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1 ÚVOD 

1.1 PŘEDMĚT A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Mezinárodní právo soukromé je odvětvím práva, jehož předmětem jsou 

soukromoprávní poměry s mezinárodním prvkem. Na mezinárodní prvek můžeme 

pohlížet jako na určitý element právního poměru, který přesahuje do právního řádu 

jiného státu. Namísto mezinárodního prvku se můžeme v literatuře často setkat s 

pojem přeshraniční prvek, zahraniční prvek nebo cizí prvek. Ačkoliv se jedná o 

různé názvy, tak v zásadě označují tutéž skutečnost, která zapříčiňuje existenci 

právního poměru s právně relevantním přesahem do zahraničí. Mezinárodní prvek 

může spočívat v subjektu právního poměru, ve skutečnosti relevantní pro právní 

poměr, v předmětu právního poměru, ale také může mít jinou podobu, která je pro 

daný poměr významná. Definici pojmu mezinárodní prvek nenajdeme ve 

vnitrostátních předpisech upravující mezinárodní právo soukromé a jeho definici se 

vyhýbají i přepisy práva unijního a mezinárodního.1 

Potřeba mezinárodního práva soukromého a stále se zvyšující nezbytnost 

takové úpravy2 vyplývá z doby, ve které žijeme. Výsledkem rozvoje průmyslu, vědy 

a techniky v posledních dvou stoletích je mimo jiné zvýšená migrace osob, relativní 

zkrácení vzdáleností mezi jednotlivými místy na Zemi, postupný vznik globalizace, 

zrychlení a změna životního stylu. Zejména vysoká migrace osob a propojenost lidí 

prostřednictvím internetu umožňuje v porovnání s minulostí lepší možnost obchodu 

nebo styku lidí z různých koutů světa, což současně způsobuje častější střety 

různých právních řádů.  

Výše zmíněná proměna společnosti s sebou přináší vznik smíšených rodin, 

ať už uzavřením manželství, registrací nebo fakticky. Mezi členy rodiny pak 

                                                      

1 Srov.  Recitál 4 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 
rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 

2 V rámci Haagské konference již vzniklo přes 40 úmluv, které se zabývají úpravou mezinárodního práva 
soukromého. Zdroj: Convention, Protocols and Principles. Haagská konference mezinárodního práva 
soukromého [online]. [ cit. 16.6.2016] Dostupné z https://www.hcch.net/ . 

https://www.hcch.net/
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vznikají mimo jiné i vyživovací povinnosti, u kterých se může v takových případech 

objevit pochybnost, který právní řád se na ně bude aplikovat. Z toho důvodu bych se 

v této diplomové práci chtěla věnovat převážně vyživovací povinnosti a jejím 

aspektům v rámci mezinárodního práva soukromého. 

Vyživovací povinnost je pojem z oblasti rodinného práva. Jeho úpravě na 

úrovni mezinárodního práva soukromého je dána velká pozornost, kterou můžeme 

spatřovat kupříkladu v počtu úmluv, které byly ke sjednocení této problematiky 

vypracovány.3 Zájem na jednotné a komplexní úpravě vyplývá z faktu, že 

oprávněnými osobami na výživném bývají z velké části osoby nezaopatřené, 

kterými jsou nejčastěji děti nebo matky s dětmi nebo dospělí, kteří nejsou schopní 

z důvodu vysokého věku, mentální retardace či jiného postižení si prostředky 

k obživě obstarat sami. Jednotná úprava je žádoucí i kvůli tomu, že usnadní zjištění 

rozhodného práva a urychlí celé řízení, které zajistí oprávněným osobám výživné, 

jež u osob na výživném závislých může být klíčové. Zároveň zvýší právní jistotu a 

předvídatelnost řešení sporů vyplývajících z vyživovací povinnosti.  

Z dostupné literatury a z právních předpisů chápu vyživovací povinnost 

jako vztah mezi oprávněným a povinným, který vzniká na základě právní 

skutečnosti k tomu relevantní, kdy povinný má uloženu povinnost poskytovat 

oprávněnému obživu, aby oprávněný netrpěl hmotnou nouzí.  

V českém právním řádu je upravena vyživovací povinnost v Zákoně č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Občanský zákoník 

neobsahuje definici vyživovací povinnosti. Lze však z jeho dikce a zařazení institutu 

vyživovací povinnosti dovodit, že „výživné představuje zvláštní rodinněprávní 

případ zaopatřovacího závazku.“4 Jedná se o závazek, který vzniká ze zákona. 

Zákon zároveň taxativně vymezuje okruh osob, které mohou být stranami tohoto 

závazku v závislosti na druhu výživného: jsou to příbuzní v linii přímé, osoby 

                                                      

3 Jedná se minimálně o 6 mezinárodních smluv v rámci Haagské konference mezinárodního práva 
soukromého. Convention, protocols and principles. Haagská konference mezinárodního práva 
soukromého. [online]. [cit. 15. 6. 2016]. Dostupné z: https://www.hcch.net/ . 

4 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z., WESTPHALOVÁ L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-
975). Komentář. V Praze: C.H.Beck, 2013-. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-503-0. S. 1034. 

https://www.hcch.net/
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spojené manželstvím anebo bývalým manželstvím nebo také společným dítětem. 

Obsahem výživného je závazek povinné osoby poskytovat peněžité či nepeněžité 

plnění, kterému odpovídá právo oprávněného toto plnění požadovat a přijímat.5 

V Zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen 

„ZMPS“) a ani v žádném z dalších nástrojů rozebíraných v této diplomové práci 

není uvedena přesná definice pojmu vyživovací povinnost nebo pojmu výživné. 

Avšak instrumenty práva unijního a mezinárodního kladou požadavky na 

interpretaci pojmu výživné. V Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, 

rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech 

vyživovací povinnosti ze dne 18. prosince 2008 (dále jen „Nařízení o výživném“) je 

kladen důraz na to, aby byl tento pojem vykládán nezávisle na ostatních právních 

řádech a aby nebyl ovlivňován judikaturou jednotlivých zemí.6 Haagský protokol ze 

dne 23. listopadu 2007 o rozhodném právu ve věcech vyživovacích povinností (dále 

jen „Haagský protokol“), naopak ve svém čl. 20 vyžaduje jednotný výklad tohoto 

pojmu napříč všemi státy, ale sám definici pojmu výživné nebo vyživovací 

povinnost také nedefinuje. 

Ačkoliv v českém právním řádu existuje několik druhů vyživovacích 

povinností, tak považuji právě vyživovací povinnost rodičů vůči dětem za nejčastěji 

diskutovanou problematiku v rámci všech druhů vyživovacích povinností. I ze 

statistik Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí vyplývá, že nejčastější činnost 

z celé jejich agendy je právě pomoc při vymáhání výživného s mezinárodním 

prvkem.7 Z důvodů výše zmíněných jsem se rozhodla téma této diplomové práce 

zaměřit na vyživovací povinnost rodičů vůči dětem. Pojem děti se vztahuje nejen na 

děti nezletilé, ale i na děti zletilé, které i po dosažení zletilosti mají stále právo na 

výživu od svých rodičů, protože nejsou schopny se samy živit.8 

                                                      

5 HRUŠÁKOVÁ, KRÁLÍČKOVÁ, WESTPHALOVÁ a kol. 2013 op. cit., s. 1034. 

6 Recitál 11 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí 
a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 

7 Zpráva o činnosti úřadu za rok 2013. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí [online]. [cit. 
15. 6. 2016]. Dostupné na http://www.umpod.cz./. 

8 HRUŠÁKOVÁ, KRÁLÍČKOVÁ, WESTPHALOVÁ a kol. 2013 op. cit., s. 824. 

http://www.umpod.cz./
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I přes zaměření této práce na vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, lze 

její závěry vztáhnout i na jiné druhy vyživovací povinnosti, pokud to Nařízení o 

výživném nebo Haagský protokol nevylučují. Nařízení o výživném i Haagský 

protokol mají za cíl být aplikovány na všechny druhy vyživovacích povinností 

vyplývajících z rodinných vztahů.9 

 

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na úpravu vyživovací povinnost 

v rámci mezinárodního práva soukromého a podrobněji analyzovat zejména úpravu 

v Haagském protokolu, tedy kolizní normy, na základě kterých se podle nich určuje 

rozhodné právo pro vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem. S tím úzce souvisí i 

téma ochrany a pomoci dětem při zajištění vymáhání výživného ze zahraničí, jejichž 

oprávnění vyplývá ze soukromoprávního vztahu s mezinárodním prvkem. Za velmi 

zajímavé považuji rovněž otázky spojené s přijetím Haagského protokolu, jeho 

vztah k Nařízení o výživném a k českému vnitrostátnímu právu. Analýza vztahů 

mezi jednotlivými instrumenty, včetně pravomocí EU k přistoupení k mezinárodní 

smlouvě upravující určení rozhodného práva pro vyživovací povinnost a důsledky 

z toho vyplývající pro členské státy a Českou republiku jsou dalším z cílů, která si 

tato diplomová práce klade zde rozebrat a zároveň poukázat na zvláštnosti, jež 

přijetí Haagského protokolu doprovázely. 

 

V první části se zabývám otázkou vyživovací povinnosti, jak je upravena na 

úrovni vnitrostátní, unijní a mezinárodní. Pro úplnost zde zmiňuji nejen, kde jsou 

upraveny normy rozhodného práva, ale i normy, které upravují soudní příslušnost, 

uznání a výkon rozhodnutí, a to jak na úrovní vnitrostátní, tak na úrovni unijní a 

mezinárodní. Je zde stručně zmíněna i případná předchozí úprava a důvody, kvůli 

kterým došlo ke změnám. V poslední podkapitole první části je věnována pozornost 

Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“), jehož roli v této 

oblasti považuji za velmi významnou. Domnívám se, že když hlavním tématem této 

práce je vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, tak je nezbytné zmínit instituci, 

                                                      

9 Čl. 1 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 
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která se zabývá právní ochranou dětí na mezinárodní úrovni a popsat mechanismy, 

které Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí nabízí a v jakých dalších oblastech 

samotný Úřad své aktivity vyvíjí. 

 

V části druhé se zabývám úpravou rozhodného práva na unijní úrovni. Je 

zde rozebrán vztah mezi Nařízením o výživném, jako právním předpisem povahy 

unijní a Haagským protokolem, jako předpisem povahy mezinárodní. Zmiňuji zde i 

přistoupení EU k Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého a přijetí 

právních instrumentů ze strany EU, které tato mezinárodní organizace vytvořila pro 

úpravu vyživovací povinnosti. 

 

V poslední části se zabývám Haagským protokolem a způsobem určení 

rozhodného práva pro vyživovací povinnost rodičů vůči dětem. Jsou zde rozebraná 

obecná a zvláštní pravidla pro určení rozhodného práva, hraniční určovatelé, které 

Haagský protokol používá, oblasti působnosti rozhodného práva a zvláštnosti volby 

práva pro vyživovací povinnost. 

  

Než přistoupím k samotnému obsahu diplomové práce, tak bych zde chtěla 

blíže objasnit několik pojmů, které budu používat v textu níže.  

Prvním z nich je kolizní norma. Jedná se o zvláštní případ právní normy, 

na základě které se určí právní řád, jež se v konkrétním případě použije.10 Ta se 

odlišuje od klasické právní normy, která se skládá z hypotézy, dispozice a sankce11 

svou zvláštní legislativně technickou konstrukcí. Kolizní norma se skládá ze dvou 

částí – z rozsahu a navázání. První z nich vymezuje právní otázky, na které se 

vztahuje a druhá určuje právní řád, který na ně bude použit.12 

                                                      

10 KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. 
Brno: Doplněk, 2015. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7239-321-3, str. 99. 

11 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 
ISBN 978-80-7380-233-2. Str. 37. 

12 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit., s. 103. 
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Druhým pojmem, který je potřeba pro tuto práci vysvětlit, je upřesnění 

používání pojmu Evropské unie v textu. Jsem si vědoma změn, které nastaly 

s přijetím Lisabonské smlouvy13, která vstoupila v platnost 1. 9. 2009. Lisabonská 

smlouva mění a doplňuje ustanovení zřizovacích smluv, včetně jejich názvů. Došlo 

ke zrušení pilířové soustavy, spolu s ní i ke zrušení Evropského společenství, které 

nahrazuje Evropská unie a je jeho právním nástupcem. Evropská unie je nyní 

jediným subjektem s vnitřní i vnější právní subjektivitou.14 Z toho důvodu jsem se 

rozhodla používat v rámci cele diplomové práce jen pojmu Evropská unie, a to i 

v těch případech, kdy se hovoří o Evropském společenství.  

 

K vypracování této diplomové práce jsem použila metody analytické, 

metody deskriptivní a metody komparační. K některým otázkám této diplomové 

práce si dovoluji vyslovit vlastní subjektivní názor a danou situaci zhodnotit. 

2 PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY  

2.1 VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Hlavním pramenem mezinárodního práva soukromého na vnitrostátní úrovni je 

v současné době Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen 

„ZMPS“), který nabyl své účinnosti 1. 1. 2014 a nahradil tak Zákon č. 97/1963 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen „ZMPSaP“). Nová právní 

úprava nevznikla z důvodu nedostatečné či komplikované stávající právní úpravy, 

nýbrž kvůli celkové změně právního řádu rekodifikací práva 

soukromého. V případě, že by zůstala zachována původní právní úprava, normy 

                                                      

13Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 
společenství podepsaná dne 13. 12. 2007. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 
Evropské unie [cit. 18. 6. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ . 

14 TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Irena PELIKÁNOVÁ, et al. Právo Evropské unie. Praha: Leges, 2013. 
Student. ISBN 978-80-87576-53-3. S. 53. 

http://eur-lex.europa.eu/
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obsažené v ZMPSaP by obsahově a terminologicky neodpovídaly nově vytvořené 

rekodifikaci, ani by obsahově nenaplňovaly její účel.15 

 

2.1.1 Rozhodné právo 

Relevantním ustanovením pro určení rozhodného práva v rámci vyživovací 

povinnost rodičů vůči dětem je § 57 ZMPS o rozhodném právu ve věcech výživy, 

výchovy a péče pro nezletilé a pro některé jiné poměry. Toto ustanovení v odstavci 

prvním odkazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým je Nařízení 

o výživném, jež ve svém článku 15 odkazuje na Haagský protokol, který obsahuje 

normy pro určení rozhodného práva. Nařízení o výživném je sekundárním 

pramenem práva Evropské unie, který je pro členské státy závazný a přímo 

použitelný.16 Česká republika je vázána Haagským protokolem z toho důvodu, že 

k němu přistoupila Evropská Unie jako celek. Rozhodné právo se tedy nalézá 

v Haagském protokolu. Oba instrumenty budou podrobněji popsány a rozebrány 

v kapitole, která se věnuje Nařízení o výživném a Haagskému protokolu. 

Aktuální právní úprava tedy neobsahuje kolizní normu v pramenu vnitrostátní 

normy, jak tomu bylo v předchozím Zákoně o mezinárodním právu soukromém a 

procesním. Ustanovení § 24 ZMPSaP určovalo v odstavci prvém, že vyživovací 

povinnost rodičů vůči dětem se řídí právem státu, jehož příslušníkem je dítě. Toto 

pravidlo rozšiřovala věta druhá, kdy československého právního řádu se mohlo 

použít i v případě, žilo-li dítě v České republice a bylo-li to v jeho prospěch. 

Hraničním určovatelem v tomto případě bylo občanství dítěte, na základě kterého 

se určilo právo rozhodné, anebo se použilo norem práva Československé 

socialistické republiky, později České republiky, pokud to bylo v prospěch dítěte. 

 

                                                      

15 Důvodová zpráva k Zákonu č. 91 ze dne 25. 1. 2012 o mezinárodním právu soukromém. In: Beck-
online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. [ cit. 15.3.2016] 

16 Čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník Evropské unie, C 115, 9. 5. 2008. 
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2.1.2 Pravomoc 

Co se týká pravomoci ve věcech výživy rodičů vůči dětem, je relevantním 

ustanovením § 56 ZMPS o pravomoci ve věcech výživy, výchovy a péče o nezletilé. 

Na rozdíl od § 57 ZMPS obsahuje ustanovení § 56 ZMPS kromě odkazu na unijní 

právní předpis i podpůrnou úpravu, která však bude mít jen marginální využití 

z důvodu existence a přednosti17 úpravy unijní18 a mezinárodní19. Pro případy, kdy 

by normy unijní nebo mezinárodní stanovily, že se má použít zákonná úprava, tak je 

českým soudům přiznána pravomoc v případě, kdy má nezletilý obvyklý pobyt na 

území ČR nebo v případě, kdy je nezletilý státním občanem ČR, avšak obvyklý 

pobyt má v cizině. Soudu je navíc přiznána pravomoc soudní řízení nezahajovat, a to 

za podmínky, kdy postačí k ochraně práv a zájmů nezletilého státního občana ČR 

opatření provedená v cizině.20 

Předchozí Zákon č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a 

procesním také obsahoval ustanovení o pravomoci československých a posléze 

českých soudů ve věcech vyživovací povinnosti k nezletilým. Zde bylo jurisdikčním 

kritériem státní občanství21, pro případy, kdy byl osobou oprávněnou nebo 

povinnou právě státní občan ČR. 

2.1.3 Zhodnocení změn 

Výše zmíněné změny jsou promítnutím přistoupení České republiky 

k Evropské unii a svěřením pravomocí ohledně mezinárodního práva soukromého 

do působnosti EU. 22 Unifikovaná úprava má zajistit vyšší míru právní jistoty a 

předvídatelnosti. Propojení Nařízení o výživném s Haagským protokolem a 

                                                      

17 Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice 
komentované zákony. ISBN 978-80-7400-528-2. str. 290 – 297. 

18 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o 
spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti ze dne 18. 12. 2007. 

19 Úmluva o vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývající z rodinných 
vztahů ze dne 23. 11. 2007.  

20 Ust. § 56 Zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 

21 Ust. § 39 Zákona č. 67/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. 

22 Čl. 2 a čl. 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úřední věstník Evropské unie, C 115, 9. 5. 2008. 
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Haagskou úmluvou si klade za cíl sjednotit pravidla pro určování rozhodného práva 

a pravomoci ve věcech výživného na úrovni mezinárodní23 a tím zajistit vyšší právní 

ochranu k zajištění výživného. 

2.2 UNIJNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Na úrovni unijního práva je hlavním pramenem Nařízení o výživném. Toto 

nařízení se používá ode dne 18. června 2011.24 Nařízení samo o sobě neobsahuje 

kolizní normy, ale jeho článek 15 odkazuje na Haagský protokol, jež upravuje 

normy pro určení rozhodného práva.  

Před přijetím Nařízení o výživném se používalo ve věcech výživného Nařízení 

Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech (dále jen „Brusel I“) a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) 805/2004, o evropském exekučním titulu pro nesporné 

nároky. Jednalo se však pouze o předpisy, které obsahovaly úpravu mezinárodního 

právo procesního, zejména příslušnost soudu, uznání a výkon rozhodnutí, ale již 

neobsahovaly kolizní normy. Navíc na základě Nařízení Brusel I. bylo zapotřebí pro 

uznání a výkon rozhodnutí vydat exequatur.25 Sjednocení úpravy kolizních norem a 

norem mezinárodního práva procesního do jednoho právního aktu v rámci unifikace 

a sbližování právních řádu států Evropské unie má usnadnit jejich aplikaci a 

přehlednost. Současně se sice jedná o „nižší“ úroveň unifikace, která nesjednocuje 

                                                      

23 Haagská konference pro kodifikaci mezinárodního práva soukromého má k dnešnímu dni, 16. 6. 2016. 
81 členů, 80 státu a jednu organizaci regionální hospodářské integrace. K Haagské úmluvě k dnešnímu 
dni přistoupilo 5 států a Evropská unie a k Haagském protokolu pouze Evropská Unie a Srbsko.  
Zdroj: Status table 38. Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support 
and other forms of Family Maintenance. Haagská konference mezinárodního práva soukromého 
[online]. [ cit. 16.6.2016] Dostupné z: https://www.hcch.net .  
Status table 39: Protocol of 23 November 2007 on the Law applicable to Maintenance Obligation. 
Haagská konference mezinárodního práva soukromého [online]. [ cit. 16.6.2016] Dostupné z: 
https://www.hcch.net . 

24 Čl. 76 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009. 

25 „Exequatur“ je zde chápán ve smyslu zvláštního typu řízení, které spočívá v uznání nebo v souhlasu 
s cizím rozhodnutím, jehož výsledkem je vykonatelnost takového rozhodnutí. Jde o výsledek formálního 
postupu, jež byl zaveden do českého právního řádu novelou Zákona o mezinárodním právu soukromém 
a procesním Zákonem č. 361/2006 Sb., z důvodu implementace nařízení Rady (ES) č. 44/2001 a 
přizpůsoben se práva ES. 

https://www.hcch.net/
https://www.hcch.net/
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normy hmotně právní v rámci právních řádů států Evropské unie, ale pouze 

stanovuje normy pro určení rozhodného práva, pro určení příslušného soudu a 

podmínky k uznání a výkonu rozhodnutí, zároveň ale nezasahuje do právních řádů 

jednotlivých států a přitom zvyšuje právní jistotu a předvídatelnost právních řešení.26 

2.3 MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Pramenem práva na mezinárodní úrovni jsou mezinárodní smlouvy uzavřené 

v rámci Haagské konference nebo jiných mezinárodních či regionálních 

organizací27, které se snaží sjednotit nebo aspoň přiblížit právní úpravu konkrétních 

institutů mezi jednotlivými státy.  

Dalším pramenem na mezinárodní úrovni jsou dvoustranné smlouvy o právní 

pomoci mezi jednotlivými státy. Mezi takové patří například Smlouva mezi Českou 

republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech ze dne 21. května 

2001.28 

2.3.1  Nejvýznamnější mezinárodní smlouvy o výživném 

Velkým podílem na sjednocení mezinárodního práva soukromého a rozvíjení 

spolupráce v této oblasti na mezinárodní úrovni se zasloužila a stále ve své činnosti 

pokračuje Haagská konference mezinárodního práva soukromého (dále jen Haagská 

konference“), a to již od roku 1893.29 Jedná se o mezivládní mezinárodní organizaci, 

která má v současné době 81 členů.30 

                                                      

26 PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. 
Academia iuris. ISBN 978-80-7400-504-6. Str. 11 

27 Nejznámějšími organizacemi provádějící sbližování právních řádů jednotlivých států mimo Haagskou 
konferenci jsou např. Organizace spojených národů se sídlem v New Yorku a jeho Výbor pro práva 
dítěte, Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva se sídlem v Římě, Rada Evropy ve 
Štrasburku. Zdroj: http://www.unidroit.org/ , http://www.osn.cz/what-we-do/ , 
http://www.radaevropy.cz/  

28 Předpis č. 123/2002 Sb. m. s.  Smlouva o mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci 
v občanských věcech, zdroj: Sbírka mezinárodních smluv ročník 2002, částka 54 ze dne 15. 11. 2002. 

29 About HCCH.., Haagská konference mezinárodního práva soukromého [online]. [ cit. 16.6.2016] 
Dostupné z  <https://www.hcch.net/en/about>. 

30 HCCH members. Haagská konference mezinárodního práva soukromého [online]. [ cit. 16.6.2016] 
https://www.hcch.net/en/states/hcch-members. 

http://www.unidroit.org/
http://www.osn.cz/what-we-do/
http://www.radaevropy.cz/
https://www.hcch.net/en/about
https://www.hcch.net/en/states/hcch-members
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Nejnovějšími právními nástroji, které byly pro úpravu vyživovací povinnosti 

vypracovány Haagskou konferencí a již vstoupily v platnost, jsou Úmluva o 

vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývající 

z rodinných vztahů ze dne 23. 11. 2007 (dále jen „Haagská úmluva“), která upravuje 

otázku mezinárodní soudní příslušnosti, uznání a výkon rozhodnutí a spolupráci 

ústředních orgánů v rámci problematiky výživného. Dle článku 60 odst. 1 Haagské 

úmluvy vstupuje Haagská úmluva v platnost prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém uplyne tříměsíční lhůta od uložení druhé ratifikační listiny, přijetí, 

schválení nebo přistoupení dle čl. 58 Haagské úmluvy u depozitáře, kterým je 

Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království. První, kdo k depozitáři 

uložil listinu, bylo Norsko a to 6. 4. 2011.31 Druhý stát, který uložil ratifikační 

listinu, byla Albánie, stalo se tak dne 13. 9. 201232, a tím vstoupila Haagská úmluva 

v platnost 1. 1. 2013, jak je uvedeno v čl. 60 Haagské úmluvy. Po vstupu v platnost 

můžou k Haagské úmluvě přistoupit i organizace mezinárodní hospodářské 

integrace nebo i státy, které nejsou členy Haagské konference33. Po vstupu v platnost 

Haagské úmluvy přistoupily k Haagské úmluvě Evropská unie, Bosna a 

Hercegovina, Černá Hora a Ukrajina. 

Haagské úmluvě předcházela Newyorská úmluva o vymáhání výživného 

v cizině (dále jen „Newyorská úmluva), která vznikla na půdě Organizace spojených 

národů (dále jen „OSN“) v rámci její Ekonomické a sociální rady.34 Newyorská 

úmluva byla podepsána 20. 6. 1956 v New Yorku a jednalo se o první globální 

nástroj upravující úřední postup spolupráce při vymáhání výživného 

                                                      

31 Status table 38. Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and 
other forms of Family Maintenance. Haagská konference mezinárodního práva soukromého [online]. [ 
cit. 16.6.2016] Dostupné na: https://www.hcch.net/ . 

32 Status table 38. Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and 
other forms of Family Maintenance. Haagská konference mezinárodního práva soukromého [online]. [ 
cit. 16.6.2016] Dostupné z https://www.hcch.net . 

33 Čl. 58 odst. 3. Úmluvy o vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývající 
z rodinných vztahů ze dne 23. 11. 2007. 

34 United Nations, Treaty Series , vol. 268, p. 3. [online]. [ cit. 10. 6. 2016] Dostupné z 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20268/v268.pdf 

https://www.hcch.net/
https://www.hcch.net/
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20268/v268.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20268/v268.pdf
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v přeshraničních sporech nejen pro děti, ale i pro ostatní oprávněné.35 Newyorská 

úmluva vstoupila v platnost v souladu s článkem 14 této úmluvy, 30. den od uložení 

třetí ratifikační úmluvy, a to konkrétně 25. května 1958. Pro Československou 

republiku vstoupila v platnost 8. listopadu 1958.36 

Haagské úmluvě, mimo Newyorskou úmluvu, předcházely v rámci Haagské 

konference další 2 instrumenty, které se zabývaly uznáním a výkonem rozhodnutí ve 

věcech výživného. První je Haagská úmluva ze dne 15. 4. 1958 o uznání a výkonu 

rozhodnutí o vyživovací povinnosti vůči dětem (dále jen „Haagská úmluva z roku 

1958“), které vstoupila v platnost 1. 1. 1962.37 Cílem této úmluvy je zajistit 

vzájemné uznání a výkon rozhodnutí týkající se výživného pro děti, ať už jde o děti 

legitimní, nelegitimní nebo adoptované.38 Nárok na výživné je omezen dovršením 

konkrétního věku dítěte, a to věkem 21 let, nebo uzavřením manželství. Výslovně je 

však vyloučeno, aby se tato úprava použila na rozhodnutí o výživném mezi 

příbuznými vyplývající z pobočné linie.39 Má se za to, že pro Českou republiku 

vešla Haagská úmluva z roku 1958 v platnost 29. 12. 1970, a to z toho důvodu, že 

ČR prohlásila 28. 1. 1993, že se jí cítí být vázána včetně všech výhrad a deklarací, 

které ČSR učinila.40 

Druhým a pozdějším institutem je Haagská úmluva ze dne 2. 10. 1973 o 

uznání a výkonu rozhodnutí vztahující se na vyživovací povinnosti (dále jen 

„Haagská úmluva z roku 1973“). Tato úmluva vznikla po revizi Haagských úmluv 

z padesátých let a vstoupila v platnost 1. 8. 1976. Haagská úmluva z roku 1973 se 

                                                      

35 Long, E., The New Hague Maintenance Convention. International and Comparative Law Quarterly, 
2008, volume 57, s. 985. 

36 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině, In: Beck-
online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. [ cit. 16. 6. 2016] 

37 Full text 09: Convention of 15 april 1958 concerning the recognition and enforcement of decision 
relating to maintenance obligation towards childern. Haagská konference mezinárodního práva 
soukromého [online]. [ cit. 16.6.2016] Dostupné na https://www.hcch.net  

38 Čl. 1 Haagské úmluva ze dne 15. 4. 1958 o uznání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti vůči 
dětem. 

39 Čl. 1, věta poslední Haagské úmluvy ze dne 15. 4. 1958 o uznání a výkonu rozhodnutí o vyživovací 
povinnosti vůči dětem. 

40 Notification- entry into force. Haagská konference mezinárodního práva soukromého [online]. [ cit. 
16.6.2016] Dostupné z https://www.hcch.net/ . 

https://www.hcch.net/
https://www.hcch.net/
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zabývá stejnou problematikou, jako úmluva dřívější, avšak rozšiřuje svou působnost 

i na další vyživovacích povinnosti vyplývající z rodinných vztahů a navíc obsahuje 

úpravu pro vztah mezi povinným a veřejnou institucí, která poskytuje namísto 

povinné osoby výživné oprávněnému.  

Haagská konference nezůstala jen u unifikace norem upravující mezinárodní 

soudní příslušnost, uznání a výkon rozhodnutí, ale unifikovala i rozhodné právo. 

Prvním z instrumentů je Haagská úmluva o rozhodném právu na vyživovací 

povinnost k dětem ze dne 24. 10. 1956, která vstoupila v platnost 1. 1. 1962 (dále 

jen „Haagská úmluva o rozhodném právu z roku 1956“), která dle mého názoru tvoří 

ve spojení s Haagskou úmluvou 1958 kompatibilní instrument. 

Po revizi úmluv z padesátých let byla přijata nová Haagská úmluva ze dne 

2. 10. 1973 upravující rozhodné právo pro vyživovací povinnost (dále jen „Haagská 

úmluva o rozhodném právu z roku 1973“), která vstoupila v platnost 1. 10. 1977. 

Nejnovější úpravu pro určení rozhodného práva obsahuje Haagský protokol o 

právu rozhodném ze dne 23. 11. 2007. Haagská úmluva, obdobně jako Nařízení o 

výživném neobsahuje kolizní normy. Pro určení rozhodného práva existuje Haagský 

protokol, o kterém bude více pojednáno v kapitole o Haagském protokolu.  

 

Nezbytnost nové a komplexní úpravy v oblasti „vyživovací povinnosti“ na 

úrovni mezinárodní si uvědomovala jak Evropská unie, tak Haagská konference. 

Nežádoucí by však bylo vypracování a přijetí instrumentů unifikujících tuto oblast 

ze strany obou mezinárodních organizací. Taková situace by vedla k neefektivnosti a 

konkurenci použití jednotlivých úprav a to z toho důvodu, že některé členské státy 

Evropské unie jsou zároveň členy Haagské konference a patrně by nepřistoupily 

k dvěma různým úmluvám. Ačkoliv již Evropská unie měla vypracovaný návrh 

nařízení obsahující normy pro určení práva rozhodného, otázky uznání a vykonání 

rozhodnutí, tak ze svého návrhu ustoupila a upřednostnila spolupráci v rámci 

Haagské konference a vznik jednotného znění úpravy.41 

                                                      

41 LOJDA J., Haagský protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. Právo a rodina, 2013, 2, s. 8. 
ISSN 1212-866X.  
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Následně vyvstala další otázka, a to jak úpravu sjednotit či propojit. Jednou 

z variant se nabízelo text Haagského protokolu přijmout jak v rámci Haagské 

konference, tak v rámci EU jako dva samostatné dokumenty s identickým textem. 

Při diskuzi této varianty vyplynuly napovrch jisté obavy týkající se následného 

vzniku judikatury. Obsah textu Haagského protokolu obsažený v Nařízení o 

výživném by se totiž stal svou povahou komunitárním předpisem a podléhal by 

jednotnému výkladu Soudního dvoru Evropské unie. Tento výklad by se pak mohl 

odlišovat od interpretace soudů třetích zemí, pro které by výklad Soudního dvora 

Evropské unie nebyl závazný, ale byl by pro ně závazný Haagský protokol. 

Divergence způsobu výkladu a aplikace v rámci dvou mezinárodních organizacích 

by měla za následek v průběhu jeho existence vznik dvou odlišných instrumentů 

upravujících rozhodné právo pro vyživovací povinnost, i když se původně jednalo 

o text identický. Z tohoto důvodu vznikl jen jeden samostatný právní nástroj, který 

obsahuje pravidla pro určení rozhodného práva, na který oba dokumenty odkazují.42 

2.4 ÚSTŘEDNÍ ORGÁN PRO VÝKON PRAVOMOCÍ V RÁMCI 

MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Mezinárodní smlouvy upravující vyživovací povinnost, ať už pro určení 

rozhodného práva nebo soudní příslušnosti, uznání a výkonu rozhodnutí nebo o 

právní pomoci, vyžadují, aby stát určil ústřední orgán, na který se mohou 

zúčastněné strany obrátit při podání návrhu nebo při vymáhání pohledávek 

z výživného. Ústřední orgány jsou pověřené pomáhat při vymáhání výživného, 

spolupracovat mezi sebou navzájem a odstraňovat překážky v řízení, které mohou 

vznikat z důvodů aplikace konkrétního právního předpisu.43 

                                                      

42 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

43 Např. čl. 49 Nařízení č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o 
spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti ze dne 18. 12. 2007. In: EUR-lex [právní informační systém]. 
Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 16. 6. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ 

http://eur-lex.europa.eu/
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Podle Haagského protokolu a Nařízení o výživném je v České republice 

příslušným ústředním orgánem Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.44 Jedná se 

o správní úřad s celostátní působnosti se sídlem v Brně, který je specializovaný pro 

ochranu dětí ve věcech s přeshraničním prvkem. Byl zřízen na základě ustanovení 

§ 3 Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí a v jeho čele stojí ředitel. 

2.4.1 Účel a historie vzniku Úřadu 

Hlavním účelem Úřadu je zastupovat ČR navenek v rámci mezinárodních 

smluv, kterými je ČR vázaná. Úřad funguje podle mnoha mezinárodních smluv a 

nařízení jako ústřední orgán.45 Jeho speciální činností je vystupování jako 

prostředník ve věcech mezi nezletilým a rodiči v případech, kdy je přítomen 

mezinárodní prvek. Pomáhá ve věcech vymáhání výživného, adopce, 

v mezinárodních únosech a při zajištění práva na styk rodiče s dítětem a dítěte s 

rodičem. Úřad však nemá mimo území ČR žádnou pravomoc a tedy nemůže 

zasahovat do záležitostí na území cizích států. 

Předchůdce Úřadu, Společnost pro mezinárodněprávní ochranu mládeže 

v republice Československé (dále jen „Společnost“), vznikl 2. listopadu 1930.46 

Jednalo se o dobrovolnou iniciativu brněnských právníků, v jejímž čele stáli doc. dr. 

Karel Gerlich a prof. dr. Jaromír Sedláček. Hlavní činností této Společnosti byla 

přeshraniční právní pomoc související s ochranou dětí, převážně při vymáhání 

výživného. V období 2. světové války byla její činnost utlumena a v roce 1949 

                                                      

44 Seznam ústředních orgánů, které jednotlivé státy určily pro Nařízení o výživném. [online]. [ cit. 
16.6.2016] Dostupné na http://www.childsupport-worldwide.org , Seznam ústředních orgánů, které 
jednotlivé státy určily pro Haagský protokol. [online]. [ cit. 16.6.2016] dostupný z 
https://www.hcch.net/ . 

45 Každá země, která přistoupí k nějaké mezinárodní smlouvě a pokud to mezinárodní smlouva vyžaduje, 
tak musí určit ústřední orgán a o určeném orgánu vyrozumí depozitáře konkrétní mezinárodní smlouvy. 
Ústřední orgán je pověřený pomáhat zúčastněným stranám na řízení a zároveň se na něj mohou obracet 
cizinci nebo orgány zahraničních států při řešení problematiky spadající do jejich působnosti na území 
státu ústředního orgánu. Ve věcích vymáhání vyživovací povinnosti, adopce, práva na styk a 
mezinárodních únosů je ústředním orgánem právě UMPOD. [online]. [ cit. 16.6.2016] dostupné 
na http://eur-lex.europa.eu/ . 

46 PLÍVOVÁ, Tisková zpráva – UMPOD slaví 80 let činnosti. UMPOD, 8. 11. 2010. [online]. [ cit. 17.6.2016] 
Dostupné z http://www.mpsv.cz/ .  

http://www.childsupport-worldwide.org/
https://www.hcch.net/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.mpsv.cz/
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přešla Společnost pod správu Krajského národního výboru v Brně a definitivně 

zanikla k 31. 12. 1952. Po zániku Společnosti přešlo plnění úkolů právní ochrany 

mládeže v poměru k cizině pod mezinárodní oddělení Úřadovny ochrany mládeže a 

to od účinnosti Zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže. Na 

základě Vládního nařízení č. 73/1957 Sb., o přenesení působnosti Úřadoven ochrany 

mládeže na výkonné orgány národních výborů, bylo od 1. 1. 1957 pověřeno plněním 

úkolů ochrany mládeže ve vztahu k cizině Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu 

mládeže (dále jen „Ústředí“) se sídlem v Brně v působnosti Ministerstva 

spravedlnosti.47 Tento stav přetrval až do dubna 2000, kdy bylo Ústředí 

přejmenováno na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí a převedeno 

z působnosti Ministerstva vnitra pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.48 

Účelem vzniku ať už Společnosti nebo Ústředí byla hlavně právní pomoc 

dětem se získáním výživného ze zahraničí, což zabírá i zabíralo většinu jeho agendy.  

 

2.4.2 Organizační struktura a agenda úřadu 

V čele Úřadu je ředitel, kterým je v současné době JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, 

Ph.D., organizační strukturu k tomu spoluvytváří ředitelka právního odboru, která je 

zároveň zástupkyní ředitele a dále ředitelka odboru administrativního.49 Úřad je 

rozdělen na 6 oddělení.50 

Působnost a pravomoci Úřadu jsou vymezeny v § 35 Zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí. Ustanovení zároveň stanoví, kterým osobám 

poskytuje sociálně-právní ochranu ve vztahu k cizině. Jedná se o děti, dle § 2 odst. 2 

Zákona č. 359/1999 Sb., jehož výčet je široký, ale obecně se jedná o děti, které 

                                                      

47 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7478-727-0., Hlava III. Sociálně – právní ochrana ve vztahu k cizině 

48 PLÍVOVÁ, Tisková zpráva – UMPOD slaví 80 let činnosti. UMPOD, 8. 11. 2010. [online]. [ cit. 17.6.2016] 
Dostupné z http://www.mpsv.cz/ . 

49 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: organizační struktura [online]. UMPOD [cit. 17.6.2016]. 
Dostupné z: http://www.umpod.cz/ .  

50 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí: organizační struktura [online]. UMPOD [cit. 17.6.2016]. 
Dostupné z: http://www.umpod.cz/ . 

http://www.mpsv.cz/
http://www.umpod.cz/
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pobývají legálně na území České republiky.51 Dále se jedná o děti, které jsou občany 

České republiky, ale nemají na území České republiky trvalý pobyt a také o děti, 

které nemají na území ČR trvalý pobyt nebo nejsou hlášeny k pobytu na území ČR 

po dobu minimálně 90 dnů podle zvláštního předpisu, za podmínky, že jejich rodiče 

nebo jiné fyzické osoby mají vůči těmto dětem vyživovací povinnost a tito rodiče 

nebo FO se na území České republiky zdržují. 52 

Úřad je tedy orgánem přijímajícím a odesílajícím a zároveň ústředním 

orgánem České republiky dle unijních a mezinárodních instrumentů v oblasti 

sociálně právní ochrany dětí a rodinného práva, a to hlavně v oblasti mezinárodních 

únosů dětí, vymáhání výživného, mezinárodní adopce a spolupráce v oblasti 

rodičovské zodpovědnosti.53  

Mezi 3 nejvytíženější agendy patří vymáhání výživného, která činí asi 80% 

případů v činnosti Úřadu, mezinárodní únosy dětí s podílem 15% z případů a 

mezinárodní adopce, jež činí pouhých 5%.54 Důležitou činností je i poskytování 

poradenství a právních konzultací zacílených na předcházení soudního řešení sporu 

s cílem uzavření smírného řešení. 

Další úkoly, které úřad vykonává, jsou například funkce opatrovníka dítěte, 

zasílání a opatřování osobních dokladů a jiných listin do ciziny i z ciziny do ČR., 

pátrání po rodinných příslušnících a plnění obdobných úkolů v rámci sociálně-

právní ochrany dětí.55 

 

Činnost Úřadu spočívá především ve spolupráci se zahraničními orgány, které 

vykonávají podobnou funkci jako Úřad. U cizích států tato agenda povětšinou spadá 

pod orgány států typu ministerstev spravedlnosti nebo ministerstva sociálních věcí, 

                                                      

51 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7478-727-0, str. 22. 

52 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters 
Kluwer. ISBN 978-80-7478-727-0, str. 22. 

53 § 35 odst. 2 Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. 

54 Macela, M., Hovorka, D., Křístek, A., Trubačová, K., Zárasová, Z., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 912.  

55 Ustanovení § 35 odst. 2 Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. 
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eventuálně pod speciálně zřízené úřady, jako je například Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí v ČR nebo Centrum pre medzinárodneprávnu 

ochranu detí a mládeže na Slovensku.56 Mezinárodní instrumenty však neříkají, jaký 

subjekt má tyto pravomoci vykonávat. Pravomoci Úřadu jsou omezené pouze na 

území České republiky. Úroveň efektivity a spolupráce mezi ústředními orgány 

jednotlivých státu při vymáhání výživného se liší stát od státu. Často nezáleží na 

skutečnosti, že státy jsou vázány mezinárodními smlouvami, avšak bývají daleko 

důležitější diplomatické vztahy mezi jednotlivými státy a fungující systém sociálně-

právní ochrany dětí druhého státu. K urychlení vyřešení konkrétního sporu dokonce 

často napomůže znalost osoby v druhém státě spolupracující na stejném případě.  

2.4.3 Výživné a jeho vymáhání 

Dítě, respektive jeho zákonný zástupce, které se ocitne v situaci, kdy mu rodič 

žijící v zahraničí neposkytuje výživné, má 3 možnosti, jak situaci řešit. Obrátit se na 

Úřad s žádostí o pomoc nebo se může obrátit na Ministerstvo spravedlnosti České 

republiky s žádostí o bezplatnou právní pomoc v místě pobytu povinného (pokud 

tyto státy uzavřely mezinárodní smlouvy v této oblasti) anebo si v místě pobytu 

povinného zajistit advokáta. První dvě možnosti jsou bezplatné, třetí je placená. 

2.4.3.1 Vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu 

K tomu, aby Úřad mohl zahájit vymáhání výživného je zapotřebí, aby 

existovala mezinárodní právní úprava, na základě které se lze domáhat výživného 

v cizím státě. V Evropské unii to je Nařízení o výživném. V další zemích se právní 

úprava této oblasti liší případ o případu. Záleží na tom, zda stát, ze kterého se 

výživné vymáhá, je vázán mezinárodními smlouvami, které upravují vymáhání 

výživného mezi jednotlivými státy nebo státy mezi sebou uplatňují zásadu 

                                                      

56 Pro Nařízení o výživném jsou ústředními orgány např. v Itálii Ministero della Giustizia (Ministerstvo 
spravedlnosti), v Polsku Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerstvo spravedlnosti), Central Authorities 
under the Ragulation n° 4/2009, Child support worldwide [online]. [cit. 16.6.2016] Dostupné z 
http://www.childsupport-worldwide.org/central-authorities-english.html  

http://www.childsupport-worldwide.org/central-authorities-english.html
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vzájemnosti.57 Pokud s daným státem neexistuje žádná z výše uvedených forem 

spolupráce, musí se osoba, která se výživného domáhá, obrátit přímo na soud 

v cizím státě a žádat o uznání a vykonatelnost rozhodnutí o výživném. 

Zároveň je potřeba, aby druhý stát postupoval efektivně a v souladu s právní 

úpravou. 

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, je zapotřebí, aby osoba, která se 

výživného domáhá, předložila Úřadu soudní rozhodnutí, české nebo cizozemské, 

které povinnému ukládá platit výživné. Zároveň musí být povinný zapsán v rodném 

listě oprávněného. Dále je potřeba k hladkému průběhu vymáhání výživného znát 

adresu povinného, protože zahraniční soudy neuznávají česká rozhodnutí o 

výživném, pokud se povinný řízení nezúčastnil. Tuto vadu nezhojí ani skutečnost, že 

mu byl ustanoven opatrovník. Pro hladší postup pomoci je vhodné Úřadu sdělit, 

pokud to oprávněný ví, informace o majetku povinného a zároveň uvést výši 

nezaplaceného výživného.58 

2.4.3.2 Bezplatná právní pomoc v přeshraničních sporech v rámci EU 

Česká republika přijala Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci 

v přeshraničních sporech v rámci EU, kterým se provádí Směrnice Rady 

č. 2003/8/ES, o zpřístupnění spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením 

minimálních společných pravidel pro právní pomoc v takovýchto sporech. Zákon 

upravuje podmínky, kdy ČR poskytne bezplatnou právní pomoc občanům EU a za 

jakých podmínek bude poskytnuta bezplatná právní pomoc občanům ČR v ostatních 

státech EU.59 Provedení právní úpravy právní pomoci v přeshraničních sporech dle 

směrnice Rady č. 2003/8/ES není pro české právo žádná novinka. Před přijetím výše 

zmíněného zákona vycházela ČR z pro ni závazných mezinárodních smluv, které 

                                                      

57 Tzv. úprava reciproční. Státy navzájem poskytují příslušníkům druhého státu určité vymezené výhody 
či ústupky. Tyto jsou ze strany obou států stejné anebo jsou oběma stranami považovány za stejné. 
Zdroj: KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit, str. 225.  

58 Výživné. UMPOD. [online]. [cit. 16.6.2016] Dostupné z http://www.umpod.cz/vyzivne/. 

59 FRISCHOVÁ, Magdaléna. Zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU, Právní rádce, 
2005 ,č. 9, s. 20. 

http://www.umpod.cz/vyzivne/
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upravovaly poskytování právní pomoci. Jednalo se hlavně o Haagskou úmluvu o 

civilním řízení a o mezinárodním přístupu k soudu a Evropskou úmluvu o předávání 

žádostí o právní pomoc.60 

Bezplatná právní pomoc podle tohoto zákona se použije na přeshraniční právní 

spor vyplývající občanskoprávního nebo z obchodního vztahu, jehož účastník má 

místo svého pobytu v jiném státě EU, než ve kterém působí soud, jež ve věci 

rozhoduje. Tento zákon lze tedy použít i v případě vymáhání výživného z jiného 

unijního státu, než je ČR.Za přeshraniční spor se považuje i řízení na přeshraniční 

spor navazující.  

Žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničním sporu může podat fyzická 

osoba, která nemá dostatek finančních prostředků, aby mohla předložit spor 

k jinému soudu států EU než je ČR a nést náklady s tímto řízením spojené. V 

případě, kdy se jedná o řízení u soudu ČR, může žádost podat fyzická osoba, která 

nemá trvalý pobyt nebo se obvykle nezdržuje na území ČR za stejných podmínek, 

jak je uvedeno v předchozí větě. 

Žádost se podává u Ministerstva spravedlnosti ČR, který zkontroluje, zda 

žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti a postoupí ji příslušnému soudu 

v zahraničí, anebo ji může podat sám žadatel příslušnému soudu, pokud ví, který 

soud je v zahraničí ve věci příslušný.61 

 

 

 

                                                      

60 FRISCHOVÁ, Magdaléna. Zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU, Právní rádce, 
2005 ,č. 9, s. 20. 

61 Žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci EU podle zákona č. 629/2004 Sb., o 
zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie ve znění pozdějších předpisů. 
Portál veřejné správy. [online]. [cit. 16.6.2016] Dostupné z 
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/167/18325.html 

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/167/18325.html
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3 NAŘÍZENÍ O VÝŽIVNÉM 

Hlavním pramenem práva na unijní úrovni je Nařízení o výživném. Obsahuje 

normy pro určení příslušnosti soudu, rozhodného práva, pro uznání a výkon 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti. Jeho specifikum spočívá 

v tom, že kolizní normy pro určení rozhodného práva neobsahuje v samotném textu, 

ale ve svém čl. 15 odkazuje na Haagský protokol, který je mezinárodní smlouvou a 

vznikl v rámci spolupráce EU a Haagské konference mezinárodního práva 

soukromého. EU se stala členem Haagské konference na základě REIO klauzule62  

dne 3. 4. 2007. 

Evropská rada vyzvala Radu a Komisi k vytvoření speciálních norem 

pro vyživovací povinnost již v roce 1999 a hlavně k odstranění exequaturu.63 

Exequatur je zvláštní řízení o prohlášení vykonatelnosti. Jedná se specifický pojem 

užívaný v mezinárodním právu soukromém, vztahující se k soudnímu rozhodnutí 

určité země, jež umožňuje, aby rozsudek, rozhodčí nález, veřejná listina nebo soudní 

smír, který byl vydán zahraničním soudem, byl vykonatelný právě v této zemi, která 

rozhodnutí o uznání vydala.64 Do návrhu Nařízení o výživném, které bylo 

předloženo Komisí v roce 2006, byla zařazena také kapitola, která obsahovala 

kolizní normy pro určení rozhodného práva. Cílem tohoto návrhu Nařízení o 

výživném bylo mimo jiné naznačit, že Evropská unie si klade za cíl sjednotit i 

                                                      

62 REIO klauzule: původně podle Statutu Haagské konference mohly být součástí Haagské konference 
pouze státy. Na základě dodatku ze dne 30. 6. 2005 se nyní může stát členem i regionální organizace 
ekonomické integrace – tzv. REIO klauzule (čl. 3 Statutu Haagské konference). 

63 „Exequatur“ je zde chápán ve smyslu zvláštního typu řízení, které spočívá v uznání nebo v souhlasu 
s cizím rozhodnutím, jehož výsledkem je vykonatelnost rozhodnutí. Jde o výsledek formálního postupu, 
jež byl zaveden do českého právního řádu novelou Zákona o mezinárodním právu soukromém a 
procesním Zákonem č. 361/2006 Sb., z důvodu implementace nařízení Rady (ES) č. 44/2001 a 
přizpůsoben se práva ES.  
O zrušení exequaturu se rozhodlo na zasedání Evropské Rady v Tampere konané ve dne 15. a 16. října 
1999, Závěry předsednictva, bod 34, dostupné na: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm. 

64 Glosář. Evropská soudní síň pro občanské a obchodní věci. [online]. [cit. 16.6.2016] Dostupná z: 
http://ec.europa.eu/.  

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
http://ec.europa.eu/
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kolizní normy. Zároveň Evropská unie hledala způsob, jak přimět státy s negativním 

postojem, jako bylo Spojené království a Irsko, k unifikaci těchto norem, aby 

nařízení také přijaly.65 Nakonec kapitolu o unifikaci kolizních norem z nařízení 

vypustila a odkázala ve článku 15 na Haagský protokol.66 

 

3.1  PŮSOBNOST NAŘÍZENÍ O VÝŽIVNÉM 

3.1.1  Věcná působnost 

Dle recitálu 11 se Nařízení o výživném vztahuje na všechny druhy vyživovací 

povinností vyplývajících ze vztahů rodinných, z rodičovství, z manželství, ze 

švagrovství, a to tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi oprávněnými 

z vyživovací povinnosti. 

Není však jisté, zda se Nařízení použije i na výživné vznikající 

z nemanželských a partnerských soužití. Ve prospěch širšího výkladů však 

napomáhá okolnost, že Nařízení o výživném nahrazuje úpravu výživného v Nařízení 

Brusel I67, které nekladlo žádné omezení u druhů vyživovací povinnosti. 68 

 

3.1.2 Časová působnost 

Rada Evropské unie dne 18. 12. 2008 přijala Nařízení o výživném č. 4/2009. 

Nařízení o výživném v jeho čl. 76 uvádí, že Nařízení se použije ode dne 18. 6. 2011, 

a to za podmínky, že pro Společenství vstoupí v platnost k tomuto dni i Haagský 

                                                      

65 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

66 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

67 Nařízeni Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutích v občanských a 
obchodních věcech. In: EUR-lex [právní informační systém]. [cit. 16.6.2016] Dostupné na http://eur-
lex.europa.eu . 

68 PAUKNEROVÁ 2013, op. cit., s. 257.  

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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protokol, který obsahuje normy pro určení rozhodného práva.69 Pokud se tak 

nestane, tak od platnosti Nařízení o výživném se Haagský protokol použije 

prozatímně pro členské státy EU.70 

 Jak bylo Nařízením o výživném předpokládáno, tak Haagský protokol 

nevstoupil v platnost ke dni platnosti Nařízení.  Ten byl prozatímně používán 

od 18.  6.  2011, kdy vstoupilo v platnost Nařízení o výživném až do 1. 8. 2013, tedy 

kdy vstoupil v platnost i sám Haagský protokol. 

3.2 PRÁVNÍ ZÁKLAD PŘIJETÍ NAŘÍZENÍ O VÝŽIVNÉM A JEHO POVAHA 

3.2.1 Právní základ a pravomoc EU 

Základ pro přijímání právních instrumentů v rámci mezinárodního práva 

soukromého ze strany Evropské unie se nachází v Amsterdamské smlouvě z roku 

1997. Článek 65 SES přenesl legislativní pravomoc na Společenství v oblasti soudní 

spolupráce v občanských věcech s mezinárodním prvkem. Rozšíření a specifikace 

těchto pravomocí byly dále uvedeny ve Smlouvě z Nice z roku 2001 a v Lisabonské 

smlouvě v roce 2009.  

Pokud mluvíme o pravomoci k vydávání opatření v rámci občanského práva 

s mezinárodním prvkem, tak se jedná o pravomoc sdílenou.71 

Smlouva o fungování Evropské unie obsahuje Hlavu V. s názvem „Prostor 

svobody, bezpečnosti a práva“72 jehož třetí kapitola se nazývá „Justiční spolupráce 

                                                      

69 Čl. 76 pododstavec 3 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009. 

70 Čl. 76 pododstavec 3, věta druhá Nařízení Rady (ES) č. 4/2009. 

71 Druhy pravomocí Evropské unie dělíme na pravomoci výlučné, sdílené, koordinační, podpůrné a 
doplňkové. Výlučné pravomoci vykonává pouze EU, členské státy je mohou činit jen v případech, jsou-li 
k tomu zmocněny Unií nebo provádějí akty Unie, jak uvádí čl. 2 odst. 1 SFEU. Koordinačními, 
podpůrnými a doplňkovými pravomocemi EU pouze doplňuje činnost členských států, aniž by 
nahrazovala jejich pravomoc dle čl. 2 odst. 5. Kategorie pravomocí sdílených je zbytková kategorie, dělící 
se na podkategorií pravomocí paralelních a konkurenčních. Paralelní vykoná Unie a státy vedle sebe. 
Sdílené spočívají v tom, že je vykonává buďto Unie nebo státy, členské státy „zde mohou konat, nakolik 
EU v této oblasti nekoná“. Většina sdílených pravomocí má povahu pravomocí konkurenčních. Patří mezi 
ně pravomoci v čl. 4 odst. 1: vnitřní trh, sociální politika, regionální politika a další ve zmíněném článku 
uvedené. Zdroj: SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy 
mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-488-9, str. 38. 
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v občanských věcech“, kde v článku 81 SFEU v odstavci prvním je uvedeno, že 

„Unie rozvíjí justiční spolupráci v občanských věcech s mezinárodním prvkem 

založenou na zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí. 

Tato spolupráce může zahrnovat přijímání opatření pro sbližování právních 

předpisů členských států.“ Tato opatření jsou přijímána Radou a Evropským 

parlamentem řádným legislativním postupem, vyžadujícím schválení kvalifikovanou 

většinou. Zároveň je nutné splnit předpoklad, že se jedná o opatření, která jsou 

zejména nezbytná k řádnému fungování vnitřního trhu.  

Pro oblast rodinného práva s mezinárodním prvkem by se mohlo zdát 

kontroverzní vydání opatření, které by bylo odůvodněno tím, že je ho potřeba k 

„řádnému fungování vnitřního trhu“. Smlouva o založení Evropského společenství 

před přijetím Lisabonské smlouvy obsahovala čl. 65, který upravoval přijímání 

opatření týkající se občanských věcí s mezinárodním prvkem. Ten vyžadoval, aby 

takové opatření bylo přijato, pokud jeho existence je „nutná k řádnému fungování 

vnitřního trhu“. Od přijetí Amsterdamské smlouvy se Evropská unie posunula ve 

svém vývoji od mezinárodní organizace zaměřené čistě ekonomicky k formě 

integrace vyšší kvality, která zasahuje šířeji do oblasti společenského života.73 Dle 

mého názoru v této transformaci pokračuje i přijetím Lisabonské smlouvy, což 

můžeme spatřovat v čl. 81 SFEU, který upravuje justiční spolupráci v občanských 

věcech. Čl. 81 SFEU, který je vlastně bývalým čl. 65 SES, došlo k posunu v tom 

směru, že Evropská unie může přijmout opatření v občanských věcech 

s mezinárodním prvkem řádným legislativním postupem „zejména pokud to je 

nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu“.  

Od přijímání opatření občanských věcí s mezinárodním je odlišen způsob 

přijímání opatření týkající se rodinného práva, které vyžadují dle odstavce 3 čl. 81 

zvláštní legislativní postup. Ten spočívá v tom, že Rada po konzultaci s Evropským 

                                                                                                                                                            

72 Články 67-89 SFEU. 

73 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 
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parlamentem musí o přijímaném opatření rozhodnout jednomyslně. Nestačí tedy 

k přijetí instrumentu upravující oblast rodinného práva s mezinárodním prvkem 

souhlas kvalifikované většiny, jak je vyžadováno v ostatních oblastech občanského 

práva s mezinárodním prvkem.74 

Existuje i další způsob přijímání opatření v oblasti rodinného práva 

s mezinárodním prvkem v rámci justiční spolupráce v občanských věcech, kterou je 

takzvaná úniková doložka pro Radu.75 Rada může jednomyslně rozhodnout o tom, 

že pro přijetí opatření se použije řádný legislativní postup a to za předpokladu, že 

návrh opatření postoupí Rada všem vnitrostátním parlamentům členů EU a že žádný 

z nich do 6 měsíců od jeho postoupení s návrhem opatření nevysloví nesouhlas.76 

Je důležité zmínit, že vývoj přijímání opatření v oblasti mezinárodního 

rodinného práva může být do budoucna limitován principy subsidiarity, 

proporcionality a principem rozmanitosti národních kultur. Kritérium „zejména 

nezbytné k fungování vnitřního trhu“ obsažené ve článku 81 SFEU, nebude muset 

k přijímání těchto opatření v budoucnosti obstát v oblastech rodinného práva, a to 

z toho důvodu, že tyto předpisy jsou na „rozhraní“ mezi fungováním vnitřního trhu a 

mimo něj. Záleží, jakým směrem se bude vyvíjet judikatura SDEU a k jakým 

změnám primárního práva v budoucnu dojde.   

3.2.2 Shrnutí způsobů tvorby právní úpravy ve věci výživného na unijní úrovní 

Mimo způsoby zmíněné a rozebrané výše, kterými jsou zvláštní legislativní 

postup dle čl. 81 odst. 3 SFEU a tzv. úniková doložka pro Radu upravena tamtéž, 

existují i další způsoby, jak může EU právní nástroje vytvářet. Těmi způsoby jsou 

tzv. posílená spolupráce dle čl. 81 SFEU a uzavření mezinárodní smlouvy 

Evropskou unií s dalšími státy nebo s mezinárodními organizacemi podle čl. 216 

SFEU. Posílené spolupráce k úpravě mezinárodního práva rodinného bylo využito 

                                                      

74 Čl. 81 odst. 3 SFEU. 

75  PAUKNEROVÁ 2013, op. cit., s. 17. 

76 Čl. 81 odst. 3 SFEU. 
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například k přijetí Nařízení č. 1259/2010, které zavádí posílenou spolupráci v oblasti 

rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky, tzv. Řím III.77 Aspekty zmíněného 

nařízení však nejsou tématem této diplomové práce, sdílená spolupráce nebyla pro 

úpravu vyživovací povinnosti použita, a proto se jí zde nebudu dále zabývat. Naopak 

druhý způsob uzavření mezinárodní smlouvy EU a jiným subjektem mezinárodního 

práva je v tomto případě relevantní a bude podrobněji rozebrán v následující 

podkapitole. 

3.2.3 Povaha nařízení 

Nařízení je sekundárním78 pramenem evropského práva, akt obecné povahy, 

který je závazný v celém svém rozsahu a přímo použitelný ve všech členských 

státech.79 Zároveň ke své aplikaci nepotřebuje následné provedení do vnitrostátního 

právního řádu na rozdíl od směrnic.  

Nařízení je typickým nástrojem regulace v oblasti justiční spolupráce 

v občanských věcech80, a to z důvodu požadavku na jednotný rámec pravidel pro 

určení rozhodného práva a příslušného soudu81, avšak není nástrojem výlučným. 

Důvodů pro zvolení formy nařízení k unifikaci vyživovací povinnosti je několik. 

V úvahu by připadalo ještě použití směrnice, avšak její povaha (např. možnost 

odchylné právní úpravy, časově náročná transpozice do právního řádu každého 

státu) by byla v případě úpravy výživného nežádoucí.82  

Text nařízení má být natolik přehledný a přesný, aby nevyžadoval žádnou 

úpravu na vnitrostátní úrovni a zajistil tak vyšší právní jistotu. Transparentnost 

                                                      

77 PAUKNEROVÁ 2013, op. cit., s. 18.  

78 SVOBODA 2013, op. cit., s. 101. 

79 Čl. 288 SFEU. 

80 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

81 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

82 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 
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právních norem má taky umožnit jejich přímou použitelnost a jednotná formulace 

má usnadnit stranám sporu jejich vyhledání, které v případě, že v rámci EU existuje 

jeden právní instrument závazný pro všechny státy, zamezí složitému a časově 

náročnému zjišťování norem mezinárodního práva soukromého jednotlivě pro každý 

stát na vnitrostátní úrovni.83  

Nařízení, pokud je pro stát závazné, je přednostně aplikovatelné před normami 

vnitrostátního práva, pokud jsou tyto normy v rozporu.84 Jeho přímá účinnost 

vyplývá již z jeho samotné povahy přednosti a nepotřeby transformace obsahu 

nařízení do vnitrostátního práva. 

3.3   ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE 

Právní úprava v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech je odlišná pro 

Dánsko, Spojené království a Irsko. Na rozdíl od zbytku členů Evropské unie pro ně 

nevyplývá závaznost opatření podle Hlavy V., částí 3. SFEU, nýbrž jsou vázáni 

pravidly v Protokolech č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na 

prostor svobody, bezpečnosti s práva (dále jen „Protokol č. 21“) a Protokol č. 22 o 

postavení Dánska (dále jen „Protokol č. 22“)85, které byly přijaty v souvislosti se 

změnou  znění zakládajících smluv a při uzavírání Lisabonské smlouvy. 

Protokol č. 21 stanoví, že se Irsko ani Spojené království na opatřeních dle 

Hlavy V., částí 3. neúčastní. Avšak pokud mají zájem se na opatřeních účastnit, 

mohou učinit prohlášení, takzvané opt-in, že se k právní úpravě připojují. 

Postavení Dánska je upraveno Protokolem č. 22 a je odlišné od postavení 

uvedeném v Protokolu č. 21. Dánsko získalo možnost na základě Edinburské 

dohody učinit výhradu ve věcech spolupráce v oblasti justice a vnitra. Z této pozice 

                                                      

83  Důvodová zpráva k Zákonu č. 91 ze dne 25. 1. 2012 o mezinárodním právu soukromém. In: Beck-
online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. [ cit. 17. 3.2016]. S. 8. 

84Rozsudek Soudního dvora ESD ze dne 15. 7. 1964, sp. zn. 6/64 (Costa vs. E.N.E.L.). In: EUR-lex [právní 
informační systém]. Evropská unie [18. 6. 2016]. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu .  

85 Protokol (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a 
práva a Protokol (č. 22) o postavení Dánska, které jsou dostupné např. na http://eur-lex.europa.eu/ . 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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mohou zcela nebo částečně odstoupit tím, že oznámí členským státům své přání dále 

nevyužívat postavení, které Dánsku propůjčuje Protokol č. 22. 

K Nařízení o výživném se připojilo Spojené království, které se nepodílelo na 

jeho přijímání. V souladu s čl. 4 Protokolu č. 21 oznámilo Radě a Komisi v lednu 

roku 2009 svůj úmysl přijmout Nařízení o výživném, o kterém Komise rozhodla 

kladně a Spojené království se účastní Nařízení o výživném, a které vstupuje 

platnost pro Spojené království od 1. 7. 2009.86 

Irsko vyjádřilo svou vůli se Nařízení o výživném účastnit v souladu s čl. 3 

Protokolu č. 21, jak je uvedeno v recitálu 46 Nařízení o výživném. V případě 

Dánska se uplatní Rozhodnutí Rady 2006/325/ES ze dne 27. dubna 2006 o uzavření 

Dohody mezi Evropskou unií a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech. 87 

 

3.4 PRAVOMOC EVROPSKÉ UNIE K PŘISTOUPENÍ K HAAGSKÉMU 

PROTOKOLU 

Evropská Unie, po uzavření Lisabonské smlouvy, nabyla mezinárodně právní 

subjektivitu, a tudíž může uzavírat mezinárodní smlouvy s třetími zeměmi a 

mezinárodními organizacemi.88 Ačkoliv je Evropská unie nadána legislativní 

pravomocí, tak pravomoc k vydávání opatření týkajících se justiční spolupráce 

v občanských věcech s mezinárodním prvkem spadá do oblasti pravomocí 

sdílených. To znamená, že členský stát může takovou pravomoc vykonávat pouze 

v případě, že ji doposud nevykonává Evropská unie. Množství přijatých unijních 

                                                      

86 Rozhodnutí Komise č. 2009/451/ES ze dne 8. 6. 2009 o úmyslu Spojeného království přijmout nařízení 
Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve 
věcech vyživovací povinnosti. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropská unie 
[18. 6. 2016]. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/ . 

87 Rozhodnutí Rady 2006/325/ES ze dne 27. 4. 2006.  In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro 
publikace Evropská unie [18. 6. 2016]. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/ .  

88 Čl. 47 SEU.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32006D0325
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32006D0325
http://eur-lex.europa.eu/
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předpisů upravujících mezinárodní právo soukromé svědčí o tom, že Evropská unie 

tuto pravomoc hojně využívá.89 

Otázkou je, zda jde pouze o pravomoc vnitřní, tykající se vydávání vnitřních 

opatření, nebo je tato pravomoc zároveň také externí a Evropská unie může 

v občanských věcech s mezinárodním prvkem uzavírat mezinárodní smlouvy, které 

budou zavazovat Evropskou unii a zároveň i členské státy Evropské unie.90 

Pravomoc Evropské unie uzavírat mezinárodní smlouvy s třetími státy nebo 

s mezinárodními organizacemi obecně vyplývá z čl. 216 SFEU, kdy Unie může 

uzavřít dohodu v případě, že tak stanoví Smlouvy, je-li uzavření nezbytné 

k  dosažení cílů v rámci politiky EU, nebo tak stanoví právní akt Unie, nebo když se 

může dotknout společenských pravidel či změnit oblast jejich působnosti. Smlouvy 

ovšem v minulosti neobsahovaly explicitní ustanovení o tom, že Evropská unie 

může uzavírat mezinárodní smlouvy v oblasti sdílených pravomocí. Tuto otázku 

vyřešil SDEU na základě doktríny AETR, v níž formuloval teorii implicitních 

pravomocí91, která se nachází v posudku SDEU 1/03 a následně byla kodifikována 

v Lisabonské smlouvě. Doktrína AETR spočívá v tom, že členské státy nemohou 

uzavírat mezinárodní smlouvy, které by byly neslučitelné s právem Evropské unie, a 

zároveň Evropská unie se může zavazovat navenek výlučně sama v oblastech, kde 

již v minulosti přijala právní úpravu.92 

Posudek SDEU 1/03 se zabýval otázkou pravomocí Evropská unie uzavřít 

novou Luganskou úmluvu o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí 

                                                      

89 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

90 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

91 HARTLEY, T. C. The Foundations of European Community Law. 6. vydání. Oxford : Oxford University 
Press, 2007, s. 105, „Existence určité svěřené pravomoci sama o sobě rovněž předpokládá existenci 
jakékoliv jiné pravomoci, která je rozumně nezbytná k výkonu svěřené pravomoci“. 

92 PAUKNEROVÁ 2013, op. cit., s. 76.  
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v občanských a obchodních věcech93, jehož závěry je možné vztáhnout i na uzavření 

Haagského protokolu. SDEU dovodil a potvrdil svou předchozí judikaturou, že 

Evropská unie vždy v minulosti, kdy bylo nadáno vnitřní pravomocí pro uskutečnění 

konkrétního cíle, mohla na sebe brát mezinárodní závazky a to i v případě, kdy 

chybělo explicitní ustanovení.94  

Jak už bylo zmíněno výše, Evropská unie se rozhodla přistoupit k Haagské 

konferenci na základě rozhodnutí Rady č. 2006/719/ES ze dne 5. 10. 2006, o 

přistoupení Společenství k Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém95, 

ve kterém prohlásila, že od přijetí Amsterdamské smlouvy z r. 1997 je nadaná 

pravomocí k přijímání opatření v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech 

s mezinárodním prvkem v případě, že jsou tato opatření nutná k řádnému fungování 

trhu.96 

Evropská unie, jako člen Haagské konference a současně z důvodu snahy 

o sjednocení úpravy v rámci EU přistoupila k Haagskému protokolu, který 

umožňuje přistoupit organizacím regionální hospodářské integrace za podmínky, že 

v okamžiku podpisu, ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení v souladu s čl. 28 

Haagského protokolu prohlásí, že vykonává pravomoc ve všech záležitostech 

upravených protokolem, a že členské státy, které na Evropskou unii pravomoc 

                                                      

93 Nová Luganská úmluva měla nahradit původní Luganskou úmluvu, která byla uzavřená mezi členskými 
státy Evropského sdružení volného obchodu a členskými státy Evropského společenství. Nová Luganská 
smlouva měla reflektovat změny při revizi Bruselské úmluvy, která měla být nahrazena Nařízením 
Brusel I. Zdroj: PAUKNEROVÁ 2013, op. cit., s. 77. 

94 Posudek 1/03 Soudního dvora (pléna) ze dne 7. 2. 2006 o pravomoci Společenství uzavřít novou 
Luganskou smlouvu o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních 
věcech, bod 114. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 
15. 6. 2016]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/ 

95 Rozhodnutí Rady č. 2006/719/ES ze dne 5. 10. 2006. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro 
publikace Evropské unie [cit. 15. 6. 2016]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/ 

96 PAUKNEROVÁ 2013, op. cit., s. 34. 

http://eurlex.europa.eu/
http://eurlex.europa.eu/
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přenesly, jím jsou vázány.97 Tímto se Evropská unie jako mezinárodní organizace 

staví v oblasti smluvní na roveň státům.98 

Jedná se o nový způsob přijímání právní aktů v rámci soudní spolupráce 

v občanských věcech s mezinárodním prvkem, kterým Evropská unie vytváří právní 

nástroje a o novou úroveň regulace této oblasti. Donedávna byly poměry vyživovací 

povinnosti s mezinárodním prvkem upravovány vnitrostátními normami regulující 

problematiku mezinárodního práva soukromého a procesního, ty byly postupně 

nahrazovány subsidiárními smlouvami99, které byly zvláštním pramenem 

mezinárodního práva veřejného. Po vstupu v platnost Amsterdamské smlouvy 

vznikla úprava na unijní úrovni, která částečně omezila a zároveň doplnila 

dosavadní úpravu vnitrostátní a mezinárodní.100 Způsob, jakým k Haagskému 

protokolu přistoupila Evropská unie, vytváří novou úroveň regulace. Jedná se sice o 

právní předpis povahy mezinárodní, ale tento předpis nebude mít tu samou povahu, 

jako kdyby k Haagskému protokolu přistoupily jednotlivé státy samostatně a nikoliv 

prostřednictvím Evropské unie, protože závaznost Haagského protokolu pro členské 

státy vyplývá ze závaznosti práva unijního101 

 

3.5  CHARAKTER NOREM HAAGSKÉHO PROTOKOLU  

Jak již bylo zmíněno výše, Haagský protokol má povahu mezinárodní 

smlouvy. Česká republika přistupuje k mezinárodním smlouvám na základě čl. 10 

                                                      

97 Čl. 24 odst. 3 Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnost. 

98 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

99 Doplněk práva EU. Jedná se o mezinárodní smlouvy, které uzavírají členské státy mezi sebou 
Předvídáno na základě čl. 293 SES. [online]. [cit. 14. 6. 2016]. Dostupné na: 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/js09/mps/web/pages/02.html . 

100 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

101 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/js09/mps/web/pages/02.html
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Zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále jen „Ústava ČR“).  Aby byla 

Česká republika vázána mezinárodní smlouvou, tak ji musí před její ratifikací 

prezidentem ČR schválit obě komory Parlamentu ČR, anebo souhlas musí být 

udělen v referendu. Dále musí být mezinárodní smlouva pro Českou republiku 

závazná102 a musí být vyhlášena způsobem, který je předvídán zákonem. 

Mezinárodní smlouva, která splňuje všechny tři výše zmíněné podmínky, se stává 

součástí právního řádu České republiky a použije se přednostně v případě, kdy 

stanoví něco jiného než zákon.103 

Způsob, jakým se stal Haagský protokol závazným pro Českou republiku, je 

odlišný od způsobu předvídaného českým právní řádem. Otázkou je, v jakém 

poměru vůči normám vnitrostátním, evropským a mezinárodním bude Haagský 

protokol, ke kterému Česká republika přistoupila prostřednictvím EU, a jak budou 

tyto vztahy klasifikovány. V případě Haagského protokolu se tedy nejedná o právní 

předpis povahy čistě vnitrostátní, mezinárodní nebo unijní a tedy vzhledem 

k uvedenému dochází k vytvoření další úrovně regulace. Normy obsažené 

v Haagském protokolu vytváří další úroveň regulace povahy mezinárodního práva 

veřejného, stejně jako jiné normy, které obsahují mezinárodní smlouvy upravující 

oblast mezinárodního práva soukromého, ale jejich poměr k normám unijním a 

vnitrostátním je odlišný od norem, které obsahují mezinárodní smlouvy, ke kterým 

přistoupila sama Česká republika dle čl. 10 Ústavy ČR. 

K této problematice a vyjasnění vztahu mezinárodních smluv uzavřených 

Evropskou unií najdeme jistá vodítka v SFEU a v judikatuře SDEU. V ustanovení 

čl. 216 odst. 2 SFEU se uvádí, že dohody uzavřené EU jsou závazné pro orgány EU 

i pro jeho členské státy. Tedy nejen primární právo, ale i mezinárodní smlouvy 

uzavřené Unií by měly být právním rámcem pro její činnost včetně činnosti 

                                                      

102 Posuzuje se, zda je závazná a zda závaznost trvá podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu vyhlášené 
pod č. 15/1988 Sb.; SLÁDEČEK, Vladimír, Vladimír MIKULE a Jindřiška SYLLOVÁ. Ústava České republiky: 
komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-869-9, str. 80-81. 

103 SLÁDEČEK, Vladimír, Vladimír MIKULE a Jindřiška SYLLOVÁ. Ústava České republiky: komentář. 1. vyd. 
Praha: Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-869-9, str. 80-81. 
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legislativní.104  

V souvislosti s touto problematikou se generální advokátka Kokott ve věci C311/04 

vyjádřila že „mezinárodněprávní závazky Společenství mají „střední status“, nižší 

než primární právo, avšak vyšší než sekundární právo Společenství.“105 Přednost 

mezinárodních smluv před sekundárním právem byla SDEU byla formulována již 

v 70. letech v souvislosti s International Fruit Company a později i v dalších 

rozhodnutích.106 

Dá se tedy dovodit, že unijní právo samo vymezuje svůj vztah k mezinárodním 

smlouvám, a to konkrétně ve čl. 216 odst. 2 SFEU. Zároveň platí, že jde o poměr 

odlišný od vztahu českých norem k právu mezinárodnímu veřejnému. Dle Turoňové 

a Sehnálka se mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií stávají součástí 

unijního práva s právní silou vyšší, než má právo sekundární, avšak nižší, než má 

právo primární. Naopak dle prof. Malenovského mezinárodní dohody nenabývají 

vyšší právní síly než normy sekundárního práva, jen zde dochází k předností 

aplikaci před sekundární legislativou Evropské unie.107 

 

3.6 SHRNUTÍ 

Jak již bylo zmíněno výše, Nařízení o výživném je specifický instrument 

vzniknuvší za spolupráce Evropské unie a Haagské konference108, který spojuje 

normy původu unijního s mezinárodní smlouvou. Z důvodu omezení rozsahu této 

                                                      

104 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

105 Věc C311/04 - Stanovisko generální advokátky Juliane Kokott přednesené dne 6. října 2005, bod 27. 

106 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

107 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 
zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-
210-4474-6. str.533. 

108 V době zahájení jednání EU s Haagskou konferencí už měla EU vytvořené celé nařízení obsahující jak 
normy pro určení rozhodného práva, tak normy mezinárodního práva procesního týkající se vyživovací 
povinnosti. Zdroj: TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv 
v Evropské unii. Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 
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práce se v další kapitole zaměřím již jen na normy rozhodného práva, které obsahuje 

Haagský protokol a již nebudu rozvádět další normy obsažené v Nařízení o 

výživném. Dle mého názoru je důležité, dříve, než přistoupím k rozebrání 

Haagského protokolu, popsat vůbec způsob, jakým se Protokol stal závazným pro 

EU a původ pravomocí EU k přistoupení k mezinárodní smlouvě, díky kterým se 

tento instrument stal pro ČR závazným. 
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4 HAAGSKÝ PROTOKOL Z ROKU 2007 

Právní instrumenty a jejich vývoj na mezinárodní úrovni jsou rozebrány 

v kapitole druhé. Zde bych se chtěla věnovat převážně Haagskému protokolu, který 

sice obsahuje pravidla pro určení rozhodného práva i na úrovni unijní, ale kvůli 

řešení, ke kterému EU a Haagská konference přistoupily, mu byla zachována povaha 

mezinárodní smlouvy.109 

4.1 PŮSOBNOST 

4.1.1  Věcná 

Hlavním pojmem celého Haagského protokolu je vyživovací povinnost 

vyplývající z rodinných vztahů, rodičovství, manželství, nebo švagrovství, včetně 

vyživovací povinnosti k dítěti bez ohledu na rodinný stav rodičů. 110 Ačkoliv to na 

první pohled nemusí být zcela zřejmé, zajímáme se zde pouze o rozhodné právo pro 

vyživovací povinnost z výše uvedených rodinných vztahů, avšak bez toho, 

abychom se zabývali určením rozhodného práva pro samotné rodinné vztahy. 

Haagský protokol to výslovně neuvádí, ale můžeme vycházet z Haagské úmluvy o 

rozhodném právu z roku 1973, na kterou Haagský protokol navazuje111, která ve 

svém čl. 2 odst. 1 stanoví, že „tato úmluva řídí pouze střety zákonů, pokud jde o 

vyživovací povinnosti". V důvodové zprávě Bonomi112 autor uvádí jako 

důvod vypuštění tohoto ustanovení takový, že normotvůrce ho mohl považovat za 

                                                      

109 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

110 Čl. 1 odst. 1 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 

111 „Vztah k předchozím haagským úmluvám o vyživovacích povinnostech. Ve vztahu mezi smluvními 
státy nahrazuje tento protokol Haagskou úmluvu ze dne 2. října 1973 o právu použitelném na vyživovací 
povinnosti a Haagskou úmluvu ze dne 24. října 1956 o právu použitelném na vyživovací povinnosti 
k dětem.“ Zdroj: Čl. 18  Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 

112 Jedná se o důvodovou zprávu k Protokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnost, kterou sepsal 
Andrea Bonomi.  
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nadbytečné vzhledem k názvu celého Haagského protokolu.113 Rozhodnutí, která 

jsou vydaná za použití Haagského protokolu, nepopírají, ale ani zároveň nepotvrzují 

rodinné vztahy, ze kterých vyživovací povinnost vyplývá. Tento způsob úpravy je 

zvolen jako důsledek volby povahy pojmu vyživovací povinnost.114 

Vyživovací povinnost z pohledu Haagského protokolu je pojmem zcela 

autonomním, nezávislým na výkladu v rámci jednotlivých vnitrostátních právních 

řádů a zároveň je požadováno, aby se tento pojem interpretoval jednotně napříč 

všemi právními řády.115  Hlavní tedy je „pro určení, zda má daná povinnost povahu 

povinnosti vyživovací, třeba vyjít v prvé řadě z funkce dané povinnosti. Funkcí 

vyživovací povinnosti je především zajistit osobě oprávněné běžnou výživu 

s přihlédnutím k jejím zvláštním potřebám. Není tedy nutné, aby se jednalo o 

periodické plnění“.116 Důležité však je, aby vyživovací povinnost vyplývala ze 

vztahu rodinných a nikoliv ze vztahu jiných. 

Požadavek, aby se jednalo o vyživovací povinnost ze vztahu rodinných ve 

vztahu k dětem, vychází z vazeb faktických a nezáleží, zda jsou rodiče sezdáni, nebo 

zda jde o děti legitimní nebo nelegitimní.  

K vymezení věcné působnosti co nejpřesněji, je třeba zároveň zmínit, že 

Haagský protokol neupravuje rozhodné právo pro výživné, které nevzniklo ze 

zákonné povinnosti a to i v případě, že by se jednalo o výživného pro rodinného 

příslušníka.117 Takové výživné by se řídilo Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy neboli 

Nařízení Řím I. 

                                                      

113 BONOMI, A. Důvodová zpráva k Protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro 
vyživovací povinnost. Belgie: HCCH Publication, 2013. ISBN  978-92-79-39252-8. bod 23. 

114 BONOMI 2013 op. cit., bod 23. 

115 Čl. 20 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 

116 LOJDA J., Haagský protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. Právo a rodina, 2013, 2, s. 
8. ISSN 1212-866X.  

117 GIULIANO, Mario., LAGARDE, Paul. Report on the Convention on the law applicable to contractual 
obligations. Official Journal C 282. 1980. Dostupné z: 
http://aei.pitt.edu/1891/1/Obligations_report__Guiliano_OJ_C_282.pdf . 

http://aei.pitt.edu/1891/1/Obligations_report__Guiliano_OJ_C_282.pdf
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4.1.2  Časová působnost  

Aby Protokol mohl vstoupit v platnost, tak musí být ratifikován minimálně 

dvěma státy nebo organizacemi regionální hospodářské spolupráce. Pokud se tak 

uskuteční, vejde v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí tří měsíců od 

uložení druhé listiny o ratifikaci v depozitáři Haagského protokolu.118 Depozitářem 

Haagského protokolu je Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království.119 

Na základě této podmínky vstoupil platnost dne 1. 8. 2013, kdy druhou ratifikační 

listinu po EU uložilo Srbsko. 

Podle čl. 22 se Haagský protokol použije pouze na vymáhání výživného ve 

smluvním státě, na který vznikl nárok až po vstupu protokolu v platnost v daném 

státě a jasně tak stanovuje, že je vyloučeno jeho zpětné použití na nároky na 

výživné za období před vstupem Haagského protokolu v platnost. 

 

4.1.2.1  Odlišnost přístupu Evropské unie – prozatímní uplatňování protokolu 

Pro členské státy Evropské unie se Haagský protokol používá ode dne 18. 

června 2011, tedy ode dne, kdy vešlo v platnost Nařízení o výživném, ačkoliv 

Haagský protokol oficiálně vešel v platnost až 1. 8. 2013. Způsob řešení, které 

zvolila Evropská unie, je obsažen v Rozhodnutí Rady č. 2009/941/ES ze dne 30. 

listopadu 2009 o uzavření Haagského protokolu (dále jen „rozhodnutí Rady o 

použití Haagského protokolu“).120 Prozatímní použití je odůvodněno úzkými 

vazbami, které jsou mezi Haagským protokolem a Nařízením o výživném, a které 

vylučují, aby jeden z právních nástrojů se začal používat bez možnosti použití 

nástroje druhého. Přístup, jaký Evropská unie zvolila, dle mého mínění, reflektuje 

skutečnost, že před rozhodnutím o spolupráci s Haagskou konferencí pro 

                                                      

118 Čl. 25 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 

119 Čl. 23 odst. 4 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 

120 Rozhodnutí Rady č. 2009/941/ES ze dne 30. 11. 2009. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad 
pro publikace Evropské unie [cit. 15. 6. 2016]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/ . 

http://eurlex.europa.eu/
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vypracování společné úpravy, byla Evropskou unií vyhotovena verze nařízení pro 

úpravu vyživovací povinnosti, která obsahovala jak kolizní normy, tak normy 

procesní a s jejich použitím nechtěla čekat na moment, kdy k Haagskému protokolu 

přistoupí další strany, protože sama svým krokem, přijetím Haagského protokolu 

jako organizace regionální hospodářské spolupráce, může použitelnost kolizních 

norem a tak sjednocení úpravy aplikovat na své členské státy.121 

 Článek 22 Haagského protokolu jasně říká, že se jeho ustanovení použijí 

pouze na nároky z výživného vzniklé po vstupu Haagského protokolu v platnost. 

Evropská unie znovu přistoupila na poněkud odlišné řešení, než obsahuje Haagský 

protokol, který říká, že k Haagskému protokolu nelze vznést žádné výhrady. V 

Rozhodnutí Rady o uzavření Haagského protokolu se uvádí, že pravidla pro určení 

rozhodného práva pro vyživovací povinnost se použijí i na právní poměry vzniklé 

před vstupem Haagského protokolu v platnost, a zároveň i před jeho prozatímní 

vstup v platnost, a to v případě, že jsou zahájená řízení, schváleny nebo uzavřeny 

soudní smíry či vystaveny veřejné listiny podle Nařízení o výživném. 

 

 

4.2 UNIVERZÁLNÍ POUŽITELNOST   

Je zapotřebí zmínit, že protokol je univerzálně použitelný122, což znamená, že 

pravidla pro určení rozhodného práva dle Haagského protokolu se použijí i 

v případě, kdy právo určené na jejich základě, není právem smluvního státu.123 

Tento přístup je pro haagské úmluvy obvyklý. 

                                                      

121 TUROŇOVÁ, SEHNÁLEK – Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. 
Právník. 2010,149(3), 233-250. ISSN 0231-6625 2010. 

 

122 Čl. 2 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 

123 Tento přístup je stejný jako v čl. 2 Haagské úmluvy o vyživovacích povinnostech z roku 1973. Zdroj: 
BONOMI 2013 op. cit. 
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4.3  VYLOUČENÍ ODKAZŮ A VÝHRADA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 

Haagský protokol nepřipouští možnost dalšího a zpětného odkazu. 

V případě určení rozhodného práva se vždy myslí právo platné v daném státě 

s výjimkou jeho kolizních norem a to i v případě, kdy určené rozhodné právo není 

právem smluvního státu Protokolu. 

Výhrada veřejného pořádku, stejně jako zákaz odkazů, byla upravena již 

v Haagské úmluvě o rozhodném právu z  roku 1973. Normy rozhodného práva se 

nepoužijí v tom rozsahu, kdy by jejich účinky byly ve zjevném rozporu se 

zásadami veřejného pořádku státu soudu nebo se základními principy práva státu 

soudu. Nejedná se však pouze o teoretický rozpor v rámci dvou právních řádů, ale 

musí jít o zjevný rozpor při konkrétní aplikaci rozhodného práva.124 

V rámci vyživovací povinnosti tedy nestačí, že jde o vyživovací povinnost 

vyplývající z rodinných vztahů, které jsou ve zjevném rozporu s veřejným pořádkem 

státu soudu (například polygamie), ale musí být splněna podmínka, že samotná 

skutečnost, ze které vyživovací povinnost vyplývá, musí být zjevně v rozporu 

s veřejným pořádkem právem místa soudu.125 

 

4.4  PRAVIDLA PRO URČENÍ ROZHODNÉHO PRÁVA 

4.4.1 Základní pravidlo pro určení rozhodného práva 

Základním pravidlem pro určení rozhodného práva je v čl. 3 kritérium 

obvyklého pobytu oprávněného, nestanoví-li Haagský protokol jinak. Haagský 

protokol se současně zabývá i situací změny obvyklého pobytu oprávněného. 

V takovém případě, kdy oprávněný změní obvyklý pobyt, se změní i rozhodné právo 

na právo státu, v němž má oprávněný nové místo obvyklého pobytu, a to od 

okamžiku takové změny. Haagský protokol k změně obvyklého pobytu rozhodného 

práva dále žádné podrobnosti neuvádí. Problematickým by se mohlo zdát určení 

                                                      

124 BONOMI 2013 op. cit., bod 177. 

125 BONOMI 2013 op. cit., bod 178. 



40 

 

momentu, kdy dochází ke změně obvyklého pobytu oprávněného, tzv. dojde 

k mobilnímu konfliktu.126  

Z povahy kritéria obvyklého pobytu, které vyžaduje určitou kvalitu, vazbu na 

okolí a sociální integraci, bývá často problematické určit, od kterého momentu 

nastává změna obvyklého pobytu. 

Kritérium obvyklého pobytu v rámci Haagských úmluv kodifikujících 

mezinárodní právo soukromé a Haagské konference je tradičním hraničním 

určovatelem, který se historicky začal používat v momentě, kdy svou funkci pro 

určení rozhodného práva nemohla efektivně plnit státní příslušnost nebo domicil.127 

Ačkoliv je jeho frekvence použití vysoká, tak neexistuje záměrně jeho přesná 

definice v žádné z mezinárodních úmluv v rámci Haagské konference. Tuto 

skutečnost ospravedlňuje Haagská konference z toho důvodu, že je to pojem zcela 

faktický. Na základě analýzy judikatury, kterou obsahuje databáze INCADAT128, je 

zjištěno, že výklad pojmu „obvyklý pobyt“ se v rámci států přistoupivších 

k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 

1980 podstatně rozchází. V některých je to pojem zcela flexibilní, kdy se dá založit 

obvyklý pobyt ze dne na den a nejsou kladeny větší požadavky v podobě délky 

pobytu nebo sociální integrace dítěte, jindy jsou to podmínky velmi rigidní, na 

základě kterých vzniká obvyklý pobyt až po dlouhé době. 

I přes problematiku rozcházející se definice kritéria obvyklého pobytu 

v různých státech, je jeho výhoda spatřována v několika aspektech a hlavně v jeho 

pružnosti. Rozhodné právo určené na základě obvyklého pobytu má zohlednit právní 

a faktické podmínky sociálního prostředí v zemi, kde oprávněný žije, a na tomto 

základě přizná existenci takového nároku a zároveň jeho výši, jak uvádí 

                                                      

126 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit, s. 119. 

127 PFEIFFER, Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 
2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-84-7. Kapitola 4. 

128 Jedná se o databází, která obsahuje shrnutí rozhodnutí, právních analýz a kompendií. Je průběžně 
aktualizovaná a využívána odbornou veřejností zabývající se problematikou mezinárodních únosů dětí. 
Ačkoliv tato diplomová práce se zabývá vyživovací povinností, výklady pojmů jako obvyklý pobyt a 
podobné lze použít i na problematiku vyživovací povinnosti. Zároveň se jedná o databází Haagské 
konference, pod kterou obě oblasti problematiky spadají. Databáze je dostupná na www.incadat.com . 

http://www.incadat.com/
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Verwilghenova zpráva129, „výživné umožní oprávněnému, aby z něho žil.”. Proto „je 

rozumné vyhodnotit vzniklý konkrétní problém v souvislosti s konkrétní společností, 

ve které navrhovatel žije a bude žít.“130 Kritérium obvyklého pobytu obsahují i 

normy určující příslušný soud, tudíž bude docházet k tomu, že v místě soudu bude 

aplikováno lex fori. Hledisko obvyklého pobytu poskytuje vyšší záruku rovného 

přístupu k oprávněnému. 

4.4.2 Zvláštní pravidla pro určení rozhodného práva  

Haagský protokol kromě základního pravidla pro určení rozhodného práva 

obsahuje i úpravu zvláštních pravidel pro situace, kdy vyživovací povinnost vyplývá 

ze vztahů rodičů ke svým dětem, dětí vůči svým rodičům, osob jiných než rodičů 

k osobám mladších 21 let a ze vztahů mezi manžely nebo bývalými manžely.131 

 

4.4.2.1 Kaskáda kritérií pro určení rozhodného práva 

Hraniční určovatel, který je v kolizní normě určen jako základní, může 

v některých situacích selhat. Z toho důvodu obsahují právní předpisy upravující 

kolizní normy více hraničních určovatelů, které bývají v různých vztazích: náhradní, 

alternativní nebo v poměru tzv. kaskády.132 

Haagský protokol zvolil řešení pomocí kaskády hraničních určovatelů pro 

vyživovací povinnost rodičů vůči svým dětem. Kaskáda je systém založený na 

subsidiaritě pravidel, který spočívá v tom, že „ následný hraniční určovatel 

nastupuje až tehdy, pokud není naplněn hraniční určovatel předchozí.“133 U 

Haagského protokolu tomu dochází v tu chvíli, kdy rozhodné právo určené na 

základě obecného hraničního určovatele nepřiznává právo na výživné pro ten 

konkrétní právní poměr. V tu chvíli se přistupuje k subsidiaritě hraničních 

                                                      

129 Jedná se o důvodovou zprávu k Haagským úmluvám o vyživovací povinnosti uzavřených dne 2. 10. 
1973. Důvodová zpráva je z roku 1975 a byla vypracována Michelem Verwilghenem. 

130 BONOMI 2013 op. cit., bod 138. 

131 Pro potřeby této diplomové práce se věnuji pouze vztahu rodič vůči dítěti. 

132 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit., s. 120. 

133 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit., s. 120. 
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určovatelů. Na rozdíl od náhradního hraničního určovatele, kaskáda rozhodné právo 

určí, a k subsidiárnímu hraničnímu určovateli se přistoupí pouze v případě, kdy 

rozhodné právo určené na základě obecného pravidla neobsahuje právní institut 

povinnosti výživného pro daný právní poměr. Systém kaskády se nepoužije 

v případě, kdy určený rozhodný právní řád právo na výživné sice přiznává, ale 

v menší výší, než by oprávněnému přiznal právní řád určený na základě 

následujícího subsidiárního pravidla.134 

Cílem kaskády je zvýšit oprávněnému právo na úspěch, protože je 

považován za stranu ekonomicky slabší oproti povinnému. Nejde však o právo uspět 

při získávání vyššího výživného, ale o samostatné uznání práva na výživné. 135 

V některých případech může totiž dojít k takové situaci, kdy určitý stát právo na 

výživné z určitého právního poměru vůbec nepřiznává.  

V případě vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem jsou relevantní dvě 

kaskády. První kaskáda se uplatní v případě, když selže hraniční určovatel 

obvyklého pobytu oprávněného. Jako následující přichází v úvahu rozhodné právo 

státu, v němž má sídlo soud, jež je ve věci příslušný. 136 Pokud i toto pravidlo selže, 

přistoupí se k dalšímu subsidiárnímu hraničnímu určovateli a tím je společná státní 

příslušnost stran řízení.137  

Subsidiární pravidla dle kritéria společné státní příslušnosti neboli určení 

rozhodného práva dle lex fori obsahovaly již předchozí Haagské úmluvy o právu 

rozhodném na vyživovací povinnosti z let 1956 a 1973. V Haagské úmluvě o 

rozhodném právu z roku 1973 však kritériu lex fori předchází v kaskádě kritérií 

kritérium společné státní příslušnosti. Opačné pořadí v Haagském protokolu bylo 

zvoleno ze dvou důvodů. Prvním je, že využití vztahu společné státní příslušnosti se 

                                                      

134  BEAUMONT, P, Burkhard HESS, Lara WALKER a Stefanie SPANCKEN. The recovery of maintenance in 
the EU and worldwide. Oxford: Hart Publishing, 2014. ISBN 978-1-84946-573-1. str. 319, Innovation of 
the 2007 Hague Maintenance protocol. 

135 BEAUMONT 2014. op. cit, str. 320. 

136 Čl. 4 odst. 2 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 

137 Čl. 4 odst. 4 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 
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stávalo častým bodem kritiky a to z důvodu diskriminační povahy tohoto pravidla.138 

Druhým důvodem je spíše vyjádřením zásady efektivity a nižších nákladů při 

upřednostnění kritéria lex fori před kritériem společné státní příslušnosti. Rozhodné 

právo dle místa soudu usnadňuje práci orgánu, u kterého byl návrh podán a zároveň 

soud nemusí zkoumat povahu práva společné státní příslušnosti.139 

Druhá kaskáda je poněkud jiného charakteru. Přichází v úvahu pouze v 

případě, kdy oprávněný zahájí řízení u příslušného orgánu státu, v němž má místo 

obvyklého pobytu povinný, a tedy v takovém případě se použije právo státu, v němž 

má sídlo soud.140 Pokud řízení oprávněný takto zahájí, nebude se aplikovat základní 

pravidlo pro určení rozhodného práva. V případě, že oprávněný nezíská právo na 

výživné podle práva místa soudu, nastupuje subsidiární kritérium pro určení 

rozhodného práva dle místa obvyklého pobytu oprávněného141 a v případě 

neúspěchu dle práva společné státní příslušnosti stran.142 

 

4.5 OBLAST PŮSOBNOST ROZHODNÉHO PRÁVA 

Oblast působnosti rozhodného práva pro vyživovací povinnosti určeného na 

základě článků 3, 4, 5, 7 nebo 8, je upravena ve článku 11 Haagského protokolu. 

Nejedná se zde o výčet úplný, může se vztahovat i na jiné právní poměry, které zde 

nejsou vyjmenovány. Rozhodné právo upravuje především existenci, rozsah 

výživného a určení osoby povinného. Dále rozsah existence výživného zpětně, 

základ pro jeho výpočet a valorizaci splatných částek a nedoplatků. Upravuje také, 

které osoby jsou oprávněné řízení zahájit. S ohledem na nezletilé je potřeba zmínit, 

že za nezletilého má možnost řízení zahájit jeden z jeho rodičů nebo veřejný orgán, 

                                                      

138 BONOMI 2013 op. cit., bod 74. 

139 BONOMI 2013 op. cit., bod 60. 

140 Čl. 4. odst. 3 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 

141 Čl. 4 odst. 3 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 

142 Čl. 4 odst. 4 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 
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avšak již zde nespadá otázka posouzení procesní způsobilosti osob a zastupování 

v řízení. To se řídí právem státu, v němž má sídlo soud. Rozhodné právo pro 

vyživovací povinnost se vztahuje také na promlčecí a prekluzivní lhůty k zahájení 

řízení, které Haagský protokol považuje za hmotněprávní oproti Haagské úmluvě o 

rozhodném právu z roku 1973, který je řadil k normám procesním. Uplatní se také 

na určení existence a rozsahu vyživovací povinnosti povinného v případě, že subjekt 

veřejné správy oprávněnému plnění poskytnul a vymáhá ho na povinném. Možnost 

vymáhání náhrady se pak řídí právem dotčeného subjektu veřejné správy. 

Výjimku z aplikace rozhodného práva představuje čl. 14 Haagského protokolu, 

jež obsahuje přímou normu, která se týká určení výše výživného. Přímá norma je 

chápána jako „právní norma, která upravuje výlučně soukromoprávní poměry 

s mezinárodním prvkem takovým způsobem, že samy obsahují hmotněprávní úpravy 

práv a povinností účastníků a k jejich použití dochází bezprostředně, bez předchozí 

aplikace kolizních norem.“143 Článek 14 Haagského protokolu umožňuje 

v případech, kdy rozhodné právo stanoví jinak, zohlednit při výpočtu výše 

výživného potřeby oprávněného, finanční možnosti povinného a započítání náhrady, 

která byla oprávněnému vyplacena na místo výživného. Tato norma se vydělila 

z pravidel veřejného pořádku144 a aplikuje se nejen k omezení cizího práva, ale i 

v situacích, kdy je rozhodným právem právo dle lex fori.145  

 

4.6 HRANIČNÍ KRITÉRIA PRO URČENÍ ROZHODNÉHO PRÁVA 

Dle slov německého akademika, hraniční určovatel funguje jako most, který 

spojuje konkrétní skutkovou podstatu s určitým právním řádem.146 Hraničním 

                                                      

143 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit., s. 199. 

144 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit., s. 263. 

145 BONOMI 2013 op. cit., bod 182. 

146 BAREL, Bruno, Stefano, ARMELLINI. Manuale breve, diritto internazionale privato. Milano: Giuffrè 
Editore, S.p.A., 2013. ISBN 88- 14- 18472- 0, str. 48 :„Con un’espressione immaginifica è stato detto che i 
criteri di collegamento funzionano come un ponte che collega la fattispecie ad un determinato 
ordinamento giuridico.“ – Leo Raape 
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určovatelem je tedy určitá skutečnost v reálném světě, jež je dostatečně významná 

pro daný okruh právních poměrů, kterým zákonodárce přiznal významné postavení a 

určil je jako rozhodující při navázání v rámci dvoustranných kolizních norem.147  

V posledních desetiletích pravidla upravující příslušnost soudu a další procesní 

otázky mívají na první pohled podobu norem kolizních, ačkoli se o takové normy 

nejedná. Z důvodu podobné struktury norem i ony využívají hraniční určovatelé pro 

navázání na konkrétní právní řád. 

4.6.1 Obvyklý pobyt  

Obvyklý pobyt se dostal v rámci vytváření instrumentů mezinárodního práva 

soukromého k úpravě vyživovací povinnosti na přední místo. Při vytváření těchto 

nástrojů a obecně v minulosti panoval spor, které kritérium z tradičních koncepcí 

vybrat. Státy s tradicí kontinentálního práva zastávaly názor, že by se mělo použít 

kritéria státní příslušnosti. Naopak státy, jímž je vlastní kultura common law, 

upřednostňovaly pro ně přirozené kritérium domicilu.148 Nakonec neuspěl ani jeden 

a jako základní kritérium pro normy kolizní i jurisdikční v rámci rodinného 

mezinárodního práva se prosadilo kritérium obvyklého pobytu.149 

Obvyklý pobyt je pojem zcela faktický, jehož výběr byl upřednostněn 

z důvodu své adaptabilnosti a pružnosti ke konkrétní situaci a jedinečnosti případu. 

Větší pozornost bych tomuto kritériu chtěla věnovat i z toho důvodu, že se objevuje 

nejen v právních nástrojích Haagské konference, ale i v úpravách na úrovni unijní a 

národní. Hojně se vyskytuje i v rámci práva daňového, práva pracovního a práva 

sociálního zabezpečení. Výklad se však musí uzpůsobit právnímu odvětví a 

pododvětví, v němž je používán a to z toho důvodu, že každá z výše vyjmenovaných 

právních odvětví sleduje jiný účel a cíl v rámci kritéria obvyklého pobytu. 

 

                                                      

147 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit., s. 116. 

148 Domicil je hraniční určovatel vlastní angloamerické právní oblasti. Nelze slučovat s nám známým 
pojmem obvyklého pobytu nebo bydliště a jeho význam se může měnit s ohledem na stát použití nebo 
v rámci právního odvětví. 

149 PFEIFFER 2013 op. cit. 
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Zaměřím-li se pouze na oblast rodinného práva v rámci mezinárodního práva 

soukromého, tak i v tomto odvětví můžeme spatřovat rozdíl v hodnocení kritéria 

obvyklého pobytu. Nepřihlíží se k jiným faktickým skutečnostem, rozdíl spočívá 

v přísnosti a kvalitě jejich hodnocení. Odlišnosti nacházíme například mezi 

hodnocením obvyklého pobytu dětí od obvyklého pobytu dospělé osoby, ale také 

v případech, kdy toto kritérium využíváme v rámci norem kolizních nebo 

jurisdikčních.  

V druhém případě, kdy ho vykládáme v rámci norem kolizních nebo 

jurisdikčních, je jejich rozdíl minimální, ale není nezanedbatelný. U norem kolizních 

vyjadřuje princip nejužšího spojení, v tomto případě odpovídajícímu předpokladu 

kolizně spravedlivého řešení.150 Použito by tedy mělo být toho práva, které je 

účastníkům sporu nejblíže. V případě zjišťování, zda jsou podmínky obvyklého 

pobytu naplněny, je vyžadováno, aby soud tyto okolnosti vykládal restriktivně, 

hlavně v případech při určování rozhodného práva týkající se osobního statutu. 

Naopak kritérium obvyklého pobytu vyskytující se v normách jurisdikčních by 

mělo nejlépe vyjadřovat materiální a geografickou blízkost mezi sporem, soudem a 

stranami sporu. Při posuzování okolností k naplnění podmínek obvyklého pobytu by 

soud v tomto případě je měl hodnotit a vykládat je extenzivně a to z toho důvodu, 

aby nedocházelo k denegatio iustitiae151. Tedy v případě, kdy by byly podmínky pro 

založení obvyklého pobytu u jurisdikčních norem vykládány restriktivně, by mohlo 

dojít k situaci, ve které by každý z potenciálních soudů prohlásil svou nepříslušnost 

a vznikl by negativní kompetenční spor. Pro zefektivnění právní ochrany 

v mezinárodním právu procesním je nezbytné vykládat kritérium obvyklého pobytu 

takovým způsobem, aby povinný a oprávněný neměli ztížený přístup k soudní 

ochraně.152 

                                                      

150 PFEIFFER 2013 op. cit., s. 130.  

151 HENDRYCH, Dušan, Miroslav BĚLINA, Josef FIALA, Pavel ŠÁMAL, Ivana ŠTENGLOVÁ a Pavel ŠTURMA. 
Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-
80-7400-059-1. „Denegatio iustitiae (lat.), odepření spravedlnosti, jedná se o protiústavní postup, v 
němž by soud odmítl ochranu subjektivního práva fyzické či právnické osobě bez zákonných důvodů.“ 

152 BEATGE, Dietmar. Der gewöhnliche Aufenthalt im internationalen Privatrecht. Tübingen: J. C. B. 
Mohr, 1994. ISBN 3-16-146261-0. S. 100. 



47 

 

 

4.6.1.1 Obvyklý pobyt dětí 

Při určování obvyklého pobytu dítěte se v zásadě postupuje stejným způsobem, 

jako při určení obvyklého pobytu dospělého s tou výjimkou, že se musí přihlížet i 

k jiným kritériím a některé se naopak nehodnotí. Odlišný přístup můžeme 

vysledovat u obvyklého pobytu novorozence či kojence, který je většinou stejný 

jako obvyklý pobyt matky z důvodu své závislosti na matce.153 

U dětí se hlavně přihlíží k rodinnému zázemí a vztahům v rodině a zároveň ke 

školnímu prostředí dítěte, sociální integraci a centru zájmů dítěte. U osob dospělých 

se na rozdíl od místa školní docházky přihlíží k jejímu pracovnímu prostředí. Dále je 

zapotřebí i jistá trvalost pobytu v místě státu, kdy jeho délka se posuzuje 

individuálně, a zároveň autonomně jako u všech ostatních aspektech zakládajících 

obvyklý pobyt. Zároveň také délka pobytu u dětí není přerušena krátkodobým 

pobytem na místě jiném, u příbuzných nebo v případě dalších obdobných situací, 

kdy dochází k přerušení pobytu v místě, které je posuzováno pro zjištění existence 

kritéria obvyklého pobytu. 

Jak již bylo zmíněno výše, skutkové okolnosti se posuzují nezávisle bez 

ohledu na obvyklý pobyt zákonných zástupců. Jediný aspekt, který bývá závislý na 

zákonných zástupcích nebo rodičích dítěte vzniká v případě přesídlení, kdy může 

být obvyklý pobyt založen i v kratším období, než je běžné. V takové situaci je vůle 

rodičů setrvat v určitém místě (animus manendi) určující i pro dítě.154 Výjimku 

z takové situace může tvořit případ, kdy dítě už je dostatečně velké, aby bylo 

schopno svou vůli k setrvání na určitém místě vyjádřit samo a být si jí vědom. 

 

4.6.1.2 Kvalita obvyklého pobytu 

K naplnění kritéria obvyklého pobytu musí být splněno zároveň několik 

požadavků. Jedná se o fyzickou přítomnost ve státě potenciálního obvyklého pobytu, 

                                                      

153PFEIFFER 2013 op. cit., s. 153. 

154 PFEIFFER 2013 op. cit., S. 154. 
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sociální integrace v rámci společnosti státu a subjektivní hledisko spočívající ve vůli 

osoby v daném místě dlouhodobě pobývat a založit zde centrum svých činností a 

svého života.155 

 

4.6.1.3 Výklad kritéria obvyklého pobytu  

Z povahy Haagského protokolu je zapotřebí, aby byly normy v něm obsažené 

vykládány nezávisle na vnitrostátní judikatuře a zároveň interpretovány jednotně při 

aplikaci Haagského protokolu, bez ohledu na subjekt výkladu.156 

Je důležité zmínit, že výklad konkrétního kritéria se musí uzpůsobit vždy 

oblasti práva, v rámci které je aplikován. Jak už bylo zmíněno, rozdílný přístup bude 

pro normy práva sociálního zabezpečení, práva pracovního a od nich musíme odlišit 

výklad v rámci práva rodinného. 

 

4.6.2 Místo soudu (lex fori) 

Rozhodné právo může být také určeno podle sídla soudu nebo orgánu, který o 

věci rozhoduje. Haagský protokol upravuje dvě varianty tohoto kritéria. 

První variantou je případ, kdy oprávněný nemůže získat výživné na základě 

práva určeného podle obecného pravidla v čl. 3, tedy podle místa obvyklého pobytu 

oprávněného. V tomto případě se použije právo státu, v němž má sídlo soud.  

Druhou variantou je rozhodné právo místa obvyklého pobytu povinného, 

pokud oprávněný zahájil řízení u příslušného orgánu v místě státu, kde má povinný 

obvyklý pobyt. 

4.6.3 Státní příslušnost (lex patriae) 

Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství a ani Zákon 

č. 186/2014 Sb. o státním občanství České republiky nedefinuje, co je myšleno 

pojmem státní občanství. S definicí přichází až Ústavní soud v odůvodnění svého 

                                                      

155 PFEIFFER 2013 op. cit., S. 136. 

156 Čl. 20 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 
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nálezu ze dne 13. září 1994 Pl. ÚS 9/94, v němž uvedl, že státní občanství je „časově 

trvalý, místně neomezený právní vztah fyzické osoby a státu, který je proti vůli 

fyzické osoby zpravidla nezrušitelný, na jehož základě vznikají jeho subjektům 

vzájemná práva a povinnosti.“157 K této definici bych ještě zmínila, že pojmy státní 

občanství a státní příslušnost nejsou synonyma. O státním občanství se mluví pouze 

u osoby fyzických, kdežto státní příslušnost lze vztáhnout i na osoby právnické.158 

U tohoto hraničního určovatele zpravidla nevznikají zásadní problémy 

výkladu. Zvláštní skupinou jsou osoby, které jsou nositeli dvou nebo více státních 

příslušností, anebo naopak žádné nemají a jsou považováni za tzv. bezdomovce, kdy 

teoreticky nepožívají ochrany žádného státu. V takových případech se vychází 

z právního předpisu konkrétního státu upravující mezinárodní právo soukromé, 

jehož je osoba státním příslušníkem. V České republice se použije § 28 ZMPS, který 

řeší situace pro vícero státních příslušností a zároveň i situace bezdomovectví. 

Pokud osoba mající více státních příslušností, je nositelem i té české, tak dle 

ZMPS bude vždy rozhodující státní občanství České republiky. Stát svými 

vnitrostátními předpisy určuje okruh osob, které jsou jejími nositeli, a nebere zřetel 

na to, že i jiný stát ty samé osoby považuje za příslušníky vlastního státu.159  

V případě, kdy je osoba státním příslušníkem vícero států, a ani jedna z těchto 

státních příslušností není příslušnost česká, je dle ZMPS rozhodná ta státní 

příslušnost, kterou osoba nabyla naposled. Zákonodárce zde vychází z premisy, že 

státní příslušnost nabytá naposled vystihuje nejlépe životní poměry osoby. Výjimku 

tvoří tzv. princip efektivní státní příslušnosti. To znamená, že poměry zkoumané 

osoby jsou výrazně bližší k jinému státu, než k tomu, jehož státní příslušnost nabyla 

naposled. 160 

Řešení situace bezdomovectví se nachází v §28 odst. 3 ZMPS. Na osoby bez 

státní příslušnosti se hledí jako na občany státu, na jehož území mají v rozhodném 

                                                      

157 PAVLÍČEK, Václav, Ján GRONSKÝ, Jiří HŘEBEJK, et al. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2015. Student. ISBN 978-80-7502-084-0, str. 388 . 

158 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-053-6, str. 62. 

159 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit., s. 124. 

160 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit., s. 124. 
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období obvyklý pobyt a v případě absence obvyklého pobytu, na jehož území se 

v rozhodné době zdržují. Pokud ani to není zjistitelné, pohlíží se na něj pro potřeby 

konkrétního případu jako na občana České republiky. 

 

Protokol připouští výjimku a zároveň kompromis, kterým není vlastní systému 

kontinentálního práva. Ta spočívá v tom, že kritérium státní příslušnosti je 

nahrazeno kritériem domicilu a tento pojem bude vykládán tak, jak je definován 

v daném státě, který si tuto výjimku vyjednal.161 V tomto případě se vychází 

z tradičního pojetí pojmu domicil tak, jako ho znají státy právní kultury common 

law.162 

 

4.7 VOLBA PRÁVA  

Oproti dvěma předchozím Haagským úmluvám z let 1956 a 1973 upravující 

pravidla pro určení rozhodného práva, Haagský protokol umožnuje volbu 

rozhodného práva stranami sporu. Toto řešení je zcela neobvyklé pro oblast 

mezinárodního rodinného práva.163 Tradičně ustanovení týkající se poměrů 

vyplývající z rodinných vztahů mají kogentní povahu a stranám není umožněno 

disponovat se svými právy a povinnostmi. Smluvní autonomie stran tedy pro ně není 

předvídána a donedávna nebyla spojována ani v souvislostí s možnosti volby 

rozhodného práva pro vyživovací povinnosti. Současné trendy v rodinném právu 

inklinují k uspořádání rodinných vztahů smírně a k nalezení řešení, které by se 

zaměřovalo na podstatu potřeb osob v konkrétních situacích. Tento vývoj směrem 

k flexibilitě ovlivnil pozici možnosti volby rozhodného práva v mezinárodním právu 

soukromém. Možnost volby rozhodného práva začíná být postupně zaváděna do 

                                                      

161 Čl. 9 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 

162 PFEIFFER 2013 op. cit., s. 35. 

163 Není to však novinka z pohledu jurisdikčních norem. Příkladem v evropském soudním prostoru je 
možnost volby soudu v čl. 23 nařízení Rady (ES) č 44/2001 a čl. 17 Luganské úmluvy ze dne 16. září 1988. 
V tomto případě přijetí možnosti volby rozhodného práva znovu zavádí jistou míru koherence mezi 
normami kolizními a jurisdikčními. Zdroj: BONOMI 2013 op. cit., bod 110. 
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oblastí mezinárodního práva soukromého i tam, kde to bylo tradičně vyloučeno, a to 

navíc i z důvodu silného mezinárodního trendu svobodného uznání výběru 

rozhodného práva.164  

Další z výhod možnosti volby práva je, že se jí předejde vzniku „mobilního 

konfliktu.“165 K němu může dojít v případě, kdy dojde na otázku, ke kterému 

okamžiku se má posoudit skutečnost rozhodná pro navázání v kolizní normě určující 

rozhodné právo. Pří aplikaci Haagského protokolu může k „mobilní konflikt“ nastat 

při určování rozhodného práva vyživovací povinnost na základě obecného pravidla, 

kdy se vyživovací povinnosti řídí právem státu, v němž má oprávněný místo 

obvyklého pobytu a rozhodné právo se mění od okamžiku změny obvyklého pobytu 

oprávněného. Skutečnost změny rozhodného práva nemusí automaticky implikovat i 

změnu orgánu nebo soudu. Příslušnost soudu se určí v době použití rozhodného 

práva, ale při změně rozhodného práva v průběhu řízení se zpravidla soud nemění a 

to na základě zásady perpetuatio fori. Zohlednění změny obvyklého pobytu 

oprávněného promítnuté do změny rozhodného práva podtrhuje významnost 

rozhodnutí o vyživovací povinnosti a jeho použití zejména do budoucna. Změna je 

uplatnitelná ex nunc, musí však dojít k objektivní změně obvyklého pobytu, 

nepřichází zde v potaz dočasné pobyty v jiné zemi. Nároky oprávněného 

z vyživovací povinnosti, vzniklé před změnou obvyklého pobytu, se i nadále řídí 

právem předchozího místa obvyklého pobytu a to z toho důvodu, že oprávněnému 

již plnění vzniklo.166 Uplatnění změny obvyklého pobytu není v Protokolu 

omezenou žádnou lhůtou. Otázku, do kdy lze tuto změnu uplatnit, se bude řídit 

podle vnitrostátních procesních pravidel státu soudu. 

Pokud si strany právo zvolí v souladu s pravidly Haagského protokolu, tak tato 

volba práva předchází určení rozhodného práva pomocí obecného pravidla 

obsahující kritérium „obvyklého pobytu oprávněného“. 

 

                                                      

164 BONOMI 2013 op. cit., bod 109. 

165 KUČERA, PAUKNEROVÁ , RŮŽIČKA 2013 op. cit. Mobilní konflikt nebo také změna statutu. 

166 BONOMI 2013 op. cit., bod 48. 
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V případě Haagského protokolu se však jedná o omezenou volbu. Existuje zde 

dvojí úprava volby práva, ačkoliv to na první pohled v české jazykové verzi není 

zcela jasné167. První z možné volby rozhodného práva je pro účely konkrétního 

řízení o vyživovací povinnosti168, druhou je volba práva, kterou je možno provést 

kdykoli.169 

Formální požadavky pro uzavření obou dohod jsou nastaveny identicky. Požaduje se 

podpis obou stran a buď písemné provedení dohody, nebo její záznam na jakémkoliv 

nosiči informací tak, aby v něm obsažené informace byly dále dostupné a 

využitelné. Jedná se však o minimální standard požadován Haagským protokolem. 

Smluvní strany mohou nastavit přísnější formální pravidla pro uzavření dohody, aby 

nebylo pochyb, že uzavírající jsou o následcích uzavření dohody informováni a 

jejich souhlas je svobodný. Samotné posouzení, zda je volba platně provedena se 

bude hodnotit podle práva, kterým se bude řídit vyživovací povinnost.170 

4.7.1 Volba práva pro účely konkrétního řízení dle čl. 7 Haagského protokolu 

Toto ustanovení upravuje případy, kdy řízení už začalo nebo má začít. Strany 

mohou uzavřít dohodu obsahující volbu práva, která je však omezena na právo lex 

fori. Není zde dána možnost volby použití jiného práva, než tedy státu soudu 

příslušného pro řízení. V případě, kdy řízení nebude zahájeno nebo bude zastaveno, 

tak dohoda ztrácí svou právní závaznost. Její opětovné použití není možné ani pro 

nově zahájené řízení ve stejné věci a to i za podmínky, že návrh bude podán u 

stejného orgánu nebo soudu. Dříve provedená volba nebude mít žádný vliv a 

rozhodné právo bude muset být určeno dle objektivních kritérií anebo uzavřena nová 

dohoda mezi stranami. 

                                                      

167 LOJDA J., Haagský protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. Právo a rodina, 2013, 2, s. 
8. ISSN 1212-866X. 

168 Čl. 7 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 

169 Čl. 8 Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. 

170 BEAUMONT 2014. op. cit, str. 321. 
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Na rozdíl od volby práva podle čl. 8 není omezena věkovou hranicí 18 let a 

není vyloučená ani pro dospělé, kteří z důvodu zhoršení nebo z nedostatečnosti 

svých osobních schopností nejsou schopni hájit své zájmy. 

Možnost volby je mířena hlavně na osoby dospělé, ale není vyloučeno její 

použití ani pro nezletilé osoby.  

4.7.2 Volba práva dle čl. 8 Haagského protokolu 

Druhý způsob volby nabízený Haagským protokolem dává na výběr z více 

právních řádů. Dohoda má charakter trvající do budoucna, neboť účinky dohody 

přetrvávají do té doby, dokud se strany nedohodnou jinak. Zde výhoda volby práva 

je vyvážená omezením v tom směru, na rozdíl od volby práva dle článku 7, že 

dohodu dle článku 8 nemůžou uzavřít osoby mladší 18 let a zranitelní dospělí171. 

Navíc je v odstavci 5 zakotveno právo soudu, u něhož je nárok podán, zmírnit 

následky volby práva, která by způsobila zjevně nepřiměřené nebo nežádoucí 

následky. Určené právo na základě takové dohody, by bylo nahrazeno právem 

určeným na základě objektivních kritérií podle čl. 3-5 Haagského protokolu. Aby 

však pravomoc soudů nebyla bezmezná, je toto právo omezeno jen na případy, kdy 

strany nebyly zcela informovány a vědomy si následků svého určení rozhodného 

práva. Cílem je, aby si strany před uzavřením dohody zjistily relevantní informace a 

snížily tak riziko zrušení volby určeného práva soudem. V pojmech „zcela 

informovány a vědomy si následků“172 se požaduje, aby se nejen ke stranám dostaly 

potřebné informace, ale také, aby porozuměly následkům své volby. 

Vzhledem k tomu, že volba práva se nepoužije na vyživovací povinnost 

k osobám mladším 18 let, nelze vyloučit, že se nedotkne vyživovací povinnosti 

rodičů k dětem. Osoby, které dosáhnou 18 let, mohou za určitých okolností požívat 

práva na výživné, kdy podmínky si stanovují jednotlivé státy samy. V takovém 

                                                      

171 Tzv. vulnerable adults – dospělý, který z důvodu zhoršení nebo nedostatečnosti svých osobních 
schopností není schopen hájit své zájmy. Čl. 1 odst. 1 Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o 
mezinárodní ochraně dospělých. 

172 BONOMI 2013 op. cit., bod 151. 
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případě ale není vyloučeno, aby rodiče s dětmi určili rozhodné právo a použili čl. 8 

Haagského protokolu. 

 

Protokol dává na výběr z následujících právních řádů: 

a. Právo státu, jehož státní příslušnost nebo místo obvyklého pobytu má 

některá ze stran v okamžiku jeho určení.173 

b. Právo určené stranami jako rozhodné právo pro jejich majetkové 

poměry, rozvod nebo rozluku, nebo právo, které se na ve skutečnosti na 

pro jejich majetkové poměry, rozvod nebo rozluku použije.174 Tato 

možnost volby práva nebude použitelná na vyživovací povinnost rodičů 

k dětem. To vyplývá jak z Důvodové zprávy Bonomi, tak i přímo z dikce 

ustanovení. 

Volba rozhodného práva na základě státní příslušnosti jedné ze stran v době 

určení, dává možnost zvolit jakékoliv občanství jedné ze stran, a to i v případě, že 

jedna ze stran je nositelem více občanství. Zároveň nemusí být bráno v potaz, ke 

kterému má bližší vztah či které je vykonáváno efektivněji.175  

V případě určení rozhodného práva na základě obvyklého pobytu se vychází 

ze stejného pojmu jako v čl. 3, avšak s tím rozdílem, že se použije právní řád dle 

místa obvyklého pobytu v době uzavření dohody. V případě, že se následně místo 

obvyklého pobytu změní, nemá to žádný vliv na dohodu o volbě práva. Opačnou 

situací je, když si strany dohodnou právo, které neodpovídá kritériu obvyklého 

pobytu žádného z nich, ale následně obvyklý pobyt jeden z nich v místě určeného 

právního řádu získají. Takto uzavřená dohoda by nebyla považována za platnou a 

                                                      

173 Čl. 8 odst. 1, písm a, b Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 

174 Čl. 8 odst 1, písm c, d Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací 
povinnosti. 

175 Zvolení jakéhokoliv občanství bez vazby na efektivnost. Užší vztah k jednomu občanství oproti 
druhému se nezkoumá, a to z toho důvodu, že zkoumání povahy státní příslušnosti by bylo pouze 
komplikací již v tak složitém systému, které by odporovalo cílům efektivity, rychlosti a nižších nákladů.  
Zdroj: BONOMI 2013 op. cit. 
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ani následné získání obvyklého pobytu v místě zvoleného právního řádu by tuto 

vadu nezhojilo.  Avšak samotné posouzení existence a platnosti dohody bude 

provedeno dle práva určeného v dohodě.176 

 

4.8 VZDÁNÍ SE PRÁVA NA VÝŽIVNÉ 

Vzdání se práva na výživné je projev vůle oprávněného nepožadovat po 

povinném výživné, ačkoliv na to má oprávněný ze zákona právo. Tento institut 

„vzdání se práva na výživné“ se může jevit jako neobvyklý a výjimečný, avšak dle 

mého názoru vystihuje komplexnost a úplnost koncepce Haagského protokolu. 

Vzdání se práva na výživné je systematicky zařazeno do čl. 8 Haagského 

protokolu s názvem „Určení rozhodného práva“, ve kterém je upravena volba práva. 

Odstavec čtvrtý zde stanoví, že vzdání se práva na výživné se určí vždy podle místa 

obvyklého pobytu oprávněného v době určení rozhodného práva a to bez ohledu na 

to, jaké právo si strany v dohodě o určení práva zvolily. Oprávněný se tedy může 

vzdát práva na výživné jen v případě, pokud to umožňuje rozhodné právo, které se 

určí na základě hraničního kritéria obvyklého pobytu oprávněného. 

Tento mechanismus má zároveň a zcela záměrně sloužit k ochraně 

oprávněného pro případ, kdy by došlo k volbě práva, jež je velmi liberální a 

neobsahuje dostatečná ustanovení o ochraně oprávněného a oprávněný by byl nucen 

se vzdát práva na výživné, na něž by měl právo v případě, že by dle rozhodného 

práva neexistovala možnost volby.177 Pro výživné rodičů vůči svým dětem je toto 

ustanovení relevantní jen v případě, kdy oprávněný dosáhl 18 let a uzavřeli spolu 

dohodu o volbě práva. 

Současně má výše zmíněné ustanovení zabránit situaci, kdy by dohoda mezi 

oprávněným a povinným určila takové právo rozhodné, které oprávněnému vůbec 

                                                      

176 BONOMI 2013 op. cit., bod 151. 

177 BONOMI 2013 op. cit., bod 148. 
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právo na výživné nepřiznává a tím by se oprávněný práva na výživné nepřímo 

vzdal.178 

Za vzdání se práva na výživné, dle návrhu, ze kterého toto ustanovení vychází, 

se nepovažuje za vzdání se práva na výživné jednorázová platba, která má do 

budoucna pokrýt náklady oprávněného. Z toho vyplývá, že v takovém případě se 

kritérium obvyklého pobytu oprávněného nezohlední.179 

4.9 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO O OBRANĚ 

Haagský protokol obsahuje možnost povinného popřít nárok oprávněného na 

výživné a to s odůvodněním, že neexistuje podle právního řádu místa obvyklého 

pobytu nebo podle práva státu společné státní příslušnosti stran. Obdobné pravidlo 

obsahovala již Haagská úmluva o rozhodném právu z roku 1973. Toto pravidlo se 

může uplatnit na všechny vztahy s výjimkou vyživovací povinnosti k dítěti 

vyplývající ze vztahu rodič-dítě. I zde můžeme vidět zvýšený zájem o ochranu a o 

zajištění výživy pro dítě, které nepožívají všechny vyživovací povinnosti 

vyplývající z rodinných vazeb. 

                                                      

178 BONOMI 2013 op. cit., bod 150. 

179 BONOMI 2013 op. cit, bod 149. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci Haagské konference můžeme považovat Haagský protokol za pomyslnou 

třetí generaci instrumentů mezinárodního práva unifikující úpravu vyživovací 

povinnost pro potřeby mezinárodního práva soukromého. Tento fakt ukazuje, o jak 

důležitou problematiku se jedná. 

 Haagský protokol navazuje na předešlé Haagské úmluvy obsahující úpravu 

vyživovací povinnosti na úrovní mezinárodního práva soukromého, s tím rozdílem, 

že se přizpůsobuje změnám společnosti za posledních 30 let, tedy změnám, které se 

objevily ve společnosti od vydání Haagské úmluvy o rozhodném právu z roku 1973. 

Haagský protokol zohledňuje vyšší migraci osob a přiklání se k hraničnímu kritériu, 

jež vystihuje faktické centrum života oprávněného, tedy obecně se hraniční 

kritérium použije místo obvyklého pobytu oprávněného. Nicméně pokud 

oprávněnému nevzniká právo na výživné dle takto určeného právního řádu, 

přistupuje se ke kaskádě kritérií (místo soudu nebo společná státní příslušnost). 

Haagský protokol tímto chrání oprávněného, který často bývá ve slabší pozici oproti 

povinnému a výživné je pro něj mnohdy klíčovým zdrojem prostředků k obživě. 

Z pohledu oprávněného by se mohlo zdát lepší zvolit postavení hraničních kritérií 

pro určení rozhodného práva tak, aby byl zvolen vždy takový právní řád, který 

přiznává oprávněnému co nejvyšší výživné. Haagský protokol zvolil k 

potenciálnímu zlepšení postavení oprávněného racionálnější přístup, kdy při výpočtu 

výše výživného se musí přihlédnout jak k potřebám oprávněného, tak i k finančním 

možnostem povinného. K potřebám oprávněného a povinného se musí přihlédnout 

vždy, bez ohledu na určené rozhodné právo, protože se jedná o pravidlo obsaženo 

v přímé normě. 

 Haagský protokol je dle mého pohledu instrument, který se snaží ochránit nejen 

oprávněného, ale zároveň povinného, neboť i jemu přiznává právo na obranu. 

Povinný se může bránit povinnosti plynoucí z výživného, pokud právo na výživné 

plynoucí z konkrétního právního poměru neexistuje podle práva obvyklého pobytu 
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povinného nebo dle práva společné státní příslušnosti (tuto obranu však nelze použít 

u práva na výživné pro nezletilého). 

Za další pozitivum Haagského protokolu pro zajištění právní jistoty a 

předvídatelnosti práva, považuji možnost volby práva stranami sporu. Volba 

rozhodného práva je sice institut neobvyklý pro úpravu rodinných poměrů, které 

v rámci vnitrostátních právních řádů upravují zásadně normy kogentní, ale zde se 

dává  stranám výjimečně možnost dohodnout se o volbě právního řádu, který se 

v případě sporu použije. Avšak i tato volba má své limity, aby nemohlo dojít ke 

zneužití a k účelnému výběru rozhodného práva jednou stranou (za podmínky, že 

k tomu přesvědčí i stranu druhou). 

Nesporný přínos pro ochranu dětí při vymáhání výživného s přeshraničním prvkem 

zastává Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, který poskytuje v rámci této 

problematiky bezplatné konzultace a právní pomoc. Zároveň se snaží svou činnost 

neustále zkvalitňovat, což spočívá v odborné spolupráci se zahraničními kolegy, 

v praxi na zahraničních úřadech vykonávající mezinárodněprávní ochranu dětí.  

Pokud se jedná o vztah Nařízení o výživném a Haagského protokolu, tak díky 

způsobu, jakým k Haagskému protokolu přistoupila Evropská unie, se vytváří nová 

úroveň poměru mezinárodních smluv k českému právnímu řádu, které není 

explicitně předvídaný Ústavou České republiky. Český právní řád předpokládá 

přistoupení k mezinárodní smlouvě ve svém čl. 10 Ústavy. Jelikož k Haagskému 

protokolu přistoupila Evropská unie jako celek, tak odpovědnost za jeho 

nedodržování vzniká Evropské unii. Nedá se však říct, že České republice nevzniká 

žádná odpovědnost za neplnění Haagského protokolu. Česká republika právě z 

toho důvodu, že je pro ni závazné Nařízení o výživném, nese odpovědnost za 

neplnění Haagského protokolu Evropské unii. Další dopady takového vztahu 

mezinárodní smlouvy vůči vnitrostátnímu právnímu řádu však ukáže budoucnost. 

Význam, prospěšnost a přínos Haagského protokolu je nesporný, avšak záleží na 

tom,  jak k jeho aplikaci přistoupí soudy a orgány k tomu příslušné, zda a 

jak budou tento  komplexní systém pro určení rozhodného práva používat v praxi.  
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RESUMÉ 

Cílem diplomové práce na téma Vyživovací povinnosti v mezinárodním právu 

soukromém je zaměřit se na úpravu vyživovací povinnosti v rámci mezinárodního práva 

soukromého, zejména na vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem. Rozebrány jsou zde 

prameny právní úpravy vyživovací povinnosti v mezinárodním právu soukromém a 

podrobněji je analyzován zejména Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o 

rozhodném právu ve věcech vyživovacích povinností. Diplomová práce se také zaobírá 

Nařízením Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti ze dne 18. prosince 2008 a 

vztahem tohoto nařízení k Haagskému protokolu. 

První kapitola je zaměřená na prameny právní úpravy pojmu vyživovací povinnost 

v mezinárodním právu soukromém, zejména na normy kolizní. Právní úprava je 

obsažena na úrovní vnitrostátní v Zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, na úrovní evropské v Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, 

rozhodném právu, uznáváni a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací 

povinnosti ze dne 18. prosince 2008, a na úrovni mezinárodní v Haagském protokolu. 

V poslední podkapitole je rozebrána problematika mezinárodněprávní ochrany dětí a 

ústřední úřad, který tuto činnosti vykonává v České republice, tedy Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí. 

Druhá kapitola je zaměřena na úpravu unijní, konkrétně na Nařízení Rady (ES) 

č. 4/2009 a na vztah úpravy unijní, tedy dříve zmíněného nařízení, k úpravě 

mezinárodní, tedy k Haagskému protokolu. Popsány jsou zde i pravomoci Evropské 

unie, na základě kterých mohla vydat Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, které je závazné a 

přednostně aplikovatelné před vnitrostátním právem. 

Třetí kapitola analyzuje Haagský protokol a povaha úpravy mezinárodní. Kapitola je 

zaměřena na normy kolizní a hraniční kritéria v nich obsažené, na možnost volby práva 

a vzdání se práva na výživné. 
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RÉSUMÉ 

This master's thesis presents a detailed study on the topic of maintenance obligation in 

international private law, especially on maintenance obligation from parents towards 

children. This thesis examines the origins of maintenance order regulations, in particular 

we present analysis of "Haag Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to 

Maintenance Obligations". This thesis also deals with "Council Regulation (EC) No 

4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and 

enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance 

obligations" and how this protocol relates to the Haag Protocol of 23 November 2007. 

 

The first chapter examines the sources of the regulation of the term "maintenance 

obligation" in private international law, especially on conflict of law rules. The conflict 

of law rules are covered - on the state level by law "91/2012 Sb.", about international 

law private, on the european level in "Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 

December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of 

decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations", and on the 

international level in Haag Protocol. The last sub-chapter of the first chapter covers the 

issues of law dealing with international protection of children and on the central 

authority, which enforces this law in Czech Republic. 

 

The second chapter examines the "Council Regulation (EC) No 4/2009 ...": how it is 

regulated and affected by the international law. This chapter also covers the authority of 

European Union on which it could enact the "Council Regulation (EC) No 4/2009 ...", 

which is binding and superior to the state law. 

 

The third chapter analyzes the "Haag protocol of 23 Novermber 27 ...". This chapter 

focuses on law conflict rules and boundary conditions it contains, on the leeway to 

negotiate the legislation regulation and on the possibility to forfeit the maintenance 

support. 
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