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Předmluva 

 

Trestní právo poskytuje ochranu celé řadě různých společenských zájmů a hodnot. 

Jedním z těchto zájmů je i zájem společnosti na řádném plnění vyţivovací povinnosti mezi 

rodinnými příslušníky. 

Předchozí trestní zákon z roku 1961 poskytoval ochranu nároku na výţivné 

v ustanovení § 213, ve kterém byl upraven trestný čin zanedbání povinné výţivy. Trestnost 

neplnění vyţivovací povinnosti zachoval i trestní zákoník, který nabyl účinnosti dne 

1.1.2010. Nově je trestný čin zanedbání povinné výţivy upraven v § 196 trestního zákoníku. 

Jak bude podrobně rozebráno dále, přijetím nového trestního zákoníku nedošlo k pouhému 

převzetí právní úpravy tohoto trestného činu, ale rovněţ došlo k výraznému zpřísnění 

trestního postihu neplnění vyţivovací povinnosti. 

Úkolem předkládané práce je podat ucelený výklad právní úpravy trestného činu 

zanedbání povinné výţivy. Samotná právní úprava tohoto trestného činu je v trestním 

zákoníku obsaţena ve dvou poměrně stručných ustanoveních. Ke splnění vytčeného úkolu je 

ovšem samozřejmě nutno vycházet i z dalších souvisejících ustanovení obecné i zvláštní 

části trestního zákoníku. Součástí výkladu o tomto trestném činu musí být navíc i podrobný 

rozbor právní úpravy vyţivovací povinnosti v předpisech soukromého práva. 

V prvních dvou kapitolách této práce je pojednáno o některých obecných otázkách 

předmětného trestného činu. Pozornost je věnována především otázce, proč vůbec 

zákonodárce postihuje neplnění vyţivovací povinnosti a jaký je vztah tohoto trestného činu 

k zásadě subsidiarity trestní represe. Ve druhé kapitole je věnována pozornost 

systematickému zařazení trestného činu v trestním zákoníku a historickému vývoji trestání 

neplnění vyţivovací povinnosti na našem území. 

Jádrem této práce je výklad obsaţený ve třetí aţ osmé kapitole. V těchto kapitolách 

jsou rozebrány jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výţivy. 

Kapitoly jsou členěny tradičním způsobem, tedy samostatně je rozebrán objekt trestného 

činu, objektivní a subjektivní stránka trestného činu a subjekt (pachatel) trestného činu. 

Navíc je ve zvláštní kapitole podrobně vymezen tzv. normativní znak skutkové podstaty (tj. 

zákonná vyţivovací povinnost). 

Samostatná kapitola je rovněţ věnována problematice zániku trestní odpovědnosti, a 

to zejména s ohledem na existenci speciální úpravy účinné lítosti u předmětného trestného 

činu, která je v praxi velmi často uplatňována. V desáté kapitole je obsaţen výklad o 

trestním postihu zaměřený především na vhodnost ukládaných trestů s ohledem na zájmy 
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poškozené vyţivované osoby. V předposlední kapitole je rozebrán vztah trestného činu 

zanedbání povinné výţivy k jiným trestným činům z hlediska moţnosti jednočinného 

souběhu. 

Poslední kapitola se věnuje vybraným problémům, které vznikají v trestním řízení 

vedeném pro trestný čin zanedbání povinné výţivy. Kapitola je zaměřena na postavení 

poškozeného v trestním řízení, na náleţitosti popisu skutku ve výroku rozhodnutí a 

pojednáno je rovněţ o moţnosti uţití odklonů. 

V závěru práce je provedeno hodnocení současného stavu právní úpravy trestného 

činu zanedbání povinné výţivy, přičemţ jsou rovněţ naznačeny moţné alternativy dalšího 

vývoje této právní úpravy. 

Z přehledu pouţitých pramenů, který je uveden na samém konci práce, je zřejmé, ţe 

bylo moţno opírat se o velice obsáhlou judikaturu (celkem je v práci zpracováno 76 

judikátů). Při zpracování předmětného tématu samozřejmě poslouţily jako cenný zdroj i 

aktuální komentáře k trestním předpisům a učebnice trestního práva hmotného. Opomenuty 

nebyly ani odborné články, které byly k tomuto tématu publikovány. Na rozdíl od 

komentářového a učebnicového výkladu reagují tyto články zpravidla na aktuální aplikační 

problémy, které jsou v praxi s trestným činem zanedbání povinné výţivy spojeny. 

Neocenitelným inspiračním zdrojem při psaní této práce byla publikace Adolfa Dolenského 

z roku 1964.
1
 Tato práce je do současné doby jedinou ucelenou monografií zabývající se 

problematikou trestného činu zanedbání povinné výţivy. Přestoţe byla publikována před 

více neţ čtyřmi desetiletími (a to za jiných společenských a politických poměrů), je stále 

z větší části aktuální a inspirativní. Z tohoto důvodu je na práci Adolfa Dolenského průběţně 

odkazováno. 

Neplnění zákonné vyţivovací povinnosti je trestné i v řadě dalších států. Cílem této 

práce není komparace české právní úpravy s cizími právními úpravami, přesto však je při 

výkladu některých otázek pro srovnání pojednáno i o tom, jakým způsobem je taková otázka 

řešena v zahraničí. Pozornost je věnována především slovenské právní úpravě trestného činu 

zanedbání povinné výţivy podle § 207 slovenského trestního zákona z roku 2005. Zmíněny 

jsou však i právní úpravy trestání zanedbání povinné výţivy v Německu (§ 170 německého 

trestního zákona), ve Francii (§ 227-3 francouzského trestního zákona) a v Rusku (§ 157 

ruského trestního zákona). 

 

                                                
1 DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : 

Univerzita Karlova, 1964. 85 s. 
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1. Úvodní výklady 

 

1.1. Právní prostředky ochrany nároku na výživné 

 

Zákonný nárok na výţivné mezi rodinnými příslušníky podle zákona o rodině a podle 

zákona o registrovaném partnerství je nárokem soukromoprávní povahy.
2
 Na tom nic 

nemění ani ta skutečnost, ţe se jedná o nárok, který (aţ na níţe uvedené výjimky) vzniká 

přímo na základě zákona, nikoliv tedy aţ na základě smlouvy nebo jiného právního úkonu. 

Soukromoprávní vztahy se v běţném ţivotě v převáţné většině případů realizují bez 

nutnosti zásahu ze strany státní moci. Státní donucení při zajištění plnění soukromoprávních 

povinností nastupuje teprve tehdy, pokud nejsou povinnými osobami dobrovolně plněny. 

V takovém případě vstupuje „do hry“ stát a za pomoci donucení působí k tomu, aby povinný 

svou povinnost řádně splnil. V soukromoprávních vztazích zpravidla platí, ţe státní 

donucení se uplatní aţ na základě ţádosti oprávněné osoby. Je tedy v rukou takové osoby, 

aby se sama obrátila se svým nárokem na příslušný orgán a doţadovala se u něho poskytnutí 

ochrany. 

Ochranu právům vyplývajícím ze soukromoprávních vztahů poskytují v prvé řadě 

soudy v občanském soudním řízení. Podle § 7 odst. 1 OSŘ soudy v občanském soudním 

řízení projednávají spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, 

rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o 

nich jiné orgány. 

Výše uvedené platí i pro nárok na výţivné. Pokud tedy povinný dobrovolně neplní 

svou povinnost poskytovat oprávněné osobě výţivu podle zákona o rodině (případně i podle 

zákona o registrovaném partnerství), má oprávněná osoba moţnost se obrátit se ţalobou na 

občanskoprávní soud a domáhat se tak určení povinnosti povinné osoby hradit zákonné 

výţivné. Soud poté na základě provedených důkazů uloţí povinné osobě (ţalovanému) plnit 

zákonnou vyţivovací povinnost. Pokud pak nebude ani takto stanovená povinnost 

dobrovolně plněna, má oprávněná osoba moţnost podat návrh na soudní výkon rozhodnutí, 

případně můţe podat návrh na provedení exekuce.
3
 Teprve při výkonu rozhodnutí nastupují 

prostředky státního donucení, jejichţ smyslem je i přes odpor povinné osoby vynutit splnění 

uloţené povinnosti, a to v krajním případě i za uţití státem aprobovaného násilí. 

                                                
2 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 491. 
3 Soudní výkon rozhodnutí je upraven v části šesté OSŘ, oprávněný se můţe rovněţ obrátit na soudního 

exekutora, který provádí exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Popsaný postup při vymáhání výţivného se v podstatě nijak neodlišuje od postupu při 

vymáhání jakékoliv soukromoprávní pohledávky. Určitý rozdíl lze spatřovat snad jen v tom, 

ţe v případě výţivného na nezletilé dítě můţe soud o povinnosti hradit výţivné v určitých 

případech rozhodnout i bez návrhu dítěte, resp. jeho zákonného zástupce (§ 86 zákona o 

rodině).
4
 Nárok na výţivné je rovněţ určitým způsobem privilegován i při samotném 

výkonu rozhodnutí (exekuci), neboť se podle zákona jedná o tzv. přednostní pohledávku (§ 

279 odst. 2 písm. a) OSŘ).  

Nárok na výţivné přes svůj soukromoprávní základ má v našem právním řádu zvláštní 

postavení, neboť zákonodárce mu vedle soudní ochrany v občanském soudním řízení 

poskytuje rovněţ ochranu trestněprávní. Tato skutečnost dokazuje, ţe zákonodárce povaţuje 

zájem na řádném zajištění výţivy členů rodiny za jeden z nejdůleţitějších společenských 

zájmů vůbec. Trestní represe totiţ představuje v moderním demokratickém státě nejcitelnější 

způsob, kterým lze zasahovat do základních práv a svobod jednotlivce. Ze zásady 

subsidiarity trestní represe přitom pro zákonodárce plyne omezení spočívající v tom, ţe 

trestní represe můţe být uplatňována pouze v případech nejzávaţnějších protispolečenských 

jednání, u nichţ nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Je 

třeba konstatovat, ţe české právo neposkytuje ţádnému jinému soukromoprávnímu nároku 

takovou ochranu, jako je tomu v případě nároku na výţivné. 

Základem ochrany nároku na výţivné v českém právu je článek 32 Listiny, zejména 

jeho čtvrtý odstavec, který říká, ţe děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Z toho 

lze dovozovat korespondující povinnost rodičů takovou výchovu a péči dětem zajistit. 

Přitom je zakázána jakákoliv diskriminace dětí narozených mimo manţelství (§ 32 odst. 3 

Listiny). Podle článku 32 odst. 5 Listiny má podrobnosti stanovit zákon. Tímto zákonem je 

zákon o rodině, z hlediska sankčního je takovým zákonem však i trestní zákoník (zejména 

jeho hlava čtvrtá včetně § 196). Nárok dítěte na výţivné poskytované rodiči je tedy ústavně 

chráněn.
5
 Nároky jiných osob na výţivné, které jsou upraveny v zákoně o rodině a v zákoně 

                                                
4 Soud v případě nezletilých dětí rozhoduje v řízení podle § 176 a násl. OSŘ, které je označeno jako „péče 
soudu o nezletilé“. 
5 K povinnosti státu poskytnout účinnou ochranu nároku na výţivné se vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu 

ze dne 26. 1. 2006, sp. zn. IV. ÚS 257/05 [Sb.n.u.US svazek č. 40, nález č. 26, str. 211], ve kterém mimo jiné 

uvedl, ţe „péče a výchova dítěte předpokládá zajištění materiálních i nemateriálních (citových, 

psychosociálních, kulturních etc.) podmínek pro to, aby dítě mohlo v přirozeném rodinném prostředí rozvíjet 

všechny své osobní schopnosti a možnosti, které ve výsledku povedou k odpovídající socializaci dítěte. Jinak 

řečeno, je právem dítěte i rodiče pečujícího o dítě, aby stát této péči poskytoval zvláštní ochranu. (... ) Stát je 

povinen na základě čl. 32 odst. 4 LPS poskytnout ochranu tomuto právu dětí tak, že stanoví povinnost tomu z 

rodičů, který o děti bezprostředně nepečuje, aby nesl náklady stanovené soudem na jeho výživu.“ 
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o registrovaném partnerství, ústavní ochranu nepoţívají, coţ však nic nemění na tom, ţe i 

těmto nárokům právní úprava poskytuje zvýšenou ochranu, včetně ochrany trestněprávní. 

Povinnost státu zajistit zvláštní ochranu vyţivovací povinnosti (zejména k nezletilým 

dětem) vyplývá i z některých mezinárodních dokumentů. Nepochybně nejvýznamnějším 

mezinárodním dokumentem, který se zabývá ochranou dětí, je Úmluva o právech dítěte 

z roku 1989.
6
 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se mimo jiné zavázaly zajistit dítěti 

takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemţ berou ohled na práva a 

povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho 

odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná opatření. Z pohledu vyţivovací 

povinnosti rodičů k dětem je zásadní článek 27 úmluvy, který mimo jiné stanoví, ţe rodiče 

nebo jiné osoby, které se o dítě starají, nesou v rámci svých schopností a finančních 

moţností základní odpovědnost za zabezpečení ţivotních podmínek nezbytných pro rozvoj 

dítěte. 

Vzniká však otázka, zda poskytnutí trestněprávní ochrany nároku na výţivné je 

skutečně nezbytně nutné. Jak jiţ bylo výše uvedeno, oprávněný má přeci moţnost domoci se 

svého nároku cestou občanského soudního řízení. V řadě případů skutečně je moţné touto 

cestou výţivné úspěšně vymoci. Exekuční prostředky však selhávají v případech povinných, 

kteří často (účelově) mění své zaměstnání a pobyt nebo kteří nepřiznávají ţádný příjem a 

majetek (např. pracují tzv. „načerno“, záměrně sniţují své příjmy z podnikání, převádějí 

majetek na jiné osoby). V těchto případech se skutečně hrozba trestním postihem jeví jako 

odůvodněná. Řada povinných totiţ spoléhá na to, ţe nemají ţádný příjem a majetek, který 

by mohl být výkonem rozhodnutí postiţen. Hrozba trestní sankcí včetně uvěznění tak můţe 

být jedinou moţností jak takové povinné přimět k plnění jejich vyţivovací povinnosti. 

Z počtu stíhaných a odsouzených osob však vyplývá, ţe ani hrozba trestní sankcí není 

prostředkem absolutně spolehlivým. 

Proti uvedenému by mohlo být namítáno, ţe stejné potíţe jako při vymáhání 

výţivného vznikají i při vymáhání ostatních soukromoprávních nároků (při vymáhání 

půjčených peněz, nároků na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

V těchto případech přitom není nesplnění závazku dluţníkem spojeno s trestní sankcí.
7
 

Důvod zvláštní ochrany nároku na výţivné je třeba spatřovat ve specifickém účelu 

výţivného, kterým je zajištění ţivotních potřeb vyţivované osoby (zejména pak nezletilých 

                                                
6 Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena pod č. 104/1991 Sb. 
7 Listina dokonce v čl. 8 odst. 2 výslovně stanoví, ţe nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost 

dostát smluvnímu závazku. 
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dětí). Neplnění vyţivovací povinnosti tedy můţe reálně přivést vyţivovanou osobu do stavu, 

ve kterém nebude schopna uspokojovat ani své základní ţivotní potřeby. V nejzávaţnějších 

případech pak můţe v důsledku zanedbávání vyţivovací povinnosti dojít u vyţivované 

osoby k ohroţení jejího zdraví a ţivota. 

Zákonodárce však trestní represí nepostihuje kaţdé neplnění vyţivovací povinnosti, 

neboť takový stav by byl i přes význam vyţivovací povinnosti nepochybně v rozporu se 

zásadou subsidiarity trestní represe. Za spáchání trestného činu lze postihnout pouze 

takovou osobu, která svým protiprávním jednáním výrazně zasáhne do chráněného zájmu na 

ochranu nároku oprávněné osoby na výţivné. Míru nutné intenzity zásahu zákonodárce 

stanovil zejména dobou, po kterou musí být vyţivovací povinnost zanedbávána (podle § 196 

odst. 1, 2 trestního zákoníku se musí jednat o dobu delší neţ čtyři měsíce). Pokud 

protiprávní jednání povinné osoby netrvá poţadovanou dobu, není naplněna skutková 

podstata trestného činu a povinný nemůţe být postiţen trestní sankcí. To samozřejmě nic 

nemění na tom, ţe jeho povinnost můţe být vymáhána cestou občanského soudního řízení. 

V některých státech se lze setkat i s jinými formami ochrany nároku na výţivné, neţ 

jaké zná náš právní řád. Například na Slovensku byla v roce 2009 zavedena moţnost odebrat 

neplatiči výţivného řidičský průkaz. Zajímavé přitom je, ţe odebrání řidičského průkazu 

není koncipováno jako sankce, ale jedná se o jeden ze způsobů výkonu rozhodnutí podle 

slovenského exekučního řádu (zákon č. 233/1995 Z.z., exekučný poriadok). Podle § 179a 

citovaného zákona můţe exekutor vydat příkaz na zadrţení řidičského průkazu tomu, kdo 

neplní výţivné stanovené rozhodnutím soudu. Příkaz k vrácení řidičského průkaz pak 

exekutor vydá teprve tehdy, kdyţ pominou důvody exekuce (tedy zejména tehdy, pokud je 

vymáhaný dluh na výţivném uhrazen). 

 

 

1.2. Zásada subsidiarity trestní represe 

 

Zásada subsidiarity trestní represe je dnes výslovně vyjádřena v § 12 odst. 2 trestního 

zákoníku. Toto ustanovení říká, ţe trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky 

s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje 

uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Zákonodárce tak výslovně vyjádřil 

zásadu, která jiţ byla uplatňována i za předchozí právní úpravy.
8
 Podle Ústavního soudu „je 

uznávaným principem právního státu chápání trestní represe jako prostředku ultima ratio. Z 

                                                
8 Např. nález Ústavního soudu ze dne 23.3.2004, sp.zn. I. ÚS 4/04 [Sb.n.u.US č. 32/2004, rozhodnutí č. 

42/2004, str. 405]; nález Ústavního soudu ze dne 22.12.2004, sp.zn. II. ÚS 372/03 [Sb.n.u.US č. 35/2004, 

rozhodnutí č. 196/2004, str. 569]. 
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tohoto principu vyplývá, že ochrana majetkových vztahů má být v prvé řadě uplatňována 

prostředky občanského a obchodního práva a teprve tam, kde je taková ochrana neúčinná a 

kde porušení občanskoprávních vztahů svou intenzitou dosahuje zákonem předpokládaného 

stupně společenské nebezpečnosti, je namístě uvažovat o trestní odpovědnosti. Princip 

subsidiarity trestní represe vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva 

zdrženlivě, tj. především v těch případech, kde jiné právní prostředky selhávají nebo nejsou 

efektivní“.
9
 

Zásada subsidiarity trestní represe vyjádřená v § 12 odst. 2 trestního zákoníku má 

především za cíl korigovat některé nechtěné důsledky formálního pojetí trestného činu. Tato 

zásada ve své podstatě vychází z toho, ţe trestným činem je takový čin, který naplňuje 

znaky stanovené zákonodárcem v trestním zákoníku, při výkladu těchto znaků a při aplikaci 

zákonné úpravy na konkrétní skutkový děj je však vţdy nutno vycházet z toho, ţe 

zákonodárce hodlal jako trestný čin postihovat jen společensky škodlivé jednání, v případě 

kterého navíc nepostačuje postih podle jiných právních úprav. Za postih podle jiné právní 

úpravy nelze povaţovat pouze postih podle veřejného práva (správní trestání), ale rovněţ i 

uplatnění odpovědnosti podle práva soukromého. 

Uplatnění zásady subsidiarity trestní represe bude v případě trestného činu zanedbání 

povinné výţivy přicházet v úvahu zcela výjimečně, neboť zákonodárce u tohoto trestného 

činu relativně přesným způsobem vymezil hranici trestnosti stanovením minimální doby 

neplnění vyţivovací povinnosti, čímţ zároveň jasně vyjádřil, jaké jednání jiţ povaţuje za 

dostatečně společensky škodlivé. Navíc trestní zákoník k trestnosti činu nevyţaduje, aby se 

oprávněný nejprve svého nároku domáhal cestou výkonu rozhodnutí či exekuce. 

V praxi přitom běţně dochází k tomu, ţe oznamovatelé mají nesprávnou představu o 

účelu trestního řízení. Takovým oznamovatelů jde často pouze o vymoţení dluţného 

výţivného, na potrestání pachatele však zájem zpravidla nemají.
10

 Policejní orgán či státní 

zástupce by v takovém případě měl oznamovatele řádně poučit o účelu trestního řízení a 

rovněţ o tom, jakým způsobem se mohou domoci dluţného výţivného. Pokud však 

oznamovatel uvádí skutečnosti nasvědčující tomu, ţe byl spáchán trestný čin, není moţné 

takové trestní oznámení nepřijmout a věcí se nezabývat. Ze shora uvedeného rovněţ 

vyplývá, ţe trestněprávní ochranu nároku na výţivné nelze odmítnout pouze z toho důvodu, 

                                                
9 Nález Ústavního soudu ze dne 22.12.2004, sp.zn. II. ÚS 372/03 [Sb.n.u.US č. 35/2004, rozhodnutí č. 

196/2004, str. 569]. 
10 K tomu PALOVSKÝ, Tomáš. Ústavní meze trestní odpovědnosti za trestný čin zanedbání povinné výţivy 

podle § 213 trestního zákona. Státní zastupitelství. 2007, č. 6, s. 21-25. 
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ţe povinný má dostatečný majetek nebo příjmy a výkon rozhodnutí by tak byl zjevně 

úspěšný. 

V určitých případech však o uplatnění zásady subsidiarity trestní represe v souvislosti 

s předmětným trestným činem uvaţovat lze. V trestněprávní rovině by tak s odkazem na § 

12 odst. 2 trestního zákoníku například nemusely být řešeny případy, kdy neplacení 

výţivného je dáno osobními spory mezi oprávněným a povinným, a to ovšem vţdy za 

předpokladu, ţe oprávněný má reálnou moţnost domoci se svého práva exekučními 

prostředky. Trestní represe totiţ nemá a nemůţe slouţit k „vyřizování si účtů“ mezi 

oprávněnou a povinnou osobou (např. mezi bývalými manţely apod.). 

Naopak odmítnutí trestněprávní ochrany s odkazem na zásadu subsidiarity trestní 

represe by nemělo v zásadě přicházet v úvahu v případech, kdy se jedná o výţivné na 

nezletilé dítě (a to ani tehdy, pokud jsou důvodem neplnění výţivného neshody mezi rodiči 

nezletilého dítěte). 

 

 

1.3. Základní údaje o vývoji kriminality 

 

Skutečnost, ţe neplnění vyţivovací povinnosti představuje aktuální společenský 

problém, dokládají policejní
11

 i justiční
12

 statistiky, ze kterých vyplývá, ţe zanedbání 

povinné výţivy patří dlouhodobě mezi nejčastěji se vyskytující trestné činy.  

V roce 2010 byl trestný čin zanedbání povinné výţivy třetím nejčastěji projednávaným 

trestným činem, a to hned po trestném činu krádeţe a po trestném činu ohroţení pod vlivem 

návykové látky.
13

 

V letech 2000-2010 soudy ročně projednávaly v průměru 9.514 obţalob a návrhů na 

potrestání, ve kterých bylo obţalovaným kladeno za vinu spáchání tohoto trestného činu. 

V uvedeném období pak soudy ročně pravomocně odsoudily v průměru 6.730 osob (coţ je 

zhruba 10% všech pravomocně odsouzených osob). 

Na přední příčky statistik se přitom zanedbání povinné výţivy dostalo teprve 

v posledních dvaceti letech. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století bylo 

ročně za tento trestný čin odsouzeno zhruba tisíc osob (coţ představovalo asi 1-2% ze všech 

pravomocně odsouzených). Situace se výrazně změnila po roce 1990, kdy počty 

                                                
11 V této práci je čerpáno ze statistických přehledů kriminality Policie ČR, které jsou dostupné z WWW 

<http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>. 
12 V této práci je čerpáno ze statistických ročenek kriminality vydaných Ministerstvem spravedlnosti ČR 

(ročníky 2001-2011), které jsou dostupné z WWW <http://www.justice.cz>. 
13 Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2010 [dostupná z WWW 

<http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2750>]. 
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odsouzených osob postupně rostly, přičemţ zároveň rostl i podíl těchto osob na celkovém 

počtu odsouzených. Od roku 2000 se pak jiţ počet odsouzených výrazně neměnil. 

Vzhledem k tomu, ţe současný trestní zákoník nabyl účinnosti teprve počátkem roku 

2010, nelze prozatím spolehlivě hodnotit, jaký má nová právní úprava dopad na vývoj 

kriminality. Z dostupných statistik však vyplývá, ţe došlo k určitému navýšení počtu osob, 

které byly pro tento trestný čin v roce 2010 stíhány a odsouzeny. Zatímco v roce 2009 bylo 

pro tento trestný čin před soud postaveno 9.969 osob, v roce 2010 to bylo jiţ 12.182 osob. 

V roce 2009 pak bylo za tento trestný čin odsouzeno celkem 7.091 osob, v roce 2010 to bylo 

8.656 osob. V případě obou sledovaných ukazatelů se tak jedná o navýšení o více neţ 20 

procent. 

Je však otázkou, zda zvýšení počtu stíhaných osob je skutečně způsobeno změnou 

právní úpravy (zpřísněním trestního postihu zanedbání povinné výţivy), nebo zda je tento 

vývoj dán jinými vlivy (např. hospodářskou recesí).
14

 Na tuto otázku bude moţné odpovědět 

aţ s dostatečným časovým odstupem. 

Následující tabulka zachycuje počet odsouzených osob za trestný čin zanedbání 

povinné výţivy a procentuální podíl osob odsouzených za tento trestný čin na celkovém 

počtu všech odsouzených osob, a to v letech 1972 aţ 2010. Vývoj počtu odsouzených osob 

v uvedeném období zachycuje i následující graf.
 15

 

                                                
14 Na nárůst počtu stíhaných osob pro tento trestný čin v roce 2010 poukazuje i zpráva o činnosti státního 

zastupitelství. Např. podle názoru Krajského státního zastupitelství v Praze je nárůst výskytu tohoto trestného 

činu způsoben změnou samotné skutkové podstaty, kdy jednak došlo ke zkrácení doby potřebné ke spáchání 

přečinu, jednak došlo k zavedení recidivy jako znaku kvalifikované skutkové podstaty. Viz Zpráva o činnosti 

státního zastupitelství za rok 2010 [dostupná z WWW 

<http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2750>]. 
15 Data uvedená v tabulce i v grafu jsou převzata ze Statistické ročenky kriminality za rok 2010 vydané 

Ministerstvem spravedlnosti ČR, str. 986 [dostupná z WWW <http://www.justice.cz>]. 
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I. Počet odsouzených osob za trestný čin zanedbání povinné výživy a 

procentuální podíl osob odsouzených za tento trestný čin na celkovém počtu 

všech odsouzených osob v letech 1972 až 2010: 

Rok 

Počet 

odsouzených      %    Rok 

Počet 

odsouzených      %   

1972 1020 1,1 %  1992 2133 6,9 % 

1973 1009 1,3 %  1993 1986 5,6 % 

1974 854 1 %  1994 3332 6,4 % 

1975 798 1,1 %  1995 3596 6,5 % 

1976 751 0,9 %  1996 4158 7,2 % 

1977 701 0,9 %  1997 4438 7,4 % 

1978 609 0,8 %  1998 5502 10 % 

1979 635 0,9 %  1999 6207 9,9 % 

1980 662 1,1 %  2000 5894 9,3 % 

1981 770 1,1 %  2001 5380 8,9 % 

1982 960 1,3 %  2002 6296 9,7 % 

1983 973 1,2 %  2003 6854 10 % 

1984 1091 1,3 %  2004 7512 11 % 

1985 1126 1,7 %  2005 7174 10 % 

1986 1148 1,5 %  2006 7120 10 % 

1987 1136 1,4 %  2007 6066 8 % 

1988 1213 1,8 %  2008 6081 8 % 

1989 1235 2,1 %  2009 7091 9,6 % 

1990 525 2,8 %  2010 8656 12 % 

1991 1798 6,4 %      

 

 

II. Vývoj počtu odsouzených osob v za trestný čin zanedbání povinné výživy v letech 

1972 až 2010: 
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2. Právní úprava trestného činu zanedbání povinné výživy 

 

2.1. Systematické zařazení v trestním zákoníku 

 

Trestný čin zanedbání povinné výţivy je zařazen do hlavy čtvrté zvláštní části 

trestního zákoníku, která nese název „Trestné činy proti rodině a dětem“. Objektem 

trestných činů v hlavě čtvrté je zájem na důsledném uplatnění řádné výchovy, výţivy, na 

tělesném a duševním vývoji dítěte a na harmonických vztazích v rodině fungujících podle 

základních společenských norem.
16

 Ze systematického zařazení trestných činů proti rodině a 

dětem do čtvrté hlavy zvláštní části trestního zákoníku lze usuzovat na velký význam, který 

zákonodárce ochraně rodiny a dětí přikládá, neboť staví ochranu rodiny a dětí hned za 

ochranu lidského ţivota, zdraví, svobody a lidské důstojnosti.
17

 

Ve čtvrté hlavě zvláštní části trestního zákoníku je upraveno celkem devět trestných 

činů. Zákonodárce zde poskytuje ochranu řadě různých zájmů, které přímo či nepřímo 

souvisejí s rodinným ţivotem jednotlivce. Oběťmi těchto trestných činů jsou ve většině 

případů děti, v případě některých trestných činů však mohou být obětí i další osoby, a to 

zejména osoby na pachateli závislé (svěřená osoba, osoba stiţená duševní poruchou) nebo 

osoby ţijící s pachatelem ve společném obydlí. Trestný čin zanedbání povinné výţivy patří 

mezi ty trestné činy, u nichţ je okruh potencionálních obětí velmi široký a zabírá tak 

v podstatě všechny členy širší rodiny, v praxi však slouţí zejména k ochraně dětí. 

V zahraničních právních úpravách je trestný čin zanedbání povinné výţivy rovněţ 

zpravidla zařazen mezi trestné činy proti rodině a dětem. Slovenský trestní zákon upravuje 

trestný čin zanedbání povinné výţivy v hlavě označené jako „Trestné činy proti rodině a 

mládeţi“. Ve stejně označené hlavě upravuje tento trestný čin i francouzský trestní zákon. 

V německém trestním zákoně je tento trestný čin upraven v hlavě (kapitole) dvanácté 

označené jako „Trestné činy proti osobnímu stavu, manţelství a rodině“. Ruský trestní 

zákon upravuje trestný čin zanedbání povinné výţivy v hlavě dvacáté nazvané „Trestné činy 

proti nezletilcům“. 

Vlastní právní úprava trestného činu zanedbání povinné výţivy je obsaţena v § 196 

trestního zákoníku. V prvních dvou odstavcích jsou upraveny dvě základní skutkové 

podstaty, ve třetím odstavci jsou obsaţeny okolnosti podmiňující pouţití vyšší trestní sazby 

(tzv. zvlášť přitěţující okolnosti), které se vztahují k oběma základním skutkovým 

podstatám. V následujícím ustanovení (§ 197 trestního zákoníku), které nese označení 

                                                
16 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1714. 
17 CHROMÝ, Jakub. Trestněprávní ochrana mládeţe v návrhu trestního zákoníku. Trestní právo. 2009, č. 2, s. 

17-23. 
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„Zvláštní ustanovení o účinné lítosti“, je upraven speciální důvod zániku trestní 

odpovědnosti u tohoto trestného činu. 

Znění zmíněných ustanovení je následující: 

 

§ 196 

 

Zanedbání povinné výživy 

 

(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat 

jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

  

(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného 

po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 

  

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, 

  

a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo 

  

b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

 

§ 197 

 

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti 

 

Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný 

čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, 

než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. 

 

Trestní zákoník dělí trestné činy podle typové závaţnosti na přečiny a zločiny. Podle § 

13 odst. 2 trestního zákoníku jsou přečiny všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné 

trestné činy, na něţ trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

do pěti let. Všechny ostatní úmyslné trestné činy jsou zločiny (§ 13 odst. 3 trestního 

zákoníku). Vzhledem k tomu, ţe za trestný čin zanedbání povinné výţivy lze uloţit trest 
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odnětí svobody v maximální výměře pěti let (§ 196 odst. 3 trestního zákoníku), je tento 

trestný čin bez ohledu na formu zavinění vţdy přečinem. 

 

 

2.2. Historický vývoj právní úpravy trestného činu zanedbání povinné výživy 

 

Jiţ české středověké právo znalo některé instituty, které z dnešního pohledu lze 

povaţovat za zárodky právní úpravy vyţivovací povinnosti.
18

 S komplexní právní úpravou 

vyţivovací povinnosti v rámci rodiněprávních vztahů se však setkáváme aţ ve Všeobecném 

občanském zákoníku z roku 1811 (ABGB).
19

 Tento zákon sjednotil dosud partikulární 

úpravu majetkového i rodinného práva v českých zemích a byl hlavním pramenem 

soukromého práva na našem území aţ do roku 1950. 

Všeobecný občanský zákoník vycházel z patriarchálního pojetí rodiny. V ustanovení § 

91 ABGB se výslovně uvádí, ţe hlavou rodiny je muţ a ţe muţi přísluší právo vést 

domácnost. Z tohoto dominantního postavení muţe rovněţ vyplývala jeho zákonná 

povinnost zajistit slušnou výţivu své manţelce (§ 91 ABGB) a rovněţ svým dětem, dokud 

nebudou schopny se samy vyţivovat (§ 141 ABGB). Vyţivovací povinnost přecházela na 

matku dětí teprve v případě, ţe byl otec nemajetný nebo zemřel. Pokud nemohla výţivu 

poskytovat ani matka, přecházela vyţivovací povinnost nejprve na rodiče otce a případně, 

pokud ani ti nemohli výţivu poskytovat, přecházela na rodiče matky (§ 143 ABGB). 

Všeobecný občanský zákoník rovněţ stanovil dětem povinnost slušně své rodiče zaopatřit, 

pokud upadnou v nouzi (§ 154 ABGB). 

Pro právní úpravu rodinných vztahů ve Všeobecném občanském zákoníku je rovněţ 

typické rozdílné právní postavení dětí manţelských a dětí zplozených mimo manţelství. 

V případě nemanţelského dítěte platilo, ţe není v otcově moci, ale je zastupováno 

poručníkem (§ 166 ABGB). Na výţivě nemanţelského dítěte se měli podílet oba rodiče 

(tedy nikoliv jen otec), a to tak, aby dítě bylo přiměřeně zaopatřeno. Zákoník umoţňoval, 

aby rodiče nemanţelského dítěte uzavřeli ohledně jeho výţivy a výchovy narovnání (§ 170 

ABGB). Z dnešního pohledu lze povaţovat za zvláštní, ţe podle Všeobecného občanského 

zákoníku přecházela vyţivovací povinnost otce nemanţelského dítěte na dědice jako 

jakýkoli jiný dluh (§ 171 ABGB). Matka nemanţelského dítěte měla rovněţ právo na otci 

poţadovat úhradu nákladů spojených se slehnutím a rovněţ měla právo na příspěvek na 

výţivu po dobu šesti týdnů od slehnutí (§ 167 ABGB). 

                                                
18 K tomu viz MALÝ, Karel, et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vydání. Praha : 

Linde, 2003. s. 105-107. 
19 Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský. 
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I přes podstatné rozdíly v právním postavení muţe a nemanţelských dětí v rodině 

nelze přehlédnout, ţe výše nastíněná právní úprava jiţ v podstatných rysech připomíná 

současnou právní úpravu výţivného v zákoně o rodině. Právo na poskytování výţivného 

bylo v době účinnosti Všeobecného občanského zákoníku primárně pod ochranou civilního 

soudu stejně jako jiná majetková a osobnostní práva. Trestní zákon
20

 z roku 1852 neznal 

skutkovou podstatu odpovídající dnešní skutkové podstatě trestného činu zanedbání povinné 

výţivy. Zlé nakládání rodičů s dětmi, které mimo jiné mohlo spočívat i v hrubém 

zanedbávání vyţivovací povinnosti, mohlo být postiţeno jako přestupek podle § 414 

trestního zákona z roku 1852. V tomto ustanovení se uvádělo: „Když rodiče zle nakládají se 

svými dětmi, buďtež povoláni před soud, a budiž jim po prvé toto zneužívání moci a 

nepřirozené, nelaskavé chování jejich vážně a přísně vytknuto; po druhé budiž rodičům 

udělena domluva a pohroženo jim buď, že při opětovném zlém nakládání s dítětem zbaveni 

budou moci rodičů, že jim dítě bude odňato a na jejich náklad v jiném místě vychováno.“ Zlé 

nakládání mezi manţely mohlo být postiţeno jako přestupek podle § 419 trestního zákona 

z roku 1852. Oba tyto delikty se svou povahou spíše blíţily dnešním trestným činům týrání 

svěřené osoby podle § 198 trestního zákoníku a týrání osoby ţijící ve společném obydlí 

podle § 199 trestního zákoníku. 

Trestní odpovědnost osoby, která zaviněně neplní svou vyţivovací povinnost, přinesl 

aţ zákon na ochranu osob oprávněných poţadovati výţivu, výchovu nebo zaopatření (zákon 

č. 4/1931 Sb. z. a n.; tzv. alimentační zákon).
21

 Přijetí této právní úpravy bylo reakcí na stále 

se zhoršující platební morálku povinných osob (o souvislosti s vrcholící hospodářskou krizí 

počátkem třicátých let nelze pochybovat). Tento zákon upravil některé hmotněprávní a 

procesní otázky nároku oprávněné osoby na poskytování výţivy a zaopatření a rovněţ 

zakotvil skutkovou podstatu trestného činu (přestupku) spočívajícího v zaviněném neplnění 

povinnosti vyţivovat nebo zaopatřovat jiného. Skutková podstata tohoto přestupku byla 

v zákoně upravena následovně: 

 

§ 8 

 

(1) Kdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neplní svoji povinnost vyživovací nebo zaopatřiti 

jiného, takže oprávněný je vydán nouzi nebo že musí, aby nebyl vydán nouzi, býti 

                                                
20 Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích. 
21 Alimentační zákon nabyl účinnosti dne 26.1.1931. 
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podporován odjinud, budiž potrestán soudem za přestupek tuhým vězením od jednoho týdne 

do šesti měsíců; vedle trestu na svobodě budiž vyslovena ztráta volebního práva do obcí. 

  

(2) Trestný není: 

 

a) kdo mohl důvodně spoléhati, že nouze bude odvrácena podporou jiné osoby, k tomu 

způsobilejší a podle ustanovení soukromého práva alespoň podpůrně povinné, 

 

b) kdo nemohl nouzi odvrátiti bez ohrožení výživy vlastní nebo výživy osoby alespoň stejně 

blízké jako osoba ohrožená, leč by porušení své povinnosti zavinil tím, že úmyslně zanedbal 

výdělečnou činnost k jejímu splnění potřebnou, nebo tím, že úmyslně možnost jejího splnění 

zmařil nebo ztížil. 

 

Oproti dnešní úpravě skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výţivy 

vyţadoval alimentační zákon ke vzniku trestní odpovědnosti následek v podobě nouze, resp. 

hrozící nouze odvrácené podporou ze strany jiné osoby. Ke spáchání přestupku navíc 

nepostačovalo pouhé zavinění z nedbalosti, ale byla vyţadována nedbalost hrubá. Dodnes 

inspirativní jsou důvody beztrestnosti uvedené ve druhém odstavci výše citovaného 

zákonného ustanovení. Podle současné úpravy by okolnost uvedená pod písmenem a) 

neměla mít na samotnou trestní odpovědnost pachatele trestného činu zanedbání povinné 

výţivy vliv. Jednoho z rodičů tudíţ nemůţe omluvit, ţe spoléhal na to, ţe výţivu dítěte 

zajistí druhý rodič, byť by majetkové poměry druhého rodiče umoţňovaly dítěti poskytnout 

dostatečnou výţivu. Okolnost uvedená pod písmenem b) ovšem odpovídá i současné právní 

úpravě a praxi orgánů činných v trestním řízení při posuzování trestní odpovědnosti za 

trestný čin zanedbání povinné výţivy. Lze mít dokonce za to, ţe formulace 

prvorepublikového zákonodárce daleko lépe vystihuje myšlenku, která je dnes vyjádřená v § 

96 odst. 1 zákona o rodině. 

Trestnost přestupku zanikla, jestliţe čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel 

napravil veškerou skutečnou škodu z něho vzešlou dříve, neţ soud první stolice počal 

prohlašovati rozsudek (§ 9 odst. 3 alimentačního zákona). Jiţ v tomto zákoně tedy byl 

zakotven zvláštní případ účinné lítosti, který v podstatě beze změny převzaly i všechny 

následující právní úpravy hmotného trestního práva. 
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Přestupek podle § 8 alimentačního zákona byl stíhán na základě veřejné ţaloby ovšem 

pouze na návrh osoby, o jejíţ nárok na výţivu a zaopatření se jednalo. V případě 

nesvéprávné osoby podával takový návrh poručenský soud nebo opatrovnický úřad. 

Ustanovení § 8 a § 9 alimentačního zákona bylo s účinností od 1.1.1950 zrušeno 

zákonem č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních, 

kterým byly dočasně (do přijetí nových kodifikací) upraveny některé otázky občanského 

práva a rovněţ některé otázky občanského soudního procesu. V § 42 a § 43 tohoto zákona 

byly zakotveny skutkové podstaty přečinů proti vyţivovací povinnosti. V § 44 pak byl 

upraven institut účinné lítosti. Uvedená ustanovení byla následujícího znění: 

 

§ 42 

 

(1) Kdo úmyslně neplní svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného nebo se 

takové povinnosti vyhýbá, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do 

dvou let. 

 

(2) Tuhým vězením od tří měsíců do tří let bude viník potrestán, je-li činem uvedeným v 

odstavci 1 ohroženo zdraví oprávněné osoby, nebo je-li tu jiná zvlášť přitěžující okolnost. 

 

(3) Odsuzuje-li soud viníka pro čin uvedený v odstavci 1 k tuhému vězení na dobu delší než 

jeden rok, vysloví ztrátu čestných práv občanských. 

 

§ 43 

 

(1) Kdo z nedbalosti neplní svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, 

bude potrestán pro přečin tuhým vězením do jednoho roku. 

 

(2) Tuhým vězením od tří měsíců do dvou let bude viník potrestán, je-li činem uvedeným v 

odstavci 1 ohroženo zdraví oprávněné osoby nebo je-li tu jiná zvlášť přitěžující okolnost. 

 

§ 44 

 

Pro čin uvedený v § 42 nebo v § 43 není pachatel trestný, jestliže svou povinnost dodatečně 

splní dříve, než soud první stolice počne prohlašovat rozsudek, a nemá-li takový čin trvale 

nepříznivých následků. 
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Na první pohled je zřejmé, ţe zákonodárce rozdělil právní úpravu přečinu do dvou 

ustanovení, a to podle formy zavinění (tento přístup však byl v následujících kodifikacích 

opuštěn). Je rovněţ patrné výrazné zpřísnění trestní sankce oproti předchozí právní úpravě. 

Zásadní změnu je však třeba spatřovat v tom, ţe tento zákon jiţ nevyţadoval ke vzniku 

trestní odpovědnosti následek v podobě vydání nouzi (podle alimentačního zákona se 

v zásadě vyţadovalo, aby byl oprávněný vydán nouzi). Tato právní úprava byla účinná 

pouze sedm měsíců, neboť dne 1.8.1950 byla zrušena novým trestním zákonem. 

Dne 1.1.1950 nabyl účinnosti zákon o právu rodinném
22

, který nahradil právní úpravu 

rodinného práva do té doby obsaţenou ve Všeobecném občanském zákoníku. Pro tento 

zákon je příznačné zrovnoprávnění postavení muţe a ţeny v rodině (pojem otcovská moc 

byl nahrazen pojmem moc rodičovská) a rovněţ došlo ke zrovnoprávnění postavení dětí 

narozených v manţelství i mimo manţelství. Tento zákon zakotvil tzv. úhradu osobních 

potřeb poskytovanou rozvedenému manţelovi (§ 34), vyţivovací povinnost rodičů k dítěti (§ 

39-41), vyţivovací povinnost mezi ostatními příbuznými v pokolení přímém (§ 70) a nárok 

neprovdané matky na příspěvek na úhradu nákladů těhotenství, slehnutí a na úhradu jiných 

jejích potřeb po slehnutí (§ 76). Právní úprava vyţivovací povinnosti v zákoně o právu 

rodinném je ve srovnání s úpravou v dnešním zákoně o rodině velice stručná (zejména 

pokud jde o obecnou úpravu vyţivovací povinnosti). 

Dne 1.8.1950 nabyl účinnosti nový trestní zákon
23

, který nahradil téměř sto let účinný 

trestní zákon z roku 1852. Trestné činy proti rodině a mládeţi byly společně upraveny 

v hlavě páté zvláštní části trestního zákona. V ustanovení § 210 byl upraven trestný čin 

zanedbání povinné výţivy, v následujícím ustanovení pak byl upraven zvláštní případ 

účinné lítosti u tohoto trestného činu. Tato ustanovení byla následujícího znění: 

 

Zanedbání povinné výživy. 

§ 210 

  

(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat 

jiného, bude potrestán trestán odnětím svobody až na jeden rok. 

  

(2) Kdo se vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

                                                
22 Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. 
23 Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon. 
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(3) Odnětím svobody na tři měsíce až na tři léta bude pachatel potrestán, je-li oprávněná 

osoba činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vydána nouzi nebo jinému nebezpečí. 

 

§ 211 

  

Pro zanedbání povinné výživy podle § 210 není pachatel trestný, jestliže takový čin nemá 

trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splní dříve, než soud 

první stolice počne vyhlašovat rozsudek. 

 

V podstatě beze změny pak úpravu skutkové podstaty trestného činu zanedbání 

povinné výţivy převzal trestní zákon
24

 z roku 1961, který nabyl účinnosti dne 1.1.1962. 

Hlavním přínosem trestního zákona z roku 1961 bylo jednoznačné vyřešení do té doby 

diskutované otázky, zda pachatel v případě kvalifikované skutkové podstaty musí způsobit 

oprávněné osobě nouzi nebo zda postačí pouhé vystavení nebezpečí vzniku nouze.
25

 Další 

změnou oproti předchozí právní úpravě bylo vypuštění „jiného nebezpečí“ ze třetího 

odstavce. 

Přestoţe trestní zákon z roku 1961 prošel zejména po roce 1989 desítkami novelizací, 

ţádná z provedených změn se nedotkla právní úpravy skutkové podstaty trestného činu 

zanedbání povinné výţivy podle § 213 trestního zákona, ani úpravy účinné lítosti podle § 

214 trestního zákona. Uvedená ustanovení tedy po celou dobu účinnosti trestního zákona 

z roku 1961 zněla následovně: 

 

§ 213 

Zanedbání povinné výživy 

 

(1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat 

jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

  

(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

                                                
24 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. 
25 K tomu viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. 

Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 62. 
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(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze. 

  

§ 214 

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti 

 

Trestnost zanedbání povinné výživy (§ 213) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale 

nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního 

stupně počal vyhlašovat rozsudek. 

 

Trestní zákon z roku 1961 pozbyl účinnosti ke dni 31.12.2009, následujícího dne 

nabyl účinnosti současný trestní zákoník. Nový trestní zákoník nepřinesl v případě trestného 

činu zanedbání povinné výţivy ţádné převratné změny, ovšem k dílčím změnám přesto 

došlo. 

Předně je třeba zmínit, ţe s účinností nového trestního zákoníku bylo opuštěno tzv. 

materiální (formálně-materiální) pojetí trestného činu. Trestní zákon z roku 1961 definoval 

trestný čin jako čin pro společnost nebezpečný, jehoţ znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. 

Čin, jehoţ stupeň nebezpečnosti pro společnost byl nepatrný, nebylo moţno povaţovat za 

trestný čin, byť by jinak vykazoval znaky uvedené v trestním zákoně (§ 3 odst. 1, 2 

citovaného trestního zákona). Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost měl být zejména 

určován významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a 

jeho následky, okolnostmi za nichţ byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a 

pohnutkou (§ 3 odst. 4 trestního zákona z roku 1961). 

Naproti tomu trestní zákoník vychází z tzv. formálního pojetí trestného činu. 

Ustanovení § 13 odst. 1 trestního zákoníku stanoví, ţe trestným činem je protiprávní čin, 

který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoně. 

Podle trestního zákoníku tak znakem trestného činu jiţ není určitý stupeň nebezpečnosti 

činu pro společnost. Podle důvodové zprávy k návrhu trestního zákoníku
26

 „má vést 

zavedení formálního pojetí trestného činu k dosažení maximální legality podmínek trestní 

odpovědnosti a rovněž má být takto dosaženo větší jednotnosti při výkladu zákona. Formální 

pojetí trestného činu má vést k přesnějšímu vymezení jednotlivých skutkových podstat 

                                                
26 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu trestního zákoníku (dostupná z WWW 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0>).  
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trestných činů (aniž by tyto skutkové podstaty byly kasuistické), neboť neumožňuje ponechat 

řešení vágních nebo širokých zákonných pojmů na judikatuře soudů. Navíc důsledně 

naplňuje zásadu žádný trestný čin bez zákona. Formální pojetí trestného činu má také lépe 

reflektovat oddělení moci zákonodárné od soudní a výkonné, neboť vymezení trestných činů 

důsledně ponechává na Parlamentu České republiky a soudům ponechává jen posuzování, 

zda jsou jednáním konkrétního pachatele naplněny znaky trestného činu, aniž by soud byl 

oprávněn dospět k závěru, že při naplnění zákonných znaků nejde o trestný čin s ohledem na 

nesplnění jeho materiální podmínky.“ V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy 

došlo ke zpřesnění podmínek trestní odpovědnosti tím, ţe zákonodárce výslovně stanovil 

dobu, po kterou musí pachatel svou povinnost zanedbávat. Podle předchozí právní úpravy 

přitom tuto otázku řešila pouze judikatura soudů. 

Pokud porovnáme právní úpravu skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné 

výţivy podle trestního zákona z roku 1961 a podle trestního zákoníku, musíme dojít 

k závěru, ţe došlo k výraznému zpřísnění trestnosti tohoto činu. Předně zákonodárce 

výslovně stanovil, ţe trestného činu se pachatel dopustí jiţ neplněním vyţivovací povinnosti 

po dobu delší neţ čtyři měsíce, zatímco podle soudní judikatury k předchozí právní úpravě 

bylo vyţadováno neplnění vyţivovací povinnosti zpravidla po dobu šesti měsíců.
27

 Zároveň 

zákonodárce výrazně zpřísnil trestní sazby trestu odnětí svobody, a to jak v případě obou 

základních skutkových podstat, tak i v případě skutkových podstat kvalifikovaných. 

Z praktického hlediska je zřejmě nejvýznamnější změnou zpřísnění postihu recidivy podle § 

196 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku. Podle důvodové zprávy k návrhu trestního zákoníku 

je zpřísnění postihu zanedbání povinné výţivy odůvodněno „četnějšími poţadavky na 

takové zpřísnění“.
28

 

Dne 1.4.1964 nabyl účinnosti stále platný zákon o rodině
29

, který nahradil zákon o 

právu rodinném z roku 1949. Jak jiţ bylo výše uvedeno, tento zákon upravil vyţivovací 

povinnost daleko podrobněji, neţ tomu bylo v předchozí právní úpravě. Zákon o rodině 

prošel za dobu své účinnosti řadou změn, v oblasti vyţivovací povinnosti se však jednalo 

spíše o upřesnění nebo doplnění právní úpravy bez dopadu na vlastní podstatu zákonné 

vyţivovací povinnosti. V současné době lze předpokládat, ţe zákon o rodině bude zrušen a 

nahrazen novým občanským zákoníkem. 

                                                
27 Rozhodnutí č. 49/1992 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 3.1.1992, Sb. NS 7-8/1992 str. 297]. 
28 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu trestního zákoníku (dostupná z WWW 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0>). 
29 Zákon č. 64/1963 Sb., o rodině. 
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Z podaného stručného přehledu historického vývoje právní úpravy trestání za neplnění 

vyţivovací povinnosti je zřejmé, ţe současná podoba skutkové podstaty trestného činu 

zanedbání povinné výţivy podle § 196 trestního zákoníku je výsledkem dlouhého vývoje, 

který byl započat jiţ počátkem třicátých let minulého století. Od druhé poloviny minulého 

století pak nedošlo aţ do účinnosti dnešního trestního zákoníku k ţádné podstatné změně 

v právní úpravě tohoto trestného činu. V důsledku této aţ překvapující kontinuity dnes 

máme k dispozici desítky stále pouţitelných judikatorních rozhodnutí. 
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3. Objekt trestného činu 

 

Objekt trestného činu představují společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné 

trestním zákoníkem, proti kterým trestný čin směřuje. Pro označení těchto vztahů, zájmů a 

hodnot se někdy pouţívá pojem právní statek.
30

 Celý právní řád je určen k ochraně 

společenských vztahů, zájmů a hodnot, trestní právo přitom chrání pouze ty nejdůleţitější z 

nich, a to pouze tehdy, pokud ochrana poskytovaná jinými právními odvětvími je 

nedostatečná nebo selhává. 

Teorie trestního práva rozlišuje objekt obecný (rodový), druhový (skupinový) a 

individuální. Obecným objektem nazýváme souhrn nejdůleţitějších vztahů, zájmů a hodnot, 

které chrání trestní zákon. Druhový objekt trestného činu je vyjádřen společnými druhovými 

rysy individuálních objektů trestných činů, představuje tedy skupinu chráněných příbuzných 

zájmů, které patří do téţe oblasti. Zpravidla platí, ţe trestné činy jsou zařazovány do 

jednotlivých hlav trestního zákona právě podle společného druhového objektu. Termínem 

individuální objekt trestného činu se označuje jednotlivý zájem, k jehoţ ochraně je to které 

ustanovení zvláštní části trestního zákona určeno.
31

 Objekt trestného činu není zpravidla 

výslovně v zákoně uveden a je jej třeba dovozovat výkladem.
32

 

Z ustanovení § 196 trestního zákoníku vyplývá, ţe tímto ustanovením je 

sankcionováno neplnění zákonné povinnosti vyţivovat a zaopatřovat jiného. Pro vymezení 

objektu trestného činu zanedbání povinné výţivy je proto rozhodující, co trestní zákoník 

přesně rozumí pod pojmem zákonná povinnost vyţivovat a zaopatřovat jiného. 

Obecně panuje shoda na tom, ţe trestní zákoník v § 196 poskytuje ochranu nároku na 

výţivné podle zákona o rodině.
33

 Vedle toho je třeba za zákonnou povinnost vyţivovat 

jiného ve smyslu trestního zákoníku povaţovat vyţivovací povinnost mezi partnery a mezi 

bývalými partnery podle zákona o registrovaném partnerství, neboť tyto povinnosti se svou 

povahou blíţí vyţivovací povinnosti mezi manţely, respektive mezi rozvedenými 

manţely.
34

 

                                                
30 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 150; rovněţ NOVOTNÝ, Oto, 

et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 142n. 
31 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 152-157. 
32 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 

119. 
33 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1728.; rovněţ 

rozhodnutí č. 7/1953 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Krajského soudu v Prešově ze dne 9.4.1952, Sb. NS 1/1953 str. 

9]. 
34 Vyţivovací povinnost podle zákona o registrovaném partnerství prozatím zmiňuje v souvislosti s trestným 

činem zanedbání povinné výţivy pouze učebnice KUCHTA, Josef, et al. Kurs trestního práva : Trestní právo 

hmotné : zvláštní část. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 109. 
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Naopak za zákonnou povinnost vyţivovat jiného ve smyslu trestního zákoníku se 

nepovaţuje povinnost poskytovat výţivné vyplývající ze smlouvy, z dědictví nebo z titulu 

způsobené škody.
35

 V této souvislosti je často argumentováno tím, ţe zákon výslovně mluví 

o zákonné vyţivovací povinnosti, tedy o povinnosti vyplývající přímo ze zákona, nikoliv 

tedy z jiného titulu. Tato argumentace má však podstatné slabiny. Zákonný nárok na výţivné 

podle zákona o rodině totiţ rovněţ nevzniká přímo ze zákona, ale vyţaduje se přistoupení 

další právní skutečnosti (např. narození dítěte, uzavření manţelství, rozvod, určení otcovství 

apod.). V případě některých druhů vyţivovací povinnosti se dokonce vyţaduje k jejich 

vzniku uzavření dohody nebo rozhodnutí soudu (výţivné mezi bývalými manţely a 

partnery). Je pravdou, ţe rozhodnutí soudu o výţivném podle zákona o rodině má 

(zpravidla) pouze deklaratorní charakter, stejný charakter však má i rozhodnutí soudu o 

povinnosti škůdce poskytovat výţivné pozůstalým (§ 448 občanského zákoníku). 

Argumentace zaloţená pouze na zákonné povaze vyţivovací povinnosti ve smyslu § 196 

trestního zákoníku proto není dostatečná. 

Důvod, proč trestní zákoník poskytuje ochranu pouze nárokům rodinného práva, je 

třeba hledat v systematickém zařazení trestného činu v trestním zákoníku. Trestný čin 

zanedbání povinné výţivy je upraven v hlavě čtvrté zvláštní části trestního zákoníku, která 

nese název „Trestné činy proti rodině a dětem“. Smyslem trestných činů upravených v této 

hlavě je poskytovat ochranu dětem a rovněţ některým rodinným vztahům. Ochranu čistě 

majetkovým zájmům trestní zákoník poskytuje na jiných místech (zejména v hlavě páté a 

šesté zvláštní části). Je tudíţ správné, ţe právní teorie i praxe zahrnuje pod pojem zákonné 

vyţivovací povinnosti pouze vyţivovací povinnost podle zákona o rodině (příp. podle 

zákona o registrovaném partnerství). Jiný výklad, který by trestní postih rozšiřoval i na jiné 

soukromoprávní vztahy, by znamenal nepřiměřené a neodůvodněné přepínání trestní 

represe.
36

 

Lze tedy shrnout, ţe objektem trestného činu zanedbání povinné výţivy je zákonný 

nárok na výţivné podle zákona o rodině a podle zákona o registrovaném partnerství a rovněţ 

zájem jednotlivce i společnosti na tom, aby byla povinnost odpovídající tomuto nároku 

povinnou osobou řádně plněna. 

                                                
35 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1728.; rovněţ 

rozhodnutí č. 88/1952 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 4.6.1952, Sb. NS 7/1952 str. 178]; rozhodnutí č. 

7/1953 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Krajského soudu v Prešově ze dne 9.4.1952, Sb. NS 1/1953 str. 9]; rozhodnutí 

č. 13/1960 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 5.6.1959, Sb. NS 2/1960 str. 38]. 
36 Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : 

Univerzita Karlova, 1964. s. 20n. 
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Výše uvedené závěry o české právní úpravě platí i pro právní úpravu trestného činu 

zanedbání povinné výţivy na Slovensku.
37

 Rovněţ německá právní úprava trestného činu 

zanedbání povinné výţivy výslovně neuvádí, zda je chráněn pouze nárok na výţivné 

upravený předpisy rodinného práva. I přesto však německá právní nauka dospěla k závěru, 

ţe trestní právo chrání pouze nároky vyplývající z rodinného práva (které je upraveno 

v německém občanském zákoníku). Německý trestní zákon tedy poskytuje ochranu nároku 

na výţivné mezi manţely, mezi rozvedenými manţely, mezi přímými příbuznými, mezi 

osvojitelem a osvojencem. Německý trestní zákon rovněţ poskytuje ochranu nároku 

neprovdané matky na výţivu.
38

 

Naopak ruský a francouzský trestní zákon přesně vymezují, které druhy nároků jsou 

trestním právem chráněny. Ruský trestní zákon poskytuje ochranu pouze nároku na výţivné 

mezi dětmi a rodiči. Podle francouzského trestního zákona je trestné zanedbávání povinné 

výţivy vůči dětem, dalším potomkům, předkům a manţelovi. Francouzská právní úprava 

navíc odkazuje na konkrétní ustanovení občanského zákoníku, ze kterých chráněné nároky 

vyplývají. 

Pro úplnost je třeba se zmínit o terminologii, kterou trestní zákoník pouţívá. V prvním 

i druhém odstavci § 196 se totiţ mluví o zákonné povinnosti vyţivovat a zaopatřovat jiného. 

Uţitá terminologie trestního zákoníku však nenavazuje na současnou právní úpravu 

rodinného práva.
39

 Zákon o rodině i zákon o registrovaném partnerství totiţ mluví pouze o 

výţivném a vyţivovací povinnosti, zákonnou povinnost zaopatřovat jiného neznají. Odborná 

literatura někdy shledává rozdíl mezi povinností vyţivovat a zaopatřovat v tom, ţe 

předmětem povinnosti vyţivovat je poskytování vlastní výţivy, zatímco předmětem 

povinnosti zaopatřovat je zajišťování dalších ţivotních potřeb vyţivované osoby (ošacení, 

bydlení apod.).
40

 Jak bude níţe podrobně rozebráno, nemá takové rozlišování za současné 

právní úpravy rodinného práva význam, neboť zákonná vyţivovací povinnost podle zákona 

o rodině v sobě zahrnuje povinnost zajišťovat oprávněné osobě všechny odůvodněné 

potřeby (tedy nejen vlastní výţivu). 

                                                
37  Viz IVOR, Jaroslav, et al. Trestné právo hmotné 2 : Osobitná čásť. 1. vyd. Bratislava : Iuria Edition, 2006. 

s. 124-125; rovněţ BALÁŢ, Pavel. Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. Bratislava : Trnavská 
univerzita - Právnická fakulta, 2005. s. 243. 
38 SCHÖNKE, Adolf, et al. Strafgesetzbuch : Kommentar. 25. vyd. München : C.H.Beck, 1997. s. 1260; 

rovněţ MAURACH, Reinhart; SCHROEDER, Fridrich - Christian; MAIWALD, Manfred. Strafrecht 

Besonderer teil : Teilband 2. 9. vydání. Heidelberg : C.F.Müller, 2005. s. 165. 
39 Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : 

Univerzita Karlova, 1964. s. 19. 
40 Např. ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1728; 

NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Zvláštní část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 

139. 



- 32 - 

 

Pojmy „vyţivovat a zaopatřovat“ pouţíval Všeobecný občanský zákoník z roku 1811, 

na který navazovala i první právní úprava trestání zanedbání povinné výţivy obsaţená v 

alimentačním zákoně z roku 1931.
41

 Povinností zaopatřit dítě se za účinnosti těchto předpisů 

rozumělo zajištění takového vychování, aby se dítě bylo schopno samo vyţivovat, případně 

takové zaopatření spočívalo v poskytnutí finančních prostředků např. k zaloţení ţivnosti.
42

 

Takto chápanou povinnost rodičů zaopatřit dítě však dnešní právní řád nezná (rodiče mají 

vyţivovací povinnost, dokud není dítě schopno se samo ţivit; dnešní právo nezná ani institut 

věna nebo obvěnění, které bylo moţno rovněţ chápat jako součást povinnosti zaopatřit dítě). 

Pojem zaopatřovat byl převzat z alimentačního zákona do všech následujících trestních 

zákonů včetně současného trestního zákoníku. Důvod pouţití pojmu „zaopatřovat“ je tedy 

historický, z věcného hlediska však ţádný význam nemá. V dalším textu je proto pouţíván 

pouze termín zákonná vyţivovací povinnost. 

Teorie trestního práva rozlišuje vedle objektu primárního (hlavního) i objekt 

sekundární (vedlejší).
43

 V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy není sekundární 

objekt znakem skutkové podstaty trestného činu. To však neznamená, ţe by tímto trestným 

činem nemohl být zasaţen i jiný právní statek. Trestným činem zanedbání povinné výţivy 

můţe být zejména ohroţeno zdraví a ţivot vyţivované osoby. V případě nezletilých dětí pak 

nelze vyloučit, ţe zanedbávání vyţivovací povinnosti můţe negativně ovlivnit jejich další 

psychický a sociální vývoj (vzniká nebezpečí zpustnutí).
44

 Vzhledem k tomu, ţe zájem na 

ochraně ţivota, zdraví a řádném vývoji nezletilých dětí je primárně chráněn v jiných 

ustanoveních trestního zákoníku, bude v těchto případech přicházet v úvahu jednočinný 

souběh s příslušným trestným činem (zejména s některým trestným činem proti ţivotu a 

zdraví a s trestným činem ohroţování výchovy dítěte podle § 201 trestního zákoníku). 

Za vedlejší (sekundární) objekt trestného činu zanedbání povinné výţivy je moţné 

rovněţ povaţovat zájem společnosti na ochraně veřejných prostředků vynakládaných na 

sociální sytém.
45

 Pokud totiţ povinná osoba neplní svou vyţivovací povinnost, musí na její 

místo zpravidla nastoupit stát, který poskytne oprávněné osobě prostředky alespoň na 

                                                
41 Zákon č. 4/1931 Sb. z. a n., zákon na ochranu osob oprávněných poţadovati výţivu, výchovu nebo 

zaopatření. 
42 Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : 

Univerzita Karlova, 1964. s. 19. 
43 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 116; NOVOTNÝ, 

Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 147; JELÍNEK, 

Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 155.  
44 Rovněţ Dolenský dospěl k závěru, ţe zdraví a výchova jsou pouze sekundárními objekty trestného činu 

zanedbání povinné výţivy. Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis 

Carolinae - Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 18. 
45 Srov. SCHÖNKE, Adolf, et al. Strafgesetzbuch : Kommentar. 25. vyd. München : C.H.Beck, 1997. s. 1259. 
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uspokojení jejích základních ţivotních potřeb. Hmotná pomoc ze strany státu by přitom 

měla být poskytována pouze osobám, které se nezaviněně dostaly do nepříznivé sociální 

situace a nemají jinou moţnost jak si obstarat zdroje pro uspokojování ţivotních potřeb. 

V ţádném případě by však stát neměl vstupovat do role „ţivitele“ v případech, kdy má 

oprávněná osoba nárok na výţivné a povinná osoba je schopna tento nárok uspokojovat. 
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4. Zákonná vyživovací povinnost (normativní znak) 

 

Trestným činem je podle § 13 odst. 1 trestního zákoníku pouze čin protiprávní. 

Trestným činem je tedy takový čin, který je právním řádem zakázán. Protiprávnost se 

zpravidla dovozuje z porušení netrestních norem, můţe však také vyplývat přímo z trestního 

zákona (neboť tím, ţe je čin uveden v trestním zákoně jako trestný, je zároveň vyjádřeno, ţe 

jde i o čin zakázaný).
46

 

Kaţdý trestný čin je tedy činem protiprávním. U některých skutkových podstat má 

však znak protiprávnosti zvláštní význam, neboť zákonodárce tento znak váţe k porušení 

určitého právního předpisu, případně určité kategorie právních předpisů. V takových 

případech je to často právě znak protiprávnosti, který odlišuje jednotlivé trestné činy a 

představuje tak hlavní typový znak skutkové podstaty.
47

 Protiprávnost je v těchto 

skutkových podstatách vymezena buď ve formě konkrétního vymezení znaku protiprávnosti 

(„...kdo neoprávněně, v rozporu s jiným právním předpisem, bez povolení, nedovoleně...“), 

nebo ve formě tzv. normativního znaku.
48

 

Normativním znakem se rozumí znak skutkové podstaty trestného činu vyjádřený 

právním pojmem, vztahem či institutem. Trestní zákoník pomocí normativního znaku do 

svého textu přebírá pojem z mimotrestního právního předpisu.
49

 

Trestný čin zanedbání povinné výţivy obsahuje normativní znak, kterým je „zákonná 

povinnost vyţivovat nebo zaopatřovat jiného“.
50

 Uvedením tohoto znaku ve skutkové 

podstatě trestného činu je do trestního práva „vtahována“ právní úprava obsaţená 

v předpisech práva rodinného. Sám trestní zákoník totiţ obsah zákonné vyţivovací 

povinnosti neupravuje, a tudíţ je nutno při posuzování naplnění znaku protiprávnosti 

vycházet z předpisů, které tuto povinnost upravují. 

 

 

4.1. Právní úprava vyživovací povinnosti 

 

Vyţivovací povinnost je upravena v části třetí zákona o rodině, jeţ nese název 

„Výţivné“. Zákon o rodině rozlišuje celkem pět druhů vyţivovací povinnosti. Jedná se o: 

                                                
46 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 112. 
47 V české teorii trestního práva panuje spor o to, zda je protiprávnost obecným znakem trestného činu, či zda 

se jedná o typový znak skutkové podstaty trestného činu. První uvedený názor zastává učebnice: NOVOTNÝ, 

Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 111. Druhý 

názor je zastáván komentářem ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2009. s. 110. 
48 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 113. 
49 Tamtéţ s. 214. 
50 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1730. 
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- vyţivovací povinnost mezi rodiči a dětmi (hlava první), je přitom třeba rozlišovat 

vyţivovací povinnost rodičů vůči dětem a vyţivovací povinnost dětí vůči rodičům, 

- vyţivovací povinnost mezi ostatními příbuznými (hlava druhá), 

- vyţivovací povinnost mezi manţely (hlava třetí), 

- výţivné rozvedeného manţela (hlava čtvrtá), 

- příspěvek na výţivu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (hlava pátá).  

 

Kromě zákona o rodině je zákonná vyţivovací povinnost rovněţ upravena v zákoně o 

registrovaném partnerství, v němţ je stanovena vzájemná vyţivovací povinnost mezi 

partnery a také vyţivovací povinnost po zrušení partnerského souţití. Protoţe tato 

vyţivovací povinnost má v podstatě stejný charakter jako vzájemná vyţivovací povinnost 

mezi manţely, resp. mezi rozvedenými manţely, je třeba dovodit, ţe i neplněním této 

povinnosti můţe dojít ke spáchání trestného činu zanedbání povinné výţivy. 

 

 

4.2. Výživné 

 

Ústředním pojmem předmětné právní úpravy je pojem výţivné. Tento pojem přitom 

není v zákoně o rodině, ani v jiné právní normě definován. Na výţivné je zpravidla 

pohlíţeno jako na zabezpečování potřeb mezi subjekty rodinněprávního vztahu. Poskytování 

výţivného spočívá nejen v uhrazování výţivy ve vlastním slova smyslu, ale i 

v uspokojování ostatních hmotných potřeb (šaty, obuv) a kulturních potřeb (prostředky na 

rozšiřování a prohlubování vzdělání, na rozvoj zájmů a zálib).
51

 

Výţivné můţe být plněno především placením v pravidelných opětujících se částkách 

(§ 97 odst. 1 zákona o rodině), můţe spočívat v poskytování určitých naturálních plnění 

(např. bydlení) a zejména také v zabezpečování osobní péče o osobu oprávněnou.
52

 

Obsahem vyţivovací povinnosti je i péče o zdraví oprávněné osoby.
53

 Podle soudní praxe 

však nelze za trestný čin zanedbání povinné výţivy povaţovat jednání, kdy zákonný 

zástupce dítěte vyuţije svého práva a za dítě odmítne souhlas s návrhem poskytované léčby 

či jiným lékařským zákrokem, který má být na dítěti proveden.
54

 

Výţivné můţe být plněno ve dvou základních formách, a to buď v naturální podobě, 

nebo v penězích. Výţivné je plněno v naturální formě tehdy, pokud povinná osoba poskytuje 

                                                
51 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 458. 
52 Usnesení NS ze dne 4.12.2003, sp.zn. 7 Tdo 1376/2003 [dostupné v systému ASPI]. 
53 Rozhodnutí NS ze dne 3.7.1987, sp.zn. 11 Tz 21/1987 [dostupné v systému ASPI]. 
54 Usnesení NS ze dne 11.10.2006, sp.zn. 8 Tdo 1135/2006 [dostupné v systému ASPI]. 
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oprávněnému stravu, bydlení, osobní péči, péči o společnou domácnost atd. V peněţní 

formě se vyţivovací povinnost plní zejména tehdy, pokud povinná a oprávněná osoba neţijí 

ve společné domácnosti. Nelze však vyloučit, ţe i v takovém případě bude povinná osoba 

svou vyţivovací povinnost plnit v naturální podobě (a to z části nebo zcela).
55

 V takových 

případech je třeba věnovat pozornost hodnotě a účelnosti naturálního plnění. Zejména je 

nutno trvat na tom, aby naturálním plněním byly v potřebném rozsahu kryty odůvodněné 

potřeby oprávněného.
56

 Za výţivné nelze povaţovat příleţitostná plnění v době styku rodiče 

s dětmi, která mají povahu dárků či jiných podobných plnění nesměřujících k uspokojování 

odůvodněných potřeb nezletilých dětí.
57

 

Soud můţe svým rozhodnutím uloţit povinné osobě plnit vyţivovací povinnost pouze 

v penězích, a to v pravidelných opětujících se částkách, které jsou splatné vţdy měsíc 

dopředu (§ 97 odst. 1 zákona o rodině). V takto stanovené částce by měly být započítány 

nejen obvyklé náklady oprávněné osoby, ale rovněţ výdaje nahodilé. Pokud tedy nedojde ke 

změně poměrů, které mají vliv na stanovení rozsahu vyţivovací povinnosti, nelze po 

povinném poţadovat, aby poskytl plnění nad rámec určených pravidelných dávek.
58

 

 

 

4.3. Určování výše výživného 

 

Základní pravidlo pro určení výţivného, které se uplatní v případě všech druhů 

vyţivovací povinnosti, zakotvuje § 96 odst. 1 zákona o rodině, podle kterého při určení 

výţivného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakoţ i ke schopnostem, 

moţnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, moţností a 

majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důleţitého 

důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, 

popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Zcela shodně je koncipováno 

pravidlo pro určení výţivného podle zákona o registrovaném partnerství (§ 12 odst. 1 

zmíněného zákona).
59

 

Přestoţe zákon v tomto ustanovení mluví o soudu („...soud přihlédne...“), je 

nepochybné, ţe v trestním řízení z tohoto ustanovení vycházejí všechny orgány činné 

                                                
55 K tomu rozsudek NS ze dne 26.6.2001, sp.zn. 4 Tz 114/2001 [dostupný v systému ASPI]. 
56 ŘÍHA, Michal. K trestnému činu zanedbání povinné výţivy. Trestní právo. 2008, č. 6, s. 17-25. 
57 Viz rozhodnutí č. 17/1997 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 13.11.1996, Sb. NS 3/1997 str. 87]. 
58 K tomu rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 12. 1994, sp. zn. 13 Co 588/94 [uveřejněný 

v časopise Právní rozhledy č. 8/1996 str. 374]. 
59 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 535. 
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v trestním řízení. Vyţivovací povinnost vzniká (aţ na níţe uvedené výjimky) přímo na 

základě zákona. Proto podle soudní judikatury je nutno za počátek páchání trestného činu 

zanedbání povinné výţivy povaţovat den, od kterého přestal povinný zaviněně plnit svou 

vyţivovací povinnost bez ohledu na to, zda o povinnosti platit výţivné a o jeho výši rozhodl 

uţ předtím soud v občanskoprávním řízení. Pokud takové rozhodnutí nebylo dosud vydáno, 

orgány činné v trestním řízení rozhodnou o výţivném jako o předběţné otázce podle § 9 

odst. 1 trestního řádu. Protoţe jde o otázku viny, nejsou orgány činné v trestním řízení 

vázány rozhodnutím soudu v občanskoprávním řízení ani tehdy, kdyţ tento soud jiţ o 

výţivném rozhodl. Rozhodnutí soudu v občanském soudním řízení se však v trestním řízení 

zhodnotí jako důkaz podle § 2 odst. 6 trestního řádu.
60

 

Uvedené přitom platí pro všechny druhy vyţivovací povinnosti kromě povinnosti 

přispívat na výţivu rozvedeného manţela (§ 92 zákona o rodině) a povinnosti přispívat na 

výţivu bývalého partnera (§ 11 zákona o registrovaném partnerství). Tyto povinnosti totiţ 

nevznikají přímo na základě zákona, ale jen na základě dohody rozvedených manţelů (resp. 

bývalých partnerů) nebo na základě rozhodnutí soudu v občanskoprávním řízení na návrh 

některého z nich. Trestného činu zanedbání povinné výţivy se proto můţe bývalý manţel 

nebo partner dopustit teprve od okamţiku uzavření dohody nebo od rozhodnutí soudu. Ani 

v tomto případě však orgány činné v trestním řízení nejsou vázány rozhodnutím soudu 

v občanskoprávním řízení, pokud jde o výši výţivného. I zde však musí být 

k občanskoprávnímu rozsudku přihlédnuto jako k důkazu.
61

 

Některé zahraniční právní úpravy trestného činu zanedbání povinné výţivy rovněţ 

nevyţadují, aby bylo výţivné přiznáno rozhodnutím soudu (slovenská a německá právní 

úprava).
62

 Některé právní úpravy však naopak jako podmínku trestní odpovědnosti stanoví, 

ţe pachatel neplní vyţivovací povinnost stanovenou rozhodnutím soudu (ruská a 

francouzská právní úprava). 

Německý soudce není vázán civilním rozsudkem, kterým byla určena výše vyţivovací 

povinnosti, a posuzuje tedy tuto otázku samostatně (je vázán pouze civilním rozsudkem o 

                                                
60 K tomu rozhodnutí č. 32/1979 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 27.10.1977, Sb. NS 4-5/1975 str. 239]; 

rozhodnutí č. 17/2005 Sb. rozh. tr. [rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26.4.2004, Sb. 

NS 3/2005 str. 102]. 
61 Rozhodnutí č. 32/1979 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 27.10.1977, Sb. NS 4-5/1975 str. 239]. 
62 Viz MAURACH, Reinhart; SCHROEDER, Fridrich - Christian; MAIWALD, Manfred. Strafrecht 

Besonderer teil : Teilband 2. 9. vydání. Heidelberg : C.F.Müller, 2005. 563 s. 166; HARRO, Otto. Grundkurs 

Strafrecht : Die einzelnen Delikte. 7. vydání. Berlin : De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags, 2005. s. 364-

365. 
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osobním stavu).
63

 Rozsah vyţivovací povinnosti je dán (vedle moţností, schopností a 

majetkových poměrů povinného) odůvodněnými potřebami oprávněného. Míra potřeb 

oprávněného je závislá zejména na jeho věku, zdravotním stavu, na jeho fyzické a duševní 

vyspělosti, na způsobu přípravy na budoucí povolání, na jeho zálibách a zájmech.
64

 

Odůvodněné potřeby rozlišujeme na potřeby obvyklé (tedy pravidelně se vyskytující) 

a na potřeby nahodilé (vyskytující se např. pouze v určitém období). Mezi hlavní obvyklé 

potřeby řadíme zejména stravu, ošacení, bydlení. Nahodilé potřeby vyţivované osoby 

mohou vzniknout v důsledku zhoršeného zdravotního stavu takové osoby (např. náklady na 

léčbu), mohou souviset např. s nástupem dítěte do školy, s náklady na letní tábor nebo 

lyţařský kurz dítěte. Vzhledem k tomu, ţe zákon o rodině nečiní mezi těmito dvěma druhy 

potřeb ţádný rozdíl, je třeba při určování rozsahu vyţivovací povinnosti vycházet jak 

z potřeb obvyklých, tak i z potřeb nahodilých, jsou-li tyto potřeby odůvodněné. 

Při určování rozsahu vyţivovací povinnosti je třeba vţdy primárně vycházet ze stavu 

majetku a příjmů povinného. Majetek povinného představují všechny penězi ocenitelné 

hodnoty, které náleţí povinnému, zejména movité a nemovité věci. Do majetku povinného 

je třeba řadit i hodnoty náleţející do společného jmění manţelů (u těchto hodnot však nelze 

opomíjet, ţe náleţí rovněţ druhému manţelovi). Mezi příjmy povinného budou patřit 

zejména příjmy ze závislé činnosti a z podnikání, případně i příjmy z vlastního majetku (z 

pronájmu nemovitostí, výnosy cenných papírů apod.). 

Soud v občanském soudním řízení a rovněţ i orgány činné v trestním řízení musí 

pečlivě zkoumat majetkové a výdělkové poměry povinného. Významným zdrojem těchto 

informací je zejména výpověď samotného povinného, kterého však nelze k výpovědi 

v trestním řízení donucovat, a je tedy pouze na něm, jaké informace orgánům činným 

v trestním řízení poskytne. Zpravidla je proto nutné rovněţ opatřit zprávu od zaměstnavatele 

povinného o jeho příjmech v rozhodném období, zprávu o poskytnutých sociálních dávkách 

a případně téţ zprávu příslušného úřadu práce o tom, zda byl povinný veden v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, zda pobíral podporu v nezaměstnanosti a zda s úřadem práce řádně 

spolupracoval. Namístě je rovněţ prověřit, zda je povinný majitelem nemovitosti evidované 

v katastru nemovitostí a zda je v registru motorových vozidel veden jako vlastník 

motorového vozidla. V odůvodněných případech je moţné postupem podle § 8 odst. 2 

                                                
63 SCHÖNKE, Adolf, et al. Strafgesetzbuch : Kommentar. 25. vyd. München : C.H.Beck, 1997. s. 1262; 

rovněţ TRÖNDLE, Herbert, et al. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 51. vyd. München : C.H.Beck, 2003. s. 

1043-1044. 
64 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 462. 
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trestního řádu vyţádat výpisy z bankovních účtů povinného a zjistit stav jeho účtu cenných 

papírů. 

V případě samostatně podnikající povinné osoby mohou vzniknout potíţe při 

zjišťování jejích příjmů. Pokud totiţ tato osoba nespolupracuje a dobrovolně své příjmy 

nedoloţí, mají orgány činné v trestním řízení velmi omezené moţnosti jak tyto informace 

získat. Zákon o rodině tuto situaci řeší pouze v případě vyţivovací povinnosti rodiče k dítěti. 

Podle § 85a odst. 1 zákona o rodině je rodič dítěte, který má příjmy z jiné neţ závislé 

činnosti podléhající dani z příjmů, povinen prokázat své příjmy, předloţit podklady pro 

zhodnocení svých majetkových poměrů a umoţnit zjistit i další skutečnosti potřebné pro 

rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle zvláštních předpisů. Pro případ, ţe rodič 

tuto svou povinnost nesplní, stanoví zákon o rodině zákonnou fikci, podle které se má za to, 

ţe jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7 násobek ţivotního minima jednotlivce podle 

zákona č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu.
65

 Podle § 88 odst. 3 zákona o 

rodině se tato úprava pouţije i v případě výţivného mezi ostatními příbuznými, je-li 

oprávněným nezletilé dítě. 

Vzniká však otázka, zda lze v trestním řízení vycházet z vyţivovací povinnosti 

stanovené na základě fikce. V civilním řízení lze takovou právní úpravu akceptovat, 

v trestním řízení však platí, ţe obviněný nemůţe být jakkoliv donucován k tomu, aby 

aktivně spolupracoval při vyhledávání důkazů proti své osobě.
66

 Je povinností orgánů 

činných v trestním řízení vyhledávat důkazy svědčící o vině (ale i nevině) obviněného, 

v trestním právu je proto nepřípustné přenášet důkazní břemeno na obviněného. V případě 

uplatnění fikce podle § 85a odst. 1 přitom k takovému přenášení důkazního břemene 

nepochybně dochází. Tuto právní úpravu proto v trestním řízení pouţít nelze. Pokud 

povinný rodič odmítne orgánům činným v trestním řízení předloţit doklady o příjmech ze 

své podnikatelské činnosti, musejí se tyto orgány pokusit získat potřebné informace jiným 

způsobem (například výslechem zaměstnanců povinného, jeho obchodních partnerů, 

zajištěním výpisů z podnikatelského bankovního účtu). 

Velmi významným zdrojem informací o příjmech povinného je daňové řízení.
67

 

Daňový řád v § 52 stanoví povinnost mlčenlivosti úředních osob o skutečnostech, které se 

                                                
65 Ke dni 1.1.2011 činila částka ţivotního minima jednotlivce 3.126,- Kč. 
66 Ústavní soud dovodil právo „nebýt donucován k sebeobviňování“ ze zásady presumpce neviny zakotvené 

v čl. 40 odst. 2 Listiny. Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 20.2.2001, sp.zn. Pl. ÚS 29/2000, vyhlášený 

pod č. 236/2001 Sb. 
67 Podle soudní judikatury však při hodnocení možností a schopností rodiče, který je podnikatelem, platit 

výživné na nezletilé děti, nelze vycházet pouze z údajů uváděných v přiznání k dani z příjmu povinného rodiče. 

Jeho možnosti a schopnosti jsou určovány mimo jiné i hodnotou zboží a zásob na jeho prodejně, pohledávkami 
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při správě daní a poplatků dozvědí. Výjimky z této mlčenlivosti jsou uvedeny v § 53 

zmíněného zákona. V tomto ustanovení zákon mimo jiné umoţňuje sdělit soudu údaje 

potřebné pro účely rozhodnutí o výţivném (§ 53 odst. 1 písm. c) daňového řádu). Tato 

výjimka se však týká pouze civilního řízení, nikoliv řízení trestního. Správce daně poskytuje 

informace orgánům činným v trestním řízení, pokud je trestní řízení vedeno k objasnění 

některého z trestných činů uvedených § 53 odst. 2 daňového řádu. Mezi těmito trestnými 

činy však zanedbání povinné výţivy uvedeno není. Paradoxně tak orgány činné v trestním 

řízení nemohou (na rozdíl od civilního soudu) vyţadovat od správce daně informace o 

příjmech povinné osoby k posouzení její případné trestní odpovědnosti. Je přitom otázkou, 

zda se jedná o úmysl zákonodárce nebo pouze o legislativní chybu (opomenutí). V kaţdém 

případě by bylo na místě přehodnotit tuto právní úpravu a případně alespoň u výţivného na 

nezletilé dítě umoţnit poskytování informací z daňového řízení pro potřeby řízení trestního. 

Při stanovení výţivného v případě povinného, který je podnikatelem, je nutno 

vycházet z jeho příjmů z podnikatelské činnosti, od kterých je nutno odečíst výdaje, které 

povinný účelně vynaloţil na dosaţení a udrţení svých příjmů. Od takto zjištěných příjmů by 

však neměly být odečítány výdaje, které sice podnikatel učinil, ale které nebyly nezbytně 

nutné k dalšímu provozování podnikatelské činnosti. Je totiţ třeba vycházet z toho, ţe 

prvořadou povinností povinného je dostát zákonné vyţivovací povinnosti a teprve zbývající 

finanční prostředky je moţno pouţít k rozvoji podnikatelských aktivit.
68

 

Z ustanovení § 96 odst. 1 zákona o rodině plyne, ţe při určování vyţivovací povinnosti 

se rovněţ přihlíţí k majetku a příjmům, které sice povinný reálně nemá, ale vzhledem ke 

svým moţnostem a schopnostem by těchto příjmů a majetku mohl dosáhnout.
69

 

Moţnosti povinného jsou chápány jako objektivní kategorie, schopnosti jako kategorie 

subjektivní.
 
Konkrétně je nutné zohlednit věk, zdravotní stav, vzdělání, manuální zručnost, 

pracovní návyky a pracovní zkušenosti, flexibilitu, adaptabilnost, sociální (ne)zralost 

povinného, nepříznivou situaci na trhu práce, vysokou nezaměstnanost v regionu apod.
70

 

                                                                                                                                                 
za jinými osobami a v neposlední řadě i majetkovými hodnotami spočívajícími v nemovitostech tohoto rodiče. 

Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 11. 1994, sp. zn. 7 Co 1336/94 [uveřejněný 

v časopise Soudní rozhledy č. 2/1995 str. 30]. 
68 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 8. 1992, sp. zn. 8 Co 213/92 [uveřejněný v časopise 

Soudní rozhledy č. 2/1996 str. 26]. 
69 Podle Dolenského však nelze tento přístup uplatňovat bez jakéhokoliv omezení a zejména z něj nelze 

vyvozovat trestní důsledky. Uvádí, ţe vzdání se výhodnějšího zaměstnání nebo zřeknutí se majetkových výhod 

můţe být trestné jako vyhýbání se vyţivovací povinnosti. Jestliţe však povinný potom neplní a ani nemůţe 

plnit vyšší výţivné určené podle fiktivního základu, nelze jej trestat. Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání 

povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 34. 
70 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 459. 
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V souvislosti s posuzováním trestní odpovědnosti povinných osob se lze setkat s 

následujícími třemi základními modelovými situacemi: 

 

a) povinná osoba má dostatečný příjem nebo majetek, výţivné však nehradí z jiných 

důvodů, 

b) povinná osoba nemá dostatečný příjem, ani majetek, aby výţivné hradila, je však v jejích 

moţnostech a schopnostech opatřit si prostředky k hrazení výţivného, 

c) povinná osoba nemá dostatečný příjem, ani majetek a není ani v jejích moţnostech a 

schopnostech opatřit si prostředky k hrazení výţivného. 

 

 

a) povinná osoba má dostatečný příjem nebo majetek, výživné však nehradí z jiných 

důvodů 

Situace popsaná pod bodem a) je v praxi překvapivě častá. Důvody, proč povinný 

výţivné nehradí, přitom mohou být různé. Velmi častým důvodem pro takové jednání jsou 

neshody mezi rodiči nezletilého dítěte.
71

 Někdy dokonce dochází k tomu, ţe jeden z rodičů 

záměrně odmítá platit výţivné, neboť není spokojen se stanoveným rozsahem styku 

s dítětem. Častou námitkou neplatícího rodiče je také to, ţe výţivné není druhým rodičem 

pouţíváno (výlučně) ve prospěch dítěte. V případě výţivného na zletilé dítě povinný často 

odmítá výţivu poskytovat s tím, ţe dítě je jiţ schopno samo se ţivit nebo ţe dítě studuje 

nepřiměřeně dlouhou dobu. Důvodem pro neplacení výţivného můţe být i to, ţe otec, 

kterému svědčí domněnka otcovství, se nepovaţuje za biologického otce dítěte. 

Pokud jsou splněny další zákonné podmínky pro vznik vyţivovací povinnosti 

(odkázanost na výţivu, soulad s dobrými mravy apod.) nemohou mít výše popsané 

„výhrady“ povinné osoby vliv na existenci její zákonné vyţivovací povinnosti, a tudíţ není 

vyloučena ani její trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výţivy. 

 

b) povinná osoba nemá dostatečný příjem, ani majetek, aby výživné hradila, je však 

v jejích možnostech a schopnostech opatřit si prostředky k hrazení výživného 

                                                
71 Podle usnesení NS ze dne 14.4.2004, sp.zn. 6 Tdo 326/2004 [dostupné v systému ASPI] „konfliktní vztahy 

mezi rodiči, které jeden z rodičů pociťuje jako újmu na svých rodičovských právech, nelze přičítat k tíži 

nezletilých dětí a zpochybňovat tak jejich nárok na výživné odkazem na rozpor s dobrými mravy ve smyslu § 96 

odst. 2 zákona o rodině“. 
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Jednoznačně nejproblematičtější jsou situace, kdy povinná osoba nemá dostatečný 

příjem, ani majetek, aby výţivné hradila, je však v jejích moţnostech a schopnostech opatřit 

si prostředky k hrazení výţivného.
72

 

Nejčastěji se lze setkat s povinnými, kteří neplní svou vyţivovací povinnost z důvodu 

své nezaměstnanosti. V těchto případech je vţdy třeba pečlivě posuzovat to, zda povinný má 

reálnou moţnost nalézt si zaměstnání, zejména zda je veden jako uchazeč o zaměstnání na 

příslušném úřadu práce a zda s tímto úřadem řádně spolupracuje. Je třeba vycházet z toho, 

ţe osoba povinná k placení výţivného musí sama vyvíjet snahu získat zdroj příjmů tak, aby 

byla schopna svou povinnost řádně plnit. Po takové povinné osobě lze poţadovat nejen, aby 

si hledala zaměstnání v místě svého bydliště, ale i v širším okolí.
73

 Stejně tak po ní lze 

poţadovat, aby přijala méně placené zaměstnání, které neodpovídá její kvalifikaci či 

vzdělání, pokud ve svém oboru nemůţe dlouhodobě zaměstnání nalézt. Typickým projevem 

nedostatečné snahy povinné osoby nalézt si zaměstnání je její vyřazení z evidence úřadu 

práce pro nesoučinnost (podle § 30 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů).
74

 K posouzení moţností povinné osoby nalézt si zaměstnání je vhodné 

vyţádat zprávu od místně příslušného úřadu práce o stavu pracovního trhu v bydlišti 

povinného (včetně počtu volných míst vhodných pro povinného). 

Pokud povinný ukončil pracovní poměr, je třeba zjišťovat, z jakého důvodu se tak 

stalo, a při určování vyţivovací povinnosti k tomu pak přihlédnout.
75

 Není přitom rozhodné, 

z jaké strany došlo k ukončení pracovního poměru, ale jaký byl skutečný důvod jeho 

ukončení. Nelze proto klást povinnému k tíţi, ţe sám pracovní poměr ukončil, kdyţ mu 

zaměstnavatel nevyplácel mzdu nebo kdyţ jej k tomuto kroku přiměl jeho zdravotní stav. 

Pro určení vyţivovací povinnost však bude významné, kdyţ povinný ze zaměstnání odejde 

bez jakéhokoliv důvodu (např. s tvrzením, ţe jej práce nebavila) nebo pokud s ním byl 

pracovní poměr rozvázán pro porušení pracovní kázně.
76

 

Při stanovení vyţivovací povinnosti je rovněţ třeba zohledňovat dispozice povinného 

se svým majetkem. Nelze připustit, aby povinný svou vyţivovací povinnost záměrně 

sniţoval převáděním výnosného majetku na třetí osoby (manţela, rodiče apod.). Za takový 

„zkracovací“ úkon by bylo moţno povaţovat i vzdání se dědictví nebo uzavření zjevně 

                                                
72 Touto otázkou se v obecné rovině podrobně zabývá stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 6/2001 Sb. v. 

s. 
73 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. 10 Co 289/2003 [uveřejněné v časopise Soudní 

rozhledy č. 1/2004]. 
74 K tomu usnesení NS ze dne 26.8.2009, sp.zn. 7 Tdo 946/2009 [dostupné v systému ASPI]. 
75 K této otázce rozhodnutí NS ze dne 16.3.2000, sp.zn. 7 Tz 24/2000 [uveřejněné v časopise Soudní judikatura 

č. 8/2000 pod publikačním číslem 26/2000]. 
76 K tomu rozhodnutí č. 22/1992 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 19.4.1991, Sb. NS 1/1992 str. 65]. 
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nevýhodné dohody o vypořádání dědictví. Stejně tak je nutno zabývat se tím, zda povinný 

nečiní zjevně nepřiměřená vydání. Pokud povinný nějakým způsobem skutečně svůj majetek 

zmenšil, je třeba při určování vyţivovací povinnosti vycházet ze stavu jeho majetku, jakoby 

k takovému zmenšení nedošlo. 

Smyslem právní úpravy výţivného není v ţádném případě to, aby povinný podřídil 

veškerý svůj pracovní i osobní ţivot plnění vyţivovací povinnosti. Při určování vyţivovací 

povinnosti je proto nutné přihlíţet i k potřebám povinného. Vydání na uspokojování 

takových potřeb by však měla odpovídat majetku a příjmům povinného. Nezaměstnaný 

povinný proto bude jen velmi těţko obhajovat neplacení výţivného, kdyţ vyjde najevo, ţe 

kouří cigarety, ve větší míře poţívá alkoholické nápoje nebo hraje hazardní hry. 

V praxi rovněţ vznikají komplikace s určením výţivného v případě, ţe je povinná 

osoba ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
77

 Pokud povinná osoba ve 

věznici pracuje, pak je třeba vycházet při stanovení vyţivovací povinnosti z výše 

dosahovaného příjmu (který v řadě případů bude i větší neţ příjem, který taková osoba 

dosahovala na svobodě). V případě, ţe povinná osoba ve věznici nemá zaměstnání, pak je 

třeba zjišťovat, z jakého důvodu tomu tak je. Pokud povinná osoba má moţnost ve vězení 

pracovat, ale záměrně této povinnosti nevyuţívá nebo se práci dokonce vyhýbá, pak je na 

místě vycházet z toho, ţe tato osoba má moţnost plnit svou vyţivovací povinnost a mělo by 

vůči ní být postupováno tak, jako by reálně výţivné v přiměřené výši plnit mohla. Jiná 

situace nastává tehdy, pokud není v moţnostech příslušné věznice zajistit povinné osobě 

pracovní zařazení. V těchto případech praxe vychází z toho, ţe taková osoba není 

z objektivních příčin schopna své vyţivovací povinnosti dostát. I tento závěr však lze 

zpochybnit konstatováním, ţe povinná osoba sama vlastní vinou zmařila moţnost plnit svou 

vyţivovací povinnost, kdyţ se dopustila trestné činnosti, pro kterou byla odsouzena 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
78

 Tento přístup by měl být uplatňován zejména 

vůči osobám, které jsou ve výkonu trestu (případně i ve vazbě) pro úmyslnou trestnou 

činnost. Tento názor lze opřít i o závěr Ústavního soudu, podle kterého, „zbavil-li se rodič 

svým úmyslným jednáním, pro které byla na něj uvalena vazba a pro něž byl následně 

odsouzen k trestu vězení, objektivní možnosti plnit svoji vyživovací povinnost vůči svému 

                                                
77 K tomu blíţe MANDLÍKOVÁ, Ema. Ke specifikům vyţivovací povinnosti osob odsouzených k trestu odnětí 

svobody a pracovní odměně odsouzených. Trestněprávní revue. 2003, č. 10, s. 299. 
78 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. 11 Co 507/97 [uveřejněné v časopise Soudní 

judikatura č. 14/1998]: „Byl-li otec ve vazbě a posléze ve výkonu trestu proto, že se dopustil trestného činu 

týrání svěřené osoby (nezletilého dítěte), vychází soud při rozhodování o výživném k této osobě z jeho možností 

a schopností, které měl v době před vzetím do vazby.“ 
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nezletilému dítěti, nelze tuto skutečnost přičítat k tíži tohoto dítěte, jež podle čl. 32 odst. 4 

Listiny základních práv a svobod má základní právo na rodičovskou výchovu a péči.“
79

 

V současné době se lze setkat s případy, kdy bylo proti povinnému zahájeno 

insolvenční řízení a bylo soudem rozhodnuto o úpadku a způsobu jeho řešení.
80

 Předně je 

přitom třeba poznamenat, ţe samotným rozhodnutím o úpadku povinného nedochází 

k zániku jeho vyţivovací povinnosti. 

 V důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení konkurzu však povinný ztrácí moţnost 

disponovat se svým majetkem náleţejícím do majetkové podstaty (§ 246 odst. 1 

insolvenčního zákona). V průběhu konkurzu by proto měl výţivné za povinného hradit 

soudem ustanovený insolvenční správce. Pohledávky na výţivném mají v insolvenčním 

řízení privilegované postavení, neboť patří mezi tzv. pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za podstatou. Insolvenční správce je tudíţ můţe hradit kdykoliv po rozhodnutí 

o úpadku, a to v plné výši.
81

 Povinný, který je v úpadku a na jehoţ majetek byl prohlášen 

konkurz, se můţe dopustit trestného činu zanedbání povinné výţivy, pokud ví, ţe za něj 

insolvenční správce výţivné neplatí, a jestliţe mu byla ponechána část mzdy (platu), z níţ 

má moţnost výţivné hradit.
82

 Je přitom jeho povinností upozornit insolvenčního správce na 

skutečnost, ţe má vyţivovací povinnost ke svému dítěti. Nesplnění této povinnosti můţe být 

povaţováno za snahu vyhýbat se vyţivovací povinnosti ve smyslu § 196 odst. 2 trestního 

zákoníku.
83

 

Jiná situace však nastává v případě, kdy soud povolil v rámci řešení úpadku tzv. 

oddluţení. V případě oddluţení totiţ zůstává dispoziční právo k majetku povinnému, ten 

však musí plnit soudem stanovený splátkový kalendář (viz § 409 insolvenčního zákona). I 

při řešení úpadku oddluţením přitom platí, ţe nárok na výţivné má privilegované postavení 

a měl by být povinným uspokojován přednostně. 

Při posuzování trestní odpovědnosti povinného, který řádně neplní vyţivovací 

povinnost v důsledku svého úpadku, je třeba vţdy pozorně zkoumat důvody, které k úpadku 

povinného vedly. Trestní odpovědnost povinného za trestný čin zanedbání povinné výţivy 

nebude vyloučena, pokud bude prokázáno, ţe si povinný úpadek sám zaviněně způsobil 

                                                
79 Nález Ústavního soudu ze dne 6.2.2008, sp.zn. IV. ÚS 1181/07 [nález č. 32/2008 Sb.n.u.US]; rovněţ 

HANUŠ, Libor. K určení výţivného „hrazeného“ osobou zbavenou osobní svobody v důsledku úmyslné 

trestné činnosti. Právní rozhledy. 2008, č. 8, s. 297. 
80 K insolvenčnímu řízení blíţe viz KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 985 s. 
81 Viz § 169 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona. 
82 Rozhodnutí č. 27/2007 Sb. rozh. tr. [usnesení NS ze dne 19. 7. 2006, Sb. NS 5/2007 str. 425]. 
83 Usnesení NS ze dne 29.12.2010, sp.zn. 4 Tdo 1226/2010 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>]. 
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(např. nepřiměřenými výdaji, nerozumným uzavíráním spotřebitelských úvěrů, úmyslným 

působením škody jiným osobám). 

 

c) povinná osoba nemá dostatečný příjem, ani majetek a není ani v jejích možnostech a 

schopnostech opatřit si prostředky k hrazení výživného 

V některých případech nelze povinné osobě výţivné stanovit. Jedná se o případy, kdy 

se osoba povinná výţivou ocitla v situaci, kdy jí bez jejího zavinění znatelně poklesly 

příjmy, a stanovením a placením výţivného by se dostala pod hranici ţivotního minima.
84

 

V takovýchto případech samozřejmě nepřichází v úvahu ani uplatnění trestní odpovědnosti. 

Výţivné nelze zpravidla stanovit osobám, které se nikoliv vlastní vinou ocitly bez 

zaměstnání, a to za podmínky, ţe se zaevidovaly na úřadu práce a prokazatelně vyvíjejí 

snahu zaměstnání si nalézt. Takové osoby, byť by nehradily výţivné po dobu delší neţ čtyři 

měsíce, se trestného činu nedopouštějí. Velmi obezřetně je ale nutno přistupovat 

k případům, kdy je taková osoba bez zaměstnání velmi dlouhou dobu (zpravidla několik let). 

I přes formálně bezvadnou spolupráci s úřadem práce totiţ u takové osoby nelze vyloučit, ţe 

ve skutečnosti zaměstnání nehledá a závislost na sociálních dávkách jí vyhovuje. 

Neplnění vyţivovací povinnosti nebude zpravidla trestné ani v případě osob s váţným 

zdravotním postiţením, které jsou dlouhodobě nezpůsobilé k práci, jakoţ i u osob, které jsou 

samy ještě odkázány na výţivu jiné osoby. 

 

 

4.4. Některé další otázky obecné úpravy vyživovací povinnosti 

 

Podle § 96 odst. 2 zákona o rodině nelze výţivné přiznat, jestliţe by to bylo v rozporu 

s dobrými mravy. Dobré mravy, ač jsou zákonným pojmem, nejsou zákonem definovány. 

Jejich obsah spočívá v obecně platných normách morálky, u kterých je dán obecný zájem na 

jejich respektování.
85

 Velice zdrţenlivě je třeba otázku rozporu s dobrými mravy posuzovat 

v případě vyţivovací povinnosti rodiče vůči nezletilému dítěti. 

Výţivné v zásadě nelze poţadovat předem na určité období. Z této zásady zná zákon o 

rodině pouze tři výjimky, a to v případě tzv. tezaurace výţivného pro dítě (§ 97 odst. 2 

zákona o rodině), v případě jednorázového vyrovnání mezi rozvedenými manţely (§ 94 

odst. 2 zákona o rodině) a v případě nároku těhotné ţeny, která se můţe domáhat na otci 

                                                
84 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 461. 
85 Tamtéţ s. 463. 
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dítěte (i pravděpodobném), aby předem sloţil částku na úhradu její výţivy, jakoţ i na úhradu 

nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. 

V případě výţivného pro dítě (nezletilé i zletilé) je moţné, aby soud uloţil povinné 

osobě (zpravidla rodiči, můţe však jít i o jiného příbuzného) sloţit peněţní částku pro 

výţivné splatné v budoucnosti (§ 97 odst. 2 zákona o rodině). Jedinou zákonnou podmínkou 

k tomuto postupu je, ţe jde o případ vhodný zvláštního zřetele. Zákon o rodině takové 

případy nijak dále nekonkretizuje, z povahy věci půjde v praxi zejména o případy, kdy 

povinný nemá pravidelný stabilní příjem, kdy získal větší majetek např. děděním, v případě, 

ţe se chystá dlouhodobě odcestovat do ciziny apod. Je třeba zdůraznit, ţe sloţením této 

částky v ţádném případě nezaniká vyţivovací povinnost k dítěti. Samotné nesloţení peněţní 

částky nemůţe zakládat trestní odpovědnost rodiče, byť je mu taková povinnost uloţena 

soudem. 

Právo na výţivné se nepromlčuje, promlčet se můţe pouze nárok na jednotlivou dávku 

výţivného (§ 98 odst. zákona o rodině). Vyţivovací povinnost tedy trvá bez ohledu na to, 

zda je výţivné povinnou osobou skutečně poskytováno, a i bez ohledu na to, zda je dluţné 

výţivné oprávněnou osobou soudně vymáháno. Naopak nárok na zaplacení jednotlivé dávky 

výţivného se promlčí, pokud není před uplynutím promlčecí lhůty uplatněn u soudu. 

Skutečnost, ţe jednotlivá dávka výţivného je jiţ promlčená, nemá pro trestní odpovědnost 

pachatele ţádný význam.
86

 

Přestoţe vyţivovací povinnost vzniká přímo ze zákona (s výjimkou vyţivovací 

povinnosti mezi rozvedenými manţely a vyţivovací povinnosti po zrušení partnerství) nelze 

v soudním řízení přiznat tento nárok za období před zahájením soudního řízení. Jedinou 

výjimkou je nárok dítěte, který je moţné přiznat aţ tři roky zpětně od zahájení soudního 

řízení. 

Bylo-li výţivné stanoveno rozhodnutím soudu, pak je moţné, aby soud své rozhodnutí 

změnil, pokud dojde ke změně poměrů (§ 99 odst. 1 zákona o rodině). Rozhodnutí ve věcech 

výţivného jsou tedy vydávána cum clausula rebus sic stantibus.
87

 Soud v zásadě výši 

výţivného upraví pouze na návrh. Bez návrhu tak činí pouze v případě nezletilých dětí. 

Dojde-li ke zrušení nebo sníţení tohoto výţivného za minulou dobu, spotřebované výţivné 

se nevrací. 

 

 

                                                
86 K tomu stanovisko č. 11/1984 Sb. rozh. tr. [stanovisko NS ze dne 18.11.1983, Sb. NS 4-5/1984 str. 192]. 
87 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al. Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 

138. 
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4.5. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí 

 

V hlavě první třetí části zákona o rodině je upravena vzájemná vyţivovací povinnost 

mezi rodiči a dětmi. Zákonnou vyţivovací povinnost tedy nemají pouze rodiče ke svým 

dětem, ale rovněţ i děti ke svým rodičům. 

V této souvislosti je třeba uvést, ţe pojem dítě je nutno vykládat v rodinném právu 

jinak, neţ tomu je v právu trestním. V rodinném právu se dítětem rozumí přímý potomek, 

tedy příbuzný v pokolení přímém v prvním stupni
88

, a to bez ohledu na jeho věk („kaţdý 

člověk je po celý ţivot dítětem svých rodičů“), naopak v trestním právu je dítětem osoba 

mladší osmnácti let (§ 126 trestního zákoníku). Rodiči dítěte jsou matka a otec. Matkou je 

podle § 50a zákona o rodině ţena, která dítě porodila. Otcem dítěte je muţ, kterému svědčí 

některá z domněnek otcovství (§ 51 a násl. zákona o rodině). Vyţivovací povinnost trvá i u 

rodičů, jejichţ rodičovská zodpovědnost byla soudem omezena, pozastavena nebo kteří byli 

rodičovské zodpovědnosti zbaveni (§ 44 zákona o rodině).
89

 Vzájemná vyţivovací povinnost 

vzniká i na základě osvojení.
90

 

 

 

4.5.1. Vyživovací povinnost rodičů k dětem 

 

a) vznik vyživovací povinnosti 

Vznik vyţivovací povinnosti rodiče k dítěti je spojen s okamţikem vzniku 

rodinněprávního vztahu. Matce vzniká vyţivovací povinnost k dítěti okamţikem narození 

dítěte. U otce je rozhodující okamţik uplatnění jedné ze tří domněnek otcovství. Vyţivovací 

povinnost osvojitele vůči osvojenci vzniká právní mocí rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o 

osvojení. 

Je třeba poznamenat, ţe rozhodnutí soudu o popření otcovství (stejně jako rozhodnutí 

o určení otcovství) má konstitutivní povahu, a tudíţ nelze jeho účinky dovozovat zpětně 

(např. ke dni narození dítěte). Z pohledu trestní odpovědnosti tak nelze nově určenému otci 

klást za vinu, ţe neplnil vůči svému dítěti vyţivovací povinnost před právní mocí rozhodnutí 

o určení jeho otcovství, a to ani tehdy, pokud tento muţ prokazatelně věděl, ţe je 

biologickým otcem dítěte. Obdobně je třeba posuzovat situace, kdy bylo otcovství určeno 

                                                
88 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 395. 
89 Rozhodnutí č. 10/1977 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 7.9.1976, Sb. NS 1/1977 str. 30]. 
90 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 396. 
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společným prohlášením rodičů.
 91

 Z tohoto důvodu ani neplnění výţivného určeného 

předběţným opatřením v rámci řízení o určení otcovství nezakládá trestní odpovědnost 

podle § 196 trestního zákoníku.
92

 

Na tomto místě je třeba uvést, ţe určení otcovství je otázkou osobního stavu, kterou 

orgány činné v trestním řízení nemohou samy posoudit jako tzv. předběţnou otázku (§ 9 

odst. 2 trestního řádu). Proto i spolehlivé zjištění orgánů činných v trestním řízení o tom, ţe 

matrikový otec není biologickým otcem dítěte, nemůţe mít jakýkoliv vliv na posouzení jeho 

trestní odpovědnosti.
93

 

Vyţivovací povinnost rodiče k dítěti trvá po dobu, po kterou není dítě schopno samo 

se ţivit (§ 85 odst. 1 zákona o rodině). Teorie i praxe v této souvislosti mluví o tzv. stavu 

odkázanosti dítěte na své rodiče. Schopnost samostatně se ţivit bývá tradičně interpretována 

extenzivně jako schopnost samostatně uspokojovat všechny potřeby (hmotné, kulturní, i 

bytové).
94

 Obecně lze mít za to, ţe dítě není schopno se ţivit nejméně do ukončení povinné 

školní docházky. Stav odkázanosti u dítěte trvá do doby ukončení přípravy k výkonu 

budoucího povolání studiem na střední a případně i na vysoké škole (nebo vyšší odborné 

škole).
95

 Pokud má dítě během studia nějaké příjmy, je třeba posoudit, zda se jedná o příjmy 

ojedinělé (z různých příleţitostných brigád), které zpravidla neovlivňují trvání vyţivovací 

povinnosti rodiče, nebo zda jiţ jde o příjmy pravidelné, které postačují k uspokojování 

potřeb dítěte.
96

 

Předpokladem existence vyţivovací povinnosti rodiče k dítěti je rovněţ schopnost a 

moţnost rodiče vyţivovací povinnost plnit (§ 85 odst. 2 zákona o rodině). Při posuzování 

naplnění toho zákonného poţadavku se však vychází nejenom z reálné majetkové situace 

rodiče, ale zejména se zohledňuje jeho (potenciální) moţnost své vyţivovací povinnosti 

dostát. Samotná skutečnost, ţe je rodič bez jakýchkoliv příjmů, nemůţe vést bez dalšího 

k závěru, ţe není v jeho moţnostech vyţivovací povinnost plnit. V takovýchto případech je 

                                                
91 K tomu rozhodnutí č. 33/1979 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 3.11.1977, Sb. NS 4-5/1979 str. 244]. 
92 Rozhodnutí č. 18/1984 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 29.7.1983, Sb. NS 4-5/1984 str. 242]. 
93 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.1994, sp.zn. 7 Tz 3/94 [uveřejněné v časopise Soudní 

rozhledy č. 3/1994 str. 69]; shodně DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis 
Carolinae - Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 24. 
94 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 396. 
95 Vyţivovací povinnost ke zletilému dítěti však zanikne, pokud v důsledku zavinění dítěte délka studia na 

vysoké škole přesáhne dobu obvyklého studia daného studijního programu (dítě řádně neplní své studijní 

povinnosti apod.). K tomu viz rozhodnutí NS ze dne 11.2.2009, sp.zn. 7 Tdo 108/2009 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>]. 
96 Viz rozhodnutí č. 76/1968 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10.1.1968, Sb. NS 

8/1968 str. 474]. 
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třeba pečlivě zkoumat, zda má takový rodič reálnou šanci nalézt zaměstnání, popř. jiný zdroj 

příjmů a takto své vyţivovací povinnosti dostát. 

V některých zcela výjimečných případech můţe vzniku vyţivovací povinnosti rodiče 

k dítěti bránit rozpor s dobrými mravy (§ 96 odst. 2 zákona o rodině). V soudní judikatuře 

byl vyjádřen názor, ţe nepřiznání výţivného nezletilému dítěti pro rozpor s dobrými mravy 

je v zásadě vyloučeno před dovršením jeho patnáctého roku věku.
97

  Důvodem pro neplnění 

vyţivovací povinnosti pro rozpor s dobrými mravy však nemůţe být skutečnost, ţe rodič 

nemá reálnou moţnost styku s dítětem, a to ani tehdy, pokud druhý rodič tomuto styku brání 

i přes rozhodnutí soudu, kterým je takový styk povolen. Je totiţ třeba vycházet z toho, ţe 

výţivné je poskytováno na úhradu potřeb dítěte, nikoliv druhého rodiče, a tudíţ protiprávní 

jednání druhého rodiče nemůţe být na újmu nezletilému dítěti.
98

 Pro rozpor s dobrými 

mravy pak samozřejmě nemůţe být odmítáno plnění vyţivovací povinnosti ani pro jiné 

rozpory mezi rodiči. Pro rozpor s dobrými mravy mohou rodiče odmítnout poskytovat 

zletilému dítěti výţivné například tehdy, pokud by se vůči nim takové dítě dopustilo 

trestného činu, případně jiného závaţnějšího protiprávního či nemorálního jednání.  

 

b) zánik vyživovací povinnosti 

Vyţivovací povinnost rodiče k dítěti absolutně zaniká v případě zániku 

rodinněprávního vztahu, tedy smrtí rodiče nebo dítěte, osvojením dítěte a rovněţ popřením 

otcovství k dítěti. 

K relativnímu zániku vyţivovací povinnosti dochází v případě, ţe dítě začne být 

schopno samo se ţivit (§ 85 odst. 1 zákona o rodině). V určitých případech tak můţe 

vyţivovací povinnost rodičů k dítěti trvat celý ţivot dítěte (zejména v případech váţnějších 

tělesných či duševních postiţení dítěte). Není vyloučeno, aby vyţivovací povinnost rodiče 

k dítěti znovu vznikla, a to například v případě, kdy dítě začne studovat nebo utrpí úraz, 

v jehoţ důsledku ztratí schopnost se samo ţivit (teorie mluví o tzv. elasticitě vyţivovací 

povinnosti). 

Zákon o rodině nespojuje zánik vyţivovací povinnosti k dítěti s dosaţením určitého 

věku vyţivovaného dítěte.
99

 Pro trvání vyţivovací povinnosti rodiče k dítěti tak není 

                                                
97 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. 10 Co 976/2005 [uveřejněný 

v časopise Soudní rozhledy č. 1/2007 str. 32]. 
98 Viz např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.11.1999, sp.zn. 5 Co 2661/99 

[uveřejněný v časopise Právní rozhledy č. 7/2000 str. 323], ve kterém se uvádí: „Pokud dojde k dlouhodobému 

vyloučení jednoho z rodičů ze styku s nezletilými dětmi, který to následně pociťuje jako újmu na svých 

rodičovských právech, nelze tento důsledek přičítat nezletilým dětem a přiznání výživného ze strany 

vyloučeného rodiče pak není v rozporu s dobrými mravy.“ 
99 Usnesení NS ze dne 4.12.2003, sp.zn. 7 Tdo 1376/2003 [dostupné v systému ASPI]. 
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rozhodující dosaţení zletilosti. Někdy se lze setkat s názorem, ţe vyţivovací povinnost 

k dítěti zaniká dosaţením 26 let věku dítěte. Tento názor je však právně nepodloţený a je 

zjevně způsoben směšováním otázky výţivného s institutem „nezaopatřeného dítěte“, který 

je pouţíván předpisy práva sociálního zabezpečení (především zákonem č. 117/1995 Sb., o 

státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). 

Dosaţení zletilosti dítěte tedy nemá samo o sobě vliv na trvání vyţivovací 

povinnosti.
100

 Okamţikem dosaţení zletilosti však dítě získává plnou způsobilost k právním 

úkonům, a to i k úkonům procesním. Po dosaţení zletilost je tak třeba výţivné poskytovat 

přímo k rukám dítěte. Pokud má být nárok na výţivné zletilého dítěte uplatněn u soudu, 

musí tento nárok být uplatněn přímo zletilým dítětem (to platí i pro vykonávací řízení). 

Pokud však bylo výţivné k dítěti určeno soudem ještě za trvání jeho nezletilosti, má toto 

určení účinky i po dosaţení zletilosti dítěte.
101

 Zletilost dítěte rovněţ umoţňuje započíst 

pohledávku z výţivného na základě dohody (§ 97 odst. 3 zákona o rodině). 

 

c) rozsah vyživovací povinnosti 

Kaţdý rodič má vlastní povinnost vyţivovat své dítě podle svých moţností, schopností 

a majetkových poměrů (§ 85 odst. 2 ZoR). Dítě má právo podílet se na ţivotní úrovni svých 

rodičů. Při stanovení vyţivovací povinnosti je tudíţ třeba primárně vycházet ze ţivotní 

úrovně rodiče a není moţné výši výţivného omezovat s poukazem na niţší potřeby dítěte.
102

 

Současná právní úprava vychází z myšlenky, ţe dítě má mít stabilní ţivotní úroveň bez 

ohledu na to, zda jeho rodiče spolu ţijí nebo zda ţije pouze s jedním z rodičů. Na druhou 

stranu je však stále třeba trvat na tom, ţe výţivné má ryze osobní charakter a nemůţe být 

spotřebováváno ve prospěch jiných osob neţ dítěte, kterému náleţí. Zákon o rodině 

výslovně počítá i s moţností, ţe část výţivného můţe být pouţita na tvorbu úspor určených 

zejména na budoucí vzdělání dítěte (§ 85a odst. 2 zákona o rodině). 

V odborné literatuře
103

 byl vyjádřen názor, ţe při posuzování trestní odpovědnosti u 

trestného činu zanedbání povinné výţivy nelze vycházet z ustanovení § 85 odst. 2 zákona o 

rodině a při určení výše vyţivovací povinnosti je nutno vycházet pouze z oprávněných 

potřeb vyţivovaného. Tento názor vychází z toho, ţe soudy v civilním řízení velmi často 

                                                
100 Viz např. ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al. Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 

2009. s. 141. 
101 Usnesení NS ze dne 4.12.2003, sp.zn. 7 Tdo 1376/2003 [dostupné v systému ASPI]. 
102 K tomu HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 403; rovněţ ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al. Občanské právo hmotné 3. 5. 

vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 142. 
103 ŘÍHA, Michal. K trestnému činu zanedbání povinné výţivy. Trestní právo. 2008, č. 6, s. 17-25. 
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právě na základě aplikace § 85 odst. 2 zákona o rodině přiznávají oprávněným osobám 

„vskutku astronomické“ částky výţivného. Autor citovaného názoru zjevně vychází z toho, 

ţe při uplatňování trestní represe je třeba vycházet ze zásady zdrţenlivosti a subsidiarity, a 

tudíţ trestní právo by mělo chránit pouze tu část nároku oprávněné osoby na výţivné, která 

slouţí k zajišťování jejích základních potřeb. Ta část výţivného, která jiţ tyto základní 

potřeby přesahuje, by trestním právem být chráněna neměla, coţ nevylučuje poskytnutí 

ochrany jinými prostředky práva (výkon rozhodnutí a exekuce). 

S tímto názorem však nelze zcela souhlasit. Je totiţ zřejmé, ţe trestní zákoník 

v případě trestného činu zanedbání povinné výţivy odkazuje na úpravu vyţivovací 

povinnosti v zákoně o rodině, přičemţ nelze jakkoliv dovodit, ţe by právní úprava 

výţivného neměla být pouţita jako celek, tedy ve stejném rozsahu jako ji aplikují civilní 

soudy. Problém, na který autor poukazuje, proto nelze řešit obecným vyloučením aplikace 

ustanovení § 85 odst. 2 zákona o rodině, ale tento problém je třeba řešit vţdy s ohledem na 

okolnosti konkrétního případu. Zejména je třeba zdůraznit skutečnost, ţe povinný rodič 

velmi často nezná skutečné potřeby svého dítěte (zejména pokud s ním není v pravidelném 

kontaktu), o znalosti jeho vlastní ţivotní úrovně však nelze pochybovat. Proto je 

nepochybně i v zájmu samotného dítěte, aby se i v trestním řízení primárně vycházelo 

ze ţivotní úrovně rodiče. 

Orgány činné v trestním řízení tedy musejí vycházet při určování vyţivovací 

povinnosti rodiče k dítěti i z ustanovení § 85 odst. 2 zákona o rodině (tedy výši výţivného 

stanoví tak, aby se dítě podílelo na ţivotní úrovni rodiče). V případech, kdy takto stanovené 

výţivné významně přesáhne běţné potřeby dítěte, lze uvaţovat o tom, ţe neplněním části 

výţivného nedošlo ke spáchání trestného činu s ohledem na zásadu subsidiarity trestní 

represe podle § 12 odst. 2 trestního zákoníku, a to za podmínky, ţe výţivné bylo hrazeno 

alespoň v takové výši, která běţné (nikoliv pouze základní) potřeby oprávněného dítěte 

bezpečně pokrývala. 

Obsahem vyţivovací povinnosti rodičů vůči dětem je poskytování prostředků k 

opatření výţivy, oděvu, bytu a ostatních ţivotních potřeb.
104

 Pokud rodiče ţijí spolu a ve 

společné domácnosti pečují o dítě, pak je vyţivovací povinnost rodiči plněna zpravidla 

v naturální podobě. Podle zákona se v takovém případě přihlíţí i k tomu, jak rodiče pečují o 

společnou domácnost (§ 85 odst. 3 zákona o rodině). Pokud je výdělečně činný jen jeden 

z rodičů, pak tato skutečnost neznamená, ţe by druhý rodič řádně neplnil svou vyţivovací 

                                                
104 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8.6.1931, uveřejněné ve sbírce Bohuslav – rozhodnutí 

finanční (Boh. F) pod č. 5809/1931 [dostupné v systému ASPI]. 
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povinnost k dítěti, pokud se řádně stará o domácnost. Pokud rodiče spolu neţijí, přihlíţí se 

při stanovení vyţivovací povinnosti k tomu, který z rodičů o dítě pečuje, případně jak se oba 

rodiče podílí na péči o dítě (§ 85 odst. 3 zákona o rodině). 

Rodič má vyţivovací povinnost ke svému dítěti bez ohledu na to, zda s dítětem ţije ve 

společné domácnosti, či nikoliv. Rozdíl je pouze ve formě, jakou je vyţivovací povinnost 

plněna. Pokud rodiče dítěte spolu ţijí a společně dítě vychovávají, pak svou vyţivovací 

povinnost plní k dítěti v naturální podobě. I v takovém případě však není vyloučeno, aby 

soud svým rozhodnutím určil vyţivovací povinnost rodiče nebo schválil dohodu rodičů, 

pokud jeden z rodičů neplní svou povinnost dobrovolně (§ 86 odst. 2 zákona o rodině). 

Pokud však spolu rodiče nezletilého dítěte neţijí, stanoví soud vyţivovací povinnost 

rodiče svým rozhodnutím, a to i bez návrhu (§ 86 odst. 1 zákona o rodině). Soud rovněţ 

můţe schválit dohodu rodičů. V případě zletilých dětí rozhoduje soud vţdy na návrh dítěte 

(§ 86 odst. 3 zákona o rodině). Tato skutečnost však nic nemění na tom, ţe i v případě 

zletilých dětí vyplývá jejich nárok na výţivné přímo ze zákona a jeho existence nezávisí na 

rozhodnutí soudu. 

Pro vznik trestní odpovědnosti je nerozhodné, zda má rodič svou povinnost plnit 

v naturální nebo peněţní formě. Z tohoto důvodu je proto třeba i zaviněné neplnění 

výţivného v naturální formě postihnout podle ustanovení § 196 trestního zákoníku o 

zanedbání povinné výţivy.
105

 

V roce 2010 vypracovala expertní skupina ministerstva spravedlnosti následující 

doporučující tabulku
106

 pro stanovení výše výţivného: 

     

 

Kategorie Věk dítěte 
Procentuální 

rozmezí 

 

 

1. 0-5 let 11-15 % 

 

 

2. 6-9 let 13-17 % 

 

 

3. 10-14 let 15-19 % 

 

 

4. 15-17 let 16-22 % 

 

 

5. 18 a více let 19-25 % 

 
      

Smyslem této tabulky je sjednotit rozhodovací praxi soudů při rozhodování o výši 

výţivného v případě dětí. Výţivné podle této tabulky je určováno jako procentní část 

z čistého měsíčního příjmu rodiče. Tabulka není pro soudy, ani pro jiné orgány závazná, 

                                                
105 Rozhodnutí č. 26/1982 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 27.3.1981, Sb. NS 4-5/1982 str. 305]. 
106 Tato tabulka byla zveřejněna na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti  [WWW 

<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5453&d=315516>]. 
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můţe však nepochybně slouţit jako vodítko pro určení výše vyţivovací povinnosti i 

v trestním řízení. Její případné pouţití však v ţádném případě nezbavuje orgán činný 

v trestním řízení povinnosti náleţitě odůvodnit svůj závěr o výši výţivného v souladu 

s hledisky uvedenými v zákoně o rodině. 

 

d) výživné v případě dětí v náhradní péči 

Pro úplnost je třeba uvést, ţe podle praxe
107

 je trestní odpovědnost za trestný čin 

zanedbání povinné výţivy dovozována rovněţ v případech, kdy rodič nehradí příspěvek na 

úhradu péče poskytované dětem v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
108

 O 

povinnosti hradit tento příspěvek rozhoduje ředitel zařízení ve správním řízení. Povinnost 

rodiče hradit tento příspěvek je tedy povinností veřejnoprávní, která není totoţná 

s povinností hradit výţivné podle zákona o rodině (ředitel zařízení tedy nerozhoduje o výši 

příspěvku podle hledisek uvedených v zákoně o rodině).
109

 

Vyţivovací povinnost rodiče k dítěti trvá i po dobu, kdy je dítě v zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy. Zákon o rodině přesto na tuto situaci výslovně pamatuje v § 

103, podle kterého soud zároveň s rozhodnutím o umístění dítěte do ústavní nebo ochranné 

výchovy upraví rozsah vyţivovací povinnosti rodičů k dítěti a při tom zohlední i 

předpokládanou výši příspěvku na úhradu péče. Z uvedeného tedy vyplývá, ţe soud stanoví 

rodiči vyţivovací povinnost pouze tehdy, pokud výše výţivného, ke kterému je podle 

zákona o rodině povinen, překročí výši příspěvku na úhradu péče.
110

 Rodič je pak na základě 

rozhodnutí soudu povinen platit pouze částku výţivného, které přesahuje výši příspěvku na 

úhradu péče.  Zákon o rodině vychází z toho, ţe výţivné (resp. jeho část) je u dětí v ústavní 

nebo ochranné výchově hrazena právě prostřednictvím příspěvku na úhradu péče. Placení 

příspěvku na úhradu péče tedy lze povaţovat za formu plnění vyţivovací povinnosti k dítěti, 

a proto rodič, který tento příspěvek nehradí, se můţe dopustit trestného činu zanedbání 

povinné výţivy.
111

 

                                                
107 Stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 6/2003 Sb. v. s. 
108 Příspěvek je upraven v § 27 - § 30 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
109 K rozdílné povaze těchto povinností viz HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o 

registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 491n.; rovněţ KRÁLÍČKOVÁ, 

Zdeňka. Vyţivovací povinnost rodičů k dětem v náhradní péči. Právní rozhledy. 2005, č. 9, s. 305. 
110 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 490. 
111 K tomu ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1731-

1732; rovněţ stanovisko č. 11/1984 Sb. rozh. tr. [stanovisko NS ze dne 18.11.1983, Sb. NS 4-5/1984 str. 192]. 
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Vyţivovací povinnost rodiče (či jiné osoby) k dítěti nezaniká ani v důsledku umístění 

dítěte do pěstounské péče. V takovém případě však nárok na výţivné přechází podle § 45d 

odst. 1 na stát (jedná se o případ legální cese). Stát (příslušný úřad práce) přitom poskytuje 

pěstounům příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
112

 Soud proto rodiči (nebo jiné povinné osobě) 

uloţí podle § 45d odst. 2 zákona o rodině, aby výţivné poukazoval úřadu práce, který 

vyplácí pěstounům zmíněný příspěvek. Je-li výţivné vyšší neţ poskytovaný příspěvek, 

náleţí dítěti rozdíl mezi výţivným a příspěvkem. Tento rozdíl úřad práce vyplácí pěstounovi 

(popřípadě zletilému dítěti). Pokud tedy rodič (či jiná povinná osoba) výţivné, které přešlo 

na stát, neplní, můţe se dopustit trestného činu zanedbání povinné výţivy.
113

 

 

 

4.5.2. Vyživovací povinnost dětí k rodičům 

 

a) vznik vyživovací povinnosti 

Vyţivovací povinnost dětí vůči rodičům je upravena v § 87 zákona o rodině. I tato 

povinnost vzniká přímo ze zákona, a to za splnění dvou podmínek. Předně vyţivovací 

povinnost ke svým rodičům mají pouze ty děti, které jsou schopny samy se ţivit. Vznik této 

povinnosti je přitom vázán na tu okolnost, ţe rodiče takovou výţivu z jejich strany potřebují. 

Za splnění těchto podmínek jsou děti povinny svým rodičům zajistit slušnou výţivu. 

Stav odkázanosti bude na straně oprávněného dán zejména tehdy, pokud nebude moci 

pracovat a nevznikne mu právo na starobní, popř. vdovský nebo vdovecký důchod, nebo 

důchod bude nedostatečný.
114

 

Dítě není povinno poskytovat rodiči výţivu, pokud by poskytování výţivného bylo 

v rozporu s dobrými mravy (§ 96 odst. 2 zákona o rodině). Posuzování souladu poskytování 

výţivného s dobrými mravy nabude na významu především tehdy, jestliţe rodič zanedbával 

v minulosti výţivu k dítěti, dopustil se zavrţeníhodného jednání vůči dítěti, opustil 

společnou domácnost apod. 

Zákonná vyţivovací povinnost dítěte k rodiči má subsidiární charakter, neboť jí 

předchází vzájemná vyţivovací povinnost mezi manţely, popř. mezi rozvedenými manţely 

(§ 91 odst. 3 a § 92 odst. 2 zákona o rodině). 

 

 

 

                                                
112 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, upravuje tento příspěvek v § 37 aţ § 39. 
113 Viz rozhodnutí č. 41/1977 [rozhodnutí NS ze dne 3.6.1976, sp.zn. 4 TZ 6/76, Sb. NS 4-5/1977 str. 290]. 
114 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 427n. 



- 55 - 

 

b) zánik vyživovací povinnosti 

Vyţivovací povinnost dítěte k rodiči absolutně zaniká smrtí oprávněného nebo 

povinného a rovněţ popřením otcovství. Vyţivovací povinnost zaniká také tehdy, jestliţe na 

straně oprávněného pomine stav odkázanosti nebo pokud rodič uzavře manţelství 

(vyţivovací povinnost mezi manţely předchází podle § 91 odst. 3 zákona o rodině 

vyţivovací povinnosti dětí). Zánik vyţivovací povinnosti je dán také skutečností, ţe povinný 

ztratí schopnost samostatně se ţivit, a tím i poskytovat výţivné další osobě.
115

 

 

c) rozsah vyživovací povinnosti 

Rozsah výţivného je určen pojmem „slušná výţiva“. Konkrétní rozsah slušné výţivy 

bude dán celkovými poměry oprávněného rodiče, jeho zdravotním stavem, věkem apod. 

Výţivou i zde rozumíme uspokojování nejenom výţivy ve vlastním slova smyslu (ve smyslu 

potravy), ale i uspokojování ostatních osobních potřeb rodiče, zejména potřeby bydlení a 

kulturních potřeb.
116

 Děti jsou tedy povinny poskytnout rodiči vše, co k ţivotu potřebuje, 

nikoli však na úrovni shodné s ţivotní úrovní vlastní, nýbrţ pouze v rozsahu tzv. slušné 

výţivy.
117

 

Kaţdé dítě plní tuto vyţivovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho 

schopností, moţností a majetkových poměrů ke schopnostem, moţnostem a majetkovým 

poměrům ostatních dětí (§ 87 odst. 2 zákona o rodině). 

 

4.6. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými 

 

Podle § 88 odst. 1 zákona o rodině mají předci a potomci vzájemnou vyţivovací 

povinnost. Vzhledem k tomu, ţe vzájemná vyţivovací povinnost mezi rodiči a dětmi je 

upravena samostatně, vztahuje se tato úprava vyţivovací povinnosti na vzdálenější příbuzné 

v řadě přímé, tedy zejména na prarodiče a vnuky. Povinnost vyţivovat takového příbuzného 

však vzniká pouze tehdy, pokud ten výţivné nutně potřebuje (§ 90 zákona o rodině). Pokud 

tomu tak je, vzniká vyţivovací povinnost primárně potomkům, předci mají vyţivovací 

povinnost jen tehdy, pokud potomci nemohou své vyţivovací povinnosti dostát (§ 88 odst. 2 

věta první zákona o rodině). Příbuzní vzdálenější mají vyţivovací povinnost, nemohou-li 

tuto povinnost plnit příbuzní bliţší (§ 88 odst. 2 věta druhá zákona o rodině). Jinak řečeno, 

                                                
115 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 429. 
116 Tamtéţ s. 427n. 
117 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al. Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 
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vyţivovací povinnost potomků předchází vyţivovací povinnosti předků a vyţivovací 

povinnost bliţších příbuzných předchází vyţivovací povinnosti vzdálenějších příbuzných. 

Je-li několik povinných, kteří jsou příbuzní v témţe stupni, plní kaţdý z nich vyţivovací 

povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho schopností, moţností a majetkových 

poměrů ke schopnostem, moţnostem a majetkovým poměrům ostatních (§ 89 zákona o 

rodině). 

Vyţivovací povinnost mezi příbuznými vzniká ze zákona v případě, ţe oprávněný 

výţivné nutně potřebuje (je na výţivné odkázán), schopnosti, moţnosti a majetkové poměry 

umoţňující povinnému poskytovat výţivné a poskytování výţivného není v rozporu 

s dobrými mravy (§ 96 odst. 2 zákona o rodině). 

V praxi se tento druh vyţivovací povinnosti velmi často uplatňuje v případě, kdy není 

rodič schopen dostát své vyţivovací povinnosti nebo není moţné výţivné vymoci, a proto na 

jeho místo nastupují prarodiče dítěte (rodiče povinného). 

Vyţivovací povinnost absolutně zaniká smrtí oprávněného nebo povinného. 

Vyţivovací povinnost zaniká také tehdy, jestliţe na straně oprávněného pomine stav 

odkázanosti, uzavře manţelství, začne být výdělečně činný apod. Zánik vyţivovací 

povinnosti nastává také tehdy, kdyţ povinný ztratí schopnost a moţnost poskytovat výţivné 

další osobě, popř. jeho majetkové poměry to nebudou umoţňovat.
118

 

Rozsah vyţivovací povinnosti je dán pojmem „nutná výţiva“, který je moţné vyloţit 

tak, ţe jde o uspokojování všech odůvodněných potřeb oprávněného, byť pouze v nutném 

rozsahu.
119

 

  

 

4.7. Vyživovací povinnost mezi manžely 

 

Podle § 91 odst. 1 zákona o rodině mají vzájemnou vyţivovací povinnost i manţelé. 

Vyţivovací povinnost vzniká uzavřením manţelství a trvá po celou jeho existence aţ do 

jeho zániku (rozvodem nebo smrtí jednoho z manţelů). Vyţivovací povinnost vzniká i 

v případě manţelství, které trpí takovou vadou, pro které by mohlo být prohlášeno za 

neplatné. V takovém případě vyţivovací povinnost zaniká aţ v okamţiku právní moci 

soudního rozhodnutí, kterým byla neplatnost manţelství prohlášena.
120

 

                                                
118 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 433. 
119 Tamtéţ s. 436-437. 
120 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al. Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 
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Neplní-li jeden z manţelů tuto povinnost dobrovolně, určí soud na návrh některého z 

nich její rozsah, přičemţ přihlédne k péči o společnou domácnost. Je přitom nerozhodné, 

zda spolu manţelé ţijí. Rozsah vyţivovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a kulturní 

úroveň obou manţelů byla zásadně stejná. Poţadavek, aby manţelé měli stejnou ţivotní 

úroveň, je zdůvodněn jejich stejným postavením v manţelství, v rodině a společnosti a 

vyplývá i z jejich stejných práv a povinností.
121

 Nedohodnou-li se, rozhodne soud o 

příspěvku na výţivu na návrh některého z nich (§ 91 odst. 2 zákona o rodině). Tato 

vyţivovací povinnost předchází vyţivovací povinnosti dětí (§ 91 odst. 3 zákona o rodině). 

 

 

4.8. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely 

 

Podle § 92 zákona o rodině můţe rozvedený manţel, který není schopen se sám uţivit, 

ţádat od bývalého manţela, aby mu přispíval na přiměřenou výţivu podle svých schopností, 

moţností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výţivném na návrh 

některého z nich. Tato povinnost předchází vyţivovací povinnosti dětí vůči rodičům. 

Právo rozvedeného manţela na poskytnutí výţivného není omezeno uplynutím určité 

doby od rozvodu manţelství. Nelze tak vyloučit moţnost, ţe se bývalý manţel bude 

domáhat poskytnutí výţivného i po poměrné dlouhé době od zániku manţelství. Právo na 

výţivné rozvedeného manţela však zanikne, jestliţe oprávněný manţel uzavře nové 

manţelství nebo povinný manţel zemře. Nárok na výţivné můţe rovněţ zaniknout na 

základě dohody rozvedených manţelů za podmínky, ţe povinný rozvedený manţel poskytne 

oprávněnému rozvedenému manţelovi jednorázové odstupné (§ 94 odst. 2 zákona o rodině). 

Vyţivovací povinnost v takovém případě zaniká aţ v okamţiku vyplacení odstupného.
122

 

Součástí právní úpravy výţivného rozvedeného manţela je i tzv. tvrdostní klauzule 

zakotvená v § 93 zákona o rodině. Podle ní můţe soud rozvedenému manţelovi, který se 

porušením manţelských povinností na rozvratu manţelství převáţně nepodílel a kterému 

byla rozvodem způsobena závaţná újma, přiznat proti jeho bývalému manţelovi výţivné ve 

stejném rozsahu, jako je vyţivovací povinnost mezi manţely, tedy aby byla hmotná a 

kulturní úroveň obou manţelů zásadně stejná. Takto zvýšené „sankční“ výţivné však lze 

přiznat pouze po dobu tří let od rozvodu. Po uplynutí této doby jiţ můţe rozvedený manţel 

poţadovat pouze „běţné“ výţivné rozvedeného manţela, má-li na něj nárok. 

                                                
121 Viz stanovisko č. 3/1978 Sb. rozh. tr. [stanovisko NS ze dne 19.12.1977, Sb. NS 2-3/1978 str. 165]. 
122 ZUKLÍNOVÁ, Michaela, et al. Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 
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Vyţivovací povinnost mezi rozvedenými manţely jako jediná vyţivovací povinnost 

podle zákona o rodině nevzniká přímo ze zákona, ale k jejímu vzniku je třeba dohody nebo 

rozhodnutí soudu. Rozvedený manţel se tudíţ můţe dopustit trestného činu zanedbání 

povinné výţivy vůči svému bývalému manţelovi pouze tehdy, pokud neplní svou povinnost 

vyplývající z dohody nebo z rozhodnutí soudu. Zákon nestanoví pro dohodu mezi 

rozvedenými manţely ţádnou formu, a tudíţ postačí, pokud bude taková dohoda uzavřena 

ústně. V rámci trestního řízení je však třeba spolehlivě prokázat její existenci a obsah. 

 

 

4.9. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce 

 

Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat 

přiměřeně na úhradu výţivy po dobu dvou let, jakoţ i na úhradu nákladů spojených s 

těhotenstvím a slehnutím (§ 95 odst. 1 zákona o rodině). Zákon sice hovoří pouze o 

příspěvku na výţivu, a to přiměřeném, přesto by výţivné mělo být chápáno v širším slova 

smyslu, tj. tak, aby mohlo pokrýt všechny odůvodněné potřeby matky v přiměřeném 

rozsahu.
123

 

Předpokladem pro vznik práva na příspěvek na výţivu není stav odkázanosti matky, tj. 

neschopnost samostatně se ţivit. Předpokladem je skutečnost, ţe v důsledku těhotenství a 

narození dítěte došlo ke sníţení příjmů matky. Právo matky na příspěvek vzniká, jakmile jí v 

souvislosti s těhotenstvím či porodem vzniknou jakékoli náklady, přičemţ není rozhodné, 

zda je na příspěvek odkázána či nikoli. Také není rozhodné, zda před porodem pracovala a 

měla vlastní příjem či nikoli.
124

 

Počátek zmíněné dvouleté lhůty, po kterou má ţena nárok na příspěvek, můţe být dán 

nejdříve začátkem těhotenství a nejpozději porodem. Lhůta tedy můţe běţet zčásti po dobu 

těhotenství a zčásti v době po porodu. 

Náklady spojenými s těhotenstvím se rozumějí především náklady spojené s pořízením 

těhotenského ošacení a obuvi, léků, jízdného do zdravotnických zařízení, případně další 

náklady, které nejsou zcela nebo vůbec hrazeny z pojištění matky nebo celospolečenských 

zdrojů. Náklady spojenými se slehnutím se rozumějí náklady spojené s vlastním porodem 

(pobyt v nemocnici, lékařský zákrok, léky). Za náklady matky však nelze povaţovat náklady 

spojené s obstaráním kočárku, postýlky nebo výbavičky pro dítě, neboť se jedná o nároky 

dítěte, které by měly být hrazeny v rámci plnění vyţivovací povinnosti rodičů k dítěti. Právo 

                                                
123 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 448. 
124 Tamtéţ s. 449. 
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na příspěvek na úhradu uvedených nákladů by matka mohla uplatnit jako své právo pouze 

tehdy, pokud by se dítě nenarodilo ţivé, a tudíţ by k němu nevznikla vyţivovací 

povinnost.
125

 

Toto právo se promlčuje ve lhůtě tří let, jeţ počíná běţet od okamţiku slehnutí. K 

zajištění úhrady těchto nákladů, jakoţ i k zajištění výţivy dítěte po dobu, po níţ by 

zaměstnankyni podle zvláštního předpisu náleţela mateřská dovolená, můţe soud na návrh 

těhotné ţeny uloţit tomu, jehoţ otcovství je pravděpodobné, aby potřebnou částku poskytl 

předem. Nesplnění této povinnosti však nemůţe zaloţit trestní odpovědnost muţe, jehoţ 

otcovství je pravděpodobné. Trestného činu zanedbání povinné výţivy v souvislosti 

s nehrazením příspěvku neprovdané matce se totiţ můţe dopustit pouze muţ, jehoţ 

otcovství bylo určeno podle zákona o rodině. 

Německý trestní zákon obsahuje v § 170 odst. 2 zvláštní samostatnou skutkovou 

podstatu trestného činu zanedbání povinné výţivy, jeţ postihuje pachatele, kteří zanedbají 

svou vyţivovací povinnost k těhotné ţeně a způsobí tím následek v podobě přerušení 

těhotenství (tj. vyvolání potratu nebo usmrcení plodu). Podle českého práva by v takovém 

případě zřejmě přicházela moţnost kvalifikovat takové jednání jako trestný čin těţkého 

ublíţení na zdraví z nedbalosti podle § 147 trestního zákoníku (v případném souběhu 

s trestným činem zanedbání povinné výţivy). 

 

 

4.10. Vyživovací povinnost mezi partnery 

 

Vyţivovací povinnost mezi partnery je upravena v § 10 zákona o registrovaném 

partnerství. Jedná se o zákonnou vyţivovací povinnost, k jejímuţ vzniku není vyţadována 

dohoda nebo rozhodnutí soudu. Pokud však jeden z partnerů svou povinnost neplní, 

rozhodne o ní na návrh druhého partnera soud. 

Zákon spojuje vznik vyţivovací povinnosti se vznikem partnerství a tato vyţivovací 

povinnost trvá po celou dobu existence partnerství. Výţivné však nelze přiznat, jestliţe by to 

bylo v rozporu s dobrými mravy (§ 12 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství). Rozsah 

vyţivovací povinnosti se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla 

zásadně stejná. Vyţivovací povinnost mezi partnery předchází vyţivovací povinnosti dětí. 

 

 

 

                                                
125 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 450. 
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4.11. Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití 

 

Vyţivovací povinnost mezi bývalými partnery je upravena v § 11 zákona o 

registrovaném partnerství. Stejně jako v případě vyţivovací povinnosti mezi manţely 

nevzniká tato vyţivovací povinnost přímo ze zákona, ale k jejímu vniku je vyţadována buď 

dohoda bývalých partnerů, nebo rozhodnutí soudu (§ 11 odst. 1 zákona o registrovaném 

partnerství). 

Bývalý partner má právo poţadovat výţivné tehdy, pokud není schopen sám se ţivit a 

pokud je v moţnostech a schopnostech druhého bývalého partnera mu výţivné poskytovat. 

Povinný bývalý partner musí oprávněnému poskytnout přiměřenou výţivu (§11 odst. 1 

zákona o registrovaném partnerství). 

Stejně jako u rozvedených manţelů obsahuje i tato právní úprava tzv. tvrdostní 

klauzuli. Podle § 11 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství má totiţ bývalý partner, 

který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuţ byla zrušením 

partnerského vztahu způsobena závaţná újma, právo, aby soud přiznal aţ na dobu tří let od 

zrušení partnerského souţití výţivné ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyţivovací 

povinnost v případě, ţe by partnerské souţití nebylo zrušeno.
126

 

Vyţivovací povinnost mezi bývalými partnery předchází vyţivovací povinnosti dětí 

vůči rodičům (§ 11 odst. 3 zákona o registrovaném partnerství). Vyţivovací povinnost mezi 

bývalými partnery zaniká tehdy, jestliţe povinný bývalý partner zemře nebo je prohlášen za 

mrtvého. Vyţivovací povinnost rovněţ zanikne, jestliţe oprávněný uzavře nové manţelství 

nebo partnerství (§ 11 odst. 4 zákona o registrovaném partnerství). Právo na výţivné zanikne 

téţ dnem vyplacení jednorázové částky na základě písemné smlouvy mezi bývalými 

partnery (§ 11 odst. 5 zákona o registrovaném partnerství). 

                                                
126 Podle názoru komentáře bude v praxi zřejmě téměř nemoţné tento nárok uplatnit. Podle komentáře „je 

problémem úprava zrušení partnerství, která pojem trvalý rozvrat neuvažuje. Partnerství lze zrušit pouze na 

základě důkazu o tom, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Příčiny toho, že „partnerský vztah již fakticky 

netrvá“, není soud oprávněn zkoumat. Můžeme sice uvažovat o tom, že faktická neexistence partnerského 

vztahu ve své podstatě odpovídá trvalému a hlubokému rozvratu, avšak partnerům nejsou ukládány povinnosti, 

které by obsahově alespoň částečně odpovídaly § 18 zákona o rodině.“ Viz HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. 

Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 534. 
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5. Objektivní stránka trestného činu 

 

Objektivní stránka trestného činu charakterizuje způsob spáchání činu a jeho 

následky.
127

 Objektivní stránka skutkové podstaty trestného činu je vţdy charakterizována 

jednáním, jeho následkem a příčinným vztahem mezi jednáním a následkem (jedná se 

obligatorní znaky kaţdé skutkové podstaty).
128

 Vedle těchto základních znaků je objektivní 

stránka skutkových podstat některých trestných činů dále charakterizována hmotným 

předmětem útoku, účinkem, místem či dobou činu a prostředkem (jedná se o tzv. 

fakultativní znaky skutkové podstaty).
129

 

 

Objektivní stránka trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 1 

trestního zákoníku záleţí v tom, ţe pachatel neplní svou zákonnou povinnost vyţivovat nebo 

zaopatřovat jiného po dobu delší neţ čtyři měsíce. 

Znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výţivy 

podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku představují: 

- jednání spočívající v neplnění vyţivovací povinnosti po dobu delší neţ čtyři měsíce, 

- následek spočívající v ohroţení či porušení zájmu vyţivované osoby na zajištění řádné 

výţivy, 

- příčinný vztah mezi uvedeným jednáním a následkem. 

 

Objektivní stránka trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 2 

trestního zákoníku spočívá v tom, ţe se pachatel vyhýbá plnění své zákonné povinnosti 

vyţivovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší neţ čtyři měsíce. Vyhýbáním se vyţivovací 

povinnosti se nerozumí pouhé neplnění této povinnosti, ale jiţ jde o záměrné jednání 

pachatele s cílem své povinnosti se fakticky zbavit, zmařit vymoţení této povinnosti, nebo 

alespoň vymoţení povinnosti oddálit.
130

 

Znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výţivy 

podle § 196 odst. 2 trestního zákoníku představují: 

- jednání spočívající ve vyhýbání se vyţivovací povinnosti po dobu delší neţ čtyři 

měsíce, 

                                                
127 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 159. 
128 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 119. 
129 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 118; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 159. 
130 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1732. 
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- následek spočívající v ohroţení či porušení zájmu vyţivované osoby na zajištění řádné 

výţivy, 

- příčinný vztah mezi uvedeným jednáním a následkem. 

 

 

5.1. Jednání 

 

Jednáním ve smyslu trestního práva je projev vůle ve vnějším světě. Jednáním je jak 

konání (aktivní pohyb), tak i opomenutí (zdrţení se pohybu). V jednání se spojuje vnitřní 

sloţka (vůle) se sloţkou vnější (projev vůle).
131

 

Některé trestné činy lze spáchat pouze konáním. Takové trestné činy označujeme jako 

trestné činy komisivní (čistě činnostní). Naproti tomu existují trestné činy, které lze spáchat 

pouze opomenutím. Tyto trestné činy, které lze spáchat pouze opomenutím přikázané 

činnosti, označujeme jako tzv. pravé omisivní delikty. Zvláštní skupinu trestných činů 

představují ty trestné činy, které lze spáchat jak konáním, tak i opomenutím. Jedná se o 

trestné činy, jejichţ znakem je účinek (změna na hmotném předmětu útoku). Pokud je 

takový trestný čin spáchán opomenutím, označujeme trestný čin jako nepravý omisivní 

delikt.
132

 

Trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku je 

pravým omisivním deliktem, neboť se jej lze dopustit pouze opomenutím přikázané 

činnosti.
133

 Zákon výslovně stanoví, ţe tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo neplní svou 

povinnost vyţivovat nebo zaopatřovat jiného. Jednání pachatele tedy spočívá v opomenutí 

konat v souladu se zákonnou povinností. 

U trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 2 trestního zákoníku 

však není situace tak jednoznačná. Je zřejmé, ţe i zde je základem jednání pachatele 

opomenutí plnění povinnosti poskytovat oprávněné osobě výţivu. K naplnění znaků 

objektivní stránky skutkové podstaty se zde však navíc vyţaduje, aby se pachatel své 

povinnosti vyhýbal. V tomto směru je tedy nutné, aby pachatel činil aktivní kroky k tomu, 

aby se své vyţivovací povinnosti fakticky zbavil, zmařil její vymoţení, nebo alespoň 

vymoţení povinnosti oddálil. Je zřejmé, ţe k naplnění znaků objektivní stránky skutkové 

podstaty trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 2 trestního zákoníku 

nepostačí pouhé opomenutí vyţivovací povinnosti, ale je třeba, aby zde bylo aktivní konání 

                                                
131 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 160. 
132 Tamtéţ s. 161. 
133 SOLNAŘ, Vladimír, et al. Systém českého trestního práva : Část druhá : Základy trestní odpovědnosti. 

Praha : Novatrix, 2009. s. 187; rovněţ rozhodnutí č. 17/1984 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 4.8.1983, 

Sb. NS 4-5/1984 str. 239]. 
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ze strany pachatele. Trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 2 trestního 

zákoníku je tudíţ trestným činem komisivním. 

 

 

5.1.1. Neplnění vyživovací povinnosti 

 

Trestného činu zanedbání povinné výţivy se dopustí ten, kdo neplní svou zákonnou 

povinnost vyţivovat nebo zaopatřovat jiného, případně ten, kdo se dokonce této povinnosti 

úmyslně vyhýbá. Z pohledu soukromého práva tak pachatel trestného činu zanedbání 

povinné výţivy řádně nesplnil svůj závazek, který vyplývá z jeho vyţivovací povinnosti, a je 

tedy s plněním závazku v prodlení.
134

 

Neplněním vyţivovací povinnosti se rozumí stav, kdy oprávněná osoba nedostane vše, 

co je obsahem vyţivovací povinnosti. O neplnění vyţivovací povinnosti se tedy jedná i 

tehdy, jestliţe tato povinnost není plněna v celém rozsahu. Jednání pachatele tudíţ můţe 

spočívat jak v tom, ţe vůbec nezaplatí jednotlivou dávku, tak i v tom, ţe zaplatí pouze část 

stanovené dávky.
135

 Ve druhém uvedeném případě je však třeba vţdy pečlivě zvaţovat, zda 

takové jednání dosahuje dostatečné škodlivosti, a to zejména v těch případech, kdy pachatel 

stále plní podstatnou část své vyţivovací povinnosti. 

Pro posouzení trestní odpovědnosti pachatele je rozhodující odpověď na otázku, 

jakými způsoby můţe povinný svůj závazek splnit, případně zda tento závazek můţe 

zaniknout i jiným způsobem. 

Teorie občanského práva rozeznává řadu různých důvodů zániku závazku. Tyto 

důvody jsou zpravidla děleny podle toho, zda závazek zaniká na základě právních úkonů, na 

základě právní události, nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
136

 Právní úprava 

zániku závazku je obsaţena v § 559-587 občanského zákoníku. Tato právní úprava přitom 

(aţ na určité níţe uvedené výjimky) dopadá i na placení výţivného (viz § 104 zákona o 

rodině). 

Vzhledem k zákonné povaze závazku plnit vyţivovací povinnost se v praxi mohou 

uplatnit pouze některé z důvodů zániku závazku podle občanského práva (vyloučeny jsou 

především důvody typické pro smluvní závazky, jako je odstoupení od smlouvy, výpověď, 

ale také nemoţnost plnění). Nejčastějším důvodem zániku závazku povinného je splnění 

                                                
134 Viz PALOVSKÝ, Tomáš. Ústavní meze trestní odpovědnosti za trestný čin zanedbání povinné výţivy 

podle § 213 trestního zákona. Státní zastupitelství. 2007, č. 6, s. 21-25.  
135 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1730. 
136 K tomu blíţe viz ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník I, II : Komentář. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 

2009. s. 1639n.; ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanské právo hmotné 2 : Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha 

: Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 131-132. 
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(soluce), za určitých podmínek (jak bude níţe uvedeno) lze uvaţovat o dohodě o započtení a 

o prominutí dluhu. Smrt oprávněného nebo povinného je důvodem zániku samotného 

alimentačního vztahu, neboť ten vzhledem ke své osobní povaze nepřechází na právní 

nástupce (dědice).
137

 

 

a) splnění 

Splnění (soluce) je základním a v praxi nejčastějším důvodem zániku závazku. To 

platí i v případě závazku vyplývajícího z vyţivovací povinnosti. Závazek musí být splněn 

řádně a včas. Pokud se tak nestane, dostává se dluţník do prodlení. V důsledku prodlení pak 

dluţníkovi vznikají další povinnosti, zejména povinnost platit úroky z prodlení. 

Podle převaţujícího názoru je splnění právní skutečností, která se skládá ze dvou 

jednostranných právních úkonů.
138

 Ke splnění závazku se předně vyţaduje úkon ze strany 

dluţníka, kterým vůči věřiteli projevuje vůli plnit závazek a poskytuje mu předmět závazku. 

Ke splnění závazku je však nezbytná i součinnost ze strany věřitele, neboť ten musí 

poskytované plnění řádně přijmout. 

Plnění můţe dluţník poskytnout buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce, 

pokud povaha plnění nevyţaduje, aby bylo poskytnuto přímo dluţníkem. V případě plnění 

výţivného je zastoupení moţné, povinný tedy můţe výţivné (ať uţ v peněţní formě nebo 

v naturální formě) předat oprávněné osobě sám nebo prostřednictvím svého zástupce. Zákon 

v tomto případě ani nevyţaduje, aby povinný udělil zmocněnci plnou moc písemně (§ 31 

odst. 4 občanského zákoníku). 

Je však moţné, aby za povinného výţivné poskytla i třetí osoba, pokud ta tak učiní na 

základě dohody s povinným. Je přitom věcí povinného a této třetí osoby, jakým způsobem 

se vypořádají. Ze strany třetí osoby tak můţe jít například o dar nebo o půjčku 

povinnému.
139

 Z pohledu oprávněného je totiţ nerozhodné, zda mu poskytuje výţivné přímo 

povinný nebo jiná osoba na základě dohody s povinným. Rozhodující je, ţe povinný zajistil, 

aby se oprávněné osobě dostalo výţivné včas a v náleţitém rozsahu. 

Lze tedy shrnout, ţe povinný svou vyţivovací povinnost řádně splní, pokud výţivné 

poskytne oprávněné osobě buď sám, nebo prostřednictvím svého zástupce. Za řádné splnění 

                                                
137 K tomu usnesení NS ze dne 22.4.2004, sp.zn. 30 Cdo 2128/2003 [uveřejněné v časopise Soudní rozhledy č. 

11/2004 str. 424], ve kterém se uvádí: „Jednotlivé dávky výživného splatné ku dni smrti mohou být předmětem 

dědictví, neboť jako dluh či pohledávka přecházejí na právní nástupce zemřelého.“ 
138 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanské právo hmotné 2 : Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, 2009. s. 133. 
139 K tomu usnesení NS ze dne 12.5.2010, sp.zn. 7 Tdo 398/2010 [dostupné v systému ASPI], ve kterém se 

uvádí: „Povinného nezbavuje trestní odpovědnosti, pokud výživné na dítě neplatí na základě dohody s matkou, 

podle níž fakticky výživné poskytoval současný manžel matky.“ 
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je třeba povaţovat i plnění ze strany třetí osoby, která tak činí na základě dohody 

s povinným. 

Ke splnění povinnosti poskytnout výţivné můţe dojít i na základě nařízeného 

soudního výkonu rozhodnutí či exekuce, a to i přesto, ţe povinný v tomto případě sám 

výţivné dobrovolně nehradí.
140

 Ke splnění vyţivovací povinnosti v takovém případě dojde 

teprve tehdy, kdyţ se exekučně vydobyté prostředky dostanou k oprávněnému. V praxi totiţ 

velmi často dochází k tomu, ţe od realizace výkonu rozhodnutí do vyplacení výţivného 

k rukám oprávněné osoby uplyne delší doba (i několik měsíců). Navíc nelze opomíjet, ţe 

k oprávněné osobě se velmi často dostane pouze část takto vydobytých prostředků, neboť 

z těchto prostředků jsou rovněţ hrazeny náklady exekuce (náklady a odměna exekutora, 

případně odměna právního zástupce oprávněného). Takto vzniklé prodlení a náklady je třeba 

přičítat k tíţi povinného, neboť ten jim mohl zabránit, pokud by výţivné dobrovolně plnil. 

Naopak však nelze za řádné plnění vyţivovací povinnosti povaţovat situace, kdy je 

výţivné za neplatícího povinného hrazeno jinou osobou bez dohody s povinným. V praxi 

můţe jít o případy, kdy výţivné poskytuje partner matky namísto neplatícího otce (z 

pohledu zákona vůbec nejde o poskytování výţivného, ale spíše o dobrovolnou pomoc). 

V takovýchto případech nedojde k řádnému splnění závazku a povinný tak můţe být trestně 

odpovědný za zanedbání povinné výţivy. Pokud třetí osoba takto odvrací nouzi, která by 

jinak hrozila oprávněné osobě, můţe být povinný trestně odpovědný i za kvalifikovanou 

skutkovou podstatu podle § 196 odst. 1, 3 písm. a) trestního zákoníku.
141

 

K zániku závazku povinného nedojde ani tehdy, pokud bylo výţivné poskytnuto 

státem. V současné době tuzemská právní úprava nezná zálohování výţivného ze strany 

státu. Zálohování výţivného upravoval zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a to 

v podobě tzv. příspěvku na výţivu dítěte.
142

 Tento zákon a s ním i uvedený příspěvek byl 

zrušen ke dni 31.12.2006. Současná právní úprava obsaţená v zákoně č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi, jiţ samostatnou dávku nahrazující výţivné za neplatícího rodiče 

nezná. Za určitých podmínek však můţe nezaopatřené dítě, které je podle citovaného zákona 

v hmotné nouzi
143

, získat nárok na příspěvek na ţivobytí, jehoţ část nahrazuje neplacené 

výţivné. Výše části příspěvku na ţivobytí nahrazující neplacené výţivné se stanoví ve výši 

                                                
140 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1731. 
141 Viz rozhodnutí č. 23/1987 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 17.6.1986, Sb. NS 4-5/1987 str. 213]. 
142 Podle § 5 odst. 1 citovaného zákona náleţel nezaopatřenému dítěti, které bylo povaţováno za sociálně 

potřebné a ke kterému povinná osoba neţijící s dítětem v domácnosti neplnila vyţivovací povinnost 

stanovenou jí rozhodnutím soudu, příspěvek na výţivu dítěte ve výši stanoveného výţivného (nejvýše však ve 

výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho ţivotním minimem). 
143 Hmotná nouze je definována v § 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
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soudem stanoveného výţivného, nejvýše však ve výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho 

ţivotním minimem (§ 32 citovaného zákona). 

Rodiče rovněţ nezbavuje případné trestní odpovědnosti, pokud je dítě umístěno do 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo pokud je dítě umístěno do pěstounské 

péče (k tomu blíţe kapitola 4 podkapitola 5 oddíl 1). 

Dluţník se můţe zprostit svého závazku plněním přímo věřiteli. Ke splnění závazku se 

přitom vyţaduje součinnost i ze strany věřitele, která spočívá přinejmenším v tom, ţe řádně 

poskytnuté plnění přijme. Poskytnout součinnost je povinností věřitele, neposkytnutí 

součinnosti má za následek prodlení věřitele. V případě osob, které nejsou zcela způsobilé 

k právním úkonům, je třeba plnit jejich zákonnému zástupci. Věřitel má rovněţ povinnost 

vydat dluţníkovi na jeho výslovnou ţádost písemné potvrzení o tom, ţe dluh byl splněn. 

Pokud věřitel takové potvrzení nevydá, můţe dluţník odepřít plnění (§ 569 občanského 

zákoníku). 

V případě výţivného musí povinný plnit výţivné přímo oprávněnému. Pokud jde o 

nezletilé dítě, je výţivné třeba plnit jeho zákonnému zástupci, a to zpravidla tomu z nich, 

kterému bylo dítě svěřeno do péče. Soudy většinou ve výroku rozhodnutí tuto otázku řeší 

tím, ţe výslovně uvedou osobu, k jejímţ rukám je třeba výţivné plnit. Poskytnuté výţivné se 

musí vţdy dostat k oprávněnému. Pokud tedy soud nerozhodl k rukám, které osoby má být 

výţivné poskytováno, je povinností povinného zajistit, aby se výţivné reálně k oprávněnému 

dostalo. 

Je věcí dohody mezi dluţníkem a věřitelem (resp. jeho zákonným zástupcem), kde a 

případně za jakých okolností bude závazek splněn. Pro případ, ţe k této dohodě mezi 

dluţníkem a věřitelem nedošlo, stanoví občanský zákoník pravidlo, podle kterého je místem 

plnění bydliště nebo sídlo dluţníka (§ 567 odst. 1 občanského zákoníku). 

Přestoţe zákon o rodině neobsahuje vlastní právní úpravu místa plnění výţivného, 

dovodila soudní praxe, ţe je povinností povinného z vlastní iniciativy si zjistit, kde se 

zdrţuje oprávněná osoba, které má být výţivné poskytnuto. Odpovědnost za trestný čin 

zanedbání povinné výţivy proto není vyloučena samotnou okolností, ţe povinný neví, kde 

se oprávněná osoba nachází, jestliţe se nesnaţil místo jejího pobytu dostupnými prostředky 

zjistit. Rozhodující v takovém případě je, zda měl povinný reálnou moţnost zjistit místo 

pobytu oprávněné osoby (např. dotazem na soud nebo orgán sociálně právní ochrany 

dítěte).
144

 

                                                
144 Rozhodnutí č. 16/1996 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 14.11.1995, Sb. NS 3/1996 str. 96]. 
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Lze proto mít za to, ţe pravidlo o místu plnění zakotvené v § 567 odst. 1 občanského 

zákoníku se v případě výţivného neuţije, a to vzhledem k tomu, ţe povinnost poskytovat 

výţivné v sobě zahrnuje i povinnost oprávněnou osobu vyhledat a výţivné jí předat. Je totiţ 

třeba vycházet z toho, ţe účelem výţivného, byť poskytovaného v penězích, je reálně zajistit 

oprávněné osobě prostředky k uspokojení jejích ţivotních potřeb, a tudíţ povinný odpovídá 

za to, ţe se tyto prostředky k oprávněnému skutečně dostanou. 

Pokud by přes veškerou snahu povinný nezjistil pobyt oprávněného, měl by výţivné 

skládat do úřední úschovy (§ 568 občanského zákoníku). Sloţením výţivného do úschovy 

dochází k zániku závazku. Lze však mít za to, ţe povinný by nebyl trestně odpovědný ani 

tehdy, pokud by sice objektivně nemohl zjistit pobyt oprávněného, ale zároveň by výţivné 

do úřední úschovy neskládal (zejména pro neznalost právní úpravy), a tudíţ by jeho závazek 

nezanikl. V takovém případě by totiţ z hlediska vyloučení trestnosti postačovalo, pokud by 

povinný výţivné ukládal „stranou“, např. na zvláštní bankovní účet, a ihned po odpadnutí 

překáţky by výţivné oprávněné osobě poskytl. Obdobně by měl povinný postupovat i 

v případě, kdy má vyţivovací povinnost vůči nezletilému dítěti, ale osoba, k jejímţ rukám 

má být plněno (zpravidla druhý rodič), výţivné odmítá od povinného převzít. 

 

b) započtení 

Započtení (kompenzace) je způsob zániku vzájemných pohledávek dluţníka a věřitele. 

Jedná se o formu bezhotovostního vyrovnání, které se neuskutečňuje reálným plněním, 

nýbrţ pouze odečtením vzájemných pohledávek věřitele a dluţníka.
145

 V soukromém právu 

se rozlišuje započtení jednostranné a započtení na základě dohody (§ 580 a § 581 

občanského zákoníku). 

Zákon o rodině obsahuje speciální úpravu pro započtení pohledávek na výţivném (§ 

97 odst. 3 zákona o rodině). Zatímco v občanském právu je v zásadě jednostranné započtení 

moţné, v případě pohledávek na výţivném je tento způsob zániku pohledávky vyloučen. 

Vzhledem k tomu je moţné započíst pohledávku na výţivném vůči jiné pohledávce jen na 

základě dohody (její forma však není nijak stanovena). Stejně je upravena moţnost 

započtení i v zákoně o registrovaném partnerství (§ 12 odst. 4 uvedeného zákona). Zákon o 

rodině pak jde ještě dále v případě výţivného na nezletilé dítě, kde je započtení v jakékoliv 

podobě nepřípustné. 

                                                
145

 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanské právo hmotné 2 : Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, 2009. s. 137. 
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Smyslem této úpravy je nepochybně chránit zákonný nárok na výţivné před tím, aby 

povinný vůči oprávněnému účelově započítával sporné pohledávky, nebo dokonce 

pohledávky smyšlené. Povinný se tedy nemůţe dovolávat proti oprávněnému započtení, 

pokud s tím oprávněný nevyjádří souhlas. V případě výţivného na nezletilé dítě však není 

moţná ani dohoda o započtení. Omyl pachatele o právní moţnosti započtení by vylučoval 

jeho úmyslné zavinění, zavinění z nevědomé nedbalosti by však vyloučeno nebylo. 

 

c) prominutí dluhu 

Dohoda o prominutí dluhu je dvoustranný právní úkon, kterým věřitel se souhlasem 

dluţníka promíjí dluţníkovi jeho dluh. Jednostranné prominutí dluhu není moţné. Dohoda o 

prominutí dluhu musí být uzavřena písemně (§ 574 odst. 1 občanského zákoníku). 

Platně se lze vzdát jen takových majetkových práv, která v době uzavření dohody 

existují a se kterými lze disponovat. Zákon nepřipouští platně se vzdát majetkových práv, 

která vzniknou teprve v budoucnu (§ 574 odst. 1 občanského zákoníku) a práv ryze osobních 

(§ 11 občanského zákoníku).
146

 

Je nepochybné, ţe oprávněná osoba se nemůţe vůči povinnému vzdát práva na 

poskytování výţivného.
147

 Sporné však je, zda se můţe oprávněná osoba vzdát nároku na 

jednotlivé splatné dávky. Zákon o rodině tuto otázku výslovně neřeší. Při řešení této otázky 

je proto nutné vycházet z jiţ výše nastíněné právní úpravy započtení. 

Jak bylo uvedeno, v případě výţivného zletilé oprávněné osoby je dvoustranné 

započtení moţné. Není tedy důvodu, proč by nemohla zletilá osoba povinnému jeho dluh na 

výţivném prominout.
148

 Musí tak samozřejmě učinit svobodně, srozumitelně a váţně. 

Prominutí dluhu by navíc mělo mít písemnou formu. V takovém případě by nemohlo být 

povinnému kladeno za vinu spáchání trestného činu zanedbání povinné výţivy.
149

 I kdyby 

však v praxi převáţil opačný názor, tedy ţe se nelze nároku na jednotlivou dávku výţivného 

vzdát, bylo by vţdy nutno velmi pečlivě posuzovat, zda uplatnění trestní odpovědnosti 

v takovém případě není v rozporu se zásadou subsidiarity trestní represe (stát by totiţ 

vynucoval splnění povinnosti, na jejímţ splnění by oprávněná osoba netrvala). 

                                                
146 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanské právo hmotné 2 : Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, 2009. s. 141-142. 
147 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 566. 
148 Stejný názor zastává i Dolenský. Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis 

Carolinae - Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 45. 
149 Jiný názor však zastává komentář, podle kterého „prohlášení oprávněné osoby nebo zákonného zástupce 

oprávněné osoby, že se nároku vzdávají nebo že ho nebudou uplatňovat, je po právní stránce zcela bez 

významu a nevylučuje to odpovědnost pachatele povinného za trestný čin.“ Viz ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní 

zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1730. 
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Jiná situace je ovšem v případě výţivného na nezletilé dítě. Zde lze mít za to, ţe nárok 

na jednotlivou dávku výţivného nemůţe zaniknout na základě prominutí dluhu. 

Argumentovat lze dvěma způsoby. 

Zaprvé je moţné argumentovat tím, ţe zákon o rodině vylučuje moţnost dohody o 

započtení. V případě dohody o započtení nedochází k faktické změně v majetkové sféře 

oprávněné osoby (tato osoba sice přichází o pohledávku, zároveň ale zaniká její závazek). 

V případě prominutí dluhu se však majetek oprávněné osoby reálně zmenšuje (oprávněný 

přichází pouze o svou pohledávku). Pokud tedy zákon zakazuje z důvodu ochrany zájmů 

oprávněného nezletilého dítěte započtení, lze dovodit, ţe tím spíše je zapovězeno prominutí 

(za pouţití argumentu a minori ad maius). 

Zadruhé lze rovněţ argumentovat tím, ţe nezletilé dítě nemůţe samo dluh prominout, 

ale musí tak učinit jeho zákonný zástupce. V praxi se mohou vyskytnout případy, kdy např. 

matka nepoţaduje od otce výţivné na jejich nezletilé dítě. Podle judikatury je taková dohoda 

irelevantní, neboť právo na výţivné je právem dětí, nikoli právem jejich matky, a proto se 

matka dětí nemůţe vzdát práva na výţivné, které náleţí dětem.
150

 K tomu je třeba dodat, ţe 

matka jako zákonná zástupkyně dítěte není oprávněna takovou dohodu za dítě uzavřít uţ 

z toho důvodu, ţe je sama vzhledem ke vztahu k otci (zpravidla bývalému partnerovi) ve 

věci zainteresována, a tudíţ nemůţe dítě pro rozpor zájmů v dané věci zastupovat (viz § 37 

odst. 1 zákona o rodině a § 22 odst. 2 občanského zákoníku). Pokud by tedy taková dohoda 

měla být uzavřena, musel by soud nejprve ustanovit nezletilému dítěti kolizního 

opatrovníka, přičemţ si lze jen stěţí představit, ţe by takový opatrovník k prominutí dluhu 

přistoupil (jeho povinností je totiţ hájit zájmy nezletilce). Existence takovéto faktické 

dohody by však mohla mít vliv na trestní odpovědnost povinné osoby. Za účinnosti trestního 

zákona z roku 1961 bylo v takových případech nutno pečlivě zkoumat stupeň společenské 

nebezpečnosti činu. Za současné právní úpravy by existence takové dohody mohla vést 

k závěru, ţe čin není dostatečně společensky škodlivý, a proto není třeba uplatnit trestní 

odpovědnost (§ 12 odst. 2 trestního zákoníku), popřípadě by tuto okolnost bylo třeba 

zvaţovat při hodnocení závaţnosti činu při ukládání trestu. 

 

 

5.1.2. Vyhýbání se vyživovací povinnosti 

 

V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 2 trestního 

zákoníku nespočívá jednání pachatele v pouhém neplnění vyţivovací povinnosti, ale 

                                                
150 Usnesení NS ze dne 12.11.2003, sp.zn. 7 Tdo 1281/2003 [dostupné v systému ASPI]. 
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k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu se vyţaduje, aby se pachatel své 

povinnosti vyhýbal. Trestní zákoník vychází z toho, ţe vyhýbání se vyţivovací povinnosti je 

typově závaţnější (dříve společensky nebezpečnější) neţ prosté neplnění vyţivovací 

povinnosti, a proto by takové jednání mělo být i přísněji postihováno. 

Jednočinný souběh trestného činu podle § 196 odst. 1 a podle § 196 odst. 2 trestního 

zákoníku je vyloučen. Ustanovení o neplnění vyţivovací povinnosti je totiţ podpůrné 

(subsidiární) ve vztahu k ustanovení o vyhýbání se vyţivovací povinnosti.
151

 Vícečinný 

souběh však samozřejmě vyloučen není (např. pachatel nejprve pouze neplatí nějakou dobu 

výţivné a teprve po nařízení výkonu rozhodnutí k vydobytí výţivného začne měnit 

zaměstnání, aby výkon rozhodnutí zmařil). 

Vyhýbáním se rozumí jednání pachatele, který nejen svoji povinnost vyţivovat nebo 

zaopatřovat jiného neplní, ale podniká téţ kroky k tomu, aby se této své povinnosti zbavil 

nebo aby zmařil či podstatně ztíţil anebo oddálil moţnost vymáhání nároku na výţivné.
152

 

Orgány činné v trestním řízení musejí v příslušném rozhodnutí (v usnesení o zahájení 

trestního stíhání, obţalobě, rozsudku) konkrétně vymezit jednání, ve kterém je spatřováno 

vyhýbání se vyţivovací povinnosti. 

Předně je třeba uvést, ţe pachatel se své povinnosti vyhýbá, pokud činí aktivní kroky k 

tomu, aby se své vyţivovací povinnosti zbavil, aby ji oddálil či ji zcela zmařil. Vyhýbání se 

vyţivovací povinnosti proto nelze spatřovat pouze v tom, ţe si povinný nehledá 

zaměstnání
153

 nebo ţe se zdrţuje v cizině na neznámém místě.
154

 Za vyhýbání se vyţivovací 

povinnosti nelze rovněţ povaţovat skutečnost, ţe povinný nenahlásí svou vyţivovací 

povinnost svému zaměstnavateli. Je totiţ věcí povinného, zda poţádá svého zaměstnavatele, 

aby výţivné strhával z jeho příjmu a zasílal jej přímo oprávněné osobě, nebo zda bude sám 

výţivné zasílat po obdrţení výplaty (jiná situace samozřejmě nastává v případě výkonu 

rozhodnutí sráţkami ze mzdy či platu).
155

 

Vyhýbání se vyţivovací povinnost lze spatřovat v tom, ţe pachatel záměrně sniţuje 

svůj majetek nebo své příjmy, aby tak dosáhl zdání, ţe rozsah jeho vyţivovací povinnosti je 

                                                
151 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Zvláštní část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 
s. 142; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 567. 
152 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1732. 
153 Usnesení NS ze dne 24.2.2006, sp.zn. 11 Tdo 1566/2005 [dostupné v systému ASPI]. 
154 Usnesení NS ze dne 4. 2. 2009, sp. zn. 3 Tdo 1498/2008 [dostupné v systému ASPI]. 
155 Podle § 294 odst. 1 OSŘ je zaměstnavatel, který přijímá zaměstnance do zaměstnání, povinen vyţádat si od 

nastupujícího zaměstnance potvrzení od jeho předchozího zaměstnavatele, zda byl nařízen výkon rozhodnutí. 

Podle § 295 odst. 1 OSŘ musí povinný do jednoho týdne soudu oznámit, ţe přestal pracovat u dosavadního 

plátce mzdy. Do jednoho týdne musí povinný soudu rovněţ oznámit, ţe nastoupil do zaměstnání u jiného 

plátce mzdy. 
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menší nebo ţe vyţivovací povinnost vůbec nemá. V praxi půjde o případy, kdy pachatel 

v úmyslu vyhnout se své povinnosti pracuje tzv. načerno, tedy zaměstnavatel mu vyplácí 

mzdu, aniţ by z ní sráţel povinné odvody, včetně vymáhaného výţivného. Obdobným 

příkladem je podnikající povinný, který řádně nepřiznává své příjmy z podnikání. V obou 

uvedených případech nelze vyloučit souběh s některým z trestných činů daňových (v úvahu 

přichází zejména zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního 

zákoníku). 

Pachatel se můţe své povinnosti vyhýbat rovněţ tím, ţe záměrně často mění místo 

svého zaměstnání nebo bydliště, pracuje jen v krátkodobých zaměstnáních nebo úmyslně 

odejde z lukrativní pracovní pozice na pozici méně ohodnocenou.
156

 Jednání pachatele můţe 

rovněţ spočívat v tom, ţe převádí svůj majetek na jiné osoby, aby tak zmařil moţnost 

provedení výkonu rozhodnutí či exekuce. Odmítání práce pachatelem, který je ve výkonu 

trestu odnětí svobody, můţe být rovněţ posouzeno jako vyhýbání se vyţivovací povinnosti 

(zvláště pokud takový pachatel předstírá nemoc nebo si záměrně způsobí zranění, 

v důsledku něhoţ se stane práce neschopným). 

Rovněţ slovenský trestní zákon rozlišuje zakotvením dvou základních skutkových 

podstat prosté neplnění vyţivovací povinnosti a úmyslné vyhýbání se vyţivovací povinnosti. 

Ze zahraničních úprav je moţné zmínit rovněţ francouzský trestní zákon, který obsahuje 

zvláštní skutkovou podstatu postihující povinného, který ve lhůtě jednoho měsíce neoznámí 

oprávněnému změnu místa svého (úředního) pobytu. Francouzská právní úprava tedy 

stanoví trestněprávní sankci za nedodrţení zákonné povinnosti oznámit oprávněné osobě 

změnu pobytu, aniţ by se vyţadovalo prokázání úmyslu vyhnout se tímto způsobem 

vyţivovací povinnosti. 

 

 

5.1.3. Doba neplnění vyživovací povinnosti 

 

Právní úprava trestného činu zanedbání povinné výţivy v předchozím trestním zákoně 

z roku 1961 výslovně neupravovala dobu, po kterou musel pachatel trestného činu svou 

vyţivovací povinnost zanedbávat. Přesto však judikatura dospěla k závěru, ţe o trestný čin 

zanedbání povinné výţivy mohlo jít jen při zaviněnému neplnění zákonné vyţivovací 

povinnosti, které bylo soustavné a trvalo delší dobu. Podle ustálené praxe se muselo jednat o 

                                                
156 Např. v praxi byl zaznamenán případ muţe, který přijal „čestnou“ neplacenou funkci prokuristy obchodní 

společnosti, ač pro tuto společnost ve skutečnosti vykonával řadu různých manaţerských činností. Viz usnesení 

NS ze dne 29.12.2010, sp.zn. 4 Tdo 1226/2010 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>]. 
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dobu šesti měsíců, i kdyţ nebylo vyloučeno, ţe v závislosti na okolnostech případu byly 

znaky tohoto trestného činu naplněny i při době kratší.
157

 

Přijetím současného trestního zákoníku došlo v tomto směru ke zpřísnění trestní 

represe, neboť nově postačí, pokud pachatel zaviněně neplní svou vyţivovací povinnost po 

dobu delší neţ čtyři měsíce. Zároveň je však zcela vyloučeno, aby jako trestný čin bylo 

posouzeno neplnění vyţivovací povinnosti po dobu kratší. Přesné vymezení spodní hranice 

trestní odpovědnosti odpovídá formálnímu pojetí trestného činu, které bylo zavedeno 

trestním zákoníkem.
158

 

Základním znakem skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výţivy podle 

§ 196 odst. 1 i podle § 196 odst. 2 trestního zákoníku je tedy skutečnost, ţe pachatel neplní 

svou zákonnou povinnost vyţivovat jiného, resp. se této povinnosti vyhýbá po dobu delší 

neţ čtyři měsíce. Přestoţe se můţe na první pohled zdát, ţe tento znak je v zákoně vymezen 

jasně a srozumitelně, mohou v aplikační praxi vzniknout při jeho výkladu určité potíţe. 

Z dikce předmětného ustanovení zcela jednoznačně plyne, ţe pachatel musí 

zanedbávat svou vyţivovací povinnost po dobu delší neţ čtyři měsíce, tedy zanedbávání 

povinné výţivy po dobu pouhých čtyř měsíců ke vzniku trestní odpovědnosti postačovat 

nebude. Vzhledem k tomu, ţe povinnost hradit výţivné je zpravidla v soudním rozhodnutí 

určena v dávkách stanovených na kalendářní měsíc, bude třeba, aby pachatel neuhradil 

alespoň pět takových dávek.
159

 V situacích, kdy povinný hradí výţivné v dávkách na období 

kratší neţ jeden měsíc (např. na základě dohody s oprávněným) nebo kdy povinný má plnit 

výţivné v naturální formě, nebude vyloučeno, aby byl trestně odpovědný i takový povinný, 

u kterého rozhodné období, byť o jediný den, překročí dobu čtyř měsíců. 

Trestného činu zanedbání povinné výţivy se tedy dopustí ten, kdo neplní vyţivovací 

povinnost nebo kdo se této povinnosti vyhýbá po dobu delší neţ čtyři měsíce. Vzniká však 

otázka, zda povinný musí zanedbávat svou vyţivovací povinnost soustavně v jednom 

                                                
157 Viz rozhodnutí č. 49/1992 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 3.1.1992, Sb. NS 7-8/1992 str. 297]. Je však 

třeba poznamenat, ţe praxe k této otázce přistupovala zpravidla velmi formalisticky a orgány činné v trestním 

řízení zahajovaly trestní stíhání pouze v případech, kdy doba neplnění vyţivovací povinnosti přesáhla šest 

měsíců. Na takovou praxi je upozorňováno např. v článku SLUNSKÝ, Petr; NOVOTNÁ, Alena. 

Přirozenoprávní postesknutí v příkladech aţ po vlaštovku. Bulletin advokacie. 2004, č. 3, s. 90-93. 
158 Je však třeba uvést, ţe v původním vládou předloţeném návrhu trestního zákoníku nebyla doba, po kterou 
musí pachatel vyţivovací povinnost zanedbávat, stanovena (viz vládní návrh na vydání zákona, trestní zákoník 

dostupný z WWW <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0>). Slova „po dobu delší neţ 

čtyři měsíce“ byla do návrhu zákona vloţena aţ na základě pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (viz sněmovní tisk č. 410/3 dostupný z WWW 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=410&ct1=3>). 
159 Stejný názor byl vyjádřen i v článku ZEZULOVÁ, Jana; VIKTORINOVÁ, Marie. Ještě k trestnému činu 

zanedbání povinné výţivy podle § 196 trestního zákoníku. Státní zastupitelství. 2010, 10, s. 16-19. Naopak 

Chmelík v učebnici trestního práva uvádí, ţe trestné je i neplnění několika jednotlivých měsíčních dávek, 

nejméně čtyř. Viz CHMELÍK, Jan, et al. Trestní právo hmotné : Zvláštní část. Praha : Linde, 2010. s. 104. 
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uceleném období (tedy tzv. „vkuse“) nebo zda je moţné, aby toto období bylo krátkodobě 

přerušeno (např. uhrazením jedné dávky výţivného). 

Za předchozí právní úpravy se dovozovalo, ţe protiprávní stav vyvolaný neplněním 

vyţivovací povinnosti můţe být i na kratší dobu přerušen, coţ pak bylo třeba vyjádřit v 

rozhodnutí uvedením jednotlivé dávky či dávek, popř. i jejich částí, které povinný na 

výţivné uhradil.
160

 Tento závěr tedy v praxi umoţňoval postihnout i ty povinné osoby, které 

záměrně plnily vyţivovací povinnost nepravidelně, vţdy ovšem tak, aby souvislé dluţné 

období nepřesáhlo dobu šesti měsíců (např. otec uhradil výţivné na dítě pouze kaţdý čtvrtý 

měsíc). 

Lze mít za to, ţe i za současné právní úpravy je moţné trestně postihnout případy, kdy 

je období neplnění vyţivovací povinnosti krátkodobě přerušeno, a to zejména v případech, 

kdy povinná osoba uhradí pouze jednu dávku výţivného.
161

 Naopak v případech delšího 

přerušení neplnění vyţivovací povinnosti bude třeba vycházet z toho, ţe případné další 

neplnění výţivného je jiţ novým skutkem, u kterého je třeba naplnění všech znaků skutkové 

podstaty posuzovat samostatně. 

Je přitom velice obtíţné obecně určit, po jak dlouho dobu musí opět povinný výţivné 

poskytovat, aby se jeho další neplnění povaţovalo jiţ za nový skutek. V praxi bude vţdy 

záleţet na okolnostech konkrétního případu. Obecně však lze vycházet z jakési analogie 

zákona a konstatovat tak, ţe pokud povinný bude hradit výţivné po dobu delší neţ čtyři 

měsíce, bude nutno jeho případné další zanedbávání vyţivovací povinnosti povaţovat jiţ za 

další skutek. 

Pokud tedy povinný nezaplatí výţivné na dítě za měsíc leden, únor, březen, následně 

v dubnu výţivné v plné výši uhradí a dále nezaplatí v měsíci květnu a červnu, bude moţno 

jeho jednání kvalifikovat jako trestný čin zanedbání povinné výţivy. Naopak však nebude 

moţno jako trestný čin posoudit jednání povinného, který neuhradí výţivné na dítě v měsíci 

lednu, únoru a březnu, následně výţivné řádně hradí a znovu výţivné neplní aţ v měsíci 

listopadu a prosinci, neboť obě uvedená období je jiţ třeba pro větší odstup posuzovat 

samostatně a ani jedno z nich netrvalo po dobu delší neţ čtyři měsíce. 

Pro úplnost je třeba znovu zopakovat, ţe ke spáchání trestného činu zanedbání 

povinné výţivy postačí, pokud se oprávněné osobě nedostane všeho, na co má podle zákona 

nárok. Povinný se tedy trestného činu můţe dopustit i tím, ţe neplní výţivné ve stanoveném 

rozsahu. Z pohledu určování celkové doby neplnění vyţivovací povinnosti je proto 

                                                
160 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákon : Komentář. 6. vydání. Praha : C.H.Beck, 2004. s. 1260. 
161 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1730.  
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nepodstatné, zda povinný vůbec výţivné neposkytoval nebo jej poskytoval pouze v menším 

neţ stanoveném rozsahu. Jinými slovy, trestného činu zanedbání povinné výţivy se můţe 

dopustit jak povinný, který po dobu pěti měsíců vůbec výţivné nehradí, tak i povinný který 

po dobu pěti měsíců hradí pouze výţivné v poloviční výši. 

Slovenský zákonodárce vyřešil otázku určení doby, po kterou musí pachatel 

zanedbávat vyţivovací povinnost, odlišně. Podle slovenského trestního zákona se totiţ 

trestného činu zanedbání povinné výţivy dopustí ten, kdo neplní (resp. se vyhýbá) 

vyţivovací povinnost po dobu nejméně tří měsíců v období dvou let. Tato úprava je tedy 

výrazně přísnější neţ úprava v našem trestním zákoně. Zároveň však tato konstrukce 

vylučuje výše nastíněné problémy. Z pohledu slovenské právní úpravy je tudíţ nerozhodné, 

zda pachatel neplní vyţivovací povinnost v jednom uceleném období nebo zda mezi 

jednotlivými obdobími neplnění vyţivovací povinnosti uplynula delší doba. Rozhodující 

vţdy je, aby všechny tři nezaplacené dávky spadaly do období dvou let (přičemţ nemusí jít 

o období dvou let bezprostředně předcházejících okamţiku zahájení trestního stíhání). 

Francouzský trestní zákon stanoví, ţe trestného činu se dopustí ten, kdo neplní 

vyţivovací povinnost po dobu delší neţ dva měsíce. Německý a ruský trestní zákon (stejně 

jako český trestní zákon z roku 1961) nestanoví dobu, po kterou musí pachatel zanedbávat 

svou vyţivovací povinnost. V některých právních úpravách je trestnost činu odvíjena od 

výše dluhu na výţivném. Například ve Spojených státech je moţné jako federální zločin 

(„federal offense“) postihnout neplnění zákonné vyţivovací povinnosti k dítěti tehdy, pokud 

je výţivné neplněno po dobu delší neţ jeden rok nebo pokud dluh na výţivném dosáhne 

částky 5.000,- USD (tyto podmínky jsou dány alternativně).
162

 

Z výše uvedených úprav je třeba hodnotit jako nejzdařilejší právní úpravu slovenskou, 

a to přesto, ţe se jedná o právní úpravu, která je k povinným osobám velice přísná. Do 

českého práva by tak bylo na místě přenést pouze slovenskou konstrukci stanovení doby 

potřebné ke vzniku trestní odpovědnosti. Vhodným řešením by tak např. bylo, pokud by 

trestní odpovědnost povinné osoby byla spojena s neplněním vyţivovací povinnosti po dobu 

nejméně čtyř měsíců v období jednoho roku. 

 

 

 

 

 

 

                                                
162 Federální zákon USA „The Child Support Recovery Act of 1992“ (Pub. L. No. 102-521). 
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5.2. Povaha trestného činu zanedbání povinné výživy 

 

V právní teorii se jiţ dlouhá léta vedou spory o to, zda je trestný čin zanedbání 

povinné výţivy trestným činem trvajícím, či zda se jedná o pokračování v trestném činu 

(s prvky trestného činu hromadného).
163

 

Za trestné činy trvající se povaţují ty trestné činy, jejichţ podstata spočívá v udrţování 

protiprávního stavu, ať jiţ tento protiprávní stav vyvolal pachatel nebo vznikl bez jeho 

přičinění. Pro trvající trestné činy je typické, ţe se škodlivost činu s postupem doby buď 

nemění, nebo se dokonce zvyšuje.
164

 Na rozdíl od pokračování v trestném činu se trestné 

činy trvající nerozpadající do dílčích útoků.
165

 

Pokračování v trestném činu dnes trestní zákoník výslovně definuje v § 116. 

Pokračováním v trestném činu se podle uvedeného ustanovení rozumí takové jednání, jehoţ 

jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou 

podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení 

a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku.
166

 Je však třeba uvést, ţe pokračování 

není (na rozdíl od trvajícího trestného činu) zákonem stanoveným způsobem spáchání 

trestného činu. 

Soudní judikatura
167

 a část odborné literatury
168

 zastává názor, ţe trestný čin 

zanedbání povinné výţivy je trestným činem trvajícím, který trvá nepřetrţitě po dobu, po 

kterou je udrţován protiprávní stav. Tento protiprávní stav můţe být i na kratší dobu 

přerušen, coţ je však třeba vyjádřit v rozhodnutí uvedením jednotlivé dávky či dávek, 

popřípadě i jejich částí, které pachatel na výţivné uhradil. Praxe vychází z toho, ţe 

protiprávní stav je zaloţen v okamţiku, kdy pachatel přestane (zaviněně) plnit svou 

vyţivovací povinnost, a je udrţován po dobu, po kterou pachatel tuto vyţivovací povinnost 

soustavně neplní. Tento protiprávní stav je pak ukončen v okamţiku, kdy pachatel začne 

                                                
163 Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : 

Univerzita Karlova, 1964. s. 50n. 
164 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 131.; v podstatě shodně JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 138. 
165 Stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 6/2003 Sb. v. s. 
166 K pokračování v trestném činu blíţe: ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2009. s. 1146-1154; NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : 

Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 127n.; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 

2009. s. 134n. 
167 Zejména rozhodnutí č. 27/1969 Sb. rozh. tr. [rozsudek NS ze dne 22.5.1968, Sb. NS 8/1969 str. 447]; 

rovněţ i stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 6/2003 Sb. v. s. 
168 Např. ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1730; 

CHMELÍK, Jan, et al. Trestní právo hmotné : Zvláštní část. Praha : Linde, 2010. s. 104; CHROMÝ, Jakub. 

Kriminalita páchaná na mládeži. Praha : Linde, 2010. s. 145; KUCHTA, Josef, et al. Kurs trestního práva : 

Trestní právo hmotné : zvláštní část. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 111. 
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vyţivovací povinnost opět plnit, příp. kdy jeho povinnost zanikne. Není přitom podstatné, 

zda pachatel uhradil i vzniklý dluh na výţivném. V tomto směru se tedy pachatel nadále 

dopouští protiprávního jednání, neboť je stále v prodlení se splněním svého závazku. 

Z pohledu trestního práva je však rozhodující, ţe jiţ není bezprostředně ohroţena výţiva 

oprávněné osoby.
169

 

Zároveň je však třeba dodat, ţe k dokonání trestného činu zanedbání povinné výţivy 

nepostačuje (na rozdíl od jiných trvajících trestných činů) vyvolání protiprávního stavu, ale 

k trestnosti se vyţaduje, aby tento protiprávní stav byl po určitou dobu pachatelem 

udrţován. Právě tento prvek jakési „hromadnosti“ je důvodem, proč jsou někdy vyslovovány 

názory, ţe se jedná o pokračující trestný čin s prvky trestného činu hromadného.
170

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, pro pokračování je příznačné, ţe se rozpadá do 

jednotlivých dílčích útoků. Za tyto jednotlivé útoky by mohly být v případě trestného činu 

zanedbání povinné výţivy povaţovány jednotlivé řádně a včas neuhrazené dávky výţivného. 

Otázkou však je, jak by bylo moţno rozdělit na jednotlivé útoky jednání pachatele, který 

zanedbává svou vyţivovací povinnost v naturální podobě. V takovém případě by se mohlo 

jednat o pokračování v trestném činu jen stěţí, neboť pachatel svůj čin páchá v podstatě 

nepřetrţitě (právě tím, ţe udrţuje protiprávní stav). 

Z uvedeného je tudíţ třeba dovodit, ţe pro povahu trestného činu zanedbání povinné 

výţivy je určující to, ţe pachatel svým jednáním vytvoří protiprávní stav, který pak následně 

po určitou dobu udrţuje. Výše zmíněný znak „hromadnosti“ pouze určitým způsobem 

modifikuje podmínky trestnosti tohoto činu tak, aby bylo trestné pouze jednání dosahující 

určitého stupně společenské škodlivosti. Lze tedy mít za to, ţe trestný čin zanedbání povinné 

výţivy je trestným činem trvajícím (k procesním důsledkům viz kapitola 12 podkapitola 2). 

 

 

5.3. Následek 

 

Následkem trestného činu se rozumí ohroţení nebo porušení zájmu chráněného 

trestním zákoníkem (tedy jde o ohroţení či porušení hodnot, které jsou objektem trestného 

                                                
169 Dolenský naopak zjevně vychází z toho, ţe, pokud by byl trestný čin zanedbání povinné výţivy trestným 

činem trvajícím, pak by protiprávní stav trval aţ do zaplacení dluţného výţivného. Viz DOLENSKÝ, Adolf. 

Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 

51-52. 
170 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Zvláštní část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 142; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 567; rovněţ Dolenský 

dospěl k závěru, ţe zanedbání povinné výţivy není trestným činem trvajícím, lze jej však páchat ve formě 

pokračování. Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 

2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 51-52. 
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činu).
171

 Následek konkrétního trestného činu má podstatný význam pro posouzení povahy a 

závaţnosti trestného činu při rozhodování o trestu podle § 39 trestního zákoníku. 

Následek v případě trestného činu zanedbání povinné výţivy spočívá v ohroţení či 

porušení zájmu vyţivované osoby na zajištění řádné výţivy (obě základní skutkové podstaty 

uvedené v § 196 odst. 1 a 2 mají stejný následek). Ke spáchání trestného činu se nevyţaduje, 

aby k poruše skutečně došlo. Z pohledu trestní odpovědnosti pachatele je tudíţ nerozhodné, 

zda v důsledku neplnění vyţivovací povinnosti dojde k reálnému poklesu ţivotní úrovně 

vyţivované osoby, nebo zda k tomuto poklesu nedojde, a to například díky pomoci ze strany 

jiné osoby (např. prarodičů, partnera druhého rodiče, popř. i státu). Pachatele nemůţe 

omlouvat ani skutečnost, ţe druhý rodič, jemuţ bylo dítě svěřeno do péče, má dostatečné 

příjmy, ze kterých je schopen sám výţivu v potřebném rozsahu zajistit. 

Následek v podobě nouze, popřípadě nebezpečí hrozící nouze je tzv. kvalifikační 

okolností podle § 196 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku (k tomu blíţe kapitola 8 

podkapitola 1). Způsobení trvale nepříznivých následků vylučuje moţnost zániku trestní 

odpovědnosti účinnou lítostí podle § 197 trestního zákoníku (k tomu blíţe kapitola 9 

podkapitola 1).  

 

 

5.4. Příčinná souvislost 

 

Obligatorním znakem skutkové podstaty kaţdého trestného činu je příčinný vztah 

mezi jednáním a následkem. Pachatel tedy můţe být trestně odpovědný za trestný čin jen 

tehdy, pokud svým jednáním skutečně způsobil trestněprávně relevantní následek.
172

 

Pachatel trestného činu zanedbání povinné výţivy proto musí svým jednáním 

spočívajícím v zanedbávání vyţivovací povinnosti způsobit následek v podobě ohroţení či 

porušení zájmu vyţivované osoby na zajištění řádné výţivy. Je přitom třeba uvést, ţe otázka 

příčinné souvislosti v případě trestného činu zanedbání povinné výţivy nečiní v podstatě 

ţádné potíţe.
173

 Je tomu tak proto, ţe jiţ k samotnému vzniku zákonné vyţivovací 

povinnosti podle zákona o rodině a podle zákona o registrovaném partnerství je zapotřebí, 

                                                
171 K následku: ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 120-

122; NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 167n.; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 163n. 
172 K příčinné souvislosti: ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 

2009. s. 122-126; NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, 2010. s. 166-176; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 

173-178. 
173 Dolenský se proto touto otázkou ani nezabývá. Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In 

Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 40. 
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aby vyţivovaná osoba výţivu potřebovala (byla na ní odkázána). Je tedy vyloučeno, aby 

povinnému vznikla vyţivovací povinnost a zároveň, aby jejím neplněním nedošlo alespoň 

k potenciálnímu ohroţení výţivy oprávněné osoby. 

Určité obtíţe při posuzování příčinné souvislosti mohou v praxi výjimečně nastat 

v případech, kdy se vyţivovaná osoba dostane do stavu nouze (§ 196 odst. 3 písm. a) 

trestního zákoníku). K naplnění znaků kvalifikované skutkové podstaty se totiţ samozřejmě 

vyţaduje i existence příčinné souvislosti mezi neplněním vyţivovací povinnosti a stavem 

nouze (tzn. těţším následkem trestného činu). Dolenský
174

 v této souvislosti uvádí případ, 

kdy otec platil výţivné značně nepravidelně, ovšem i tyto zřídka poskytnuté platby matka 

dítěte „prohýřila“. Dítě se přitom dostalo do stavu nouze. V daném případě nelze 

automaticky dovozovat trestní odpovědnost otce za kvalifikovanou skutkovou podstatu a je 

třeba pečlivě zkoumat, zda by stav nouze u dítěte nastal i tehdy, pokud by matka poskytnuté 

výţivné neuţila pro vlastní potřebu. Pokud by bylo zjištěno, ţe výţivné poskytované otcem 

by postačovalo alespoň k zajištění základních potřeb dítěte, nebylo by moţno mu těţší 

následek v podobě nouze přičítat právě pro neexistenci příčinné souvislosti. 

 

 

5.5. Další významné okolnosti objektivní stránky 

 

V následujícím textu je pojednáno o dalších významných okolnostech, které 

charakterizují objektivní stránku trestného činu zanedbání povinné výţivy. Je však třeba 

úvodem uvést, ţe ani jedna z níţe uvedených okolností není znakem trestného činu. Tyto 

okolnosti však mají význam především v trestním řízení, kde pomáhají při vymezení skutku 

tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným skutkem (viz § 160 odst. 1 trestního řádu). Místo 

spáchání trestného činu má rovněţ význam pro určování místní příslušnosti orgánů činných 

v trestním řízení (§ 18 trestního řádu). 

 

 

5.5.1. Předmět trestného činu 

 

Hmotným předmětem útoku je osoba, vůči které má pachatel zákonnou vyţivovací 

povinnost.
175

 Pachatele nezbavuje trestní odpovědnosti pouze ta skutečnost, ţe nevěděl, kde 

                                                
174 DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : 

Univerzita Karlova, 1964. s. 56. 
175 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 566. 
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se oprávněná osoba nachází, neboť vyţivovací povinnost v sobě zahrnuje i povinnost 

z vlastní iniciativy si zjistit, kde se oprávněná osoba zdrţuje.
176

 

Jestliţe pachatel neplní svou vyţivovací povinnost k více dětem, je pro posouzení 

toho, zda jde o jeden trestný čin nebo více trestných činů, rozhodující počet výchovných 

prostředí, ve kterých se tyto děti nacházejí. Pokud je více dětí ve výchově a výţivě u jedné 

osoby a povinná osoba neplní vůči nim vyţivovací povinnost, jde o jeden trestný čin 

zanedbání povinné výţivy. Je přitom nerozhodné, ţe vyţivovací povinnost vůči jednomu 

z dětí skončí dříve.
177

 

V případě, ţe pachatel má vyţivovací povinnost vůči více dětem, které pocházejí od 

různých matek, nebo jsou vychovávány v různém prostředí, je třeba neplnění vyţivovací 

povinnosti u kaţdého dítěte posuzovat jako samostatný trestný čin.
178

 

 

 

5.5.2. Škoda a jiná újma 

 

Obecně panuje shoda na tom, ţe dluţné výţivné nelze povaţovat za škodou 

způsobenou trestným činem.
179

 Vyţivovací povinnost totiţ vyplývá přímo ze zákona a 

nikoliv aţ ze škodní události. Způsobení škody proto není znakem skutkové podstaty 

trestného činu zanedbání povinné výţivy. To ovšem neznamená, ţe tímto trestným činem 

nemůţe být škoda způsobena. 

Za (majetkovou) škodu způsobenou trestným činem lze obecně povaţovat úbytek 

majetku poškozeného (damnum emergens) a ušlý zisk (lucrum cessans). Za škodu 

způsobenou trestným činem zanedbání povinné výţivy by tak například mohly být 

povaţovány odůvodněné náklady oprávněné osoby spojené s nutností opatřit si prostředky 

k ţivotu jiným způsobem, například úroky z úvěru, který si byla oprávněná osoba nucena 

vzít, aby překonala období, po které jí pachatel trestného činu výţivné neposkytoval. 

Pachatel trestného činu zanedbání povinné výţivy svým protiprávním jednáním 

rovněţ působí oprávněné osobě nemajetkovou újmu. Oprávněná osoba můţe být v důsledku 

protiprávního jednání pachatele vystavena nouzi. V důsledku nedostatku prostředků 

k obţivě můţe být oprávněná osoba podstatně omezena ve svém osobním i pracovním 

                                                
176 Viz rozhodnutí č. 16/1996 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 14.11.1995, Sb. NS 16/1996 str. 96]. 
177 K tomu nález Ústavního soudu ze dne 25.2.2003, sp.zn. II.ÚS 187/02 [Sb.n.u.US č. 29/2003, nález č. 

26/2003, str. 227]. 
178 Stejný názor vyjadřuje i Dolenský. Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta 

Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 69. 
179 Např. ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1729; 

rovněţ R 37/1997. 
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ţivotě (např. nemůţe pokračovat ve studiu, nemá prostředky na svou zájmovou činnost 

apod.). Všechny tyto důsledky zanedbání povinné výţivy ze strany pachatele přímo zasahují 

do zákonem chráněné osobní sféry oprávněné osoby (§ 11 občanského zákoníku). Přestoţe 

způsobení nemajetkové újmy není znakem skutkové podstaty trestného činu zanedbání 

povinné výţivy (vyjma kvalifikační okolnost podle § 196 odst. 3 písm. a) trestního 

zákoníku), nelze intenzitu této újmy přehlíţet a měla by proto být vţdy zohledněna při 

posuzování závaţnosti činu. 

Zákon o rodině v § 101 upravuje tzv. institut „splnění výţivného za jiného“. Podle 

uvedeného ustanovení má ten, kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyţivovací povinnost, 

právo na povinném poţadovat úhradu tohoto plnění. Tento institut se sice podobá 

bezdůvodnému obohacení (§ 454 občanského zákoníku), ve skutečnosti se však jedná o 

speciální rodinněprávní institut.
180

 Osobou, která plnila, můţe být kdokoliv. Můţe tedy jít o 

osobu, která plní výţivné za jiného dobrovolně (druhý rodič, partner rodiče, prarodiče 

apod.). Můţe však jít i o osobu, které bylo placení výţivného uloţeno soudem (typicky 

předběţným opatřením v řízení o určení otcovství, pokud nakonec otcovství soudně určeno 

nebylo). Je sporné, zda lze tento institut vztáhnout i na vztah muţe, jehoţ otcovství bylo 

popřeno, a muţe, jehoţ otcovství bylo naopak následně určeno.
181

 Poskytnuté výţivné za 

jiného však nelze povaţovat za škodu, ani jinou újmu způsobenou trestným činem. 

 

 

5.5.3. Místo spáchání trestného činu 

 

Trestný čin zanedbání povinné výţivy můţe být tzv. distančním deliktem. Proto platí, 

ţe místem spáchání tohoto trestného činu je jak místo, kde se pachatel v době činu zdrţoval 

(místo jednání pachatele), tak i místo, kde měla pobyt oprávněná osoba (místo, kde nastal 

následek).
182

 Pokud se pachatel trestného činu zanedbání povinné výţivy zdrţoval na více 

místech, je místem spáchání trestného činu kaţdé takové místo. Rozhodující je přitom vţdy 

místo, kde se pachatel skutečně zdrţoval, nikoli místo, kde byl hlášen k trvalému pobytu.
183

 

Z uvedeného vyplývá, ţe k jednání pachatele a k následku trestného činu můţe dojít 

na různých místech, přičemţ není vyloučeno, ţe se některé z těchto míst bude nacházet 

mimo území České republiky. V takových případech je nutno řešit otázku místní působnosti 

trestního zákona. 

                                                
180 HRUŠÁKOVÁ, Milana, et al. Zákon o rodině / Zákon o registrovaném partnerství : Komentář. 4. vydání. 

Praha : C.H.Beck, 2009. s. 484. 
181 Tamtéţ s. 485. 
182 Rozhodnutí č. 44/1971 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 3.5.1971, Sb. NS 8/1971 str. 401]. 
183 Rozhodnutí č. 47/1988 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 22.3.1987, Sb. NS 7-8/1988 str. 392]. 
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Místní působnost trestních zákonů České republiky je upravena v § 4 aţ § 9 trestního 

zákoníku. Z praktického hlediska je pro určení místní působnosti trestního zákona 

nejvýznamnější zásada teritoriality (§ 4 trestního zákoníku). Podle této zásady se podle 

zákona České republiky posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území. Trestný 

čin se přitom povaţuje za spáchaný na území České republiky, dopustil-li se tu pachatel 

zcela nebo zčásti jednání, i kdyţ porušení nebo ohroţení zájmu chráněného trestním 

zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo porušil-li nebo ohrozil-li 

tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek 

nastat, i kdyţ se pachatel jednání dopustil v cizině. 

V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy lze uvaţovat i o uplatnění zásady 

personality. Podle § 6 trestního zákoníku se podle zákona České republiky posuzuje i 

trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní 

příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt (zásada aktivní personality). 

Podle § 7 odst. 2 trestního zákoníku se podle zákona České republiky posuzuje rovněţ 

trestnost činu, který byl spáchán v cizině proti občanu České republiky nebo proti osobě bez 

státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, jestliţe je čin 

v místě spáchání činu trestný nebo jestliţe místo spáchání činu nepodléhá ţádné trestní 

pravomoci (zásada pasivní personality). 

Ze zásady teritoriality tedy vyplývá, ţe jako trestný čin zanedbání povinné výţivy 

podle našeho trestního zákoníku můţe být za určitých (dále rozebraných) podmínek 

posouzen jak případ, kdy se bude povinný zdrţovat v České republice, zatímco oprávněný 

bude pobývat v zahraničí, tak i případ, kdy se v České republice bude zdrţovat oprávněný a 

povinný bude svou vyţivovací povinnost zanedbávat v zahraničí. Ze zásady personality pak 

dokonce lze dovodit, ţe jako trestný čin zanedbání povinné výţivy podle našeho trestního 

zákoníku můţe být (za předpokladu naplnění výše uvedených podmínek) kvalifikován i 

případ, kdy se jak povinný, tak i oprávněný nacházejí v zahraničí. 

Situace je však komplikovaná skutečností, ţe znakem skutkové podstaty trestného 

činu zanedbání povinné výţivy je tzv. normativní znak. Pachatelem trestného činu tudíţ 

můţe být pouze osoba, která má zákonnou vyţivovací povinnost, přičemţ tato povinnost 

není upravena trestním právem, ale vyplývá z mimotrestních předpisů. Vzniká proto otázka, 

zda je moţné i v případech, ve kterých se vyskytuje cizí prvek, vycházet z právní úpravy 

vyţivovací povinnosti podle českého zákona o rodině a zákona o registrovaném partnerství. 

Odpověď na tuto otázku je jednoznačně záporná. Je třeba uvést, ţe problematikou 

soukromoprávních vztahů s cizím prvkem se zabývá samostatné právní odvětví tradičně 
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označované jako mezinárodní právo soukromé. Součástí tohoto právního odvětví jsou i tzv. 

kolizní normy, jeţ stanoví, podle kterého právního řádu se soukromoprávní vztahy s cizím 

prvkem řídí (určují tedy tzv. rozhodné právo). Rozhodným právem můţe být jak právo 

české, tak i právní řád cizího státu. V případech zanedbávání povinné výţivy s cizím prvkem 

proto musejí orgány činné v trestním řízení nejprve vyřešit otázku, jakým právem se 

alimentační vztah mezi oprávněným a povinným řídí. Teprve po vyřešení této otázky je 

moţné posoudit, zda povinný skutečně zaviněně neplní svou zákonnou vyţivovací povinnost 

ve smyslu § 196 trestního zákoníku. 

Jak jiţ bylo výše rozebráno, trestní zákoník v § 196 poskytuje trestněprávní ochranu 

nároku na výţivné podle zákona o rodině a podle zákona o registrovaném partnerství. 

Vzniká však otázka, zda české trestní právo můţe poskytovat i ochranu vyţivovacím 

nárokům, které vyplývají z cizí právní úpravy. Problematikou aplikace cizí mimotrestní 

právní úpravy při výkladu tzv. normativního znaku se jiţ zabýval i Nejvyšší soud (byť ne 

přímo ve vztahu k trestnému činu zanedbání povinné výţivy), přičemţ dovodil, ţe 

„působnost českého zákona může být založena i v případech, ve kterých je obsažen 

mezinárodní (cizí) prvek, který může zainteresovat i cizí trestní, ale i mimotrestní právní 

úpravu. Aplikace cizího mimotrestního práva při řešení otázky trestní odpovědnosti přichází 

v úvahu zejména při výkladu tzv. normativních znaků skutkových podstat trestných činů a při 

posuzování protiprávnosti činu. Jestliže čin naplňující znaky skutkové podstaty trestného 

činu obsahuje cizí prvek, který je třeba podřadit právě pod normativní znak, lze při jeho 

výkladu použít cizí mimotrestní právo za předpokladu, že české trestní právo chrání takový 

právní pojem, instituci nebo vztah, vyjádřený v posuzovaném normativním znaku. Jde o 

otázku tzv. věcné (předmětné) působnosti trestního zákona, tj. dosahu jeho skutkových 

podstat. Normativní znaky vyjadřující osobní a soukromá práva, zájmy nebo instituty, které 

jsou uznávány všude a nejen na území, kde působí právo, které je založilo, mohou a musí být 

posuzovány podle cizího práva, jestliže si to vyžaduje vyskytující se cizí prvek. Naproti tomu 

normativní znaky vyjadřující pojmy a instituce veřejnoprávní povahy (orgán státní správy, 

orgán veřejné moci, veřejný činitel, úřední osoba atd.) zpravidla nemohou být posuzovány 

podle cizího práva, neboť trestní zákon cizí zájmy tohoto druhu obvykle nechrání, a pokud je 

chce chránit, je třeba, aby to bylo v příslušné normě náležitě vyjádřeno.“
184

 Z uvedeného lze 

tudíţ dovodit, ţe trestněprávní ochrana podle § 196 trestního zákoníku můţe být poskytnuta 

i nároku na výţivné, který vyplývá z cizího práva (samozřejmě za podmínky, ţe bude dána 

                                                
184 Usnesení NS ze dne 8.9.2010, sp.zn. 5 Tdo 834/2010 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>]. 
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místní působnost českého trestního zákona). Nárok na výţivné totiţ lze povaţovat za osobní 

soukromé právo, které je všeobecně uznáváno a chráněno. 

Základní kolizní úprava vyţivovacích vztahů s cizím prvkem je obsaţena v zákoně č. 

97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Podle tohoto zákona se vztahy 

mezi rodiči a dětmi, včetně výchovy a výţivy, řídí právem státu, jehoţ příslušníkem je dítě. 

Ţije-li dítě v Československé socialistické republice, mohou být tyto vztahy posuzovány 

podle práva československého, je-li to v zájmu dítěte (§ 24 odst. 1 ZMPS).  Nároky rodičů 

na výţivu vůči dětem se řídí právem státu, jehoţ příslušníkem je ten z rodičů, který nárok na 

výţivu uplatňuje (§ 24 odst. 2 ZMPS). Nároky matky dítěte vůči jeho otci, za něhoţ není 

provdána, se řídí právem státu, jehoţ příslušnicí je matka v době narození dítěte. Jestliţe 

matka dítěte, která je cizí státní příslušnicí, má bydliště v Československé socialistické 

republice a otec dítěte je československým příslušníkem, řídí se nároky matky dítěte podle 

práva československého (§ 25 ZMPS). Uvedená pravidla pro určení rozhodného práva se 

však pouţijí pouze tehdy, pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána (§ 2 ZMPS). Aplikační přednost mají rovněţ přímo pouţitelná 

nařízení Evropských společenství.
185

 

Nárok na výţivné dítěte, které ţije v České republice a je českým občanem, se tedy 

bude řídit v zásadě českým zákonem o rodině, a to i ve vztahu k rodiči, který je cizím 

státním příslušníkem ţijícím v zahraničí. Právní úprava vyţivovací povinnost v domovském 

státě takového rodiče je přitom nerozhodná (je tedy irelevantní, zda by takovému rodiči 

vznikla vyţivovací povinnost i podle práva jeho domovského státu). Pokud však cizí právo 

obdobnou vyţivovací povinnost nezná, nebo jsou podmínky jejího vzniku a trvání stanoveny 

odlišně (např. je výţivné přiznáno pouze nezletilým dětem apod.), bude nutno podrobně se 

zabývat tím, zda rodič věděl o vzniku své vyţivovací povinnost podle českého práva nebo 

zda o jejím vzniku alespoň vědět měl a mohl (k naplnění subjektivní stránky blíţe kapitola 

7). 

Jako příklad lze uvést situaci, kdy zletilý občan České republiky studuje na vysoké 

škole v České republice (z pohledu českého práva je tedy odkázán na výţivu svých rodičů). 

Otec dítěte, občan Ruské federace, ţijící v Rusku však dlouhodobě výţivné nezasílá. 

V tomto případě je nejprve třeba vyřešit, jakým právním řádem se alimentační vztah mezi 

otcem a dítětem řídí. Výše uvedená kolizní pravidla upravená v zákoně o mezinárodním 

                                                
185 K tomu blíţe SVOBODOVÁ, Klára. Evropské mezinárodní právo soukromé : Rodinné a manželské vztahy 

– rozhodné právo [online]. Brno : Právnická fakulta MU, 2009 [cit. 2011-04-25]. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/mps/web/pages/11.html#id11>. 
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právu soukromém a procesním se v daném případě neuplatní, neboť mezi Českou 

republikou a Ruskou federací platí dvoustranná smlouva upravující rodinné vztahy.
186

 Podle 

čl. 30 odst. 1 této smlouvy se právní vztahy mezi rodiči a dětmi řídí právním řádem smluvní 

strany, na jejímţ území dítě trvale ţije. V daném případě proto bude vyţivovací povinnost 

otce posuzována podle českého zákona o rodině. Pokud tedy otec výţivné na dítě neplatí, 

jedná protiprávně. Aby však mohl být trestně odpovědný, musí být prokázáno, ţe jedná 

zaviněně. Problém v daném případě však můţe spočívat v tom, ţe ruský zákon o rodině
187

 

vyţivovací povinnost rodičů ke zletilým (tělesně i duševně zdravým) dětem neupravuje. 

Bude proto třeba velmi pečlivě zkoumat, zda si byl takový otec své vyţivovací povinnosti 

vědom (např. byl upomínán ze strany oprávněného, byl mu doručen rozsudek českého soudu 

o vyţivovací povinnosti). Pokud by takový otec vycházel (zjevně nesprávně) z ruské právní 

úpravy a domníval se tak, ţe jeho vyţivovací povinnost zletilostí dítěte zanikla, byl by u něj 

vyloučen úmysl a vědomá nedbalost. Trestně odpovědný za trestný čin zanedbání povinné 

výţivy by tudíţ mohl být pouze tehdy, pokud by bylo prokázáno, ţe jednal v nevědomé 

nedbalosti (k problematice omylu pachatele kapitola 7 podkapitola 2). 

V právní praxi se však vyskytují i případy, kdy se na území České republiky zdrţuje 

jeden z rodičů, zatímco oprávněné dítě pobývá v zahraničí. V těchto případech je 

rozhodující státní občanství vyţivovaného dítěte. Pokud dítě bude českým občanem, bude se 

vyţivovací povinnost rodiče posuzovat zpravidla podle českého zákona o rodině. Pokud 

však bude dítě občanem cizího státu, bude (zpravidla) rozhodným právem právní řád tohoto 

státu. 

Pokud by tedy naopak zletilé studující dítě ţilo v Rusku, nebylo by moţno jeho otce 

pobývajícího v České republice trestně stíhat pro trestný čin zanedbání povinné výţivy. Jak 

totiţ vyplývá ze shora uvedeného, alimentační vztah mezi otcem a zletilým dítětem by se 

v takovém případě posuzoval podle ruského práva, které však vyţivovací povinnost rodiče 

ke zletilému dítěti nezná. V jednání otce by tudíţ nebylo moţno spatřovat zaviněné neplnění 

vyţivovací povinnosti, neboť taková povinnost by mu vůbec nevznikla (právní úprava 

vyţivovací povinnost v českém zákoně o rodině je v daném případě nerozhodná). 

Německá nauka se uvedenou problematikou běţně zabývá. Při řešení výše 

naznačeného problému vychází z toho, ţe německý trestní zákon můţe chránit pouze 

domácí (finanční) zájmy. Z tohoto důvodu není podle německého trestního zákona 

                                                
186 Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o 

právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních vyhlášená pod č. 95/1983 Sb. 
187 Federální zákon č. 223 ze dne 29.12.1995 (vyţivovací povinnost je upravena v části páté). 
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postiţitelné jednání v Německu ţijící osoby, která zanedbává svou vyţivovací povinnost 

zaloţenou cizím právním řádem k osobě ţijící v zahraničí. Pokud však cizinec ţije 

v Německu, poskytuje mu německý trestní zákon ochranu, přičemţ je nerozhodné, zda je 

nárok na výţivné zaloţen německý či zahraničním právem (tuto otázku je třeba řešit podle 

norem mezinárodního práva soukromého).
188

 

                                                
188 K tomu SCHÖNKE, Adolf, et al. Strafgesetzbuch : Kommentar. 25. vyd. München : C.H.Beck, 1997. s. 

1260; MAURACH, Reinhart; SCHROEDER, Fridrich - Christian; MAIWALD, Manfred. Strafrecht 

Besonderer teil : Teilband 2. 9. vydání. Heidelberg : C.F.Müller, 2005. s. 165; HARRO, Otto. Grundkurs 

Strafrecht : Die einzelnen Delikte. 7. vydání. Berlin : De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags, 2005. s. 365. 
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6. Pachatel trestného činu 

 

Pachatelem trestného činu je trestně odpovědná fyzická osoba, která bezprostředně 

spáchala trestný čin.
189

 Podle trestního zákoníku je pachatelem trestného činu ten, kdo svým 

jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li 

trestná (§ 22 odst. 1 trestního zákoníku). Podle českého trestního práva můţe být pachatelem 

pouze fyzická osoba.
190

 

Podle trestního zákoníku je trestně odpovědná pouze fyzická osoba, která v době činu 

dovršila patnáctý rok věku (§ 25 trestního zákoníku) a byla příčetná (§ 26 trestního 

zákoníku). V případě mladistvého se navíc vyţaduje dosaţení potřebného stupně rozumové 

a mravní vyspělosti (§ 5 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeţe). Příčetnost a věk, 

případně i rozumová a mravní vyspělost jsou obecnými znaky kaţdého trestného činu (nejde 

tedy o znaky skutkové podstaty, neboť tyto znaky jsou společné všem trestným činům).
191

 

Vedle těchto základních znaků trestného činu však v případě některých trestných činů 

zákon vyţaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení pachatele. V takovém případě 

tedy nemůţe trestný čin spáchat kaţdý, ale pachatelem (nebo spolupachatelem) můţe být 

pouze osoba, která má poţadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení (§ 114 odst. 1 

trestního zákoníku). Trestním zákoníkem vyţadovaná vlastnost, způsobilost nebo postavení 

pachatele je tedy znakem skutkové podstaty trestného činu (tzv. znak charakterizující 

pachatele).
192

 

U trestných činů s omezeným okruhem pachatelů je znakem skutkové podstaty 

trestného činu tzv. konkrétní nebo speciální subjekt. Podle teorie trestního práva (sám trestní 

zákoník tyto pojmy neuţívá) je konkrétním subjektem pachatel, který má zvláštní vlastnost, 

speciálním subjektem je pak pachatel, který má zvláštní způsobilost nebo postavení.
193

 

Pachatelem trestného činu zanedbání povinné výţivy můţe být pouze osoba, která má 

zákonnou povinnost vyţivovat nebo zaopatřovat jiného. Znakem skutkové podstaty je tedy 

konkrétní subjekt. Sám trestní zákoník nestanoví uvedenou povinnost, neboť ta je upravena 

v jiných zákonech, a to konkrétně v zákoně o rodině a rovněţ také v zákoně o registrovaném 

                                                
189 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 180. 
190 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 258; NOVOTNÝ, 

Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 181; JELÍNEK, 

Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 181. 
191 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 181. 
192 K tomu NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 

2010. s. 185; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 199. 
193 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 259; NOVOTNÝ, 

Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 199-201; 

JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 205-209. 
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partnerství. Pachatelem trestného činu zanedbání povinné výţivy tudíţ mohou být pouze 

osoby, kterým zákon o rodině nebo zákon o registrovaném partnerství ukládá vyţivovací 

povinnost. 

 

 

6.1. Stanovený věk 

 

Podle § 25 trestního zákoníku není trestně odpovědný ten, kdo v době spáchání 

trestného činu nedovršil patnáctý rok věku.
194

 V případě trestného činu zanedbání povinné 

výţivy lze v podstatě vyloučit moţnost, ţe by znaky skutkové podstaty mohla naplnit osoba 

mladší patnácti let. U takové osoby je totiţ z povahy věci v zásadě vyloučeno, ţe by jí 

vznikla zákonná vyţivovací povinnost k jiné osobě. 

U osoby mladší patnácti let by mohla hypoteticky vzniknout vyţivovací povinnost 

k dítěti, případně i k jinému příbuznému. V zásadě však nebude v moţnostech a 

schopnostech takové osoby vyţivovací povinnost plnit (viz § 96 odst. 1 zákona o rodině). 

Osoba mladší patnácti let totiţ nemůţe vykonávat závislou práci, ani nemůţe podnikat.
195

 

Taková osoba sice můţe mít vlastní majetek, s tímto majetkem však nemůţe vzhledem ke 

své nezletilosti sama nakládat.
196

 

V případě mladistvého, tedy osoby, která v době spáchání provinění nedovršila 

osmnáctý rok věku (§ 2 odst. 1 písm. c) ZSM), sice jiţ trestní odpovědnost vyloučena není, 

spáchání provinění zanedbání povinné výţivy však bude rovněţ v praxi zcela výjimečné, a 

to z obdobných důvodů jako v případě osob mladších patnácti let.
197

 V případě, ţe však 

nastane situace, kdy bude trestní odpovědnost mladistvého zvaţována, je nutno zkoumat, 

zda mladistvý dosáhl v době spáchání činu takové rozumové a mravní vyspělosti, aby byl 

schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání a své jednání ovládat (§ 5 odst. 1 ZSM). 

 

 

 

 

 

                                                
194 K věkové hranici trestní odpovědnosti blíţe: ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. 
Praha : C.H.Beck, 2009. s. 298-300; NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 203-205; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : 

Leges, 2009. s. 195-197. 
195 Viz § 6 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 455/1991 Sb., ţivnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
196 Viz § 8 občanského zákoníku, § 37a zákona o rodině. 
197 Např. v roce 2010 byl pro tento trestný čin obţalován jeden mladiství, v roce 2009 byli pro tento trestný čin 

postaveni před soud pouze čtyři mladiství. Viz statistické ročenky kriminality vydané Ministerstvem 

spravedlnosti, které jsou dostupné z WWW <http://www.justice.cz>. 
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6.2. Příčetnost 

 

Podle § 26 trestního zákoníku není trestně odpovědný ten, kdo v době spáchání činu 

nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání.
198

 Vyloučení trestní 

odpovědnosti u trestného činu zanedbání povinné výţivy pro nepříčetnost pachatele sice 

nelze vyloučit, ovšem v praxi nebude příliš časté, a to s ohledem na povahu tohoto trestného 

činu. Ke spáchání trestného činu zanedbání povinné výţivy se totiţ vyţaduje, aby pachatel 

svou vyţivovací povinnost neplnil pod dobu delší neţ čtyři měsíce. Nepříčetnost pachatele 

tedy nemůţe být krátkodobé povahy (například jako je tomu v případech nepříčetnosti 

vyvolané návykovou látkou, otravou apod.). 

V případě, ţe vznikne podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výţivy 

u osoby stiţené duševní poruchou dlouhodobější povahy, bude třeba nejprve pečlivě 

zkoumat důvod, pro který tato osoba svou zákonnou vyţivovací povinnost neplní. 

V takovém případě je totiţ vysoce pravděpodobné, ţe tato osoba není vůbec schopna 

v důsledku své nemoci vyţivovací povinnost plnit. V jejím jednání tak nebude moţno vůbec 

trestný čin spatřovat. 

Jiná situace by ovšem nastala, pokud by bylo prokázáno, ţe je v moţnostech a 

schopnostech takové osoby vyţivovací povinnost plnit (např. z přiznaného invalidního 

důchodu). Po provedeném znaleckém zkoumání duševního stavu takové osoby pak nelze 

vyloučit závěr o trestní neodpovědnosti v důsledku nepříčetnosti (zejména lze uvaţovat o 

tom, ţe by taková osoba nebyla schopna v důsledku duševní poruchy chápat smysl a význam 

vyţivovací povinnosti, tedy ţe by nebyla schopna rozpoznat protiprávnost svého jednání). 

 

 

6.3. Konkrétní subjekt 

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, znakem skutkové podstaty trestného činu zanedbání 

povinné výţivy je tzv. konkrétní subjekt. Tohoto trestného činu se tedy můţe dopustit pouze 

osoba, která má zákonnou vyţivovací povinnost podle zákona o rodině nebo podle zákona o 

registrovaném partnerství. 

Konkrétně tedy pachatelem trestného činu můţe být pouze 

- rodič, případně osvojitel (při zanedbávání vyţivovací povinnosti k dítěti), 

- dítě, případně osvojenec (při zanedbávání vyţivovací povinnosti k rodiči), 

                                                
198 K nepříčetnosti blíţe: ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 

2009. s. 300-310; NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, 2010. s. 189-202; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 

185-194. 
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- příbuzný v pokolení přímém (při zanedbávání vyţivovací povinnosti ostatních 

příbuzných), 

- manţel (při zanedbávání vyţivovací povinnosti mezi manţely), 

- bývalý manţel (při zanedbávání vyţivovací povinnosti mezi bývalými manţely), 

- otec dítěte (při zanedbávání povinnosti přispívat neprovdané matce), 

- partner (při zanedbávání vyţivovací povinnosti mezi partnery), 

- bývalý partner (při zanedbávání vyţivovací povinnosti mezi bývalými partnery). 

 

Orgány činné v trestním řízení nemohou samostatně řešit předběţné otázky týkající se 

osobního stavu (§ 9 odst. 2 trestního řádu). Otázkami osobního stavu se přitom mimo jiné 

rozumí otázky týkající se určení rodičovství (zejména otcovství, nelze však vyloučit i 

případy, kdy bude nutno určit mateřství), otázky týkající se rozvodu, neexistence a 

neplatnosti manţelství, osvojení, zrušení partnerství a neexistence a neplatnosti 

partnerství.
199

 

Z uvedeného vyplývá, ţe orgány činné v trestním řízení nemohou samostatně 

posuzovat, kdo je rodičem dítěte, zda manţelství platně vzniklo a zda nadále trvá apod. 

V trestním řízení je tudíţ nutno vycházet z údajů uvedených v matrice
200

 a případně téţ 

z rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení, kterými bylo rozhodnuto ve věci osobního 

stavu (např. z rozsudku o určení či popření otcovství, o rozvodu manţelství apod.). 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe rozhodnutí soudu o osobním stavu je 

rozhodnutím konstitutivní povahy, a proto účinky takového rozhodnutí nastávají teprve 

s jeho právní mocí (tedy ex nunc).
201

 Kdyby tedy příslušný civilní soud rozhodl o popření 

otcovství, nemůţe se dosavadní otec zprostit odpovědnosti za zanedbávání vyţivovací 

povinnosti za období do právní moci rozsudku. Lze mít za to, ţe tuto okolnost nelze 

zohlednit ani při zvaţování závaţnosti činu (při rozhodování o trestu), ani při případném 

posuzování společenské škodlivosti takového činu podle § 12 odst. 2 trestního zákoníku.
202

 

                                                
199 K tomu ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní řád : Komentář - díl I. 6. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 102. 
200 Podle § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je matrika státní evidencí narození, uzavření manţelství, vzniku 

registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manţelství, 

vzniku partnerství a úmrtí, k nimţ došlo v cizině, jde-li o státní občany České republiky. 
201 K tomu DRÁPAL, L., BUREŠ, J., et al. Občanský soudní řád I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 

2009, s. 526. 
202 Lze poukázat např. na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, podle kterého „je určení otcovství otázkou 

osobního stavu, kterou podle § 9 odst. 2 trestního řádu soud v trestním řízení nesmí řešit jako otázku 

předběžnou. Závěr vyplývající z důkazů, že obviněný není otcem dítěte, nemůže proto soud použít ani pro 

hodnocení stupně nebezpečnosti činu obviněného, který má znaky trestného činu zanedbání povinné výživy.“ 
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Opačný závěr by totiţ mohl vést k relativizaci samotné právní úpravy určování otcovství 

podle zákona o rodině, coţ by v konečném důsledku mohlo vést aţ ke stavu, kdy by otcové 

odmítali platit výţivné při sebemenší pochybnosti o svém (biologickém) otcovství. 

Podle § 114 odst. 3 trestního zákoníku můţe být organizátorem, návodcem nebo 

pomocníkem trestného činu s konkrétním (či speciálním) subjektem i osoba, která nemá 

poţadovanou vlastnost, způsobilost nebo postavení. Není tedy vyloučeno, aby se osoba, 

která nemá zákonnou vyţivovací povinnost, dopustila účastenství na trestném činu 

zanedbání povinné výţivy. Pomocníkem k trestnému činu zanedbání povinné výţivy podle § 

196 odst. 2 trestního zákoníku tak můţe být například zaměstnavatel, který povinné osobě 

(svému zaměstnanci) vyplácí pouze minimální „oficiální“ mzdu a zbytek skutečné mzdy mu 

vyplácí tzv. „na ruku“. Je samozřejmě třeba, aby takový zaměstnavatel byl alespoň 

srozuměn s tím, ţe tímto způsobem pomáhá povinnému vyhnout se vyţivovací povinnosti. 

                                                                                                                                                 
Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.1994, sp.zn. 7 Tz 3/1994 [uveřejněné v časopise Soudní 

rozhledy č. 3/1995 str. 69]. 



- 91 - 

 

7. Subjektivní stránka trestného činu 

 

Subjektivní stránka skutkové podstaty trestného činu charakterizuje trestný čin 

z hlediska jeho vnitřní stránky (zatímco objektivní stránka zahrnuje vnější znaky trestného 

činu).
203

 Subjektivní stránka tedy charakterizuje psychiku pachatele ve vztahu k trestnému 

činu.
204

 

Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění, které má 

formu úmyslu nebo nedbalosti (§ 15 a § 16 trestního zákoníku). Trestní odpovědnost 

v českém právu je zaloţena na zavinění (jedná o tzv. subjektivní odpovědnost). Osoba, která 

nejedná zaviněně, tudíţ nemůţe být trestně odpovědná. 

Vedle zavinění se u některých skutkových podstat trestného činu objevuje jako znak 

subjektivní stránky pohnutka (motiv) a cíl (záměr) pachatelova jednání.
205

 V případě 

trestného činu zanedbání povinné výţivy není pohnutka, ani cíl znakem skutkové podstaty. 

K pohnutce pachatele však můţe být přihlédnuto jako k přitěţující okolnosti (zejména 

půjde-li o tzv. zvlášť zavrţeníhodnou pohnutku ve smyslu § 42 písm. b) trestního zákoníku). 

 

 

7.1. Zavinění 

 

Zavinění je vnitřní (psychický) vztah pachatele k určitým skutečnostem, jeţ zakládají 

trestný čin. Tyto skutečnosti mohou být vytvořeny pachatelem nebo mohou objektivně 

existovat bez jeho přičinění jiţ v době činu.
206

 Jak jiţ bylo výše zmíněno, trestní zákoník 

rozlišuje formy zavinění na úmysl a nedbalost.
207

 Obecně platí, ţe k trestní odpovědnosti za 

trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, ţe postačí 

zavinění z nedbalosti (§ 13 odst. 2 trestního zákoníku). Toto pravidlo se však nevztahuje na 

okolnosti zvlášť přitěţující (k tomu blíţe v kapitole 8 podkapitole 1). 

                                                
203 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 219. 
204 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 207. 
205 K tomu NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 

2010. s. 219; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 207. 
206 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 220; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 208. 
207 Podle § 15 odst. 1 trestního zákoníku je trestný čin spáchán úmyslně, jestliţe pachatel a)chtěl způsobem 
uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý) nebo 

b)věděl, ţe svým jednáním můţe takové porušení nebo ohroţení způsobit, a pro případ, ţe je způsobí, byl s tím 

srozuměn (úmysl nepřímý). Srozuměním se přitom rozumí i smíření pachatele s tím, ţe způsobem uvedeným 

v trestním zákoně můţe porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (§ 15 odst. 2 trestního 

zákoníku). Podle § 16 odst. 1 trestního zákoníku je trestný čin spáchán z nedbalosti, jestliţe pachatel a)věděl, 

ţe můţe způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale 

bez přiměřených důvodů spoléhal, ţe takové porušení nebo ohroţení nezpůsobí (nedbalost vědomá), nebo 

b)nevěděl, ţe svým jednáním můţe takové porušení nebo ohroţení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem 

a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nedbalost nevědomá). 
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Trestní zákoník v § 196 obsahuje dvě základní skutkové podstaty trestného činu 

zanedbání povinné výţivy, které se liší nejenom ve způsobu jednání pachatele, ale rovněţ i 

ve formě zavinění, které k jejich spáchání zákon vyţaduje. 

Trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku lze 

spáchat jak úmyslně, tak i z nedbalosti (zákon pouţívá formulaci „kdo neplní, byť i 

z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyţivovat...“). V konkrétním případě se samozřejmě 

můţe jednat pouze o jednu z forem zavinění, coţ je třeba výslovně vyjádřit ve výroku 

rozsudku (obţaloby). 

V případě skutkové podstaty uvedené v § 196 odst. 2 trestního zákoníku je výslovně 

uvedeno, ţe pachatel se musí své zákonné vyţivovací povinnosti vyhýbat úmyslně. Ze 

zákonného pojmu „vyhýbá“ lze dovodit, ţe tento trestný čin lze spáchat pouze v úmyslu 

přímém.
208

 

Pokud tedy např. pachatel odejde ze zaměstnání, je moţné jeho jednání posoudit podle 

§ 196 odst. 2 trestního zákoníku pouze tehdy, podaří-li se prokázat, ţe tak učinil v úmyslu 

vyhnout se své vyţivovací povinnosti. Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné 

výţivy podle § 196 odst. 2 trestního zákoníku však nebude moţno pro nedostatek zavinění 

dovodit v případě, kdy pachatel odešel ze zaměstnání z jiného důvodu a byl tedy pouze 

srozuměn s tím, ţe v důsledku toho nebude schopen plnit svou vyţivovací povinnost (v 

tomto případě totiţ pachatel jedná „pouze“ v úmyslu nepřímém). 

Zavinění se musí vztahovat v podstatě na všechny skutečnosti, které jsou znakem 

skutkové podstaty trestného činu.
209

 Pachatel však nemusí mít naprosto přesnou představu o 

těchto znacích. Zpravidla postačí, pokud zná podstatná fakta případu, která tyto znaky 

naplňují.
210

 

V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy je třeba, aby zavinění pachatele 

zahrnovalo i tzv. normativní znak. Postačí přitom laická představa pachatele o podstatě 

zákonné vyţivovací povinnosti. Pachatel tedy nemusí rozumět přesnému právnímu významu 

                                                
208 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1733; rovněţ 
např. usnesení NS ze dne 13.10.2005, sp.zn. 3 Tdo 1068/2005 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>], ve kterém se uvádí, ţe „k tomu, 

aby mohlo být jednání pachatele kvalifikováno podle § 213 odst. 2 trestního zákona (dnes podle § 196 odst. 2 

trestního zákoníku – pozn. autora), je nezbytné prokázat, že pachatel se jednání v tomto ustanovení popsaného 

dopustil v přímém úmyslu, tedy že sledoval záměr vyhnout se plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo 

zaopatřovat jiného.“ 
209 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 223; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 211. 
210 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 166. 
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tohoto znaku (nemusí znát podrobně právní úpravu vyţivovací povinnosti), rozhodující je, 

ţe si je vědom své povinnosti přispívat na výţivu jiné osoby.
211

 

V případech, kdy bylo o vyţivovací povinnosti jiţ rozhodnuto soudem v občanském 

soudním řízení, si lze jen velmi těţko představit, ţe by se mohl povinný úspěšně hájit tím, ţe 

si nebyl své vyţivovací povinnosti vědom (i kdyţ ani takové případy zcela vyloučit nelze, a 

to např. tehdy, pokud v občanském soudním řízení byl povinný pro svůj neznámý pobyt 

zastoupen soudem ustanoveným opatrovníkem). 

Ani v těch případech, ve kterých nebylo o výţivném civilním soudem rozhodnuto, 

však bude povinný pro nedostatek zavinění beztrestný zcela výjimečně. Povinný je totiţ 

zpravidla na svou vyţivovací povinnost upozorňován oprávněným, případně jeho zákonným 

zástupcem (druhým rodičem). O beztrestnosti povinného pro nenaplnění subjektivní stránky 

skutkové podstaty trestného činu je moţno uvaţovat v případech, kdy povinný vůbec neví a 

ani vědět nemůţe, ţe došlo ke vzniku jeho vyţivovací povinnosti. Takové situace mohou 

vznikat v případech, kdy povinný a oprávněný nejsou v pravidelném kontaktu a neznají tedy 

svou aktuální ţivotní situaci (rodič se nedozví, ţe dítě nastoupilo na vysokou školu; 

potomek neví, ţe jeho předek váţně onemocněl a je odkázán na jeho výţivu apod.). 

Je však třeba zdůraznit, ţe trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 

1 trestního zákoníku se lze dopustit i z nedbalosti. Povinný tedy nemusí vţdy o své 

vyţivovací povinnosti vědět, postačí, kdyţ o ní vědět měl a mohl. Posouzení této otázky 

bude vţdy záviset na okolnostech případu. Při posuzování této otázky by mělo být bráno 

v potaz, z jakého důvodu se povinný o vzniku vyţivovací povinnosti nedozvěděl, zejména 

zda se nevyhýbá kontaktu s povinným právě v úmyslu se své (případné) povinnosti vyhnout. 

 

 

7.2. Omyl pachatele 

 

Omylem v trestním právu rozumíme nesoulad pachatelova vědění (představ) se 

skutečností. Pachatel jednající v omylu tak určitou skutečnost nezná (omyl negativní) nebo ji 

naopak mylně předpokládá (omyl pozitivní). Omyl se můţe týkat jak okolností skutkových 

(omyl skutkový), tak i okolností právních (omyl právní).
212

 Právní úprava omylu je dnes 

obsaţena v § 18 a § 19 trestního zákoníku. 

                                                
211 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 167.; shodně 

rozhodnutí č. 10/1977 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 7.9.1976, Sb. NS 1/1977 str. 30]. 
212 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 243; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 232. 
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V případě pachatele trestného činu zanedbání povinné výţivy se můţeme setkat 

zejména s negativním omylem o normativním znaku skutkové podstaty. Jedná se o případy, 

kdy se pachatel mylně domnívá, ţe nemá zákonnou vyţivovací povinnost k jiné osobě (resp. 

si není této povinnosti vědom). Přestoţe se v takovém případě jedná o omyl právní, posuzuje 

se vţdy podle zásad o skutkovém omylu.
213

 U pachatele tedy takový omyl vylučuje úmysl a 

vědomou nedbalost, zavinění z nevědomé nedbalosti však vyloučeno není (viz § 18 odst. 1 

trestního zákoníku). V těchto případech bude záleţet na tom, zda povinný o své vyţivovací 

povinnosti vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

Daný problém bude třeba řešit v situacích, kdy povinný bude mít nesprávnou 

představu o právní úpravě určování otcovství (např. manţel matky nebude plnit výţivné 

s tím, ţe není prokazatelně biologickým otcem). Soudní praxe jiţ musela řešit případ, kdy se 

otec nesprávně domníval, ţe zbavením rodičovských práv (dnes rodičovské zodpovědnosti) 

zaniká i jeho vyţivovací povinnost. V takovém případě je však podle závěru soudu pachatel 

povinen informovat se u soudu, u orgánu péče o děti apod., a nemůţe se spoléhat jen na svůj 

vlastní laický úsudek.
214

 Tento závěr lze nepochybně vztáhnout i na další případy omylu o 

existenci vyţivovací povinnosti. 

Zvláštním případem negativního omylu, se kterým se lze v praxi setkat, představuje 

omyl povinného o tom, ţe došlo k zániku jeho povinnosti poskytnout konkrétní dávku 

výţivného. Jedná se o situace, kdy se pachatel mylně domnívá, ţe jeho závazek zanikl 

jednostranným započtením (nebo započtením vůbec u výţivného na nezletilé dítě)
215

 nebo 

prominutím dluhu na výţivném pro nezletilé dítě. V daném případě se rovněţ jedná o omyl 

o normativním znaku skutkové podstaty trestného činu, neboť právní úprava zániku závazku 

je součástí právní úpravy vyţivovací povinnosti v zákoně o rodině (resp. o registrovaném 

                                                
213 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 213-214; shodně 

rozhodnutí č. 10/1977 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 7.9.1976, Sb. NS 1/1977 str. 30]. Rovněţ např. 

rozhodnutí NS ze dne 11.2.2009, sp.zn. 7 Tdo 108/2009 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>]. 
214 Viz odůvodnění rozhodnutí č. 10/1977 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 7.9.1976, Sb. NS 1/1977 str. 30]. 
215 Nejvyšší soud se zabýval případem, kdy se obviněný hájil tím, ţe započítal proti nároku na výţivné 

nezletilého dítěte svou pohledávku proti matce dítěte. V odůvodnění rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, ţe „ je 

nutno připustit, že v tomto směru mohl obviněný jednat v omylu spočívajícím v tom, že považoval započtení za 

možné. Potom nutno konstatovat, že by se na straně obviněného jednalo o omyl právní spočívající v mylném 
výkladu ustanovení § 580 obč. zák., jenž by bylo nutno hodnotit jako negativní omyl o mimotrestních normách, 

který se z právního hlediska posuzuje podle zásad o negativním skutkovém omylu. Ovšem ani tento závěr by 

nevyloučil odpovědnost obviněného za trestný čin spáchaný z nevědomé nedbalosti, přičemž trestný čin 

zanedbání povinné výživy je možné spáchat i z nedbalosti. Navíc nutno uvést, že zákonná povinnost vyživovat 

nebo zaopatřovat jiného je normativním znakem skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výživy a 

právní omyl pachatele o výkladu takovéto normy je třeba posuzovat podle zásad o skutkovém omylu. I v tomto 

případě by byl obviněný odpovědný za své protiprávní jednání, neboť i v tomto ohledu by naplňoval subjektivní 

stránku trestného činu ve formě nevědomé nedbalosti.“ Viz rozhodnutí NS ze dne 13.7.2005, sp.zn. 4 Tz 

53/2005 [dostupné z WWW <http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>]. 
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partnerství). Povinný tedy v takovém případě můţe odpovídat pouze za nevědomou 

nedbalost. 

Čistě teoreticky nelze vyloučit ani pozitivní omyl pachatele o normativním znaku. Lze 

si například představit muţe (biologického otce dítěte), jehoţ otcovství dosud určeno nebylo 

a který se mylně domnívá, ţe má vyţivovací povinnost k jiţ narozenému dítěti. Pokud 

takový muţ výţivné neposkytuje, mohlo by být jeho jednání posouzeno jako pokus 

trestného činu zanedbání povinné výţivy (jednalo by se o pokus nezpůsobilého subjektu). 

Otázkou ovšem je, zda by takové jednání dosahovalo dostatečné společenské škodlivosti 

podle § 12 odst. 2 trestního zákoníku. 
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8. Znaky kvalifikovaných skutkových podstat 

 

Ustanovení § 196 trestního zákoníku obsahuje kromě dvou základních skutkových 

podstat rovněţ dvě okolnosti podmiňující pouţití vyšší trestní sazby (tzv. zvlášť přitěţující 

okolnosti). Tyto kvalifikační znaky se vztahují jak k základní skutkové podstatě uvedené 

v prvním odstavci, tak i k základní skutkové podstatě uvedené v odstavci druhém. Jejich 

naplnění pro pachatele trestného činu znamená, ţe můţe být potrestán trestem odnětí 

svobody v trestní sazbě od jednoho roku do pěti let. 

 

 

8.1. Vydání nebezpečí nouze 

 

Přísněji trestný je pachatel trestného činu zanedbání povinné výţivy, pokud vydá svým 

činem oprávněnou osobu nebezpečí nouze (§ 196 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku). Jedná 

se o kvalifikační okolnost, kterou znal jiţ předchozí trestní zákon (§ 213 odst. 3 trestního 

zákona z roku 1961). 

Nouzí se podle judikatury soudů rozumí nedostatek prostředků k uspokojování 

nutných ţivotních potřeb (bytu, stravy, ošacení).
216

 Nouze tedy znamená nedostatek 

základních prostředků potřebných pro ţivot (tj. k uspokojování základních potřeb). Ţivotní 

úroveň, která se povaţuje za nouzi, je relativní. Je třeba ji posuzovat ve vztahu k aktuální 

průměrné ţivotní úrovni obyvatelstva.
217

 Jinými slovy, čím vyšší je ţivotní úroveň 

společnosti, tím výše leţí hranice mezi nouzí a normální ţivotní úrovní. 

Nedostatek prostředků k uspokojování ţivotních potřeb tedy ještě neznamená, ţe by 

oprávněná osoba musela být zároveň vystavena nouzi. Je totiţ třeba rozlišovat potřeby 

základní a potřeby další. Mezi základní potřeby se řadí zejména strava, základní ošacení a 

ubytování. Stav nouze tedy bude dán v případě, ţe oprávněná osoba nebude mít prostředky 

k uspokojování těchto potřeb. Nemoţnost uspokojovat ostatní potřeby však za stav nouze 

povaţovat nelze (mezi tyto další potřeby lze zařadit potřeby kulturní, různé zájmové 

aktivity, cestování apod.). Vodítkem pro rozlišení základních potřeb od potřeb dalších je to, 

zda neuspokojení takové potřeby můţe vést k přímému ohroţení ţivota a zdraví oprávněné 

osoby (např. v důsledku podvýţivy). 

Trestní zákoník k naplnění kvalifikované skutkové podstaty podle § 196 odst. 3 písm. 

a) nevyţaduje, aby stav nouze u oprávněné osoby nastal. Stačí, pokud nouze oprávněné 

                                                
216 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.1938, uveřejněné ve sbírce Bohuslav – rozhodnutí 

finanční (Boh. F) pod č. 9076/1938 [dostupné v systému ASPI]. 
217 Rozhodnutí č. 23/1987 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 17.6.1986, Sb. NS 4-5/1987 str. 213]. 
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osobě reálně hrozí. To znamená, ţe se v důsledku neplnění vyţivovací povinnosti ze strany 

pachatele vytvoří situace, kdy si oprávněná osoba, pokud by jí nebyla poskytnuta ţádná 

pomoc od jiných osob nebo od státu, nemohla opatřit ani základní prostředky k ţivotu.
218

 

Nelze totiţ akceptovat, aby pachatel, který zaviněným neplněním výţivného přivedl 

oprávněnou osobu do nebezpečí nouze, nebyl postiţen touto přísnější kvalifikací jen proto, 

ţe nouzi odvrací jiná osoba (např. druhý rodič).
219

 

Okolnost podmiňující pouţití vyšší trestní sazby ve smyslu § 196 odst. 3 písm. a) 

trestního zákoníku je proto naplněna i tehdy, kdyţ hrozící nouze byla odvrácena např. 

matkou dítěte na úkor uspokojování jejích vlastních potřeb.
220

 Stejně tak však lze posoudit 

případy, kdy bylo nezletilé dítě umístěno do zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy a rodiče neplatí ani stanovený příspěvek na úhradu péče. V takovém případě je 

totiţ nebezpečí nouze odvraceno státem. 

Skutečnost, ţe oprávněná osoba byla v důsledku neplnění vyţivovací povinnosti 

vystavena nebezpečí nouze (případně, ţe se taková osoba dokonce ve stavu nouze ocitla), 

musí být v trestním řízení řádně prokázána. U nezletilých dětí bude nutno vycházet zejména 

z výpovědi rodiče, kterému byly svěřeny, a rovněţ z podrobné zprávy příslušného orgánu 

sociálně-právní ochrany dítěte, kterou by si měly orgány činné v trestním řízení vyţádat. 

Orgány činné v trestním řízení mohou rovněţ přihlédnout ke skutečnosti, ţe oprávněnému 

(jeho rodině) byly příslušným orgánem vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi (upravené 

v zákoně o pomoci v hmotné nouzi). Je však třeba zdůraznit, ţe závěr správního orgánu o 

hmotné nouzi oprávněného nelze bez dalšího přebírat i pro potřeby trestního řízení (a to 

nejen z toho důvodu, ţe tuto otázku musí orgány činné v trestním řízení řešit samostatně, ale 

zejména proto, ţe pojem hmotné nouze, tak jak je definován v příslušných předpisech, není 

zcela totoţný s pojmem nouze, tak jak byl vymezen výše).
221

 

V souladu s § 17 písm. a) trestního zákoníku se k těţšímu následku v podobě 

nebezpečí nouze přihlédne i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti.
222

 V praxi je 

způsobení nebezpečí nouze z nedbalosti pravidlem. Pokud by však byl prokázán úmysl 

způsobit stav nouze, mohl by se předmětným jednáním pachatel dopustit i trestného činu 

                                                
218 Viz rozhodnutí č. 23/1987 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 17.6.1986, Sb. NS 4-5/1987 str. 213]; 

rovněţ rozhodnutí NS ze dne 5.4.1984, sp.zn. 11 Tz 15/84 [dostupné v systému ASPI]. 
219 Rozhodnutí č. 42/1982 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 24.7.1981, Sb. NS 7-8/1982 str. 475]. 
220 Rozhodnutí č. 42/1982 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 24.7.1981, Sb. NS 7-8/1982 str. 475]. 
221 K tomu usnesení NS ze dne 4.3.2010, sp.zn. 8 Tdo 183/2010 [dostupné v systému ASPI]. 
222 Komentář odkazuje na § 17 písm. b) trestního zákoníku. Viz ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : 

Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1733. 
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týrání svěřené osoby podle § 198 trestního zákoníku, týrání osoby ţijící ve společném obydlí 

podle § 199 trestního zákoníku, případně i některého z trestných činů proti ţivotu a zdraví. 

Vydání oprávněné osoby v nebezpečí nouze je rovněţ kvalifikační okolností u 

trestného činu zanedbání povinné výţivy podle slovenského trestního zákona. Vedle toho je 

podle slovenského trestního zákona rovněţ přísněji trestná osoba, které se činu dopustí 

„závaţnějším způsobem konání“. Pojem závaţnější způsob konání definuje sám slovenský 

trestní zákon v § 138. V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy bude tato 

kvalifikační okolnost naplněna zejména v případě delší dobu trvajícího neplnění vyţivovací 

povinnosti (§ 138 písm. b) slovenského trestního zákona). Tuto právní úpravu lze hodnotit 

pozitivně. V českém trestním právu totiţ můţe být skutečnost, ţe pachatel neplní vyţivovací 

povinnost po delší dobu, zohledněna pouze při hodnocení závaţnosti činu (viz přitěţující 

okolnost podle § 42 písm. m) trestního zákoníku). Bylo by samozřejmě nutno velmi pečlivě 

zvaţovat, jak dlouhá doba soustavného neplnění vyţivovací povinnosti by jiţ měla 

odůvodňovat pouţití přísnější právní kvalifikace, aby nedocházelo k nepřiměřenému 

přepínání trestní represe. 

 

 

8.2. Zpětnost 

 

Podle § 196 odst. 3 písm. b) trestního zákoníku je přísněji trestný pachatel trestného 

činu zanedbání povinné výţivy, jestliţe byl za takový trestný čin v posledních třech letech 

odsouzen nebo potrestán. Zákon tedy přísněji postihuje případy speciální recidivy. Tato 

kvalifikační okolnost byla do českého trestního práva zavedena teprve novým trestním 

zákoníkem, předešlý trestní zákon tuto kvalifikační okolnost neznal (recidivu bylo moţno 

posoudit pouze jako obecnou přitěţující okolnost). Zavedení této kvalifikační okolnosti „je 

odezvou na společenskou potřebu přísnějšího postihu pachatelů, kteří se stejného trestného 

činu dopouštějí opakovaně, čímž je vyjádřen i v rámci trestněprávní represe větší důraz na 

zvýšení ochrany oprávněných osob, jimž osoba povinná opakovaně, ač za to již byla 

odsouzena nebo potrestána, neplní nebo se vyhýbá zákonné povinnosti vyživovat 

a zaopatřovat.“
223

 

Teorie trestního práva označuje jako recidivu (zpětnost) ty případy, kdy pachatel, 

který byl dříve pravomocně odsouzen, spáchá nový trestný čin. Recidivu je třeba odlišovat 

od dalších případů tzv. mnohosti trestných činů, kterými jsou souběh a tzv. nepravá recidiva. 

Souběhem trestných činů se označuje situace, kdy pachatel spáchal dva nebo více trestných 

                                                
223 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1733. 
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činů dříve, neţ byl pro některý z nich odsouzen (tj. neţ byl vyhlášen odsuzující rozsudek). O 

tzv. nepravou recidivu pak jde tehdy, pokud pachatel další trestný čin spáchal po vyhlášení 

odsuzujícího rozsudku, ale dříve, neţ tento rozsudek nabyl právní moci.
224

 Ustanovení § 196 

odst. 3 písm. b) trestního zákoníku dopadá pouze na případy (pravé) recidivy. Pachatel se 

tedy musí dopustit dalšího trestného činu zanedbání povinné výţivy aţ po právní moci 

odsuzujícího rozsudku. 

Rozhodným okamţikem pro počátek běhu lhůty tří let je okamţik předchozího 

odsouzení pro trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 trestního zákoníku 

(rozhodující je právní moc odsuzujícího rozsudku) nebo okamţik předchozího potrestání za 

tento trestný čin. Musí se jednat o odsouzení či potrestání za trestný čin zanedbání povinné 

výţivy podle § 196 trestního zákoníku, případně za trestný čin zanedbání povinné výţivy 

podle § 213 trestního zákona účinného do 31.12.2009. Zákon však nevyţaduje, aby se 

pachatel trestných činů dopustil vůči totoţné oprávněné osobě (např. vůči stejnému dítěti).
225

 

V případě předchozího odsouzení není rozhodné, zda pachatel jiţ vykonal alespoň část 

uloţeného trestu. Ohledně odsouzení, které zakládá zpětnost, se nesmí v době rozhodování 

na pachatele hledět, jako by odsouzen nebyl.
226

 

Potrestáním se rozumí předchozí trestní postih za trestný čin zanedbání povinné 

výţivy podle § 196 trestního zákoníku, případně za trestný čin zanedbání povinné výţivy 

podle § 213 trestního zákona účinného do 31.12.2009. Předchozím trestem můţe být 

jakýkoliv trest uloţený podle trestního zákona. Okamţikem rozhodným pro počátek běhu 

tříleté lhůty je okamţik výkonu trestu, upuštění od výkonu trestu, okamţik podmíněného 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu 

zákazu činnosti nebo zákazu pobytu, prominutí trestu nebo jeho zbytku na základě milosti a 

amnestie.
227

 

Je nepochybné, ţe doba neplnění vyţivovací povinnosti se musí alespoň zčásti krýt 

s obdobím tří let od posledního odsouzení nebo potrestání. O naplnění kvalifikované 

skutkové podstaty trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 3 písm. b) 

trestního zákoníku nebude pochyb, pokud celé rozhodné období bude spadat do lhůty tří let 

od odsouzení nebo potrestání (pachatel byl pravomocně odsouzen dne 1.1.2008, výţivné 

znovu nehradí v období od 1.7.2010 do 31.12.2010). Stejně tak nebude pochyb o naplnění 

                                                
224 NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 

s. 332-333. 
225 ZEZULOVÁ, Jana; VIKTORINOVÁ, Marie. Ještě k trestnému činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 

trestního zákoníku. Státní zastupitelství. 2010, č. 10, s. 16-19. 
226 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 1733. 
227 Tamtéţ s. 1734. 
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kvalifikační okolnosti tehdy, pokud pachatel dokoná trestný čin v této lhůtě, i kdyţ jej 

ukončí aţ po jejím uplynutí (pachatel byl pravomocně odsouzen dne 1.1.2008, výţivné 

znovu nehradí v období od 1.7.2010 do 31.1.2011). 

Vzniká však otázka, jak posuzovat případy, kdy pachatel započne se 

zaviněným neplněním vyţivovací povinnosti ve lhůtě tří let od posledního odsouzení či 

potrestání, trestný čin však dokoná po uplynutí této lhůty (pachatel byl pravomocně 

odsouzen den 1.1.2008, výţivné znovu nehradí v období od 1.10.2010 do 28.2.2011). Jedná 

se tedy o situace, kdy pachatel začne vyţivovací povinnost zanedbávat v období posledních 

čtyř měsíců tříleté lhůty. 

Lze mít za to, ţe čin pachatele bude moci být posouzen podle ustanovení § 196 odst. 3 

písm. b) trestního zákoníku pouze tehdy, pokud čin dokoná ve lhůtě tří let od posledního 

odsouzení či potrestání. Nepostačí tedy, aby pachatel začal zaviněně svou vyţivovací 

povinnost zanedbávat v této lhůtě, ale je třeba, aby v této lhůtě naplnil všechny znaky 

trestného činu, včetně toho, ţe vyţivovací povinnost neplní či se jí vyhýbá po dobu delší neţ 

čtyři měsíce. Je však třeba pro úplnost uvést, ţe jiţ byl vyjádřen i názor opačný, podle 

kterého postačí, aby pachatel začal ve lhůtě tří let (od předchozího odsouzení či potrestání) 

páchat nový trestný čin zanedbání povinné výţivy, k dokonání trestného činu však nemusí 

dojít v uvedené lhůtě.
228

 

Rovněţ podle právní úpravy na Slovensku je recidiva zvlášť přitěţující okolností. 

Podle slovenského trestního zákona je přísněji trestný ten, kdo čin spáchal, přestoţe byl 

v předchozích čtyřiadvaceti měsících za takový čin odsouzený nebo propuštěný z výkonu 

trestu odnětí svobody. Slovenská právní úprava je tedy v tomto směru mírnější. 

 

                                                
228 ZEZULOVÁ, Jana; VIKTORINOVÁ, Marie. Trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 trestního 

zákoníku : aktuální aplikační problémy. Státní zastupitelství. 2010, č. 6, s. 9-15. 
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9. Zánik trestní odpovědnosti 

 

Spácháním trestného činu vzniká odpovědnostní vztah mezi státem a pachatelem. 

Obsahem tohoto odpovědnostního vztahu je právo státu potrestat pachatele a tomuto právu 

odpovídající povinnost pachatele trestu se podrobit. Důvody zániku trestní odpovědnosti 

jsou okolnosti, které nastaly po spáchání trestného činu a které způsobují zánik práva státu 

na potrestání pachatele (jedná se tzv. negativní podmínky trestní odpovědnosti).
229

 

Trestní zákoník upravuje v hlavě čtvrté obecné části dva (obecné) důvody zániku 

trestní odpovědnosti, a to promlčení trestního stíhání a účinnou lítost. Trestní zákoník dále 

v obecné části upravuje zánik trestnosti přípravy a pokusu (§ 20 odst. 3 a § 21 odst. 3 

trestního zákoníku) a zánik trestnosti účastenství (§ 24 odst. 3 trestního zákoníku). V případě 

některých trestných činů pak trestní zákoník ve své zvláštní části upravuje speciální důvody 

zániku trestní odpovědnosti (§ 197, § 242, § 362 trestního zákoníku). Teorie trestního práva 

povaţuje za důvod zániku trestní odpovědnosti rovněţ smrt pachatele a udělení milosti 

prezidentem republiky. 

 

 

9.1. Účinná lítost 

 

Podle § 197 trestního zákoníku trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné 

výţivy zaniká, jestliţe trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou 

povinnost dodatečně splnil dříve, neţ soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, ţe zákonodárce upřednostňuje zájem vyţivované 

osoby na splnění vyţivovací povinnost, před zájmem společnosti na potrestání pachatele 

trestného činu. Přestoţe primárním smyslem trestní represe není vymoţení 

soukromoprávních povinností pachatelů, v případě trestného činu zanedbání povinné výţivy 

zákon významným způsobem pachatele motivuje k tomu, aby svou povinnost dodatečně 

splnili.
230

 

Pro zánik trestní odpovědnosti v důsledku účinné lítosti pachatele zákon vyţaduje 

splnění dvou podmínek, a to současně (kumulativně). Jednak pachatel musí svou povinnost 

v celém rozsahu splnit dříve, neţ soud počne vyhlašovat rozsudek. Je přitom nutné, aby 

                                                
229 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 368n; 

NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 

344n; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 335n. 
230 Důvod zakotvení účinné lítosti v § 197 trestního zákoníku je rovněţ moţno spatřovat ve snaze zdrţet se 

ukládání trestu, byla-li povinnost dodatečně splněna a čin neměl trvale nepříznivých následků. Viz SOLNAŘ, 

Vladimír, et al. Systém českého trestního práva : Část druhá : Základy trestní odpovědnosti. Praha : Novatrix, 

2009. s. 449. 
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pachatel dodatečně uhradil dluh na výţivném za celé období, pro které je trestně stíhán, a to 

v celém rozsahu.
231

 Tato podmínka je splněna i tehdy, pokud dluh za pachatele splní s jeho 

vědomím jiná osoba.
232

 Pouhá dohoda s oprávněným o splacení dluhu nevede k zániku 

trestní odpovědnosti, mohla by však vést k rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání (k tomu blíţe kapitola 12 podkapitola 3). 

Pachatel musí uhradit celý dluh na výţivném, a to i tehdy pokud namítá, ţe nárok na 

některé dávky výţivného je jiţ promlčen. Promlčením totiţ nedochází k zániku závazku a 

není tedy důvod, proč by pachatel neměl tento dluh uhradit (na tom nic nemění skutečnost, 

ţe oprávněný by se tohoto nároku nemohl úspěšně domáhat v řízení před civilním soudem, 

pokud by byla uplatněna námitka promlčení).
233

 

K zániku trestní odpovědnosti účinnou lítostí můţe dojít pouze tehdy, pokud pachatel 

projeví lítost nad svým činem a dobrovolně dluh na výţivném uhradí. K zániku trestní 

odpovědnosti proto nedojde, pokud je vyţivovací povinnost dodatečně splněna bez jakékoliv 

aktivní součinnosti pachatele. Zánik trestní odpovědnosti je tak vyloučen zejména tehdy, 

pokud k uhrazení dluţného výţivného došlo na základě soudního výkonu rozhodnutí nebo 

na základě provedené exekuce.
234

 

Pachatel musí uhradit celý dluh na výţivném za období, pro které bylo zahájeno trestní 

stíhání. Při posuzování splnění podmínek účinné lítosti však nelze přihlíţet k dluhu na 

výţivném za období předchozí (pro které jiţ mohl být odsouzen), ani k dluhu, který mu 

případně vznikl po sdělení obvinění (neboť podle § 12 odst. 11 trestního řádu se jiţ jedná o 

další skutek). U pachatelů, kteří dluţí výţivné za předchozí či následující období, je přitom 

třeba vyřešit otázku, na jaký dluh se dodatečně zaplacená částka započte.
235

 Právní praxe 

v takových případech vychází z toho, ţe sám pachatel trestného činu zanedbání povinné 

výţivy můţe určit na jaké období se má dodatečně zaplacená částka započíst. Pachatel tedy 

můţe dosáhnout zániku své trestní odpovědnosti prohlášením, ţe částka poskytnutá 

oprávněné osobě představuje úhradu dluţného výţivného za stíhané období, byť bude nadále 

dluţit výţivné za jiné (jiná) období.
236

 

                                                
231 Viz rozhodnutí č. 17/1997 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 13.11.1996, Sb. NS 3/1997 str. 87].  
232 Viz rozhodnutí č. 44/1972 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 16.12.1971, Sb. NS 7/1972 str. 374]. 
233 K tomu rozhodnutí č. 11/1984 Sb. rozh. tr. [stanovisko NS ze dne 18.11.1983, Sb. NS 4-5/1984 str. 192]. 
234 Viz rozhodnutí č. 60/2009 Sb. rozh. tr. [usnesení NS ze dne 13.8.2008, Sb. NS 10/2009 str. 1069]; rovněţ 

Dolenský zdůrazňuje, ţe pachatel musí aktivně přispět ke splnění dluhu. Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání 

povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 70. 
235 Tato otázka je problematická uţ z toho důvodu, ţe zákon o rodině, ani občanský zákoník výslovně neřeší 

způsob započtení plnění v případech, kdy má dluţník k jednomu věřiteli více splatných závazků (takovou 

úpravu pro obchodní závazkové vztahy obsahuje pouze obchodní zákoník v § 330). 
236 K tomu rozhodnutí č. 21/2003 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 18.3.2002, Sb. NS 4/2003 str. 249]. 
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Je třeba uvést, ţe pachatel musí uhradit dluh ve výši, jaká byla stanovena orgány 

činným v trestním řízení, tedy dluţná částka můţe, ale také nemusí korespondovat s částkou, 

kterou by pachatel měl zaplatit podle civilního rozsudku.
237

 Zároveň se však pachatel 

trestného činu nemůţe spokojit s tím, ţe bez dalšího uhradí částku uvedenou v usnesení o 

zahájení trestního stíhání (případně v obţalobě). Usnesení o zahájení trestního stíhání (jakoţ 

i obţaloba) není rozhodnutím konečné povahy, které by bylo zaloţeno na úplném 

dokazování. Pokud tedy v rámci vyšetřování (případně i v řízení před soudem) vyjdou 

najevo nové skutečnosti, které mají vliv na určení výše vzniklého dluhu na výţivném, je 

třeba trvat na tom, aby pachatel uhradil dluh ve výši, která byla takto dodatečně určena.
238

 

Pokud bylo dítě umístěno do pěstounské péče, musí pachatel dluh na výţivném uhradit 

státu (příslušnému úřadu práce, který vyplácel příspěvek na úhradu potřeb dítěte). V případě, 

ţe bylo dítě umístěno do ústavní nebo ochranné výchovy, musí pachatel uhradit jak vzniklý 

dluh na příspěvku na úhradu péče, tak i případný dluh na výţivném. Pokud vyţivovanému 

dítěti vznikl nárok na příspěvek na ţivobytí, jehoţ část nahrazuje neplacené výţivné
239

, musí 

pachatel uhradit výţivné k rukám dítěte (resp. osoby, které bylo dítě svěřeno). Podle zákona 

o pomoci v hmotné nouzi totiţ nárok na výţivné na stát nepřechází. Je poté povinností 

vyţivované osoby, aby poskytnutý příspěvek státu vrátila (§ 32 odst. 2 zákona o pomoci v 

hmotné nouzi).
240

 

Dodatečné splnění vyţivovací povinnosti během odvolacího řízení jiţ nemá vliv na 

trestní odpovědnost pachatele, odvolací soud však můţe v důsledku toho zmírnit uloţený 

trest (uhrazení dluhu na výţivném lze v takovém případě povaţovat za polehčující 

okolnost). Pokud by však odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně 

k novému rozhodnutí, moţnost aplikace ustanovení o účinné lítosti by se znovu otevřela.
241

 

Je otázkou, zda by nebylo vhodnější umoţnit pachateli trestného činu dosáhnout 

zániku trestní odpovědnosti účinnou lítostí ještě v odvolacím řízení (jako je tomu např. na 

Slovensku). Pachatelé trestného činu zanedbání povinné výţivy si totiţ někdy závaţnost 

situace uvědomí teprve poté, co si vyslechnou odsuzující rozsudek. V takovém případě je jiţ 

                                                
237 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.1994, sp.zn. 6 Tz 14/1994 [uveřejněné v časopise Právní 

rozhledy č. 4/1994 str. 159]. 
238 ŘÍHA, Michal. K trestnému činu zanedbání povinné výţivy. Trestní právo. 2008, č. 6, s. 17-25. 
239 Viz § 32 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
240 Jinak tomu bylo v případě zálohování výţivného podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. 

Pokud stát poskytl příspěvek na výţivu dítěte, musel pachatel dluţné výţivné ve výši poskytnutého příspěvku 

uhradit přímo státu, zbytek výţivného pak musel uhradit oprávněnému. K tomu viz rozhodnutí č. 25/1981 Sb. 

rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 14.11.1980, Sb. NS 4-5/1981 str. 257]; rovněţ ZEZULOVÁ, Jana; 

VIKTORINOVÁ, Marie. Trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 trestního zákoníku : aktuální 

aplikační problémy. Státní zastupitelství. 2010, č. 6, s. 9-15. 
241 Viz rozhodnutí č. 54/1971 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 29.10.1970, Sb. NS 8/1971 str. 429]. 
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podle současné právní úpravy na účinnou lítost pozdě. Pokud však zákonodárce 

upřednostňuje zájem na zaplacení dluţného výţivného před zájmem na potrestání pachatele 

trestného činu, není důvodu, proč moţnost účinné lítosti omezovat pouze na řízení před 

soudem prvního stupně.
242

 

Podle dřívější judikatury bylo moţno pouţít ustanovení o účinné lítosti i tehdy, pokud 

pachatel zaslal ještě před vyhlášením prvostupňového rozsudku peníze poštou.
243

 S tímto 

názorem však jiţ nelze v dnešní době souhlasit, neboť podle účinné úpravy v občanském 

zákoníku je dluh splněn aţ připsáním částky na účet poskytovatele platebních sluţeb věřitele 

nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti. Obdobná úprava platí i při placení dluhu 

bankovním převodem (viz § 567 odst. 2, 3 občanského zákoníku). Lze tedy mít za to, ţe 

k zániku trestní odpovědnosti účinnou lítostí dojde aţ v okamţiku, kdy budou peníze 

vyplaceny oprávněnému (případně připsány na jeho účet). Proto se nelze v trestním řízení 

spokojit s tím, ţe obviněný předloţí doklad o zaslání peněz oprávněnému (ústřiţek sloţenky, 

příkaz k úhradě), ale je nutné ověřit, zda oprávněný skutečně dluţné výţivné obdrţel.
244

 

Druhou podmínkou pro zánik trestní odpovědnosti pachatele je, ţe čin neměl trvale 

nepříznivých následků. Trestný čin pachatele tedy nesmí mít pro oprávněnou osobu takové 

následky, které by jiţ nebylo moţno napravit. Půjde zejména o případy, kdy v důsledku 

zanedbání povinné výţivy došlo u oprávněné osoby k trvalým následkům na zdraví nebo 

v důsledku tohoto jednání bylo oprávněnému znemoţněno připravovat se na své povolání.
245

 

Pokud dojde k zániku trestní odpovědnosti v důsledku účinné lítosti v rámci 

prověřování, policejní orgán nebo státní zástupce věc usnesením podle § 159a odst. 1 

trestního řádu odloţí.
246

 Pokud dojde k zániku trestní odpovědnosti v rámci vyšetřování, 

státní zástupce trestní stíhání podle § 172 odst. 1 písm. f) trestního řádu zastaví. Soud 

v takovém případě rovněţ trestní stíhání zastaví, pokud nebylo zahájeno hlavní líčení (§ 188 

odst. 1 písm. c) trestního řádu). V rámci hlavního líčení jiţ však musí soud rozhodnout o 

zproštění obţaloby podle § 226 písm. e) trestního řádu. 

Je však třeba uvést, ţe zánik trestní odpovědnosti pro účinnou lítost pachatele 

předpokládá, ţe byly naplněny všechny podmínky pro vznik trestní odpovědnosti včetně 

                                                
242 Dolenský však takový přístup odmítá s tím, ţe by se anulování vyhlášeného rozsudku nesrovnávalo 

s váţností soudu. Viz DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - 

Iuridica 2. Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 73. 
243 Rozhodnutí č. 9/1982 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 21.10.1980, Sb. NS 9/1982 str. 50]. 
244 K tomu HRACHOVEC, Petr. Dodatečné splnění vyţivovací povinnosti jako podmínka účinné lítosti. 

Právní rozhledy. 1999, č. 6, s. 319; rovněţ CHMELÍK, Jan, et al. Trestní právo hmotné : Zvláštní část. Praha : 

Linde, 2010. s. 106. 
245 K tomu rozhodnutí č. 26/1990 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 15.9.1989, Sb. NS 4-5/1990 str. 190]. 
246 K tomu stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 11/1999 Sb. v. s. 
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zavinění. Proto v případě, ţe se v rámci trestního stíhání nepodaří prokázat trestní 

odpovědnost obviněného, zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. f) trestního 

řádu nepřichází v úvahu a je třeba trestní stíhání zastavit podle § 172 odst. 1 písm. b) 

trestního řádu.
247

 Z tohoto důvodu je třeba, aby se příslušný orgán v odůvodnění svého 

rozhodnutí zabýval nejen podrobně otázkou zániku trestní odpovědnosti, ale je rovněţ třeba, 

aby v tomto odůvodnění uvedl ty skutečnosti, ze kterých dovozuje, ţe obviněný se trestného 

činu skutečně dopustil. 

V podstatě shodně je koncipována i účinná lítost u zanedbání povinné výţivy ve 

slovenském trestním zákoně. Rozdíl je zde v tom, ţe podle slovenské právní úpravy je třeba 

dluţné výţivné uhradit do okamţiku, neţ se soud odebere k závěrečné poradě. Rozdíl je 

rovněţ v systematickém zařazení úpravy účinné lítosti v trestním zákoně, který tento 

speciální případ účinné lítosti upravuje v obecné části hned za obecnou právní úpravou 

účinné lítosti (§ 86). 

 

 

9.2. Promlčení 

 

Při promlčení trestní odpovědnosti zaniká trestní odpovědnost pachatele trestného činu 

uplynutím doby stanovené zákonem. Právní úprava promlčení vychází z myšlenky, ţe po 

uplynutí delší doby od spáchání trestného činu slábne, aţ nakonec zaniká zájem společnosti 

na potrestání pachatele trestného činu. Zánik trestní odpovědnosti uplynutím delší doby od 

spáchání trestného činu je odůvodněn i obtíţemi, které by vznikaly v trestním řízení při 

dokazování.
248

 

Trestní zákoník v § 34 odst. 1 stanoví promlčecí doby odstupňované podle typové 

závaţnosti spáchaného trestného činu. V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy 

podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku činí promlčecí doba tři léta (§ 34 odst. 1 písm. e) 

trestního zákoníku). V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 2 

trestního zákoníku činí promlčecí doba pět let (§ 34 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku). 

Pokud však pachatel svým jednáním naplní některou z kvalifikačních okolností podle § 196 

odst. 3 trestního zákoníku, bude promlčecí doba činit deset let (§ 34 odst. 1 písm. c) 

trestního zákoníku). 

                                                
247 Rozhodnutí č. 56/1977 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 23.9.1976, Sb. NS 7-8/1978 str. 491]; rovněţ 

rozhodnutí č. 25/1981 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 14.11.1980, Sb. NS 4-5/1981 str. 257]. 
248 K problematice promlčení blíţe:  ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2009. s. 378n; NOVOTNÝ, Oto, et al. Trestní právo hmotné : Obecná část. 6. vydání. Praha : 

Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 350-344; JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 

2009. s. 340-345.  
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V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy mohou vznikat obtíţe především 

při určování okamţiku počátku běhu promlčecí lhůty. Počátek běhu promlčecí doby je 

stanoven v § 34 odst. 2 trestního zákoníku. Trestní zákoník v tomto ustanovení rozlišuje 

trestné činy, jejichţ znakem je účinek a trestné činy ostatní. Vzhledem k tomu, ţe u 

trestného činu zanedbání povinné výţivy účinek znakem skutkové podstaty není, je 

rozhodující pro počátek běhu promlčecí lhůty okamţik, kdy pachatel ukončí své jednání. 

Není proto rozhodující, kdy nastal nebo kdy měl nastat následek trestného činu. U  trvajícího 

trestného činu (kterým je podle převaţujícího názoru i trestný čin zanedbání povinné 

výţivy) je rozhodným okamţikem pro počátek běhu promlčecí lhůty okamţik, kdy byl 

odstraněn protiprávní stav, jehoţ udrţování je zákonným znakem trvajícího trestného 

činu.
249

 

Za rozhodující okamţik pro počátek běhu promlčecí lhůty u trestného činu zanedbání 

povinné výţivy je proto třeba povaţovat poslední den období, po které pachatel zaviněně 

neplnil svou vyţivovací povinnost. Pokud má pachatel platit výţivné na základně rozhodnutí 

soudu předem na kalendářní měsíc, je rozhodujícím okamţikem poslední den kalendářního 

měsíce, za který pachatel výţivné neuhradil.
250

 Za ukončení jednání pachatele je třeba 

povaţovat i okamţik sdělení obvinění, neboť jeho další jednání je od toho okamţiku třeba 

posuzovat jako nový skutek (§ 12 odst. 11 trestního řádu). Rozhodujícím okamţikem pro 

běh promlčecí doby můţe být rovněţ okamţik zániku vyţivovací povinnosti (např. 

vyţivované dítě nastoupí do zaměstnání, vyţivovaná osoba zemře apod.). 

                                                
249 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. s. 389. 
250 Viz rozhodnutí č. 17/1984 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 4.8.1983, Sb. NS 4-5/1984 str. 239]. 
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10. Trestání 

 

Trestní zákoník dělí trestní sankce na tresty a ochranná opatření (§ 36 trestního 

zákoníku). Trestní sankce lze uloţit jen na základě trestního zákona. Uplatňuje se tedy 

zásada „nulla poena sine lege“. České trestní právo je zaloţeno na principu relativní určitosti 

trestních sankcí. Jinými slovy, zákonodárce stanovil uzavřený okruh sankcí (trestů a 

ochranných opatření), které lze za trestné činy ukládat, a zároveň stanovil podmínky pro 

uplatnění jednotlivých druhů sankcí. Český soudce tak nemá absolutně volnou úvahu o tom, 

jakou sankci můţe za konkrétní trestný čin uloţit, vţdy však má moţnost uváţit, který ze 

zákonem stanovených druhů trestů pachateli trestného činu uloţí a v jaké konkrétní výměře. 

Trestní zákoník na rozdíl od předchozí právní úpravy nedefinuje účel trestu a tuto 

definice přenechává odborné literatuře a judikatuře. Obecně je účelem trestu ochrana 

společnosti před pachateli trestných činů, trest má zabránit pachateli v páchání další trestné 

činnosti, vychovávat odsouzeného k tomu, aby vedl řádný ţivot (tzv. speciálně preventivní 

účinek), a výchovně působit na ostatní členy společnosti (tzv. generálně preventivní 

účinek).
251

 Opomíjet nelze rovněţ odplatný účel trestu, který se projevuje zejména v tom, ţe 

kaţdý trest má být přiměřený povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a poměrům 

pachatele (trest tedy nesmí být ani nepřiměřeně přísný, ale ani nepřiměřeně mírný).
252

 

Účelem trestu u trestného činu zanedbání povinné výţivy je zejména výchova 

pachatele k tomu, aby řádně plnil svou vyţivovací povinnost.
253

 Na pachatele by mělo být 

působeno zejména tak, aby svou vyţivovací povinnost plnil do budoucna. Pokud to je 

moţné, mělo by ovšem být na pachatele rovněţ působeno, aby uhradil dluh, který mu 

zanedbáním povinné výţivy vznikl. 

Trestní zákoník výslovně stanoví, ţe při ukládání trestních sankcí je třeba přihlédnout 

k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem (§ 38 odst. 3 trestního 

zákoníku). Tato pravidlo má v případě trestného činu zanedbání povinné výţivy zvláštní 

význam. Je totiţ třeba mít vţdy na paměti, ţe uloţený trest se můţe negativně dotknout 

oprávněných zájmů poškozeného, tedy konkrétně vyţivované osoby. Jak jiţ bylo výše 

zmíněno, smyslem trestu by v tomto případě měla být zejména výchova pachatele k tomu, 

aby svou povinnost řádně plnil. Nutnost ochrany společnosti před pachatelem trestného činu 

je zpravidla minimální. Z tohoto důvodu by měly být pachatelům trestného činu zanedbání 

                                                
251 JELÍNEK, Jiří, et al. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha : Leges, 2009. s. 352. 
252 K problematice účelu trestu viz ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník I : Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2009. s. 413. 
253 Viz rozhodnutí č. 26/1990 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 15.9.1989, Sb. NS 4-5/1990 str. 190]. 
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povinné výţivy ukládány zejména výchovné tresty, které by je motivovaly jednak 

k dodatečnému splnění jejich povinnosti, jednak k tomu, aby se jiţ další stejné trestné 

činnosti nedopouštěli. Naopak ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody by mohlo mít 

u většiny pachatelů zcela opačný výsledek. Za současného stavu, kdy velká část vězňů 

nemůţe být z objektivních důvodů během výkonu trestu odnětí svobody zaměstnána
254

, 

výkon tohoto trestu fakticky znamená, ţe pachatel, nejen ţe nemá moţnosti splatit dluh na 

výţivném, ale rovněţ nemůţe hradit během výkonu trestu ani běţné výţivné. Navíc 

zaměstnaní pachatelé většinou v důsledku uvěznění o své zaměstnání přijdou a po svém 

propuštění pak jsou jejich reálné moţnosti získat stálý příjem a dostát tak vyţivovací 

povinnosti značně omezené. V konečném důsledku pak takový stav negativně postihuje i 

poškozeného. 

 

Základní pravidlo pro ukládání trestů je obsaţeno v § 39 odst. 1 trestního zákoníku. 

Podle tohoto ustanovení soud při stanovení druhu a výměry trestu přihlédne k 

- povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu, 

- osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, 

- jeho dosavadnímu způsobu ţivota a k moţnosti jeho nápravy, 

- chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné 

škodlivé následky činu, 

- účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí ţivot pachatele. 

 

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud rovněţ přihlédne k přitěţujícím a 

polehčujícím okolnostem (39 odst. 3 trestního zákoníku). Trestní zákoník uvádí 

demonstrativní výčet polehčujících a přitěţujících okolností v § 41 a v § 42. 

V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy bude typickou polehčující 

okolností částečná úhrada dluţného výţivného (§ 41 písm. j) trestního zákoníku). Pokud by 

však pachatel uhradil celou dluţnou částku, je třeba zkoumat, zda nedošlo k zániku trestní 

odpovědnosti účinnou lítostí podle § 197 trestního zákoníku. Pachateli můţe rovněţ 

polehčovat doznání a předchozí řádný ţivot (§ 41 písm. l) a k) trestního zákoníku). Za 

doznání však nelze povaţovat pouhé přiznání pachatele, ţe výţivné neplnil, kdyţ zároveň 

uvádí na svou obhajobu důvody, proč výţivné plnit nemohl. 

                                                
254 Podle údajů Vězeňské sluţby činila v roce 2010 průměrná reálná zaměstnanost vězňů 62,35%. Viz 

Statistická ročenka Vězeňské sluţby ČR (pro rok 2010) dostupná z WWW < 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%2

0ro%C4%8Denky/rocenka_2010_v7.pdf>. 
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Typickou přitěţující okolností bude skutečnost, ţe pachatel zaviněně neplnil 

vyţivovací povinnost po delší dobu (§ 42 písm. m) trestního zákoníku). Obecně lze mít za 

to, ţe tato přitěţující okolnost se uplatní v těch případech, kdy pachatel neplní vyţivovací 

povinnost po dobu delší jednoho roku. Přitěţující okolností je rovněţ i předchozí odsouzení 

pro trestný čin (recidiva), zejména pokud pachatel byl jiţ v minulosti odsouzen pro trestný 

čin zanedbání povinné výţivy. Jako k přitěţující okolnosti však nelze přihlíţet 

k předchozímu odsouzení, které je zároveň důvodem pro pouţití kvalifikace podle § 196 

odst. 1, 3 písm. b) trestního zákoníku, neboť v takovém případě by byl porušen zákaz 

dvojího přičítání téţe okolnosti vyjádřený v § 39 odst. 4 trestního zákoníku. 

Právě vzhledem k zákazu dvojího přičítání téţe okolnosti můţe být sporné, zda lze za 

přitěţující okolnost povaţovat to, ţe se pachatel trestného činu dopustil vůči dítěti nebo vůči 

osobě blízké (§ 42 písm. h) trestního zákoníku). Z povahy trestného činu zanedbání povinné 

výţivy totiţ vyplývá, ţe pachatel se tohoto trestného činu můţe dopustit pouze vůči 

omezenému okruhu osob, které budou zpravidla dětmi nebo osobami jemu blízkými. Soud 

by proto měl povaţovat za přitěţující okolnost pouze ty případy, kdy předmětem útoku bude 

osoba, u které lze předpokládat, ţe na ní neplnění vyţivovací povinnosti můţe mít zvlášť 

závaţný dopad (např. velmi malé dítě, osoba stiţená váţným onemocněním). 

 

Druhy trestů upravuje trestní zákoník v § 52. Vzhledem k tomuto ustanovení je moţné 

za trestný čin uloţit tyto tresty: 

- odnětí svobody (§ 54-59 trestního zákoníku),  

- domácí vězení (§ 60-61 trestního zákoníku), 

- obecně prospěšné práce (§ 62-65 trestního zákoníku), 

- propadnutí majetku (§ 66 trestního zákoníku), 

- peněţitý trest (§ 67-69 trestního zákoníku), 

- propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§  70-72 trestního zákoníku), 

- zákaz činnosti (§ 73-74 trestního zákoníku), 

- zákaz pobytu (§ 75 trestního zákoníku), 

- zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 76-77 trestního 

zákoníku), 

- ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání (§ 78 trestního zákoníku), 

- ztrátu vojenské hodnosti (§ 79 trestního zákoníku), 

- vyhoštění (§ 80 trestního zákoníku). 
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Trestní zákoník tedy zná celkem dvanáct druhů trestů. V případě trestného činu 

zanedbání povinné výţivy však lze uloţit pouze některé z nich. 

Při rozhodování o druhu trestu je třeba vycházet z § 53 trestního zákoníku. Podle 

tohoto ustanovení můţe soud uloţit pachateli trestného činu trest, který je uveden 

v příslušném ustanovení ve zvláštní části trestního zákoníku. Pokud trestní zákoník stanoví 

za trestný čin více trestů, lze uloţit kaţdý z nich buď samostatně, nebo i více takových trestů 

vedle sebe. Vedle trestu, který stanoví trestní zákoník za předmětný trestný čin, je moţné 

uloţit i jiné tresty uvedené v § 52 trestní zákoníku. Jako samostatný trest lze podle § 53 odst. 

2 trestního zákoníku uloţit trest domácího vězení, obecně prospěšných prací, zákazu vstupu 

na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákazu pobytu, i kdyţ trestní 

zákoník výslovně takový trest za trestný čin nestanoví. 

Trestní zákoník v § 196 výslovně stanoví moţnost za trestný čin zanedbání povinné 

výţivy uloţit trest odnětí svobody. Vzhledem k jiţ zmíněné právní úpravě v § 53 trestního 

zákoník tak můţe být u tohoto trestného činu uloţen jako trest samostatný pouze trest odnětí 

svobody a některé tresty uvedené v § 53 odst. 2 trestního zákoníku (z povahy věci u tohoto 

trestného činu nepřichází v úvahu uloţení trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce, zákazu pobytu a vyhoštění). Vedle trestu odnětí svobody je pak moţno 

uloţit i některé další tresty uvedené v § 52 odst. 1 trestního zákoníku (pokud to jejich 

povaha a jejich právní úprava připouští). 

V následujícím textu bude pojednáno o moţnosti ukládání vybraných trestů pachateli 

trestného činu zanedbání povinné výţivy. Pozornost je samozřejmě věnována trestu odnětí 

svobody, a to jak v jeho přísné nepodmíněné formě, tak i v podobě podmíněného odsouzení. 

Z alternativních trestů je pojednáno o trestu domácího vězení, obecně prospěšných prací a o 

peněţitém trestu. Jedná se o tresty, které lze za trestný čin zanedbání povinné výţivy uloţit i 

jako tresty samostatné a vyjma peněţitého trestu je lze povaţovat i za vhodné tresty pro 

pachatele tohoto trestného činu. Tyto tresty totiţ pachatele motivují k tomu, aby svou 

vyţivovací povinnost dodatečně splnil, a to pod hrozbou moţné přeměny alternativního 

trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody. Moţnost přeměny alternativního trestu na trest 

odnětí svobody je přitom nepochybně významným stimulem pro řadu pachatelů. 

 

 

10.1. Trest odnětí svobody 

 

Za trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku můţe 

soud pachateli uloţit trest odnětí svobody aţ na dvě léta. Za trestný čin zanedbání povinné 
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výţivy podle § 196 odst. 2 trestního zákoníku lze uloţit trest odnětí svobody na šest měsíců 

aţ tři léta. Pokud však pachatel naplní alespoň jednu z okolností podmiňující pouţití vyšší 

trestní sazby podle § 196 odst. 3 trestního zákoníku, je moţné mu uloţit trest odnětí svobody 

v trestní sazbě od jednoho roku do pěti let. V zákonem stanovených případech můţe soud 

výjimečně uloţit trest odnětí svobody i pod dolní hranicí trestní sazby (§ 58 trestního 

zákoníku). 

 

Trestní zákoník v § 52 odst. 2 a 3 rozlišuje trest odnětí svobody na: 

- výjimečný trest, 

- nepodmíněný trest odnětí svobody, 

- podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, 

- podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. 

 

Výjimečný trest odnětí svobody nepřichází v případě trestného činu zanedbání 

povinné výţivy v úvahu, neboť trestní zákoník uloţení tohoto trestu umoţňuje pouze u 

nejzávaţnějších trestných činů, u nichţ navíc musí být uloţení tohoto trestu výslovně 

připuštěno (§ 54 odst. 1 trestního zákoníku). 

Nepodmíněný trest odnětí svobody můţe soud uloţit ve výše zmíněných sazbách, 

případně v sazbě sníţené podle § 58 trestního zákoníku. Uloţení nepodmíněného trestu 

odnětí svobody pro méně závaţné trestné činy, mezi které patří i trestný čin zanedbání 

povinné výţivy, by mělo být výjimečné. Podle § 55 odst. 2 trestního zákoníku pak výslovně 

platí, ţe u trestných činů, u nichţ horní hranice trestní sazby nepřevyšuje tři léta, lze uloţit 

nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, ţe by vzhledem k osobě pachatele 

uloţení jiného trestu zjevně nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný ţivot. Toto pravidlo u 

trestného činu zanedbání povinné výţivy nedopadá pouze na situace, kdy pachatel svým 

jednáním naplní znaky kvalifikované skutkové podstaty, neboť v takovém případě je jiţ 

ohroţen trestem odnětí svobody aţ na pět let. I tak je třeba uloţení nepodmíněného trestu 

odnětí svobody pečlivě zvaţovat, a to i s ohledem na jiţ výše zmíněné oprávněné zájmy 

poškozeného.
255

 

Uloţení nepodmíněného trestu odnětí svobody tak bude přicházet v úvahu zejména 

v těch případech, kdy byl jiţ pachatel v minulosti opakovaně za stejný čin trestán, 

                                                
255 V letech 2000-2010 bylo k nepodmíněnému trestu odnětí svobody odsouzeno 14,5% všech odsouzených za 

trestný čin zanedbání povinné výţivy. Viz statistické ročenky kriminality vydané Ministerstvem spravedlnosti 

ČR (ročníky 2001-2011), které jsou dostupné z WWW <http://www.justice.cz>. 
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vyţivovací povinnost zaviněně neplní značně dlouhou dobu a způsobem svého ţivota 

prokazuje, ţe nemá jakoukoliv snahu své povinnosti dostát. 

K oprávněným zájmům poškozeného je rovněţ třeba přihlédnout při rozhodování o 

zařazení pachatele do typu věznice (podle § 56 trestního zákoníku). Obecně totiţ platí, ţe 

moţnost zaměstnání odsouzeného pachatele je větší v mírnějším typu vězení. Soud by proto 

měl vţdy pečlivě zvaţovat, zda není na místě vyuţít moderační oprávnění podle § 56 odst. 3 

trestního zákoníku. 

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody je trestem, který je běţně za spáchání 

trestného činu zanedbání povinné výţivy soudy ukládán.
256

 Jedná se o alternativní trest 

spočívající v tom, ţe soud pachateli uloţí trest odnětí svobody ve výměře aţ na tři roky, 

ovšem zároveň výkon uloţeného trestu odloţí na zkušební dobu na jeden rok aţ pět let. Po 

dobu zkušební lhůty soud pravidelně sleduje chování odsouzeného a v případě, ţe ten ve 

zkušební době nevede řádný ţivot (dopustí se trestného činu nebo jiného závaţnějšího 

protiprávního jednání), rozhodne soud o tom, ţe odsouzený uloţený trest odnětí svobody 

vykoná. Za účelem sledování chování odsouzeného ve zkušební době nad ním můţe soud 

stanovit dohled. 

Vedle povinnosti ţít ve zkušební době řádným ţivotem můţe soud odsouzenému 

rovněţ uloţit, aby ve zkušební době podmíněného odsouzení plnil přiměřené povinnosti a 

dodrţoval přiměřená omezení, která jsou demonstrativně uvedena v § 48 odst. 4 trestního 

zákoníku. V případě odsouzení pro trestný čin zanedbání povinné výţivy je na místě 

odsouzenému uloţit zejména přiměřenou povinnost uhradit dluţné výţivné.
257

 Při 

rozhodování o tom, zda se odsouzený ve zkušební době podmíněného odsouzení osvědčil či 

zda trest vykoná, pak soud zkoumá nejen to, zda odsouzený ţil ve zkušební době řádným 

ţivotem, ale rovněţ i to, zda dostál uloţené přiměřené povinnosti či přiměřenému omezení, 

případně z jakého důvodu těmto povinnostem a omezením nedostál. 

 

 

10.2. Trest domácího vězení 

 

Trest domácího vězení zavedl trestní zákoník, předchozí trestní zákon z roku 1961 

tento druh trestu neznal. Jedná se o alternativní trest, který lze uloţit aţ na dobu dvou let za 

přečin. K uloţení tohoto trestu je třeba, aby pachatel dal písemný slib, ţe se bude ve 

                                                
256 V letech 2000-2010 bylo k podmíněnému trestu odnětí svobody odsouzeno 68% všech odsouzených za 

trestný čin zanedbání povinné výţivy. Viz statistické ročenky kriminality vydané Ministerstvem spravedlnosti 

ČR (ročníky 2001-2011), které jsou dostupné z WWW <http://www.justice.cz>. 
257 Rozhodnutí NS ze dne 29.6.2000, sp.zn. 7 Tz 147/2000 [dostupné v systému ASPI]. 



- 113 - 

 

stanovené době zdrţovat v obydlí na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou 

potřebnou součinnost. Tento trest tudíţ nelze uloţit, pokud s jeho uloţením pachatel 

nesouhlasí. Překáţkou uloţení trestu bude rovněţ skutečnost, ţe pachatel nemá stále obydlí, 

kde by mohl trest vykonávat. 

Trest domácího vězení spočívá v tom, ţe pachatel je povinen během výkonu trestu 

zdrţovat se v určeném obydlí v zákoně nebo rozhodnutím soudu určené době (zpravidla ve 

dnech pracovního klidu a v noci). Kontrolu výkonu tohoto trestu v současné době 

vykonávají úředníci Probační a mediační sluţby, v budoucnu se počítá se stálým 

elektronickým monitorováním pohybu odsouzeného. 

Trest domácího vězení lze povaţovat za poměrně přísnou trestní sankci, kterou by 

měli být postihování pachatelé, u kterých by jinak jiţ přicházel v úvahu jen nepodmíněný 

trest odnětí svobody. Oproti nepodmíněnému trestu odnětí svobody však výkonem tohoto 

trestu není odsouzený vytrţen ze svého sociálního prostředí (coţ však u některých 

odsouzených můţe být i negativní skutečností) a zejména mu nic nebrání ve výkonu 

výdělečné činnosti (soud můţe trest modifikovat tak, aby byla respektována pracovní doba 

pachatele). 

Trest domácího vězení proto lze povaţovat za optimální sankci i v případě spáchání 

trestného činu zanedbání povinné výţivy, neboť dává prostor pachateli k úhradě dluţného 

výţivného a rovněţ mu nebrání v plnění běţného výţivného.
258

 Aby však mohl tento trest 

naplnit svůj účel, měl by být ukládán pouze pachatelům, kteří jsou schopni a zejména 

ochotni pracovat. U pachatelů, kteří dlouhodobě neprojevují snahu získat prostředky 

k obţivě prací, můţe být účel trestu naplněn jen stěţí. 

Soud můţe stejně jako při uloţení podmíněného trestu odnětí svobody po dobu 

výkonu trestu domácího vězení uloţit pachateli přiměřená omezení a povinnosti, včetně 

povinnosti k úhradě dluţného výţivného (§ 60 odst. 4 trestního zákoníku). Nedodrţení 

uloţené přiměřené povinnosti můţe být důvodem k rozhodnutí o tom, ţe pachatel vykoná 

náhradní trest odnětí svobody. Náhradní trest odnětí svobody ve výměře aţ jeden rok 

pachatel vykoná rovněţ tehdy, pokud jinak zmaří trest domácího vězení (§ 61 trestního 

zákoníku). 

 

 

 

                                                
258 V roce 2010 byl trest domácího vězení uloţen za trestný čin zanedbání povinné výţivy v celkem devíti 

případech. Viz Statistická ročenka kriminality pro rok 2010 vydaná Ministerstvem spravedlnosti ČR dostupná 

z WWW <http://www.justice.cz>. 
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10.3. Trest obecně prospěšných prací 

 

Trest obecně prospěšných prací lze jiţ v dnešní době označit za osvědčený alternativní 

trest.
259

 Tento trest lze uloţit jako trest samostatný pachateli přečinu, tedy i pachateli 

trestného činu zanedbání povinné výţivy. Tento trest spočívá v povinnosti pachatele 

vykonat ve svém volném čase a bez nároku na odměnu práce k obecně prospěšným účelům 

u subjektu, který mu soud určí. Základním předpokladem pro uloţení tohoto trestu je 

způsobilost k výkonu práce. Pokud pachatel není k soustavnému výkonu práce zdravotně 

způsobilý, soud tento trest neuloţí (§ 64 trestního zákoníku). Trest obecně prospěšných prací 

soud ukládá ve výměře od 50 do 300 hodin. Pachatel je povinen trest vykonat ve lhůtě 

jednoho roku od nařízení jeho výkonu (§ 65 odst. 1 trestního zákoníku). Soud můţe 

pachateli uloţit na dobu výkonu trestu přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, včetně 

povinnosti k úhradě dluţného výţivného (§ 63 odst. 2 trestního zákoníku). 

V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy bude trest obecně prospěšných 

prací vhodný pouze pro některé pachatele. Je třeba si uvědomit, ţe povinnost vykonat 

obecně prospěšné práce je většinou pachatelů chápána zejména jako nástroj represe. U 

takových pachatelů je pak iluzorní představa, ţe by se výkonem trestu mohl změnit jejich 

dosavadní negativní přístup k práci. O uloţení tohoto trestu je vhodné uvaţovat zejména u 

těch pachatelů, kteří jiţ mají pravidelný zdroj příjmů a výkon obecně prospěšných prací je 

neomezí v jejich výdělečné činnosti. K zajištění výchovného účelu trestu je vţdy vhodné 

pachateli uloţit přiměřenou povinnost během výkonu trestu uhradit dluţné výţivné. 

Vzhledem k ochraně zájmů poškozeného by soud neměl ukládat tento trest v takové výměře, 

která by fakticky pachateli znemoţňovala výkon výdělečné činnosti. 

Jestliţe pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných 

prací nevede řádný ţivot, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závaţného důvodu poruší 

sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, jinak maří výkon tohoto trestu 

nebo zaviněně nevykonává ve stanovené době uloţený trest, můţe soud přeměnit, a to i 

během doby stanovené pro jeho výkon, trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v 

trest odnětí svobody a rozhodnout zároveň o způsobu jeho výkonu. Kaţdá i jen započatá 

jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí 

svobody (§ 65 odst. 2 trestního zákoníku). 

 

                                                
259 V letech 2000-2010 bylo k trestu obecně prospěšných prací odsouzeno 15% všech odsouzených za trestný 

čin zanedbání povinné výţivy. Viz statistické ročenky kriminality vydané Ministerstvem spravedlnosti ČR 

(ročníky 2001-2011), které jsou dostupné z WWW <http://www.justice.cz>. 
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10.4. Peněžitý trest 

 

Peněţitý trest lze pachateli trestného činu zanedbání povinné výţivy uloţit jako trest 

samostatný tehdy, jestliţe vzhledem k povaze a závaţnosti spáchaného trestného činu a 

osobě a poměrům pachatele uloţení jiného trestu není třeba (§ 67 odst. 3 trestního 

zákoníku). Peněţitý trest spočívá v povinnosti pachatele trestného činu zaplatit ve prospěch 

státu soudem stanovenou částku. Výši peněţitého trestu soud stanoví jednak s ohledem na 

povahu a závaţnost trestného činu, jednak se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům 

pachatele. Podle povahy a závaţnosti trestného činu uloţí soud pachateli zaplatit 20 aţ 730 

denních sazeb. Výši denní sazby soud určí podle osobních a majetkových poměrů pachatele 

(zejména z jeho čistého denního příjmu) ve výši od 100,- Kč do 50.000,- Kč. Soud peněţitý 

trest neuloţí, pokud by byl zjevně nedobytný. Pokud pachatel peněţitý trest neuhradí, 

vystavuje se nebezpečí, ţe soud rozhodne o výkonu náhradního trestu odnětí svobody. Tento 

náhradní trest můţe být uloţen aţ na čtyři léta (§ 69 odst. 1 trestního zákoníku).
260

 

Peněţitý trest nelze obecně povaţovat za vhodný trest v případě trestného činu 

zanedbání povinné výţivy.
261

 Jedná se o trest, kterým je zmenšován majetek pachatele 

trestného činu, v důsledku čehoţ můţe být ohroţena moţnost poškozeného uspokojit svůj 

nárok z tohoto majetku. Navíc uloţením tohoto trestu není pachatel jakkoliv motivován 

k tomu, aby alespoň dodatečně svůj dluh na výţivném uhradil. Naopak lze mít spíše za to, ţe 

pachatel po uloţení tohoto trestu bude mít snahu primárně zaplatit uloţený trest a vyhnout se 

tak případnému nařízení náhradního trestu odnětí svobody. 

                                                
260 Podle současné právní úpravy výkonu peněţitého trestu soud v případě nedobrovolného zaplacení trestu 

přistoupí k jeho vymáhání (§ 343 odst. 1 trestního řádu). Teprve nebyl-li peněţitý trest zaplacen a nepřichází-li 

v úvahu odloţení výkonu trestu nebo upuštění od výkonu trestu, soud nařídí výkon náhradního trestu odnětí 

svobody nebo jeho poměrné části (§ 344 odst. 2 trestního řádu). 
261 Tento názor zjevně zastává i právní praxe, neboť tento trest není za trestný čin zanedbání povinné výţivy 

v podstatě vůbec ukládán. V letech 2000-2010 byl uloţen pouze v celkem 12 případech. Viz statistické 

ročenky kriminality vydané Ministerstvem spravedlnosti ČR (ročníky 2001-2011), které jsou dostupné 

z WWW <http://www.justice.cz>. 
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11. Vztah k jiným ustanovením 

 

Jednočinný souběh trestného činu zanedbání povinné výţivy s jiným trestným činem 

se v praxi vyskytuje výjimečně, přesto však vyloučen není.
262

 Obecně lze konstatovat, ţe 

trestný čin zanedbání povinné výţivy bude spáchán v jednočinném souběhu s jiným 

trestným činem v těch případech, kdy 

- neplnění vyţivovací povinnosti je součástí závaţnějšího jednání povinného vůči 

oprávněnému (případy týrání), 

- došlo v důsledku zanedbávání vyţivovací povinnosti k újmě na zdraví nebo 

k negativnímu následku ve vývoji nezletilého dítěte, 

- povinný v úmyslu vyhnout se své vyţivovací povinnosti naplní skutkovou podstatu 

dalšího trestného činu. 

 

V praxi lze uvaţovat zejména o jednočinném souběhu trestného činu zanedbání 

povinné výţivy s trestným činem týrání svěřené osoby podle § 198 trestního zákoníku a 

týrání osoby ţijící ve společném obydlí podle § 199 trestního zákoníku. Týráním se 

v případě obou uvedených trestných činů rozumí zlé nakládání se svěřenou osobou (resp. 

osobou ţijící ve společném obydlí), které se vyznačuje vyšším stupněm hrubosti 

a bezcitnosti a určitou trvalostí a které tato osoba pociťuje jako těţké příkoří.
263

 Zlé 

nakládání můţe spočívat nejen ve fyzických útocích, ale i v působení psychických útrap a v 

odpírání stravy, potřebné péče apod. Právě odpírání stravy a dalších potřeb (včetně 

poskytování péče) můţe zakládat důvod k tomu, aby takové jednání bylo posouzeno i jako 

trestný čin zanedbání povinné výţivy.
264

 Podmínkou však je, aby pachatel měl zákonnou 

vyţivovací povinnost k poškozenému (proto o této kvalifikaci nelze uvaţovat v případě, kdy 

druh týrá svoji druţku apod.). 

V důsledku zanedbání povinné výţivy můţe dojít ve výjimečných případech k újmě na 

zdraví vyţivované osoby (např. v důsledku podvýţivy, nedostatku prostředků na léky a 

zdravotní pomůcky). V těchto případech bude pachatel trestného činu zanedbání povinné 

výţivy odpovídat i za následek na zdraví, pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi 

tímto následkem a jeho jednáním. Je třeba uvést, ţe za jednání je v tomto případě 

povaţováno i opomenutí konat, neboť povinnost poskytovat výţivné vyplývá ze zvláštního 

                                                
262 K tomu DOLENSKÝ, Adolf. Zanedbání povinné výţivy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2. 

Praha : Univerzita Karlova, 1964. s. 13n. 
263 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 2011 s. 1743. 
264 Viz např. usnesení NS ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 5 Tdo 604/2004 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>]. 
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zákona (neplnění vyţivovací povinnosti je tedy opomenutím takového konání, k němuţ je 

pachatel povinen podle jiného právního předpisu ve smyslu § 112 trestního zákoníku). 

Jednočinný souběh trestného činu zanedbání povinné výţivy je moţný zejména v 

případě nedbalostních trestných činů proti zdraví (§ 147 a § 148 trestního zákoníku). Rovněţ 

lze připustit jednočinný souběh s (úmyslným) trestným činem ublíţení na zdraví podle § 146 

trestního zákoníku a s trestným činem usmrcení z nedbalosti podle § 143 trestního 

zákoníku.
265

 U ostatních úmyslných trestných činů proti ţivotu a zdraví však zpravidla bude 

jednočinný souběh vyloučen z důvodu faktické konzumpce. 

Zanedbávání povinné výţivy můţe být rovněţ spojeno s ohroţením morálního vývoje 

nezletilého dítěte. Ve výjimečných případech proto bude přicházet v úvahu i jednočinný 

souběh s trestným činem ohroţování výchovy dítěte podle § 201 trestního zákoníku. Tímto 

trestným činem je postihováno jednání, které u nezletilého dítěte vede k osvojování si 

škodlivých návyků, povahových rysů, sklonů a zájmů, které zpravidla vedou k jeho 

morálnímu úpadku a k neschopnosti usměrňovat způsob svého ţivota v souladu s obecnými 

morálními zásadami občanské společnosti.
266

 Trestný čin podle § 201 trestního zákoníku 

tedy spočívá v zanedbání morální péče o nezletilé dítě, zatímco trestný čin podle § 196 

trestního zákoníku spočívá v zanedbání materiální péče o vyţivovanou osobu. Jednočinný 

souběh těchto trestných činů proto přichází v úvahu v těch případech, kdy budou rodiče 

zanedbávat nejen svou vyţivovací povinnost, ale rovněţ i řádnou výchovu svých dětí. 

V praxi se můţe jednat o případy, kdy rodiče povedou své nezletilé děti k tomu, aby si samy 

prostředky k ţivotu obstarávaly trestnou činností nebo jiným obdobně nemorálním 

způsobem (např. prostitucí).
267

 

V případě, ţe se pachatel vyţivovací povinnosti úmyslně vyhýbá (§ 196 odst. 2 

trestního zákoníku), přichází v úvahu (podle povahy způsobu “vyhýbání se”) jednočinný 

souběh s několika různými trestnými činy. Pokud pachatel v úmyslu vyhnout se své 

vyţivovací povinnosti zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní věc 

                                                
265 V praxi byl zaznamenán případ, kdy rodiče dvou nezletilých dětí nedostatečně pečovali o zdravotní stav 

dětí, nenavštěvovali dětského lékaře, ani lékaře specialisty, navíc po dobu nejméně několika týdnů nepodávali 

dětem dostatečně hodnotnou a výţivnou stravu (jednalo se o vegetariány), v důsledku čehoţ došlo u obou dětí 

k podvýţivě, u jednoho z nezletilých dětí pak zanedbali hnisavý zánět pravého středouší, coţ v konečném 
důsledku vedlo ke smrti nezletilého. Druhý nezletilý byl přijat do nemocnice podvyţivený, odvodněný s 

hnisavým zánětem obou středouší, hnisavým zánětem očních spojivek, zánětem plic a pro tento zdravotní stav 

byl hospitalizován po dobu několika týdnů. Toto jednání bylo Krajským soudem v Českých Budějovicích 

posouzeno jako trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 213 odst. 1, 3 trestního zákona a ublíţení na 

zdraví podle § 224 odst. 1, 2 trestního zákona (tj. zákona č. 140/1961 Sb.). Nejvyšší soud se v daném případě 

s touto právní kvalifikací ztotoţnil. Viz usnesení NS ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 5 Tdo 604/2004 [dostupné 

z WWW <http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>]. 
266 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákoník II : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 2011 s. 1762. 
267 Viz rozhodnutí č. 26/1982 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 27.3.1981, Sb. NS 4-5/1982 str. 305]. 



- 118 - 

 

nebo jinou majetkovou hodnotu, které se týká výkon rozhodnutí nařízený k vydobytí 

dluţného výţivného, bude nutno takové jednání posoudit i jako trestný čin maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Pachatel, 

který v úmyslu zbavit se své vyţivovací povinnosti nebo v úmyslu svou vyţivovací 

povinnost sníţit, záměrně přiznává niţší příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti 

se můţe rovněţ dopustit trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

podle § 240 trestního zákoníku. V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy podle § 

196 odst. 2 trestního zákoníku rovněţ nelze vyloučit případy jednočinného souběhu 

s některým z tzv. úpadkových deliktů (poškození věřitele podle § 222 trestního zákoníku, 

zvýhodnění věřitele podle § 223 trestního zákoníku popř. i způsobení úpadku podle § 224 

trestního zákoníku). 

Pro úplnost je třeba uvést, ţe v současné právní úpravě nenalezneme podpůrné 

ustanovení, které by poskytovalo veřejnoprávní ochranu vyţivovací povinnosti v případech, 

kdy povinný tuto povinnost zanedbává po dobu kratší, neţ je vyţadována pro vznik trestní 

odpovědnosti. Pokud tedy povinný neplní svou vyţivovací povinnost, aniţ by však naplnil 

znaky skutkové podstaty trestného činu, nemůţe být v zásadě postiţen ani pro přestupek.
268

 

V těchto méně závaţných případech zanedbávání vyţivovací povinnosti je proto moţno 

povinného postihnout pouze v rámci občanského soudního řízení (zejm. provedením výkonu 

rozhodnutí). 

V důsledku soustavného zanedbávání povinné výţivy můţe být rodič nezletilého dítěte 

zbaven své rodičovské zodpovědnosti. Podle § 44 odst. 3 zákona o rodině je totiţ důvodem 

pro zbavení rodičovské zodpovědnosti mimo jiné i to, ţe se rodič dopustil proti svému dítěti 

úmyslného trestného činu. V takových případech je soud vţdy povinen zkoumat, zda není na 

místě zahájit řízení o zbavení rodiče jeho rodičovské zodpovědnosti. Touto otázku se však 

musí zabývat i státní zastupitelství, které je oprávněno samo podat k soudu návrh na zbavení 

rodičovské zodpovědnosti (§ 35 odst. 3 OSŘ). Státní zastupitelství je přitom povinno tento 

návrh podat vţdy, kdyţ při výkonu své působnosti zjistí poznatky, které zbavení rodiče jeho 

rodičovské zodpovědnosti odůvodňují.
269

 

                                                
268 V § 31 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je upraven přestupek na 

úseku výchovy a mládeţe. Tohoto přestupku se dopustí ten, kdo ohroţuje výchovu a vzdělávání nezletilého 

zejména tím, ţe nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku 

ţáka. Je tedy zřejmé, ţe toto ustanovení chrání spíše morální vývoj nezletilého dítěte, a je tudíţ subsidiární 

k trestnému činu ohroţení výchovy dítěte podle § 201 trestního zákoníku. 
269 Viz § 2 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

je státní zastupitelství při výkonu své působnosti povinno vyuţívat prostředky, které mu poskytuje zákon. 
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12. Vybrané procesní aspekty 

 

Jak jiţ bylo konstatováno v úvodu této práce, tvoří trestní řízení pro trestný čin 

zanedbání povinné výţivy podstatnou část agendy orgánů činných v trestním řízení 

(zejména policejních orgánů a státních zástupců specializovaných na tzv. obecnou 

kriminalitu). Obecně je tento trestný čin povaţován spíše za méně závaţný delikt, který je 

zpravidla projednáván ve zkráceném přípravném řízení a v navazujícím zjednodušeném 

řízení před samosoudcem.
270

 Pouze v případě kvalifikovaných skutkových podstat je nutno 

ve věci vést standardní vyšetřování.
271

 

Pro trestní řízení o tomto trestném činu je typické, ţe je zpravidla zahajováno na 

základě trestního oznámení poškozeného, resp. jeho zákonného zástupce. U dětí v náhradní 

péči pak trestní oznámení podává buď příslušný ústav, ve kterém je dítě umístěno, nebo úřad 

práce, na který přešel nárok na výţivné dítěte v pěstounské péči. Výjimečně mohou být 

oznamovateli tohoto trestného činu i orgány sociálně-právní ochrany dětí, pokud při výkonu 

své působnosti zjistí, ţe dochází k zanedbávání vyţivovací povinnost k nezletilému dítěti.
272

  

Pokud však oprávněný (nebo jiný výše uvedený subjekt) trestný čin neoznámí, nemají 

orgány činné v trestním řízení v podstatě ţádnou moţnost, jak se o takovém trestném činu 

dozvědět. Nepochybně zde tudíţ existuje určitá mnoţina případů trestného zanedbávání 

vyţivovací povinnosti, která není registrována v oficiálních statistikách. O skutečném počtu 

takto neodhalených případů se lze přitom jen dohadovat. 

V následujícím textu je pojednáno o postavení poškozeného v trestním řízení, o 

náleţitostech popisu skutku ve výroku rozhodnutí a o moţnostech uplatnění odklonů 

v případě trestného činu zanedbání povinné výţivy. 

 

 

 

 

 

                                                
270 Moţnost vést ve věci trestného činu zanedbání povinné výţivy zkrácené přípravné řízení se výrazně 

rozšířila po novele trestního řádu provedené zákonem č. 274/2008 Sb., kterým došlo ke změně rozhodného 

okamţiku pro počátek běhu zákonné dvoutýdenní lhůty ke skončení zkráceného přípravného řízení (§ 179b 

odst. 4 trestního řádu). Tato lhůta nyní počíná běţet teprve od okamţiku sdělení podezření podle § 179b odst. 3 
trestního řádu (původně přitom běţela ode dne, kdy policejní orgán obdrţel trestní oznámení nebo jiný podnět 

k trestnímu stíhání). Policejní orgán tak má nyní větší časový prostor, aby vyhodnotil podané oznámení, 

vyţádal příslušné zprávy a teprve poté případně sdělil podezřelému podezření. 
271 Zkrácené přípravné řízení můţe být vedeno podle § 179a odst. 1 trestního řádu pouze o trestných činech, o 

nichţ přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí svobody, 

jehoţ horní hranice nepřevyšuje tři léta. 
272 Podle § 51 odst. odst. 5 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí povinny oznamovat orgánům činným v trestním 

řízení skutečnosti nasvědčující tomu, ţe byl na dítěti spáchán trestný čin. 
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12.1. Postavení poškozeného v trestním řízení 

 

Vyţivovaná osoba má v trestním řízení postavení poškozeného (§ 43 odst. 1 trestního 

řádu). Má tedy především právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlíţet do spisů, 

zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením 

řízení se k věci vyjádřit (o konání hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání musí být 

poškozený vyrozuměn). Mezi další významná oprávnění poškozeného patří právo podat 

stíţnost proti usnesení o odloţení věci (§ 159a odst. 7 trestního řádu), proti usnesení státního 

zástupce o postoupení věci jinému orgánu (§ 171 odst. 2 trestního řádu) a proti usnesení 

státního zástupce o zastavení trestního stíhání (§ 172 odst. 3 trestního řádu). 

Poškozený nemůţe v rámci tzv. adhezního řízení poţadovat, aby mu soud přiznal vůči 

obviněnému nárok na zaplacení dluţného výţivného, neboť tento dluh není škodou ve 

smyslu § 43 odst. 3 trestního řádu.
273

 

V odborné literatuře se však lze setkat i s opačným názorem, ţe dluţné výţivné lze 

povaţovat za škodu ve smyslu § 43 odst. 3 trestního řádu, a to za podmínky, ţe o povinnosti 

platit výţivné nebylo soudem v občanském soudním řízení dosud rozhodnuto, případně i 

tehdy, kdyţ v občanském soudním řízení bylo stanoveno niţší výţivné, neţ k jaké výši došel 

soud v trestním řízení.
274

 Tento názor však nelze za současné právní úpravy adhezního řízení 

povaţovat za správný. V ustanovení § 43 odst. 3 trestního řádu se totiţ výslovně mluví o 

nároku na náhradu škody, který má poškozený podle zákona (zpravidla podle občanského 

zákoníku) proti obviněnému. Nárok na výţivné je však nárokem svého druhu, který 

nevzniká na základě škodní události, ale za podmínek stanovených rodinným právem. 

Existence vyţivovací povinnosti je předpokladem trestní odpovědnosti pachatele trestného 

činu, zatímco škoda uplatňovaná v adhezním řízení je vţdy aţ následkem samotného 

trestného činu. 

S účinností od 1.7.2011 je moţné, aby poškozený v rámci tzv. adhezního řízení 

uplatnil i svůj nárok na náhradu nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení.
275

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, neplněním vyţivovací povinnosti dochází i k zásahům do právem 

chráněné osobnostní sféry poškozeného (viz § 11 a násl. občanského zákoníku). Nelze proto 

vyloučit, ţe poškození trestným činem zanedbání povinné výţivy budou uplatňovat proti 

                                                
273 Viz rozhodnutí č. 37/1997 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, Sb. NS 

9/1997 str. 276];  rovněţ stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 4/2001 Sb. v. s. Shodně je tato otázka 

řešena ve stanovisku Generálního prokurátora Slovenské republiky poř. č. 5/2004 [dostupné z WWW 

<http://www.genpro.gov.sk/vykladove-stanoviska-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-

461/47101s>]. 
274 ŘÍHA, Michal. K trestnému činu zanedbání povinné výţivy. Trestní právo. 2008, č. 6, s. 17-25. 
275 Novelizace byla provedena zákonem č. 181/2011 Sb. 
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obviněným v trestním řízení svůj nárok na odčinění nemajetkové újmy. V současné době 

přitom lze velmi těţko odhadovat, jak se k takovým případným nárokům postaví soudní 

praxe. 

Postavení poškozeného v trestním řízení má tedy vţdy osoba, která má zákonný nárok 

na výţivné. Touto osobou je přitom velmi často nezletilé dítě, které nemá plnou způsobilost 

k právním úkonům (§ 8 občanského zákoníku). Z tohoto důvodu musí nezletilý poškozený 

uplatňovat svá procesní práva v trestním řízení prostřednictvím svého zákonného zástupce 

(§ 45 odst. 1 trestního řádu).
276

 

Zákonnými zástupci nezletilého dítěte jsou zpravidla oba jeho rodiče (§ 36 zákona o 

rodině), a to i v případě, ţe soud svěřil dítě do péče pouze jednoho z nich. Je zřejmé, ţe 

rodič, který je zároveň obviněným z trestného činu, nemůţe své dítě v trestním řízení 

zastupovat pro rozpor zájmů (viz § 37 odst. 1 zákona o rodině). Vzniká však otázka, zda 

můţe být nezletilé dítě v trestním řízení zastupováno druhým rodičem. Tuto otázku výslovně 

řeší výkladového stanovisko Nejvyššího státního zástupce, podle kterého „při trestním 

stíhání jednoho z rodičů pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 trestního 

zákona není zpravidla vyloučeno, aby druhý z rodičů nezletilého dítěte vykonával práva 

poškozeného podle § 43 odst. 1 trestního řádu jako zákonný zástupce tohoto dítěte. Pouze v 

případě zjištění konkrétních skutečností, které nasvědčují tomu, že došlo ke střetu zájmů 

mezi rodiči a poškozeným dítětem nebo tento střet hrozí, je nezbytné zabezpečit, aby 

nezletilému dítěti byl ustanoven kolizní opatrovník ve smyslu § 37 odst. 2 zákona o 

rodině.“
277

 

S tímto závěrem lze souhlasit, neboť je zjevné, ţe i případné rozpory mezi samotnými 

rodiči (které jsou často důvodem neplnění výţivného) ještě neznamenají střet zájmů mezi 

druhým rodičem a dítětem. Samotná okolnost, ţe takový rodič podal pro neplacení 

výţivného na obviněného trestní oznámení, naopak svědčí o tom, ţe řádně hájí zákonné 

nároky nezletilého dítěte. 

 

 

 

 

 

                                                
276 Kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, stanoví zákon o rodině. Zákonnými zástupci nezletilého 

dítěte jsou zpravidla jeho rodiče (§ 36). Pokud nemohou rodiče své dítě zastupovat (např. pro kolizi zájmů), 

ustanoví mu soud opatrovníka (§ 37 odst. 2). Pokud oba rodiče dítěte zemřeli, nejsou způsobilí k právním 

úkonům nebo byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti (či byl její výkon pozastaven), je zákonným zástupcem 

nezletilého dítěte soudem ustanovený poručník (§ 78, § 81). 
277 Stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 4/2001 Sb. v. s. 
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12.2. Náležitosti výroku rozhodnutí o trestném činu zanedbání povinné výživy 

 

Popis skutku, pro který je obviněný trestně stíhán, je součástí výroku řady rozhodnutí 

orgánů činných v trestním řízení (z těch nejdůleţitějších je moţné uvést usnesení o zahájení 

trestního stíhání, obţalobu a rozsudek). Popis skutku musí být jasný a srozumitelný a skutek 

musí být popsán tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem. V popisu skutku je třeba co 

moţná nejpřesněji vymezit místo, čas a způsob spáchání skutku a případně i další 

skutečnosti, které jsou významné z pohledu uţité právní kvalifikace (viz § 120 odst. 3, § 160 

odst. 1, § 177 písm. c) trestního řádu). 

Popis skutku v případě trestného činu zanedbání povinné výţivy se vyznačuje oproti 

jiným trestným činům určitými specifiky, které jsou dány především povahou tohoto 

trestného činu (jedná se o trestný čin trvající). Součástí popisu skutku musí být jednak 

období, pro které je obviněný trestně stíhán (tzv. rozhodné období), jednak dluh na 

výţivném za rozhodné období.
278

 V popisu skutku by měly být rovněţ uvedeny skutečnosti, 

ze kterých je dovozováno, ţe bylo v moţnostech a schopnostech obviněného v rozhodném 

období vyţivovací povinnost plnit (např. uvedení toho, ţe obviněný byl zaměstnán, měl 

příjmy z podnikání; přestoţe byl bez zaměstnání, nezaregistroval se v evidenci úřadu práce, 

byl pro nespolupráci z evidence vyřazen apod.). V případě kvalifikace podle § 196 odst. 2 

trestního zákoníku musí z popisu skutku vyplývat, v čem konkrétně je vyhýbání se 

vyţivovací povinnosti spatřováno. 

Vymezení období, ve kterém mělo docházet k zanedbávání vyţivovací povinnosti, činí 

v praxi někdy obtíţe, neboť často ani sám poškozený nemá přesný přehled o tom, po jak 

dlouhou dobu obviněný vlastně výţivné neplní. Teprve po zahájení trestního stíhání se tak 

můţe ukázat, ţe obviněný neplní vyţivovací povinnost po delší nebo naopak po kratší dobu, 

neţ pro kterou bylo trestní stíhání zahájeno. V průběhu trestního řízení také můţe vyjít 

najevo, ţe v rozhodném období byl obviněný nezaviněně bez zaměstnání, byl ve výkonu 

trestu, byl váţně nemocný apod., a tudíţ nemohl z objektivních příčin vyţivovací povinnost 

plnit. V takových případech je proto nutné v průběhu trestního stíhání upravovat dobu, po 

kterou měl obviněný svou vyţivovací povinnost zanedbávat. Takové úpravy jsou přitom 

obecně moţné, pokud je zachována totoţnost skutku, pro který bylo trestní stíhání zahájeno, 

resp. pro který byla podána obţaloba. 

Na tomto místě je třeba se znovu zmínit o sporu o to, zda je trestný čin zanedbání 

povinné výţivy trestným činem trvajícím nebo zda se jedná o pokračování v trestném činu 

                                                
278 ZEZULOVÁ, Jana; VIKTORINOVÁ, Marie. Trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 196 trestního 

zákoníku : aktuální aplikační problémy. Státní zastupitelství. 2010, č. 6, s. 9-15. 
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(k tomu viz kapitola 5 podkapitola 2). Pokud by totiţ byl trestný čin zanedbání povinné 

výţivy trestným činem pokračujícím, pak by bylo nutno respektovat ustanovení § 12 odst. 

12 trestního řádu a za skutek podle trestního řádu povaţovat i dílčí útok takového trestného 

činu. Znamená to tedy, ţe by mohla být o jednotlivých nezaplacených dávkách vedena 

samostatná trestní řízení (coţ by však zřejmě nebylo příliš praktické). Především by to však 

znamenalo, ţe v případě rozšíření stíhaného období, by bylo nutno pro takové další období 

zahájit podle § 160 odst. 5 trestního řádu trestní stíhání. Naopak v případě vypuštění 

určitého období, by bylo třeba v takovém rozsahu trestní stíhání zastavit (příp. dokonce 

obviněného v daném rozsahu zprostit obţaloby).
279

 Je tedy zřejmé, ţe pojetí trestného činu 

zanedbání povinné výţivy jako trestného činu pokračujícího by v praxi činilo značné potíţe 

(byť je třeba zároveň uznat, ţe existence těchto potíţí není sama o sobě argumentem proti 

tomuto názoru). 

Naopak trvající trestný čin je posuzován jako jeden skutek, jak z pohledu trestního 

práva hmotného, tak i z pohledu trestního práva procesního (§ 12 odst. 12 trestního řádu se 

totiţ na trvající trestné činy nevztahuje).
280

 O takovém trestném činu tedy můţe být vedeno 

pouze jedno řízení a musí o něm být rozhodnuto jedním výrokem (nelze tedy například pro 

část takového skutku obviněného uznat vinným a pro část jej zprostit obţaloby). U trvajícího 

trestného činu je přitom totoţnost skutku zachována i tehdy, jestliţe v průběhu trestního 

stíhání dojde v popisu skutku ke zkrácení, prodlouţení nebo posunutí stíhaného období.
281

 

Skutek zakládající trvající trestný čin můţe tedy být v soudním rozhodnutí z hlediska doby 

trvání vymezen jinak neţ v podané obţalobě, ovšem krajní mezí trvání je zahájení trestního 

stíhání (viz dále).
282

 

Konec období, pro které je obviněný stíhán, můţe být dán buď okamţikem ukončení 

protiprávního stavu (tj. okamţikem, kdy obviněný opět začne vyţivovací povinnost řádně 

plnit nebo vyţivovací povinnost zanikne), nebo okamţikem, kdy bylo obviněnému sděleno 

obvinění. Pokud obviněný pokračuje v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, 

posuzuje se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek (§ 12 odst. 11 trestního řádu). 

Sdělením obvinění je třeba rozumět jednak doručení usnesení o zahájení trestního stíhání 

                                                
279 Viz ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní řád : Komentář - díl II. 6. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1743n. 
280 Viz PÚRY, František. Souhrn aktuální judikatury – VI. Zanedbání povinné výţivy. Trestněprávní revue. 

2007, č. 12, s. 364. 
281 Viz rozhodnutí č. 5/1976 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 17.3.1975, Sb. NS 1/1976 str. 29]. 
282 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní řád : Komentář - díl II. 6. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 1746; shodně 

rovněţ usnesení NS ze dne 2.8.2005, sp.zn. 6 Tdo 454/2005 [dostupné v systému ASPI]. 
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obviněnému (§ 160 odst. 1 trestního řádu), jednak doručení návrhu na potrestání 

obviněnému soudem (§ 314b odst. 1 trestního řádu).
283

 

Od vyhotovení usnesení o zahájení trestního stíhání do okamţiku doručení tohoto 

usnesení můţe uplynout i delší doba (v případech, kdy nelze pobyt podezřelého zjistit, se 

tato doba můţe protáhnout i na několik měsíců). Z tohoto důvodu se policejní orgán v rámci 

vyšetřování musí zabývat nejen obdobím uvedeným ve výroku usnesení o zahájení trestního 

stíhání, ale musí rovněţ prošetřit, zda obviněný zaviněně neplnil vyţivovací povinnost i 

v mezidobí od vyhotovení usnesení o zahájení trestního stíhání do jeho doručení 

obviněnému. Pokud tomu tak skutečně je, musí státní zástupce ve výroku obţaloby 

prodlouţit rozhodné období aţ po okamţik sdělení obvinění, aby tak v ţalobním návrhu 

postihl celý skutek, pro který je trestní stíhání vedeno. 

Obdobně musí postupovat soud za situace, kdy byl na obviněného podán návrh na 

potrestání.
284

 V takových případech je pak rozhodné období ohraničeno okamţikem 

doručení návrhu na potrestání obviněnému.
285

 Problém však nastává v situaci, kdy 

samosoudce ve věci rozhodne trestním příkazem (§ 314e a násl. trestního řádu).
286

 Trestní 

příkaz totiţ soud zpravidla obviněnému doručuje současně s návrhem na potrestání. V době, 

kdy tedy samosoudce vyhotovuje trestní příkaz, nemůţe často vědět, kdy skutečně bude 

jednání obviněného ukončeno. Můţe přitom dojít k situaci, ţe doručování trestního příkazu 

a návrhu na potrestání obviněnému se protáhne a tato rozhodnutí mu tak budou doručena 

s odstupem i několika měsíců. Pokud obviněný nepodá odpor, trestní příkaz nabude právní 

moci, neboť státnímu zástupci jiţ dávno lhůta k podání odporu uplynula. 

Problematičnost dané situace spočívá v tom, ţe trestním příkazem uloţený trest 

odpovídá závaţnosti činu v době vydání trestního příkazu, uplynutím delší doby však mohla 

výrazně závaţnost činu vzrůst, na coţ však jiţ nelze nikterak reagovat, neboť další trestní 

stíhání odsouzeného je pro tentýţ skutek nepřípustné (§ 11 odst. 1 písm. f) trestního řádu).
287

 

Uvedený problém je přitom moţné řešit jedině legislativní změnou celé koncepce 

                                                
283 Viz rozhodnutí č. 32/2007 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8.8.2006, Sb. 

NS 6/2007 str. 502]. 
284 Tamtéţ. 
285 Tamtéţ. 
286 Přípustností vydání trestního příkazu v případě, ţe je obviněný trestně stíhán pro trestný čin zanedbání 

povinné výţivy, se zabýval na základě podané stíţnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud, který dospěl 

k závěru, ţe vydání trestního příkazu je moţné (soud přitom není povinen ani zkoumat, zda nedošlo k zániku 

trestní odpovědnosti účinnou lítostí). Viz rozhodnutí NS ze dne 10.12.1997, sp.zn. 2 Tzn 91/97 [dostupné 

v systému ASPI]. 
287 Na uvedený problém je upozorňováno v článku ZEZULOVÁ, Jana; VIKTORINOVÁ, Marie. Ještě k 

trestnému činu zanedbání povinné výţivy podle § 196 trestního zákoníku. Státní zastupitelství. 2010, č. 10, s. 

16-19. 
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zjednodušené formy přípravného řízení (současná právní úprava zahájení trestního stíhání 

v případě zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného řízení před samosoudcem je 

očividně nevyhovující v případech trvajících trestných činů). 

Zajímavá je v tomto směru slovenská právní úprava. Slovenský trestní zákon v § 122 

odst. 13 upravuje účinky vznesení obvinění na pokračující, trvající a hromadné trestné činy 

obdobně jako je tomu v případě sdělení obvinění podle § 12 odst. 11 českého trestního řádu 

(od tohoto okamţiku se další jednání obviněného posuzuje jako nový skutek). Z této zásady 

však slovenský trestní zákon v citovaném ustanovení zná jedinou výjimku, která se týká 

právě trestného činu zanedbání povinné výţivy. V  případě tohoto trestného činu jde o 

pokračování aţ do okamţiku vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně nebo do okamţiku, 

neţ se soud druhého stupně odebere k závěrečné poradě.
288

 Tuto právní úpravu však nelze 

povaţovat za hodnou následování, neboť do trestního řízení o trestném činu zanedbání 

povinné výţivy vnáší nejistotu o základní otázce, pro jaké období se trestní stíhání vede. Na 

tuto otázku tak lze s jistotou odpovědět aţ ve chvíli, kdy je trestní stíhání pravomocně 

skončeno. Určitou výhodu této právní úpravy lze spatřovat v tom, ţe nutí obviněného, který 

chce dosáhnout zániku své trestní odpovědnosti účinnou lítostí, aby uhradil dluh na 

výţivném nejen za období před zahájením trestního stíhání (jak je tomu podle naší právní 

úpravy), ale takový obviněný musí uhradit i dluh na výţivném, který mu vznikl v průběhu 

trestního řízení, a to i během řízení o odvolání. 

Pro úplnost je třeba uvést, ţe z hlediska posuzování toho, po jakou dobu pachatel 

neplnil zákonnou vyţivovací povinnost, je následná částečná úhrada výţivného irelevantní 

(při úplné úhradě dluţného výţivného by bylo třeba zkoumat, zda nedošlo k zániku trestní 

odpovědnosti podle § 197 trestního zákoníku). Skutečná doba páchání tohoto trestného činu 

se v takovém případě nezkracuje o dobu odpovídající částce, ve které pachatel dodatečně 

splnil svou zákonnou vyţivovací povinnost.
289

 

Pokud je tedy obviněný stíhán pro skutek spočívající v tom, ţe zaviněně neplnil svou 

zákonnou vyţivovací povinnost po dobu dvanácti měsíců, nemůţe dodatečná úhrada šesti 

dávek výţivného (ať před či po zahájení trestního stíhání) vést k tomu, ţe obviněný bude 

nadále stíhán pouze pro neplnění vyţivovací povinnosti za období („zbývajících“) šesti 

měsíců. V takovém případě je třeba v popisu skutku nadále uvádět, ţe obviněný neplnil 

                                                
288 K tomu ŢILINKA, Maroš. Trestný čin zanedbania povinnej výţivy a podmienečné zastavenie trestného 

stíhánia. Trestněprávní revue. 2009, č. 8, s. 235-238; rovněţ IVOR, Jaroslav, et al. Trestné právo hmotné 2 : 

Osobitná čásť. 1. vyd. Bratislava : Iuria Edition, 2006. s. 127. 
289 Viz rozhodnutí č. 49/2007 Sb. rozh. tr. [usnesení NS ze dne 11.10.2006, Sb. NS 9/2007 str. 801]. V tomto 

rozhodnutí Nejvyšší soud výslovně odmítl názor, ţe reálná doba neplnění vyţivovací povinnost se zkracuje 

v přímé úměře s tím, kolik pachatel následně po spáchání činu dodatečně na dluţném výţivném uhradí. 
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vyţivovací povinnost po dobu dvanácti měsíců, zároveň je však nutno uvést, ţe dodatečně 

uhradil šest měsíčních dávek a rovněţ odpovídajícím způsobem upravit výši dluţného 

výţivného. 

Další podstatnou náleţitostí popisu skutku ve výroku rozhodnutí je uvedení výše dluhu 

na výţivném za rozhodné období. Jak jiţ bylo konstatováno výše, není tento dluh škodou ve 

smyslu § 43 odst. 3 trestního řádu. Výše dluhu na výţivném však významným způsobem 

určuje závaţnost trestného činu. Uvedení výše dluhu ve výroku rozhodnutí má rovněţ 

význam i z pohledu uplatnění účinné lítosti podle § 197 trestního zákoníku. 

V praxi nelze vyloučit případy, kdy nebude přes veškerou snahu moţno přesně dluh na 

výţivném vyčíslit. Typicky půjde o případy, kdy ani obviněný, ani poškozený nebudou 

schopni přesně určit, jaké částky byly na výţivné jiţ uhrazeny. V takovém případě je třeba 

do výroku rozhodnutí uvést alespoň minimální výši tohoto dluhu (a to v souladu se zásadou 

„in dubio pro reo“). 

 

 

12.3. Odklony 

 

Snaha o racionalizaci trestního řízení vedla v posledních desetiletích v našem trestním 

právu k zavedení alternativních postupů (tzv. odklonů). Smyslem odklonů je rychle procesně 

vyřešit méně závaţné případy trestné činnosti za současného narovnání vztahů mezi 

obviněným a poškozeným. Nejčastěji v praxi uţívaným odklonem je podmíněné zastavení 

trestního stíhání (§ 307 a násl. trestního řádu). Dalším odklonem podle trestního řádu je 

narovnání (§ 309 a násl. trestního řádu). V případě, ţe je vedeno zkrácené přípravné řízení, 

můţe státní zástupce rozhodnout o podmíněném odloţení podání návrhu na potrestání (§ 

179g trestního řádu). Za odklon bývá povaţován i trestní příkaz (§ 314e a násl. trestního 

řádu). 

V případě trestného činu zanedbání povinné výţivy jsou odklony v trestním řízení 

uţívány ve velmi omezeném počtu případů (výjimkou je pouze trestní příkaz, který je 

naopak vyuţíván hojně).
290

 Důvodem tohoto stavu je nepochybně existence institutu účinné 

lítosti podle § 197 trestního zákoníku. Zatímco tedy u jiných trestných činů můţe vést (a 

velmi často vede) uhrazení škody nebo odčinění jiné újmy k podmíněnému zastavení 

                                                
290 Podle soudních statistik nebylo v období let 2000-2010 schváleno státním zástupcem jediné narovnání. 

V uvedeném období bylo v přípravném řízení ročně rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání 

v řádu desítek případů. Podmíněné odloţení podání návrhu na potrestání bylo rovněţ zcela výjimečné. 

Z dostupných statistik nelze zjistit počty odklonů v řízení před soudem. V této práci je čerpáno ze statistických 

ročenek kriminality vydaných Ministerstvem spravedlnosti ČR (ročníky 2001-2011), které jsou dostupné 

z WWW <http://www.justice.cz>. 
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trestního stíhání, případně ke schválení narovnání, v případě trestného činu zanedbání 

povinné výţivy musí (zpravidla) dojít k zastavení trestního stíhání pro zánik trestní 

odpovědnosti účinnou lítostí. 

Z tohoto důvodu je v dalším textu věnována pozornost pouze podmíněnému zastavení 

trestního stíhání podle § 307 trestního řádu (uvedené závěry však lze přiměřeně vztáhnout i 

na podmíněné odloţení podání návrhu na potrestání podle § 179g trestního řádu). 

Podle § 307 odst. 1 trestního řádu můţe soud a v přípravném řízení státní zástupce se 

souhlasem obviněného, který je stíhán pro přečin, podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliţe 

se obviněný k činu doznal, nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s 

poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její 

náhradě, nebo vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho 

vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k osobě 

obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu ţivotu a k okolnostem případu lze důvodně 

takové rozhodnutí povaţovat za dostačující. 

Protoţe dluţné výţivné není škodou způsobenou trestným činem, můţe státní zástupce 

a po podání obţaloby soud rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání i v případě, 

kdy dluh na výţivném nebyl uhrazen, a čistě teoreticky i v případě, kdy ani obviněný 

neuzavřel s poškozeným dohodu o náhradě dluţného výţivného. 

V praxi však bude podmíněné zastavení trestního stíhání v případě trestného činu 

zanedbání povinné výţivy přicházet v úvahu zejména tehdy, kdyţ obviněný uzavře 

s poškozeným dohodu o úhradě dluţného výţivného. Pokud v takovém případě skutečně 

dojde k rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, měla by být v takovém 

rozhodnutí obviněnému stanovena podle § 307 odst. 4 trestního řádu přiměřená povinnost ve 

zkušební době uhradit dluţné výţivné.
291

 

Podle § 307 odst. 2 se obviněnému ve zkušební době podmíněného zastavení trestního 

stíhání stanoví zkušební doba na šest měsíců aţ dvě léta. Státní zástupce, popřípadě soud by 

měl zkušební dobu stanovit tak, aby měl obviněný moţnost v této době dluţné výţivné 

poškozenému uhradit. Po uplynutí zkušební doby se zkoumá, zda obviněný vedl řádný ţivot 

a zda vyhověl uloţené povinnosti, tedy zda uhradil dluţné výţivné. 

                                                
291 Viz rozhodnutí č. 37/1997 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, Sb. NS 

9/1997 str. 276], ve kterém se uvádí, ţe „dlužné výživné není škodou způsobenou trestným činem. Při 

podmíněném zastavení trestního stíhání pro trestný čin zanedbání povinné výživy proto nelze aplikovat 

ustanovení § 307 odst. 3 trestního řádu. Povinnost uhradit dlužné výživné je možno uložit v rámci přiměřených 

omezení ve zkušební době podle ustanovení § 307 odst. 4 trestního řádu.“ 
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Pokud by obviněný dluţné výţivné zaviněně neuhradil, je to důvod k tomu, aby bylo 

rozhodnuto o pokračování v trestním stíhání (§ 308 odst. 1 věta druhá trestního řádu). 

Důvodem k takovému rozhodnutí je i skutečnost, ţe obviněný ve zkušební době nevedl 

řádný ţivot, tedy ţe se dopustil trestného činu nebo jiného závaţnějšího protiprávního 

jednání.
292

 

Procesně absurdní situace můţe nastat, kdyţ obviněný nevedl ve zkušební době řádný 

ţivot (např. spáchal jiný trestný čin), ovšem vyhověl uloţené přiměřené povinnosti a uhradil 

dluţné výţivné. V tomto případě je tedy namístě rozhodnout o tom, ţe se v trestním stíhání 

obviněného pokračuje. Po právní moci takového rozhodnutí však bude (zpravidla) nutno 

trestní stíhání obviněného zastavit pro zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí podle § 197 

trestního zákoníku. 

 

 

                                                
292 Viz ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní řád : Komentář - díl II. 6. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. s. 2329. 
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Závěr 

 

Při hodnocení současné právní úpravy trestného činu zanedbání povinné výţivy je 

nutno rozlišovat dvě základní otázky, a to 

- zda je vůbec na místě, aby české právo nadále poskytovalo trestněprávní ochranu 

soukromoprávnímu nároku na výţivné a 

- zda lze současnou právní úpravu povaţovat za optimální nebo zda by mělo dojít 

k (dílčím) legislativním změnám. 

 

Z celé této práce je zřejmě patrné, ţe odpověď na první otázku je kladná. Smyslem 

této práce bylo mimo jiné poukázat na to, ţe i v zahraničí existují právní úpravy, které 

neplnění vyţivovací povinnosti postihují stejně přísně, nebo dokonce i přísněji neţ právní 

úprava česká. Existenci trestného činu zanedbání povinné výţivy tak nelze povaţovat za 

přeţitek, který jiţ byl vývojem překonán. Naopak četnost výskytu tohoto trestného činu 

svědčí o tom, ţe neplnění vyţivovací povinnosti stále představuje závaţný společenský 

problém. 

Dosavadní vývoj právní úpravy trestného činu zanedbání povinné výţivy ukazuje, ţe 

postupem času docházelo ke zpřísňování postihu neplnění vyţivovací povinnosti, a to 

nejenom pokud se týká výše trestních sazeb, ale i pokud jde o samotné podmínky trestní 

odpovědnosti. Lze mít za to, ţe tento vývoj jiţ byl završen přijetím trestního zákoníku a ţe 

v budoucnu jiţ k dalšímu zpřísňování docházet nebude. 

O zrušení trestnosti neplnění vyţivovací povinnosti by mohlo být uvaţováno teprve 

tehdy, pokud by byly zavedeny nové účinné prostředky vydobytí vyţivovací povinnosti 

(inspiraci lze hledat v zahraničí, viz např. jiţ zmíněná moţnost odebrat neplatiči řidičský 

průkaz), případně pokud by se podařilo zefektivnit exekuční prostředky jiţ dnes existující. 

Úvahy o zrušení či omezení trestní represe by mohly být spojeny i se znovuzavedením 

zálohování výţivného ze strany státu. 

Namísto úplného vypuštění trestného činu zanedbání povinné výţivy z trestního 

zákoníku by samozřejmě bylo moţno uvaţovat i o omezení trestněprávní ochrany pouze na 

některé druhy vyţivovací povinnosti. Konkrétně si lze představit, ţe by trestní zákoník 

poskytoval v tomto směru ochranu pouze dětem, případně dokonce pouze nezletilým dětem. 

Z praktického hlediska by se však zjevně jednalo pouze o nepodstatnou změnu, neboť jiţ 

dnes se drtivá většina projednávaných případů týká právě zanedbávání výţivného na děti. 
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Odpověď na druhou výše poloţenou otázku je mnohem sloţitější. Předně je třeba 

uvést, ţe v současné době nelze předpokládat, ţe by zákonodárce přistoupil k nějakým 

změnám v právní úpravě předmětného trestného činu. Právní úpravy trestání neplnění 

vyţivovací povinnosti se tak v blízké budoucnosti zřejmě významně dotkne pouze 

připravovaná rekodifikace soukromého práva, která se bude týkat i práva rodinného, a to 

včetně právní úpravy vyţivovací povinnosti. Ani v tomto směru však nelze očekávat ţádné 

podstatné koncepční změny.
293

 

Lze mít za to, ţe současná právní úprava netrpí ţádnými zásadními nedostatky, 

s většinou dílčích nedostatků se pak jiţ vypořádala právní praxe. Za takový typický 

nedostatek lze povaţovat skutečnost, ţe zákonodárce jednoznačně neurčil, kterých 

zákonných nároků na výţivu se ochrana poskytovaná trestním právem týká. Z podaného 

výkladu je však zcela zřejmé, ţe tato otázka nečiní v právní teorii, ani v právní praxi ţádné 

potíţe, a tudíţ nelze zákonodárci vytýkat, ţe tento nedostatek v nové kodifikaci neodstranil. 

Přesto však bylo na několika místech v této práci upozorněno na moţnost vhodných 

změn předmětné právní úpravy. V podstatě všechny tyto úvahy de lege ferenda vycházejí ze 

slovenské právní úpravy. Konkrétně se tyto úvahy týkají změny způsobu určení doby, která 

je rozhodná pro vznik trestní odpovědnosti pachatele, moţnosti přísněji postihnout 

pachatele, který neplní vyţivovací povinnost po delší dobu (zavedení další kvalifikované 

skutkové podstaty), a moţnosti dosáhnout zániku trestní odpovědnosti účinnou lítostí i 

v řízení před odvolacím soudem. 

Inspirativní je zejména způsob, jakým slovenský zákonodárce upravil určení doby 

nutné k naplnění skutkové podstaty trestného činu (na Slovensku se trestného činu dopustí 

ten, kdo neplní vyţivovací povinnost „tři měsíce v období dvou roků“). Vhodnost této 

úpravy lze shledávat v tom, ţe se nevyţaduje soustavnost neplnění vyţivovací povinnosti. 

V praxi tak nevznikají potíţe při posuzování trestní odpovědnosti povinných osob, které plní 

svou vyţivovací povinnost nepravidelně. 

Pro další vývoj trestního postihu neplnění vyţivovací povinnosti bude mít podstatný 

význam rovněţ to, jak budou nadále k tomuto trestnému činu přistupovat orgány činné 

v trestním řízení. Obecně lze mít za to, ţe by se pozornost orgánů činných v trestním řízení 

měla soustředit především na nejzávaţnější případy neplnění vyţivovací povinnosti 

(neplnění výţivného na nezletilé děti, dlouhodobé neplnění výţivného a případy recidivy). 

V ostatních případech by měly být pouţívány alternativní způsoby řešení trestních věcí, 

                                                
293 Viz vládní návrh občanského zákoníku s důvodovou zprávou [dostupný z WWW 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html>]. 
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jejichţ cílem by mělo být především urovnání vztahů mezi obviněným a poškozeným (a to 

případně i za součinnosti pracovníků Probační a mediační sluţby). V tomto směru bude jistě 

zajímavé, jaké moţnosti alternativního řešení trestních věcí přinese nová právní úprava 

trestního procesu. 

Pro další vývoj trestání zanedbání povinné výţivy však zřejmě bude nejdůleţitější to, 

jakým směrem se bude naše společnost dále vyvíjet. Nelze totiţ opomíjet, ţe rodinné vztahy 

jsou primárně vztahy sociálními, které jsou výrazně ovlivňovány změnami ve společnosti a 

ekonomickými faktory. 

Česká společnost prošla po roce 1989 řadou podstatných politických, sociálních a 

v neposlední řadě i ekonomickým změn. Řada těchto změn s sebou přinesla i nové aplikační 

problémy spojené s trestným činem zanedbání povinné výţivy, na které dřívější judikatura 

buď vůbec nemusela reagovat, nebo její závěry jiţ nelze vzhledem k těmto změnám pouţít. 

Zcela nového rozměru nabylo zejména posuzování moţností a schopností povinných osob 

plnit vyţivovací povinnost, neboť stát přestal garantovat práci pro kaţdého (resp. přestal 

vynucovat pracovní povinnost) a otevřely se nové moţnosti obţivy (svobodné podnikání, 

moţnost práce v zahraničí). Řada aplikačních problémů spojených s těmito společenskými 

změnami jiţ byla vyřešena, řada jich na vyřešení čeká a celá řada se jich nepochybně ještě 

objeví, neboť ani dnešní společnost není ustrnulá, ale naopak se stále vyvíjí. 
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Resumé 

 

New Czech Criminal Code regulates crimes against family and children in fourth 

chapter of its special part. The Crime of Evasion of Alimony Payments is regulated in 

section 196; in the next section are regulated conditions of effective repentance. 

The main aim of this thesis is comprehensive explanation of all aspects of this crime. 

This thesis primarily draws from legal literature and judicial decisions. For comparison are 

mentioned foreign legal regulations of this crime (Slovak, German, French and Russian 

regulation). 

In introduction are analysed reasons, which led Czech lawmaker to enact punishability 

of failure to fulfill maintenance obligation. Special attention is given to historical evolution 

of this crime in Czech law. 

Main part of this thesis deals with the elements of the crime. Criminal code provides 

protection only to statutory maintenance obligation, which is regulated in the Czech Family 

Code (Act No. 94/1963 Coll.) and in the Registered Partnership Act (No. 115/2006 Coll.). 

Most frequently are prosecuted cases of evasion of alimony payments for children. 

Criminal liability is constituted when obliged person fails to pay alimony for more 

than four months. It must be proved that the obliged person has ability to pay. The crime 

may be committed through negligence, but more often is committed intentionally. 

More strictly is punished obliged person, who intentionally evades his legal duty to 

maintain, who exposes an entitled person to the danger of want and who has been already 

sentenced or punished for the same crime (recidivism). 

Criminal Code contains special provision on effective repentance. According to s. 197 

is criminal liability voided if the crime had no permanently unfavourable consequences and 

the offender subsequently fulfilled his duty before a court of first instance began 

pronouncing its judgment. 

Very important is question of punishment. It must be underlined that punishment must 

especially lead the offender to fulfill his obligation; also alternative punishment should be 

preferred. Strict punishment (like imprisonment) may have negative impact on damaged 

person, because imprisoned offender isn´t usually able to fulfill his obligation. 

In the last chapter of this thesis are described some procedural aspects. Attention is 

given to procedural position of damaged person, to proprieties of decision (facts description) 

and to diversions (especially conditional discontinuation of criminal prosecution). 
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CHMELÍK, Jan, et al. Trestní právo hmotné : Zvláštní část. Praha : Linde, 2010. 367 s. 
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c) odborné články 
 

HRACHOVEC, Petr. Dodatečné splnění vyţivovací povinnosti jako podmínka účinné 

lítosti. Právní rozhledy. 1999, č. 6, s. 319. 

CHROMÝ, Jakub. Trestněprávní ochrana mládeţe v návrhu trestního zákoníku. Trestní 

právo. 2009, č. 2, s. 17-23.  

PALOVSKÝ, Tomáš. Ústavní meze trestní odpovědnosti za trestný čin zanedbání povinné 

výţivy podle § 213 trestního zákona. Státní zastupitelství. 2007, č. 6, s. 21-25. 

PÚRY, František. Souhrn aktuální judikatury – VI. Zanedbání povinné výţivy. 

Trestněprávní revue. 2007, č. 12, s. 364.  

ŘÍHA, Michal. K trestnému činu zanedbání povinné výţivy. Trestní právo. 2008, č. 6, s. 17-

25. 

SLUNSKÝ, Petr; NOVOTNÁ, Alena. Přirozenoprávní postesknutí v příkladech aţ po 

vlaštovku. Bulletin advokacie. 2004, č. 3, s. 90-93 

SVOBODOVÁ, Klára. Evropské mezinárodní právo soukromé : Rodinné a manželské 

vztahy – rozhodné právo [online]. Brno : Právnická fakulta MU, 2009 [cit. 2011-04-25]. 

Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/mps/web/pages/11.html#id11>. 

ZEZULOVÁ, Jana; VIKTORINOVÁ, Marie. Trestný čin zanedbání povinné výţivy podle § 

196 trestního zákoníku : aktuální aplikační problémy. Státní zastupitelství. 2010, č. 6, s. 9-

15. 

ZEZULOVÁ, Jana; VIKTORINOVÁ, Marie. Ještě k trestnému činu zanedbání povinné 

výţivy podle § 196 trestního zákoníku. Státní zastupitelství. 2010, č. 10, s. 16-19. 

ŢILINKA, Maroš. Trestný čin zanedbania povinnej výţivy a podmienečné zastavenie 

trestného stíhánia. Trestněprávní revue. 2009, č. 8, s. 235-238. 
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d) elektronické zdroje 

 

Doporučující tabulka pro stanovení výše výţivného vydaná Ministerstvem spravedlnosti ČR 

[dostupná z WWW 

<http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5453&d=315516>] 

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu trestního zákoníku [dostupná z WWW 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0>] 

Sněmovní tisk č. 410/3 dostupný z WWW 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=410&ct1=3> 

Stanovisko Generálního prokurátora Slovenské republiky poř. č. 5/2004 [dostupné z WWW 

<http://www.genpro.gov.sk/vykladove-stanoviska-generalneho-prokuratora-slovenskej-

republiky-461/47101s>] 

Statistické přehledy kriminality Policie ČR [dostupné z WWW 

<http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>] 

Statistická ročenka Vězeňské sluţby ČR pro rok 2010 [dostupná z WWW 

<http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Sta

tistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/rocenka_2010_v7.pdf>] 

Statistické ročenky kriminality vydané Ministerstvem spravedlnosti ČR - ročníky 2001-2011 

[dostupné z WWW <http://www.justice.cz>] 

Vládní návrh občanského zákoníku s důvodovou zprávou [dostupný z WWW 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html>] 

Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2010 [dostupná z WWW 

<http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=2750>] 

 

 

e) judikatura 

 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8.6.1931, uveřejněné ve sbírce Bohuslav – 

rozhodnutí finanční (Boh. F) pod č. 5809/1931 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.1938, uveřejněné ve sbírce Bohuslav – 

rozhodnutí finanční (Boh. F) pod č. 9076/1938 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí č. 88/1952 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 4.6.1952, Sb. NS 7/1952 str. 178] 

Rozhodnutí č. 7/1953 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Krajského soudu v Prešově ze dne 9.4.1952, 

Sb. NS 1/1953 str. 9] 

Rozhodnutí č. 13/1960 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 5.6.1959, Sb. NS 2/1960 str. 38] 

Rozhodnutí č. 76/1968 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10.1.1968, 

Sb. NS 8/1968 str. 474] 

Rozhodnutí č. 27/1969 Sb. rozh. tr. [rozsudek NS ze dne 22.5.1968, Sb. NS 8/1969 str. 447] 

Rozhodnutí č. 44/1971 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 3.5.1971, Sb. NS 8/1971 str. 401] 

Rozhodnutí č. 54/1971 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 29.10.1970, Sb. NS 8/1971 str. 

429] 

Rozhodnutí č. 44/1972 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 16.12.1971, Sb. NS 7/1972 

str. 374] 
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Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.1974, sp.zn. 7 Tz 3/94 [uveřejněné 

v časopise Soudní rozhledy č. 3/1994 str. 69] 

Rozhodnutí č. 5/1976 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 17.3.1975, Sb. NS 1/1976 str. 29] 

Rozhodnutí č. 10/1977 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 7.9.1976, Sb. NS 1/1977 str. 30] 

Rozhodnutí č. 41/1977 [rozhodnutí NS ze dne 3.6.1976, sp.zn. 4 TZ 6/76, Sb. NS 4-5/1977 

str. 290] 

Rozhodnutí č. 56/1977 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 23.9.1976, Sb. NS 7-8/1978 str. 

491] 

Rozhodnutí č. 3/1978 Sb. rozh. tr. [stanovisko NS ze dne 19.12.1977, Sb. NS 2-3/1978 str. 

165] 

Rozhodnutí č. 32/1979 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 27.10.1977, Sb. NS 4-5/1975 str. 

239] 

Rozhodnutí č. 33/1979 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 3.11.1977, Sb. NS 4-5/1979 str. 

244] 

Rozhodnutí č. 25/1981 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 14.11.1980, Sb. NS 4-5/1981 str. 

257] 

Rozhodnutí č. 9/1982 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 21.10.1980, Sb. NS 9/1982 str. 

50] 

Rozhodnutí č. 26/1982 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 27.3.1981, Sb. NS 4-5/1982 str. 

305] 

Rozhodnutí č. 42/1982 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 24.7.1981, Sb. NS 7-8/1982 str. 

475] 

Stanovisko č. 11/1984 Sb. rozh. tr. [stanovisko NS ze dne 18.11.1983, Sb. NS 4-5/1984 str. 

192] 

Rovněţ rozhodnutí č. 17/1984 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 4.8.1983, Sb. NS 4-

5/1984 str. 239] 

Rozhodnutí č. 18/1984 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 29.7.1983, Sb. NS 4-5/1984 

str. 242] 

Rozhodnutí NS ze dne 5.4.1984, sp.zn. 11 Tz 15/84 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí č. 23/1987 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS SR ze dne 17.6.1986, Sb. NS 4-5/1987 

str. 213] 

Rozhodnutí NS ze dne 3.7.1987, sp.zn. 11 Tz 21/1987 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí č. 47/1988 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 22.3.1987, Sb. NS 7-8/1988 str. 

392] 

Rozhodnutí č. 26/1990 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 15.9.1989, Sb. NS 4-5/1990 str. 

190] 

Rozhodnutí č. 22/1992 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 19.4.1991, Sb. NS 1/1992 str. 65] 

Rozhodnutí č. 49/1992 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 3.1.1992, Sb. NS 7-8/1992 str. 

297] 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 8. 1992, sp.zn. 8 Co 213/92 

[uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 2/1996 str. 26] 
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Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.1994, sp.zn. 6 Tz 14/1994 [uveřejněné 

v časopise Právní rozhledy č. 4/1994 str. 159] 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 11. 1994, sp.zn. 7 Co 

1336/94 [uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 2/1995 str. 30] 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 12. 1994, sp.zn. 13 Co 588/94 

[uveřejněný v časopise Právní rozhledy č. 8/1996 str. 374] 

Rozhodnutí č. 16/1996 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 14.11.1995, Sb. NS 3/1996 str. 

96] 

Rozhodnutí č. 17/1997 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 13.11.1996, Sb. NS 3/1997 str. 

87] 

Rozhodnutí č. 37/1997 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

Sb. NS 9/1997 str. 276] 

Rozhodnutí NS ze dne 10.12.1997, sp.zn. 2 Tzn 91/97 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. 11 Co 507/97 [uveřejněné v časopise 

Soudní judikatura č. 14/1998] 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.11.1999, sp.zn. 5 Co 2661/99 

[uveřejněný v časopise Právní rozhledy č. 7/2000 str. 323] 

Rozhodnutí NS ze dne 16.3.2000, sp.zn. 7 Tz 24/2000 [uveřejněné v časopise Soudní 

judikatura č. 8/2000 pod publikačním číslem 26/2000] 

Rozhodnutí NS ze dne 29.6.2000, sp.zn. 7 Tz 147/2000 [dostupné v systému ASPI] 

Nález Ústavního soudu ze dne 20.2.2001, sp.zn. Pl. ÚS 29/2000, vyhlášený pod č. 236/2001 

Sb. 

Rozhodnutí NS ze dne 26.6.2001, sp.zn. 4 Tz 114/2001 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí č. 21/2003 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí NS ze dne 18.3.2002, Sb. NS 4/2003 str. 

249] 

Nález Ústavního soudu ze dne 25.2.2003, sp.zn. II.ÚS 187/02 [Sb.n.u.US č. 29/2003, nález 

č. 26/2003, str. 227] 

Usnesení NS ze dne 12.11.2003, sp.zn. 7 Tdo 1281/2003 [dostupné v systému ASPI] 

Usnesení NS ze dne 4.12.2003, sp.zn. 7 Tdo 1376/2003 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. 10 Co 289/2003 [uveřejněné 

v časopise Soudní rozhledy č. 1/2004] 

Nález Ústavního soudu ze dne 23.3.2004, sp.zn. I. ÚS 4/04 [Sb.n.u.US č. 32/2004, 

rozhodnutí č. 42/2004, str. 405] 

Usnesení NS ze dne 14.4.2004, sp.zn. 6 Tdo 326/2004 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí NS ze dne 22.4.2004, sp.zn. 30 Cdo 2128/2003 [uveřejněné v časopise Soudní 

rozhledy č. 11/2004 str. 424] 

Usnesení NS ze dne 23. 6. 2004, sp.zn. 5 Tdo 604/2004 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>] 

Nález Ústavního soudu ze dne 22.12.2004, sp.zn. II. ÚS 372/03 [Sb.n.u.US č. 35/2004, 

rozhodnutí č. 196/2004, str. 569] 
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Rozhodnutí č. 17/2005 Sb. rozh. tr. [rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 

dne 26.4.2004, Sb. NS 3/2005 str. 102] 

Rozhodnutí NS ze dne 13.7.2005, sp.zn. 4 Tz 53/2005 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>] 

Usnesení NS ze dne 2.8.2005, sp.zn. 6 Tdo 454/2005 [dostupné v systému ASPI] 

Usnesení NS ze dne 13.10.2005, sp.zn. 3 Tdo 1068/2005 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>] 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2006, sp.zn. IV. ÚS 257/05 [Sb.n.u.US svazek č. 40, 

nález č. 26, str. 211] 

Usnesení NS ze dne 24.2.2006, sp.zn. 11 Tdo 1566/2005 [dostupné v systému ASPI] 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 4. 2006, sp.zn. 10 Co 976/2005 

[uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 1/2007 str. 32] 

Usnesení NS ze dne 11.10.2006, sp.zn. 8 Tdo 1135/2006 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí č. 27/2007 Sb. rozh. tr. [usnesení NS ze dne 19. 7. 2006, Sb. NS 5/2007 str. 425] 

Rozhodnutí č. 32/2007 Sb. rozh. tr. [rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 

8.8.2006, Sb. NS 6/2007 str. 502]. 

Rozhodnutí č. 49/2007 Sb. rozh. tr. [usnesení NS ze dne 11.10.2006, Sb. NS 9/2007 str. 801] 

Nález Ústavního soudu ze dne 6.2.2008, sp.zn. IV. ÚS 1181/07 [nález č. 32/2008 Sb.n.u.US] 

Usnesení NS ze dne 4. 2. 2009, sp.zn. 3 Tdo 1498/2008 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí č. 60/2009 Sb. rozh. tr. [usnesení NS ze dne 13.8.2008, Sb. NS 10/2009 str. 

1069] 

Usnesení NS ze dne 26.8.2009, sp.zn. 7 Tdo 946/2009 [dostupné v systému ASPI] 

Rozhodnutí NS ze dne 11.2.2009, sp.zn. 7 Tdo 108/2009 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>] 

Usnesení NS ze dne 4.3.2010, sp.zn. 8 Tdo 183/2010 [dostupné v systému ASPI] 

Usnesení NS ze dne 12.5.2010, sp.zn. 7 Tdo 398/2010 [dostupné v systému ASPI] 

Usnesení NS ze dne 8.9.2010, sp.zn. 5 Tdo 834/2010 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>] 

Usnesení NS ze dne 29.12.2010, sp.zn. 4 Tdo 1226/2010 [dostupné z WWW 

<http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch>] 

 

 

f) stanoviska Nejvyššího státního zástupce 

 

Stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 11/1999 Sb. v. s. 

Stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 4/2001 Sb. v. s. 

Stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 6/2001 Sb. v. s. 

Stanovisko Nejvyššího státního zástupce č. 6/2003 Sb. v. s. 
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g) právní předpisy a mezinárodní smlouvy 

 

Listina základních práv a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 

162/1998 Sb. 

Úmluva o právech dítěte vyhlášená pod č. 104/1991 Sb. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeţe a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeţe), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 
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Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský (ABGB) 

Zákon č. 117/1852 ř.z. ze dne 27. května 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích 

Zákon č. 4/1931 Sb. z. a n., zákon na ochranu osob oprávněných poţadovati výţivu, 

výchovu nebo zaopatření 

Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 

Zákon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních 

Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon 

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 

 

Zákon č. 300/2005 Z.z., trestný zákon (slovenský trestní zákon) 

Zákon č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok (slovenský trestní řád) 

Zákon č. 233/1995 Z.z., exekučný poriadok 

Německý trestní zákon ze dne 15.5.1871 („Strafgesetzbuch“) 

Francouzský trestní zákon ze dne 1.5.1994 („Code Pénal“) 

Federální zákon č. 64-FZ ze dne 13.6.1996, trestní zákon Ruské federace 

Federální zákon č. 223 ze dne 29.12.1995, zákon o rodině Ruské federace 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, 

rodinných a trestních vyhlášená pod č. 95/1983 Sb. 

Federální zákon USA „The Child Support Recovery Act of 1992“ (Pub. L. No. 102-521) 
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Abstrakt 

 

Práce se zabývá trestným činem zanedbání povinné výţivy podle § 196 trestního 

zákoníku, kterým je v českém trestním právu chráněn zákonný nárok na výţivné mezi 

rodinnými příslušníky. Cílem práce je podat ucelený výklad o tomto trestném činu. 

V úvodu práce jsou rozebrány důvody, které zákonodárce vedly k zakotvení trestnosti 

neplnění vyţivovací povinnosti. Samostatná pozornost je věnována historickému vývoji této 

právní úpravy. Jádrem práce je pojednání o jednotlivých znacích skutkové podstaty 

trestného činu, včetně vymezení pojmu zákonné vyţivovací povinnosti. Pozornost je rovněţ 

věnována podmínkám zániku trestní odpovědnosti (§ 197 trestního zákoníku), moţnostem 

souběhu s jiným trestným činem a rozebrány jsou také některé procesní otázky. 
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Abstract 

 

This thesis deals with the Crime of Evasion of Alimony Payments under s. 196 of the 

Criminal Code. By this provision the Czech law protects the statutory claim to maintenance 

between family members. The aim of this thesis is comprehensive explanation of all aspects 

of this crime. 

In introduction are analysed reasons, which led Czech lawmaker to enact punishability 

of failure to fulfill maintenance obligation. Special attention is given to historical evolution 

of this crime in Czech law. Main part of this thesis deals with elements of the crime, 

including definition of statutory maintenance obligation. Attention is given to condition of 

effective repentance (s. 197 of the Criminal Code) and possibility of concurrence. In the last 

chapter are described some procedural aspects. 
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