
Problematika a specifika vyživovací povinnosti v českém a italském právním řádu

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku a specifika vyživovací povinnosti 

v  českém a  italském právním řádu.  S  ohledem na  rozsah  této  problematiky  jsem se  věnovala 

především  vyživovací  povinnosti  mezi  manžely  a  vyživovací  povinnosti  mezi  rozvedenými 

manžely.

Cílem  této  práce  je  nastínit  problematiku  vyživovací  povinnosti  a  výživného  dle  dvou 

evropských právních řádů, přičemž na italskou právní úpravu je nutné hledět jako na inspirační 

zdroj. Práce se tedy věnuje zejm. právním důvodům vzniku vyživovací povinnosti, obsahu práva z 

vyživovací  povinnosti,  předpokladům  trvání  vyživovací  povinnosti,  kritériím  pro  určování 

výživného, i konkrétním příkladům.

S italským právem jsem se setkala  již  během svého studia  na  Universitá  degli  Studi  di 

Milano. Poté jsem měla možnost v rámci zahraniční odborné stáže zpracovat část své diplomové 

práce  v autentickém prostředí  italské  právnické  fakulty  na Universitá  di  Salento.  Studium mne 

obohatilo  nejen  o  nové  teoretické  informace,  potřebné  pro  tuto  práci,  ale  umožnilo  mi  také 

prohloubit praktické jazykové znalosti.

Rodinné právo má dle mého názoru specifické postavení, neboť nás provází po celý život, 

aniž  bychom  si  to  nutně  uvědomovali.  Vyživovací  povinnost  je  tak  jedním  z  témat,  která 

nepozbývají na své aktuálnosti. V poslední době se do zájmu české odborné veřejnosti dostala právě 

problematika výživného a otázky stanovení  výše výživného a jeho plnění. Hovoří se o nutnosti 

zavedení  objektivizačního  principu  při  určování  výživného.  V  italském  prostředí  nabylo  téma 

výživného na aktuálnosti s vysoce mediálně sledovaným případem stanovení astronomické částky 

výživného ve prospěch bývalé manželky bývalého italského premiéra. 

Práci jsem rozdělila do několika částí, postupujíc od obecných pojmů ke dvěma konkrétním 

druhům vyživovací povinnosti. První část pojednává v obecných intencích o klíčových pojmech 

vyživovací  povinnosti  a  výživného.  Tyto  klíčové  pojmy  jsou  zde  probrány  v  rámci  českého  i 

italského právního řádu. Závěr první části jsem věnovala stručné historii problematiky vyživovací 

povinnosti a výživného.

Druhá část  diplomové práce je již věnována problematice konkrétního druhu vyživovací 

povinnosti,  tj.  vyživovací  povinnosti  mezi  manžely.  V této  části  je  také  zahrnuto  soužití  osob 

stejného pohlaví a nesezdané soužití podle českého a italského práva.

Třetí  část  diplomové  práce  je  pak  věnována  vyživovací  povinnosti  mezi  rozvedenými 

manžely. Součástí této kapitoly je – kromě výživného po rozvodu manželství – i výživné pro případ 

separace  manželů  (v  intencích  italské  úpravy)  a  výživné  pro  případ  zrušení  registrovaného 

partnerství (v intencích české úpravy).

Považovala jsem za vhodné, především ve druhé a třetí části diplomové práce, vzít do úvahy 



právní úpravu dle ZoR, ale též zákona č. 89/2012 Sb.

Čtvrtá  a  současně  poslední  kapitola  je  exkurzem  do  problematiky  výživného  s 

mezinárodním prvkem. Sňatky s cizinci (a případné následné rozvody) nejsou v dnešní době ničím 

neobvyklým, avšak o to komplikovanější může být uplatňování práva na výživné. Z tohoto důvodu 

jsem se rozhodla tuto problematiku neignorovat a stručně ji nastínit i ve své práci.


