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1. Úvod 

Rodinné právo je velmi specifickým právním odvětvím. Více než jiná právní odvětví 

odráží tradice, ale také historický i politický vývoj každé dané země. I s  pokročilým 

vývojem společnosti lze v úpravě rodinného spatřovat zásadní rozdíly. Mimo to se 

rodinné právo každého z nás přímo dotýká. Právě svým výrazným osobním 

charakterem a velmi úzkou vazbou na morálku se od ostatních odvětví práva 

významně odlišuje.  

Rodina, za jejíž tradiční základ je považován manželský svazek,  by měla 

představovat pro všechny její členy citové útočiště. Avšak vedle společenského 

významu nelze institutu rodiny upírat též jeho ekonomickou funkci. Všechny 

rodinné vztahy vy měly respektovat zásadu solidarity, to znamená, že osoby 

v rodinném poměru by si mezi sebou měly poskytovat vzájemnou pomoc a chránit 

slabší stranu, a to nejen citovou, ale také finanční. Mělo by se tak dít automaticky, 

prameníce z citových vztahů daných osob nebo alespoň morálky. Problémem 

moderní společnosti je ale postupný rozpad tradiční rodiny jako takové. Přibývá 

rozvodů, které způsobují jak značný zásah do všech osobních sfér jejích členů. Z 

toho důvodu je nutné, aby zákon pamatoval i na takové situace, kdy je nutné těmto 

osobám poskytnout pomoc. 

 Vedle manželství, které je státem tradičně uznávaným formálním svazkem dvou 

osob různého pohlaví, český právní řád umožňuje uzavírat svazky také osobám 

pohlaví shodného, a to formou registrované partnerství. I partnerům jsou pak 

přiznávána vzájemná práva a povinnosti.  

Jednou z významných povinností v rámci rodinných vztahů je vyživovací povinnost. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o značně rozsáhlou problematiku, věnuje se tato práce 

pouze některým druhům vyživovací povinnosti, a to konkrétně ve vztahu 

k manželskému svazku a registrovaném partnerství. Cílem práce je rozebrat instituty 

vyživovací povinnosti manželů a rozvedených manželů a dále vyživovací povinnost 

registrovaných partnerů a partnerů po zrušení registrace.  

Vzhledem k tomu, že relevantní právní úprava v nedávné době dostála v důsledku 

civilní rekodifikace některých změn, pokusím se také srovnat úpravu, kterou 
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poskytoval zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, s aktuální 

úpravou v občanském zákoníku.  

Práce se dělí v zásadě do 4 hlavních částí, obsahující popisné, analytické a 

komparativní prvky. První, stěžejní část práce se věnuje analýze nejprve obecné 

hmotněprávní úpravě výživného a následně každého z  jednotlivých druhů 

vyživovací povinnosti, tak jak je definuje občanský zákoník. Prostor je  věnován 

nejen aktuální úpravě všech institutů, ale též historickému kontextu a základním 

zásadám, z nichž úprava vychází. Zvláštní pozornost je také věnována stěžejnímu 

korektivu dobrých mravů, a to jak v rovině teoretické, tak jeho odrazu v dosavadní 

rozhodovací praxi. 

Další část se orientuje na procesní stránku vyživovací povinnosti, tedy za jakých 

okolností je možné výživné přiznat. Zaměřím se na stručnou charakteristiku 

sporného řízení, dle jehož zásad se řízení o přiznání výživného vede, dále pak na 

náležitosti návrhu a problematiku dokazování.  

Pro dokreslení teorie jsem se na základě údajů o počtech řízení o jednotlivé druhy 

výživného získaných ze statistik Ministerstva spravedlnosti snažila analyzovat 

příčiny, které k těmto číslům vedou. 

V poslední části své práce se snažím nastínit úpravu v  Německu a na Slovensku a 

porovnat její obsah s úpravou tuzemskou. Důvodů, proč jsem zvolila uvedené země 

je několik. V první řadě z důvodu praktického. Jelikož se jedná o sousední země, 

bude o to častěji docházet ke sňatkům osob obou národností, proto je nutné 

reflektovat úpravu cizí. Dalším důvodem je úprava samotná. Co se týče německé 

úpravy, BGB platný již od roku 1896 posloužil autorům rekodifikace jako důležitý 

inspirační zdroj a jeho odraz je tak možné sledovat v úpravě české. Slovenská úprava 

je vůči české úpravě specifická z důvodu někdejšího česko-slovenského 

federativního státního zřízení. Po zániku federace k počátku roku 1993 slovenská 

úprava přezvala dosavadní právní předpisy. 

Pokud jde o prameny, které jsou u nás k dané problematice dostupné, je nutno říci, 

že jich není mnoho. Většina autorů, kteří se věnují vyživovací povinnosti, se 

zaměřují na vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, které je ve společnosti 

věnována stále větší pozornost. Vyživovací povinnost manželů a registrovaných 

partnerů je řešena pouze okrajově v rámci obecných pojednání o vyživovací 
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povinnosti. Z toho důvodu jsem vycházela zejména z komentářů k občanskému 

zákoníku a zákonu o registrovaném partnerství, důvodové zprávy k OZ a publikacím 

věnujícím se rodinnému právu. Jelikož se úprava po rekodifikaci neliší od úpravy 

původní, bylo možné použít také komentáře k zákonu o rodině a příslušnou 

judikaturu staršího data.  
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1. K vyživovací povinnosti obecně 

1.1. Obecně 

Termín vyživovací povinnost1 není v českém právním řádu legálně definován, je 

tedy nutné jeho obsah dovozovat ze zásad a obecných ustanovení občanského práva 

a celkového pojetí manželského, potažmo rodinného institutu.  

Jak již bylo řečeno, rodinné právo vychází ze zásady solidarity. Členové rodiny by 

si měli vzájemně pomáhat a ochraňovat slabší členy rodiny, a to jak po stránce 

emocionální, tak finanční. Právě ekonomická podpora v rámci rodiny je vtělena do 

institutu vyživovací povinnosti. Ta odráží socio-ekonomickou funkce rodiny. 

Předpokládá se, že vyživovací povinnost bude plněna dobrovolně, pravidelně a tak, 

aby odpovídala poměrům funkční rodiny.2 

1.2. Pojem 

Účelově je možné vyživovací povinnost zařadit pod soukromoprávní institut 

zaopatření, konkrétně pod zvláštní případ rodinněprávního zaopatřovacího 

závazku.3 Jedná se o typický příklad zákonné povinnosti v přesném smyslu slova. 

Vyživovací povinnost lze vymezit jako povinnost hradit životní náklady či 

zabezpečovat osobní potřeby, a to nejenom k zabezpečení samotné výživy, ale i 

                                                 
1 Pojmem „vyživovací povinnost“ OZ označuje Pododdíl 4. hlavy II., oddíl 3. – tj. 

§ 910 - 923 OZ. Zákon o rodině naopak pro část třetí používal pojem „výživné“. 

Tento je však možné vykládat v dvojím smyslu, a to jednak jako majetkový soubor, 

který jedna osoba poskytuje jiné za účelem vyživování, a jednak jako předmět 

plnění, který určitá osoba poskytuje jiné z  účelem zajištění jeho potřeb, a to na 

základě rozhodnutí. Právě užití pojmu „výživné“ v systematice ZoR bylo vytýkáno. 

Úprava OZ proto terminologii v systematice volila pečlivěji. Ovšem další užívání 

pojmů v normách samotných už není zcela striktní. (viz. In: RADVANOVÁ, S. 

ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. 1999, s. 165 

-166. Dále také: ELISCHER, D. Komentář k § 911 In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; 

FIALA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha. 

2014). 
2 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. Praha: C. H. Beck. 2015, 

s. 225. 
3 Spolu s důchodovým závazkem a institutem výměnku. (In HRUŠÁKOVÁ, M., 

KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 223). 
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uspokojení dalších hmotných a kulturních potřeb mezi subjekty rodinněprávních 

vztahů.4,5 Rozsah vyživovací povinnosti je vždy omezen hranicí odůvodněných 

potřeb oprávněného, a to ve vazbě na schopnosti, možnosti a majetkové poměry 

povinného.6,7 

V souhrnu tedy za základní pojmové znaky můžeme označit jednak fakt, že se jedná 

o majetkovou hodnotu s jasně vymezeným účelem, kterým je zabezpečení všech 

odůvodněných potřeb oprávněného, a jednak osobní rodinný vztah mezi 

oprávněným a povinným.8  

Pro vymezení subjektů je dobré zmínit, že česká zákonná úprava vychází z relativně 

restriktivní koncepce okruhu osob, v jehož rámci je uplatňována rodinná solidarita, 

tedy potažmo i vyživovací povinnost. Staví na vazbě manželství, registrovaného 

partnerství a příbuzenství v linii přímé 9 a ukládá taxativně tyto druhy vyživovací 

povinnosti: 

 rodičů vůči dětem (§ 915 - 919 OZ),  

 dětí vůči rodičům (§ 915 odst. 2 OZ), 

 mezi manžely (§ 697 OZ), 

 mezi rozvedenými manžely (§ 760 a násl. OZ),  

 mezi předky a potomky (§ 910 OZ), 

 mezi ostatními příbuznými (§ 910 OZ), 

 mezi registrovanými partnery (§ 10, 12 ZRegP), 

 mezi bývalými registrovanými partnery (§ 11, 12 ZRegP), 

                                                 
4 KOVÁŘOVÁ. D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges. 2014, s. 29.  
5 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. [online] 3. podstatně rozš. vyd. Praha: 

C. H. Beck. 2009. [cit. 2015-05-24] Dostupné z <http://www.beck-online.cz/>. 
6 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. Praha: C. H. Beck. 2015, 

s. 223. 
7 Viz. ustanovení § 913 OZ. 
8 NOVÁ, H., TĚŽKÁ, O. Vyživovací povinnost: praktická příručka s judikaturou a 

vzory. 1995, s. 6. 
9 ELISCHER, D. Komentář k § 910, Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. Praha. 

2014, s. 560 - 562 . 
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 vyživovací povinnost a úhradu některých nákladů neprovdané matce a 

těhotné ženě (§ 920 OZ).10 

1.3. Zásady vyživovací povinnosti11 

Všem výše uvedeným druhům vyživovací povinnosti lze přičítat společný 

charakteristický základ a zásady, díky nimž je možné některé aspekty upravit obecně 

pro všechny druhy vyživovací povinnosti.12 Nicméně jednotlivé typy vykazují 

rozdíly, a proto je nutné jejich právní úpravu institucionálně , tedy i systematicky 

oddělovat.13 

Jako první znak lze uvést vznik práva ex lege. To znamená, že právo na výživné a 

tomu odpovídající povinnost vzniká přímo při splnění podmínek uvedených v 

zákoně, aniž by musela nastat jakákoli další právní skutečnost.   

Dalším znakem je obecnost úpravy. Zákon nestanoví přesný klíč pro určení výše 

vyživovací povinnosti, žádné minimální či maximální hranice .14 Tato skutečnost 

bývá často kritizována, jelikož klade velký prostor pro diskreci soudu. Pozitivně lze 

tato koncepce hodnotit z toho důvodu, že umožní zohlednit specifika každého 

jednotlivého případu. Na druhou stranu ale vede k  nejednotnosti soudních 

rozhodnutí. Už za účinnosti původní úpravy se hojně diskutovala možnost  zákonem 

stanovit výši výživného tabulkově, a to tedy zejména pro výživné rodičů vůči dětem. 

Jediným krokem, který byl v této věci učiněn, bylo vydání ministerské doporučující 

tabulky pro výživné dětí. Nová úprava však na tuto myšlenku nenavazuje a 

pokračuje v tradici obecné úpravy. 

Vzhledem k tomu, že výživné je pojímáno jako vysoce chráněný zájem, kterým se 

poskytuje ochrana slabší straně, řada ustanovení má kogentní charakter. Strany si 

tak nemohou ujednat převod nebo postoupení práva či povinnosti třetí osobě. 

Započtení výživného je možné jen na základě dohody, zásadně ale není tato možnost 

                                                 
10 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo, 2015. s. 223-224. 
11 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo, 2015, s. 225-228. 
12 viz. Společná ustanovení o výživném - § 921 – 923 OZ. 
13 RADVANOVÁ, S. ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva - Instituty 

rodinného práva. 1999, s. 167 
14 Srov. slovenská úprava. 
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připuštěna pro případy započtení proti výživnému  nezletilých dětí. Prostor pro 

dohodu stran se poskytuje v otázkách rozsahu, způsobu, kterým bude plněno, a 

splatnosti výživného15. Výrazem autonomie stran je také institut odbytného (viz. 

dále).  

Právo na výživné se nepromlčuje, a to ani právo obecně přiznané zákonem, ani jako 

právo přiznané rozhodnutím soudu. Promlčují se pouze jednotlivé splátky, a to 

v objektivní tříleté nebo subjektivní desetileté promlčecí lhůtě 16. Právo a výživné 

lze požadovat zpětně, nejpozději však ke dni podání návrhu soudu. Výjimku tvoří 

výživné na děti, v takovém případě zákonná úprava přiznává možnost žádat zpětně 

až na dobu tří let.17, 18 

Dalším znakem je možné zmínit nikoli spotřební charakter výživného. Některé 

druhy výživného totiž umožňují oprávněnému i vytvářet úspory nebo právo podílet 

se na životní úrovni druhého manžela. Příkladem je výživné vůči dětem nebo 

výživném manželů. U jiných druhů výživného zákon přímo nezmiňuje možnost 

tvorby úspor, ale z užitých pojmů, kdy rozsah označí jako „slušná výživa“ nebo 

„přiměřená výživa“ (např. § 920 OZ) lze dovodit, že se nemusí týkat jen věcí 

nejnutnější potřeby.  

K plnění výživného dochází v pravidelných, obvykle měsíčních platbách vždy na 

měsíc dopředu, nedohodnou-li se strany jinak, či neurčí-li jinak soud.19,20 Úprava je 

tedy dispozitivní a poskytuje stranám možnost dohody. Výživné by ale mělo být 

                                                 
15 Viz. ustanovení § 921 OZ. 
16 Viz. ustanovení § 629 OZ. (Srov. také EISCHER, D. Komentář k § 763 OZ: 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 2014, s. 254. 
17 KOVÁŘOVÁ. D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 2014, s. 31. 
18 RADVANOVÁ, S. ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva - Instituty 

rodinného práva. 1999, s. 167. 
19 Některé státy umožňují i plnit v naturálním plnění – např. Polsko, Španělsko či 

Portugalsko. Nicméně i zda k takovému plnění dochází velmi zřídka. (In 

JADAMUSOVÁ, P. Principy evropského rodinného práva [online]. 2014. 65 s. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Zdeňka 

Králíčková). 
20 Zákon připouští výjimku ze zásady pravidelných plateb, a to ve formě 

jednorázového plnění (tzv. odbytného).  
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vždy stanoveno tak, aby pokrylo jak běžné potřeby oprávněného, tak případné 

jednorázové potřeby vzniklé nahodile (např. zdravotní potřeby).  

1.1. Předpoklady vzniku 21 

1.1.1. Statusový poměr 

Jak již bylo zmíněno výše, vyživovací právo a povinnost může vzniknout pouze mezi 

osobami, které zákon taxativně stanoví. Jsou jimi osoby, které spojuje určitý 

statusový poměr, a to buď příbuzenský či manželský (resp. partnerský).22 Právě 

z nutnosti osobních vazeb mezi oprávněným a povinným vyplývají další typické 

znaky týkající se přechodu či zániku práva na výživné a tomu odpovídající 

povinnosti.  

Právo na výživné není převoditelné na jinou osobu. Co se týče přechodu práv či 

povinností na dědice, platí, že smrtí oprávněného zaniká vyživovací povinnost. Není 

tedy možné, aby se dědicové jakkoli nárokovali další plnění. Osobní charakter se 

promítá též do případu opačného, tedy v případě smrti povinného zpravidla 

nepřechází jeho vyživovací povinnost na dědice. Výjimku tvoří pouze již splatné 

výživné.23 

S existencí statusového vztahu se pojí také zánik práva na výživné. Zanikne-li 

statusový vztah, ze zákona zaniká také vyživovací povinnost.  

1.1.2. Stav odkázanosti 

Zásadním pro vznik nároku na výživné je podmínka, že oprávněný objektivně není 

schopen živit se samostatně, ocitá se ve stavu odkázanosti na jiného osoby Tedy 

případy, kdy dotyčný není schopen uspokojit své potřeby vlastní prací, z  úspor, 

majetku nebo na základě důchodů poskytovaných z pojistných systémů. U některých 

druhů výživného však toto kritérium není vyžadováno (výživné mezi manžely, 

sankční výživné). 

                                                 
21 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo, 2015. s. 229-233. 
22 Jako výjimku je nutno zmínit vyživovací povinnost rozvedeného manžela. 

Rozvodem manželství totiž statusový vztah mezi manžely zanikl.  
23 ELISCHER, D. Komentář k § 910. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

2014, s. 560 - 562. 
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1.1.3. Soulad s dobrými mravy 24 

Pro všechny typy výživného se zásadně uplatní i předpoklad, že plnění vyživovací 

povinnosti nesmí být přiznáno v rozporu s dobrými mravy. Zákon tak sice nestanoví 

přímo v příslušných ustanoveních, jak tomu bylo v původní úpravě25, nicméně tím, 

že je úprava zařazena do úpravy občanského zákoníku, vztahují se na ní úvodní 

ustanovení i zásady. Proto se použije i ustanovení § 2 odst. 3 OZ, které  stanoví, 

že „výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí 

vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění“.   

Dobré mravy (boni mores), neurčitý právní pojem užívaný již v římském právu, je 

významným korektivem prostupujícím celé soukromé právo. Má sloužit jako 

kritérium omezující subjektivní práva osob a zároveň v určitých situacích 

poskytovat účastníkům právních vztahů ochranu. Účelem by mělo být také jakési 

změkčování formalismu právní úpravy a určitá podpora spojení práva a morálky.  

Zákonná úprava pojem legálně nedefinuje. To ovšem není možné zákonodárci 

vytýkat. Jelikož mají dobré mravy sloužit prostředek ke zmírňování formalismu 

právních norem, není možné samotný pojem svázat přesným zákonným vymezením. 

Neexistence definice tedy rozhodně neznamená, že by byl význam dobrých mravů v 

českém právním řádu jakkoli ponižován. Naopak, občanský zákoník staví tento 

korektiv do popředí jako jednu ze základních zásad celého soukromého práva . 

V mnoha případech se ke kritériu dobrých mravů vyjadřoval jak Nejvyšší soud, tak 

Ústavní soud ČR. Ve svém rozsudku ze dne 26. června 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96, 

uveřejněném pod č. 62 v sešitě č. 8 z roku 1997 časopisu Soudní judikatura, 

definoval dobré mravy Nejvyšší soud jako „souhrn společenských, kulturních a 

mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují 

podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají 

povahu norem základních“.   

                                                 
24 RAŠOVSKÝ, D. Dobré mravy jako kritérium přiznání výživného. Právní fórum. 

Rok 2012, č. 9. 
25 Zákon o registrovaném partnerství uvádí kritérium dobrých mravů výslovně ve 

společných ustanoveních o výživném v § 12 odst. 2 ZRegP.  
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Ústavní soud podává definici jinou a vykládá dobré mravy jako „souhrn etických, 

obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy 

zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými 

morálními zásadami demokratické společnosti“. K tomu ještě Ústavní soud 

zdůrazňuje, že tento obecný pojem musí být vždy hodnocen v místě a čase daném 

konkrétním případem příslušnými obecnými soudy.  

Literatura zaměřená na rodinné právo26 podává definici jinou. Vymezuje dobré 

mravy jako způsoby chování, jež nejsou nikomu na újmu. Obsah dobrých mravů 

nelze vymezit zákonem, obsah určuje morálka a společnost sama. Kritérium dobrých 

mravů je také úzce svázáno s dalšími zásadami soukromého práva, především se 

zásadou ochrany důstojnosti a svobody člověka a obecným zákazem zneužití práva 

(viz. § 8 OZ).  

Posuzování souladu je svěřeno soudům. V každém jednotlivém případě soud musí 

vzít v potaz veškeré okolnosti a specifika a posoudit soulad s  dobrými mravy jakožto 

i s ostatními zásadami.  

1.1.4. Rozsah vyživovací povinnosti 27 

Jak již bylo zmíněno výše, úprava vyživovací povinnosti je úpravou obecnou. Klade 

tak při na soudní praxi rozhodování velké nároky. 

Při rozhodování o rozsahu výživného je nezbytné posoudit : 

 odůvodněné potřeby oprávněného, 

 majetkové poměry oprávněného,  

 schopnosti, možnosti povinného, 

 majetkové poměry povinného.28  

Zákon tak ukládá v ustanovení § 913 OZ pro všechny typy vyživovací povinnosti. 

U povinného je také nutno zkoumat, zda se nevzdal bez zásadního důvodu 

                                                 
26 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo, 2015. s. 230. 
27 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo, 2015. s. 232-235. 
28 Právě v přístupu k posuzování majetkových poměrů povinného se odlišují 

jednotlivé právní úpravy. Při hodnocení je možné vycházet buď z  klíče reálných 

majetkových poměrů povinného, nebo naopak uvažovat jeho potenciální majetkové 

poměry (viz. tuzemská či německá úprava – blíže dále).   
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výhodnější výdělečné činnosti nebo zda nepodstupuje významná majetková rizika. 

Zásadním pro posouzení je také péče, a to jak péče mezi osobou opravného a 

povinného, tak péče o rodinnou domácnost.  

Termín schopnosti a možnosti povinného zahrnuje jak objektivní, tak subjektivní 

složku. Schopnosti představující subjektivní složku, zahrnují vlastnosti, zdraví, 

vlohy, nadání i vzdělání povinného. Naproti tomu možnosti jako objektivní složka 

představují reálné možnosti povinného uplatnit dané schopnosti s  ohledem na 

prostředí, kde žije (tj. situace na trhu práce, míra nezaměstnanosti atp.). Obě složky 

je nutné zvážit současně a až v důsledku toho vyvodit výdělek, jehož může povinný 

dosahovat. V teorii je toto kritérium označováno jako zásada potenciality. 29, 30 

Dalším významným aspektem jsou majetkové poměry povinného. Posouzení nebývá 

pro soud jednoduché, vzhledem k tomu, že toto kritérium není možné vykládat jen 

jako příjem, který plyne povinnému za výkon práce v pracovním poměru, či z jeho 

podnikatelské činnosti. Do majetkových poměrů je nutné zahrnout též jeho movitý i 

nemovitý majetek, příjmy z restitucí, pojistných systémů déle například výnosy 

z cenných papírů, různé benefity, které může poskytovat povinnému zaměstnavatel 

(např. bezplatné bydlení či služební vůz), příjmy z  her a sázek či z umělecké 

činnosti. V situacích, kdy povinný naopak žije bez jakéhokoli příjmu, musí soud 

zvážit, z jakého důvodu se tak stalo (např. zda povinný dobrovolně ze svého 

vlastního rozhodnutí nepracuje a žije na dluh nebo zda přišel o práci na základě 

organizačních změn v daném podniku). Může také nastat situace, kdy povinný nemá 

žádný prokazatelný příjem, nicméně vlastní značný majetek. V  praxi byla taková 

situace mnohokrát diskutována. Ústavní soud se ve svém rozhodnutí 

sp. zn.  III. ÚS 511/2005 přiklonil k názoru, že v případě, kdy povinná osoba nemá 

příjem, ale disponuje majetkem, je nutné brát v potaz možný adekvátní výnos. Bude 

se jednat například o situace, kdy povinný vlastní několik nemovitostí, ale žádnou 

z nich nepronajímá, v takovém případě soud bude zohledňovat příjmy, které by 

pronájem mohl povinnému vynášet. V souvislosti s majetkovými poměry bude soud 

                                                 
29 NOVÁ, H., TĚŽKÁ, O. Vyživovací povinnost: praktická příručka s judikaturou a 

vzory. 1995, s. 16-17. 
30 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo, 2015. s. 232-235. 
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také posuzovat, zda povinný nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika, např. 

pokud riskantně neinvestuje značné částky apod.31 

Odůvodněné potřeby oprávněného jsou jedním z klíčových kritérií pro přiznání 

výživného. Míra potřebnosti bude záviset na mnoha faktorech, jako je věk, zdravotní 

stav, ale dále třeba i na délce studia, délce doby strávené v domácnosti péčí o děti, 

či na účasti v pojistných systémech.  Potřeby mohou být buď hmotného charakteru, 

například náklady na ošacení, zdravotní potřeby či potřeby pro sport, nebo 

nehmotného charakteru, zahrnující například vzdělání, duševní rozvoj apod. Přitom 

je vždy třeba brát v úvahu jak potřeby pravidelné, tak potřeby, které se vyskytují 

pouze nárazově (např. v době nemoci). Vedle posuzování odůvodněných potřeb 

oprávněného je samozřejmě nutno zohlednit také jeho majetkové poměry. Ty budou 

posuzovány stejně, jako majetkové poměry povinného (viz. výše).  

Soud dále také zohlední, zda povinný pečuje o oprávněného, a případně v  jaké míře. 

Stejně tak k péči o rodinnou domácnost.  

Vedle těchto kritérií může být u jednotlivých typů vyživovací povinnosti 

vyžadováno posouzení dalších relevantních aspektů, jako například délka 

manželství apod. K těm blíže v jednotlivých kapitolách. 

  

                                                 
31 KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 2014, s. 33-35. 
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2. Právní úprava 

V následujících kapitolách již bude obsah zaměřen na druhy vyživovací povinnosti, 

které tvoří jádro této práce, tj. vyživovací povinnost manželů, rozvedených manželů 

a vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery.  

2.1. Právní úprava v historickém kontextu 

První kořeny vyživovací povinnosti jsou úzce spjaty se samotnou existencí vztahu 

muže a ženy. Pojem výživné se prvně objevil v nejstarším zákoníku Ur-Nammu 

z druhého tisíciletí před naším letopočtem, který stanovil, že muž, který se rozvede 

se ženou, musí ženě vyplatit jednu minu stříbra.32 

Na našem území zakotvení institutů vyživovací povinnost mezi manžely a 

rozvedenými manžely není v našem právním řádu novinkou, ačkoli rozhodně 

nepramení v tak hluboké historii. Ovšem, je nutné mít ale na paměti, že relevantní 

rodinněprávní úprava v minulosti vždy výrazně reflektovala aktuální společenskou 

situaci a zažité vzorce, jakými byly hlavně patriarchální uspořádání či zavinění při 

rozluce nebo rozvodu. Už Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 stanovoval 

vyživovací nároky podobné dnešním, jako nárok manželky vůči manželu, nárok 

manželky po rozvodu či nárok manžela nevinného rozlukou na náhradu škody vůči 

manželu vinnému.33 

K přesunu úpravy rodinného práva do zákona speciálního došlo přijetím zákona 

č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Je nutné mít na paměti historické souvislosti. 

Úprava rodinného práva vycházela ze socialistického pojetí rodiny. Zaměříme-li se 

na institut rozvodu, bylo možné manželství rozvést jen, nastal-li z důležitých důvodů 

hluboký a trvalý rozvrat, avšak se zohledněním viny. V  rozhodnutí o rozvodu 

manželství mělo být uváděno, zda je některý z manželů rozvodem vinen. Výživné 

pak bylo možné přiznat pouze tomu manželovi, který nebyl vinen rozvodem a 

                                                 
32 KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 2014, s. 16. 
33 RADVANOVÁ, S. ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva - Instituty 

rodinného práva. 1999, s. 165. 



14 

 

zároveň nebyl schopen uspokojovat své potřeby. V případě, že byli vinni oba 

manželé, mohl soud přiznat též manželu vinnému.34, 35 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, přijatý Národním shromážděním České socialistické 

republiky, který nahradil zákon o právu rodinném z  roku 1949, upravoval 

problematiku výživného v manželství a po rozvodu už od svého vzniku, ovšem 

poměrně stroze. Během své účinnosti byl několikrát podstatně novelizován. Rozdíl 

oproti aktuálnímu stavu lze spatřovat u výživného po rozvodu, který byl původně 

označován jako „příspěvek na výživu rozvedeného manžela“ a tento byl poskytován 

jen v rozsahu „nutné výživy“. Novela z roku 1982 pak změnila rozsah na „výživu 

přiměřenou“. Termín „příspěvek“ byl změněn až významnou novelou z roku 1998, 

která nově upravila podmínky rozvodu a přejmenovala institut na výživné 

rozvedeného manžela. Úprava zákona o rodině platila až do konce roku 2013 . 

Významným posunem českého rodinného práva bylo přijetí zákona č. 115/2006 Sb., 

o registrovaném partnerství (s účinností od 1.  7. 2006). Předpis přijatý po dlouhých 

diskuzích umožňuje osobám stejného pohlaví uzavírat registrovaná partnerství, 

upravuje též práva a povinnosti partnerů, tedy i úprava vyživovací povinnosti. 

2.2.  Aktuální úprava 

2.2.1. Hmotněprávní úprava 

Dostaneme-li se konečně k aktuální hmotněprávní úpravě vyživovací povinnosti, je 

v prvé řadě nutné zmínit její systematické změny, které nastaly s příchodem dlouho 

připravovaného zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného k datu 

1. 1. 2014. Autoři civilněprávní rekodifikace upustili od konceptu oddělené  zákonné 

úpravy rodinněprávní problematiky a začlenili ji do civilního kodexu. Původní 

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, který představoval speciální úpravu vůči 

zákonu č. 40/1964 Sb., občanskému zákoníku, byl tak v celém rozsahu zrušen a 

úprava plně začleněna do nového občanského zákoníku.  

                                                 
34 MOZGOVÁ, K. Právní úpravy rozvodu a výživného mezi rozvedenými manžely v 

ČR a vybraných evropských státech. 2014. Disertační práce. Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Michaela Hendrychová. s. 61-62. 
35Viz. ustanovení § 30- 34 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. 
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Tento krok zákonodárce lze hodnotit jedině kladně, protože úprava rodinných a jim 

obdobných vztahů by bezesporu měla tvořit jádro soukromoprávní úpravy a zaslouží 

si tak být součástí trvalého celku, který představuje občanský zákoník.  

Ovšem, poněkud nelogicky mimo civilní kodex i nadále stojí úprava registrovaného 

partnerství. Oddělení právní úpravy partnerství osob stejného pohlaví od civilního 

kodexu je diskutabilní o to více, když speciální úprava, v rozsahu vyživovací 

povinnosti, ve většině dupluje manželskou úpravu občanského zákoníku.  

Co se týče vnitřní systematiky úpravy výživného v OZ, oproti původní soustředěné 

úpravě, kterou poskytoval ZoR, když upravoval výživné komplexně ve své části 

třetí, je nová úprava jednotlivých druhů vyživovací povinnosti rozptýlena. 

Relevantní úprava se nachází vždy u toho daného právního poměru, k němuž se 

konkrétní vyživovací povinnost váže. S ohledem na relativně přísnou systematiku 

OZ lze zařazení jednotlivých institutů hodnotit jako logické a odůvodněné. Na 

druhou stranu se však lze domnívat, že pro laickou veřejnost může tato změna 

znamenat orientační obtíže.  

Při porovnání obsahové stránky právní úpravy výživného před a po rekodifikaci, je 

možné říci, že nebyla měněna nikterak markantně. Úprava plynule navazuje na 

úpravu obsaženou v ZOR ve znění tzv. velké novely z roku 1998. Některá ustanovení 

dostála zpřesnění, zpravidla s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi či evropské 

standardy, ale nalezeme zde i několik nových institutů (např. odbytné). O těch blíže 

dále.36 

2.2.2. Procesní úprava 

Obecně procesní úprava výživného byla v roce 2013 rozštěpena přijetím zákona 

č.  292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který se stal zvláštním procesním 

předpisem vůči občanskému soudnímu řádu. Do působnosti tohoto zákona spadají 

mimo jiné i některá řízení ve věcech rodinněprávních, jež se nachází v hlavě páté 

jmenovaného zákona. Z relevantní problematiky upravuje zejména řízení o rozvod 

manželství, řízení ve věcech partnerských a řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, 

a to včetně problematiky řízení o výživu nezletilých dětí.  

                                                 
36 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 223-224. 
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Procesní stránku stanovování a případného vymáhání výživného mezi manžely, 

rozvedenými manžely a registrovanými partnery nicméně i nadále upravuje 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle 

ustanovení o sporném řízení. Náležitostem řízení je věnována samostatná kapitola.  

2.2.1. Mezinárodní úprava 

Co se týče problematiky manželství, registrovaného partnerství, rozvodu a 

výživného na mezinárodním poli, neexistuje univerzální úprava. Důvodem 

bezesporu je, že rodinné právo v sobě více než jiná právní odvětví odráží 

společenské, kulturní i ekonomické aspekty každého daného státu. Proto není možné 

ani účelné jakkoli komplexně unifikovat oblast rodinného práva. Určité snahy o 

sblížení lze však najít jak na poli Rady Evropy37, tak na úrovni Evropské unie. 

Stěžejním harmonizačním dokumentem evropského práva jsou Principy evropského 

rodinného práva38 zpracované Komisí pro evropské rodinné právo39,40 které se v 

jedné ze čtyř částí zaměřují na principy týkající se rozvodu a výživného manželů po 

rozvodu. Právě Principy uvádí důvodová zpráva k OZ41 jako jeden z inspiračních 

zdrojů nové úpravy. 

V rámci mezinárodní úpravy nelze opomenout také úpravu kolizní. S rostoucí 

mezinárodní integrací se stává intenzivním jev, kdy do právního vztahu vstoupí cizí 

prvek a český právní řád se tak dostane do kolize s  právním řádem jiného státu.  

V těchto případech je nutné vybrat ten právní řád, jehož normy se budou na daný 

případ aplikovat. K řešení se užije právě kolizních norem. Jejich úpravu na národní 

úrovni poskytuje zákon č. 92/2012, Sb., o mezinárodním právu soukromém, který 

byl přijat spolu s novou civilní a obchodněprávní úpravou s účinností k 1. 1. 2014. 

                                                 
37 Doporučení Rady Evropy o výživném po rozvodech z roku 1989. 
38 Principles of European Family Law (PEFL). 
39 Commission on European Family Law [online]. [cit. 2015_04_08]. Dostupné z 

<http://www.ceflonline.net> 
40 Cílem Komise pro evropské rodinné právo je zhodnotit národní úpravy rodinného 

práva a vytvořit unifikační návrh. 
41 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku. [online]. [cit. 2015-06-01] 

Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf/>.  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Nový ZMPS ale pro oblast majetkových poměrů manželů odkazuje na „mezinárodní 

smlouvu, jejíž použití stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie“ 42. Rozhodné 

právo se tak bude určovat dle Haagského protokolu o právu rozhodném pro 

vyživovací povinnost mezi manžely. Jeho použití stanoví nařízení o výživném.43 

V tomto nařízení je neobvykle použit postup, kdy nařízení odkazuje na mezinárodní 

smlouvu. Kolizní úprava registrovaného partnerství není upravena odkazovací 

normou. Dle ustanovení § 67 ZMPS se použije právní řád státu, kde bylo 

registrované partnerství uzavřeno či zrušeno.44,45 

  

                                                 
42 Viz. ustanovení § 49 ZMPS. 
43 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností.  
44 JETELINOVÁ, Kateřina. Kolizní úprava vyživovací povinnosti v České republice 

[online]. 2012 [cit. 2015-06-07]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta. Vedoucí práce Klára Drličková. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/251425/pravf_m/. s. 24-27. 
45 Komentář k ustanovení § 48 ZMPS In: Zákon o mezinárodním právu soukromém: 

komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014.  

http://is.muni.cz/th/251425/pravf_m/
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3. Výživné mezi manžely 

3.1. Obecně 

Uzavřením manželství vznikají manželům nová práva a povinnosti osobního a 

majetkového charakteru, mezi které se řadí i vzájemná vyživovací povinnost 

manželů. Tento institut však není možné chápat zcela izolovaně. Na celou koncepci 

manželských práv a povinností je nutno nahlížet v souvislosti s funkcí a celkovou 

podstatou manželství jako takového. Manželství je v § 655 OZ právně definováno 

jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem, jehož 

hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc . 

Tedy vedle morálního a citového aspektu úprava staví i aspekt ekonomický. Právě 

podpora a pomoc a zároveň rovnost manželů je stavebním kamenem manželské 

vyživovací povinnosti. 

3.1. Zásada rovnosti 

Jak již bylo zmíněno, primární zásadou pro práva a povinnosti manželů je zásada 

rovnosti. Teze rovnosti a důstojnosti v právech má své tradiční místo v tuzemském 

ústavním pořádku (viz. čl. 1 LZPS). Z pohledu českého historického kontextu, 

zásada rovnosti lidí byla zakotvena již v Ústavní listině v roce 1920, přijaté zákonem 

121/1920 z. a n.,46 rovnost manželů pak v Ústavě 9. května, přijaté pod číslem 

150/1948 Sb. Na mezinárodním poli se zásada rovnosti manželů objevila v Paktu o 

občanských a politických právech přijatým do našeho právního řádu jako vyhláška 

Ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.47,48  

Ústavněprávní zásadu rovnosti manželů samozřejmě rozvíjí i zákonná úprava. 

Původní zákon č. 94/1963 Sb., o rodině v § 18 konstatoval, že „muž a žena mají 

v manželství stejná práva a stejné povinnosti“. Na rovnosti práv a povinností staví i 

                                                 
46 ZUKLÍNOVÁ, M. Komentář k § 687 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 70-72. 
47 Viz. článek 23, bod 4. vyhlášky Ministerstva zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.  
48 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku. K § 687. [online]. [cit. 2015 -

04-14] Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf> 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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současný institut manželské vyživovací povinnosti  a deklaruje ji v ustanovení § 687 

OZ obdobně, jak tomu byl v zákoně o rodině.  

3.2.  Právní úprava 

Občanský zákoník vyživovací povinnost manželů upravuje poměrně stroze, a to v 

jediném ustanovení § 697, kde stanoví, že „manželé mají vzájemnou vyživovací 

povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní 

úroveň“. Dále přiznává vyživovací povinnosti mezi manžely přednost před 

vyživovací povinnosti dítěte i rodičů. V odstavci druhém pak ustanovení odkazuje 

na obecná ustanovení o výživném. 

Při posouzení systematiky nové úpravy lze zhodnotit, že je dodržen naznačený 

koncepční rámec, kdy jednotlivé druhy vyživovací povinnosti podřazuje k  úpravě 

právního poměru, na něž se vyživovací povinnost váže. Problematiku vyživovací 

povinnosti mezi manžely tak zákonodárce logicky zařadil do části druhé hlavy I dílu 

4., tedy do dílu Práva a povinnosti manželů.49 Právě zde lze spatřovat odklon od 

původní úpravy zákona o rodině, jež vyživovací povinnost upravoval ve zvláštní 

hlavě věnované vyživovací povinnosti, tj. separátně od institutu manželství.  

Co se týče obsahového porovnání úpravy občanského zákoníku a úpravy původní 

(§ 91 ZoR), došlo ke změně dikce daného ustanovení. Zákon o rodině přímo stanovil 

postup pro případ neplnění povinnosti jedním z  manželů, tedy že soud na návrh určí 

rozsah. Od této koncepce OZ ustupuje, nepodsouvá adresátovi možnost neplnění a 

tím zdůrazňuje fakt, že by mělo být plněno mezi manžely automaticky. Rozhodně 

ale nelze ustanovení vykládat tak, že již není možné uplatnit vyživovací povinnost 

manželů soudně.50 

                                                 
49 ELISCHER, D. Komentář k § 697. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

2014, s. 91. 
50 WESTPAHLOVÁ, L. Komentář k § 687 OZ. In: HRUŠÁKOVÁ, M. Občanský 

zákoník II: rodinné právo (§ 655−975) : komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 82. 
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3.3. Cíl úpravy a základní zásady 

Cílem úpravy je zajištění stejné životní úrovně pro oba manžele. Zákon předpokládá, 

že tyto klíčové funkce budou manželé plnit dobrovolně, nicméně garantuje je právě 

formou výše uvedeného ustanovení. 

Právní úprava vychází z několika zásad. Vedle již zmiňované zásady rovnosti, o níž 

se opírá celé manželské právo, nelze opomenout zásadu vzájemnosti. To znamená, 

že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, jak manžel vůči manželce, tak i 

naopak. V souladu s touto tezí užívá zákon neutrální pojmosloví, aby ani jazykový 

výklad nezvýhodňoval jedno pohlaví. Ovšem v praxi v drtivé většině případů 

uplatňuje svůj nárok manželka vůči manželovi  (blíže dále).  

Další zásadou je zásada solidarity. Tu lze vykládat tak, že mezi manžely by mělo 

k plnění docházet dobrovolně, v rámci vzájemné pomoci. Pokud ovšem dobrovolně 

plněno není, určí rozsah povinnosti soud na základě žaloby.  

Poslední zásadou je zásada stejné hmotné a kulturní úrovně mezi manžely. Právě 

aplikací zásady vzájemnosti a stejné životní úrovně se vyživovací povinnost 

významně liší od ostatních druhů vyživovací povinnosti, kde je pro přiznání nároku 

vyžadován určitý stupeň odkázanosti, zatímco zde se odkázanost manžela 

nezjišťuje.51 V tomto kontrastu je možné spatřovat důraz na společensko-

ekonomickou funkci a význam manželství a rodiny.52 

Jak již bylo řečeno v obecném úvod, právo na výživné mezi manžely je považováno 

za osobní nezadatelné právo. Není možné jej na nikoho převést, jelikož slouží 

k uspokojování osobních potřeb. Stejně tak právo na výživné ani vyživovací 

povinnost nepřechází na dědice.  

V případě kolize více druhů vyživovací povinnosti, zákon v ustanovení § 697 in fine 

OZ konstatuje, že vzájemná vyživovací povinnost manželů má přednost před 

vyživovací povinností dětí i rodičů. To znamená, že není-li osoba žijící v manželství 

                                                 
51 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo.  2015, s. 76. 
52 Tamtéž, s. 91. 
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schopna uspokojit své potřeby sama, měl by ji v  prvé řadě výživné poskytovat její 

manžel.53 

3.4. Vznik, trvání a zánik vyživovací povinnosti  

Vyživovací povinnost vzniká ex lege uzavřením manželství a trvá vždy po celou 

dobu jeho existence.  

Vyživovací povinnost vznikne mezi manžely i tehdy, bylo-li uzavřeno manželství 

neplatné, a potrvá až do doby, kdy na návrh jednoho z manželů rozhodne soud o 

neplatnosti takového manželství. Ovšem od manželství neplatného je nutné 

odlišovat manželství zdánlivé (matrimonium non existens). To označuje stav, při 

němž pro vážná porušení zákona manželství vůbec nevznikne. Neplatnost ex tunc 

postihuje zejména případy, kdy nebyly splněny náležitosti uzavření manželství, na 

nichž je nutné bezvýhradně trvat. Jako příklad lze uvést situaci, kdy snoubenci 

nedovršili věku šestnácti let. Z povahy věci logicky vyplývá, že není možné, aby 

takový stav vyvolával jakékoli následky právní následky spojené s manželstvím. 

Vyživovací povinnost tedy nevzniká, i když ještě byla neplatnost vyslovena soudem.  

Od manželství je nutné také odlišit vztah muže a ženy žijící společně  a kteří společně 

také uhrazují své potřeby, ovšem aniž by uzavřeli manželství (tzv. nesezdané 

soužití)54. Ve vztahu druha a družky zásadně nevzniká vzájemná vyživovací 

povinnost, a to ani ve vazbě na délku trvání soužití či fakt, že společně vychovávají 

dítě. 55, 56, 57 

Vedle manželství zákonná úprava také umožňuje osobám stejného pohlaví uzavírat 

registrovaná partnerství. Problematika je upravena speciálním předpisem, a proto j í 

bude věnována zvláštní kapitola. 

                                                 
53 Tamtéž, s. 76. 
54 Bývá také označováno jako faktické manželství či konkubinát.  
55 ELISCHER, D. Komentář k § 697 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II, 2014, s. 91. 
56 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 56. 
57 WESTPAHLOVÁ, L. SPÁČIL, O. Nová právní úprava osobních vztahů mezi 

manžely. Právní rozhledy.  2013, č. 6, s. 216. 
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Co se týče plnění vyživovací povinnosti, vzhledem k tomu, že vzniká ex lege, aniž 

by bylo vyžadováno splnění jakýchkoli dalších podmínek, předpokládá se, že bude 

mezi manžely plněna dobrovolně a zcela automaticky už na základě jakési morální 

povinnosti vůči druhému manželovi. Běžně tedy nevyvstává potřeba domáhat se 

plnění. Tato vzniká až v případě, kdy jeden z manželů neplní svou vyživovací 

povinnost, popřípadě plní-li v nedostatečném rozsahu. Tehdy určí rozsah jeho 

povinnosti na návrh soud. Ve většině případů nastává tato situace v případech, kdy 

je manželství již nefunkční a spěje k rozvodovému řízení. Jak již bylo zmíněno, 

řízení o přiznání výživného je zahajováno zásadně na základě návrhu jednoho 

z manželů. Není tedy možné, aby toto právo uplatňovala za jednoho z  manželů jiná 

osoba. 

Vyživovací povinnost zaniká spolu se zánikem manželství, tj. právní mocí rozsudku 

o rozvodu manželství, smrtí jednoho z manželů, prohlášením jednoho z manželů za 

mrtvého, změnou pohlaví či prohlášením manželství za neplatné. Může být také 

zrušena soudem, a to pro případ, že odpadnou důvody pro její poskytování. 58, 59, 60 

3.5.  Rozsah vyživovací povinnosti  

Základní požadavek, který zákon klade při určení rozsahu vyživovací povinnosti je 

zásadně stejná hmotná i kulturní úroveň obou manželů. Vyživovací povinnosti 

manželů je tak poskytován nejširší možný rozsah. Právě široký rozsah pramenící ze 

zásady rovnosti představuje zvláštnost oproti ostatním druhům vyživovací 

povinnosti. 61 Pro přiznání práva na výživu nevyžaduje, aby u oprávněného existoval 

v jakémkoli rozsahu stav odkázanosti.  

Výživné nemá za úkol zajistit pouze náklady na zajištění samotné výživy, ale i na 

pokrytí prostředků k úhradě dalších osobních potřeb. Mezi takové je možné zahrnout 

                                                 
58 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 79. 
59 ELISCHER, D. Komentář k § 697 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. 2014, s. 91. 
60 FRANCOVÁ, M. DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, J. Rozvody, rozchody a zánik 

partnerství. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, s. 30-

31. 
61 Stejná životní úroveň je přiznávána také registrovaným partnerům a dětem. (In: 

KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 2014, s. 32). 
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i náklady na kulturní, sportovní či rekreační aktivity nebo náklady na výkon 

zaměstnání.  

Zásada stejné životní úrovně manželů ovšem nelze vykládat tak, že mají oba manželé 

volně disponovat stejným objemem finančních prostředků. Pro posouzení rovnosti 

nepostačí porovnat výši příjmů každého z manželů, ale je nutné zjistit jejich osobní 

poměry, konkrétní potřeby dané povahou práce, jež vykonávají, a způsob života. 

Dalším velmi významným hlediskem je zdravotní stav oprávněného a povinného a 

s ním související výdaje (na léky, diety, ozdravné pobyty atd.). V neposlední řadě je 

vhodné zohlednit péči dané osoby o společnou domácnost.62 

Pro plnění vyživovací povinnosti není rozhodné, zda spolu manželé bydlí či ne, a to 

ať z důvodů pracovních či z důvodů osobních neshod. Nicméně bylo judikováno, že 

nárok na výživné nemá manželka, která opustila rodinnou domácnost a žije s jiným 

mužem. Samozřejmě platí i vice versa.63 

3.6. Přiznání výživného a dobré mravy 64 

Obecně platí, že zneužití práva nepožívá ochrany. Tedy ani výživné není možné 

požadovat v rozporu s dobrými mravy. 65 Právě v oblasti výživného manželů či 

rozvedených manželů bývá kritériu dobrých mravů přičítán zásadní význam. 

V rozhodování o přiznávání výživného mezi manžely hraje posouzení souladu 

nároku s dobrými mravy zásadní roli. Právě s ohledem na to, že žaloba o přiznání 

výživného bývá podávána ve chvíli, kdy mezi manžely nedochází k dobrovolnému 

plnění a lze tedy dovozovat určité manželské rozpory, je nutné brát zvláštní zřetel 

na to, zda není právo zneužíváno. V praxi se bude jednat zejména o případy hrubého 

chování jednoho z manželů či přímo o situace, kdy dojde k porušení zákonem 

                                                 
62 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 19.12.1977, sp. zn. Cpj 36/77.  
63 HOLUB, M. NOVÁ, H. PTÁČEK, L. SLADKÁ HYKLOVÁ, J. Zákon o rodině 

s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími . 9. vydání. Praha: Leges, 2011, 

s. 342-344 
64 RAŠOVSKÝ, D. Dobré mravy jako kritérium přiznání výživného. Právní fórum. 

Rok 2012, č. 9. s. 421- 424. 
65 Viz. ustanovení § 2 odst. 3 OZ. 
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přiznaných práv a povinností manželů (např. domácí násilí, pomluvy apod.).66 

Důvodem pro nepřiznání může být i porušení manželské věrnosti . V rozsudku 

Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5.1.2004, č. j. 10 Co 150/2004 soud 

konstatoval, že „porušení manželské věrnosti je ve smyslu § 96 odst. 2 ZOR důvodem 

pro nepřiznání výživného manželovi, jemuž by jinak na toto výživné vznikl nárok; 

skutečnost, že druhý manžel rovněž a ještě dříve porušil manželskou věrnost, 

odepření výživného nemůže ovlivnit“.67 

3.7. Vyživovací povinnost a společné jmění manželů 

3.7.1. Obecně 

S ohledem na majetkový charakter výživného je vhodné pozastavit se nad 

vzájemným vztahem právě vyživovací povinnosti a společného jmění manželů. 

Společné jmění manželů (dále také jako „SJM“) lze definovat jako majetkové 

společenství, které je tvořeno tím, co náleží manželům a má nějakou majetkovou 

hodnotu, není-li vyloučeno z právních poměrů.68 Upravuje jej občanský zákoník 

v dílu 4. Práva a povinnosti manželů, konkrétně v ustanoveních §708 – 753 OZ.  

Společné jmění manželů může podléhat různým režimům, a to v  zásadě režimu 

zákonnému, režimu smluvenému či režimu založenému rozhodnutím soudu.   

3.7.1. Zákonný režim SJM a vyživovací povinnost 

Dle zákonného režimu je součástí společného jmění vše, co nabyl jeden z manželů 

nebo oba společně za trvání manželství mimo zákonem vyloučených skupin 

majetkových hodnot. Mezi tyto se obecně řadí: to, co slouží k osobní potřebě 

jednoho manžela, co nabyl darem, dědictvím či odkazem jeden z  manželů, dále co 

nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených 

právech či za poškození, zničení či ztrátu svého výhradního majetku nebo co nabyl 

                                                 
66 ELISCHER, D. Komentář k § 697. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

2014, s. 91. 
67 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 1. 2004, sp. zn. 10 Co 

150/2004. 
68 Viz. ustanovení § 708 OZ. 
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právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví.69 Se všemi 

součástmi společného jmění hospodaří oba manželé nebo jeden z nich dle dohody, 

přičemž práva a povinnosti náleží oběma manželům společně a nerozdílně.70 Právě 

na základě této teze vyvstává otázka, zda je vůbec možné hovořit o vyživovací 

povinnosti mezi manžely, pokud jejich společné jmění podléhá zákonnému režimu.  

Přední české odbornice na rodinné právo Hrušáková a Králíčková71 se domnívají, že 

v takovém případě nelze hovořit o vyživovací povinnosti v pravém smyslu slova. 

Existenci vyživovací povinnosti připouští pouze v případech, kdy na základě 

smlouvy došlo k zúžení zákonem stanového rozsahu, k úplnému či 

částečnému odložení vzniku SJM ke dni zániku manželství nebo došlo-li k zúžení 

institutu SJM soudem. Vedle toho ještě v situacích, kdy SJM zaniklo z důvodu 

konkurzu jednoho z manželů nebo zaniklo-li v souvislosti s trestem propadnutím 

majetku uložené jednomu z manželů.  

S výše uvedeným názorem lze jistě v určitém rozsahu souhlasit. Přiznání výživného 

v manželství se zákonným rozsahem by znamenalo, že jeden z  manželů plní 

prostředky spadajícími do SJM výživné manželu druhému, kde opět spadá do SJM.  

Taková konstrukce je nelogická. Ovšem, v praxi jistě může nastat případ, kdy ačkoli 

ze zákona náleží právo hospodařit se společným jměním oběma manželům, reálně 

tomu tak nebude (např. jeden z manželů bude disponovat výhradním dispozičním 

právem k bankovnímu účtu, na němž jsou uloženy společné finanční prostředky). 

V takové chvíli je jistě opodstatněné, aby se soudní ochrany proti druhému 

manželovi domáhal takto omezovaný manžel a žádal přiznání výživného. Rozsudek 

o výživném se po nabytí právní moci stává vymahatelným a je tak pro oprávněného 

manžela účinným nástrojem k ukončení případného vykořisťování manželem 

povinným.   

                                                 
69 ZUKLÍNOVÁ, M. Komentář k § 709 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek II. 2014, s. 125-132. 
70 Viz. ustanovení § 713 OZ. 
71 HRUŠÁKOVÁ, M. KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 2. opr. a dopl. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2001, Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně, s. 110-111.  
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4. Výživné rozvedeného manžela 

4.1. Obecně 

Rozvodem manželství, tedy právní mocí rozsudku o rozvodu manželství , zanikají 

mezi manžely všechna práva a povinnosti, a to jak osobního, tak majetkového rázu. 

Bývalí manželé by tak měli být schopni živit se samostatně a ke stanovení 

vyživovací povinnosti po rozvodu by měl být přistupováno jen ve výjimečných 

případech.72 Zánik manželství ale může pro jednoho z bývalých manželů znamenat 

zásadní zásah do jeho finanční situace. Pro takové případy zákon upravuje 

výjimky.73  

Jestliže rozvedený manžel není schopen živit se samostatně, má vůči němu bývalý 

manžel při splnění určitých podmínek vyživovací povinnost. Primárně je ale 

upřednostňována dobrovolnost plnění postavená na principu vzájemné povinnosti. 

Ovšem lze si představit, že situace spojené se zánikem manželství vyvolává ve všech 

účastnících značné emoce, a proto může být prostor pro dohodu omezenější. 

V takovém případě může na návrh jednoho z manželů určit výživné na rozvedeného 

manžela soud.74 

Účelem zákonné úpravy výživného manželů je částečná kompenzace ekonomické 

nerovnosti a rozdílné ekonomické úrovně po rozvodu manželství.75 Zásadní 

odlišnost institutu vyživovací povinnosti rozvedeného manžela je na rozdíl od 

ostatních druhů vyživovací povinnosti nutno spatřovat ve vázanosti na již zaniklý 

právní poměr, tedy již rozvedené manželství.  

                                                 
72 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku. K §760. [online]. [cit. 2015 -

04-20] Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-

zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf//>. 
73 HRUŠÁKOVÁ, M. Komentář k § 760. In. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655-975). Komentář 1., 2014, s. 465. 
74 HRUŠÁKOVÁ, M. KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 96. 
75 HRUŠÁKOVÁ, M. KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 97. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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4.2. Právní úprava 

4.2.1. Historická úprava 

Výživné rozvedeného manžela je v české úpravě tradičním pojmem. Všechny platné 

úpravy rodinného či občanského práva s tímto institutem pracovaly, i když 

v rozdílném pojetí. Relevantní úprava až roku 1963 historicky zpravidla vycházela 

z principu viny na rozvratu manželství. Zákon o rodině pak toto pojetí opustil a 

nastavil pro přiznání výživného objektivní kritéria a připojil korektiv dobrých 

mravů. 

Zákon o rodině upravoval tento institut jako „příspěvek na výživu rozvedeného 

manžela“ již od svého uvedení v účinnost v roce 1964, a to v samostatné hlavě čtvrté 

třetí části III., konkrétně v ustanoveních §  92 – 94 ZoR. Co se týče systematického 

řazení úpravy, zákon o rodině řadil problematiku spolu s ostatními druhy vyživovací 

povinnosti separátně do části III. nazvané Výživné.76 

4.2.2. Úprava v OZ 

Nová občanskoprávní úprava naopak úzce propojuje vyživovací povinnost a 

manželství, což se promítá i v systematice dané části. Výživné na rozvedeného 

manžela je tak jako součást dílu věnovanému následkům zániku manželství 77 

upravené v ustanoveních § 760 – 763 občanského zákoníku.78  

Při věcném srovnání původní a nové úpravy lze spatřovat posun. Ustanovení 

§ 760 OZ navazuje na úpravu původní, nicméně nově podrobně definuje aspekty, na 

které musí brát soud v řízení o přiznání výživného zřetel. Původní omezení pouhým 

kritériem souladu s dobrými mravy nebylo dostačující, soudy jej vykládaly různě a 

rozhodovací praxe tak byla značně nejednotná. Z toho důvodu zákonodárce zvolil 

                                                 
76 Právě tato systematika byla odborníky často vytýkána, jelikož názvy jednotlivých 

částí spolu pojmově nekorespondovaly. (In: RADVANOVÁ, S. ZUKLÍNOVÁ, M. 

Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. 1999, s. 165.) 
77 Spolu s instituty příjmení rozvedeného manžela, majetkových práv a povinností 

při zániku manželství a bydlení po zániku manželství. 
78 ELISCHER, D. Komentář k § 760 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. 2014, s. 237. 
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přesnější vymezení a taxativně vymezil po vzoru zahraničních úprav 79 body, jež 

mají být při rozhodování zohledněny. Výraznou změnou je, že nově zákon stanoví, 

že neschopnost manžela se živit musí mít souvislost s  manželstvím.  

4.3. Charakteristika 

Jak již bylo uvedeno výše, na institut výživného rozvedeného manžela je nutné 

nahlížet odlišně. Jedná se o specifické osobní právo, jehož vznik je možný až 

v okamžiku, kdy mezi manžely zanikl právní poměr, tedy po nabytí právní moci 

rozsudku o rozvodu manželství. V souvislosti s tím je nutné zmínit, že právo na 

výživné rozvedeného manžela není žádným způsobem vázáno na případnou dříve 

přiznanou vyživovací povinnost manželů.  

Právo je vzhledem ke své osobní povaze nepřevoditelné na třetí osobu. Ostatně, i ve 

všech podstatných znacích dále koresponduje s obecnými znaky vyživovací 

povinnosti tak, jak bylo uvedeno v úvodní kapitole.  

Možná snad jen za zmínku stojí zmínit zásadu vzájemnosti, tj. princip, na jehož 

základě může být právo uplatněno oběma manžely. V praxi je však většina řízení 

zahajována na návrh bývalé manželky.  80, 81 

4.4. Kritéria potřebnosti 

Jak již bylo řečeno výše, právě v tomto bodě došlo ke zpřesnění úpravy oproti úpravě 

zákona o rodině. Do koncepce ustanovení se tak více promítá zásada, že každý 

z manželů by měl být po rozvodu manželství schopen se o sebe sám postarat. Pro 

přiznání výživného pak stanovuje taxativně skutkové důvody, které musí  soud brát 

na zřetel.82  

                                                 
79 Srov. např. švýcarská úprava. Německá úprava také přesně vymezí aspekty, 

s nimiž spojuje ztrátu práva na výživné. (In:  HRUŠÁKOVÁ, M. Komentář k § 760. 

In. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář 1., s. 463-469.) 
80 ELISCHER, D. Komentář k § 760 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II., 2014, s. 238. 
81 Viz. kapitola 8.  
82 HRUŠÁKOVÁ, M., Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář 

1. 2014, s. 465. 
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Obecné podmínky nezbytné pro vznik práva na výživné po rozvodu manželství jsou 

vymezeny již v hypotéze odstavce prvého § 760 OZ. Následně v odstavci druhém 

zákonodárce nově uvádí další aspekty, jež je potřeba vzít v potaz při rozhodování o 

přiznání nároku a případě jeho výši. Přitom stále platí, že soud zohlední také kritéria 

obecná, tj. možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného a odůvodněné 

potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry.83 

4.4.1. Obecná kritéria 

Základní hmotněprávní podmínkou pro přiznání vyživovací povinnosti je 

neschopnost žalujícího manžela se samostatně živit , přičemž tento stav odkázanosti 

má svůj původ v manželství či v přímé souvislosti s ním. Obě tyto podmínky je nutné 

splnit současně a především prokázat, že neschopnost skutečně alespoň souvisí se 

zaniklým manželstvím.  

Podmínka souvislosti s manželstvím byla již dlouhou dobu odbornou literaturou 

zmiňována, ovšem zákonná úprava ji výslovně stanoví až nyní v  občanském 

zákoníku.84 Tímto korektivem by se mělo zamezit případům, kdy bývalý manžel 

žaluje o výživné několik let po rozvodu například z  důvodů vážného úrazu či ztráty 

zaměstnání, jež ho přivedly do špatné finanční situace.  

Co se týče neschopnosti se samostatně živit, jedná se o takový stav, v  němž dotyčný 

nemá z objektivních či subjektivních důvodů vlastní příjem, příjmy z majetku atp., 

anebo pokud tyto příjmy nepostačují k tomu, aby z nich uhradil své osobní potřeby. 

Z praxe lze dovozovat zejména dva hlavní důvody, pro něž není jeden z bývalých 

manželů schopen sám sebe živit. Prvním z důvodů je péče o děti. Tento převládá 

zejména u manželství trvajících kratší dobu. Jako příklad lze uvést případ, kdy žena,  

bývalá manželka, pečuje o nezletilé děti, které nelze umístit do předškolního 

zařízení, a proto nemůže dotyčná nastoupit do odpovídajícího zaměstnání a být 

výdělečně činná. Druhým důvodem je pak pokles výdělkových schopností, a to 

zejména v souvislosti s poklesem kvalifikace. Příkladem bude situace, kdy 

                                                 
83 Viz. ustanovení § 913 odst. 1 OZ. 
84 HRUŠÁKOVÁ, M. Komentář k § 760 OZ. In Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655-975). Komentář 1., 2014, s. 465. 
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vysokoškolsky vzdělaná žena po dvacet let pečovala o manžela a děti, a po rozvodu 

není schopna sehnat odpovídající zaměstnání, jelikož ztratila kvalifikaci.85,86 

Dalším významným korektivem, který je jednou z podmínek vzniku, je 

tzv. spravedlivý důvod. Zákon stanoví, že vyživovací povinnost má bývalý manžel 

v přiměřeném rozsahu, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, a to předně s ohledem 

na věk či zdravotní stav v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě. Je nutné 

také posoudit tento požadavek s kritériem dobrých mravů.87 

4.4.2. Specifická kritéria 

Nová zákonem vymezená hlediska si kladou za cíl jednak určité usnadnění pro 

rozhodovací praxi, pro niž se původní vymezení pouhým kritériem dobrých mravů 

nejevilo jako dostačující, jednat také vyjádření jakési výjimečnosti tohoto typu 

výživného. Hlediska byla přejata víceméně z ustálené judikatury, přihlíženo bylo ale 

také k evropským standardům a zahraničním vzorům.88, 89, 90 

Ustanovení § 760 odst. 2 OZ stanoví, že soud by měl při rozhodování o výživném a 

jeho výši vedle obecných kritérií vzít zřetel ještě  

k následujícím kritériím:   

 délka manželství a časový odstup od rozvodu manželství , 

 zda si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mohl,  

 zda si rozvedený manžel mohl zajistit výživu řádným hospodařením se svým 

majetkem, 

 zda se rozvedený manžel podílel v průběhu manželství na péči o rodinnou 

domácnost,  

                                                 
85 ELISCHER, D. Komentář k § 760 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II., 2014, s. 239. 
86 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 98. 
87 HRUŠÁKOVÁ, M. Komentář k § 760 OZ. In Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655-975). Komentář 1. 2014, s. 465. 
88 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 98. 
89 Principles of European Family Law (PEFL). 
90 ELISCHER, D. Komentář k § 760 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II., 2014, s. 242 - 244. 
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 zda se rozvedený manžel vůči bývalému manžel či osobě blízké nedopustil 

činu povahy trestného činu,  

 je-li dán jiný obdobně závažný důvod. 

Prvním kritériem je délka manželství a časový odstup od jeho rozvodu. Z dikce 

zákona je možné dovodit, že právě tato kritéria je nutné zohlednit nejen v  souvislosti 

s výší případného výživného, ale především v otázce, zda vůbec výživné přiznat. 

Trvalo-li manželství dlouhou dobu (patnáct a více let), lze jistě konstatovat, že 

manželé byli zvyklí na určitou dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Právě pro tyto 

případy se jeví vhodné po rozpadu manželství aplikovat ustanovení o výživném. 

Naopak, co se týče kritéria doby po rozvodu manželství, lze říci, že čím delší doba 

od rozvodu uplynula, měla by být potřeba přiznání výživného pečlivěji zvažována , 

a to i s ohledem na vyžadovaný původ odkázanosti v manželství. 91,92 

Dalším kritériem, jež by měl soud uvážit je, zda si rozvedený manžel neopatřil 

přiměřené zaměstnání, i přesto, že mu v tom nebránila závažná překážka. Tímto 

korektivem by měly být eliminovány případy, kdy jeden z  bývalých manželů 

parazituje na druhém, aniž by se jakkoli snažil o změnu. Výjimkou je, jestliže získání 

přiměřeného zaměstnání ztěžuje závažná překážka. Za tu lze považovat například 

situaci, kdy jsou jeho možnosti z důvodu vážného zdravotního stavu značně 

omezeny, pro nemoc či třeba těhotenství, nebo pečuje-li o zdravotně postižené dítě. 

U případů, kdy bývalý manžel evidentně zneužívá lepší ekonomické situace svého 

bývalého manžela, lze mít za to, že se bude jednat o rozpor s dobrými mravy.  

Stejně tomu tak bude v případě, kdy rozvedený manžel žádá o přiznání výživného, 

ačkoli by si mohl výživu zajistit řádným hospodařením se svým majetkem. 

V souvislosti s tímto aspektem by měl soud brát na zřetel též majetkový režim, který 

během manželství fungoval. Jestliže bylo po rozvodu manželství rozděleno společné 

jmění manželů, a bývalý manžel veškeré prostředky utratil za zábavu, jistě není 

možné následně požadovat výživné. Vedle těchto extrémních situací marnotratných 

jedinců se bude jednat také o případy, kdy hospodaří s  majetkem méně účelně, než 

                                                 
91 ELISCHER, D. Komentář k § 760 OZ. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

II. 2014, s. 243. 
92 HRUŠÁKOVÁ, M., Komentář k § 760 OZ. In: Občanský zákoník II. Rodinné 

právo (§ 655-975). Komentář 1. 2014, s. 466, 467. 
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by mohl. Typicky v situaci, kdy dotyčný vlastní velký počet nemovitých věcí, aniž 

by některé z nich za účelem výdělku pronajímal. Odborná literatura také zastává 

názor, že povinný rozvedený manžel by neměl být nucen rozprodávat svůj majetek, 

aby zajistil výživu svému bývalému manželovi. 93, 94  

Velmi významným kritériem je péče o rodinnou domácnost, respektive  jak se 

rozvedený manžel na péči podílel. Ovšem dokazování těchto skutečností může být 

poměrně složité, stejně jako posuzování tohoto kritéria v  případě, že manželé již po 

delší dobu před rozvodem netvořili rodinnou domácnost.95 

Soud musí brát zřetel také na skutečnost, zda se rozvedený manžel nedopustil vůči 

bývalému manželu či osobě jemu blízké96 činu povahy trestného činu. V takovém 

případě by přiznání výživného bylo v jasném rozporu s dobrými mravy. Byl-li 

rozvedený manžel pro takové jednání pravomocně odsouzen, je dán objektivní 

důvod pro zamítnutí nároku. Stejný efekt může mít, pokud byl manžel obžaloby 

zproštěn z důvodu deliktní nezpůsobilosti či případ, kdy nebyl stíhán pro takový 

skutek, nicméně je nepochybné, že se takový skutek stal. Tehdy je však nutné tvrzení 

prokázat. Dle mého názoru je však vhodné, že zákonodárce zvolil širší formulaci 

činu a neomezil pouze na pravomocně odsouzené trestné činy, a to zejména proto, 

že je trestní stíhání manžela za útok proti druhému manželu či osobě podmíněno 

souhlasem této osoby. Právě tato podmínka přináší v  praxi často potíže s tím, že 

oběť svůj souhlas buď neudělí, nebo vzápětí odvolá, a trestní stíhání tak není možné 

zahájit. 97 

                                                 
93 ELISCHER, D. Komentář k § 760. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

2014, s. 243 - 244. 
94 HRUŠÁKOVÁ, M., Komentář k § 760 OZ. In: Občanský zákoník II. Rodinné 

právo (§ 655-975). Komentář 1. 2014, s. 466 - 467 
95 HRUŠÁKOVÁ, M., Komentář k § 760 OZ. Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655-975). Komentář 1. 2014, s. 467 
96 Osobou blízkou je dle § 22 odst. 1 OZ příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, 

partner a dále osoby sešvagřené, osoby, které spolu trvale žijí, jakož i osoby 

v poměru rodinném či obdobném, pokud se za osoby sobě navzájem blízké považují 

a újmu vzniklou jedné z nich by druhá pociťovala jako újmu vlastní. 
97 HRUŠÁKOVÁ, M., Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář 

1. 2014, s. 467. 
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Jako poslední hledisko zákon stanoví „jiný obdobně závažný důvod“. Výčet tak 

zůstává otevřen pro zohlednění dalších okolností, které mohou výrazně rozhodování 

soudu ovlivnit. Jako příklad by bylo možné uvést situace, kdy manželství zaniklo 

z důvodu gamblerství, drogové závislosti nebo marnotratnosti jednoho z  manželů.98 

4.5. Rozsah a výše vyživovací povinnosti 

4.5.1. Výživa v přiměřeném rozsahu 

Zákon rozsah vyživovací povinnosti definuje v § 760 odst. 1 OZ jako výživu 

přiměřenou. Právě v rozsahu se zásadně odlišuje od vyživovací povinnosti mezi 

manžely. Za doby trvání manželství je rozsah vyživovací povinnosti ovlivněn 

zásadou rovnosti manželů, vyžaduje se tedy, aby bylo dosaženo zásadně stejné 

hmotné a kulturní úrovně99, aniž by byl vyžadován stav odkázanosti jednoho 

z manželů. V důsledku zániku manželství zanikají mezi manžely majetkové vztahy, 

proto není možné nadále požadovat stejnou životní úroveň . 100 Rozsah bude ve 

srovnání výrazně užší. Naopak, ve srovnání s vyživovací povinností, jež jsou 

povinni zajistit děti vůči svým rodičům v rozsahu slušné výživy, bude rozsah širší.  

Pro stanovení rozsahu po rozvodu se užije hledisko přiměřenosti neboli 

proporcionality. Odůvodněné potřeby, které vzniknou bývalému manželovi, tak 

nebudou kryty zcela, ale právě pouze v rozsahu přiměřené výživy. Soudní praxe 

dospěla k závěru, že není možno tento pojem chápat úzce jen jako úhradu k pokrytí 

nejzákladnějších potřeb, ale je nutné zahrnout i všechny další potřeby vyplývající 

z věku, zdravotního stavu a podobně. Tyto potřeby budou kryty v rozsahu obvyklém, 

který odpovídá obvyklému standardu. Bude tomu tak i v případě, že by měl bývalý 

manžel možnosti krýt potřeby v rozsahu převyšujícím standard.101, 102 

                                                 
98 HRUŠÁKOVÁ, M., Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář 

1. 2014, s. 467 – 46. 
99 Viz. ustanovení § 697 OZ. 
100 Výjimkou bude tzv. sankční výživné (viz. níže). 
101 NOVÁ, H. TĚŽKÁ, O. Vyživovací povinnost. 1995, s. 161- 163. 
102 ELISCHER, D. Komentář k § 760. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

2014, s. 240. 
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4.5.2. Dohoda manželů 

Zákon v ustanovení § 761 odst. 1 OZ vychází z předpokladu, že se manželé na 

poskytování výživného mezi sebou dohodnou, a to jak o výši, délce, ale také způsobu 

plnění. Může se tak v zásadě učinit buď za trvání manželství, nebo po rozvodu. 

Ovšem, nelze jistě vyloučit, aby si případný porozvodový režim výživného upravili 

již snoubenci v rámci tzv. předmanželské smlouvy.  

Forma a vůbec obsahové náležitosti dohody vyplývají právě z  toho, v jakém 

okamžiku je dohoda uzavírána. Bude-li se jednat o případy tzv. předmanželských  

smluv, jejichž součástí bude dohoda o výživném po rozvodu, je nutno ctít formu, jež 

je pro předmanželské smlouvy vyžadována. Tou bude dle § 716 odst. 2 OZ veřejná 

listina. Pokud bude dohoda o výživném součástí dohod, jejichž předložení vyžaduje 

zákon v § 757 odst. 1 písm. c) OZ pro rozvod manželství bez zjišťování příčin 

rozvratu 103, opět platí, že je nutné dodržet formu požadovanou. V  tomto případě se 

jedná o požadavek písemné formy s úředně ověřenými podpisy. Avšak dohoda o 

výživném není jako součást předrozvodových dohod zákonem obligatorně 

vyžadována, manželé ji nutně nemusí uzavírat. V případě, že budou dohodu uzavírat 

již rozvedení manželé, zákon formu takové dohody výslovně nestanoví. Nicméně,  

minimálně pro případné pozdější dokazování nelze než doporučit opět alespoň 

písemnou formu.104 

Zákon také umožňuje zvláštní formu dohody, tzv. odbytné. Odbytné je jednorázové 

poskytnutí určité částky, na jejíž výši a formě se bývalí manželé dohodli, a jež 

pokrývá právo na výživné v plném rozsahu. Právo na poskytnutí výživného tak 

splněním odbytného trvale zaniká.105 Zákon o rodině termín odbytné neužíval, 

nicméně konstatoval možnost smlouvy o poskytnutí jednorázové částky ve vazbě k 

zániku práva na výživné. Tento institut nesporně skýtá výhody (např. rychlé 

vypořádání závazků po rozvodu; větší finanční obnos, který se může hodit například 

k zařízení odděleného bydlení apod.), nicméně tím, že poskytnutí odbytného 

                                                 
103 Tzv. nesporný rozvod, v ZOR upraven v ustanovení § 24a. 
104 ELISCHER, D. Komentář k § 761. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

2014, s. 247. 
105 HRUŠÁKOVÁ, M., Komentář k § 761. In: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655-975). Komentář 1. 2014, s. 470. 
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způsobuje zánik práva na výživné, přináší i svá rizika. Tím je především problém 

s výší odbytného, jelikož manželé těžko odhadnou situace, které mohou později 

nastat (např. snížení příjmu povinného, nejistota v potřebnosti oprávněného), a které 

mohou následně způsobit finanční tíseň bez další možnosti uplatnění nároku.106 

Nebude-li dohoda uzavřena vůbec, může bývalý manžel podat soudu návrh na určení 

výživného.  

4.5.3. Způsob plnění 

Způsob plnění vychází především z dohody manželů. Zpravidla bývá výživné 

poskytováno v peněžité formě, nicméně je možné dohodnout se na plnění 

naturálním. Příkladem takového plnění může být třeba bezplatné užívání bytu apod. 

Bude-li výživné stanovovat soud, určí vždy finanční částku pravidelně se 

opakujícího charakteru, většinou měsíční dávky. Trvání nemusí být omezeno 

časovou hranicí. 107 

4.6. Sankční výživné 

Jak bylo řečeno, po rozvodu manželství může být jednomu z manželů stanovena vůči 

bývalému manželovi vyživovací povinnost pouze v přiměřeném rozsahu.  Zákon ale 

v ustanovení § 762 OZ představuje z této zásady výjimku , v níž umožňuje významně 

rozšířit rozsah vyživovací povinnosti. Jedná se o tzv. sankční výživné108, které za 

určitých podmínek umožňuje a stanovit vyživovací povinnost rozsahu zásadně stejné 

životní úrovně obou manželů i po rozvodu.  

                                                 
106 RADVANOVÁ, S. ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva - Instituty 

rodinného práva. 1999, s. 182. 
107 ELISCHER, D. Komentář k § 760. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

2014, s. 247 – 248. 
108 Někteří autoři vytýkají označení „sankční výživné“ jeho nepřesnost. Sankční 

charakter nastane pouze tehdy, jestliže druhý manžel prokazatelně způsobil 

závažnou újmu tím, že došlo k rozvodu proti vůli prvního manžela, přičemž 

oprávněný se na rozvratu v zásadě nepodílel. Rozvrat manželství ale mohl vzniknout 

z objektivních důvodů. Jestliže jeden z manželů rozvod nezapříčinil, nemusí nutně 

znamenat, že příčina rozvratu leží na druhém manželovi. Soud nezkoumá vinu na 

rozvratu manželství, protože zákon vychází z objektivního pojetí. (In: 

HRUŠÁKOVÁ, M., Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář 1. 

2014, s. 471-472). 
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Institut sankčního výživného byl do českého právního řádu zaveden novelou zákona 

o rodině v roce 1998 109 jako lex specialis k obecné úpravě výživného rozvedeného 

manžela obsažené v § 760 OZ. Úprava zůstala oproti původní zásadně nezměněna , 

došlo pouze ke zpřesnění znění daného ustanovení. 

K přiznání sankčního výživného může přistoupeno toliko v případě, že se manželé 

na rozvodu nedohodli, nebo jeden z manželů se zánikem manželství nesouhlasil, a 

jestliže tento manžel rozvod svým chováním nezapříčinil a byla mu rozvodem 

způsobena závažná újma. Není tedy vyžadováno prokázání stavu odkázanosti, ale je 

nutné, aby oprávněný manžel doložil vznik závažné újmy způsobené rozvodem. 

Závažná újma může být jako osobního, tak ekonomického charakteru . Na straně 

povinného při posuzování i nadále zůstávají zachována obecná kritéria, soud tedy 

při rozhodování přihlédne k jeho schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům. 

Soud bude brát zřetel též k majetkovým poměrům oprávněného. Nelze opomenout 

ani kritérium dobrých mravů, bude tedy nutné zkoumat i okolnosti, které vedly 

k zániku manželství. 

Vzhledem k tomu, že je daný institut vázán na vznik závažné újmy, je pro jeho 

přiznání stanoveno časové omezení, jelikož se dá předpokládat, že škodlivé následky 

vzniklé rozvodem u oprávněného postupem času vymizí. Zákon stanoví, že výživné 

v rozsahu stejné životní úrovně lze přiznat po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle 

však na tři roky od rozvodu manželství. Doba počíná běžet den následující po dni, 

kdy nastala rozhodná skutečnost, tedy den po právní moci rozsudku o rozvodu 

manželství.  

V případě, že soud vyhoví nároku v rozsahu stejné životní úrovně po rozvodu 

manželství, je nutné, aby v rozsudku stanovil dobu, po níž má být výživné 

poskytováno. Fakt, že bylo přiznáno sankční výživné na dobu tří let , nevylučuje, aby 

po uplynutí této doby bylo žalováno o standardní výživné dle § 720 OZ.  

Zákon výslovně stanoví 110, že sankční výživné nelze přiznat bývalému manželovi, 

který se vůči druhému manželovi dopustil jednání naplňující znaky domácího násilí, 

a to ani v případě, že by jinak splňoval všechny podmínky pro jeho přiznání. Domácí 

                                                 
109 Novela zákona o rodině ve znění zákona č. 91/1998 Sb.  
110 Viz. ustanovení § 762 odst. 2 OZ. 
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násilí lze vymezit jako zpravidla opakované fyzické, psychické či sexuální násilí 

mezi blízkými osobami, zpravidla v kruhu rodinné domácnosti. Formulace 

nevyžaduje, aby byl agresor uznán vinným za trestný čin domácího násilí formou 

odsuzujícího rozsudku, nýbrž postačí, pokud jednání naplňuje znaky domácího 

násilí. 111, 112 

4.7. Zánik práva na výživné 

Vyživovací povinnost není nikterak časově omezena113. Dlouhodobě byl diskutován 

návrh omezení trvání vyživovací povinnosti po zániku manželství, vzhledem k  tomu, 

že se objevily případy, kdy i dlouhou dobu po rozvodu bylo výživné rozvedenému 

manželu přiznáno. Ostatně, zánik práva na výživné také úzce souvisí s  kritériem 

dobrých mravů. Nový občanský kodex nezměnil původní koncepci a neomezil dobu 

trvání práva na výživné, nicméně stanovil přísnější kritéria, která by měl soud 

zohlednit při svém rozhodování. Právě tímto by se měly eliminovat případy, kdy se 

rozvedený manžel zjevně snaží institut zneužít a bývalého manžela pouze 

vykořisťovat. 114 

Obecně lze říci, že právo na výživné zaniká, pominou-li důvody, pro něž bylo 

přiznáno. Z povahy věci tomu tak bude tehdy, kdy oprávněný manžel nabude 

schopnost sám se živit. Příkladem může být situace, kdy rozvedená manželka, do té 

doby pečujíce o dítě do 3 let věku, opětovně nastoupí do zaměstnání a získá tak 

pravidelný příjem.  

Další důvod, pro nějž zanikne právo na výživné, je stanoveno přímo zákonem 

v ustanovení § 763 OZ. Bude se jednat o situaci, kdy oprávněný manžel uzavře nový 

sňatek či vstoupí do registrovaného partnerství. V takovém případě bude výživa 

oprávněného zajištěna z titulu vyživovací povinnosti jeho nového manžela či 

partnera. Ostatně, požadovat výživné od bývalého manžela v  okamžiku, kdy daná 

                                                 
111 ELISCHER, D. Komentář k § 762. In: Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

2014, s. 251. 
112 HRUŠÁKOVÁ, M., Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář 

1. 2014, s. 471-472. 
113 Vyjma časového omezení u sankčního výživného. 
114 LUŽNÁ, R. Výživné rozvedeného manžela. Právo a rodina. 2006, č. 8, s. 9. 
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osoba uzavřela nový sňatek či partnerství, by jistě neobstálo při aplikaci kritéria 

dobrých mravů.  

Ačkoli zákon další důvody zániku nezmiňuje, je nutno zmínit zánik spojený se smrtí 

povinného. Vzhledem k tomu, že se jedná o právo osobního charakteru, nemůže po 

smrti přetrvávat. Povinnost poskytovat výživné ani právo na plnění nepřechází na 

dědice. 

Zvláštním případem zániku práva na výživné je uplynutí doby, na níž bylo  soudem 

přiznáno. Toto kritérium se užije pouze u sankčního výživného, které lze dle § 762 

odst. 1 in fine přiznat na dobu přiměřenou, nejdéle však na dobu tří let.  

Jak již bylo řečeno výše, zákon v § 761 odst. 1  in fine spojuje zánik práva na plnění 

též s poskytnutím tzv. odbytného.115, 116, 117 

  

                                                 
115 ELISCHER, D. Komentář k § 763. In Občanský zákoník. Komentář. Svazek II. 

Praha. 2014, s. 252-255. 
116 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 101. 
117 HRUŠÁKOVÁ, M., Komentář k § 761. In: Občanský zákoník II. Rodinné právo 

(§ 655-975). Komentář 1. 2014, s. 470. 
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5. Výživné mezi registrovanými partnery 

5.1. Právní úprava registrovaného partnerství 

Právní úprava registrovaného partnerství byla přijata po dlouhých diskuzích až 

v roce 2006, a to zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a změně 

některých souvisejících zákonů. Ačkoli valná většina zemí Evropy již několik dekád 

poskytuje právní úpravu svazků osob stejného pohlaví, ať už ve formě manželství 

nebo formou registrovaného partnerství, není tomu tak všude. I v  dnešní době lze 

nalézt státy, kde zákonodárce v této problematice mlčí nebo ji přímo zakazuje (např. 

Rusko). V takovém případě je jistě na místě vytýkat rozpor s  mezinárodními 

úmluvami, a to pro porušení rovnosti a zákazu diskriminace.  

Jak již bylo naznačeno v úvodu, úprava partnerství nebyla zahrnuta do občanského 

zákoníku, ačkoli jak věcný záměr, tak počáteční paragrafovaná znění s jeho 

zařazením počítaly. Nelze ovšem říci, že by občanský zákoník existenci tohoto 

institutu zcela ignoroval, na mnoha místech jej zmiňuje.118 I tak lze tento přístup 

hodnotit jako nesprávný. Při přijímání úpravy předkladatelé zákona v důvodové 

zprávě proklamovali, že přijetí zákona bude „jasným signálem, že spolu žijící páry 

stejného pohlaví jsou plnoprávnými a nediskriminovanými členy společnosti“. 

Avšak vypuštění úpravy partnerství z konceptu civilního kodexu tomuto „pocitu“ 

zcela nenahrává. Jediným důvodem, který alespoň částečně omlouvá vyřazení 

úpravy registrovaného partnerství z civilního kodexu je fakt, že zákon o 

registrovaném partnerství vedle soukromoprávních aspektů upravuje také 

veřejnoprávní náležitosti uzavření partnerství, a proto by i po začlenění musela vedle 

fungovat další úprava upravující matriční zápisy apod. Zda si zákonodárce pouze 

ulehčil práci, či zda v tom lze spatřovat hlubší podtext by zřejmě bylo na rozsáhlejší 

debaty. 

                                                 
118 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 105. 
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5.2. Registrované partnerství a jeho vznik 

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé 

zákonem stanoveným způsobem.119  

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví učiněných formou 

souhlasného prohlášení o tom, že spolu vstupují do partnerství 

(viz. § 2 odst. 1 ZRegP). Učinit tak mohu osoby, kterým to zákon nezakazuje, 

přičemž alespoň jeden z nich musí být občanem České republiky 

(viz. § 4 odst. 1, 2 ZRegP). Tato podmínka je jedním z rozdílů vůči manželství, 

manželský svazek na území ČR mohou uzavřít i dva cizinci. Ovšem s ohledem na 

fakt, že registrované partnerství není v řadě zemí uznáváno, by následně uznání 

takového partnerství mohlo být problematické. Ačkoli ve chvíli, kdy je podmínkou 

občanství jen jednoho z partnerů, uvedenou problematiku toto kritérium nevyřeší. U 

prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je vyžadována přítomnost obou 

partnerů, zastoupení na základě plné moci není možné.  Prohlášení se činí před 

registrujícím matričním úřadem v kraji, kde má trvalý pobyt alespoň jeden 

z partnerů. O uzavření partnerství je sepisován protokol. 

Uzavřením partnerství vzniká statusový poměr, který je významný pro vznik práv a 

povinností. Občanský zákoník v § 3020 OZ stanoví, že ustanovení části prvé, třetí a 

čtvrté o manželství a právech a povinnostech manželů mají být užívána obdobně ve 

vztahu k registrovaným partnerům. Toto ustanovení poskytuje registrovaným 

partnerům výhody oproti párům, které žijí společně bez registrace. Analogie se totiž 

aplikuje např. v oblasti ochrany po smrti člověka, v oblasti dědického práva a 

podobně. 120 

 

                                                 
119 Viz. ustanovení §1 ZRegP.  
120 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 110. 
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5.3. Práva a povinnosti partnerů 

Při zhodnocení právních následků, které právní úprava spojuje se vznikem 

partnerství, lze říci, že česká úprava volí spíš minimalistickou koncepci.121 

V mnoha otázkách jsou práva a povinnosti registrovaných partnerů obdobná jako 

v manželství, naopak někdy se rovnají neformálním svazků. Typickým příkladem 

z majetkové oblasti je neexistence společného jmění mezi partnery, v  dalších 

oblastech pak nemožnost osvojení dítěte.122 Na rozdíl od nesezdaného soužití je ale 

registrované partnerství statusovým právním vztahem.123 

Ustanovení § 8 ZRegP stanoví obdobně jako u manželů, že partneři mají 

v partnerství stejná práva a povinnosti a o záležitostech jejich partnerského soužití 

rozhodují společně. Rozdílem oproti úpravě manželství je, že zákon partnerům 

neukládá povinnosti jako žít spolu, být si věrni apod.124 

5.1. Vyživovací povinnost mezi partnery 125, 126 

Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost obdobně jako manželé. V případě, že 

jeden z partnerů tuto svou povinnost dobrovolně neplní, určí soud na návrh druhému 

partnerovi vyživovací povinnost v takovém rozsahu, aby hmotná a kulturní úroveň 

obou partnerů byla v zásadě stejná. (viz. § 10 odst. 1, 2 ZRegP). 

Právní úprava převzala při svém vzniku formulaci úpravy zákona o rodině. 

Vzhledem k tomu, že mezi partnery nevzniká uzavřením partnerství společné jmění, 

a každý tak nabývá i nadále do svého výlučného vlastnictví, respektive do 

podílového spoluvlastnictví, vyživovací povinnost může hrát významnou roli. 

                                                 
121 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném 

partnerství. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 520.  
122 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 105. 
123 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném 

partnerství. Komentář. 2009, s. 520. 
124 Viz. srov. § 687 odst. 2 OZ. 
125 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném 

partnerství. Komentář. 2009, s. 532-535.  
126 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 108- 109. 
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Partnerství tak neplní ekonomickou funkci jako manželství, ale má být chápáno jako 

životní společenství. 

Společná ustanovení o výživném v § 12 ZRegP stanoví další aspekty, z nichž je 

nutno se při přiznání výživného vycházet. V první řadě jsou to kritéria rozhodná pro 

určení rozsahu vyživovací povinnosti. Soud by měl přihlédnout k odůvodněným 

potřebám oprávněného, stejně tak ke schopnostem, možnostem a majetkovým 

poměrům povinného. V potaz by mělo být vzato také, zda se povinný nevzdal 

bezdůvodně výhodnějšího zaměstnání či nepodstupuje-li značná majetková rizika. 

Je zajímavé podotknout, že dikce zákona nestanoví povinnost přihlédnout také 

k majetkovým poměrům povinného.  

Stejně jako občanský zákoník, zákon stanoví pro rozhodování o vyživovací 

povinnosti korektiv dobrých mravů (§ 12 odst. 2 ZRegP).  

Výživné by mělo být plněno pravidelně v opakujících se částkách. Platí, že započtení 

je možné jen u vzájemných pohledávek na základě dohody. Co se týče promlčení, 

platí, že právo na výživné se nepromlčuje. Nicméně výživné je možné přiznat jedině 

ode dne, kdy bylo zahájeno soudní řízení (§ 12 odst. 3, 4, 5 ZRegP). 

O změně či zrušení vyživovací povinnosti rozhoduje soud na návrh. Obecně pro 

řízení ve věci vyživovací povinnosti partnerů platí, že se pro soudní řízení použijí 

ustanovení občanského soudního řádu pro sporná řízení.  
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6. Výživné mezi partnery po zrušení registrace 

6.1. Zánik partnerství 127, 128 

Partnerství je vztahem statusové povahy, s čímž budou spojovány také důvody, pro 

které partnerství zaniká. Ustanovení § 14 ZRegP stanoví, že partnerství zaniká smrtí 

jednoho z partnerů nebo jeho prohlášením za mrtvého, nebo zrušení rozhodnutím 

soudu. Ovšem je možné dovodit ještě situaci, kdy dojde u jednoho z partnerů ke 

změně pohlaví (§ 29 OZ). V takovém případě dojde k zániku partnerství z povahy 

věci, jelikož partnery mohou být pouze osoby stejného pohlaví.  

Řízení o zrušení registrovaného partnerství podléhá úpravě zákona o zvláštních 

řízeních soudních (§ 399 ZŘS). 

6.1.1. Zrušení partnerství na základě rozhodnutí soudu  

Soud rozhodne o zrušení registrovaného partnerství pouze na návrh jednoho 

z partnerů, a to v případě, že žalobce spolehlivě prokáže, že jejich partnerský vztah 

již fakticky netrvá. Vzhledem k tomu, že zákon neukládá partnerům vzájemné 

povinnosti jako je tomu u manželství (věrnost, vzájemný respekt, atd.129), bude to, 

že partnerství netrvá možno dokládat prakticky pouze tím, že spolu partneři již 

nežijí. 

Výše uvedenému dokazování se lze vyhnout obdobně, jako je tomu u manželství 

v případě tzv. smluveného rozvodu, a to tak, že se druhý partner připojí k  návrhu na 

zrušení registrovaného partnerství. Soud v takovém případě tedy již blíže trvání 

partnerství nezkoumá a zruší partnerství rozhodnutím. Oproti manželství již zákon 

pro tento typ ukončení partnerství nestanovuje bližší podmínky.  

                                                 
127 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném 

partnerství. Komentář. 2009, s. 537- 539. 
128 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. s. 110 - 111. 
129 Viz. ustanovení § 687 odst. 2 OZ. 
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6.2. Vyživovací povinnost po zrušení partnerství 130, 131 

Vyživovací povinnosti po zrušení registrovaného partnerství upravená poměrně 

stručně v § 11 ZRegP vycházela původně z úpravy výživného rozvedeného manžela 

v zákoně o rodině. Ovšem tím, že institut výživného rozvedeného manžela dostál od 

1. 1. 2014 výrazných zpřesnění, v současné době úprava spolu zcela nekoresponduje.  

Soud bude postupovat dle ustanovení o sporném řízení dle občanského soudního 

řádu. 

6.2.1. Vznik nároku a rozsah 

V případě, že po rozpadu partnerství není jeden z  partnerů schopen samostatné 

výživy, může u soudu vůči bývalému partnerovi požadovat, aby mu dle svých 

schopností, možností a majetkových poměrů v rozsahu přiměřené výživy přispíval.  

Pro vznik nároku tedy postačí, aby se bývalý partner ocitl v  tzv. stavu odkázanosti. 

Na rozdíl od výživného mezi bývalými manžely není vyžadováno, aby ona 

neschopnost samostatné výživy měla jakkoli svůj původ v  zaniklém partnerství. 

Stejně tak zákon nestanoví bližší aspekty, k nimž by měl soud při svém rozhodování 

přihlížet (srov. § 760 odst. 2 OZ). Jediným korektiv, který zůstává, představují dobré 

mravy. Lze tedy říci, že nárok bývalých partnerů je širší než nárok bývalých 

manželů, právě s ohledem neexistenci kritéria souvislosti neschopnosti se živit 

s partnerstvím. V praxi tak pro uplatnění nároku postačí, pokud například bývalý 

partner ztratí práci a ocitne se bez pravidelného příjmu.  

Společná ustanovení o výživném v § 12 ZRegP stanoví další aspekty, které soud při 

určení výživného zohlední (blíže v kap. 5.1).   

6.2.2. Sankční výživné 

V případech, kdy bývalému partnerovi byla zrušením partnerství způsobena závažná 

újma a zároveň se tento partner na rozvrat jejich vztahu nepodílel, je možné  na dobu 

až tří let od zrušení partnerství přiznat tzv. sankční výživné (§ 11 odst. 2 Z RegP). 

Výživné je přiznáváno v rozsahu, jako by partnerství nebylo zrušeno, to znamená, 

                                                 
130 HRUŠÁKOVÁ, M. a kolektiv. Zákon o rodině. Zákon o registrovaném 

partnerství. Komentář. 2009, s. 533- 535. 
131 KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 2014, s. 83-84.  
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že hmotná a kulturní úroveň obou partnerů by se měla rovnat. Úprava je tedy 

obdobná jako u rozvedených manželů. 

6.2.3. Zánik práva na výživné 

Právo na výživné mezi bývalými partnery zanikne dle § 11 odst. 4 ZRegP tedy, 

zemře-li povinný bývalý partner, resp. bude-li prohlášen za mrtvého, nebo uzavře-li 

nové registrované partnerství či manželství. Jak bylo zmíněno u zániku práva mezi 

rozvedenými manžely, vyžadovat výživné po bývalém partnerovi, ačkoli už 

oprávněný žije v novém svazku, by neobstálo při porovnání s dobrými mravy.  

Vedle těchto situací právo na výživné zanikne také v případě, že se bývalí partneři 

písemně dohodnou na vyplacení jednorázové částky (viz. § 11 odst. 5 ZRegP).  
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7. Řízení o přiznání výživného 

7.1. Obecně k právní úpravě 

Jak již bylo řečeno v obecném úvodu, od 1. ledna 2014 došlo k zásadním změnám 

procesních předpisů. Odborná veřejnost již dávno hodnotila občanský soudní řád, 

postavený na principu jednotného civilního procesu, přijatý v roce 1963, jako 

nevyhovující.132 Proto byl spolu s rekodifikací přijat zákon č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. 

Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje zejména řízení nesporná a další 

zvláštní řízení, jež jsou vymezena ve zvláštní části. Zákon nesporná řízení výslovně 

nedefinuje, teorie dovozuje, že se jedná o taková řízení, v nichž rozhodnutí soudu 

směřují ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností účastníků a účastníci nejsou 

v postavení odpůrců. Od sporných řízení je lze odlišit zejména tím, že do řízení 

mnohem častěji vstupuje státní zástupce vzhledem k preventivní funkci těchto 

řízení. Užijí se zejména zásady vyšetřovací a zásada oficiality a soud rozhodne 

zpravidla konstitutivním rozhodnutím.133,134  

Do působnosti ZZŘS spadají z rodinněprávní problematiky například řízení o 

povolení uzavřít manželství, řízení ve statusových věcech manželských (včetně 

řízení o rozvod manželství) a partnerských (včetně zrušení partnerství), ve věcech 

osvojení a zejména řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (včetně výživného). Platí 

subsidiární použití občanského soudního řádu. 135 

S příchodem účinnosti zákona o zvláštních řízeních soudních je tedy nutné odlišovat, 

jak vyplývá z výše uvedeného, o jaký typ vyživovací povinnosti se jedná. Zaměříme-

li se na problematiku výživného manželů po rozvodu a výživné registrovaných 

                                                 
132 KRÁLÍČKOVÁ, Z. (Ne)sporná řízení v rodiněprávních věcech. In: ŠÍNOVÁ, R. 

a kol. Řízení ve věcech rodinněprávních v ČR, Slovensku a Německu a jejich aktuální 

problémy. Praha: Leges, 2010, s. 56.  
133 DRÁPAL, L. Komentář k § 79 OSŘ. In Občanský soudní řád I, II, 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck. 2009, s. 488 – 490. 
134 LEVÝ, J. Komentář k § 1 ZZŘS. In Zákon o zvláštních řízeních soudních, 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck. 2015, s. 2 – 3. 
135 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 302. 
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partnerů, jedná se o řízení sporné, tudíž spadá do působnosti občanského soudního 

řádu, ačkoli při předcházejícím řízení o rozvod manželství a zrušení registrace se 

bude postupovat dle ZZŘS, stejně jako v řízení o výživné rozvedených dětí.  

7.2. Zahájení řízení 

Vyživovací povinnost a tomu odpovídající právo na výživné vznikají ex lege a 

předpokládá se, že bude výživné plněno automaticky. Ovšem dobrovolné 

poskytování nemusí být vždy samozřejmostí. V takovém případě je možné domáhat 

se ochrany svých subjektivních práv v rámci soudního řízení.136 

Jak bylo řečeno výše, pro zvolené typy vyživovací povinnosti, se jedná o řízení 

sporná. Tento typ řízení upravený v OSŘ je ovládán zásadou dispoziční.  Zásada 

projednací spočívá v tom, že účastníci disponují řízením a jeho předmětem, veškerá 

procesní iniciativa leží v rukou účastníků. 137  

Typickým projevem zásady projednací je zahájení řízení výlučně na návrh. Není 

tedy možné, aby soud zahájil řízení o výživné manželů či partnerů z  vlastní 

iniciativy.  

7.2.1. Návrh a jeho náležitosti 

V prvé řadě je nutné, aby byl návrh podán oprávněným účastníkem. Právě v 

legitimaci k podání návrhu se promítá osobní charakter práva na výživné. K  podání 

návrhu je v daných případech oprávněn pouze manžel, bývalý manžel, či partner, 

vždy podle konkrétního druhu vyživovací povinnosti.  

Pokud jde o obecné náležitosti podání, občanský soudní řád je upraví v ustanovení 

§ 42 odst. 4 OSŘ, kde stanoví, že z každého podání musí být patrno: „kterému soudu 

je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje“.  Ustanovení 

§ 79 odst. 1, 2 OSŘ dále tyto požadavky specifikuje. Návrh by měl tedy obsahovat: 

označení soudu, označení účastníků a případně jejich zástupců, označení věci, již se 

návrh týká, dále vylíčení rozhodných skutečností, označení důkazů a žalobní petity, 

                                                 
136 RADVANOVÁ, S. ZUKLÍNOVÁ, M. Kurs občanského práva - Instituty 

rodinného práva. 1999, s. 171 - 172. 
137 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. [online] 3. podstatně rozš. vyd. Praha: 

C. H. Beck. 2009. [cit. 2015-05-24] Dostupné z <http://www.beck-online.cz/>. 
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tedy to, čeho se navrhovatel domáhá. To vše je pak nutné opatřit datem a podpisem 

navrhovatele nebo jeho zástupce či zmocněnce.  

Jak lze dovodit z výše uvedeného výčtu, je nutné připojit také důkazy, o něž svůj 

návrh navrhovatel opírá. Zásada dispoziční je totiž spojena s uplatněním zásady 

projednací, z níž vyplývá, že účastníci mají povinnost tvrdit skutečnosti významné 

pro řízení a předkládat o nich důkazy.138  

Vedle obecných náležitostí by měl návrh obsahovat též údaje o manželství či 

partnerství, zda doposud trvá, zda žijí manželé či partneři v rodinné domácnosti, zda 

mají nezletilé děti. Ve věcech výživného musí být dokazováno především, zda a 

z jakého důvodu manžel neplní svoji vyživovací povinnost, dále osobní, rodinné a 

majetkové poměry manželů, a to včetně odůvodněných potřeb oprávněného a 

možností povinného manžela.139 

Návrh musí být určitý a přesný. Vzhledem k tomu, že navrhovatel disponuje řízením, 

je nutné přesně vymezit povinnost, jež má být žalovanému uložena, dále konkrétně 

určit částku, kterou navrhovatel žádá. Naplnění těchto náležitostí je velmi důležité, 

jelikož soud je při rozhodování návrhem vázán, nemůže rozhodovat o jiných 

otázkách než v návrhu uvedených, ani nad jejich rámec.  140 

Návrh je možné doručit buď v písemné podobě, elektronicky s přiloženým 

elektronickým podpisem nebo zaslat datovou schránkou.  

7.2.2. Příslušnost soudu  

Pro účely podání návrhu je nutné určit věcně a místně příslušný soud, přičemž platí, 

že takový soud se určí dle okolností rozhodných v  době podání návrhu.141 Věcně 

příslušným soudem je pro řízení o výživné vždy okresní soud (v Praze obvodní  soud, 

                                                 
138 HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. 

Beck. 2009. [online] Dostupné z <http://www.beck-online.cz/>. 
139 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 19.12.1977, sp. zn. Cpj 36/77 In: 

POLIŠENSKÁ, P. Přehled judikatury ve věcech manželství: (s přihlédnutím k 

novému občanskému zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 335-336. 
140 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2006, sp. zn. 30 Cdo 2694/2005 In: 

POLIŠENSKÁ, P. Přehled judikatury ve věcech manželství: (s přihlédnutím k 

novému občanskému zákoníku). 2013, s. 343. 
141 Viz. ustanovení § 11 odst. 1 OSŘ. 

http://www.beck-online.cz/
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v Brně Městský soud) dle § 9 odst. 1 OSŘ. Místní příslušnost soudu se pak určí dle 

§ 87 odst. 1 OSŘ jako obecný soud žalovaného, tedy soud, do jehož obvodu spadá 

bydlištěm povinný manžel či partner.  

7.2.3. Soudní poplatek 

Zpravidla je s podáním návrhu spojováno zaplacení soudního poplatku. Ovšem 

soudní poplatek by neměl znesnadňovat přístupu k  soudu a s tím související 

uplatnění nároku. Proto zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve  znění 

pozdějších předpisů. v určitých případech stanoví případy, kdy podání návrhu není 

podmíněno zaplacením poplatku. 

Jedním z případů tzv. osobní osvobození je navrhovatel řízení o určení či zvýšení 

výživného, který bude od soudního poplatku osvobozen dle § 11 odst. 2 písm. c). 

Kdo podává návrh na zrušení anebo snížení vyživovací povinnosti osvobozen není.  

Osvobození není možné vykládat tak, že soudní poplatek nebude zaplacen vůbec. 

V případě, že navrhovatel uspěje ve věci, v níž byl od poplatku osvobozen, zaplatí 

soudní poplatek nebo jeho část (dle tzv. zásady úspěchu ve věci) žalovaný. V  případě 

neúspěch zaplatí ten, kdo návrh podával.142 Částka, jež má být uhrazena bude tvořit 

součást výroku rozhodnutí. Výpočet se provádí dle Sazebníku poplatků, který tvoří 

přílohu výše uvedeného zákona, přičemž je zohledněn úspěch ve věci. 143, 144 

7.3. Průběh řízení v prvním stupni a dokazování 

Soudní řízení o přiznání výživného nebývají jednoduchá. Na obou stranách sporu 

značně pracují emoce, o to více, pokud již proběhlo rozvodové řízení (či řízení o 

zrušení registrace), mnohdy se během řízení probírají citlivé záležitosti, což není pro 

účastníky příjemné. Obecně se taky v těchto typech řízení obtížně prokazují tvrzené 

skutečnosti. 

                                                 
142 Viz. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.  
143 KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 2014, s. 93.  
144 WALTR, R. Zákon o soudních poplatcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 2-10, 42-50. 
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7.3.1. Příprava a zahájení řízení 

Po přijetí návrhu soud zašle žalobu druhé straně, přičemž ji často vyzve k vyjádření. 

Obecně platí, že před jednáním by měl soudce učinit všechny přípravné kroky tak, 

aby mohlo být rozhodnuto při prvním jednání. Následně pak nařídí ústní jednání, 

doručováno je všem účastníkům do vlastních rukou bez možnosti náhradního 

doručení.  

Řízení o výživné v prvním stupni předsedá samosoudce.145 Jednání je ústní a zásadně 

veřejné. Každý účastník si může zvolit svého. Vzhledem k tomu, že je vždy 

upřednostňována dohoda účastníků, soudce na začátku řízení ověří dotazem na 

účastníky možnost smírného řešení. Pokud strany nejsou přístupné dohodě, započne 

se s dokazováním.  

7.3.2. Dokazování 

Účelem dokazování v těchto typech řízení je primárně zjistit, jaké důvody vedly 

navrhovatele k soudnímu uplatnění jeho práva, u výživného manželů a partnerů pak 

z jakého důvodu není plněno dobrovolně, a také zda spolu manželé či partneři sdílejí 

rodinnou domácnost. Je-li vedeno řízení již po zániku svazku, bude se muset soud 

zabývat okolnostmi, které byly příčinou rozvratu manželství, nebo proč se stalo 

partnerství nefunkčním.  

Dále je s ohledem na ustanovení § 913 odst. 1, 2 OZ brát v  potaz také další 

skutečnosti týkající se účastníků, především ohledně jejich zdravotního stavu, 

výdělečné činnosti, rodinných poměrů zejména ve vazbě na jejich děti. 

Primárně se provádí výslechy stran. Obě strany vylíčí rozhodné skutečnosti a svůj 

postoj k návrhu. Účastníci mohou pro podložení svých tvrzení navrhnout také 

výslech dalších osob.  

Dále jsou prováděny listinné důkazy, které slouží jako stěžejní pro zjištění 

majetkových poměrů na straně oprávněného i povinného. V otázkách výživného je 

lze považovat za více objektivní, a tak i více relevantní pro rozhodování. Ve vazbě 

na dokazování majetkových poměrů je předně nutné vytknout fakt, že zákon 

neukládá manželovi či partnerovi přímou povinnost doložit soudu jeho majetek a 

                                                 
145 Viz. ustanovení § 36a odst. 2 OSŘ. 
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příjmy. Dle ustanovení § 51 odst. 3 písm. c) bod 3. zákona č. 280/2009 Sb., daňového 

řádu, je sice možné, aby na žádost správce daně sdělil soudu informace získané při 

správě daní pro účely rozhodování o výživném, nicméně je na uvážení, nakolik tyto 

údaje odrážejí reálnou situaci.146 Tento problém vzniká ale především u osob 

samostatně výdělečně činných a podnikatelů, kde není možné zjistit příjmové 

poměry zprávou od zaměstnavatele. 

Často je jako důkaz předkládána také zpráva místního Úřadu práce, v níž je 

posuzována možnost zaměstnávání žalujícího manžela, případně, je-li 

nezaměstnaný, jak se k hledání zaměstnání staví a podobně.147 Z dalších listin je pak 

možné jmenovat zprávy od zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů, zprávy bank o stavu 

účtů, hodnocení z místních úřadů a atd.148 

Nová úprava podává soudům pomocnou ruku a podrobněji stanoví, ke kterým 

okolnostem by měl soud zvláště přihlížet. Nicméně ale i do těchto druhů řízení se 

promítá zásada volného hodnocení důkazů. Je tedy na soudci, které konkrétní důkazy 

zohlední a jakou váhu jim bude přičítat.  

7.4. Rozhodnutí  

Poté co byly provedeny všechny důkazy, není dalších návrhů a strany přednesly své 

závěrečné řeči, vyhlásí soud rozsudek ve věci. 

Do třiceti dnů od vyhlášení má soud povinnost doručit účastníkům písemné 

vyhotovení rozsudku. Stěžejní částí je výrok rozsudku obsahuje konstatování 

konkrétní vyživovací povinnosti a přesné určení částky, kterou je jeden manžel či 

partner povinen hradit druhému. O výživném tedy soud rozhodne deklaratorně, 

přičemž platí, že je vázán žalobním návrhem, není tedy možné, aby přiznal částku 

vyšší, než byla požadována, i kdyby o tom byl přesvědčen. 149 Součástí výroku bude 

rozhodnutí o nákladech řízení včetně soudního poplatku. Rozsudek musí být také 

řádně odůvodněn. V odůvodnění soud uvede, které skutečnosti jej vedly 

                                                 
146 MOZGOVÁ, K. Právní úpravy rozvodu a výživného mezi rozvedenými manžely v 

ČR a vybraných evropských státech. 2014, s. 127. 
147 KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 2014, s. 67- 68. 
148 tamtéž, 2014, s. 94 – 96. 
149 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 56 
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k rozhodnutí, zhodnotí veškeré provedené důkazy, případně odůvodní, z  jakého 

důvodu některé provedeny nebyly, odůvodní postup, jímž došel k  částce, kterou 

přiznal oprávněnému apod. Účelem odůvodnění je přezkoumatelnost rozhodnutí.  

Na konci musí následovat poučení o možných opravných prostředcích. 150 

Řízení je možné skončit vedle rozsudku též rozsudkem pro uznání či smírem.151 

7.4.1. Odvolání a právní moc rozhodnutí 

V případě, že některý z účastníků s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může proti němu 

dle § 204 odst. 1 OSŘ podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemného 

vyhotovení. V odvolání je nutno uvést v jakém rozsahu je dané rozhodnutí napadáno, 

dále tzv. odvolací důvod, tj. v čem dotyčný spatřuje nesprávnost rozhodnutí, a čeho 

se odvoláním domáhá. K řízení o odvolání je příslušný krajský soud.  

Nebude-li podáno odvolání, nabývá marným uplynutím lhůty rozsudek právní moci. 

7.4.2. Změna rozhodnutí 

Rozsudek vydaný v řízení o výživné nezakládá překážku věci rozsouzené (res 

iudicata). To znamená, že v případě podstatné změny okolností pro výši či trvání 

výživného je možné se obracet na soud opakovaně.152 Změna soudního rozhodnutí 

ohledně snížení či zvýšení výživného je přípustná vždy zásadně na návrh a od doby, 

kdy došlo k oné změně poměrů (viz. § 163 OSŘ). Ostatně, k  tomuto opakovaně 

judikoval Nejvyšší soud, například v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2010, 

sp. zn. 21 Cdo  459/2010.153  

                                                 
150 KOVÁŘOVÁ, D. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. 2014, s. 99 – 102. 
151 HOLUB, M. NOVÁ, H. PTÁČEK, L. SLADKÁ HYKLOVÁ, J. Zákon o rodině 

s komentářem, judikaturou a předpisy souvisejícími . 2007, s. 345. 
152 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo. 2015, s. 79. 
153 POLIŠENSKÁ, P. Přehled judikatury ve věcech manželství: (s přihlédnutím k 

novému občanskému zákoníku), 2013, s. 331-334 
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8. Srovnávací analýza počtu řízení ve věcech výživného 

8.1. Úvodem 

V předchozích kapitolách byla teoreticky shrnuta hmotněprávní i procesněprávní  

úprava výživného. Pro dokreslení teorie bude následující kapitola krátce zaměřena 

na srovnání jednotlivých druh vyživovací povinnosti na základě statistických dat.154 

Analýza bude primárně vycházet ze statistik o počtu pravomocně rozhodnutých věcí, 

které  každoročně zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti, a to konkrétně za období 

let 2008 - 2014. Jak bylo řečeno, je zde mapován počet pravomocně skončených 

věcí v České republice v průběhu let ve vazbě na jednotlivé druhy vyživovací 

povinnosti, přičemž je vždy odlišeno pohlaví oprávněného. Pro srovnání byla do 

tabulky zahrnuta také data ohledně počtu řízení o vyživovací povinnost ke zletilým 

dětem. Nicméně největší počet řízení připadá stále velmi výrazně na řízení o 

vyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem.155 

Tabulka 1 - Počet pravomocně skončených věcí v ČR dle jednotlivých druhů výživného  

Druh vyživovací povinnosti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

výživné mezi manžely  

- ve prospěch manželky 
1796 1496 1451 1329 1189 1098 869 

výživné mezi manžely  

- ve prospěch manžela 
98 82 99 105 98 65 46 

výživné rozvedeného manžela  

- ve prospěch manželky 
680 459 469 476 418 362 265 

výživné rozvedeného manžela 

- ve prospěch manžela 
86 80 109 104 73 69 19 

vyživovací povinnost mezi 

partnery - stanovená mezi 

ženami 

14 10 14 13 21 16 1 

vyživovací povinnost mezi 

partnery - stanovená mezi muži 
0 1 1 1 1 2 1 

vyživovací povinnost rodičů ke 

zletilým dětem 
3986 3856 4251 4843 4595 4645 6585 

                                                 
154 Justice.cz. InfoData: Statistika a výkaznictví. Přehled pravomocných rozhodnutí 

soudů v občanskoprávních věcech podle druhu sporů. [online]. [cit. 2015-06-01]. 

Dostupné z: <http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html> 
155 V roce 2014 celkem 44 476 řízení o výživné na nezletilé dítě. In: tamtéž. 

http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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8.2. Výživné manželů 

Hned u prvního institutu je v počtu řízení možno sledovat zásadní rozdíl ve vazbě 

na pohlaví oprávněného. Data dokazují, co bylo zmiňováno již v  teoretické části, a 

to že v převážné většině případů se se svými návrhy obracejí na soud ženy. Důvody 

budou zřejmě tkvět v stále ještě přetrvávajícím tradiční rozdělením rolí v rodině, 

tedy vzorec, kdy se žena stará o děti a domácnost a muž zajišťuje rodinu po stránce 

finanční. Žena, setrvávajíc v domácnosti bez výraznějšího příjmu je tak odkázána na 

finanční pomoc manžela. V případě, že manžel z jakéhokoli důvodu neplní vůči 

manželce svou vyživovací povinnost dobrovolně, nezbývá ženě nic jiného než svůj 

nárok uplatňovat soudně.  

 Nemalou měrou se na těchto nerovnostech jistě podepisuje také fakt, že muži mají 

průměrně vyšší příjmy. Vzhledem k tomu, že vyživovací povinnost manželů se řídí 

zásadou stejné životní úrovně, je nutné pak ženě prostředky dorovnávat.  

Ovšem, i přes poměrně jasná čísla není možné případy generalizovat. Jistě si lze 

představit i případy, kdy se ženy obrací na soud s  nárokem z jiných důvodů. 

8.1.  Výživné rozvedeného manžela 

Ve většině bude analýza navazovat na předchozí odstavce, ačkoli u výživného 

manželů po rozvodu nejsou rozdíly toliko markantní. Počet řízení je celkově nižší 

než u výživného mezi manžely, opět ovšem výrazně převyšují řízení skončená ve 

prospěch ženy. Příčiny lze zhodnotit stejně jako u předchozího institutu.  

Dle údajů Českého statistického úřadu156 bylo v v České republice rozvedeno 26 764 

manželství, z toho 17 054 na návrh ženy. Ve srovnání s tímto údajem je počet řízení 

o výživné po rozvodu manželství zanedbatelný. Příčinu je možné vyvozovat z faktu, 

že přiznání nároku vyplývá z oprávněných potřeb oprávněného, a celkově je nutno 

splnit velké množství podmínek. Je proto možné, že velká část návrhů vůbec 

                                                 
156 Český statistický úřad. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 4. čtvrtletí 2014. 

Rozvody podle regionů soudržnosti, krajů a okresů. [online]. [cit. 2015-06-10] 

Dostupné z: 

<https://www.czso.cz/documents/10180/20555777/13006214q451.pdf/01f98a3d-

416e-4c81-8d29-5b453de2f4fc?version=1.1> 

 

https://www.czso.cz/documents/10180/20555777/13006214q451.pdf/01f98a3d-416e-4c81-8d29-5b453de2f4fc?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/20555777/13006214q451.pdf/01f98a3d-416e-4c81-8d29-5b453de2f4fc?version=1.1
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neobstojí. Ostatně, vliv může mít jistě i to, že rozvedení manželé se zřejmě většinou 

po nepříjemných zkušenostech z rozvodového řízení nechtějí znovu vracet k  soudu 

a uplatňovat svůj nárok.  

8.2. Výživné mezi registrovanými partnery 

Počty řízení o výživné mezi registrovanými partnery jsou oproti jiným zanedbatelné. 

Jako největší důvod lze jistě uvést fakt, že uzavírání registrovaných partnerství bylo 

v České republice umožněno až v roce 2006, kdy byl přijat zákon o registrovaném 

partnerství. Svazky tak byly uzavřeny teprve nedávno. 

Data ohledně počtu řízení o výživné mezi partnery po zrušení registrace nejsou 

v přehledu uváděna z toho důvodu, že doposud žádné takové řízení neproběhlo.  
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9. Právní úprava v Německu a na Slovensku 

Jak již bylo řečeno v úvodu, ráda bych stručně nastínila úpravu dané problematiky 

tak, jak ji pojímá německý a slovenský právní řád. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

sousední země, dá se předpokládat, že bude častěji docházet k uzavírání manželství 

mezi občany české a slovenské či německé národnosti. Za takové situace může nastat 

kolize obou právních řádů, proto není od věci se v  ní alespoň stručně orientovat. 

Dalším důvodem byla jistá vázanost tuzemského právního řádu k oběma zvoleným 

úpravám. 

9.1. Slovenská právní úprava 

9.1.1. Obecně 

Při srovnání úpravy je nutné zohlednit, že se společenství, které do konce roku 1992 

spojovalo Českou a Slovenskou republiku, dodnes odráží v právních řádech obou 

zemí. Vzhledem k tomu, že se obě země po rozpadu federace snažily o zachování 

právní kontinuity, převzal slovenský právní řád zákon č. 94/1964 Sb., o rodině. 

Tento byl pak několikrát novelizován.  Až v roce 2005 byl přijat nový zákon č. 

36/2005 Z. z., o rodině. Ačkoli nový zákon poměrně výrazně zasáhl do většiny 

ustanovení, ustanovení o výživném manželů byla dotčena pouze minimálně. 157 

9.1.2. Výživné mezi manžely 

Každému institutu je systematicky věnován zvláštní oddíl, přesto je samotná úprava 

strohá. Vzájemnou vyživovací povinnost manželů upravuje slovenský zákon o 

rodině pouze v ustanovení § 71, jehož znění je téměř totožné jako ustanovení § 91 

dnes již neplatného zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.  

Norma je koncipována obecně, celé ustanovení staví na zásadně stejné životní úrovni 

obou manželů, aniž by určovala kritéria k jejímu posouzení. Pouze stanoví povinnost 

soudu přihlédnout k péči o společnou domácnost. Jako korektiv používá institut 

dobrých mravů. Úprava tak poskytuje soudní praxi pro rozhodování rozsáhlou 

diskreci. Primárně však vychází z toho, že mezi manžely bude plněno dobrovolně a 

                                                 
157 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine: komentár. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, 

str. 5-20. 
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řízení o určení výživného může být zahájeno pouze na návrh jednoho z  manželů, 

není-li druhým manželem plněno. Ustanovení přiznává vyživovací povinnosti mezi 

manžely prioritní postavení, stejně jak je tomu v české úpravě. Vyživovací povinnost 

není možné vyloučit či omezit, na její existenci nemá vliv ani zrušení bezpodílového 

vlastnictví mezi manžely. Zánik vyživovací povinnost je spojen se smrtí 

oprávněného či povinného, rozvodem či prohlášením manželství za neplatné.  

Procesní úpravu pro řízení o přiznání výživného obsahuje zákon č. 99/1963 Z. z, 

občiansky súdny poriadok. Pro řízení je příslušný okresní soud. 158, 159 

9.1.3. Výživné mezi rozvedenými manžely 

Slovenská úprava nazývá tento institut jako „příspěvek na výživu rozvedeného 

manžela“ a upravuje jej v § 72 – 73 zákona č. 36/2005 Z. z. Zde je oproti 

předchozímu ustanovení o výživném manželů úprava značně konkrétnější.  

Nárok je koncipován stejně jako v české úpravě, tedy nárok může uplatit rozvedený 

manžel neschopný samostatné výživy v rozsahu přiměřené výživy.  

Významnou odlišností je, že zákon o rodine stanoví, že příspěvek na výživu je 

možné přiznat nejdéle na dobu pěti let od rozvodu manželství. Omezení sice neplatí 

absolutně, soud může dobu výjimečně prodloužit. I tak je ovšem toto ustanovení 

nutno vnímat pozitivně, jelikož díky tomu dojde k zamezení šikanóznímu 

uplatňování tohoto práva a související právní nejistotě bývalých manželů. Právo na 

příspěvek na výživu zaniká tedy uplynutím doby, dále uzavřením nového manželství 

oprávněným manželem a v případě smrti povinného. V úpravě absentuje úprava 

sankčního výživného.160 

9.1.4. Registrované partnerství 

V první řadě je nutné říci, že slovenská právní úprava neobsahuje institut 

registrovaného partnerství a aktuálně není osobám stejného pohlaví umožněno 

                                                 
158 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine: komentár. 2013, str. 437- 444. 
159 KRÁLÍČKOVÁ, Z. Nové slovenské rodinné právo. Bulletin advokacie, 2005, č. 

7-8, s. 46. 
160 PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine: komentár. 2013, str. 445- 453. 
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uzavírat ani jakýkoli jiný právně relevantní svazek. Po dlouhou dobu je legalizace 

těchto svazků velmi diskutovanou otázkou. 

Na Slovensku je však významně zakořeněn institut tradiční rodiny, o jehož výhradní 

zachování zatím úspěšně bojují slovenští konzervativci. Nicméně silné vlivy jsou 

také na straně aktivního boje pro zrovnoprávnění homosexuálních párů, 

nejvýznamnější je iniciativa Inakosť 161, která významně usiluje o přijetí zákona o 

registrovaném partnerství na Slovensku. V poslední době tlaky sílí, v únoru tohoto 

roku dokonce proběhlo referendum o ochraně rodiny, v němž byly kladeny otázky 

týkající se institutu manželství a s tím spojených práv a povinností ve vazbě na 

svazky osob stejného pohlaví. Referendum sice bylo kvůli nízkému počtu voličů 

shledáno neplatným, nicméně vedlo alespoň k zesílení dialogu mezi oběma 

stranami.162, 163 

9.1.5. Dílčí závěr 

Celkově lze zhodnotit, že úprava je téměř totožná s úpravou tuzemskou, s to 

především proto, že úprava navazuje na zákon o rodině, který byl do nedávné doby 

platný i na našem území. Obsahově nejsou shledány zásadní odlišnosti, vyjma 

zmiňovaného institutu registrovaného partnerství, který slovenská právní úprava 

vůbec nezná. 

9.2. Německá právní úprava výživného 

9.2.1. Obecně 

Co se týče obecné právní úpravy rodinného práva v Německé spolkové republice, 

jádro je obsaženo v hlavním civilním kodexu, zákoně č. 2321/1896 ze dne 18.8.1896, 

Bürgerliches Gesetzbuch, který je pak doplněn formou speciálních zákonů  164.  

                                                 
161 Iniciativa Inakosť. [online]. [cit. 2015-06-13] Dostupné z: 

<http://www.inakost.sk/> 
162 Referendum o rodině na Slovensku. [online]. [cit. 2015-06-13] Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/300790-ano-tradicni-rodine-rekla-jen-

petina-slovaku-referendum-je-neplatne/> 
163 Aliance za rodinu. [online]. [cit. 2015-06-13] Dostupné z: 

<http://www.alianciazarodinu.sk/preco/> 
164 Např. zákon o řízení ve věcech rodinných a další.  
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Jádro úpravy vyživovací povinnosti během manželství a po jeho zániku není 

výjimkou, a je upraveno v BGB. Úprava registrovaného partnerství včetně 

vyživovací povinnosti je upravena mimo BGB ve speciálním zákoně stejně jako u 

nás, nicméně v případě německé úpravy není na místě toto kritizovat s  ohledem na 

stáří celého kodexu. 

Vzhledem k tomu, že BGB sloužilo jako významný inspirační zdroj pro 

rekodifikované občanské právo, bude ve zkratce nastíněna také německá úprava 

výživného. 

9.2.2. Výživné mezi manžely 

Německá úprava výživného mezi manžely se zásadně neliší od české. Úprava se 

nachází v ustanoveních § 1360 a násl. BGB. Vychází ze zásady, že manželé mají 

vzájemnou vyživovací povinnost.  

9.2.3. Výživné rozvedeného manžela 

Výživné rozvedeného manžela je taktéž upraveno v  německém občanském 

zákoníku, konkrétně v ustanoveních § 1569-1576 BGB.  

Celá koncepce vyživovací povinnosti po rozvodu staví na princip vlastní 

odpovědnosti, tedy že po rozvodu manželství je každý z  manželů za svou výživu 

odpovědný sám.165 Solidarita po zániku manželství je tak omezena a k plnění může 

docházet pouze, souvisí-li potřebnost oprávněného manžela se zaniklým 

manželstvím. 

Ustanovení § 1570 – 1576 BGB pak vymezují právě tyto jednotlivé aspekty, pro něž 

lze výživné přiznat a vytváří tak sedm „poddruhů“ výživného rozvedeného manžela. 

Hlavní podmínkou je neschopnost jednoho z bývalých manželů se živit, a to pouze 

z důvodů, které zákon taxativně vymezuje, a to péče o dítě, stáří, nemoc, 

nezaměstnanost, rozdíl v příjmech, vzdělání či jiné spravedlivé důvody.  

Právě zde lze spatřovat podobnost s novou tuzemskou úpravou občanského 

zákoníku. Český zákonodárce však následující důvody vtělil pouze do výčtu  

podmínek, které musí soud při rozhodování uvážit. Německá úprava k  tomu 

                                                 
165 viz. ust. § 1569 BGB. 
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přistupuje přísněji a vyvodí z těchto podmínek přímo jednotlivé poddruhy výživného 

rozvedeného manžela. 

Při rozhodování mají být zohledněny schopnosti, možnosti a majetkové poměry 

povinného, avšak německá úprava bere v potaz příjem potenciální.166 

9.2.4. Výživné mezi registrovanými partnery 

Německo se řadí mezi státy, jejichž právní řád zahrnuje úpravu registrovaného 

partnerství. Úprava není doposud součástí BGB, ale poskytuje ji zvláštní zákon o 

registrovaném partnerství, který byl přijat na počátku roku 2001.167  

Co se týče obsahu zákona, je celkově poměrně stručný. V mnohém používá pouze 

odkazovací ustanovení na občanský zákoník.  

V aspektech vyživovací povinnosti tomu není jinak. Ustanovení § 12 citovaného 

zákona stanoví, že partneři mají stejná práva a povinnosti , přičemž v rozsahu 

vyživovací povinnosti odkazuje na úpravu výživného manželství obsaženou v  BGB, 

která se užije obdobně.  

9.2.5. Výživné mezi partnery po zrušení registrace 

Úprava se nachází v § 16 zákona o registrovaném partnerství, kde je systematicky 

řazená mezi důsledky zrušení registrace. Stručné ustanovení konstatuje opět zásadu 

vlastní odpovědnosti partnerů po zániku partnerství. Pro případy, kdy partner není 

po zrušení svazku schopen samostatné výživy, je možné uplatňovat nárok, který se 

bude řídit ustanoveními §1570 až 1586b a 1609 BGB. 

9.2.6. Dílčí závěr 

Německá právní úprava se zásadně neliší od české úpravy. Úprava v  BGB možná 

klade větší důraz na odpovědnost jednotlivce po zániku manželství či partnerství, 

nicméně v samotné koncepce nároků nejsou zásadní odlišnosti. Taktéž systematika 

právní úpravy je totožná, jádro úpravy je zahrnuto do hlavního civilního kodexu, 

                                                 
166 MOZGOVÁ, K. Právní úpravy rozvodu a výživného mezi rozvedenými manžely 

v ČR a vybraných evropských státech. 2015. s. 120-123. Disertační práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Právnická fakulta. 
167 Lebenspartnerschaftsgesetz. 
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přičemž jediná oddělená zůstává úprava registrovaného partnerství. Jedná se však o 

stroze pojatý předpis, které v mnohém zpětně odkazuje do občanského zákoníku.  
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Závěr 

Vyživovací povinnost manželů, rozvedeného manžela a vyživovací povinnost ve 

vztahu registrovaných partnerů v průběhu partnerství, i po jeho zániku, jsou jedny 

z několika druhů vyživovací povinnosti, které zákonná úprava stanovuje. Vzhledem 

k tomu, že z hlediska teorie i praxe se jedná o problematiku značně rozsáhlou, 

zaměřila jsem se pouze na instituty výše uvedené. Největší pozornost odborné i 

laické veřejnosti je věnována vyživovací povinnosti rodičů k  dětem, nelze opomíjet 

ani význam těchto institutů. V předkládané práci jsou všechny uvedené vztahy 

charakterizovány a vzájemně srovnávány.  

Mým cílem bylo zároveň srovnání právní úpravy, a to původní úpravy zákona o 

rodině platné do konce roku 2012, a úpravy aktuální, která je nyní součástí 

občanského zákoníku. Při tomto srovnání jsem dospěla k závěru, že úprava nebyla 

významným způsobem změněna. Nejzásadnější posun nastal právě v  již zmiňované 

systematice, kdy stěžejní část rodinného práva byla přesunuta do civilního kodexu. 

Tento krok hodnotím kladně, dle mého názoru je správně součástí základního 

předpisu pro občanskoprávní vztahy. Naopak, nesouhlasím s  krokem zákonodárce, 

jež ponechal odděleně úpravu registrovaného partnerství. Minimálně jako vyjádření 

rovnosti osob, by měla být úprava součástí občanského zákoníku a navazovat tak  

například na úpravu manželství. Věcných změn v rámci mnou vybraných institutů 

není mnoho. U některých ustanovení byla změněna dikce zákona, která více ctí 

dobrovolnost plnění a dohodu účastníků, jinde došlo k  přesnějšímu vymezení kritérií 

potřebných pro vznik nároku. Tento posun je zcela jistě krok správným směrem a 

znamená přiblížení se evropským standardům a vůbec modernímu civilnímu právu.  

Obsahové nedostatky v nové úpravě neshledávám. Jedině snad co se týče časové 

neomezenosti vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely, která se již 

v minulosti v rozhodovací praxi jevila jako problematická. Zákonodárce nezvolil 

časovou hranici například na rozdíl od slovenské úpravy, nicméně výslovně stanovil 

dobu od rozvodu jako jeden z významných kritérií mající vliv na přiznání výživného. 

Snad tento krok přejme i soudní praxe a dosáhne se tak požadovaného efektu, kterým 

je zejména ochrana právní jistoty a zabránění zneužití práva.  
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Co se týče dalších částí práce, v části věnované řízení jsem se snažila zahrnout 

samozřejmě zákonnou úpravu, ale zároveň čerpat také z  příslušné judikatury. 

Následně jsem se krátce věnovala statistickému zhodnocení vybraných tematických 

okruhů. Některá čísla byla překvapivá, nejvíce asi markantní rozdíl mezi počtem 

řízení ve prospěch ženy a ve prospěch muže. V poslední části jsem se věnovala 

stručné komparaci tuzemské úpravy s cizími právními řády, konkrétně slovenským 

a německým. Rozdílnost úprav lze hodnotit jako minimální, všechny vycházejí ze 

stejných zásad a upravují instituty obdobně. Nejvíce překvapující pro mě bylo 

zjištění, že se Slovensko řadí k zemím, které nepovolují sňatky ani jinou formu 

právního svazku osobám stejného pohlaví. Tento postoj dle mého názoru není 

správný a odporuje zásadám zákazu diskriminace. 
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Resumé 

Předkládaná práce se věnuje výživnému, konkrétně vyživovací povinnosti mezi 

manžely v průběhu manželství i po jeho zániku, a vyživovací povinnosti 

registrovaných partnerů.   

Vyživovací povinnost a právo na výživné je v poslední době ve společnosti velmi 

diskutované téma, a to zejména v důsledku vysoké rozvodovosti. Není novinkou, že 

rozvod manželství či zánik partnerství výrazně ovlivní všechny zúčastněné nejen 

citově, ale také ekonomicky. Právě v těchto případech zákon poskytuje ekonomicky 

slabším členům rodiny ochranu v podobě institutů vyživovací povinnosti. Největší 

pozornost bývá ale věnována výživnému rodičů vůči dětem, a ostatní druhy jsou 

odsunovány do pozadí, ačkoli jim rozhodně nelze přičítat menší význam.  

Cílem práce je analyzovat aktuální právní úpravu výše jmenovaných institutů 

v českém právním řádu a srovnat jí s původní úpravou již zrušeného zákona o rodině. 

Po nedávné občanskoprávní rekodifikaci byla totiž většina relevantních ustanovení 

začleněna do občanského zákoníku, avšak obsahově nebyla nikterak zásadně 

měněna. 

Práce se v zásadě dělí do čtyř hlavních celků. První, nejvýznamnější část mapuje 

hmotněprávní úpravu všech výše uvedených institutů, snaží se je definovat, blíže 

charakterizovat a věnovat se související problematice. Vzhledem k  tomu, že nároky 

plynoucí z těchto institutů musejí být často uplatňovány soudně, další  část práce 

pojednává o řízení o výživné se zaměřením na náležitosti návrhu a následné 

dokazování. V návaznosti na kapitolu o řízení, se třetí část práce věnuje 

analytickému zhodnocení statistických údajů o počtu pravomocně skončených řízení 

o jednotlivé druhy výživného a zaměřuje se na příčiny, které k  těmto číslům vedou. 

Poslední část nastiňuje úpravu zahraniční, a to konkrétně úpravu v Německu a na 

Slovensku. Vzhledem k tomu, že se jedná o sousední státy, dá předpokládat, že 

budou častěji uzavírány národnostně smíšené sňatky či partnerství, proto je vhodné 

se alespoň rámcově v úpravě orientovat. 
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