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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na výživné, jeho možné alternativy a možnosti, 

které rodič má, aby výživné mohl vymoci. Ač je výživné určeno dítěti, neplacení 

výživného má přímý vliv především na rodiče, který má dítě v péči. Tento jev 

budu vztahovat k matkám samoživitelkám. Práce je zpracována jako případová 

studie. Data jsou čerpána od aktérů zainteresovaných v problematice výživného 

(ministerstva, Exekutorská komora ČR a neziskové organizace), dále jsou 

doplněna o data z Českého statistického úřadu.  Skrze teorii sociální konstrukce 

cílových skupin dle Schneider a Ingram je v práci poukázáno na aktuální věcný 

návrh zákona o zálohovém výživném. Z rozebrání zákona vyplývá, že by v první 

fázi tento věcný návrh zákona mohl být pozitivního charakteru, ale při hlubším 

prostudování a diskusích jsem zjistila, že by mohl matkám samoživitelkám 

spíše uškodit a není jim skrze něj umožněna pomoc v tu chvíli, kdy to potřebují. 

Zálohové výživné by matky samoživitelky dostaly po sedmi až osmi měsících, 

kdy otec dítěte neplní vyživovací povinnost. Při opakovaném přezkoumání na 

nárok zálohového výživného nemá matka samoživitelka jistotu, že na něj znovu 

dosáhne. Tento návrh zákona také předpokládá, že exekuce na majetku 

neplatícího otce bude neúspěšná, což má za následek finanční zátěž pro matku 

samoživitelku.  



 

Abstract 

The Bachelor thesis is focused on the alimony, its possible outcomes and the 

possibilities of a parent to enforce the decisions regarding alimony. Although the 

alimony is assigned to the child, the author shall demonstrate the effect of the 

alimony related proceedings on a parent with custody of the child. The author 

shall focus the demonstration on single mothers. The thesis is worked out as a 

case study. The data were obtained from the key subjects of the process 

regarding alimony (such as the Ministries, non-profit organizations and The 

Chamber of executors), the data were further obtained from the Czech 

statistical office. The new Bill on advance alimony is analyzed through the 

theory of social construction of target population by Schneider and Ingram. At 

first, he Bill might seem helpful.  However, deeper analyses and discussions 

show the faults of the Bill. The author shall demonstrate that the Bill can be 

even harmful for the single mothers and can result in their inability to reach for 

the help in the time of need. The single mothers would be paid the alimony 

seven or eight months after the time when the father stopped paying the 

alimony. After careful evaluation of the process, the author believes that the 

single mother would have no guarantee of ever receiving the alimony. The Bill 

also perceives an unsuccessful execution forced on father`s property. This 

outcome can lead to serious financial problems for the single mother. 
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1 Vymezení předmětu zkoumání 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat feminizací chudoby z pohledu matek 

samoživitelek a prostředků veřejných politik, které používají k vymáhání 

výživného, a k preventivním a represivním opatřením, která mají zabránit 

chudobě u matek samoživitelek. Poukážu na to, že feminizace chudoby je 

objektivní problém. Zdůvodním, proč je důležité danou problematiku řešit. 

Porovnám, jakým způsobem se feminizace chudoby řeší v  České republice 

a v státech EU, kde mají podobná opatření nebo nástroje.   

2 Teoretická východiska 

V České republice přibývá stále počet neúplných rodin s nezaopatřeným/i 

dítětem/dětmi. Z 90% bývá ženám po rozvodu svěřeno dítě do péče, což 

způsobuje materiální deprivaci a s tím souvisí i psychická zátěž, které jsou ženy 

vystavovány. [1] 

 Ženy v produktivním věku nebo s malým dítětem jsou na trhu práce 

rizikovou skupinou, nemusí to být jen kvůli nízké kvalifikaci, ale zaměstnavatelé 

u nich předpokládají nízký ekonomický kapitál (neperspektivní). [5]  

Matky samoživitelky mají tuto situaci o to tíživější, že se u nich 

předpokládá nestabilní domácnost a časová flexibilita v péči o dítě. Tato situace 

byla zapříčiněna společenskou a kulturní změnou, která přiměla ženy vstoupit 

na trh práce a tím přeměnila typ tradiční rodiny z jedno příjmové na dvou 

příjmovou. Tato změna narušila model rodiny celkově, protože ač sociální stát 

vyžadoval, aby ženy na trh práce vstoupily, pořád zde byl stereotyp toho, že 

muž je hlava rodiny a jeho práce byla ceněna lépe. [4] 

Žena, která pracovala, se zároveň věnovala rodině i práci, měla pro 

zaměstnavatele nižší hodnotu. Po rozvodu si žena tuto nižší hodnotu přenášela 

dál s tím rozdílem, že s dítětem najednou tvoří jedno příjmovou rodinu, a muž si 

nadále ponechával svůj získaný post, kterého během manželství nabyl a jeho 

ekonomický kapitál se rozvodem nezměnil ba i zlepšil.  

Díky těmto změnám jsou matky samoživitelky nezanedbatelnou skupinou 

všech vyspělých společností, nezáleží na tom, jestli se samoživitelkou staly 



 

rozvodem, rozlukou nebo přesvědčením, že nevěří v instituci manželství, jsou 

společností diskriminovány a tyto stereotypy narušují sebevědomí matek, které 

může mít nepřízniví dopad i na jejich děti. [14] 

Tyto rodiny jsou ohroženy větší mírou chudoby a sociálním vyloučením 

(v EU 32%) než rodiny úplné (12%). Navíc podmínky pro zapříčinění chudoby 

mají více ženy než muži ač jde o vyšší míru nezaměstnanosti, výše platů, 

alternativní pracovní smlouvy, méně dostupných kvalitních míst či to, že u dětí 

samoživitelek se více setkáváme s bludným kruhem chudoby. [14] 

 

Cíle bakalářské práce 

Cílem mé práce je poukázat na problematiku samoživitelství jako rizikové 

skupiny, která je ohrožena chudobou a sociální exkluzí, a jak na něj naše 

politiky „reagují“. Jakým způsobem jsou této heterogenní skupině zajišťována 

základní lidská práva a jaké jsou preventivní kroky naší politiky, aby tyto rodiny 

nebyly ohroženy sociální exkluzí a chudobou, jaké jsou kroky, když prevence 

selhala. Chci provést komparaci rodinných politik České republiky a Německa, 

protože Německo je často příkladem při změnách v různých oblastech rodinné 

politiky, třeba v oblasti výživného, které úzce souvisí se samoživitelstvím.  

3 Výzkumné otázky 

Jakým způsobem se projevuje sociální exkluze u českých matek samoživitelek? 

Jak reagují české politiky na sociální exkluzi a chudobu u neúplných rodin? 

Jak reagují na sociální exkluzi a chudobu u neúplných rodin politiky 

v Německu? 

Jakým způsobem jsou matky samoživitelky začleňovány do společnosti? 

Jakým způsobem jsou dodržována základní lidská práva této skupině?  

Jaká jsou preventivní opatření proti sociální exkluzi a chudobě u matek 

samoživitelek? 



 

Jaké jsou aktuální projekty k zlepšení životní úrovně této rizikové skupiny? 

4 Metodologie 

Pro tuto práci jsem se rozhodla použít sekundární analýzu dat, analýzu 

dokumentů a literatury. Zjištěné poznatky budu porovnávat a provedu analýzu 

rozdílných zdrojů – Německo vs. Česká republika, vláda vs. neziskový sektor.  

5 Předpokládaná struktura 

 1. Úvod a seznámení s tématem 

 2. Aktuální situace – teoretická východiska 

 3. Metodologie 

 4. Analýza dokumentů 

 5. Komparace a interpretace dat 

 6. Závěr 

 7. Použitá literatura 

 8. Přílohy 
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Úvod  

Neplatičství výživného je v současné době problém, který nepříznivě ovlivňuje 

životy rodičů samoživitelů a jejich dětí a bude ovlivňovat i nadále životy této 

rozrůstající se skupiny. Z tohoto důvodu je tato problematika aktuálně velkým 

tématem ve veřejných politikách, a to nejen v České republice. 

Uvědomuji si, že samoživitelství se týká všech rodičů samoživitelů, ale 

ve své práci ho budu vztahovat k matkám samoživitelkám. Rozhodla jsem se 

tak z toho důvodu, protože většina rodičů samoživitelů jsou právě matky. 

Dle SLDB 2011 (Sčítání lidu, domů a bytů 2011) je 570 836 hospodařících 

domácností, které se skládají z jedné neúplné rodiny.1 2 Matka samoživitelka je 

z 81 % (463 752) v čele těchto domácností. V České republice (dále jen ČR)3 je 

400 000 nezaopatřených dětí (dětí, které jsou závislé na rodičích), které žijí 

v neúplných rodinách, což je asi 22 % ze všech nezaopatřených dětí 

z České republiky.4 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) upozorňuje na to, 

že neplatiči alimentů (výživného) jsou převážně muži. Dluh na výživném pro 

nezaopatřené děti činil v roce 2013 třináct miliard korun českých (dále jen Kč). 

Tento dluh klesl vůči předchozímu roku o tři miliardy. Kč. Jako jeden možný 

důvod poklesu se uvádí nově zavedené zabavení řidičského oprávnění, které je 

                                            

1 Hospodařící domácnosti podle počtu členů a počtu členů ekonomicky aktivních a podle typu hospodařící 
domácnosti a způsobu bydlení.  Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z:  
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-
tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN
7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBr
UIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEF
JM4ZHOIY5u_t7-
MJ1OIP5IdEBkT5OwU5RgH5IUB9fo4ePq4uIDtZSxhYw1yDolzhXstJzEvX88wrSU1PLRJ6tGDJ98Z2CyYG
Rk8G1rLEnNLUiiIGAYQ6v9LcpNSitjVTZbmnPOhmAjq44D8QlDDwAK10C_KF2coe4ugU6uPtWMLA4eni6
hcSEAZ0FruLc0SEpYFBBQBr1WT6WwEAAA..&void=  

 
2 Neúplná rodina – výchova dítěte zde probíhá při přítomnosti jednoho rodiče. Rodiny neúplné a 

doplněné. Centrum pro rodinu a sociální péči [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 
http://www.crsp.cz/neuplne-rodiny  
3 Zkratky nebudou používány vždy, důležitější je pro mě porozumění textu 
4 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  

 

http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30781&th=&vseuzemi=null&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx
http://www.crsp.cz/neuplne-rodiny
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L
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vykonáváno formou exekuce. Zabavování řidičského oprávnění bude rozebráno 

ve čtvrté kapitole, která bude věnována výživnému.5  

V práci nastíním, jak se stát této problematice věnuje a jak se angažuje při 

řešení problematiky výživného (např. stanovení výše výživného, způsoby 

a možnosti jeho vymáhání apod.). Alternativy vymáhání výživného nastupují 

ve chvíli, kdy předešlé prostředky selhaly a nefungují ku prospěchu dítěte 

a matky samoživitelky. Budu se zabývat momentálně velmi diskutovaným 

tématem, kterým je zálohové výživné. Toto téma rozděluje sféru odborníků 

i laickou veřejnost na dva tábory, které mají rozdílné názory.6  

Na začátku této práce rozeberu a vysvětlím teoretické východisko, které 

jsem si zvolila pro tuto práci. Následovat budou cíle a výzkumné otázky, 

na které tato práce bude odpovídat a které budou sloužit jako osnova. Dále 

shrnu metodologii, data, která jsem pro svou práci použila, a zmíním zde 

i výzkumný design. Následně se budu věnovat problematice výživného a tomu, 

jak je momentálně zasazena v legislativním rámci. Zaměřím se na ukotvení 

výživného v zákoně, jakým způsobem se výše výživného stanovuje a z čeho se 

při stanovení výživného vychází. Další částí této kapitoly o výživném bude 

diskuse alternativních opatření, které mají pomoci matkám samoživitelkám, 

když otec výživné neplatí v takové míře, jak bylo stanoveno. Poslední část této 

kapitoly bude zaměřena na vymáhání výživného, jaké jsou alternativy při 

vymáhání výživného, a co dané procesy obnáší. Ve stěžejní části mé práce se 

budu věnovat věcnému návrhu zákona o zálohovém výživném (dále NZ). Tento 

NZ rozeberu dle teorie Schneider a Ingram, která se nazývá teorie sociální 

konstrukce cílových skupin, s kterou Vás seznámím. Na tomto rozboru 

poukážu, jaký by měl dopad NZ na matky samoživitelky v momentálním znění. 

Poslední části mé práce jsou tvořeny závěrečnými shrnutími.  

                                            

5 ČRO - RADIOŽURNÁL. 2014. Michaela Marksová: Rozhovor v Ranním interview. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí [online]. [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/18060 S 

  
6 ČRO - RADIOŽURNÁL. 2014. Michaela Marksová: Rozhovor v Ranním interview. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí [online]. [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/18060  

 

http://www.mpsv.cz/cs/18060
http://www.mpsv.cz/cs/18060
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1 Teoretická východiska 

Jako teoretické východisko jsem si zvolila teorii dle A. Schneider a H. Ingram, 

která se nazývá sociální konstrukce cílových skupin. Tato teorie mi bude 

vodítkem převážně při analýze NZ, ale i při analýze momentálních možností 

matek samoživitelek.  

1.1 Teorie sociální konstrukce cílových skupin 

Teorie sociální konstrukce cílových skupin (Social construction of target 

population) dle Anne Schneider a Helen Ingram (dále jen TSKCS) vysvětluje, 

proč jsou některé skupiny při politickém rozhodování zvýhodňovány a jiné 

znevýhodňovány. Poukazuje na to, že sociální konstrukce7 ovlivňuje politickou 

angažovanost a výběr nástrojů politiky, které danou problematiku řeší. Skrze 

sociální pozici vazeb se dají vysvětlit rozdílná politická opatření mezi 

tzv. zvýhodňovanými (beneficiaries) a znevýhodňovanými (losers), kteří mají 

rozdílnou participaci na politické moci.8 

TSKCS pracuje s tím, že sociální konstrukce má velmi silný vliv na způsoby, 

jakými je formována veřejná politika, na výsledky veřejné politiky 

a rozhodovatele9. Každý jedinec spadá do určité skupiny, která má přesně 

vymezené charakteristiky. Politická rozhodnutí rozdílně ovlivňují chování a bytí 

jedinců v jednotlivých skupinách. Pro pozitivně vnímané skupiny je veřejná 

politika příznivá a pro negativně vnímané skupiny až nepřátelská. Každá cílová 

skupina podává rozdílné informace o sociálních problémech a navrhují 

i rozdílná řešení. Je zde určitá míra seberegulace, kterou společnost akceptuje, 

které se dožaduje, a rozhodovatelé podle toho utváří veřejnou politiku.10  

                                            

7 Sociální konstrukce – jedná se o jev, kde dochází ke střetu mezi objektivní skutečností a subjektivními 
interpretací. NAVRÁTIL, Pavel. 1998. Sociální práce jako sociální konstrukce. Sociologický 
časopis [online]. (1): 37-50 [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/862019eb0fed5c49a5c7c87613f5332a4e3da54c_243_037NAVRATIL.pd
f  
8 SCHNEIDER, Anne a INGRAM, Helen. 1993. Social Construction of Target Populations: Implications for 
Politics and Policy. The American Political Science Review: American Political Science 
Association [online]. 87(2): 334-347 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf  
 

9 Rozhodovatel – tvůrce veřejné politiky 

10 SCHNEIDER, Anne a INGRAM, Helen. 1993. Social Construction of Target Populations: Implications 
for Politics and Policy. The American Political Science Review: American Political Science 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/862019eb0fed5c49a5c7c87613f5332a4e3da54c_243_037NAVRATIL.pdf
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/862019eb0fed5c49a5c7c87613f5332a4e3da54c_243_037NAVRATIL.pdf
http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf
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TSKCS poukazuje na to, jakým způsobem jsou cílové skupiny 

ve společnosti tvořeny, a proč je jejich vnímání společností skoro všude 

podobné. Skupina musí být uznána společností, jako významná a musí mít 

pevně stanovené charakteristiky, díky kterým do ní jednoznačně dovedeme 

jedince zařadit. Je důležité si uvědomit, že sociální konstrukce je tvořena skrze 

stereotypy, které se k nám dostávají z různých zdrojů – historie, media, 

socializace, literatura, náboženství apod. Máme zde tedy dva typy skupin podle 

vnímání ze strany společnosti: pozitivní a negativní. S každou skupinou jsou 

pojeny charakteristiky, které danou skupinu vystihují. U pozitivních to je 

např. inteligence, čestnost apod. U negativních to je např. hloupost, sobeckost 

apod.11 

Nyní popíši tabulku 1, která rozděluje společnost do čtyř skupin podle toho, 

jak je vnímána. První skupinou jsou tzv. „zvýhodnění“ (advantaged), kteří jsou 

ve společnosti pozitivně konstruováni/vnímáni a mají velkou moc a silný 

participační podíl na politice. Do této skupiny patří např. vědci, veteráni, 

businessmani atd. Druhou skupinou budou tzv. „uchazeči“ (contenders), kteří 

podléhají negativní konstrukci a společností jsou viděni negativně, avšak mají 

silný vliv a velkou možnost participovat na politice. Do této skupiny můžeme 

zařadit např. bohaté, kulturní elity, velké unie, většiny atd. Do třetí skupiny tzv. 

„potřební“ (dependents) můžeme zařadit děti, matky, lidi trpící invaliditou atd. 

Tato skupina se vyznačuje tím, že je pozitivně konstruována ve společnosti 

a zároveň má malý vliv na participaci při řešení veřejněpolitických problémů. 

Poslední čtvrtou skupinou jsou tzv. „devianti“ (deviants), kteří jsou negativně 

vnímáni společností a zároveň nemají silný vliv na tvorbu politik. Sem můžeme 

zařadit kriminálníky, drogově závislé, gangy atd.12 

                                                                                                                                

Association [online]. 87(2): 334-347 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf  
 

11 SCHNEIDER, Anne a INGRAM, Helen. 1993. Social Construction of Target Populations: Implications 
for Politics and Policy. The American Political Science Review: American Political Science 
Association [online]. 87(2): 334-347 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf  
 

12 SCHNEIDER, Anne a INGRAM, Helen. 1993. Social Construction of Target Populations: Implications 
for Politics and Policy. The American Political Science Review: American Political Science 
Association [online]. 87(2): 334-347 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf  

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf
http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf
http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf
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Tabulka 1. Sociální konstrukce a participace na 
polické moci: Typy cílových populací 

    

  
Konstrukce 

  
Pozitivní Negativní 

P
a

rt
ic

ip
a

c
e
 n

a
 p

o
li

ti
c
k

é
 m

o
c
i 

S
il

n
á
 

Zvýhodnění Uchazeči 

Vědci Bohatí 

Veteráni Unie 

Starší Menšiny 

Businessmani Kulturní elity 

  Morální většina 

S
la

b
á
 

Potřební Devianti 

Děti Kriminálníci 

Matky Drogově závislí 

Invalidé Komunisti 

  Gangy 

 
Zdroj: Schneider, Ingram; vlastní překlad 

 

Dále popíši tabulku 2, kterou použiji k analýze NZ. Tato tabulka popisuje, 

jakým způsobem jsou lidé z různých skupin zatěžováni (např. daně) a zároveň 

jaký mají stupeň podpory/benefitů ze strany státu (např. úlevy na daních, 

sociální podpora). Pro označení skupin budu používat čísla, která jsem jim 

přiřadila v odstavci výše. První skupina má vysokou kontrolu nad tím, jaká bude 

její zátěž vůči společnosti a na jaké benefity/zvýhodnění má nárok. Tuto zátěž 

i benefity si může regulovat, protože má velký podíl na rozhodování. Zátěž, 

kterou musí podstoupit je nedostatečná vůči tomu, co daná skupina je schopna 

poskytnout (s čím by se mohla dělit). Oproti tomu benefity, na které tato skupina 

dosahuje, jsou příliš vysoké. Druhá skupina si může částečně kontrolovat zátěž, 

kterou podstupuje. Tato zátěž má spíše symbolickou hodnotu. U přerozdělování 

benefitů má nízký podíl na rozhodování. Benefity, kterým se této skupině 

dostává, jsou tajné či neveřejné. Třetí skupina nemá podíl na rozhodování 
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ohledně zátěže. Zátěž, kterou musí podstupovat, je větší než se od této skupiny 

ve společnosti očekává a zároveň musí poskytovat větší množství zátěže, 

než má k dispozici. Má malý vliv na rozdělení benefitů. Benefity, které dostane, 

jsou nedostatečné nebo neefektivní. Poslední čtvrtá skupina nemá žádnou 

kontrolu nad tím, jak bude zatížena a jaké benefity dostane. To má za následek, 

že zátěž je velmi neúměrná tomu, co může daná skupina poskytnout, zároveň 

jsou benefity velmi nedostatečné.13 

Tabulka 2. Způsoby alokace benefitů a 
zátěží 

 Alokace: 

 
 

Zátěže 
Benefitů/ 

zvýhodnění 

Z
v
ý

h
o

d
n

ě
n

í 

Vysoká participace 
při alokaci zátěže 

Vysoká participace 
při alokaci benefitů 

Nedostatečná 
zátěž 

Příliš vysoké 
benefity 

U
c
h

a
z
e

č
i Částečná 

participace při 
alokaci zátěže 

Nízká participace 
při alokaci benefitů 

Symbolická zátěž 
Benefity mimo 

záznam (sub rosa) 

P
o

tř
e

b
n

í 

Žádná participace 
při alokaci zátěže 

Nízká participace 
při alokaci benefitů 

Příliš vysoká zátěž 
Nedostatečné 

benefity 

D
e
v

ia
n

ti
 

Žádná participace 
při alokaci zátěže 

Žádná participace 
při alokaci benefitů 

Příliš vysoká zátěž 
Velmi nedostatečné 

benefity 

Zdroj: Schneider, Ingram; vlastní překlad 

                                            

13 SCHNEIDER, Anne a INGRAM, Helen. 1993. Social Construction of Target Populations: Implications 
for Politics and Policy. The American Political Science Review: American Political Science 
Association [online]. 87(2): 334-347 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf  
 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf
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Jako cílovou skupinu můžeme matky samoživitelky zařadit dle Hejzlarové 

jako „potřebné“, ovšem na druhé straně jsou vnímány jako „deviantní“, protože 

si za svou situaci mohou částečně samy. Často jsou také ochotné podvádět, 

aby získaly nejvíce podpory ze strany státu. Ovšem do této skupiny spadají 

i děti matek samoživitelek, které jsou vykreslené jako „potřebné“, ale v oblasti 

potenciálu jsou brané jako „deviantní“.14 

Skrze tuto teorii budu tedy rozebírat NZ. Budu předpokládat, že se jedná 

o matky samoživitelky, které nechtějí podvádět a jsou ochotné převzít 

odpovědnost za své činy, tedy nejsou vnímány jako „deviantní“. Tato skupina 

matek samoživitelek a jejich dětí je tedy vnímána pozitivně. Opatření, která jim 

mají pomoci, jsou neefektivní a nedostatečné (spadají do třetí skupiny).   

                                            

14 SCHNEIDER, Anne a INGRAM, Helen. 1993. Social Construction of Target Populations: Implications 
for Politics and Policy. The American Political Science Review: American Political Science 
Association [online]. 87(2): 334-347 [cit. 2015-05-12]. Dostupné z: 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf  
 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/APSR_1993_Schneider_Ingram.pdf
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2 Cíle a výzkumné otázky 

2.1 Cíl 

Mým cílem je popsat problematiku neplatičství výživného a kriticky zhodnotit 

plánovanou legislativní úpravu týkající se tzv. zálohového výživného v kontextu 

teorie sociální konstrukce cílových skupin.  

2.2 Výzkumné otázky 

 Co je to výživné a jak je v České republice ukotveno v zákonech? 

o Jak je v České republice stanovováno výživné? 

o Jakým způsobem je/může být výživné vymáháno – sankce? 

 Jaké jsou možnosti pomoci neúplným rodinám čelícím neplatičství 

výživného a jaké by byly dopady zákona o zálohovém výživném 

v momentálním znění? 

 Vysvětluje teorie sociální konstrukce cílových skupin efekty věcného 

návrhu zákona o zálohovém výživném?   
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3 Metodologie a data 

3.1 Výzkumný design 

Pro svou práci jsem se rozhodla použít deskriptivní design a případovou studii 

(dále PS), protože se budu zabývat analýzou a studiem dokumentů. PS je 

strategie, skrze kterou se snažím porozumět momentálnímu stavu výživného. 

Je to metoda, která odpovídá na otázky „Jak?“ a „Proč?“ daný jev tak funguje. 

Na tento „případ“ budu nahlížet z více úhlů a podrobím ho hloubkové analýze. 

PS má za cíl popsat a komplexně porozumět dané problematice, což má 

za následek pochopení souvislostí, které daný případ ovlivňují.  Bude mě 

zajímat, jak výživné momentálně funguje a jak je ovlivňováno jinými 

institucemi.15 Stake (1995: XI) vymezuje případovou studii jako „zkoumání 

specifičnosti a celistvosti případu, která umožňuje porozumět jeho fungování 

v rámci důležitých okolností“.16   

Má PS je na pomezí vysvětlující (explanatory) a popisné (descriptive). 

Popisná případová studie bude použita zejména při popisu výživného a jeho 

vymáhání, kde se převážně zaměřuji na výživné na dítě. Vysvětlující případová 

studie mi pomůže zodpovědět výzkumnou otázku ohledně teorie sociální 

konstrukce cílových skupin, která má vysvětlit  NZ. Pomůže mi zjistit a následně 

vysvětlit souvislosti, které nemám podložené a jsou to pouze mé hypotézy nebo 

předpoklady. Tento druh PS má za cíl tyto hypotézy potvrdit, vyvrátit 

či upravit.17 

Silnou stránkou PS je podání detailních informací o daném případu. Jsou 

nám poskytnuty informace, které nejsou tak zjevné, a jsou zasazené do širšího 

kontextu. Další výhodou je, že tato metoda je flexibilní při volbě výběru metod 

                                            

15 JELÍNKOVÁ, Marie v NEKOLA, Martin; GEISSLER, Hana a MOURALOVÁ, Magdalena. Současné 
metodologické otázky veřejné politiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, 305 s. 194 -221. ISBN 978-80-246-
1865-4. 

 
16 STAKE, Robert. E. 1995. The art of case study research. Newbury Park: Sage. Cit. JELÍNKOVÁ, Marie 
v NEKOLA, Martin; GEISSLER, Hana a MOURALOVÁ, Magdalena. Současné metodologické otázky 
veřejné politiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, 305 s. 194 -221. ISBN 978-80-246-1865-4. 
 
17 JELÍNKOVÁ, Marie v NEKOLA, Martin; GEISSLER, Hana a MOURALOVÁ, Magdalena. Současné 
metodologické otázky veřejné politiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, 305 s. 194 -221. ISBN 978-80-246-
1865-4. 
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a sběru informací. Případová studie umožňuje zužovat výzkumné otázky, aby 

byl jejich záběr nejkonkrétnější. Tato situace nastala i u mé PS, kdy jsem začala 

se souvislostí mezi feminizací chudoby a výživným. Při zodpovídání otázek 

jsem zjistila, že odpovědi jsou nekomplexní a neprovázané, tak jsem začala 

výzkumné otázky směřovat k problematice výživného. Tato metoda je také 

nápomocná k tomu, že pomáhá překonat propast mezi abstraktními daty 

a konkrétními případy. Na druhé straně jsou zde i nevýhody, s kterými se PS 

potýká. První nevýhodou, která ovšem není pravidlem, jsou vysoké náklady. 

Další nevýhodou je hloubka PS, protože při velmi detailním popisu a detailní 

analýze se nedají postihnout všechny případy komplexně. V oblasti veřejné 

politiky si aktéři, kteří mohou danou politiku ovlivňovat, velmi často nechávají 

vypracovávat PS. Tento jev staví PS do nepříznivého světla, protože zde 

nastává otázka, která se ptá: „Do jaké míry jsou výzkumníci ovlivněni 

zadavateli?“ Může zde tedy docházet ke střetu zájmů. I u PS je důležité vzít 

v úvahu, že výzkumník je člověk, který má určité předsudky, city, názory 

na problematiku, kterou má zkoumat. Podobné otázky ohledně předsudků, 

názorů a osobní zaujatosti jsem si kladla i u sebe, proto jsem se rozhodla 

kriticky zhodnotit věcný návrh zákona o zálohovém výživném skrze TSKCS, 

s kterou sympatizuji. Nejvíce zmiňovanou slabinou u případových studií je 

generalizace (zobecňování). Dá se z pár omezených případů zobecňovat 

na celou populaci? Většinou se provádí PS opakovaně a vychází se až 

z celkového souboru poznatků. Každá případová studie, která se na dané téma 

zpracuje, bude jiná. To je způsobeno tím, že nás zajímá zkoumaný případ 

v daném okamžiku.18 Jako „případ“ jsem si zvolila matky samoživitelky a jejich 

děti v ohledu na výživné, jeho vymáhání a NZ. 

Studiem dokumentů, které veřejně poskytují ministerstva a státní orgány, 

jsem určila rámec (arénu)19, ve kterém se problematika pohybuje, jak je tato 

problematika vymezena – definice, a také co už zjistil někdo přede mnou. 

                                            

18 JELÍNKOVÁ, Marie v NEKOLA, Martin; GEISSLER, Hana a MOURALOVÁ, Magdalena. Současné 
metodologické otázky veřejné politiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, 305 s. 194 -221. ISBN 978-80-246-
1865-4. 

 
19 Aréna/rámec – probíhá zde interakce aktérů, při tvorbě veřejné politiky. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A 

SPRÁVNÍ, O.P.S. Veřejná politika - úvod [PPT]. 2009. Dostupné z: 
https://is.vsfs.cz/el/6410/zima2009/B_VeP/um/Verejna_politika_-_uvod.pdf  

https://is.vsfs.cz/el/6410/zima2009/B_VeP/um/Verejna_politika_-_uvod.pdf
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Do jaké míry jsou opatření realizována a kam až tato opatření sahají.20 

Na získaných poznatcích ze studia dokumentů poukážu na podstatu 

problematiky.21 

Analýzu dokumentů budu používat k porozumění daného tématu. Skrze tuto 

analýzu bych měla být schopná se v dané problematice orientovat. Dále bych 

měla zjistit, kdo zastává v této problematice jakou roli a kdo je zde aktérem.22 

Z analýzy dokumentů mě bude také zajímat, jaké mají aktéři ze strany státu 

názory na úspěšnost opatření, která mají pomoci matkám samoživitelkám při 

nedostávání výživného.23 

3.2 Data 

Má data se budou skládat z ročenek Českého statistického úřadu (dále ČSÚ), 

strategií ministerstev, zápisů z jednání ministerstev (tiskové zprávy), zákonů 

a prozatímních výsledků, které jsou zmiňovány na Exekuční komoře ČR 

v tiskových zprávách (tomuto celku se dá říkat veřejněpolitické dokumenty). 

Výhodou těchto dat je jejich relativní dostupnost, člověk tato data nalezne přes 

internetové stránky daného orgánu. Nevýhodou je, že jsou tato data relativně 

omezená, vydává je totiž jeden z aktérů, který je do dané problematiky 

zainteresovaný, a proto mohou být data zkreslená.   

Proto jsem využila navíc informace z medií a neziskových organizací, které 

mi pomohou k tzv. triangulaci24 a mému expertnímu „minišetření“. Media 

a neziskové organizace mi pomohou upřesnit rámec, kde je tato problematika 

řešena a kdo všechno může být aktérem.25 

                                            

20 VESELÝ, A; NEKOLA, M; Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe; Vyd. 1. – Praha 
SLON, 2007. ISBN- 978-80-86429-75-5 
21 Štrach, P; Tvorba výukových a výzkumných případových studií; 2007; Acta Oeconomica Pragensi; roč. 
15, č. 3; [online]; dostupné z:  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Wm7pur_EI2AJ:https://www.vse.cz/polek/downl
oad.php%3Fjnl%3Daop%26pdf%3D62.pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz 
22Aktér- aktivní účastník, který se podílí na tvorbě veřejné politiky. SLOVNÍK CIZÍCH SLOV. Pojem: 
Aktér. Dostupné také z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz  
23 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace; Vyd. 1. - Praha: Portál, 2005. - 408 s; 
ISBN 80-7367-040-02 

  
24 Triangulace – získávání stejných dat z odlišných zdrojů. SLOVNÍK CIZÍCH SLOV. Pojem: Triangulace 
zdrojů. Dostupné také z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz  

 
25 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost; Vyd. 3 – Praha Karolinum; 2002, ISBN 80-246-0139-7 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Wm7pur_EI2AJ:https://www.vse.cz/polek/download.php%3Fjnl%3Daop%26pdf%3D62.pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Wm7pur_EI2AJ:https://www.vse.cz/polek/download.php%3Fjnl%3Daop%26pdf%3D62.pdf+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
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3.2.1 Práce s daty a informacemi 

Základní informace o problematice jsem začala hledat na internetových 

stránkách MPSV. Potřebovala jsem ovšem širší pohled na danou problematiku 

a chtěla jsem získat informace od více aktérů. Z toho důvodu jsem se obrátila 

na média a v nich jsem hledala informace. Média mi poskytla širší souvislosti 

a pomohla mi najít více aktérů ve státní sféře. Skrze toto rozšíření aktérů, jsem 

začala studovat materiály i ostatních ministerstev, která s danou problematikou 

přišla do styku, třeba jen okrajově. Tyto materiály jsem použila pro analýzu 

a vlastní studium.  

Navštívila jsem také tiskovou konferenci, která se týkala zálohového 

výživného. Tato konference proběhla 17. 2. 2015 a pořádala ji Asociace 

neúplných rodin26, která se snaží pomáhat členům neúplných rodin, poskytnout 

jim prostor a pomoc s řešením jejich problémů. Tématem této konference bylo 

zálohové výživné (dále ZV). Tuto konferenci vedla Lucie Asenová, která je také 

předsedkyně této organizace. Dále se jí zúčastnili Ing. Radka Maxová za hnutí 

ANO a MUDr. Pavel Staněk. Na této konferenci se probírala momentální 

situace samoživitelek s ohledem na vyplácení výživného, úspěšnost 

při vymáhání výživného ze strany soudů a ze strany exekutorů, NZ, slabá místa 

NZ, neshoda mezi koaličními stranami ohledně věcného NZ a ZV  

i v mezinárodním srovnání. Díky této konferenci jsem objevila další materiály, 

které mi pomohly porozumět dané problematice a pochopit ji více do hloubky. 

Zároveň mi umožnily porozumět širším souvislostem v dané problematice.27 

Dále jsem pracovala s daty z  ČSÚ, která mi umožnila 

zmapovat momentální situaci společnosti – demografická data. Studovala jsem 

také zákony, které se převážně týkají rodinného práva, abych zjistila, jakou mají 

matky samoživitelky a jejich děti oporu v zákoně.  

Ze získaných dat jsem vytvořila v páté kapitole vlastní výpočty, které se 

týkají různých situací, se kterými by se mohly matky samoživitelky setkat při 

                                            

26 Asociace neúplných rodin je aktivním sdružením, které se zajímá o životy neúplných rodin, takže se 
angažuje při lobbismu ohledně NZ, dále také pomáhá skrze poradny neúplným rodinám.  
27 Asociace neúplných rodin, o.s. ASENOVÁ, Lucie. Tisková konference o zálohovém výživném [online]. 

[cit. 2015-05-03]. Dostupné z: https://www.facebook.com/pages/Asociace-ne%C3%BApln%C3%BDch-
rodin-os/217442948270022?fref=ts  

https://www.facebook.com/pages/Asociace-ne%C3%BApln%C3%BDch-rodin-os/217442948270022?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Asociace-ne%C3%BApln%C3%BDch-rodin-os/217442948270022?fref=ts
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momentálním znění NZ. Vstupní data, která používám, jsou vždy brána 

v průměru či mediánu. Vzorové rodiny, které jsou při výpočtech použity, jsou 

přebrány z MPSV. Tyto vlastní výpočty mi pomohou prokázat, že ZV není 

v některých situacích lehké získat (např. po opakovaném zažádání o ZV).   
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4 Výživné 

Problematika výživného je řešena v občanském zákoníku v rodinném právu 

v zákoně č. 89/2012 Sb. v druhé části. Tento zákon respektive jeho druhá část 

se zabývá manželstvím, příbuzenstvím a švagrovstvím, poručenstvím a jinými 

formami péče o dítě. V mé práci je nejdůležitější hlava II., která upravuje práva 

a povinnosti rodičů vůči dětem a práva a povinnosti dětí vůči rodičům. 

První otázkou, na kterou jsem se snažila skrze zákon odpovědět, bylo, co to 

vlastně výživné je, jaké jsou charakteristiky výživného, co výživné specifikuje 

a co musí obnášet. Výživné není v zákoně konkrétně definováno. Je tam pouze 

zmínka o tom, že rodiče mají vůči svým dětem vyživovací povinnost a děti se 

musí podílet na životní úrovni svých rodičů.28 29 

Výživné (vyživovací povinnost) by mohlo být chápáno jako vlastněný celek 

předmětů (např. peníze, oblečení apod.), které mají vyčíslitelnou hodnotu a jsou 

určeny k tomu, aby osoba, které jsou tyto předměty určené, byla schopna 

uspokojit své základní životní potřeby. Ze zákona vyplývá, že výživné je 

převážně vztahováno mezi rodinnými příslušníky. V našem pojetí se výživné 

nevztahuje pouze na primární potřeby, ale při určování výživného se dbá, 

aby se vyživovaný mohl rozvíjet i kulturně a probíhala zde socializace jedince 

(začleňování do společnosti).30  

                                            

28 Za předpokladu, že se v této práci zabývám problematikou výživného rodičů k dítěti 
29 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  

 
30 VÝŽIVNÉ. Výživné a alimenty v ČR [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.vyzivne.cz/  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
http://www.vyzivne.cz/
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4.1 Druhy výživného 

Přestože se má práce vymezuje na výživné, které náleží dítěti, tak zde shrnu, 

jaké jsou další druhy výživného a komu za jakých podmínek náleží.  

4.1.1 Příspěvek svobodné matce 

„§ 920 Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce.“ 31  

Toto výživné je specifické tím, že je od pravděpodobného otce pro neprovdanou 

matku. Tento druh výživného má zajistit těhotné ženě nebo matce, aby měla 

stejný komfort jako žena, která je provdaná. Toto výživné má pokrýt matce 

náklady, které jsou spojené s těhotenstvím a porodem. Pravděpodobný otec má 

povinnost matku svého dítěte vyživovat minimálně po dobu dvou let 

od narození dítěte. Soud může nechat pravděpodobného otce tento druh 

výživného (jak příspěvek spojený s těhotenstvím a porodem, tak dvouletou 

vyživovací povinnost) zaplatit i předem. Tento vyživovací příspěvek slouží 

pouze matce, příspěvek pro dítě a jeho výše je určována zvlášť a nezávisle.32 

4.1.2 Výživné rozvedeného manžela 

Tento druh výživného je řešen v § 760 Občanského zákoníku. U tohoto druhu 

výživného se nepřihlíží k tomu, aby rozvedení manželé, měli stejnou životní 

úroveň. O přiměřenou výši výživného může zažádat ten z manželů, který vinou 

rozvodu strádá – jeho strádání či neschopnost se živit je zapříčiněno 

manželstvím nebo okolnostmi, které s manželstvím blízce souvisí – věk, 

zdravotní stav, péče o společné dítě. Při určování výše výživného soud přihlíží 

k tomu, zdali manžel, který není schopný se uživit, si hledal zaměstnání, které 

by ho uživilo; jak hospodaří s vlastním majetkem; podílel-li se na chodu 

domácnosti a péči o rodinu v době, kdy manželství trvalo; nedopustil-li se 

na bývalém manželovi trestného činu. Manžel, který zavinil rozpad manželství, 

                                            

31 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  
 

32 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  
 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
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může vyživovat svého bývalého manžela až po dobu tří let, kdy bude 

zachována stejná životní úroveň manželů. Tedy manžel, který rozvod 

nezapříčinil a ani rozvod nechtěl, může požadovat od svého bývalého manžela 

výživné, ale nejdéle po dobu tří let. Výše zmíněná věta neplatí tehdy, dopustil-li 

se bývalý manžel vůči druhému z manželů domácího násilí, i když by splňoval 

podmínky. Vyživovací povinnost končí smrtí jednoho z bývalých manželů, 

poskytnutím jednorázového výživného (podloženo smlouvou) novým 

manželským svazkem či vstupem do registrovaného partnerství vyživovaného 

manžela.33 34 

4.1.3 Vyživovací povinnost mezi manžely 

Tato vyživovací povinnost se od výživného pro rozvedeného manžela liší 

hlavně v tom, že oba manželé mají mít stejnou životní úroveň – jak hmotnou, 

tak kulturní. Tato vyživovací povinnost je dříve uplatnitelná než dětská 

a rodičovská vyživovací povinnost. To tedy znamená, že manžel, který nemá 

stejnou životní úroveň, jako druhý z manželů, musí nejprve vymáhat výživné 

na svém manželovi a až je prokázána neschopnost platit výživné povinného, 

tak teprve přechází tato povinnost na rodiče či děti manželů. 35 36 

4.1.4 Vyživovací povinnost mezi příbuznými 

Vyživovací povinnost k sobě mají navzájem předci i potomci. Vyživovací 

povinnost vůči vlastnímu dítěti je přednější než vyživovací povinnost vůči 

prarodičům a ostatním předkům. Vzdálení příbuzní musí plnit vyživovací 

povinnost až ve chvíli, kdy nemohou plnit vyživovací povinnost bližší příbuzní. 

                                            

33 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  

 
34 VÝŽIVNÉ. Výživné a alimenty v ČR [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.vyzivne.cz/  
35 VÝŽIVNÉ. Výživné a alimenty v ČR [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.vyzivne.cz/  
36 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  
 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
http://www.vyzivne.cz/
http://www.vyzivne.cz/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
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Když zde není přímý vztah rodiče a dítěte, tak má přednost vyživovací 

povinnost vůči předkům před vyživovací povinnosti vůči potomkům.37 

4.1.5 Vyživovací povinnost od dětí k rodičům 

Dítě, které je schopné se živit, je povinné zajistit svému rodiči slušnou výživu. 

Dítě zajišťuje výživu svému rodiči až potom, co si rodič nárokoval výživné na 

manželovi. Dítě nemá povinnost zajistit rodiči stejnou životní úroveň, jako má 

ono samo. Což je velký rozdíl od posledního druhu výživného, které zde budu 

zmiňovat a je nejpodstatnější pro mou práci. 38 

4.1.6 Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem 

Tento druh výživného je nejčastěji projednávaný druh výživného.39 Dítěti náleží 

výživné do té doby než je samo schopno se živit. Tato vyživovací povinnost 

není rodičovská odpovědnost a není podmíněna věkem. Nezletilé dítě spadá do 

této kategorie i ve chvíli, kdy je výdělečně činné, disponuje určitým majetkem, 

který mu nestačí k obživě. Výživné, respektive jeho výši, stanovuje soud. Pokud 

je dítě zletilé a studuje smysluplně, což je chápáno jako soustavná příprava na 

budoucí život, mají k němu rodiče i nadále vyživovací povinnost. Ovšem, kdyby 

toho dítě zneužívalo a studovalo, jen proto, aby mělo nárok na výživné, tak 

nárok na výživné nemá. Na druhou stranu, když dítě ukončí studium před 

zletilostí a bude schopné se uživit, tak vyživovací povinnost ze strany rodiče 

zaniká. Ovšem tyto dvě varianty s ohledem na veškeré faktory musí vždy 

posoudit soud.40 41   

                                            

37 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  

 
38 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  

 
39 VÝŽIVNÉ. Výživné a alimenty v ČR [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.vyzivne.cz/  
40 VÝŽIVNÉ. Výživné a alimenty v ČR [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.vyzivne.cz/  
41 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  
 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
http://www.vyzivne.cz/
http://www.vyzivne.cz/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
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4.1.7 Určení výše výživného na dítě 

„Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby 

oprávněného (ten, kdo alimenty přijímá) a jeho majetkové poměry, jakož 

i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (ten, kdo alimenty 

poskytuje). Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů 

povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého 

důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového 

prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je 

třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, 

v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.“ 42    

Zákon také ukládá, že při stanovení výživného se nemá primárně dbát na 

odůvodněné potřeby dítěte, ale na to, aby byla shodná životní úroveň rodičů 

a dítěte. Což se dá vykládat dvěma způsoby. Jeden z těchto způsobů je 

ve prospěch dítěte a to za předpokladu, kdy rodič má vyšší příjmy a je 

zabezpečen, v ten daný moment dítěti nenáleží jen základ, který je potřebný pro 

jeho existenci, ale má mít stejnou životní úroveň jako daný rodič, takže soud 

stanoví vyživovací povinnost vyšší než je potřeba. V opačné situaci, kdy rodič 

není zabezpečen, nevydělává dostatek financí (popř. nevydělává oficiálně), 

může být dítěti určeno výživné v minimální výši – nižší než životní minimum 

nebo žádné.43 

V roce 2010 představila ministryně spravedlnosti Daniela Kolářová 

pomocnou tabulku, která měla pomoci soudcům jednotně rozhodovat o výši 

výživného. „Za vznikem pomocného soudcovského materiálu k určování 

výživného stojí expertní skupina složená ze zástupců akademické obce, 

aplikujících soudců, nadace Naše dítě, Soudcovské unie, ministerstva 

spravedlnosti a ministerstva práce. Tabulka se opírá o analýzu Českého 

                                            

42 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  

 
43 VÝŽIVNÉ. Výživné a alimenty v ČR [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.vyzivne.cz/  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
http://www.vyzivne.cz/
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statistického úřadu a jsou v ní zohledněny připomínky odborné i laické 

veřejnosti.“ 44 Viz tabulka 3. 

Tabulka 3. Stanovení výše výživného 

   
Kategorie Věková kategorie 

Procento z čistého 
příjmu 

1. 0 – 5 let 11 – 15 % 

2. 6 – 9 let 13 – 17 % 

3. 10 – 14let 15 – 19 % 

4. 15 – 17let 16 – 22 % 

5. 18 a více let 19 – 25 % 

  

Zdroj: MPSV 

 „Doporučená rozmezí jsou navržena pro standardní případy, to znamená pro 

rozhodování o výši výživného u povinného s maximálně třemi vyživovanými 

dětmi.  Materiál přitom nemusí mít konečnou podobu. Zhruba po roce jeho 

používání by mělo dojít k vyhodnocení zkušeností, případně následným 

úpravám a doplněním,“ 45 

Je důležité si také uvědomit, že výživné není statické, může se měnit 

několikrát za život dítěte, protože dítě má v různém stádiu života různé potřeby. 

Také se může měnit i v průběhu jedné kategorie (viz tabulka 3.), vždy záleží 

na momentálních potřebách dítěte.46  

                                            

44 KOLÁŘOVÁ, Daniela. V Doporučující tabulka pro stanovení výše výživného. V Profiprávo.cz. 2010. 
[online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=13&id_article=253757&csum=ea038f57  

  
45 KOLÁŘOVÁ, Daniela. V Doporučující tabulka pro stanovení výše výživného. V Profiprávo.cz. 2010. 
[online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=13&id_article=253757&csum=ea038f57  
46 VÝŽIVNÉ. Výživné a alimenty v ČR [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://www.vyzivne.cz/  

http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=13&id_article=253757&csum=ea038f57
http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=13&id_article=253757&csum=ea038f57
http://www.vyzivne.cz/
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4.1.8 Placení výživného 

Výživné se vždy platí na pravidelné měsíční bázi, kdy splatnost je vždy 

na měsíc dopředu, pokud soud neupraví tuto doložku jinak, nebo se povinný 

(ten, který má výživné platit) a oprávněný (ten, kterému výživné náleží) 

nedohodnou jinak.  Soud v určitých případech může stanovit i alternativní 

možnosti vyplácení výživného, které mohou být způsobeny životním stylem 

povinného, prací či životní situací (např. sezónní práce). 47 

4.2 Vymáhání výživného 

Co má tedy matka samoživitelka dělat, když má soudem stanovené výživné 

a otec jí nechce platit? Tato kapitola odpoví na výzkumnou otázku: Jakým 

způsobem je/může být výživné vymáháno – sankce? Nabízejí se dvě možná 

řešení, jak tuto situaci řešit. Buď vymáhání výživného, nebo podání trestního 

oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. 

4.2.1 Vymáhání výživného 

I v této sekci jsou dva hlavní způsoby, jak tuto situaci řešit. Buď soudní cestou, 

nebo skrze exekutora a exekuční řád. Nejčastějším terčem neplacení výživného 

jsou tedy matky s dětmi. Nejdůležitějším aspektem na vymáhání výživného je 

vůbec začít vymáhat pohledávku, co nejdříve, protože čím dříve je tento proces 

spuštěn, tím je větší pravděpodobnost na úspěšnost vymožení. Hlavním 

důvodem je, že tato počáteční dlužná částka je menší. Když se matka 

samoživitelka rozhodne výživné vymáhat, tak se nemusí bát právního 

„nevědomí“. Při uplatňování a vymáhání nároku na výživném jí musí pomoci 

orgány sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu s rozšířenou působností, 

které jí pomohou i s podáním návrhu k soudu.48 49 

                                            

47 Placení a vymáhání výživného. 2014. Veřejný ochránce práv: OMBUDSMAN. Dostupné také z: 
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-
reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/  

 
48 Exekutorská komora ČR. Výživné. Exekutorská komora ČR. Dostupné také z: 
http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/837-27-vyzivne?w=  

 
49 DROBIŠ, Zbyšek. 2015. Vymáhání dlužného výživného. Finance.cz [online]. [cit. 2015-03-11]. 
Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/437671-vymahani-dluzneho-vyzivneho/  

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/
http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/837-27-vyzivne?w
http://www.finance.cz/zpravy/finance/437671-vymahani-dluzneho-vyzivneho/
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4.2.1.1 Soudní vymáhání výživného tzv. soudní výkon 

rozhodnutí na peněžité plnění 

Když je dítě nezletilé, tak se podává žádost k obecnímu soudu, pod který spadá 

nezletilý (toto se určuje podle trvalého bydliště nezletilého). Ovšem, když je dítě 

zletilé, tak se tato žádost musí podávat k obecnímu soudu, pod který spadá 

povinný. „Návrh musí obsahovat označení soudu, oprávněného (dítě), 

povinného (rodič, jemuž bylo stanoveno platit výživné) včetně jeho rodného 

čísla, je-li známo, vylíčení rozhodujících skutečností, to, čeho se chce 

oprávněný domoci, a dále, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. 

Pokud nezletilému dítěti není známo bydliště povinného, může požádat soud 

o poskytnutí pomoci při zjišťování bydliště toho, komu z rozhodnutí vyplývá 

povinnost (soud i v případě výživného zletilých dětí dále může oprávněnému 

před nařízením výkonu rozhodnutí poskytnout i další součinnost  např. dotazem 

povinnému na jeho mzdu, účty či předvoláním povinného k prohlášení 

o majetku). Návrh musí být dále datován a podepsán a je třeba k němu připojit 

originál nebo úředně ověřenou fotokopii exekučního titulu (soudní rozhodnutí 

o stanovení výživného) opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti.“ 50 

Skrze soudní spory se stává, že povinný rodič (v tu chvíli dlužník), své 

pohledávky neplní. Skrze exekuci je vyšší úspěšnost a hlavně je celý proces 

rychlejší. Je to způsobeno tím, že každá instituce jedná podle jiného řádu. Soud 

se musí řídit zákonem č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu. 51 

4.2.1.2 Exekuce  

Exekutoři se na druhou stranu řídí Exekučním řádem č. 120/2001 Sb. Návrh k 

exekuci, který obsahuje jméno exekutora, který bude exekuci provádět, dále 

jméno věřitele (dítěte), jméno povinného včetně jeho rodného čísla. Dále musí 

                                            

50 Placení a vymáhání výživného. 2014. Veřejný ochránce práv: OMBUDSMAN. Dostupné také z: 
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-
reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/ 
51 Placení a vymáhání výživného. 2014. Veřejný ochránce práv: OMBUDSMAN. Dostupné také z: 

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-
reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/ 

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/


24 
 

obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností, kterých se chce oprávněný 

domoci, a následně tento návrh musí být podán soudnímu exekutorovi. 52 

Exekutor má následující možnosti na exekuci a uspokojení věřitele dle 

Exekučního řádu č. 120/2001 Sb. Hlava IV.(exekuční řízení se zahajuje 

návrhem a dnem doručení exekutorovi)53: 

 exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů; 

 exekuce přikázáním pohledávky; 

 exekuce příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu; 

 postižením závodu; 

 zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech; 

 správou nemovité věci; 

 pozastavením řidičského oprávnění (od 1. 1. 2013).  

Toto pozastavení řidičského oprávnění se vztahuje pouze na nezletilé děti, 

jakmile je dítě zletilé, tak tento typ exekuce už není možný. Exekuční příkaz se 

zasílá oprávněnému, instituci, která zajišťuje registr řidičů (magistrát), 

a povinnému, kterému musí být tento příkaz předán do vlastních rukou. Registr 

řidičů nesmí dostat exekuční příkaz dříve než povinný. Řidičské oprávnění se 

pozastavuje v den, kdy byl povinnému dopis doručen. Existují zde výjimky, kdy 

řidičské oprávnění nesmí být pozastaveno. Tyto případy se dají shrnout jako 

důvody, kdy to znemožní povinnému obživu a tedy i možnost splácet alimenty 

tzv. řidiči z povolání. Exekutor zruší pozastavení řidičského oprávnění, když 

povinný prokáže, že zaplatil dlužnou částku na výživném, nebo když prokáže 

bod výše.54  

                                            

52 Placení a vymáhání výživného. 2014. Veřejný ochránce práv: OMBUDSMAN. Dostupné také z: 
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-
reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/ 
53  ČESKÁ REPUBLIKA. Exekuční řád. In: č. 120/2001 Sb. Exekutorská komora ČR. Dostupné také z: 
http://zakony.centrum.cz/exekucni-rad/cast-1-hlava-4  

 
54  ČESKÁ REPUBLIKA. Exekuční řád. In: č. 120/2001 Sb. Exekutorská komora ČR. Dostupné také z: 

http://zakony.centrum.cz/exekucni-rad/cast-1-hlava-4  
 

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/
http://zakony.centrum.cz/exekucni-rad/cast-1-hlava-4
http://zakony.centrum.cz/exekucni-rad/cast-1-hlava-4
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Exekutorská komora, která má tento proces v jurisdikci, si nevede přesnou 

evidenci nebo registr toho, kolik exekutoři celkem vydali pozastavení řidičských 

oprávnění a kolik povinných na základě tohoto pozastavení řidičského 

oprávnění zaplatilo dlužné výživné.55 Čísla se dají najít v médiích, kde odhadují, 

že za rok a půl od účinnosti pozastavování řidičského oprávnění se zabavilo 

2200 řidičských oprávnění.56 

Exekutoři si tuto novou možnost na vymáhání výživného pochvalují, protože 

jsou tyto pohledávky z 90 % plněny 57:  

„Hned poté, co toto opatření vstoupilo v platnost, jsme zaznamenali, 

že dlužníci reagují velmi aktivně. Pokud do té doby nejevili o úhradu výživného 

prakticky žádný zájem, tak v momentě, kdy se jim postihlo řidičské oprávnění, 

tak se třeba i osobně dostavili na exekutorský úřad a složili celou dlužnou 

částku, aby jim byl řidičský průkaz vrácen.“58 

Pohledávka59, která je stanovena na zanedbání výživné povinnosti, je 

přednostního charakteru. Tedy je uplatňována dřív než např. nedoplatky 

na daních nebo dluhy před ostatními věřiteli.60 

U vymáhání výživného soudní exekutor nesmí po oprávněném požadovat 

zálohu. Veškeré náklady spojené s exekucí má platit povinný. Odměna 

exekutorovi je 15 % za předpokladu, že to, co vymohl, nepřesahuje částku tří 

                                            

55 KUBIZŇÁK, Jan. 2014. Exekutorská komora ČR: Kolik bylo zabaveno řidičských oprávnění od 1. 1. 
2013 do 31. 10. 2014 [emailová komunikace].  
56 FREIWALDOVÁ, Pavla. 2014. Zapřela, že platil na dítě alimenty. Exekutor mu zabavil 
řidičák. IDNES.cz: MAFRA [online]. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/neplaceni-
alimentu-0au-
/viteze.aspx?c=A140618_084034_viteze_Sov%20http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288088-
exekutori-berou-neplaticum-ridicaky-ve-velkem/  

 
57 ČT 24. 2014. Exekutoři berou neplatičům řidičáky ve velkém. ČT 24 [online]. [cit. 2014-12-10]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288088-exekutori-berou-neplaticum-ridicaky-ve-
velkem/  

 
58 ČT 24. 2014. Exekutoři berou neplatičům řidičáky ve velkém. ČT 24 [online]. [cit. 2014-12-10]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288088-exekutori-berou-neplaticum-ridicaky-ve-
velkem/  

 
59 Pohledávka. „Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v právu věřitele požadovat 

po dlužníkovi, aby něco dal, konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Pohledávka může být peněžitá, 
nebo nepeněžitá.“ Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation 
[cit. 2015-05-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohled%C3%A1vka  
60 Placení a vymáhání výživného. 2014. Veřejný ochránce práv: OMBUDSMAN. Dostupné také z: 

http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-
reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/  
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milionů, minimální odměna je pak 3000 Kč. Když se exekutorovi nepodaří nic 

vymoci, protože se mu nepovede prokázat, že povinný disponuje majetkem, 

tak odměnu musí platit oprávněný.61 62 

4.2.1.3 Trestní oznámení o podezření z trestného činu 

Tato část je řešena v trestním zákoníku – zákon č. 40/2009 Sb. § 196 

o zanedbání povinné výživy, kde se říká, že člověk, který nedbá své zákonné 

povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jinou osobu po dobu delší než čtyři 

měsíce, tak mu může být odňata svoboda až na jeden rok, byť to může být 

způsobeno nedbalostí. Kdo záměrně nevyživuje nebo nezaopatřuje jinou osobu 

po dobu delší než čtyři měsíce, tak mu může být odňata svoboda až na dva 

roky. V posledním odstavci tohoto paragrafu se hovoří o tom, že osobě může 

být odňata svoboda na šest měsíců až tři roky, pokud vystavila neplněním 

vyživovací či zaopatřovací povinnosti oprávněnou osobu nouzi.63 

 „Neplacení alimentů je v Česku 3. nejčastěji řešený trestný čin.“64 

K 31. 12. 2014 byla četnost vězňů, kteří si odpykávali trest ze zanedbání 

povinné výživy, dle vězeňské správy 864.65 Na jednoho vězně se platí přibližně 

800 Kč na den.66 Což je ročně necelých 300 000 Kč na jednoho vězně. Pokud 

to vztáhneme na neplatiče výživného ke konci roku 2014, tak vyjdou ročně stát 

přibližně na 250 000 000 Kč.67  

                                            

61 Placení a vymáhání výživného. 2014. Veřejný ochránce práv: OMBUDSMAN. Dostupné také z: 
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-
reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/ 
62 ČESKÁ REPUBLIKA. Exekuční řád. In: č. 120/2001 Sb. Exekutorská komora ČR. Dostupné také z: 
http://zakony.centrum.cz/exekucni-rad  
63 ČESKÁ REPUBLIKA. Trestní zákoník: Část druhá, Zvláštní část. In: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník. Dostupné také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h4.aspx   
64 MAXOVÁ, Radka. Zálohové výživné [online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 
http://www.maxovaradka.eu/zalohovane-vyzivne/  
65 MÄSIAROVÁ, Lucie (ed.). 2015. Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky [online]. 
Vězeňská služba ČR. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
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_2014.pdf  
66 POKORNÝ, Jakub a Adéla PACLÍKOVÁ. 2015. Válková chce elektronické náramky i místo vazby. 
Žalobci souhlasí. IDNES.cz: MAFRA [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/helena-

valkova-naramky-nahrada-vazby-domaci-vezeni-fwx-/domaci.aspx?c=A150129_192413_domaci_aba  
67 Vlastní výpočty 
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Při zavření otce do vězení, za zanedbání povinné výživy, se matce 

nenahradí neplacené výživné. Navíc při uvěznění neplatí otec výživné dál 

(ve vězení nemá povinnost pracovat). Projevuje se zde TSKCS, protože řešení 

je funkční, ale pro matky samoživitelky je tento způsob neefektivní.68 

Velikost této částky zarazila i některé tvůrce veřejné politiky, kteří se snaží 

najít řešení, jak ulevit státu i matkám samoživitelkám. Je zde tedy návrh, který 

by měl uložit trest ve formě elektronického náramku, který neznemožní neplatiči 

pracovat, akorát mu velmi znepříjemní život (vymezený prostor pohybu, zákaz 

návštěv některých veřejných míst atd.). Cena monitorování odsouzeného 

neplatiče je 165 Kč na den, což by ročně mohlo ušetřit přibližně 200 milionů 

Kč.69 70 

4.3 Státní sociální podpora  

Poslední částí v kapitole zabývající se výživným je státní sociální podpora. Tuto 

podkapitolu jsem zařadila k výživnému z toho důvodu, že je to jeden z příjmů, 

který může pomáhat zlepšovat životní úroveň rodičů samoživitelů a jejich dětí, 

když instituce výživného selhává. Budu se zde zabývat pouze sociálními 

dávkami, které mohou být určené rodinám s dětmi, proto zde nebudu uvádět 

dávky v hmotné nouzi, které nemusí být určené jen rodinám. V této kapitole se 

budu zabývat pouze dávkami, které přímo pomáhají matkám samoživitelkám a 

dětem – příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek. 

Ostatní sociální dávky – porodné a pohřebné zde uvádět nebudu, protože se 

jedná o dávky jednorázové. Na konci této podkapitoly bude zmíněno náhradní 

výživné.  

                                            

68 EUROZPRÁVY.CZ. 2015. Větší kontrola: Dostanou neplatiči alimentů elektronické 
náramky?. Eurozprávy.cz [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/112869-vetsi-kontrola-dostanou-neplatici-alimentu-elektronicke-
naramky/  

 
69 EUROZPRÁVY.CZ. 2015. Větší kontrola: Dostanou neplatiči alimentů elektronické 
náramky?. Eurozprávy.cz [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/112869-vetsi-kontrola-dostanou-neplatici-alimentu-elektronicke-
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Tato problematika je upravována zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře. Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, která má trvalé bydliště 

na území ČR, a osoby s ní posuzované taktéž. Rodina je zde chápána jako 

soužití rodičů s nezaopatřeným dítětem, které nemá ukončenou povinnou školní 

docházku, nebo se soustavně připravuje na budoucí zaměstnání např. střední, 

nebo vysoká škola, ovšem je zde věkové ohraničení do dvaceti šesti let dítěte. 

Neposuzují se jen příjmy rodiny, ale i lidí, kteří jsou na stejné adrese hlášeni 

k trvalému pobytu, např. pokud někdo žije s dítětem a prarodiči, neprokazuje 

pouze svůj příjem, ale i příjem prarodičů. Nehraje zde tedy roli to, že nemají 

společnou domácnost.71 

Při určování výše sociálních dávek se nezkoumá majetek rodiny, ale pouze 

její čistý příjem, kam se započítává i přijaté výživné. Při stanovení dávek se 

vždy musí stanovit veličina, podle které se budou dávky vyměřovat. V naší 

republice je to tzv. životní minimum, které má zajistit výživu a přežití na úrovni, 

která je společensky akceptovatelná, což je 3410 Kč na měsíc pro jednotlivce. 

Ostatní částky životního minima jsou v tabulce číslo 4. Oproti tomu existenční 

minimum je částka, která umožňuje přežít a není zde zohledňován sociální 

dopad na jedince, tato částka je 2200 Kč.72 V tabulce číslo 5 je uvedeno, jak se 

vypočítává životní minimum v rodinách a jaké to mohou být částky.  

                                            

71 MINISTERSTO PRÁCE A SOCIÁNÍCH VĚCÍ.  2015. Státní sociální podpora [online]. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane  
72 MINISTERSTO PRÁCE A SOCIÁNÍCH VĚCÍ.  2015. Státní sociální podpora [online]. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane  
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Tabulka 4. Výše životního minima na měsíc 

  
Jednotlivec 3410 Kč 

První osoba v domácnosti 3140 Kč 

Druhá osoba v domácnosti 2830 Kč 

Do 6 let 1740 Kč 

6 – 15 let 2140 Kč 

16 – 26 let 2450 Kč 

Zdroj: MPSV 
 

Tabulka 5. Životní minimum rodin 

  
Jednotlivec 3 410 Kč 

2 dospělí 3140 + 2830 = 5970 Kč 

1 dospělý, 1 dítě 
ve věku 5 let 

3140 + 1740 = 4880 Kč 

2 dospělí, 1 dítě ve 
věku 5 let 

3140 + 2830 + 1740 = 7710 Kč 

2 dospělí, 2 děti ve 
věku 8 a 16 let 

3140 + 2830 + 2140 + 2450 = 10 560 Kč 

2 dospělí, 3 děti ve 
věku 5, 8 a 16 let 

3140 + 2830 + 1740 + 2140 + 2450 = 12 300 Kč 

Zdroj: MPSV 

4.3.1 Příspěvek na dítě 

Tento příspěvek pomáhá rodinám s dětmi k tomu, aby dítě mohlo být správně 

vychováváno a živeno. Tento příspěvek se vypočítává jako 2,4 násobek 

životního minima celé rodiny. U tohoto příspěvku se zkoumá čistý příjem 

za minulý kalendářní rok a započítává se tam i rodičovský příspěvek, který budu 

popisovat níže. Výše příspěvku na dítě je určována jeho věkem, viz tabulka 

číslo 6.  U tabulky číslo 7. jsem musela použít data z MPSV, ale musela jsem je 

přepočítat, protože počítají při určování životního minima s dvěma rodiči, pro 

mou práci je ovšem důležité přepočítat hodnoty na rodinu s jedním rodiče.73 

                                            

73 MINISTERSTO PRÁCE A SOCIÁNÍCH VĚCÍ.  2015. Státní sociální podpora [online]. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane  
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Tabulka 6. Příspěvek na dítě 

  Věk nezaopatřeného dítěte 
v rodině 

Výše měsíčního přídavku 
na dítě 

do 6 let 500 Kč 

od 6 do 15 let 610 Kč 

od 15 do 26 let 700 Kč 

Zdroj: MPSV 
 

Tabulka 7. Životní minimum jedno-příjmových rodin a výše rozhodného 
příjmu pro stanovení nároku přídavku na dítě 

   

1 rodič s dětmi: 
Životní 

minimum 
rodiny: 

Hranice rozhodného 
příjmu měsíčně pro nárok 

na přídavek na dítě 
(2,4násobek životního 

minima rodiny) 

jedno do 6 let 4880 Kč 11 712 Kč 

dvě 5, 8 let 7020 Kč 16 848 Kč 

tři 5, 8, 12 let 9160 Kč 21 984 Kč 

čtyři 5, 8, 12, 16 let 11 610 Kč 27 864 Kč 

 
Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 

4.3.2 Příspěvek na bydlení 

Příspěvek na bydlení je určen k tomu, aby pomáhal pokrýt potřebné náklady 

na bydlení rodinám, ale i jednotlivcům, kteří mají nízké příjmy. U tohoto 

příspěvku se vychází také z čistých příjmů rodiny, ale pouze za poslední 

čtvrtletí. Také se do něj započítává rodičovský příspěvek a příspěvek na dítě. 

Tento příspěvek se vypočítá tak, že se čistý měsíční příjem rodiny (rozhodný 

příjem) vynásobí koeficientem 0,3 (v Praze se tento koeficient rovná 0,35). 

Tento výsledek nesmí být vyšší než normativní náklady74 na bydlení. Když 

rodina dané podmínky splňuje, tak může dostat příspěvek na bydlení, který je 

                                                                                                                                

 
74 Normativní náklady na bydlení – průměrné náklady na bydlení. MINISTERSTO PRÁCE A 

SOCIÁNÍCH VĚCÍ.  2015. Státní sociální podpora [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 2015-
03-11]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane  
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vypočítán jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (stanovené 

dle MPSV) a rozhodného příjmu krát 0,3 (nebo 0,35 pro Prahu).75 

Př. Žiji sama v nájemním bytě v Praze, kde jsou normativní náklady 7623 Kč. 

Můj měsíční rozhodný příjem je 15 000 Kč.  

Výpočet:  7623 – (15 000*0,35) = 2373    Můj měsíční příspěvek 

na bydlení je 2373 Kč 

4.3.3 Rodičovský příspěvek 

„Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc 

osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do 

vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.“76 

Výše příspěvku se vypočítá jako třiceti násobek denního životního minima, 

když 70 % této částky nepřesáhne 7600 Kč nebo se této částce přesně rovná, 

tak může být maximální rodičovský příspěvek na měsíc 7600 Kč 

(což je příspěvek na necelých 30 měsíců). Za předpokladu, kdy výše zmíněný 

vypočet přesáhne 7600 Kč, tak může být rodičovský příspěvek max. 11 500 Kč 

(příspěvek přibližně na 19 měsíců). Pokud nelze stanovit vyměřovací základ, 

tak je přesně stanoveno, jaké bude rodič dávky dostávat – prvních devět 

měsíců od narození dítěte bude rodič pobírat 7600 Kč a následně 3800 Kč 

(což pokrývá celé čtyři roky dítěte, a kdyby to nebylo omezeno věkovou hranicí 

dítěte, tak je to více jak čtyři roky dítěte). Když se narodí nové dítě, tak starý 

příspěvek automaticky zaniká, i když ještě nebyl vyčerpaný.77 

4.3.4 Náhradní výživné 

Náhradní výživné není aktivní sociální dávkou, ale rozhodla jsem se o něm zde 

zmínit, protože je to kontrast k zálohovému výživnému. Vycházím z Návrhu 

                                            

75 MINISTERSTO PRÁCE A SOCIÁNÍCH VĚCÍ.  2015. Státní sociální podpora [online]. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane  

 
76 MINISTERSTO PRÁCE A SOCIÁNÍCH VĚCÍ.  2015. Státní sociální podpora [online]. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane  

  
77 MINISTERSTO PRÁCE A SOCIÁNÍCH VĚCÍ.  2015. Státní sociální podpora [online]. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane  
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zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o náhradním výživném) z roku 2007. Náhradní výživné je určeno 

nezaopatřenému dítěti, kterému má poskytovat povinný rodič výživu, která je 

stanovena soudem, a za předpokladu, že povinný rodič neplní řádně svou 

povinnost. Náhradní výživné je dávka z toho důvodu, že se nevymáhá 

po povinném rodiči. Na náhradní výživné má nárok ta osoba, která má soudem 

stanovenou výši výživného alespoň 300 Kč a zároveň jí není výživné placeno 

alespoň dva měsíce. Pak může příjemce podat návrh o výkonu rozhodnutí, 

když po třech měsících od podání návrhu nezačala povinná osoba platit výživné 

a zároveň nepřesahuje příjem společně posuzovaných osob trojnásobek 

životního minima, má nárok na náhradní výživné. Výše výživného se stanovuje 

dle věku dítěte: do 15 let náleží výše výživného tři čtvrtiny stanovené výše 

výživného soudem; od 15 let náleží oprávněné osobě plná výše výživného, 

ale maximálně 2,5 násobek životního minima dle věku dítěte.78  

                                            

78 ČESKÁ REPUBLIKA. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním 
výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). 2007. In: Parlament 
České republiky: Poslanecká sněmovna. Dostupné také z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=10770   

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=10770
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5 Zálohové výživné 

Tato kapitola bude věnována věcnému návrhu zákona o zálohovém výživném. 

Na začátku této kapitoly popíšu, k čemu by byl daný zákon určen a jak by měl 

sloužit, jako ukázku zvolím státy, kde podobný systém zálohového výživného 

mají. V další části popíšu proces, který by matka samoživitelka musela 

podstoupit, aby se jí zálohového výživného dostalo, a v poslední části provedu 

modelové situace, které mohou nastat a provedu i propočty variant. MPSV 

si klade za cíl:  

„Cílem opatření je v souladu s programovým prohlášením vlády zajistit 

podporu rodičů s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné 

stanovené na základě vykonatelného rozhodnutí soudu či soudem schválené 

dohody rodičů, ať již formou zákonné úpravy řešící zálohované výživné, které 

bude poskytované za jasných a státem předem stanovených podmínek, 

či formou revize stávajících právní úpravy týkající se stanovení výživného 

a jeho následného vymáhání.“ 79 

5.1  Vize zálohového výživného  

Zálohové výživné má obecně sloužit jako pomoc rodičům a dětem, kterým 

druhý rodič neplatí stanovené výživné a tím si neplní svou vyživovací povinnost. 

U zálohového výživného stačí, aby rodič neplnil plnou výši výživného, 

a druhému rodiči respektive oprávněnému dítěti se může dostat výživné 

zálohové.80 

„Je třeba uvést, že v České republice sice v současnosti není právně 

zakotven žádný nástroj obdobný institutu zálohovaného výživného, avšak 

rodiny s dětmi, které se dostávají do nepříznivé finanční situace z důvodu 

nehrazení výživného druhým z rodičů, mohou být zabezpečeny dávkami 

                                            

79 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  

 
80 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  
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pomoci v hmotné nouzi, a to vzhledem ke skutečnosti, že výživné je 

považováno za příjem pro účely stanovení výše a nároku na tyto dávky.“81 

V Evropě je již 16 zemí82, které mají určitou formu zálohového či náhradního 

výživného.83 V každém státě mají rozdílné způsoby v provádění zálohového 

výživného. Například na Slovensku se vychází z rozhodnutí soudu, zálohové 

výživné nesmí být větší než 1,2 násobek životního minima, nebo se doplácí 

rozdíl mezi částečně zaplaceným výživným a 1,2 násobkem životního minima. 

Neplatič nesmí plnit svou povinnost po dobu alespoň tři měsíce a exekuční 

řízení je v procesu alespoň tři měsíce. Rodina může zažádat o zálohové 

výživné v případě, že její příjem je nižší než 2,2 násobek životního minima. 

Na Slovensku se zálohové výživné po neplatiči nevymáhá. Na druhou stranu 

v Rakousku není stanovena doba, po kterou rodič neplatí a stát vymáhá 

po dlužníkovi výživné. Ve všech zemích kromě Slovenska funguje vymáhání 

zálohového výživného po neplatícím rodiči, přestože jsou voleny odlišné cesty 

k vymáhání nevyplaceného výživného.84 

Z historie je patrné, že u nás už obdobný koncept fungoval po dobu 

necelých pěti let v době Československa, a byl zakotven v č. 57/1948 Sb., 

o zálohování výživného dětem. Dávky byly poskytovány neplnoletým dětem, ale 

také dětem do 24 let, které se připravovali studiem na následný život, 

nebo nebyly schopné se živit samy. Tento zákon pomáhal, i když bylo patrné, 

že pohledávka nebude v nejbližší době státu od povinného splacena. Když tedy 

stát zaplatil zálohu na výživném, tak mohl vymáhat pohledávku od dlužníka. 

Dlužník ovšem neplatil pouze zálohy na dítě, ale také musel platit navíc 10 % 

ze zálohy, kterou poskytl stát dítěti, tato platba navíc připadla státu. 

Tento zákon byl prozatímní a měl ho nahradit nový zákon o rodině a hlavně 

                                            

81 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  

 
82 Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Španělsko, Francie, Litva, Lucembursko, Rakousko, 
Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko a Finsko 
83 ČESKÁ REPUBLIKA. Zálohy na výživné a zvláštní dávky při narození dítěte a při osvojení dítěte. In: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné také z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8191/priloha_1.pdf  

 
84 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  
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sociálně právní ochraně dítěte č. 48/1952 Sb., který tento zákon zrušil a dodnes 

nebyl zanesený do nového občanského zákoníku. 85  

U nového formování výživného se nabízelo pět variant, které by byly spojené 

se zálohovým výživným. Varianta 0 by byla variantou, která by nic neměnila, 

zůstal by zachován současný systém, kde by se matka mohla opřít pouze 

o dávky v hmotné nouzi. Varianta 1 by zrevidovala současný stav a hledala by 

slabá místa, tato varianta by si kladla za cíl posílit spolupráci s úřady 

na sociálně-právní ochranu dítěte. Varianta 2 by počítala se zálohovým 

výživným, které by mělo přesně stanovené požadavky, kdy zálohové výživné 

náleží potřebnému, a následným vymáháním po povinném. Varianta 3 je skoro 

stejná jako varianta číslo dvě s tím rozdílem, že by se výživné nevymáhalo 

od povinného. Varianta 4 by počítala s rozšířením působnosti sociálně-

právních úřadů na právní ochranu dětí. 86 

„Hned na začátku je třeba zmínit nutnou otázku, kterou návrhy na zálohové 

výživné provázejí. Je správné, abychom nechali otce a matky neplatit na své 

závazky a ještě jim umetli cestičku? Kde pak najdou motivaci k tomu, 

aby platili?“ 87  

Navrhovatelé věcného návrhu zákona, kde hodnotili všech pět variant 

(možnosti, plusy, mínusy, cenu), se rozhodli, že nejvíce vyhovující z těchto pěti 

variant je varianta číslo dvě. 88 Proto tuto variantu rozpracovali do věcného 

návrhu zákona, který v další kapitole rozeberu a seznámím Vás s jeho 

procesem.  

                                            

85 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  

 
86 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  

 
87 MAXOVÁ, Radka. Zálohové výživné [online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 
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88 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  
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5.2  Cesta k zálohovému výživnému 

Nejprve musí být zálohové výživné součástí naší legislativy, abychom vůbec 

mohli mluvit o jeho procesu. Jestli tento návrh nebo jemu obdobný projde, 

tak se plánuje, že bude zapracován, jako samostatný zákon. V této 

problematice máme čtyři vstupní role – oprávněného (nezaopatřené dítě); 

žadatel (rodič, který má dítě v péči; opatrovník nebo zletilé dítě); příjemce 

(žadatel) a povinný (ten, který neplní svou vyživovací povinnost dle soudem 

stanovené dohody). Nárok na zálohové výživné má ten, kdo nedostal 

za poslední tři měsíce výživné ve stanovené výši soudem (rozhodnutí soudu či 

schválená dohoda rodičů). Když tři měsíce neplatí stanovenou výši výživného 

a ve stanovený čas, tak může matka zažádat u exekutora, aby se pokusil získat 

dlužnou částku. Když je i tento proces po dobu tří měsíců neúspěšný, tak jí, 

respektive jejímu dítěti, vzniká nárok na zálohové výživné. Žádost o zálohové 

výživné se podá na krajský úřad práce i s potvrzením od soudu a exekutora, 

že se výživné nedaří vymáhat po dobu alespoň tří měsíců a případně zdali, 

a kolik se už povedlo exekutorovi vymoci. Na zálohové výživné nevzniká nárok, 

pokavaď částka stanoveného výživného soudem nedosahuje výše 300 Kč89.  

 Výše zálohového výživného se stanovuje soudem. Ovšem výše zálohového 

výživného nesmí přesáhnout 1,2 násobek životního minima dítěte, viz tabulka 8. 

Dále zde hraje roli rozhodný příjem rodiny, kde žije oprávněná osoba, a její 

spolubydlící. Tento příjem nesmí za posledních šest měsíců překročit 2,4 nebo 

2,7 násobek životního minima od doby, kdy oprávněná osoba podala žádost 

na úřad práce. Ještě není jasné, podle které hranice by se určování rozhodného 

příjmu řídilo.90  

                                            

89 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
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90 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  
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Tabulka 8. Výše zálohového výživného 

   

Věk dítěte 
Životní 

minimum 

Maximální 
výše 

zálohového 
výživného 

Do 6 let 1740 Kč 2088 Kč 

6 – 15 let 2140 Kč 2568 Kč 

16 – 26 let 2450 Kč 2940 Kč 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 
 

 Zálohové výživné se vyplácí měsíc zpětně a nejpozději do konce měsíce 

následujícího, každých šest měsíců se přezkoumává, na jakou výši má 

oprávněný nárok, ovšem při přezkoumávání se do příjmu započítává i zálohové 

výživné. Jakmile krajský úřad práce zaplatí zálohové výživné, tak pravidelně 

vyzývá a informuje dlužníka o jeho dlužné částce. Když dlužník nezaplatí svou 

pohledávku v termínu dobrovolně, tak krajský úřad práce předá pohledávku 

Celnímu úřadu ČR.91 

Zálohové výživné může být ukončeno několika způsoby. Prvním způsobem 

je ten, že oprávněný nebo žadatel o to zažádá sám. Další způsobem je, když 

oprávněný nesplní podmínky (neinformuje o změně skutečností, které ovlivňují 

výši zálohového výživného), které mu krajský úřad práce nařídil. Žadatel už 

nemá nárok na zálohové výživné, pokud povinná osoba platí výživné alespoň 

po dobu tří měsíců před přehodnocením výše výživného.92 

                                            

91 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
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5.2.1 Rozebrání zálohového výživného 

Při přečtení návrhu zákona jsem se rozhodla, že daný návrh více prostuduji 

a propočítám různé varianty/modely. Začnu časovou náročností pro matku 

samoživitelku a její dítě. Ač je výživné určeno dítěti, tak jeho absence zatěžuje 

matku samoživitelku, protože musí zastat i výživné za otce. Matka, která 

nedostane výživné, musí tři měsíce čekat, než může jít za exekutorem a ten 

musí další tři měsíce vymáhat, než může matka samoživitelka podat žádost 

o ZV na krajský úřad práce. V návrhu zákona se vůbec neuvažuje o lhůtě, jakou 

má úřad na zpracování informací – lhůty u úřadů bývají různé, dle náročnosti 

nebo podle toho, jak jim to stanovuje zákon. Zálohové výživné se vyplácí měsíc 

zpětně a může se vyplatit až do konce měsíce následujícího. Pokud tedy 

opomeneme lhůty a vše by šlo podle „plánu“, může matka samoživitelka dostat 

ZV nejdřív za sedm až osm měsíců. Vezmeme-li v úvahu, že průměrná výše 

výživného je 2931 Kč 93, přišla matka samoživitelka o 20 517 – 23 448 Kč, které 

musela uhradit navíc na výchovu/výživu dítěte.94 

Je zde nedořešena situace, kterou jsem už popsala výše, a tou je exekutor 

a jeho odměna respektive pokrytí nákladů za exekuci. Když vezmeme v potaz, 

že pohledávka95 nebude ze strany povinného uhrazena a zároveň věcný návrh 

neřeší, kdo bude danou odměnu exekutorovi platit, tak je to v rozporu s tím, 

že daný zákon má matce samoživitelce pomoci. Momentálně zde jsou už jen 

dva subjekty, které mohou exekutorovi pokrýt tyto výdaje, těmi jsou matka 

samoživitelka a stát. Momentálně je v zákoně dáno, že neuspokojenou 

pohledávku platí věřitel (v tomto případě matka samoživitelka). Může to tedy 

matce samoživitelce spíše ublížit. Minimální odměna pro exekutora je ve výši 

3000 Kč. I když je matka samoživitelka zaplatí, tak nemá jistotu, že bude mít 

nárok na zálohové výživné. 

 Zaměřila jsem se také na to, že matce samoživitelce se po půlročním 

přezkoumání započítává do příjmu zálohové výživné. Takže se může stát, 

že díky ZV nebude mít žena nárok po dobu následujících tří měsíců na ZV, 

                                            

93 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 2014. Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném 
výživném [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L  

 
94 Vlastní výpočty 
 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L
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protože až po třech měsících může zažádat znovu, ale i tam se jí vypočítává 

příjem z tří měsíců, kde zálohové výživné měla, a z tří měsíců, kdy jí zálohové 

výživné nenáleželo (vypočítává se za posledních šest měsíců).  

V následujících tabulkách 9a, 9b a 9c se pokusím vystihnout některé případy, 

které mohou nastat. Zvolila jsem mediánové hrubé mzdy pro muže a ženy, 

a také jsem zahrnula hrubou mzdu, na kterou dosahuje 25 % žen, dle ČSÚ. 

Rozhodla jsem se tam vložit 25 % žen s danou mzdou z důvodu, že: 

U matek samoživitelek se předpokládá nestabilní domácnost a časová 

flexibilita v péči o dítě. Tato situace byla zapříčiněna společenskou a kulturní 

změnou, která přiměla ženy vstoupit na trh práce a tím přeměnila typ tradiční 

rodiny z jedno-příjmové na dvou příjmovou. Tato změna celkově narušila model 

rodiny, protože ač sociální stát vyžadoval, aby ženy na trh práce vstoupily, 

pořád zde byl stereotyp toho, že muž je hlava rodiny a jeho práce byla ceněna 

lépe.96 

Tabulka 9a počítá pouze s čistými příjmy, bez zahrnutí sociální podpory 

a dávek v hmotné nouzi. 

Tabulka 9a. Nárok na 1. zálohové výživné 

        

  
Hrubá 
mzda 

Čistá 
mzda 

Dosahuje 
na 

zálohové 
výživné s  
dítětem/ 
dětmi: 

jedním 
do 6 let 

dvěma 
5, 8 let 

třemi 
5, 8, 12 

let 

čtyřmi 
5, 8, 

12, 16 
let 

Muži 
Medián 

24 847 
Kč 

19 187 
Kč 

Ne Ne Ano Ano 

Ženy 
Medián 

20 552 
Kč 

16 221 
Kč 

Ne Ano Ano Ano 

Ženy 
25 % 

15 110 
Kč 

12 472 
Kč 

Ne Ano Ano Ano 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 

 

                                            

96 Keller, Jan.; Soumrak sociálního státu. 2009. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON); 
ISBN: 80-86429-41-5 
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V tabulce 9b spočítám výši zálohového výživného, kdy budu vycházet ze 1,2 

násobku životního minima, což jsem zmiňovala u tabulky 4. 

Tabulka 9b. Výše zálohového výživného pro rodinu s dítětem/dětmi 

V čele 
rodiny 

  
jedno dítě 

do 6 let 
dvě děti 5, 8 

let 
tři děti 5, 8, 

12 let 
čtyři děti 5, 
8, 12, 16 let 

  

Muži (medián) 0 Kč 0 Kč 7224 Kč 10 184 Kč 

Ženy (medián) 0 Kč 4656 Kč 7224 Kč 10 184 Kč 

Ženy (25 %) 0 Kč 4656 Kč 7224 Kč 10 184 Kč 

 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 

Tabulka 9c zohledňuje příjem po půlročním přezkoumávání a to jestli má 

daná rodina nárok na zálohové výživné. Je velmi důležité říci, že jsem 

pracovala se složením rodin, jak nastiňují modelové situace MPSV. Pro jiné 

složení rodin by byla situace samozřejmě jiná, jen jsem se snažila dokázat, že 

po prvním půlroce, co bude dostávat matka samoživitelka zálohové výživné je 

více než pravděpodobné, že minimálně tři měsíce po přezkoumání ho pobírat 

nebude.  
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Tabulka 9c. Čistý příjem rodiny po půl roce pobírání 
zálohového výživného a nárok následný nárok na 
zálohové výživné 

    

Čistý příjem 
rodiny s: 

Mužem 
(medián) 

Ženou 
(medián) 

Ženou 
 (25 %) 

jedním 
dítětem do 6 

let 
19 187 Kč 16 221 Kč 12 472 Kč 

dvěma dětmi 
5, 8 let 

19 187 Kč 20 877 Kč 17 128 Kč 

třemi dětmi 5, 
8, 12 let 

26 411 Kč 23 445 Kč 19 696 Kč 

čtyřmi dětmi 
5, 8, 12, 16 let 

29 371 Kč 26 405 Kč 22 656 Kč 

Mají po 6 měsících nárok na ZV rodiny s: 

jedním 
dítětem do 6 

let 
Ne Ne Ne 

dvěma dětmi 
5, 8 let 

Ne Ne Ne 

třemi dětmi 5, 
8, 12 let 

Ne Ne Ano 

čtyřmi dětmi 
5, 8, 12, 16 let 

Ne Ano Ano 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 
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Závěr 

Na závěr bych chtěla odpovědět na výzkumné otázky a zhodnotit, zdali se mi 

povedlo dosáhnout cíle práce.  

První výzkumná otázka byla zaměřena na výživné, co je to výživné, jak se 

stanovuje, jeho ukotvení v zákonech, vymáhání. Druhá výzkumná otázka byla, 

jakým způsobem stát pomáhá matkám samoživitelkám, když instituce 

výživného selhává. Tyto otázky se mi povedlo zodpovědět.  

Třetí výzkumná otázka byla o ZV a jeho vysvětlení skrze TSKCS, dále jsem 

zde hledala, jestli i jiné části zákonů nejsou ovlivněny touto teorií a poslední 

část této otázky byla na zhodnocení života matek samoživitelek, kdyby platil 

aktuální návrh zákona o zálohovém výživném. Tuto otázku se mi povedlo 

zodpovědět a potvrdila se mi zde souvislost mezi  NZ a TSKCS. Zároveň se mi 

povedlo najít i jiné zákony, kde se projevuje TSKCS.  

Cíl mé práce jsem naplnila, protože jsem popsala instituci výživného, 

ukázala jsem, jaké má matka samoživitelka možnosti, když otec výživné neplatí, 

a jak jí může pomoci stát. Dále jsem poukázala na mezery nebo spíše 

nedostatky NZ i skrze modelové situace, kde se dle mého názoru objevují prvky 

TSKCS. Zdaleka nebylo téma vyčerpáno, ale podstatou práce mělo být pouze 

seznámení, a to bylo splněno. 

Dále bych chtěla navrhnout diskusi či téma, které mě velmi zajímalo, ale kvůli 

rozsahu a celistvosti práce jsem ho musela zredukovat. Tématem je 

provázanost feminizace chudoby a neplacení výživného. Tato problematika je 

dle mého názoru velmi provázaná, protože rodiny matek samoživitelek jsou 

ohroženy větší mírou chudoby a sociální exkluzí (v EU 32 %), než rodiny úplné 

(12 %). Nejčastější příčiny chudoby (např. nezaměstnanost, nižší platové 

ohodnocení, méně dostupných kvalitních pracovních míst atd.) se procentuálně 

týkají spíše žen nežli mužů. Pro omezený rozsah seminární práce jsem však 

byla nucena ji o tento pohled eventuální pohled ochudit.97  

                                            

97 EVROPSKÝ PARLAMENT; o situaci matek samoživitelek; [online]. Dostupné na: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0317&format=XML&language=CS#title1 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0317&format=XML&language=CS#title1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0317&format=XML&language=CS#title1
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Souhrn 

Na začátku své práce jsem se zabývala obecně výživným, jeho různými 

formami, možnostmi jeho vymáhání. Hlavní část mé práce byla zaměřena 

na zálohové výživné a věcný návrh zákona. Práce využívá tzv. teorii sociální 

konstrukce cílových skupin, prostřednictvím které jsem se snažila ukázat, že 

momentální zákony a věcný návrh zákona pomáhá matkám samoživitelkám 

nedostatečně, v horším případě jim může dokonce uškodit. Matky samoživitelky 

jsem si vybrala z toho důvodu, protože z 81 % je matka samoživitelka v čele 

hospodařící domácnosti, které se skládají z neúplné rodiny. 

Popisovala jsem různé formy výživného a také jsem popsala možnou sociální 

podporu zasaženým rodinám. Po této deskripci jsem se více soustředila 

na výživné, které je určeno dětem. Zajímalo mne, jakým způsobem je ukotveno 

v zákoně a jakým způsobem je výživné stanovováno. Zjistila jsem, že v zákoně 

není definováno, co výživné je. Během studia pramenů jsem rovněž narazila na 

článek (§ 915) 98, který tvrdí, že dítě má mít stejnou životní úroveň jako jeho 

rodiče, výživné by mělo dítěti zajistit vyšší životní úroveň, ale vzhledem k tomu, 

že nemáme v české legislativě stanovenou jeho minimální výši, tak se může 

stát, že dítěti výživné vůbec připadnout nemusí.  

Zaměřila jsem se na dva způsoby vymáhání výživného – méně efektivní 

soudní cestu a o něco efektivnější cestu formou exekuce. I zde jsem narazila na 

to, že exekuce může matkám samoživitelkám spíše znepříjemnit život 

a poškodit je, neboť při nevymožení pohledávky od dlužníka, musí exekutora 

zaplatit matka samoživitelka, minimální částka za jeho služby pak činí 3000 Kč. 

Dle exekutorské komory je zde efektivní způsob, který pomáhá při vymáhání 

výživného, a tím je zabavování řidičského oprávnění. Exekutorská komora tvrdí, 

že v takovém případě až 90 % neplatičů splatí dlužnou částku. Je ovšem 

otázkou, zda tomu tak skutečně je, protože exekutorská komora si nevede 

žádnou databázi, kde by byly informace o takto řešených pohledávkách. Je ale 

také třeba říci, že počet dlužníků díky tomuto opatření nepřestal přibývat. 

                                            

98 ČESKÁ REPUBLIKA. Občanský zákoník: Část druhá, Rodinné právo. In: Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné také z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx  
 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast2h1.aspx
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Od začátku roku 2014 do srpna roku 2014 bylo nahlášeno 9733 zanedbání 

povinné výživy, což je skoro stejné číslo jako roky předchozí za ten samý 

časový úsek (2013 – 9945 zanedbání povinné výživy; 2012 – 9778 zanedbání 

povinné výživy).99 Ráda bych však podotkla, že od doby, co byl tento zákon 

zaveden, klesl dluh na výživném z 16 mld. na 13 mld. Nelze ovšem tento pokles 

jednoduše přisuzovat výše zmíněnému druhu exekuce, ovšem kdyby existovala 

příslušná databáze či statistika, dalo by se se získanými daty pracovat i do 

budoucna.  

V poslední části své práce jsem popisovala a následně i rozebrala věcný 

návrh zákona o zálohovém výživném skrze teorii sociální konstrukce cílových 

skupin. Nejprve jsem charakterizovala daný návrh a jeho účel – poukázala jsem 

i na praxe z okolních států a na naši historii. Dále jsem popsala celý proces, 

který musí matka samoživitelka absolvovat, aby mohla na zálohové výživné 

dosáhnout. V poslední části této kapitoly jsem prostřednictvím několik 

modelových situací ukázala, že věcný návrh zákona o zálohovém výživném 

bohužel nepočítá se situací, kdo bude platit náklady na neúspěšnou exekuci. 

Tato exekuce má být součástí cesty k dosažení zálohového výživného – bude 

to v takovém případě matka samoživitelka nebo stát? V dalších modelových 

situací byly vytvořeny hypotetické rodiny složeny, podle vzorů na Ministerstvu 

práce a sociálních věcí ČR, na kterých bylo dokázáno, jak je těžké dosáhnout 

zálohového výživného dvakrát za sebou. Z dvanácti modelových rodin dosáhlo 

na první zálohové výživné osm rodin. Na druhé zálohové výživné v řadě 

dosáhly už jen tři rodiny z dvanácti. Jako další úskalí aktuálního návrhu zákona 

byla vyhodnocena doba, než matka samoživitelka dosáhne na zálohové výživné 

(sedm až osm měsíců), je příliš dlouhá a za tuto dobu jí chybí částka 20 517 –

 23 448 Kč.  

                                            

99 ČT 24. 2014. Exekutoři berou neplatičům řidičáky ve velkém. ČT 24 [online]. [cit. 2014-12-10]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288088-exekutori-berou-neplaticum-ridicaky-ve-
velkem/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288088-exekutori-berou-neplaticum-ridicaky-ve-velkem/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/288088-exekutori-berou-neplaticum-ridicaky-ve-velkem/
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PS – Případová studie 

SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů 

TSKCS – Teorie sociální konstrukce cílových skupin 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1:  Sociální konstrukce a participace na polické moci: Typy cílových 

populací (tabulka) 

Tabulka 1. Sociální konstrukce a participace 
na polické moci: Typy cílových populací 

    

  
Konstrukce 

  
Pozitivní Negativní 

P
a

rt
ic

ip
a

c
e
 n

a
 p

o
li

ti
c
k

é
 m

o
c
i 

S
il

n
á
 

Zvýhodnění Uchazeči 

Vědci Bohatí 

Veteráni Unie 

Starší Menšiny 

Businessmani Kulturní elity 

  Morální většina 

S
la

b
á
 

Potřební Devianti 

Děti Kriminálníci 

Matky Drogově závislí 

Invalidé Komunisti 

  Gangy 

 

Zdroj: Schneider, Ingram; vlastní překlad 
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Příloha č. 2:  Způsoby alokace benefitů a zátěží (tabulka) 

Tabulka 2. Způsoby alokace benefitů a zátěží 

 
Míra a participace při rozhodování 

ohledně:  

  

 
Zátěže Benefitů/zvýhodnění 

 

Z
v
ý

h
o

d
n

ě
n

í Vysoká 
participace při 
alokaci zátěže 

Vysoká participace 
při alokaci benefitů 

 
Nedostatečná 

zátěž 
Příliš vysoké benefity 

 

U
c
h

a
z
e

č
i 

Částečná 
participace při 
alokaci zátěže 

Nízká participace při 
alokaci benefitů 

 
Symbolická 

zátěž 
Benefity mimo 

záznám (sub rosa) 

 

P
o

tř
e

b
n

í 

Žádná 
participace při 
alokaci zátěže 

Nízká participace při 
alokaci benefitů 

 
Příliš vysoká 

zátěž 
Nedostatečné 

benefity 

 

D
e
v

ia
n

ti
 

Žádná 
participace při 
alokaci zátěže 

Žádná participace při 
alokaci benefitů 

 
Příliš vysoká 

zátěž 
Velmi nedostatečné 

benefity 

 Zdroj: Schneider, Ingram; vlastní překlad 
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Příloha č. 3:  Stanovení výše výživného (tabulka) 

Tabulka 3. Stanovení výše výživného 

   
Kategorie Věková kategorie Procento z čistého příjmu 

1. 0 – 5 let 11 – 15 % 

2. 6 – 9 let 13 – 17 % 

3. 10 – 14let 15 – 19 % 

4. 15 – 17let 16 – 22 % 

5. 18 a více let 19 – 25 % 

 
Zdroj: MPSV 

 

Příloha č. 4:  Výše životního minima na měsíc (tabulka) 

Tabulka 4. Výše životního minima na měsíc 

  

Jednotlivec 3 410 Kč 

První osoba v domácnosti 3 140 Kč 

Druhá osoba v domácnosti 2 830 Kč 

Do 6 let 1 740 Kč 

6 – 15 let 2 140 Kč 

16 – 26 let 2 450 Kč 

Zdroj: MPSV 
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Příloha č. 5:  Životní minimum rodin (tabulka) 

Tabulka 5. Životní minimum rodin 

  
Jednotlivec 3 410 Kč 

2 dospělí 3140 + 2830 = 5970 Kč 

1 dospělý, 1 dítě ve 
věku 5 let 

3140 + 1740 = 4880 Kč 

2 dospělí, 1 dítě ve 
věku 5 let 

3140 + 2830 + 1740 = 7710 Kč 

2 dospělí, 2 děti ve 
věku 8 a 16 let 

3140 + 2830 + 2140 + 2450 = 10 560 Kč 

2 dospělí, 3 děti ve 
věku 5, 8 a 16 let 

3140 + 2830 + 1740 + 2140 + 2450 = 12 300 Kč 

Zdroj: MPSV 

 

Příloha č. 6:  Příspěvek na dítě (tabulka) 

Tabulka 6. Příspěvek na dítě 

  
Věk nezaopatřeného 

dítěte v rodině 
Výše měsíčního 

příspěvku na dítě  

do 6 let 500 Kč 

od 6 do 15 let 610 Kč 

od 15 do 26 let 700 Kč 

Zdroj: MPSV 
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Příloha č. 7:  Životní minimum jedno-příjmových rodin a výše rozhodného 

příjmu pro stanovení nároku přídavku na dítě (tabulka) 

Tabulka 7. Životní minimum jedno-přijmových rodin a výše rozhodného 
příjmu pro stanovení nároku přídavku na dítě 

   

1 rodič s dětmi: 
Životní minimum 

rodiny: 

Hranice rozhodného příjmu 
měsíčně pro nárok 
na přídavek na dítě 

(2,4násobek životního 
minima rodiny) 

jedno do 6 let 4880 Kč 11 712 Kč 

dvě 5, 8 let 7020 Kč 16 848 Kč 

tři 5, 8, 12 let 9160 Kč 21 984 Kč 

čtyři 5, 8, 12, 16 let 11 610 Kč 27 864 Kč 

 
Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 

 

Příloha č. 8:  Výše zálohového výživného (tabulka) 

Tabulka 8. Výše zálohového výživného 

   

Věk dítěte 
Životní 

minimum 

Maximální 
výše 

zálohového 
výživného 

Do 6 let 1 740 Kč 2 088 Kč 

6 – 15 let 2 140 Kč 2 568 Kč 

16 – 26 let 2 450 Kč 2 940 Kč 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 
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Příloha č. 9:  Nárok na 1. zálohové výživné (tabulka) 

Tabulka 9a. Nárok na 1. zálohové výživné 

        

  
Hrubá 
mzda 

Čistá 
mzda 

Dosahuje 
na 

zálohové 
výživné 

s dítětem/ 
dětmi: 

jedno 
do 6 let 

dvě 5, 
8 let 

tři 5, 8, 
12 let 

čtyři 5, 
8, 12, 
16 let 

Muži 
Medián 

24 847 
Kč 

19 187 
Kč 

Ne Ne Ano Ano 

Ženy 
Medián 

20 552 
Kč 

16 221 
Kč 

Ne Ano Ano Ano 

Ženy 
25 % 

15 110 
Kč 

12 472 
Kč 

Ne Ano Ano Ano 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 

 

Příloha č. 10:  Výše zálohového výživného pro rodinu s dítětem/dětmi (tabulka)  

Tabulka 9b. Výše zálohového výživného pro rodinu s dítětem/dětmi 

 
     

V čele 
rodiny 

jedno dítě 
do 6 let 

dvě děti 5, 8 
let 

tři děti 5, 8, 
12 let 

čtyři děti 5, 8, 
12, 16 let 

Muži 
(medián) 

0 Kč 0 Kč 7 224 Kč 10 184 Kč 

Ženy 
(medián) 

0 Kč 4 656 Kč 7 224 Kč 10 184 Kč 

Ženy (25 
%) 

0 Kč 4 656 Kč 7 224 Kč 10 184 Kč 

 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 
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Příloha č. 11:  Čistý příjem rodiny po půl roce pobírání zálohového výživného a 

nárok následný nárok na zálohové výživné (tabulka) 

Tabulka 9c. Čistý příjem rodiny po půl roce 
pobírání zálohového výživného a nárok 
následný nárok na zálohové výživné 

    

Čistý příjem 
rodiny s: 

Muži 
Medián 

Ženy 
Medián 

Ženy 25 % 

jedním 
dítětem do 6 

let 
19 187 Kč 16 221 Kč 12 472 Kč 

s dvěma 
dětmi 5, 8 let 

19 187 Kč 20 877 Kč 17 128 Kč 

s třemi 
dětmi 5, 8, 

12 let 
26 411 Kč 23 445 Kč 19 696 Kč 

s čtyřmi 
dětmi 5, 8, 
12, 16 let 

29 371 Kč 26 405 Kč 22 656 Kč 

Mají po 6 měsících nárok na zálohové výživné 
rodiny s: 

jedním 
dítětem do 6 

let 
Ne Ne Ne 

s dvěma 
dětmi 5, 8 let 

Ne Ne Ne 

s třemi 
dětmi 5, 8, 

12 let 
Ne Ne Ano 

s čtyřmi 
dětmi 5, 8, 
12, 16 let 

Ne Ano Ano 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočty 

 

  

 

 


