexistují ani žádné tabulky pro určování výživného. Dít je
povinno dodatečn p isp t na neočekávané náklady vzniklé v důsledku zvláštní události, jako
je nap íklad nemoc či újma na zdraví rodiče. V úvahu se bere materiální a rodinný stav rodičů
a dít te. V dalším z judikátů Nejvyšší soud Gruzie up esnil, že v p ípad dít te „soud určuje
výživné vzhledem k platu a jiných dodatečných p íjmů bez ohledu na to, zda se jedná o p íjem
z hlavního pracovního pom ru či p íjem z jiné práce, kterou si povinný pouze p ivyd lává.
Soud by m l proto p i určování výživného brát v potaz, jaký je m síční faktický p íjem
povinného“.252 Výživné je soudy určováno buď fixní částkou nebo jako určité procento či
zlomek z p íjmu povinného. Stanovení výživného určitým pom rem je dle rozhodnutí
Nejvyššího soudu Gruzie možné pouze v p ípad , že je znám zdroj a konkrétní výše
výživného. Nejvyšší soud tak odmítl rozhodnutí obecného soudu, který stanovil tuto možnost
i pro potencionální p íjmy v p ípad , že povinný odmítl sd lit zdroj a výši svých p íjmů.
V Gruzii je též umožn no žádat snížení či zvýšení výživného v p ípad zm ny pom rů.253
Jak již bylo shora uvedeno, vyživovací povinnost gruzínské soudy často ne eší.
Gruzínský občanský zákoník stanoví, že má soud rozhodnout o výživném ve dvou p ípadech.
Prvním je nedohoda rodičů o výši výživného. Druhým je p ípad, kdy má soud povinnost
soub žn s rozvodem vy ešit otázku výživného. O výživném musí být rozhodnuto do 1
m síce, a pokud má návrh nedostatky, musí být opraven cca v 5ti denní lhůt stanovené
251
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soudem, jinak bude zamítnut. Výživné nelze žádat zp tn , zp tn je lze pouze vymáhat
v p ípad neplacení.
Trestní zákoník Gruzie upravuje trestný čin neplacení výživného, ale pouze v p ípad ,
když povinný platit výživné může, ale z n jakého důvodu neplatí. Pokud nap íklad nic nemá a
nemůže platit, trestný čin to není. V p ípad , že dít nemá ani jednoho rodiče, stát má platit
dít ti sociální p ísp vek. V praxi to vypadá mnohdy tak, že jeden z rodičů žije s dít tem na
ulici a od druhého rodiče nedostává nic. Stát však v tomto p ípad nic neposkytuje a matky
s dít tem v náručí prochází hlavn v Tbilisi mezi auty na k ižovatkách a žebrají.

7. Úprava vyživovací povinnosti v ČR do budoucna
Otázka vyživovací povinnosti, vymáhání výživného a stanovení určitých pravidel
zajišťujících výživné nezaopat eným d tem je v poslední dob velmi aktuálním tématem.
Poslanecká sn movna se již zabývala dv ma podobnými návrhy zákonů, z nichž ani jeden
nebyl schválen, a to v roce 2006 Ěsn movní tisk č. ř64ě a v roce 2007254 o náhradním
výživném. Navrhovaná úprava m la zavést náhradní výživné pro nezaopat ené d ti, které
m lo být sociální dávkou poskytovanou státem. Nárok m l mít oprávn ný s trvalým pobytem
v ČR po nepln ní výživného povinným po dobu dvou m síců po sob jdoucích, a pokud byl
podán návrh na výkon rozhodnutí, a zároveň pokud do t í m síců po padání návrhu na
exekuci povinný nezačal uhrazovat výživné a p íjem oprávn ného a s ním posuzovaných osob
nep esahoval trojnásobek částky životního minima. Výše byla stanovena na t i čtvrtiny
soudem stanoveného výživného do 15ti let oprávn ného a celého výživného od jeho 15 ti let,
maximáln však ve výši 2,5 násobku životního minima oprávn ného. Návrh stanovil též dobu
12ti m síců pro poskytování náhradního výživného s možností opakovaného prodlužování na
návrh, maximáln však do 26ti let oprávn ného. Jako orgán oprávn ný rozhodovat byl
stanoven obecní ú ad obce s rozší enou působností.
Další zákon o vyživovací povinnosti k nezaopat eným d tem byl navržen poslanecké
sn movn ke schválení v kv tnu 200ř255. Tento návrh dosud nebyl schválen a na konci ledna
2010 prob hlo první čtení a návrh zákona byl p ikázán k projednání výborům Ěviz též shora
část 3.1.3. této práceě. Zákon by se m l týkat pouze vyživovací povinnosti rodiče, který nežije
s dít tem ve společné domácnosti, a pouze dít te nezaopat eného. Je tedy zam en na užší
skupinu oprávn ných i povinných než zákon o rodin . Nezaopat ené dít by m lo mít právo
na výživné nejmén ve výši minimálního výživného, které by dle zákona m la stanovit vláda
254
255
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na ízením. Na ízení vlády by ale nem lo být závazné pro soud, který má být vázán jen
zákonem a mezinárodní smlouvou256 a na moci výkonné má být nezávislý257. Bez ohledu na
schopnosti, možnosti a majetkové pom ry rodičů zákon navrhuje povinnost hradit výživné
nejmén ve výši základní sazby, která má být stanovena na 1400,- Kč m síčn pro dít do 6ti
let a nejmén 1680,- Kč pro dít od šesti let. Stanovení základní sazby výživného, bez ohledu
na kritéria pro určování výše výživného stanovená v zákon o rodin , nepovažuji za správné.
Neboť schopnosti, možnosti a majetkové pom ry povinného rodiče nemusí vůbec takovou
výši výživného odůvodňovat a rodič tak nebude moci výživné hradit, i kdyby cht l. Návrh
zákona dále upravuje institut náhradního výživného ve výši poloviny základní sazby
minimálního výživného, a to za podmínek, že výživné není pln no nejmén t i po sob
následující m síce, a pokud exekuční ízení trvá nejmén t i m síce od doručení návrhu na
na ízení exekuce exekutorovi. Dít musí mít zároveň trvalý pobyt a zdržovat se na území ČR
Ěledaže studuje v cizin ě a zároveň mít nárok na p ídavek na dít . Tyto podmínky jsou pouze
pro zjednodušení placení náhradního výživného a ne zcela zohledňují zájem dít te a jeho
právo na volný pohyb258. O náhradním výživném mají dle návrhu rozhodovat ú ady práce, což
je odůvodňováno tím, že rozhodují o státní sociální podpo e a ob agendy jsou podobné259.
Výživné však není sociální dávkou a nem lo by tak být o n m rozhodováno ú adem práce.
Návrh také stanoví nevyplácení náhradního výživného, pokud nedosahuje 20,- Kč m síčn ,
p ičemž ale nejnižší částka náhradního výživného by m la být dle p edchozích ustanovení ve
výši 700,- Kč. Zákon též stanoví povinnost vrátit neprávem vyplacené částky náhradního
výživného, což je opačný p ístup než zásada nevracení spot ebovaného výživného dle zákona
o rodin .
Mimo jiné se shora uvedeného vyplývá, jak je otázka výživného aktuální a zároveň tak
složitá, že není možné jednoznačn stanovit zákonem jeho výši. Jako nejv tší problém již
bylo výše v této práci zmín no zcela odlišné rozhodování soudů v obdobných p ípadech.
Z tohoto pohledu je určit krok správným sm rem doporučující tabulka Ěviz též část 3.1.3 této
práce), která byla dne 1Ř.5.2010 zaslána soudům, a která stanoví procentuální rozmezí dílu
z platu povinného, který by m l p ipadnout na výživné, odstupňovaného podle v ku dít te.
Podle vyjád ení v tšiny soudců260, jim určité vodítko p i určování výživného chyb lo. Také
256
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proto, že se jedná o nezávazný materiál, m li by ale soudci nadále posuzovat každý p ípad
individuáln .
Se stanovením určitého vodítka, kterým by se soudci m li orientačn

ídit, zásadn

souhlasím. Domnívám se, že tabulka zaslaná v kv tnu soudům je v podstat v po ádku a
soudní praxe by m la ukázat, jak bude fungovat a zda procenta v ní stanovená jsou určena
správn . Co bych jí vytkla, je skutečnost, že ne eší situaci v p ípad dalších vyživovacích
povinností, jako nap íklad Düsseldorfská tabulka v N mecku (viz shora kapitola 6. této
práce). Na druhou stranu se obávám, že soudci budou výživné stanovovat zcela v rozmezí
tabulkou uvedeném, i pokud půjde o p ípad odůvodňující rozhodnutí v jiné výši. Tabulka
stanoví výši výživného určenou procentem z platu povinného. Tím, dá se íci, opomíjí
zákonem stanovená kritéria možností, schopností a majetkových pom rů. Spíše by m la
stanovit jako základ výši p íjmů, do nichž již lze zahrnout též p íjem podnikatele. Pokud
bychom vzali striktn

určování výživného z platu, nevztahovala by se tato tabulka na

podnikatele, což jist nebylo zamýšleno. Výše platu či mzdy sice bývá hlavním kritériem,
z n hož se vychází, ale nem la by být kritériem jediným.
Zároveň práv určování výše p íjmů povinného bývá nejvíce problematické, a pokud
povinný nesouhlasí s výší výživného, snaží se logicky svůj p íjem minimalizovat. Z tohoto
pohledu se domnívám, že je správné stanovení nevyvratitelné právní domn nky p íjmu
povinného stanovené v ust. § Ř5a odst. 1 ZoR. Nicmén tento násobek by m l být dle mého
názoru zvýšen, neboť toto ustanovení sleduje zajišt ní prokázání p íjmů podnikatele a 12,7
násobek životního minima jednotlivce bude pro mnohé bohaté podnikatele výhodn jší než
spln ní prokázání jeho faktických p íjmů. Pro srovnání, na Slovensku je stanoven 20ti
násobek a takového p íjmu už nedosahuje každý. Také v návrhu Nového občanského
zákoníku Ěviz dále kapitola 7 této práceě je stanovena výše 25ti násobku částky životního
minima (§ 857). Velmi správná je dle mého názoru též myšlenka stanovení specializovaných
soudců a vytvo ení specializovaných soudních senátů u odvolacích soudů pro rozhodování o
výživném. Na stanovení možnosti podat ve v cech výživného dovolání k Nejvyššímu soudu
též nejsou jednotné názory, pravdou však je, že umožn ním dovolání by zcela jist výrazn
vzrostla agenda rozhodování Nejvyššího soudu261.
Ohledn otázky placení náhradního výživného nezletilému v určité form státem se
domnívám, že pokud by byla zavedena, m la by být rozhodn nastavena tak, aby byla pro
povinného zcela nevýhodná. Tím by se zabránilo p ípadným dohodám rodičů o úmyslném
261
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neplacení výživného, za účelem p echodu této povinnosti na stát, což je jedním z hlavních
argumentů odpůrců náhradního výživného262. Domnívám se, že jednou z možností by mohlo
být hrazení výživného oprávn nému státem ve stanovené výši Ěodstupňované nap íklad podle
v ku dít teě, p ičemž by povinný byl poté nucen státu uhradit nejen státem zaplacené výživné,
ale zároveň doplatek do výše výživného v konkrétním p ípad Ěkterý by byl soudem zaslán po
uhrazení oprávn némuě a krom

toho též určité procento z výživného jako sankci za

neplacení. Toto penále by mohlo jít do speciálního fondu na úhradu výživného, z n hož by
byla v t chto p ípadech část výživného hrazena, a nezat žovalo by to státní rozpočet.
Podmínkou by m lo být nehrazení výživného po určitou delší dobu, nebo opakovan po kratší
dobu Ěaby se zabránilo nepravidelnému placení výživnéhoě a náhradní výživné by mohlo být
poskytováno pouze na návrh oprávn ného. Oprávn ný Ěprost ednictvím svého rodičeě by se
tak mohl rozhodnout, zda podá návrh na výkon rozhodnutí, nebo zda požádá o náhradní
výživné stát. S tím souvisí problematika vymáhání výživného, které je ve v tšin p ípadů
problematické, p estože výživné spadá do p ednostních pohledávek.
Pokud jde o vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely, domnívám se, že by
m la být stanovena určitá doba po rozvodu, po kterou může rozvedený manžel požadovat na
druhém manželovi výživné. Nyní je mezníkem uzav ení nového manželství oprávn ným nebo
smrt povinného a dle mého názoru není správná možnost požadovat výživné v podstat po
neomezenou dobu. O omezení této doby již bylo uvažováno, a návrhem v tomto smyslu se
zabýval Parlament v roce 2005. Návrh byl však bohužel zamítnut.263 Nap íklad v Polsku je
tato doba po rozvodu manželství 5 let a v Nizozemí 12 let.
Již na jiném míst v této práci jsem uvedla Ěčl. 2.3.1.ě, že by m lo být zváženo začlenit
mezi druhy vyživovací povinnosti též vyživovací povinnost mezi sourozenci. Domnívám se,
že by sourozenci m li mít k sob navzájem vyživovací povinnost, která by následovala na
posledním míst , po vyčerpání všech ostatních druhů vyživovací povinnosti. Tedy pokud by
výživné na základ dosud zákonem stanovených druhů nemohlo být určeno, nastoupila by
vyživovací povinnost sourozence. Výživné by m lo být, dle mého názoru, poskytováno
obdobn

jako u vyživovací povinnosti mezi ostatními p íbuznými pouze pokud toho

oprávn ný nutn pot ebuje. A posuzována by m la být pochopiteln odůvodn nost pot eb na
stran oprávn ného a majetkové pom ry, schopnosti a možnosti na stran povinného.
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V neposlední ad , pokud jde o otázku úpravy vyživovací povinnosti do budoucna, je
t eba zmínit Nový občanský zákoník264, který byl p ipravován odborníky na soukromé
právo265 osm let, a dle mého názoru hlavn kvůli politickým rozporům jej vláda zatím
nep edložila poslanecké sn movn . Rodinné právo jako celek je v Novém občanském
zákoníku upraveno v části druhé. Za azení rodinného práva do občanského zákoníku je
celkem logickou zm nou, k níž již p istoupilo mnoho zemí bývalého sov tského bloku
(nap íklad v Gruzii za Sov tského svazu platil odd lený Manželský a rodinný zákoník a nyní

je rodinné právo též upraveno v Občanském zákoníku266), a které mimo jiné odráží i právní
základ, který je v České republice z historických důvodů v Rakouském občanském
zákoníku267. Pokud jde o vyživovací povinnost, jsou upraveny stejné druhy vyživovací
povinnosti jako v dosavadním zákonu o rodin , a to každý z nich u jednotlivých institutů,
kterých se týká. Nový občanský zákoník268 p i úprav vyživovací povinnosti vychází a
navazuje na úpravu v zákon o rodin . Up esn no je stanovení povinnosti manželů p ispívat
na pot eby života rodiny tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla v zásad
srovnatelná, p ičemž poskytování majetkových pln ní má mít stejný význam jako osobní péče
o rodinu a její členy Ě§ 62řě. Stanovena je též povinnost p ispívat na náklady domácnosti za
stanovených podmínek v p ípad opušt ní domácnosti manželem Ě§ 630 odst. 2ě. Manželé si
mají poskytovat výživné v rozsahu, který ob ma zajišťuje v zásad stejnou hmotnou a životní
úroveň. Nov

má být stanoveno, že tato vyživovací povinnost p edchází vyživovací

povinnosti nejen d tí, ale i rodičů. Oproti stávající právní úprav není nov ve společných
ustanoveních o výživném výslovn

stanoveno nep iznání výživného, pokud by to bylo

v rozporu s dobrými mravy. U výživného mezi rozvedenými manžely jsou ale stanoveny
konkrétn ji určité podmínky nároku na výživné. Výživné je povinen v p im eném rozsahu
platit rozvedený manžel Ě§ 700 a násl.ě, pokud bývalý manžel není schopen se sám živit a
pokud to na n m lze spravedliv požadovat Ěs ohledem na v k, zdravotní stav, či skončení
péče o společné dít ě. Soud má brát dále v úvahu dobu trvání manželství, dobu uplynulou od
rozvodu a další p íkladmo uvedená hlediska (podíl na péči o rodinnou domácnost za trvání
manželství, možnost zajišt ní výživy vlastním majetkem a hospoda ením s ním, možnost
opat ení zam stnání, nedopušt ní se trestného činu vůči manželovi nebo existence jiné
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závažné p ekážkyě. Dosavadní zánik výživného poskytnutím jednorázové částky je zachován,
pouze je termín „jednorázová částka“ nahrazen termínem „odbytné“. Možnost požadovat
výživné po dobu t í let ve stejném rozsahu jako za trvání manželství je upravena obdobn jako
dosud. Výslovn je nov vyloučeno poskytovat výživné, pokud se bývalý manžel dopustil na
rozvedeném manželovi tzv. domácího násilí. Výslovn

je též stanoveno, že vyživovací

povinnost rodičů a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpov dnosti a jejich trvání
není omezeno nabytím zletilosti či svéprávnosti Ě§ Ř01ě. Následuje vyživovací povinnost mezi
p edky a potomky, p ičemž je stanovena p ednost vyživovací povinnosti rodičů p ed prarodiči
a dalšími p edky dít te Ě§ Ř51ě. Je též stanoven vztah vyživovacích povinností p edků a
potomků v tom smyslu, že pokud nejde o vyživovací povinnost mezi rodiči a d tmi, má
p ednost vyživovací povinnost potomků p ed vyživovací povinností p edků. Návrh též
upravuje nevyvratitelnou domn nku o p íjmu povinného v p ípad výživného rodiče k dít ti
nebo jiného p íbuzného k nezletilému dít ti, ale oproti stávající právní úprav ve výši 25ti
násobku částky životního minima jednotlivce Ě§ Ř57ě. Nov má být umožn no platit výživné
jinak než v pravidelných m síčních splátkách, pokud o tom rozhodl soud nebo pokud se o tom
povinný s oprávn ným dohodli Ě§ Ř62ě.

8. Shrnutí
Vyživovací povinnost upravuje v současné dob

zákon o rodin

č. ř4/1ř63 Sb.

Vzhledem k období svého vzniku, kdy celospolečenské vztahy byly naprosto odlišné od
současných, bylo rodinné právo zahrnuto po sov tském vzoru do samostatného zákona. To
vše p esto, že české právo m lo základ spíše v úprav vztahů celého soukromého práva
v jednom kodexu po vzoru práva rakouského, kdy po vzniku samostatného Československa
v roce 1918 byl mimo jiné právními p edpisy p evzat ABGB z roku 1811. Po roce 1989 byl
z t chto důvodů zákon o rodin mnohokrát novelizován. Je tedy zcela namíst vytvo ení
Nového občanského zákoníku, jako jednotného kodexu soukromého práva, který bude
zahrnovat i úpravu rodinného práva. Pokud jde o vyživovací povinnost, je v Novém
občanském zákoníku obnoveno logičt jší člen ní. Vyživovací povinnost je upravena vždy u
toho kterého institutu, jehož se týká a vyživovací povinnost rodičů a d tí je zahrnuta logicky
do vyživovací povinnosti mezi p íbuznými.
Současná právní úprava rozlišuje p t druhů vyživovacích povinností. Je jimi vzájemná
vyživovací povinnost rodičů a d tí na míst prvním, vyživovací povinnost mezi ostatními
p íbuznými, vyživovací povinnost mezi manžely, výživné rozvedeného manžela a p ísp vek
na výživu a úhradu n kterých nákladů neprovdané matce. Vyživovací povinnost je upravena
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jako celek na jednom míst a na jednotlivé instituty, kterých se týká, je odkazováno. Jako
další druh vyživovací povinnosti je zákonem o registrovaném partnerství upravena vyživovací
povinnost mezi registrovanými partnery. Její úprava je obdobná jako vyživovací povinnost
mezi manžely a mezi rozvedenými manžely.
Vyživovací povinnost je institutem rodinného práva a rozumíme jí povinnost
zabezpečovat hmotné a duševní pot eby mezi subjekty rodinn právního vztahu. Tento vztah
může být založen v první ad na p íbuzenství a poté na manželství. V n kterých právních
ádech může být výživné poskytováno i na základ vztahů od p íbuzenství či manželství
odvozených Ěnap íklad švagrovství či vztah zeťů a snach k tchánům a tchynímě.
Výživné může být pln no poskytováním osobní péče, staráním se o společnou
domácnost, naturálním pln ním nebo ve finanční form . Pokud o n m rozhoduje soud, stanoví
výživné vždy ve form finanční. Jednotlivé platby je t eba plnit v pravidelných opakujících se
částkách, splatných vždy na m síc dop edu. Umožn no je též složit v p ípadech hodných
zvláštního z etele pen žní částku pro výživné splatné v budoucnu a zajistit pravidelnou
výplatu m síčních splátek.
Rozsah vyživovací povinnosti není zákonem p esn

stanoven žádnou konkrétní

částkou, procentem, zlomkem či jinak jednoznačn určiteln . Pouze je uvedeno, že soud má
p ihlédnout ke kritériím uvedeným v zákon o rodin . Pro všechny druhy vyživovacích
povinností platí, že má být p ihlédnuto k odůvodn ným pot ebám oprávn ného a ke
schopnostem, možnostem a majetkovým pom rům povinného. Odůvodn né pot eby záleží na
osobním stavu, v ku, potenciálu, okolnostech a prost edí, v nichž žije oprávn ný, a to i
s ohledem na jejich možný vývoj. Možnosti povinného jsou považovány za objektivní m ítko
reálných možností najít práci, výše výd lků v oboru atp. Schopnosti jsou naopak m ítkem
subjektivním, kdy je posuzován v k, zdravotní stav, vzd lání, zkušenosti atp. Hledisko
majetkových pom rů v sob

do jisté míry p ekrývá kritérium schopností a možností

povinného. Jde zejména o zjišt ní výše jm ní povinného, zda a jaké vlastní movité či
nemovité v ci, zda z nich má a p ípadn jaký p íjem atp. V praxi se samoz ejm vychází
hlavn z prokazatelných p íjmů jako je mzda či plat.
Snahám zbavit se majetku pro účely snížení vyživovací povinnosti by m la zabránit
povinnost soudu zkoumat p i hodnocení schopností, možností a majetkových pom rů
povinného, zda se nevzdal bez důležitého důvodu výhodn jšího zam stnání či výd lečné
činnosti nebo majetkového prosp chu, p ípadn zda nepodstupuje nep im ená majetková
rizika. Zároveň nelze výživné p iznat, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy.
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U jednotlivých druhů vyživovacích povinností je zákonem stanoven za určitých
dalších podmínek rozsah vyživovací povinnosti různ . D ti mají právo podílet se na životní
úrovni svých rodičů, rodiče mají právo na zajišt ní slušné výživy, manželé mají právo na
zásadn stejnou životní úroveň, p íbuzní jsou vůči sob povinni nutnou výživou, neprovdaná
matka má právo na p im ený p ísp vek a rozvedení manželé mají právo na stejnou životní
úroveň nebo na p im enou výživu.
Jako další podmínka u vyživovací povinnosti mezi ostatními p íbuznými je stanoveno
hledisko nutné pot eby výživného. U vyživovací povinnosti mezi manžely je p ihlíženo
k péči o společnou domácnost. Mezi rozvedenými manžely je stanovena vyživovací
povinnost, pokud jeden z rozvedených manželů není schopen se sám živit. Její rozsah se
rozlišuje podle toho, zda jeden z manželů rozvod zavinil a druhému tím vznikla závažná
újma, či nikoliv. Výživné mezi rozvedenými manžely může být poskytnuto jednou pro vždy
vyplacením jednorázové částky. D ti jsou povinny poskytovat rodičům slušnou výživu,
jestliže toho pot ebují a jestliže jsou samy schopny se samostatn živit.
Pokud jde o vztah vyživovacích povinností, je zákonem výslovn

stanoveno, že

výživné mezi manžely a mezi rozvedenými manžely p edchází vyživovací povinnosti d tí.
Vyživovací povinnost rodičů k d tem je v p ípad manželství uzav eného dít tem pouze
podpůrného charakteru. Výživné mezi manžely též p edchází výživnému mezi rozvedenými
manžely. P ednostn jsou povinni hradit výživné bližší p íbuzní p ed vzdálen jšími a zároveň
potomci. Teprve poté p echází tato povinnost na p edky.
Zvláštním druhem vyživovací povinnosti je p ísp vek na výživu a úhradu n kterých
nákladů neprovdané matce. Svobodná matka, či matka provdaná za jiného muže než otce
dít te, může žádat po dobu dvou let p ísp vek na úhradu výživy a úhradu nákladů spojených
s t hotenstvím a slehnutím. Výslovn je stanoveno promlčení tohoto nároku ve lhůt t í let
ode dne slehnutí.
Pokud n kdo splní za jiného výživné, je na n m oprávn n požadovat úhradu tohoto
pln ní na základ speciálního ustanovení zákona o rodin . V tomto p ípad se nepoužijí
ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.
Pohledávky na výživné je možné dle zákona započíst pouze na základ dohody a je to
výslovn vyloučeno pro pohledávky na výživné nezletilých d tí.
Soud může rozhodnout o pln ní výživného nejd íve ode dne zahájení ízení, jestliže se
však jedná o výživné pro d ti, je možné je p iznat i za dobu až t í let zp tn od zahájení ízení.
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Právo na výživné jako takové se dle zákona nepromlčí, promlčují se však práva na jednotlivá
op tující se pln ní v promlčecí lhůt 10ti let.
Pokud se zm ní pom ry, může soud i bez návrhu zm nit dohody a soudní rozhodnutí o
výživném pro nezletilé d ti. Pokud je rozhodováno o výživném pro d ti za dobu minulou, je
výslovn stanoveno, že spot ebované výživné se nevrací, pouze pokud jde o d ti nezletilé. V
p ípadech ostatních vyživovacích povinností je možné p i zm n pom rů zm nit rozhodnutí
pouze na návrh. Navrhováno může být podle okolností snížení, zvýšení nebo i zrušení
výživného.
Vyživovací povinnost rodičů k d tem stojí na prvním míst mezi jednotlivými druhy
vyživovacích povinností. K dít ti vzniká vyživovací povinnost rodičů jeho narozením
Ěpop ípad

určením otcovstvíě nebo právní mocí rozhodnutí o osvojení. Soud svým

rozhodnutím stanoví pouze počátek povinnosti platit výživné v konkrétním p ípad . Rodič je
povinen poskytovat dít ti výživné do doby, než je schopno se samo živit. Právo na výživné
není tedy omezeno dosažením určitého v ku dít te. Za odůvodn né pot eby dít te je možné
považovat tvorbu úspor.
Jako hlavní problém v soudní praxi je zjišťování p íjmu povinného. U výživného pro
d ti je rodič povinen prokázat své p íjmy a p edložit tomu odpovídající doklady, pokud má
p íjmy z jiné než závislé činnosti. Pokud tuto svou povinnost nesplní, má se za to, že jeho
p íjem činí 12,7 násobek životního minima jednotlivce.
Problematická je v současné soudní praxi nejednotnost rozhodování v obdobných
p ípadech. V kv tnu 2010 byly jednotlivým soudům rozeslány nezávazné orientační tabulky,
které rozlišují p t v kových kategorií dít te a stanoví rozmezím v procentech díl platu
povinného, který má p ipadnout na výživné. Zároveň je v druhém čtení zákon o výživném,
který navrhuje stanovit tabulky výživného vládou a zavést minimální výživné.
Vyživovací povinnost d tí k rodičům je t eba odlišovat od tzv. koadjutoria, což je
povinnost p ísp vku na úhradu společných pot eb rodiny a povinnost pomoci rodin od
nezletilého dít te.
V ízení ve v cech výživného je postupováno podle občanského soudního ádu. P i
rozhodování o výživném pro nezletilého je postupováno podle speciálních ustanovení
týkajících se ízení ve v cech péče o nezletilé, která spadají pod ízení nesporná. Dosažení
zletilosti dít te má tedy vliv zejména na použití procesních ustanovení občanského soudního
ádu. O výživném se rozhoduje zásadn na návrh, p ičemž v p ípad nezletilého oprávn ného
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může soud rozhodnout i bez návrhu. Dohoda rodičů o výživném pro nezletilého musí být
schválena soudem. Zpravidla soud eší zároveň otázku výchovy a výživy dít te v p ípad
rozvodu rodičů, kdy musí být p ed rozvodem dohoda o výchov a výživ schválena či
rozhodnuto soudem o tomtéž bez dohody. Soud dále rozhoduje, pokud jeden z rodičů
dobrovoln neplní svou vyživovací povinnost. Možnost soudu rozhodovat o výživném pro
nezletilého i bez návrhu spočívá také v tom, že soud není vázán p ípadným návrhem a může
p isoudit i více, než je požadováno. Obligatorn je spojeno ízení o výživném nezletilého
dít te s ízením o určení otcovství a s ízením o umíst ní do ústavní nebo ochranné výchovy.
Návrh ve v cech určení či zvýšení výživného je osvobozen od soudního poplatku, stejn jako
ízení o vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a d tí. Návrh na snížení nebo zrušení
výživného však nikoliv.
Forma rozhodnutí o výživném je rozsudek, p ičemž soudní ízení může skončit též
soudním smírem nebo dohodou rodičů o výživném pro nezletilé dít . Soudní smír v p ípad
výživného pro nezletilé dít uzav ít nelze.
Vymáhání výživného je samoz ejm hlavním problémem, ke kterému v praxi dochází.
Zákon stanoví oprávn nému možnost podat návrh na výkon rozhodnutí, které není povinným
zcela nebo částečn pln no. Rozsudky odsuzující k pln ní výživného za poslední t i m síce
p ed vyhlášením rozsudku pat í mezi p edb žn vykonatelné a lze je vykonat již p ed nabytím
právní moci. Další možností, jak se výživného domoci, je návrh oprávn ného na provedení
exekuce podle exekučního ádu. Oprávn ný nemusí uvád t způsob výkonu rozhodnutí a
záleží na exekutorovi, jaký způsob exekuce zvolí. Postihnout povinného je možné též podle
trestního zákona, který upravuje trestný čin zanedbání povinné výživy, p ičemž nepln ní
povinnosti musí trvat déle než čty i m síce.
V p ípadech výživného z cizím prvkem se použijí p edpisy mezinárodního práva
soukromého a zejména mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Zákon o
mezinárodním právu soukromém a procesním eší vztahy s cizím prvkem pomocí kolizních
ustanovení a stanoví zejména použitelnost práva v p ípadech, kdy tuto otázku neupravuje
žádná mezinárodní smlouva.
Mezinárodní vícestranné úmluvy, které upravují n jakým způsobem výživné a Česká
republika je jednou ze smluvních stran, jsou tyto: Úmluva o vymáhání výživného v cizin
z roku 1ř56, která má usnadnit vymáhání výživného v druhém smluvním stát ; Úmluva o
civilním ízení z roku 1ř54, která eší procesní otázky; Úmluva o uznání a vykonatelnosti
rozhodnutí o vyživovací povinnosti k d tem z roku 1ř5Ř, která eší uznání a výkon rozhodnutí
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o výživném pro dít , do 21 let v ku nebo uzav ení manželství; Úmluva o uznání a výkonu
rozhodnutí o vyživovací povinnosti z roku 1ř73, která nahrazuje Úmluvu p edchozí a eší
uznání a výkon rozhodnutí o výživném i pro zletilé osoby. Na úrovni evropské platí Evropská
úmluva o výkonu práv d tí z roku 1řř6, která upravuje hlavn procesní práva d tí do 1Řti let,
Evropská úmluva o právním postavení d tí narozených mimo manželství z roku 1975 a
Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchov d tí a obnovení výchovy d tí
z roku 1980.
Zahraniční právní úpravy evropské jsou založeny zpravidla též na kontinentálním
právním systému a úprava vyživovací povinnosti se od české liší pouze v jednotlivostech.
Odlišnosti jsou v různých druzích vyživovací povinnosti nebo v za azení úpravy výživného k
jednotlivým právním institutům. V n kterých zemích též platí pro stanovování výživného více
či mén

závazné tabulky a výše výživného je každoročn

valorizována podle různých

hledisek. V n kterých právních úpravách je též upravena vyživovací povinnosti d dice za
zem elého nebo vyživovací povinnost mezi sourozenci či osobami sešvag enými. Ve
Spojených státech amerických jsou na federativní úrovni stanoveny pouze určité zásady a
v každém jednotlivém stát je možné stanovit si způsob výpočtu výživného soudem jiným
způsobem.

9. Závěr
Právní úprava práva na výživné a tomu odpovídající vyživovací povinnost je jist
pot eba. Pokud bychom uvažovali ideální společnost, nebylo by jist nutné kodifikovat žádná
práva a povinnosti a nebylo by t eba ani soudců či právníků vůbec. Ideální vztahy mezi lidmi
ovšem neexistují, i s ohledem na to, že každý člov k je jiný a má jiný hodnotový žeb íček,
každý národ vychází z jiné historie a z jiného náboženství. Už z tohoto pohledu to, co je pro
jednoho podle práva může být pro jiného proti právu. Mám-li tedy odpov d t na otázku, zda
je t eba upravit právn vyživovací povinnost, zní odpov ď ano.
V celé své práci rozebírám platnou právní úpravu vyživovací povinnosti a v jejím
rámci zejména právní úpravu vyživovací povinnosti k d tem. Současný zákon o rodin ,
v n mž je tato problematika obsažena, byl vytvo en p ed tém

padesáti lety, v dob , kdy celý

právní ád České republiky byl pod vlivem tehdejšího Sov tského svazu pod ízen zcela jiným
zásadám, odrážejícím tehdejší „socialistickou společnost“. Podle sov tského vzoru tak byla
rodinná problematika vyčlen na již v 50tých letech do samostatného zákona. Zákon o rodin
byl do dnešní doby mnohokrát novelizován, nicmén rodinné právo jako součást práva
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soukromého by se dle mého názoru i p esto m lo vrátit do občanského zákoníku jako jednoho
soukromoprávního kodexu.
V problematice výživného existuje n kolik problémů, které ovšem eší všechny právní
ády s v tším či menším úsp chem. První z nich je zjišťování majetkové situace povinného.
V tomto smyslu se domnívám, že stanovení nevyvratitelné právní domn nky p íjmu v českém
právním ádu je určit namíst . Dalším problémem je určování výše výživného, což do jisté
míry eší v n kterých právních systémech více či mén závazné tabulky. Tendence v českém
právním ádu se začínají ubírat sm rem podobným, dle mého názoru správným, když
ministerstvo spravedlnosti vytvo ilo určité nezávazné tabulky pro soudy. Konečn problémem
pro oprávn né osoby nejvážn jším je otázka vymáhání výživného. Výkon rozhodnutí,
exekuce či postižení za trestný čin velmi často nejsou efektivní. Otázkou je tedy, zda by bylo
vhodné, za podmínek v p edchozí kapitole naznačených, zavést možnost, aby poskytoval pro
nezletilé d ti výživné ve stanovených p ípadech stát a dlužné výživné pak na povinném
vymáhal sám. Mám za to, že by tím byla lépe ochrán na práva d tí a výživné pro n by bylo
lépe zajišt no.
I p es shora uvedené se domnívám, že vyživovací povinnost, a to zejména vyživovací
povinnost k d tem, je v českém právním ádu upravena správn a v souladu s uzav enými
mezinárodními smlouvami, týkajícími se výživného a práv d tí. Pokud jde o úpravu
výživného na jednom míst zákona, ned lá toto současné právní praxi problémy, nicmén by
možná do budoucna bylo lepší p i adit jednotlivé druhy vyživovacích povinností k právním
institutům, kterých se p ímo týkají.

10. Resume
The maintenance obligation is currently regulated by the Family Code No. 94/1963 Coll. in
contrast with the period of its origin when the social relations were entirely different from
today and the Family Law was governed by a separate code following the Soviet model.
However, the Czech law foundations lie in Austrian model with regulation of relations in the
entire private law included in one single code, as after establishment of independent
Czechoslovakia in 1918, AGBG (Civil Code of Austria) from 1811 was adopted among
others. For these reasons, a number of amendments were made to the Family Law after 1989.
Therefore, it is more than reasonable to establish a new Civil Code, as a uniform code of
Private Law, which could govern the Family Law as well. Regarding the maintenance
obligation, the new Civil Code has re-established more logic division. The maintenance
obligation is regulated in respect to the institution involved and the maintenance obligation of
parents and children is included in the maintenance obligation among relatives.
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Existing legislation recognises five kinds of maintenance obligation: i.e. the maintenance
obligation between parents and children at the first place, the maintenance obligation among
other relatives, the maintenance obligation between spouses, and the maintenance from
divorced husband including the maintenance contribution and covering of some expenses for
an unmarried mother. The maintenance obligation is determined as a whole in one place with
references to each involved institutes. Another kind of maintenance obligation is the
maintenance obligation between registered partners which is governed by Registered
Partnership Act. This regulation is analogical to the maintenance obligation between spouses
and divorced spouses.
The maintenance obligation is an institute of the Family Law and it is understood as an
obligation to provide material and psychological needs between family-legal relationship
entities. Such relation can be based first on affinity and next on marriage. In several legal
systems, the providing of the maintenance is also defined on the basis on the affinity and
marriage related relationships (e.g. relatives by marriage or son-in-law/daughter-in-law to
parents-in-law relation).
The maintenance obligation can be fulfilled by providing a personal care, taking care of
common household, payment in kind, or in financial form. In the case that the maintenance
obligation is decided on by court, it is always settled financially. Each payment shall be made
in regularly repeating amounts payable one month in advance. In specific cases requiring
particular attention, it is also possible to pay a sum of money for the maintenance payable in
future so as to ensure regular maintenance obligation monthly installments.
The rate of the maintenance obligation is not determined to any specific amount, percentage
or fraction or clearly determinable in any other way. It is only stated that the court shall
account the criteria defined by the Family Law. For all kinds of maintenance obligation
applies that legitimate needs of the obligee and capabilities, potential and financial
circumstances of the obligor shall be accounted. Legitimate needs depend on marital status,
age, potential, circumstances and environment in which the obligee lives with regard to their
possible development. The potential of the obligor is considered as an objective measure, such
as real opportunities to find work, average earnings in the field, etc. Capabilities are, on the
other hand, considered as subjective measures, such as age, health condition, experience, etc.
Aspects of financial circumstances, to a certain degree, overlaps criterion of capabilities and
possibilities of the obligor. The main focus is on determining the assets of the obligor,
weather he/she owns any movable or immovable assets and of what kind. Also, whether
he/she has any revenue from his/her assets and to what extent. In practice, the main relevant
criterion is an evident income, such as wages or salary.
Any efforts towards decreasing the maintenance obligation shall be prevented by the court, as
it is obliged to control, while evaluating the capabilities, the potential and financial
circumstances of the obligor, whether he/she did not leave a convenient job, a gainful
employment or property benefits, or alternatively whether he/she is undergoing any financial
risks. At the same time, the maintenance obligation will not be granted if that is in conflict
with good manners.
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The amount in each kind of maintenance obligation is defined differently by the law also
taking into account other circumstances. The children have right of contributing to their
parents‘ standard of living, the parents have right for a decent maintenance, the spouses have
right for an equal standard of living fundamentally, the relatives are obliged by a necessary
maintenance, an unmarried mother has right for an adequate contribution and divorced
spouses has right for equal standard of living or an appropriate maintenance.
Another condition for determining the maintenance obligation among other relatives is the
aspect of an absolute necessity of the maintenance. In case of the maintenance obligation
between spouses, the common household care is considered. Between divorced spouses, the
maintenance obligation is determined in the case that one of the divorced spouses is not
capable to subsist him/herself. Its amount is determined in case that one of the spouses caused
the divorce, in consequence of which serious damage was caused to the other spouse. The
maintenance obligation can be settled as a single payment. The children are obliged to provide
a decent maintenance for their parents in case they need it and on condition that the children
are capable to subsist themselves.
Regarding the relation of the maintenance obligation, it is expressly provided by the law that
the maintenance obligation to children precedes the maintenance obligation between spouses/
divorced spouses. The maintenance obligation to children, in the case of marriage of the child,
has only a supportive form. The maintenance obligation between spouses also precedes the
maintenance obligation between divorced spouses. Closer relatives and descendants has more
preferable obligation to provide maintenance than distant relatives; after them, this obligation
falls on the ancestors.
A specific case of the maintenance obligation is a contribution towards maintenance and
covering of some expenses to an unmarried mother. Single mother or a mother married to
different man that is the child’s father is entitled to claim a contribution towards maintenance
and costs related to pregnancy and confinement for a two year period. The limitation of the
claim is expressly defined for three years after the confinement.
In the case that someone else fulfils the maintenance for the obligor, and then the obligor is
liable to claim the maintenance on that person in compliance with a special provision of the
Family Law. The Civil Code provision on unjust enrichment does not apply in such case.
The claims for the maintenance obligation can be counted only under contract; however this is
strictly excluded in cases of the claims of maintenance obligation for under-aged children.
The court may make a decision on fulfilling the maintenance obligation on the day when
proceedings were initiated. However, in the case of the maintenance obligation in respect of
children, it can be granted up to three years from the initiation of the proceedings. According
to the law, the right for the maintenance do not forfeit, however the rights for individual
repeating fulfilments do, within the limitation period of 10 years.
In the case the circumstances change, the court may change agreements and its decision on
maintenance for under-aged children for the past period even without proposal. When
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deciding about maintenance for children for the past period, it is expressly stated that the used
maintenance cannot be reimbursed, only in case of the under-aged children. Regarding other
maintenance obligations, when circumstances changed, it is possible to change a decision
only on the proposal. According to the circumstances, an increase, a decrease or even a
cancellation of the maintenance may be proposed.
The maintenance obligation of parents to their children is in the first place among individual
kinds of the latter. The maintenance obligation rises with the birth of the child (in some cases,
with the determination of paternity) or with decision on adoption by legal force. The court, by
its decision, determines only the beginning of maintenance payments in each particular case.
Parents are obliged to provide maintenance to the child until he/she is capable to subside
him/herself. The right for the maintenance is not limited by reaching any particular age.
Savings can be also considered as reasonable needs of a child.
The main issue in the legal practice is determining the obligor’s income. Regarding the
maintenance for children, the parent is obliged to prove his/her income and provide
appropriate documents in case his/her incomes come from other activity than employment.
Failing to fulfil this obligation, his/her income will be considered as 12.7 times the
subsistence minimum of an individual.
In current legal practice, the decision inconsistency in similar cases is problematic. In May
2010, non-binding general tables were sent to individual courts, distinguishing five different
age categories; determine the amount in percentage deducted from the salary of the obligor
which shall fall to the maintenance. At the same time, the maintenance act is in its second
hearing including a proposal that the government shall define maintenance conditions and
establish a minimum rate.
The maintenance obligation of parents to their children is needed to be distinguished from so
called coadjutorium, which is an obligation of contribution to cover common family needs
and an obligation to help the family with an under-aged child.
The proceedings in matters of the maintenance are in accordance with the Civil Procedure
Code. Decision making actions on the maintenance for an under-aged child are taken in
compliance with specific provisions on under-aged children care non-contradictory type of
procedures. Reaching the lawful age reflects in applying of proceedings provisions defined by
Civil Procedure Code. The decision on maintenance can be made only when based upon a
proposal, however in case of an under-aged child, the court can make a decision even without
the proposal. The agreement of parents on the maintenance for an under-aged child must be
approved by the court. Usually, the court deals with an issue of a child upbringing and
maintenance in the case of a divorce while an arrangement on the upbringing and
maintenance shall be made or, alternatively, a decision of the court shall be made without the
agreement. If one of the parents fails to fulfil his/her maintenance purposely, the decision of
the court shall be also made. A possibility of a decision made by the court on the maintenance
for the under-aged child without a proposal is also based upon the fact that the court is not
bound by the possible proposal and may adjudge higher amount than requested. The
proceeding on the maintenance for the under-aged child is obligatorily combined with the
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proceeding on determination of paternity and with the proceedings on placement into
institutional or protective care. The proposal in matters of determination or increase of the
maintenance is exempt from the court fees similar to the proceedings on the mutual
maintenance obligation of parents and children; however the proposal on decrease or
cancellation of the maintenance is not.
The form of the decision on the maintenance is a judgement and the decision of the court may
be concluded with a judicial settlement or agreement of both parents on the maintenance for
an under-aged child. The judicial settlement cannot be concluded in case of an under-aged
child.
Maintenance recovery is certainly the main issue that occurs in practice. The law determines
an opportunity to file a proposal to the obligee on enforcement which is not partly or entirely
fulfilled by the obligor. Judgements convicting to the fulfilment of the maintenance for the
past three months prior to the judgement belong to the provisionally enforceable and can be
enforced before they enter into force. Another possibility how to recover the maintenance is a
proposal of the obligee on the enforcement under the execution order. The obligee does not
have to state the method of enforcement and it depends on the executor what method of
execution uses. The obligor may be also punished under the Criminal Law governing criminal
offence of neglecting the maintenance obligation, while not fulfilling of the obligation shall
last longer than four months.
In cases of the maintenance with a foreign element apply regulations of Private International
Law and particularly international contracts the Czech Republic is bound by. Private and
Procedural International Law governs relations with a foreign element via conflicting
provisions and determines applicability of law in cases when such issue is not regulated by
any international contract.
International multilateral conventions which regulate the maintenance obligation in certain
way, the Czech Republic being one of the parties, are the following: Convention on the
Recovery Abroad of Maintenance of 1956 which shall facilitate maintenance recovery in
another contracting state; Convention on Civil Procedure of 1954 governing the procedural
issues; Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions relating to Maintenance
Obligations towards Children of 1958, governing the recognition and enforcement of the
maintenance for a child until 21 years of age or marriage; Convention on the Recognition and
Enforcement of Maintenance Obligation of 1973 which replaces the previous convention and
governs the recognition and enforcement of the maintenance also in respect of adult persons.
In Europe applies a European Convention on the Exercise of Children‘s rights of 1řř6
regulating procedural rights of children until 18 years of age; European Convention on the
Legal Status of Children born out of Wedlock of 1975 and European Convention on
Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on
Restoration of Custody of Children of 1980.
European legislation is usually based on the continental legal system and the maintenance
obligation regulation differs only in details. There are differences in various types of the
maintenance obligation or in assigning the regulation of maintenance obligation to individual
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legal institutes. To determine the maintenance, in some countries, more or less binding tables
apply and the amount of maintenance is valorised annually according to various criteria.
Some legal regulations also govern the maintenance of the heir in respect of the deceased or
the maintenance obligation between the siblings or relatives by marriage. In the United States,
only certain principles are defined on federal level and in each individual state, the method of
calculating the maintenance can be determined by the court in a different way.
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12. Seznam zkratek
ABGB – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Ěrakouský občanský zákoníkě
BGB –Bürgerlichez Gesetzbuch Ěn mecký občanský zákoníkě
DP – Zákon o daních z p íjmů
ES – Evropská společenství
EU – Evropská unie
Listina – Listina základních práv a svobod
ObčZ – Občanský zákoník
OS – Občanský soudní ád
SJM – společné jm ní manželů
SoP – Zákon o soudních poplatcích
TrZ – Trestní zákon
Ú ad – Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí
ZMPS – Zákon č. ř7/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
ZoR – Zákon o rodin
ZoRP – Zákon o registrovaném partnerství
ZPr – Zákoník práce
ŽivMin – Zákon o životním a existenčním minimu
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Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o zm n n kterých souvisejících zákonů
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Zákon č. řř/1ř63 Sb., občanský soudní ád
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY:
Haagská Úmluva o vymáhání výživného k d tem a dalších druhů vyživovacích povinností ze
dne 23.11.2007
Haagský protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti ze dne 23.11.2007
Instrukce č. 56/2004-MO-J, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve
v cech občanskoprávních a obchodn právních
Na ízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. Ř05/2004, kterým se zavádí evropský
exekuční titul pro nesporné nároky
Na ízení Rady ĚESě č. 4/200ř ze dne 1Ř.12.200Ř o p íslušnosti, rozhodném právu, uznávání a
výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve v cech vyživovacích povinností
Na ízení Rady ĚESě č. 44/2001 ze dne 22.12.2000 o p íslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních v cech
Na ízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzd
Sd lení č. 47/2001 Sb.m.s. MZV o p istoupení České republiky k Evropské úmluv o
právním postavení d tí narozených mimo manželství
Sd lení č. 54/2001 Sb.m.s. MZV o p ijetí Evropské úmluvy o výkonu práv d tí
Sd lení č. 66/2000 Sb.m.s. MZV o p ijetí Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o
výchov d tí a obnovení výchovy d tí
Sd lení FMZV č. 104/1řř1 Sb., o Úmluv o právech dít te
Sd lení FMZV č. 63/1řř0 Sb. o Smlouv mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou o
právní pomoci a úprav právních vztahů ve v cech občanských, rodinných a trestních
Sd lení MZV č. 123/2002 Sb.m.s. o Smlouv mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoci
v občanských v cech
Usnesení č. 2/1řř3 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
po ádku České republiky
Usnesení č. DE01/5ř Valného shromážd ní OSN Deklarace práv dít te
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Ústavní zákon č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky
Vyhláška č. 132/1ř76 Sb. MZV o Úmluv o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací
povinnosti
Vyhláška č. 14/1ř74 Sb. MZV o Úmluv o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací
povinnosti k d tem
Vyhláška č. 33/1ř5ř Sb. MZV o Úmluv o vymáhání výživného v cizin
Vyhláška č. 72/1ř66 Sb. MZV o Úmluv o civilním ízení
Vyhláška MZV č. 42/1řŘř Sb. o Smlouv mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o právní
pomoci a úprav právních vztahů ve v cech občanských, rodinných, pracovních a trestních
ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ P EDPISY:
Allgemeines Bürgerlichez Gesetzbuch (Rakousko)
Bürgerlichez Gesetzbuch ĚN meckoě
Civil code (Francie)
Code civil Belge (Belgie)
Codigo Civil ĚŠpan lskoě
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (N meckoě
Sakartvelos Samokalako Kodexis (Gruzie)
Unterhaltsvorschussgesetz ĚN meckoě
Zákon č. 201/200Ř Z.z., o náhradnom výživnom ĚSlovenskoě
Zákon č. 36/2005 Z.z., o rodin ĚSlovenskoě
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