
Vzájemná vyživovací povinnost rodi čů a dětí v teorii a praxi 
 

Resumé 

 
 Moje diplomová práce pojednává o vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a 

dětí v teorii a praxi a má 10 kapitol. 

 V dnešní době je bohužel téma výživného velice aktuální. Naše společnost se 

stále proměňuje a s ní i její vztahy v rodině. Fungujících rodin stále ubývá a tak potřební 

členové rodiny se musí domoci svých práv. Každý z nás je rodič nebo dítě a tak se tato 

téma týká všech z nás. 

 V první části této práce se snažím definovat základní pojmy tématu mé práce, 

jako je pojem vyživovací povinnost, definuji rozdíly mezi druhy vyživovací povinnosti, 

vymezuji subjekty vyživovací povinnosti a zabývám se českou a mezinárodní právní 

úpravou. Nelze opomenout samostatnou kapitolu, která se zabývá novinkou v podobě 

budoucí právní úpravy v rámci nového občanského zákoníku. 

 Hlavní kapitoly se samozřejmě zaměřují na vyživovací povinnost rodičů k dětem 

a vyživovací povinnost dětí k rodičům. Rozebírám zde základní pojmy a definuji je. 

Za zmínku zde stojí výklad nově vytvořených doporučujících tabulek z dílny 

Ministerstva spravedlnosti pro výpočet výživného, jejich uplatňování v praxi českých 

soudů a nejnovější praktické judikáty. 

 Následující kapitola se zabývá problematikou „zálohování výživného“. 

Neméně důležitá je i kapitola věnovaná procesní problematice řízení o 

výživném. Popisuji zde stadia řízení o určení výživného pro dítě a dělení řízení podle 

toho, zda se jedná o výživné pro nezletilé dítě nebo zletilé dítě. 

 Poslední velkou kapitolou je výživné z pohledu trestního práva. Věnuji se v ní 

aktualitám v důsledku platnosti nového trestního zákona, která se zabývá nejen přísnější 

sankcí za trestný čin zanedbání povinné výživy.  

Ve své práci jsem se snažila pojmout celý obsah dané problematiky vzájemného 

výživného mezi rodiči a dětmi s zaměřením na praxi v podobě nejaktuálnějších 

poznatků judikatury a odborných článků.  

Věřím, že bude zajímavým přínosem pro laiky i odborníky. 



 


