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Úvod 

 

Vyživovací povinnost je právním institutem, který se řadí pod rodinné právo, 

které je součástí práva soukromého a reguluje právní jednání vznikající mezi 

jednotlivými členy rodiny. Rodinné právo je upraveno právními normami, ale ovlivněno 

je i kulturou, náboženstvím a v neposlední řadě i tradicemi.
1
 Jedná se především  

o vztahy vznikající mezi rodiči a dětmi, mezi manžely navzájem a mezi dětmi a dalšími 

osobami, které jim nahrazují rodiče, či jejich funkci v životě nějak doplňují. Rodinné 

právo je typické zejména tím, že se dotýká víceméně každého z nás a zasahuje  

do mnoha oblastí našeho života, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Základem 

dnešní společnosti je a bude rodina. Rodina je nejstarším společenstvím, dokonce 

starším než stát sám. Její ochrana ze strany státu je obvykle zakotvena v základních 

právních normách, jež obvykle představují ústavní zákony.
2
 Rodina je představována 

zejména svazkem muže a ženy nebo pouze funkčním soužitím muže a ženy, kde 

nedošlo ke sňatku. Následně také vztahem rodičů k dětem a dalším příbuzným. Rodina 

představuje jak životní útočiště a oporu, tak ekonomickou podporu. Až tehdy, 

nefunguje-li finanční podpora ze strany rodiny, nastupuje podpora státu, která by však 

měla nastat až v úplně poslední řadě. Proto zde máme zakotvenu onu vyživovací 

povinnost, která má zajistit podporu ze strany rodiny i v případech, kdy rodina jako 

celek už přestává fungovat a upadá zájem o ekonomickou podporu ostatních členů. Je to 

závazek stanovený již samotným zákonem, nevzniká až na základě rozhodnutí soudu. 

Její plnění by mělo nastupovat přednostně dobrovolným plněním bez potřeby donucení 

ze strany státu. Soudní rozhodnutí nastupuje až ve chvíli, kdy tato povinnost není plněna 

dobrovolně. 

Pojem vyživovací povinnost je dnešní společností stále častěji skloňovaným 

pojmem. V současnosti procházíme dobou, pro kterou je typická krize rodiny. Hodnoty 

postupem nevymizely, ale změnily se.
3
 České právo zná několik druhů vyživovacích 

povinností.  

                                                           
1
RADVANOVÁ, Senta. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Praha: C. H. Beck, 1999. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-182-2, str. V. 

2
Tamtéž. 

3
Tamtéž. 
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- rodičů vůči dětem (§ 915 – 919 OZ),   

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

- mezi manžely (§ 697 OZ),  

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

- mezi předky a potomky (§ 910 OZ),  

- mezi ostatními příbuznými (§ 910 OZ),  

- mezi registrovanými partnery (§ 10, 12 ZORP),  

- mezi bývalými registrovanými partnery (§ 11, 12 ZORP), 

- vyživovací povinnost a úhradu některých nákladů neprovdané matce a 

těhotné ženě (§ 920 OZ). 

 

Asi nejčastěji soud rozhoduje o té, která přichází od rodičů k jejich dětem, 

obvykle se řeší po rozvodu jejich manželství, což je, dá se říct, problém dnešní doby, 

neboť k rozvodu dochází téměř u jedné poloviny heterosexuálních manželských 

svazků.
4
 Máme tu pak také ale vyživovací povinnosti dětí k jejich rodičům,  

mezi manžely a rozvedenými manžely, mezi registrovanými partnery a po zrušení 

registrovaného partnerství, mezi ostatními příbuznými, příspěvek na výživu a úhradu 

některých nákladů neprovdané matce. 

Mé téma je poměrně rozsáhlé a proto jsem se rozhodla věnovat pouze určité 

oblasti, abych mohla problematiku řádně prozkoumat a vyvodit odpovídající závěry, 

které by měly být přínosem k řešení této problematiky. Proto se ve své práci podrobněji 

zaměřím pouze na vyživovací povinnost mezi manžely, mezi rozvedenými manžely, 

mezi registrovanými partnery a mezi registrovanými partnery po zrušení svazku. 

Myslím si, že vyživovací povinnost rodičů k dětem a dětí k rodičům je obsahem již řady 

prací, na rozdíl od ostatních druhů, které dosud tak prozkoumané nejsou. Nutno 

podotknout, že mě tato problematika také osobně nejvíce zajímá. 

Registrované partnerství je institutem, který během posledních let prošel mnoha 

změnami a postoj společnosti se vůči homosexuálním svazkům razantně mění. Proto 

                                                           
4
Úhrnná rozvodovost v letech 1950-2015. Český statistický úřad [online]. [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/uhrnna-rozvodovost-v-letech-1950-2015. 

https://www.czso.cz/csu/czso/uhrnna-rozvodovost-v-letech-1950-2015
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také roste zájem o právní úpravu jejich soužití a následného svazku a možného 

rozchodu. 

Na začátku krátce popíši historii vyživovací povinnosti. Dále, co je podstata 

vyživovací povinnosti. Také vysvětlím všechny zásady, které ovlivňují stanovení 

vyživovací povinnosti a určení její výše. Také se zaměřím na situaci, kdy povinný 

uloženou vyživovací neplní, tedy na exekuci odebráním řidičského oprávnění dle 

zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je „EŘ“),  

a na trestný čin zanedbání povinné výživy dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). Dále krátce vysvětlím všechny druhy 

vyživovacích povinností, které český právní systém upravuje. Poté se již zaměřím  

na stěžejní témata mé diplomové práce, tedy na institut vyživovací povinnosti  

mezi manžely a rozvedenými manžely, a na vyživovací povinnost mezi registrovanými 

partnery a na vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství. Pokusím se 

porovnat právní úpravu vyživovací povinnosti mezi manžely, kterou poskytuje 

současný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OZ“) a kterou poskytoval zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZOR“). Následně se zaměřím na zákon č. 115/2006 Sb.,  

o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZORP“), a jím 

upraveném výživném mezi partnery a rozvedenými partnery. 

Hlavním záměrem bude porovnání odlišností mezi vyživovací povinností  

mezi manžely a registrovanými partnery za trvání svazku a následně po rozvodu nebo 

zániku jejich svazku. Pokusím se odhalit klady a zápory současné právní úpravy. 

Soudím, že četnost rozsudků zabývající se touto problematikou bude na straně 

manželského svazku daleko četnější než na straně registrovaných partnerů, protože 

počet registrovaných partnerství není tak vysoký. S tím souvisí i můj záměr zpracovat 

statistiky soudů v četnosti vydávání rozhodnutí s touto problematikou. 

Jak jsem již výše zmínila, oblast vyživovací povinnosti netýkající se rodičů  

a dětí není tak hojně řešena v odborných publikacích. Hlavními prameny mé práce tedy 

bude OZ, ZORP, důvodové zprávy k nim a dále pak také komentáře a jiné odborné 

publikace a články.  
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Závěr mé práce by měl ukázat, jak si stojí vyživovací povinnost mezi manžely 

ve srovnání s vyživovací povinností mezi registrovanými partnery a to jak během 

svazku, tak po jeho zrušení.  
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1. Vyživovací povinnost  

 

1.1. Historie vyživovací povinnosti 

 

Vyživovací povinnost měla v minulosti odlišnou podobu. Je lidskou 

přirozeností, že se člověk chce rozmnožovat a předávat svou genetickou informaci dále. 

S tím souvisí následná vyživovací povinnost. Dalo by se tedy předpokládat, že se první 

zmínky o vyživovací povinnosti týkaly dětí. Ale opak je pravdou.  

Pojem výživné se úplně poprvé objevil u Sumerů a to v zákoníku Ur-Nammu, 

který byl sepsán v druhém tisíciletí před naším letopočtem. Alimenty se zde týkaly 

manželky po rozvodu, kdy manžel byl nucen po rozvodu vyplatit manželce jednu minu 

stříbra.
5
 

V naší právní historii se tento pojem neobjevuje v tak dávné historii. Již 

Všeobecný občanský zákoník (dále jen „ABGB“) obsahovalo ustanovení o kvalitě  

a o kvantitě jen o málo nižší, než jak je tomu v dnešní době. Upravoval např. ustanovení 

o nárocích manželky po rozvodu, nárok neprovdané matky na výživy proti otci dítěte, 

nárok manžela nevinného rozlukou na náhradu škody vůči nevinnému manželovi.
6
 

V ustanovení § 154 ABGB nalezneme původ toho, že děti musí svým rodičům zajistit 

slušnou výživu, pokud jsou v nouzi. Císařský patent, jak se také ABGB říkalo, byl 

vydán v roce 1811 pod číslem 9461811 Sb. z. s. Platil od 1. ledna 1812.
7
 Bylo zde 

typické, že veškerou moc rodině měl otec. Otec rozhodoval o jménu dítěte, rozhodoval 

o výchově dětí a o jejich majetku. Po rozvodu manželství byly děti svěřeny automaticky 

otci. Vládl zde rozdíl mezi dětmi manželskými a nemanželskými.
8
 

Předchůdcem ZOR byl zákon o právu rodinném (zákon č. 265/1949 Sb.) Byl 

produktem Národního shromáždění České republiky a byl účinný v období od roku 

                                                           
5
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 16. 

6
RADVANOVÁ, Senta. Kurs občanského práva: instituty rodinného práva. Praha: C. H. Beck, 1999. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-182-2, str. 165. 

7
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 16. 

8
Veselá, Renata. a kol.: Rodina a rodinné právo, historie, současnost a perspektivy. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003, s. 71, 72. 
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1960 – 1964. V jeho § 34 se hovoří o vyživovací povinnosti po rozvodu manželů. 

Určení této povinnosti záviselo na zjištění viny. Který z manželů zavinil rozpad 

manželství. Ustanovení znělo takto: „Pokud rozvedený manžel, který nebyl vinen 

rozvodem, nebyl sám sto uspokojit jeho osobní potřeby, mohl žádat na druhém manželu, 

aby mu na jejich uspokojení poskytoval úhradu podle svých výdělečných a majetkových 

možností. Pokud byli rozvodem vinni manželé oba, mohl soud uvedenou úhradu přiznat 

i manželu vinnému.“
9
 Zde byla tedy do zákona poprvé začleněna povinnost zjistit 

nejdříve vinu na rozvrácení manželství.  

Pak už následoval ZOR, který žádné výrazné novinky nepřinesl až na úpravu 

práva na příspěvek na výživu rozvedeného manžela. Byl schválen Národním 

shromážděním Československé socialistické republiky. Během šedesáti let své existence 

byl nesčetněkrát novelizován a postupně do něj byly začleňovány další druhy 

vyživovací povinnosti. Oproti předchozímu stavu byl rozdílný v tom, že výživné  

po rozvodu bylo původně označováno jako „příspěvek na výživu rozvedeného manžela“ 

a bylo poskytováno pouze v rozsahu „nutné výživy“. V roce 1982 pak přišla novela, 

která změnila rozsah na „výživu přiměřenou“. Pojem „příspěvek“ byl změněn velmi 

významnou novelou roku 1998, která změnila podmínky rozvodu a přejmenovala 

institut na „výživné rozvedeného manžela“. 

 Pod č. 115/2006 Sb. byl Parlamentem ČR po dlouhých debatách přijat zákon  

o registrovaném partnerství. Upravuje jak vyživovací povinnost mezi partnery za trvání 

partnerství, tak po jeho rozpadu. 

V roce 2012 byl přijat OZ, který přinesl změny, zejména sankční výživné 

rozvedeného manžela. Původně měl být zákon o registrovaném partnerství součástí OZ, 

ale nakonec se tak nestalo. Dá se očekávat, že se tomu tak stane do budoucna. 

  

                                                           
9
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 16. 
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1.2. Úprava právními předpisy 

 

K 1. 1. 2014 došlo k zásadnímu milníku v našem právním systému. Tento milník 

představuje vejití OZ v účinnost, čímž byl nahrazen mimo jiné také dosavadní občanský 

zákoník z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.). Kromě toho došlo také ke zrušení ZOR  

a k jeho začlenění do OZ.  Vyživovací povinnost je tedy nyní komplexně upravena OZ, 

konkrétně v části druhé. Samotné výživné je upraveno především v pododdílu 4  

v ustanoveních § 910 až § 923 OZ, část právní úpravy však najdeme i v dalších 

paragrafech. V rámci uvedené rekodifikace došlo k mnoha změnám ve všech směrech, 

tedy i v oblasti vyživovací povinnosti. Změny zde sice nebyly tak rozsáhlé jako v jiných 

odvětvích, ale přece jen nějaké lze najít.  

Změny se týkaly také procesních předpisů, od 1. 1. 2014 je účinný také zákon  

o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZŘS“). Ten upravuje především projednávání a rozhodování v řízeních nesporných. 

Jedná se zejména o řízení ve věcech rodinněprávních.
10

 

 

1.3. Definice 

 

Výživné české právo nedefinuje, proto je potřeba definici dovodit z ostatních 

ustanovení, která jsou z valné většiny kogentního charakteru, tedy strany si nemohou 

upravit podmínky dle své vůle. Výživné představuje soubor věcí, který poskytuje jedna 

osoba druhé proto, aby uspokojovala její životní potřeby. Toto plnění je jedna osoba 

povinna poskytnou druhé osobě především na základě dohody, protože tato povinnost 

vzniká již zákonem, ne až rozhodnutím soudu.
11

 Vyživovací povinnost vzniká jen  

mezi těmi fyzickými osobami, kde to zákon přímo stanoví.
12

 Máme zde dva  

subjekty – povinného, tedy plátce výživného a oprávněného, toho, kdo výživné 

                                                           
10

HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka. Rodinné právo. Praha: C. 

H. Beck, 2015. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-552-7, str. 14. 

11
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-937-3., str. 126. 

12
HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, 

ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 3. vydání. 2009. 
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přijímá.
13

 Vyživovací povinnost se nemůže promlčet (promlčují se ale práva  

na jednotlivá plnění). Do výživného se zahrnují i jiné než právně penězi ohodnotitelné 

předměty. Součástí výživného jsou potřeby hmotného práva (jako je např. strava, 

bydlení a ošacení) a potřeby duševní povahy (např. kulturní, vzdělávací a rekreační 

aktivity).
14

 Právo na výživné, i vyživovací povinnost mají osobní charakter. Nelze je 

tedy převést ani postoupit.
15

 

 

1.4.  Přiznání výživného oprávněnému 

 

Dle ustanovení § 922 odst. 1 OZ se výživné dá přiznat nejdříve ode dne zahájení 

soudního řízení. Výjimku představuje výživné pro děti, které lze přiznat až tři roky 

zpětně od tohoto dne a výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených 

s těhotenstvím a porodem, které lze přiznat zpětně dva roky od porodu. Rozhodnutí  

o výživném se ale mohou změnit, pokud dojde k takové změně skutečností, na jejichž 

základě se o něm rozhodovalo, že za nově zjištěných skutečností, by rozhodnutí 

neobstálo, protože není odůvodněné. Pokud se strany o změně výživného nedohodnou, 

rozhodne soud.
16

 Výše výživného u nezletilého se dá změnit i bez návrhu.
17

 

 

1.5. Výše výživného 

 

Ustanovení § 911 OZ uvádí, že výživné je možno přiznat jen na základě toho, že 

se oprávněný není schopen sám živit. Při určení výživného se bere v potaz řada aspektů, 

a to jak na straně oprávněného, tak na straně povinného. Na straně oprávněného je to 

                                                           
13

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-937-3., str. 126. 

14
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 29. 

15
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-937-3., str. 128. 

16
Tamtéž str. 129. (taktéž Občanský zákoník 2012 § 923 odst. 1). 

17
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 29. 
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především možnost se sám živit.
18

 Na straně povinného se zkoumají dle ustanovení § 

913 odst. 1 OZ především majetkové poměry a další skutečnosti, jako např. dle 

ustanovení § 913 odst. 2 OZ, jestli se povinný nevzdal lépe placené pracovní pozice, 

nebo zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Určit výši výživného tedy není 

nijak jednoduché. Výživné může být stanoveno jak českých korunách, tak v jiné 

zahraniční měně, pokud povinný v zahraničí pracuje, dostává důchod nebo jinak získává 

finanční prostředky.
19

 Za účelem zjednodušení a sjednocení určování výše výživného 

sice byly sestaveny ministerské tabulky, zůstává však otázkou, nakolik ke zjednodušení 

a sjednocení skutečně přispěly. Zaznamenala jsem totiž názory, že uvedené tabulky 

určení výživného nezjednodušují a nejsou tedy vůbec efektivní. Z mé zkušenosti  

u soudu vím, že se určování výše opírá spíše o subjektivní názor soudce, který danou 

výši stanovuje. Typicky se projevuje tato skutečnost zejména u určování výživného pro 

děti, kde hraje výraznou roli také to, zda sám soudce děti má či nemá, což může mít  

za následek rozdílné pochopení pro potřeby dítěte v určitém věku. 

Výživné nesmí být stanoveno v rozporu s dobrými mravy. Zákon dobré mravy 

nedefinuje, protože záleží na okolnostech daného případu. Soud takový návrh, který je 

s nimi v rozporu, neschválí. Ustanovení o výživném nesmí vést ke krutosti nebo 

bezohlednosti urážející bezohledné lidské cítění (§ 2 odst. 3 OZ).
20

 

Pro dokonalé určení výživného je důležité definovat tyto čtyři pojmy: stejná 

životní úroveň, slušná výživa, přiměřená výživa a nutná výživa.   

Pojem stejná životní úroveň se vyskytuje u vyživovací povinnosti dětí, manželů 

a registrovaných partnerů. Nemyslí se tím však, že musí mít všichni stejné množství 

peněz. Zde je potřeba zmínit nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 650/15, kde 

senát vyhověl ústavní stížnosti, kde stěžovatel uváděl, že bylo porušeno jeho právo, 

které mu zaručuje čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, tedy, že bylo 

porušeno jeho základní právo na výchovu jeho dětí. Ústavní soud zde řešil problém, kdy 

jeden z rodičů má nadstandartní příjem a v českém právním systému není stanovena 

                                                           
18

Vyplývá z dikce ustanovení § 911 OZ. 

19
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 32. 

20
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-937-3., str. 126. 
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horní hranice pro určení výše výživného. Soud prvního stupně rozhodl, že výše bude 

100.000,- Kč měsíčně a výše dlužného výživného je 10.160.000,- Kč. Odvolací soud 

prvostupňové rozhodnutí změnil a dlužné výživné stanovil na 8.000.000,- Kč. Oba 

soudy vycházeli z toho, že dítě má mít právě onu stejnou životní úroveň jako rodiče. 

Stěžovatel uváděl, že se soudy zabývali pouze tím, aby byla stejná životní úroveň  

na obou stranách, ale nebral v potaz to, co je nejlepším zájmem dítěte. Soud se zabýval 

tím, jestli by měla být určena nějaká maximální hranice pro stanovení výživného, 

k čemuž bylo provedeno srovnání s okolními státy (Slovensko, Polsko, Německo  

a Rakousko). Ve zkoumaných státech nebyl podobný strop nalezen, ale kupříkladu 

rakouská judikatura vyčlenila určitou skupinu lidí, jejíž příjmy jsou tak vysoké, že by 

bylo stanovené výživné až nevýchovně vysoké. Byla proto vytvořena „luxusní hranice“, 

která má toto výživné usměrňovat. V ČR je ale určení jeho výše čistě na uvážení 

soudců. Ústavní soud zde soudům, které takto rozhodly, nic nevytýká, ale zároveň 

upozorňuje na to, že by soudy měly brát v potaz obecné racionální a mravní hlediska. 

Rodiče mají zajistit dětem při nadstandardních příjmech zajistit i nadstandardní životní 

podmínky, ale nemá dojít k tomu, že dítě ztratí zdravý pohled na životní hodnoty.
21

 

Dalším důležitým pojmem je slušná výživa, která se definuje zejména  

ve vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům. Je to méně než stejná životní úroveň. 

Přiměřená výživa se bere v potaz u rozvedených manželů, bývalých 

registrovaných partnerů a u neprovdané matky. Jedná se o menší rozsah výživy než  

u slušné výživy. Pokrývá základní lidské potřeby a další potřeby. 

Nutnou výživu najdeme u vyživovací potřeby u příbuzných a pro případ smrti. 

Jedná se o pokrytí nejnutnějších potřeb v nutném rozsahu.
22

 

Komplikované není pouze určení samotného výživného, ale také zjištění, z čeho 

se samotné výživné vypočítá. V dnešní době není jednoduché určit celkovou částku,  

ze které se výživné určí. Příjmy nejsou dnes dány jen částkou na výplatnici, ale dalšími 

položkami. Jedná se o stravné, diety, odměny, mimořádné odměny a další. Kupříkladu 

řidiči nákladních automobilů sice mají zpravidla určenou fixní mzdu, k tomu však 

dostávají další diety, které už nejsou součástí samotné mzdy. Dalším příkladem mohou 

                                                           
21

Nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. IV. ÚS 650/15. 

22
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9., str. 32, 33. 
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být podnikatelé, u kterých také nejde jednoznačně určit, kolik skutečně vydělávají.
23

 

Problematickou skupinou, u které je téměř nemožné zjistit skutečnou výši příjmů, jsou 

pak lidé, co vydělávají tzv. „na černo“. 

 

1.6. Neplnění vyživovací povinnosti 

 

Dle ustanovení § 921 OZ se výživné plní v pravidelných a opakujících se 

dávkách. Platí se vždy měsíc dopředu (pokud se nedohodnou povinný a oprávněný 

jinak). Vyživovací povinnost se nemůže promlčet (promlčují se ale práva na jednotlivá 

plnění) a ani převést.
24

 Podle ustanovení § 922 OZ se dá přiznat jen ode dne zahájení 

soudního řízení. Existují dvě výjimky. První z nich je u nezletilých dětí, kde se dá 

přiznat až tři roky zpětně od tohoto dne. Druhou výjimkou je pak výživné u neprovdané 

matky na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, zde se dá přiznat dva 

roky zpětně od porodu. Pokud povinný neplní vyživovací povinnost tak jak má, je zde 

možnost domáhat se jeho splnění soudní cestou, protože výživné je plnění nárokové, 

tudíž nárok na něj vyplývá ze zákona. Je ale na vůli vyživované osoby, jestli svůj nárok 

uplatní u soudu nebo ne.
25

 Do budoucna se však práva na výživné vzdát nikdo nemůže. 

U vyživovací povinnosti nezletilých dětí je jejich právo na výživu hájeno rodičem, 

kterému bylo dítě svěřeno do trvalé péče.
26

 Pokud povinný neplní vyživovací povinnost 

řádně a včas, může se domáhat jeho plnění formou státního donucení proti vůli 

povinného. Rozsudky, které odsuzují k plnění vyživovací povinnosti, jsou předběžně 

vykonatelné. Je jedno, o který druh výživného se jedná.
27

 

  

                                                           
23

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 33, 34, 35, 36. 

24
Tamtéž str. 29. 

25
Tamtéž str. 32. 

26
Tamtéž str. 36. 

27
HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka. Rodinné právo. Praha: C. 

H. Beck, 2015. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-552-7, str. 238. 
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1.6.1. Exekuce na řidičský průkaz 

 

Od roku 2013 máme v ustanovení § 71a EŘ novinku, která má za účel pomoci 

při vymáhání dlužného výživného po povinném. Exekutor může exekučním příkazem 

pozastavit řidičské oprávnění povinného, který neplnil svou povinnost vůči 

oprávněnému. Tato možnost se dá uplatnit pouze na nedoplatek výživného pro nezletilé 

dítě, tedy pro dítě do 18 let. Není tedy možné takto vymáhat běžné výživné nebo 

výživné na dítě zletilé. Jsou zde určité výjimky, kdy nelze řidičský průkaz zabavit, 

pokud povinný dokáže, že ho nezbytně potřebuje k práci. Jde tedy např. o taxikáře, 

řidiče kamiónů, aj. Exekuční příkaz bude zrušen ve chvíli, kdy dojde zaplacení 

dlužného výživného. U této problematiky se střetávají dva názorové tábory. Jeden tvrdí, 

že když nemá dlužník ani na placení výživného, nemůže mít ani peníze na provoz 

automobilu, které je dražší než hromadná veřejná doprava. Druhý tábor tvrdí, že pokud 

nemá dlužník z čeho platit výživné, tak ani zabavení řidičského oprávnění to nezmění.
28

  

Níže je zobrazena tabulka, která nám ukazuje, kolik bylo v roce 2016 zahájeno 

exekucí z důvodu neplnění vyživovací povinnosti. Zároveň nám tato tabulka uvádí, 

kolik z tohoto počtu exekucí bylo zahájeno pro vymožení výživného na nezletilé děti,  

a kolik z těchto skončilo odebráním řidičského oprávnění. Informace byla poskytnuta 

Exekutorskou komorou České republiky. V tabulce vidíme, že téměř jedna polovina 

zahájených exekucí na neplacení alimentů pro nezletilé dítě končí exekucí na řidičské 

oprávnění. 

 

   

 

 

                                                           
28

KAISEROVÁ, Veronika. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění. EPRAVO.CZ [online]. 2013 [cit. 

2017-05-07]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/exekuce-pozastavenim-ridicskeho-

opravneni-88568.html. 

Počet exekucí za rok 2016 

Počet zahájených exekucí 

k vymožení výživného 

4 237 

Počet zahájených exekucí 

k vymožení výživného na 

nezletilé dítě 

3 290 

Počet pozastavených řidičských 

oprávnění 

1 407 

https://www.epravo.cz/top/clanky/exekuce-pozastavenim-ridicskeho-opravneni-88568.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/exekuce-pozastavenim-ridicskeho-opravneni-88568.html
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1.6.2. Trestný čin zanedbání povinné výživy 

 

Ustanovení § 196 TZ upravuje trestný čin zanedbání povinné výživy. Tento 

trestný čin patří k nejčastěji páchaným trestným činům na území České republiky. 

V roce 2016 bylo pravomocně odsouzeno 7701 osob za spáchání tohoto trestného 

činu.
29

 

O trestný čin zanedbání povinné výživy se jedná tehdy, když povinný neplní 

vyživovací povinnost. Ta mu nemusí být stanovena soudním rozhodnutím, ale může 

vycházet z dohody. O neplnění vyživovací povinnosti však půjde i tehdy, pokud 

povinný vyživovací povinnost plní, ale nižším rozsahu než má. Pokud povinný hradí 

opožděně nebo neuhradil pouze nějaké výživné, ale zbytek plní, tak zvažujeme postup 

dle zásady trestněprávní represe a problém můžeme řešit dle jiného zákona. 

Při spáchání tohoto trestného činu se předpokládá, že byl spáchán úmyslně, ale 

výslovně se připouští i nedbalost. Alimentační povinnost nesmí být plněna po dobu 

nejméně čtyř měsíců, aby bylo možno vyvozovat trestněprávní důsledky.  

Druhý odstavec § 196 TZ upravuje situaci, kdy nejen, že povinný neplní svou 

povinnost, ale také záměrně činí kroky, aby se své povinností zbavil, a to např. tím, že 

často a záměrně mění své zaměstnání nebo se nechává zaměstnat tam, kde dosáhne 

daleko menších výdělků než jinde. Zde je nutné zavinění formou úmyslu a to přímého.  

Třetí odstavec § 196 TZ pak upravuje situaci, kdy se oprávněný dostane do stavu 

nouze v důsledku toho, že není plněna alimentační povinnost. 

Při spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 2 a 3 TZ 

se preferuje podle § 55 odst. 2 TZ trest ve formě podmíněného trestu odnětí svobody.
30

 

Důvody jsou zcela zřejmé, povinný ve výkonu trestu jistě nebude schopen vydělávat 

peníze na výživné, zatímco při podmíněném trestu ano. 

                                                           
29

Statistika a výkaznictví. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-05-15]. 

Dostupné z: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html. 

30
DURDÍK, Tomáš. § 196 Zanedbání povinné výživy In: DRAŠTÍK, Antonín., FREMR, Robert., 

DURDÍK, Tomáš., RŮŽIČKA, Marin., SOTOLÁŘ, Alexandr. aj. Trestní zákoník: Komentář [Systém 

ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-3-15]. ASPI_ID KO40_2009CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 

2336-517X. 

http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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Dle § 196a TZ může soud povinnému také uložit omezení ve formě zdržení se 

řízení motorového vozidla. K tomuto omezení přistoupí ve chvíli, kdy je zřejmé, že 

dojde k maření úhrady dlužného výživného. 

K trestnému činu zanedbání povinné výživy dle § 196 TZ je zakotveno také 

speciální ustanovení o účinné lítosti, a to konkrétně v § 197 TZ. Pokud nedojde 

v důsledku spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy k trvalým následkům  

a povinný uhradí dlužné výživné dříve, než dojde k vyhlášení rozsudku, dochází 

k zániku trestní odpovědnosti pachatele. 

Níže jsem graficky znázornila, kolik osob bylo pravomocně odsouzeno  

za trestný čin zanedbání povinné výživy v jednotlivých letech od roku 2008 až do roku 

2016.
31

 Můžeme zde vidět, že v roce 2013 došlo k nejvyššímu počtu odsouzení. Počet 

odsouzených stoupal od roku 2008 až do roku 2013. K nepatrnému snížení došlo pouze 

v roce 2012. Po roce 2013 pak dochází k postupnému snižování počtu odsouzených.  

 

 

 

1.6.3. Budoucnost vyživovací povinnosti 

 

V současnosti se jedná o několika možných změnách, které by mohly  

do budoucna institut vyživovací povinnosti modifikovat. Jednou z možných změn,  

                                                           
31

Statistika a výkaznictví. Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-05-15]. 

Dostupné z: http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html. 
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o kterých se v současnosti mluví, je, že ke spáchání trestného činu dojde již  

po nezaplacení alimentů po dobu dvou měsíců, místo současných čtyř. Další 

diskutovanou změnou se stalo kompletní vyjmutí neplacení výživného z TZ.
32

 

Zatím nejreálnější možnou změnou může být tzv. zálohové výživné, které 

v nedávné době schválila vláda. Výživné by oprávněným poskytl stát a následně je 

vymáhal po povinném. Záloha by neměla přesáhnout 2.500,-Kč.
33

 Rodina by nesměla 

mít příjem vyšší než 2,7násobek životního minima rodiny. Zálohové výživné bude 

vypláceno jako dávka sociálního zabezpečení. Mluvčí Ministerstva práce a sociálních 

věcí věc vysvětlil takto: „V souvislosti s nehrazením výživného musí být oprávněnou 

osobou podán návrh na soudní výkon rozhodnutí či exekuci, a ty musí v době podání 

žádosti o zálohované výživné i po dobu jeho vyplácení probíhat. Výplatu dávky 

zálohovaného výživného bude zajišťovat Úřad práce ČR. Těm rodičům, kteří soudním 

rozhodnutím o uložení vyživovací povinnosti nedisponují, nárok na zálohované výživné 

nevznikne.“
34

 

 

1.7. Zásady vyživovací povinností 

 

Máme tu několik zásad, které jsou společné všem druhům vyživovací 

povinnosti. Jedná se o kogentní ustanovení, která dávají právní rámec celému odvětví, 

které tento institut upravuje. Ta jsou důležitá jak při určení výše výživného, tak při jeho 

možném budoucím vymáhání. Některé zásady jsem již částečně zmínila v předchozím 

textu. Zde se jim pokusím dát komplexní formu. Uvedené zásady vychází především 

z Listiny základních práv a svobod a mezinárodních smluv.
35

 

                                                           
32

Neplacení výživného možná bude trestný čin už po dvou měsících. Česká televize [online]. [cit. 2017-

03-20]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1805333-neplaceni-vyzivneho-mozna-

bude-trestny-cin-uz-po-dvou-mesicich. 

33
Vláda přijala návrh zákona o zálohovaném výživném. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [online]. 

Praha. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/30080/Vlada_prijala_navrh_zakona_o_zalohovanem_vyzivnem.pdf. 

34
Vláda odhlasovala návrh zákona o zálohovém výživném [online]. [cit. 2017-04-06]. Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/aktuality/vlada-odhlasovala-navrh-zakona-o-zalohovem-vyzivnem/. 

35
HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka. Rodinné právo. Praha: C. 

H. Beck, 2015. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-552-7, str. 21. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1805333-neplaceni-vyzivneho-mozna-bude-trestny-cin-uz-po-dvou-mesicich
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1805333-neplaceni-vyzivneho-mozna-bude-trestny-cin-uz-po-dvou-mesicich
http://www.mpsv.cz/files/clanky/30080/Vlada_prijala_navrh_zakona_o_zalohovanem_vyzivnem.pdf
http://www.mesec.cz/aktuality/vlada-odhlasovala-navrh-zakona-o-zalohovem-vyzivnem/
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1.7.1. Zásada solidarity (resp. vzájemné pomoci) 

 

Asi tou nejdůležitější zásadou je zásada solidarity. Jedná se o stěžejní zásadu  

pro celou rodinně právní část občanského práva. Úzce přitom souvisí se zásadou 

ochrany slabší strany. Důvodem existence řady institutů v  právu rodinném je limitace 

autonomie vůle ve prospěch třetí osoby, většinou právě slabší strany. Slabší stranou je  

u vyživovací povinnosti oprávněná osoba (např. manželka, která se není schopna sama 

živit), kvůli které je omezena autonomie vůle povinného nakládat libovolně s penězi.
36

 

Subjekty plní svou vyživovací povinnost dle svých možností a schopností, není 

tedy založena na ekvivalenci, jak je typické pro občanskoprávní vztahy.
37

 

 

1.7.2. Zásada ochrany slabší strany 

 

 Jak jsem již výše zmínila, s touto zásadou souvisí zásada solidarity. Tato zásada 

se použije ve chvíli, kdy ve vztazích mezi subjekty, je jejich výchozí pozice značně 

nerovnovážná (typicky vztah rodič – dítě). Cílem je dosažení opravdové rovnováhy tím, 

že budou vyrovnány ekonomické rozdíly, které mezi subjekty panují.
38

 

 

1.7.3. Zásada dobrých mravů 

 

Jedna ze stěžejních zásad, která patří k tradičním zásadám občanského 

(soukromého) práva. Dobré mravy jsou neurčitým pojmem, jsou nedefinovatelné.
39

 

 Tato zásada je podstatná při stanovení výše výživného. Jeho výše nesmí být 

uložena v takovém rozsahu, že by byla v rozporu s dobrými mravy a záměrně 

šikanovala povinného (§ 2 odst. 3 OZ). 

 

                                                           
36

Tamtéž str. 22, 23. 

37
Tamtéž str. 21. 

38
HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-377-3, str. 77. 

39
Tamtéž str. 78. 
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1.7.4. Zásada rovného postavení subjektů 

 

 V soukromém právu jsou si subjekty rovny. Toto tedy platí i pro vyživovací 

povinnost. Ve vztahu, kdy je subjekt dítě, je tato rovnost zajištěna možnou intervencí  

a kontrolou státem.
40

 

 

1.7.5. Zásada blaha dítěte 

 

 Tato zásada značí, že se má vytvářet prostředí přátelské dětem. Tento pojem 

vysvětluje i Deklarace práv dítěte z roku 1959 a také Úmluva o právech dítěte z roku 

1989. Existence dítěte je něco, čemu musí dávat soudce zvýšenou důležitost. 

 

1.7.6. Zásada, že nárok vzniká přímo ex lege, tedy ze zákona 

 

To znamená, že právo na výživné vzniká oprávněnému bez dalšího, tedy nikdo 

povinnému nemusí nejdříve určit, aby toto právo uspokojil. Až pokud povinný neplní 

dobrovolně, nastupuje uplatnění práva soudní cestou. 

 

1.7.7. Zásada obecnosti  

 

Neexistuje žádný přesný vzorec toho, jak určit výši výživného. Není známa  

ani minimální, ani maximální výše výživného. Toto pojetí má řadu výhod, ale  

i nevýhod. Výhoda může určitě spočívat ve skutečnosti, že soudce může posuzovat 

případ od případu i ze subjektivního pohledu a vše se neřídí pouze mechanicky podle 

nepružných tabulek. Dává tedy soudci velký prostor pro zohlednění veškerých specifik 

jednotlivých případů.
41

 Tato pružnost je však zároveň i velkou nevýhodou, neboť, jak 

jsem již v textu výše naznačila, soudní praxe v otázce vyživovací povinnosti není vůbec 

jednotná. 

                                                           
40

HRUŠÁKOVÁ, Milada. Rodinné právo. Brno: Masarykova univerzita: Doplněk. 2. Vydání, 1995. 

ISBN 80-210-1113-0, str. 10. 

41
HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka. Rodinné právo. Praha: C. 

H. Beck, 2015. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-552-7, str. 226. 
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1.7.8. Zásada kogentnosti ustanovení 

 

V této oblasti není velký prostor pro vůli stran, což dokazuje, že jsou chráněny 

zájmy, kterým by byl prostor pro vůli účastníků spíše ke škodě než ku prospěchu, jde tu 

o zdraví, o život. 

 

1.7.9. Zásada, že výživné se nepromlčuje 

 

 Aby bylo přesně uvedeno, nepromlčuje se právo na výživné, ale jednotlivá 

plnění ano.
42

 

 

1.7.10. Zásada taxativního vymezení povinných a oprávněných 

 

 Výčet subjektů je taxativní. Mezi jinými subjekty vyživovací povinnost 

vzniknout ze zákona nemůže.
43

 

 

1.7.11. Zásada odkázanosti 

 

 Předpokladem pro vznik práva na výživné a jeho následného plnění je stav 

odkázanosti, tedy stav, kdy se člověk není schopen sám živit z vlastních zdrojů. Ne 

vždy je ale toto kritérium podmínkou vzniku. Toto platí např. u vyživovací povinnosti 

mezi manžely. 

 

1.7.12. Zásada potencionality příjmů povinného 

 

 Když soud zjišťuje výši příjmů povinného, musí brát v potaz i to, jakých 

výdělků by mohl povinný dosahovat, jestli se tedy záměrně nevzdal lépe placeného 

povolání. 

 

                                                           
 

43
HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka. Rodinné právo. Praha: C. 

H. Beck, 2015. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-552-7, str. 226. 
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1.7.13. Zásada tvorby úspor 

 

 Alimenty nemají pouze spotřební charakter. Při určení výše není tedy kritériem 

pouze to, co oprávněný spotřebuje, ale i to, aby bylo možno dosáhnout i nějakých úspor. 

 

1.7.14. Zásada zániku vyživovací povinnosti ex lege 

 

Vyživovací povinnost končí se zánikem statusového vztahu povinný – 

oprávněný.  Tedy např. chvílí, kdy je oprávněný schopen živit sám sebe.  Právo  

na výživné může skončit také uplynutím doby nebo poskytnutím odbytného. O zániku 

nemusí rozhodovat soud, pokud nejsou mez subjekty ohledně toho spory.  Pokud ano, 

soud rozhodne deklaratorním rozhodnutím. 

 

1.7.15. Zásada podstatné změny poměrů 

 

 Ke změně výše může dojít jak z důvodů na straně oprávněného, tak z důvodů  

na straně povinného (změna příjmů, invalidita, zvýšení počtu vyživovacích povinností 

na straně povinného).
44

 

  

                                                           
44

HRUŠÁKOVÁ, Milana, KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, WESTPHALOVÁ, Lenka. Rodinné právo. Praha: C. 

H. Beck, 2015. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-552-7, str. 227, 228. 
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2. Druhy vyživovacích povinností 

 

2.1. Obecně 

 

Jak jsem již v úvodu uvedla, výživné se přiznává několika skupinám lidí. Nyní je 

vyživovací povinnost upravena v OZ, ale od roku 1964 do konce roku 2013, kdy došlo 

k novele občanskoprávní úpravy a celkového ucelení soukromého práva do OZ, byla 

obsažena v ZOR. 

ZOR upravoval vyživovací povinnost v části třetí nazvané „Výživné“. Zahrnoval 

tyto vyživovací povinnosti: 

 

- vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí (§ 85 - § 87)  

- vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými (§ 88 - § 90),   

- vyživovací povinnost mezi manžely (§ 91),    

- výživné rozvedeného manžela (§ 92 - § 94),    

- příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (§ 95). 

 

OZ upravuje stejné druhy vyživovacích povinností, jednotlivé druhy však nejsou 

na rozdíl od ZOR upraveny na jednom místě a jsou více rozptýleny. Většina druhů 

vyživovacích povinností je zařazena v druhé části, hlavě první, druhém dílu OZ, 

pojmenované „Vyživovací povinnost“. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely 

je upraveno v části druhé, díl čtvrtý a pátý OZ. Jednotlivé druhy jsou tyto: 

 

- Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky (§ 915-919),   

- Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce (§ 920),  

- Výživné mezi manžely (§ 697), 

- Výživné rozvedeného manžela (§ 760),    

- Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce (§ 920). 

 

V českém právním systému najdeme ještě další druhy vyživovacích povinností. 

Ty už ale nejsou upraveny v OZ, ale v ZORP. Jsou to tyto: 
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- Vyživovací povinnost mezi partnery (§ 10, 12),  

- Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití (§ 11, 12). 

 

Jednotlivé druhy se v určitých rysech prolínají. Jedná se zejména o přiznání 

výživného, o jeho změnu. Toto prolínání v ZOR upravovala „společná ustanovení“ 

obsažená v ustanoveních § 95 až § 103. OZ upravuje společné znaky jak ve „společných 

ustanoveních o výživném“ ve svých ustanoveních § 921 až § 923, tak i v úvodních 

ustanoveních § 910 až § 914 OZ. 

Systematika v OZ mi přijde logická a odůvodněná, ale v ZOR byla orientace 

jednodušší vzhledem k úpravě na jednom místě. Pro laika byla úprava zajisté daleko 

přehlednější. 

 

2.2. Vyživovací povinnost rodičů k dětem 

 

Hojnost rozsudků, které se týkají této vyživovací povinnosti, je velmi vysoká. 

Důvodem je vysoký počet rozvodů, jehož výše dosahuje téměř poloviny počtu všech 

uzavřených manželství v České republice.
45

 Při rozvodu je pak nutné upravit vyživovací 

povinnost vůči dětem, které jsou závislé na výživě svých rodičů. 

Podle dat z Českého statistického úřadu bylo uzavřeno v roce 2016 celkem 

téměř 51.000 manželství a rozvedlo se jich celkem 25.000, z čehož 58,9 % manželství 

mělo alespoň jedno nezletilé dítě.
46

  

 Dle Úmluvy o právech dítěte se každá lidská bytost ve věku pod 18 let považuje 

za dítě. Dítětem je příbuzný v přímé linii v prvním stupni. Matkou dítěte je dle zásady 

mater semper certa est vždy žena, která dítě porodila a otcem je muž, kterému svědčí 

právo. Povinnost platit výživné začíná narozením dítěte a konči ve chvíli, kdy je dítě 

schopno se samo živit.
47

 Dle ustanovení § 915 odst. 1 OZ má být životní úroveň rodičů 

obdobná životní úrovni dítěte, což judikoval také Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. IV. 

                                                           
45

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2016. 

46
Tamtéž. 

47
KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 38. 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2016.
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ÚS 650/15, jak už jsem výše uvedla. Ustanovení § 915 odst. 1 OZ dále stanovuje, že 

hledisko životní úrovně předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Toto pravidlo 

je velmi přínosné a nesmírně usnadňuje rozhodovací praxi soudů. Díky ní se zcela 

posunul náhled na určování výše výživného z hlediska oprávněného. Podle úpravy 

v Československé socialistické republice bylo rozhodováno o výši výživného tak, aby 

výživné pokrylo pouze pravidelnou spotřebu oprávněného. Od roku 1998 se však  

v ZOR uzákonilo, že alimenty nemají pouze spotřební charakter, ale mají plnit i funkci 

úspor. Současná právní úprava tedy posunula úpravu ve prospěch dítěte, protože to 

první, na co soud hledí při určování výživného, je shodná životní úroveň dítěte a jeho 

rodiče.
48

 V praxi je běžné, že manžel, který odchází od rodiny, chce platit co nejméně, 

nejlépe vůbec. Je ale jistě logické, že když jeden z rodičů vydělává výrazně více než 

druhý, tak není možné, aby oba platili výživné ve stejné výši, jak uvádí Kovářová.
49

 

Ustanovení § 910 odst. 2 OZ stanovuje, že tento druh vyživovací povinnosti předchází 

vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti. Dítě na něj má právo  

i ve chvíli, kdy má vlastní majetek, ale zisk z tohoto majetku a příjem z vlastní 

výdělečné činnosti by nestačil na pokrytí všech životních potřeb dítěte, jak uvádí 

ustanovení § 912 OZ. 

 Mimo manželství se narodilo celkem 48,6 % všech narozených dětí.
50

 

Vyživovací povinnost však nevzniká pouze při rozvodu manželství, ale i při narození 

dítěte mezi nesezdanými partnery. Soud upraví onu povinnost nebo schválí jejich 

dohodu. 

 Soud při určení výše přihlédne i k tomu, jestli jeden z rodičů kvůli péči o dítě 

není omezen ve výkonu povolání a s tím souvisejícím možným výdělkem.
51

 Výše 

výživného nemusí určit soud, ale rodiče se mohou dohodou domluvit na jeho výši. 
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Zákon nevyžaduje písemnou formu takové dohody.
52

 Dle ustanovení § 923 odst. 1 OZ 

může soud i bez návrhu snížit nebo zvýšit výživné určené soudem nebo dohodou rodičů 

při změně poměrů jak na straně dítěte, tak na straně rodičů.  

 V praxi ve finále není vůbec jednoduché určit výši výživného, základem je 

zjištění čistého příjmu rodičů. Pakliže rodiče nedoloží svůj příjem, soud počítá dle 

ustanovení § 916 OZ s tím, že rodič vydělává pětadvacetinásobek částky životního 

minima jednotlivce. Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb.,  

o životním a existenčním minimu, v platném znění, a jeho výše je stanovena nařízením 

vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.  

Pro rok 2017 je životní minimum jednotlivce stanoveno na 3.410,- Kč.
53

 Rodiče zjevně 

často nepřiznávají veškeré příjmy, aby bylo výživné stanoveno v co nejnižší částce. 

Pro pomoc při určování výše výživného byly vydány ministerské tabulky, které 

měli proces ulehčit.
54

 Tabulky vypadají následovně. 

 

VĚK DÍTĚTE 
DÍL Z PLATU PŘIPADAJÍCÍ NA 

VÝŽIVNÉ 

0 - 5 LET 11 - 15 % 

6 - 9 LET 13 - 17 % 

10 -14 LET 15 - 19 % 

15 - 17 LET 16 - 22 % 

18 A VÍCE LET 19 - 25 % 

  

 Jednotlivé věkové kategorie byly vybrány podle toho, v jakém věku se mění 

potřeby dítěte, resp. jak se tyto potřeby zvyšují. Jedná se zejména o začátek školní 

docházky, studium na střední škole, případně eventuální další studium na vysoké škole, 

a příprava na budoucí povolání. Za čistý příjem se pro účely výpočtu považuje 

průměrný příjem za posledních šest až dvanáct měsíců. Spodní hranici dle uvedené 
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tabulky je podle tvůrců potřeba uvažovat ve chvíli, kdy povinný platí více než jednu 

vyživovací povinnost. Tabulky se přitom dají použít pouze v situaci, kdy má povinný 

maximálně tři vyživovací povinnosti, tedy v běžných případech. Také je nelze použít  

v případech, kdy má povinný rodič nadstandartní příjmy. Při jejich přípravě se 

vycházelo z počtů, kdy dítě do pěti let potřebuje na uspokojení svých individuálních 

potřeb částku 28.000,- Kč a dítě ve věku 15-17 let potřebuje částku 50.000,- Kč ročně. 

Nutno poznamenat, že se jedná pouze o individuální potřeby, ne potřeby na společnou 

domácnost, které je dítě součástí.
55

 

 Závěrem lze ještě dodat, že vyživovací povinnost rodičů k dětem nekončí 

dosažením jejich 26 let, jak by se mohlo na první pohled zdát. Končí až ve chvíli, kdy 

jsou schopni se sami živit. V ZOR bylo uvedeno, že výživné nelze přiznat, pokud je dítě 

schopno se samo živit a není to proti dobrým mravům. Současná úprava obsažená v OZ 

vyznívá pouze tak, že dítě má právo na alimenty až do chvíle, dokud se není schopno 

samo živit. Tato nová právní úprava dává soudu větší prostor pro rozhodování, ale 

danou situaci nezjednodušuje a složitost ještě prohlubuje.
56

 

 Sňatkem dítěte končí vyživovací povinnost rodičů a nastupuje vyživovací 

povinnost manžela, která má před rodiči přednost.
57

 

 

2.3. Vyživovací povinnost dětí k rodičům  

 

 Stejně tak, jako mají rodiče v našem dětství vyživovací povinnost k nám, tak my 

ve chvíli, kdy se o sebe naši rodiče nemohou postarat, máme vyživovací povinnost 

k nim. Vracíme tak rodičům péči, kterou nám dali v době, kdy jsme se o sebe nemohli 

postarat sami a byli jsme odkázáni na jejich pomoc. 
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Jak je uvedeno v ustanovení § 910 odst. 1 OZ, jak předci, tak potomci mají 

vzájemnou vyživovací povinnost. Dítě je dle ustanovení § 915 odst. 2 OZ povinno 

zajistit svým rodičům slušnou výživu. 

Jak uvádí Kovářová, tato vyživovací povinnost nebyla v praxi hojně využívána, 

ale vzhledem k tomu, že dochází ke stárnutí obyvatelstva, kdy se rodí stále méně a méně 

dětí, a podíl obyvatelstva, které vydělává na důchody, se stále zmenšuje, zatímco počet 

lidí, kteří potřebují důchod, stále stoupá, dá se v budoucnosti očekávat stále častější 

využití tohoto druhu vyživovací povinnosti. 

V případě vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům se soudní řízení zahajuje  

na návrh rodičů. Ti musí doložit jednak důvody, pro které se nejsou schopni sami živit  

a dosahovat vyšších výdělků, a dále pak také skutečnost, že jejich děti jsou již schopny 

se živit samy.
58

 Požadavku nebude vyhověno ve chvíli, kdy se potomek připravuje 

prezenčně na budoucí povolání na vysoké škole nebo na zahraniční stáži. Pokud má 

rodič více potomků a soud přizná oprávněnému právo na výživné, nehradí každé dítě 

stejným dílem, ale platí poměrně vzhledem ke svým schopnostem a příjmům. Tato 

vyživovací povinnost má ale pouze podpůrnou funkci a nastupuje až ve chvíli, kdy 

nemůže oprávněného živit jeho manžel v rámci vyživovací povinnosti mezi manžely. 

Smrtí povinného nastupuje povinnost plnění vyživovací povinnosti ostatními 

příbuznými.
59

 

Tato vyživovací povinnost je úzce propojena s dobrými mravy. Určitě by přitom 

dle mého názoru nebylo v souladu s dobrými mravy, aby výživné požadoval po svém 

dítěti rodič, který se o něj sám v době, kdy dítě potřebovalo jeho pomoc, nestaral  

a adekvátně jej nepodporoval. 

 

2.4. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky 

 

Jak je stanoveno v ustanovení § 910 odst. 3 OZ, vzdálenější příbuzní mají 

vyživovací povinnost jen ve chvíli, kdy tuto povinnost nemohou plnit bližší příbuzní. 

                                                           
58

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). 

ISBN 978-80-7502-023-9, str. 77. 

59
Tamtéž str. 78. 



26 

 

Tato povinnost byla v minulosti samozřejmostí, ale v dnešní době se pomalu vytrácí.
60

 

Dle ustanovení § 914 OZ platí, že pokud je více povinných osob, které mají stejné 

postavení vůči oprávněnému, tak rozsah vyživovací povinnost odpovídá každému z nich 

dle poměrů jejich příjmů, schopností a možných majetkových poměrů schopností  

a možností ostatních. 

Soud musí zkoumat, jestli se povinný nevzdal záměrně lépe placené pracovní 

pozice nebo jestli nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Právu na vyživovací 

povinnost předků předchází povinnost vyživovací povinnosti manžela.  

Vyživovací povinnost zaniká smrtí povinného nebo oprávněného. Jakmile zemře 

povinný, nastupuje na jeho místo příbuzný ve stejném stupni, pokud takový není, 

přechází na jejich potomky, popř. předky.
61

 

 

2.5. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané 

matce 

 

 Jak jsem již výše uvedla, 48,6 % dětí se rodí mimo manželský svazek. To ale nic 

nemění na tom, že otec, kterému se říká „pravděpodobný“, který není provdán  

za matku, má povinnost podporovat matku během těhotenství i po porodu dle 

ustanovení § 920 odst. 1 OZ.
62

 O tyto náklady si matka může požádat nejdříve po početí 

a nejdéle dva roky od porodu. Může tedy žádat před porodem nebo až po něm. Otec 

s matkou může uzavřít dohodu ohledně výše podpory, u které není nutná písemná forma 

a podmínkou platnosti není schválení soudem.
63

 Předpokladem pro vznik tohoto nároku 

je to, že žena vlivem početí dítěte k reálnému poklesu příjmu matky. Výživné by mělo 

být stanoveno v takové výši, jakoby matka byla manželkou otce dítěte.
64
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O výživném neprovdané matky se rozhoduje pouze na návrh a nesmí překročit 

návrh matky, resp. žalobce. V některých případech se totiž stává, že návrh na určení 

výživného podává i otec. Matka musí popsat všechny skutečnosti podstatné pro určení 

jeho výše. Veškeré příjmy, včetně sociálních dávek, náklady na pořízení výbavy  

pro narozené dítě a další. Za náklady spojené s těhotenstvím se bere např. náklady  

na pořízení těhotenského oblečení, náklady na výživu, jízdné a platby  

ve zdravotnických zařízeních. Náklady spojené s porodem jsou hlavně náklady  

na zdravotní péči.
65

 

Pokud má být o výživné rozhodnuto již před porodem, soud musí zkoumat  

i míru pravděpodobnosti, že žalovaný je otcem dítěte.
66

 Pokud se o výživném ještě 

nerozhodlo nebo matka podala návrh na jeho určení až po porodu, je podstatné, jestli 

otec uzná své otcovství nebo ho popře. Otcovství může být uznáno dohodou rodičů.  

Do doby, než se otázka otcovství vyřeší, soud jednaní přeruší a bude pokračovat až  

po jeho vyřešení. Když už je otázka otcovství vyřešena, jedná se o skutečné výši 

výživného. Soud vezme v potaz plnění, které již otec provedl. Výživné nelze přiznat, 

jestli je to v rozporu s dobrými mravy. Kovářová uvádí, že je to např. situace, kdy žena 

získá od muže sperma ve formě vzorku na vědecké účely, ale využije jej k oplodnění.
67

 

Když se dítě narodí mrtvé, tak to nic nemění na povinnosti otce, aby přispěl v přiměřené 

výši na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem dle ustanovení  

§ 920 odst. 1 OZ. 

 Na výživné má matka nárok nejdéle po dobu dvou let. Může být určeno jak  

v pravidelných splátkách, tak v jednorázové částce. Matka může žádat, aby otec poskytl 

určitou částku na nutné výdaje předem.
68

 V minulosti docházelo k uplatňování tohoto 

nároku jen výjimečně, ale se zvyšujícím se počtem neprovdaných matek, se dá počítat 

s tím, že také počet uplatněných vyživovacích povinností vůči těmto matkám bude 

v blízké budoucnosti narůstat.
69
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2.6.  Vyživovací povinnost mezi manžely 

 

2.6.1. Manželství 

 

Historie manželství 

 

 Až do 18. století měla institut manželství ve svých rukách církev. Rozhodným 

bylo právo kanonické. Historickým mezníkem v manželském právu byl Tridentský 

koncil (v 1etech 1545-1563). Od té doby má manželské právo prakticky stejnou 

podobu. 

 Na našem území nastala největší změna zákonem č. 320/1919 Sb. z. a n. (někdy 

nazýván jako „manželská novela“ nebo „manželský zákon“) ze dne 22. května 1919. 

Zavedl civilní sňatek a sjednotil manželské právo. Manželství bylo chápáno jako 

uzavření smlouvy. 

 Zákon č. 265/1949 Sb. ze dne 7. prosince 1949 (zákon o právu rodinném) 

začlenil institut manželství do tohoto zákoníku a vyňal ho ze zákoníku občanského. Byl 

zaveden výhradně civilní sňatek uzavíraný před státním lidovým orgánem – místním 

národním výborem. 

Následovně právní úprava manželství přešla do ZOR. Změn nebylo mnoho. 

Návrat k církevnímu sňatku byl učiněn zákonem č. 24/1992 Sb. Nyní je institut 

manželství upraveno v OZ v části druhé, hlavě první. 

 

Současnost 

 

 Ustanovení § 655 OZ definuje manželství jako: „trvalý svazek muže a ženy 

vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.“ Manželství vzniká hlavně za účelem 

založení rodiny, výchovy dětí a vzájemné podpory a pomoci. Manželství může tedy 

vzniknout pouze mezi mužem a ženou, osobami rozdílného pohlaví. Důležité je pohlaví, 

které je vedeno v rodném listě. V současnosti se vyskytují i státy, které povolují uzavřít 

manželství osobám stejného pohlaví (např. Nizozemí a Francie). Jedná se o statusový 

poměr, jde o kogentní ustanovení.  
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 Mezi základní zásady manželství patří rovnost, dobrovolnost, monogamie, 

solidarita, autonomie vůle, ochrana slabší strany a rozlučitelnost.
70

  

 Manželé mají určitá práva a povinnosti, tato práva a povinnosti jsou rovná. 

„Jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně 

respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet 

zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.“ (§ 687 odst. 2 OZ) Manželé si 

navzájem musí sdělovat informace, např. o stavu jmění, pracovních a studijních 

činnostech (§ 688 OZ). Při rozhodování o podstatných záležitostech musí brát manžel 

ohled na zájmy své rodiny, manžela a nezletilého dítěte, které nenabylo svéprávnosti  

a žije s ním ve společné domácnosti (§ 698 OZ). Domácnost není zákonem definována, 

ale je chápána jako: „hospodářská jednotka tvořena souhrnem osobních a majetkových 

složek.“ Osobní složku tvoří lidé a tu majetkovou obydlí a jeho zařízení.
71

 Každý 

z manželů je povinen přispívat na potřeby rodiny, rodinné domácnosti, a to dle svých 

osobních, majetkových možností a schopností. Životní úroveň členů rodiny má být 

srovnatelná (§ 690 OZ). 

 I když nemají manželé společnou domácnost, nemění to nic na tom, že se musí 

vzájemně podporovat a pomáhat si. Náklady své domácnosti si ale každý nese sám (§ 

691 odst. 1 OZ). 

 

2.6.2. Právní stránka výživného mezi manžely 

 

 Výživné mezi manžely je upraveno v § 697 OZ. První odstavec uvádí, že 

manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, a to tak, že mají mít zásadně stejnou 

hmotnou i kulturní úroveň. To znamená, že po odečtení všech pravidelných plateb  

a nákladů jejich společné domácnosti zůstane částka, s níž by měli mít možnost 

nakládat stejnou měrou oba manželé.
72

 Dále je zde uvedeno, že vyživovací povinnosti 

mezi manžely předchází vyživovací povinnost dítěte i rodičů. Odstavec dvě pak 
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stanovuje, že pro vyživovací povinnost mezi manžely se použijí obecná ustanovení  

o výživném, tedy ustanovení § 910 až § 914 OZ. 

Důvodová zpráva k OZ uvádí, že pro vyživovací povinnost mezi manžely platí 

dosavadní právní úprava. Ke změnám novelou tedy nedošlo.
73

 

 

2.6.3. Zásady 

 

 Funguje zde několik zásad, kterými se vyživovací povinnost mezi manžely řídí. 

První zásadou je solidarita. Manželé si mají navzájem pomáhat, a pokud se tak nestává, 

lze to řešit soudní cestou. Druhou zásadou je zásada vzájemnosti. To znamená, že jsou 

si manželé rovni. Tato rovnost ale platí pouze teoreticky, ve skutečnosti je postavení 

manželů nerovné. Už jen menšími průměrnými výdělky žen, mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. V reálném životě proto uplatňují vyživovací povinnost u soudu většinou 

ženy. Třetí zásadou je již několikrát zmiňovaná stejná životní úroveň. Zásadou 

vzájemnosti a stejné životní úrovně se tato vyživovací povinnost liší od ostatních, které 

jsou dány spíše stavem odkázanosti na povinného.
74

 

 

2.6.4. Právo na výživné 

 

 Rodina má především socioekonomickou funkci a to nám ukazuje i vyživovací 

povinnost mezi manžely. Párové soužití je obecně vnímáno jako výhodnější jak pro stát, 

tak pro společnost. Právo na něj nevzniká mezi nesezdanými páry. Jedná se o osobní  

a nezcizitelné právo, které manžel nemůže převést na někoho jiného.  

 Právo na výživné vzniká až ve chvíli uzavření manželství a končí až rozvodem. 

Z toho vyplývá, že i při neplatném manželství vzniká vyživovací povinnost a končí až 

prohlášením za neplatné. To ale neplatí pro zdánlivé manželství, protože zde svazek 

manželský ani nevznikl. Soud rozhodne o výživném pouze na návrh jednoho z manželů. 
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Soud je však vázán návrhem a nemůže ho překročit, nebo přiřknout výživné na delší 

dobu, než je požadováno v návrhu. 

Vyživovací povinnost je úzce provázána se společným jměním manželů (dále je 

„SJM“) a povinností hradit náklady na společnou domácnost. SJM je majetkoprávní 

institut manželského práva.
75

 

 

2.6.5. Potřeby rodiny 

 

 Ustanovení § 690 OZ upravuje uspokojování potřeby rodiny. Každý manžel 

přispívá na potřeby života rodiny a na potřeby jejich rodinné domácnosti, a to podle 

svých osobních a majetkových poměrů. Přispívá tak, aby životní úroveň všech členů 

byla srovnatelná. Stejný význam má jak poskytování majetkového plnění, tak osobního 

plnění.  Ustanovení § 691 OZ pak v prvním odstavci upravuje situaci, kdy spolu 

manželé nežijí. I za této situace jsou si povinni pomáhat a podporovat se, ale náklady 

své domácnosti si nese každý sám. 

 

2.6.6. Soudní určení vyživovací povinnosti 

 

 Pro uplatnění vyživovací povinnost mezi manžely není podstatné pouze to, jestli 

je manžel schopen ze svých výdělků a příjmů živit sám sebe, ale i to, jestli to stačí  

pro dosažení stejné životní úrovně, jako má druhý manžel. Manželé mají mít stejnou 

kulturní i majetkovou úroveň i ve chvíli, kdy spolu nežijí, ale také nejsou rozvedeni.  

Ve chvíli, kdy manžel nechce plnit svou vyživovací povinnost, musí manžel postupovat 

soudní cestou, aby soud určil jeho výši. Soudní řízení je osvobozeno pro žalobce  

od soudních poplatků. Důvodem tohoto osvobození je předpoklad, že manžel, který 

bude žádat o soudní stanovení vyživovací povinnosti, nemá dostatek finančních 

prostředků  
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a mohlo by to být překážkou k uplatnění nároku u soudu.
76

 Z procesního hlediska se 

jedná o soudní řízení sporné, žalobce má tudíž důkazní břemeno na své straně.
77

 

 

2.6.7. Určení výše výživného 

 

Při určení výše soud nebere v potaz pouze příjmy povinného, ale také hodnotu 

movitého a nemovitého majetku, styl života a v neposlední řadě to, jestli se nevzdal lépe 

placené pracovní pozice. Alimenty mohou být přiznány i ve chvíli, kdy už probíhá 

rozvod manželství, jak je řečeno v nálezu Ústavního soudu.
78

 Výživné nemá pokrýt jen 

základní životní potřeby, ale rekreaci, kulturní život, úspory, investice.
79

 Při výpočtu 

výše alimentační povinnosti se obvykle postupuje takto: sečte se příjem manželky  

a manžela, odečtou se veškeré povinné výdaje na obou stranách (např. nájem bytu, 

leasing auta a výdaje na děti), a částka, která zbyde, se vydělí dvěma, přičemž takto 

dojde ke zjištění životní úrovně každého manžela. Pokud poměr mezi zjištěnou částkou 

a skutečnou částkou, kterou manžel disponuje, neodpovídá, soud vyhoví žalobci  

a přiřkne mu právo na výživné.
80

 Při určení výše soud také zjišťuje, jestli nedošlo 

k nevěře na straně oprávněného, pakliže ano, nemůže mu být výživné přiznáno, protože 

by to bylo v rozporu s ustanovením § 2 odst. 3 OZ. V ZOR bylo výslovně uvedeno, že 

výživné nesmí být přiznáno v rozporu s dobrými mravy. Toto ustanovení OZ nepřevzal, 

ale při rozporu s dobrými mravy se odkazuje právě na zmíněný § 2 odst. 3 OZ. 

Zajímavé je, že se nebere v potaz, jestli se povinný dopustil také nevěry jako 
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oprávněný.
81

 To vyplývá např. ze závěrů učiněných v rozsudku Krajského soudu v Ústí 

nad Labem.
82

 

 

2.6.8. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti 

 

Ještě bych zde měla vysvětlit pojem vybavení společné domácnosti. Tento 

pojem upravuje § 698 a § 699 OZ. Důvodová zpráva uvádí to: „Zvláštní majetkový 

soubor obvyklého vybavení rodinné domácnosti vyžaduje zakotvení i některých dalších 

speciálních pravidel, pokud jde o nakládání s jeho součástmi, a to i za výjimečné 

situace souvisící se separací manželů. Přitom je třeba myslet nejen na manžela, který 

byl v rozchodu právně iniciativní, ale i na manžela, který - byť jistě nepůjde o běžný jev 

- podal návrh na prohlášení manželství za neplatné. Použití analogie je ve statusových 

věcech vyloučeno, a nadto jde o hmotněprávní podmínku zvláštních právních následků. 

Rozumí se, že ustanovení odstavce druhého nelze použít (zatímco ustanovení odstavce 

prvého se naopak použije), kdyby výsledné řešené mělo být v rozporu s dobrými 

mravy.“ Manžel, který opustil společnou domácnost, si může odnést vše, co je součástí 

rodinné domácnosti a patří výhradně jemu. Pokud mu to druhý manžel, který v rodinné 

domácnosti zůstal, nevydá, může se vydání domáhat i žalobou. Musí mít ale záměr 

opustit domácnost trvale. Teoreticky pak může nastat i situace, kdy manželovi, který 

setrval, nezůstane v rodinné domácnosti prakticky nic. Společné věci si rozdělí rovným 

dílem, a pokud to nelze, tak se použijí ustanovení o zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví. Toto se však nepoužije ve chvíli, kdy je součástí rodinné domácnosti 

nezletilé dítě. 

 

2.6.9. Splatnost výživného 

 

 Splatnost výživného může být určena dvěma způsoby. Prvním jsou pravidelné 

měsíční splátky. To přichází v úvahu v situaci, kdy manželství trvá a není podána žádost 

o rozvod manželství. Druhým způsobem je určení v jednorázové částce. K tomuto 
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řešení se přistupuje ve chvíli, kdy už je podána žádost o rozvod nebo kdy během řízení 

o určení vyživovací povinnosti dojde k rozvodu manželství. Soud pak zjistí částku, 

která odpovídá době od zahájení soudního řízení do rozhodnutí o rozvodu. Nařídí jí 

povinnému zaplatit jednorázově, pokud to majetkové poměry povinnému neumožňují, 

určí měsíční splátky.
83

 

 

2.6.10. Změna poměrů 

 

 Pokud dojde na straně jednoho z manželů ke změně poměrů od rozhodnutí  

o výživném, soud na návrh jednoho z nich výživné zvýší, sníží nebo úplně zruší. Jak 

bylo řečeno, jedná se o řízení, které může začít pouze na návrh oprávněného nebo 

povinného, ne z iniciativy soudu. Pokud soud zjistí, že opravdu došlo ke změně poměrů, 

tak určí, od kdy dojde ke změně výše výživného nebo k jeho zrušení. Ke zvýšení může 

dojít pouze od chvíle zahájení soudního řízení. U dětí s postupujícím časem dochází  

ke zvýšení životních nákladů (změna školy, kroužky), ale takto se k tomu nepřistupuje  

u manželů. Musí dojít opravdu k razantní změně poměrů. Pokud soud rozhodne zpětně 

o zrušení nebo snížení výživného, musí oprávněný manžel povinnému rozdíl vyplatit.
84

 

 

2.6.11. Konec vyživovací povinnosti mezi manžely 

 

 Jsou zde dva důvody, kvůli kterým může dojít ke konci vyživovací povinnosti. 

První z nich je spojen se zánikem manželství. To může nastat právní mocí rozhodnutí  

o rozvodu manželství, smrtí jednoho z nich nebo právní mocí rozhodnutí o neplatnosti 

manželství. K tomu, že v tuto chvíli vyživovací povinnost povinného končí, není 

zapotřebí zvláštního rozhodnutí soudu, okamžik, kdy k jeho zániku dojde, je dostatečně 

určitý. 

 Druhým důvodem je pak již výše zmíněná změna poměrů. Manželé se mohou  

na zrušení alimentů domluvit mezi sebou. Dokud však platí rozhodnutí soudu, tak nic 
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nebrání oprávněné straně původní rozhodnutí vymáhat. Je proto v zájmu povinného 

danou situaci upravit rozhodnutím soudu.
85

 

   

2.6.12. Vyživovací povinnost pro manžela, který je student 

 

 Tato situace je velmi zajímavá. Student, kterému ještě nebylo 26 let a je zcela 

závislý na svých rodičích, se může rozhodnout vstoupit do manželství. V takovém 

případě může vyvstat otázka, jestli jsou rodiče stále povinni platit výživné, nebo jestli 

automaticky nastupuje vyživovací povinnost mezi manžely. Dle OZ je stanoveno, že 

vyživovací povinnost mezi manžely má přednost před vyživovací povinností rodičů.  

 Manžel tedy nastupuje na místo rodičů, to však za situace, že druhý manžel není 

také studentem, tudíž je schopen se sám živit a vydělávat na manžela. Vyživovací 

povinnost rodičů v takovém případě zaniká. Jestliže jsou však oba manželé studenti, 

rodiče musí přispívat na výživu svého potomka i nadále. Vyživovací povinnost trvá 

podpůrně. Začne-li jeden z manželů následně pracovat, vyživovací povinnost rodičů 

vůči studujícímu manželovi končí a nastupuje ta manželova.
86

  

 Zajímavé přitom je, že právo na sirotčí důchod, který nahrazuje výživné  

za rodiče, který zemřel, vstupem do manželství nezaniká, ale trvá i za situace, kdy jeden 

z manželů vydělává a je schopen finanční podpory manžela. Podmínkou pro jeho trvání 

je pouze to, že oprávněný nedosáhl 26 let a soustavně se připravuje na budoucí 

povolání.
87
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2.7. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely 

 

2.7.1. Rozvod manželství 

 

 Každé manželství začíná euforií a myšlenkami na to, že spolu dva zůstanou  

na celý život. Opak je však někdy pravdou. Téměř polovina manželství končí rozvodem 

a nenávistí. Dalo by se říct, že je to trend dnešní doby, už nenajdeme téměř nikoho, 

komu by to připadalo zvláštní.   

 Všechny evropské státy umožňují rozvod manželství. Některé státy jsou v této 

otázce velmi liberální a berou rozvod manželství jako svobodné právo manželů. Tak je 

tomu např. ve Švédsku. Naopak je to např. v Itálii, kde jsou velmi striktní v otázce 

rozvodu a pro to, aby jim byl soudem umožněn rozvod, jsou zde přísné podmínky, které 

musí být splněny.
88

 V České republice má monopol na rozvod manželství soud. Tak 

tomu ale není všude, výjimky nalezneme např. v Dánsku, Portugalsku nebo Norsku.
89

 

Od rozvodu manželství je nutno odlišit neplatnost manželství. Na takové manželství se 

hledí jako kdyby nebylo nikdy uzavřeno (dochází k fikci).
90

 

 Právní úpravu rozvodu manželství nám poskytuje OZ a procesní stránku 

upravuje obecná část ZŘS. Po zařazení tohoto řízení do ZŘS se ozvala spousta hlasů, 

které s tímto zařazením do zákona upravujícího zejména nesporná řízení, nesouhlasily. 

Jedná se totiž o soudní řízení, které lze zahájit pouze na návrh.
91
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2.7.2. Rozvodový důvod 

 

Rozvod manželství lze definovat jako nástroj ke zrušení manželství za života 

manželů.
92

 V průběhu řízení o rozvodu se hledá rozvodový důvod, tj. důvod, kvůli 

kterému by se měl povolit rozvod. Česká republika, na rozdíl od západoevropských 

států, uznává pouze jeden důvod a to tzv. „kvalifikovaný rozvrat manželství“, ani vina 

se nebere jako kvalifikovaný důvod. Kvalifikovaným důvodem se bere situace, kdy 

došlo k hlubokému, trvalému a nenapravitelnému rozvratu manželství (§ 755 OZ). 

K nápravě už v tuto chvíli nemůže dojít. Soud o tom musí být přesvědčen.
93

 Dle § 754 

OZ může manželství zaniknout jen na základě zákonem stanoveného důvodu. Od 

kvalifikovaného důvodu je nutno odlišovat důvod objektivní a subjektivní. 

Subjektivním může být např. nevěra nebo alkoholismus. Tím objektivním je např. 

neplodnost.
94

 

 

2.7.3. Sporný a nesporný rozvod 

 

 Rozvod nesporný je upraven § 757 OZ. Zde se chtějí rozvést oba manželé, tento 

druh rozvodu je tedy rychlejší. I v tomto případě však existují určité podmínky, které 

musí být splněny. Manželé musí být svoji déle než jeden rok a musí žít odloučeně déle 

než šest měsíců. Další jasnou podmínkou je, že s rozvodem oba souhlasí. Za tímto 

účelem mají uzavřít dohodu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti před a po rozvodu 

manželství, dohodu o tom, jak vypořádají SJM a práva ke společnému bydlení  

po rozvodu. Pokud je toto všechno splněno, soud rozvod schválí. 

 Jiná situace nastane ve chvíli, kdy se manželé na výše uvedených podmínkách 

nedohodnou, v tu chvíli nastupuje sporný rozvod. Ten je zdlouhavější a nákladnější. 

Stejně jako u nesporného rozvodu se musí vyřešit otázka nezletilého dítěte. Pokud se 
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rodiče nedohodnou, nastane zdlouhavý boj o to, komu bude dítě svěřeno. Když je 

otázka dítěte vyřešena, přistupuje se k samotnému rozvodu. Zde se na rozdíl  

od nesporného manželství musí zjišťovat onen rozvodový důvod. Poslední otázka, 

kterou je nutné vyřešit, je SJM. Tuto otázku vyřeší rovněž soud, opět má však přednost 

mimosoudní dohoda manželů.
95

 

 

2.7.4. Proti-tvrdostní klauzule 

 

 I přesto, že je manželství trvale rozvráceno, existují v zákoně výjimky,  

za kterých nemůže soud manželství rozvést. Tyto klauzule jsou zde na ochranu 

nezletilých dětí a manželů. Upravuje je ustanovení § 755 OZ. 

 Jak bylo výše řečeno, jsou zde dva subjekty. Jedním z nich je nezletilé dítě, které 

nenabylo plné svéprávnosti. Pokud je dán zvláštní důvod, kvůli kterému by byl rozvod 

v rozporu se zájmem dítěte, soud manželství i přes jeho trvalé rozvrácení nerozvede. 

Podobná situace nastane tehdy, byla-li by manželovi, který se na rozvratu manželství 

převážně nepodílel, způsobena rozvodem zvlášť závažná újma. Zároveň musí být 

splněna podmínka, že doba, po kterou spolu manželé nežijí, není delší jak tři roky.
96

 

 

2.7.5. Následky zániku manželství rozvodem 

 

 Pro tuto práci je nejdůležitější ten následek, že rozvedenému manželu vzniká 

právo na výživné, o kterém tato práce pojednává níže.  
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2.7.6. Právní úprava vyživovací povinnosti mezi rozvedenými 

manžely 

 

 Rozvod manželství s sebou přináší řadu následků. Vedle těch psychologických 

vznikají i ty materiální. Rozvod vede k tomu, že se jednomu z manželů může velmi 

radikálně snížit životní úroveň. Tímto manželem bývá většinou žena. Zákonodárce  

na tuto situaci pamatoval a vytvořil institut vyživovací povinnosti mezi rozvedenými 

manžely.
97

 

 Tento druh vyživovací povinnosti upravuje § 760 až § 763 OZ. ZOR upravoval 

tuto povinnost v § 92 až § 94. Právní úprava v ZOR byla stručnější než v OZ. Je vidět, 

že jak je uvedeno v důvodové zprávě, zákonodárce se snažil jasněji určit podmínky  

pro to, aby soudce lépe určil výši výživného, jelikož dřívější úprava byla daleko 

nejasnější. 

   

2.7.7. Historie vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely 

 

 Před rokem 1950 se místo termínu vyživovací povinnost mezi manžely používal 

pojem „právo na zadostiučinění“. Původní úprava spojovala vznik práva na tuto 

vyživovací povinnost s vinou či nevinou na rozvratu manželství. Takto je to pojímáno 

stále např. v rakouské, polské či nizozemské právní úpravě. Roku 1964 bylo toto pojetí 

opuštěno a přistoupilo se k objektivnímu pojetí. Toto objektivní pojetí bylo vnímáno 

tak, že manžel má právo na výživné pouze ve chvíli, kdy se není schopen sám živit. 

ZOR vycházel z pojetí, že výživné nesmí být přiznáno v rozporu s dobrými mravy  

a že rozvodem manželství se ruší vzájemné vazby mezi manžely, tudíž musí být tento 

institut využíván výjimečně. Důvodová zpráva k OZ říká, že se OZ má snažit ještě více 

stanovit jeho výjimečnou povahu a lépe stanovit podmínky, za kterých soud toto právo 

přiřkne. ZOR stanovoval, že právo na výživné mezi rozvedenými manžely zaniká  

až ve chvíli uzavření nového manželství nebo smrtí bývalého manžela. Takto nastavené 

podmínky dávaly prostor pro šikanózní užití tohoto institutu. Manžel mohl toto právo 

kdykoliv zneužít a bylo demotivující pro manžela uzavřít nové manželství a toto právo 
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tím ztratit.
98

 Na našem území byla úprava vyživovací povinnosti známa ve všech 

občanskoprávních nebo rodinněprávních úpravách. Dříve byla známa také jako 

„příspěvek na výživu rozvedeného manžela“. Při určování výše výživného se až do roku 

1998 vycházelo ze zásady výdělkové potencionality.
99

 

 

2.7.8. Vznik 

 

 Existenci tohoto druhu vyživovací povinnosti neodvozujeme na rozdíl  

od ostatních druhů vyživovacích povinností od existence nějakého pouta. Naopak její 

vznik závisí na ukončení určitého pouta, tedy manželského. Na jeho vznik nemá žádný 

vliv vina na rozvratu manželství. Ta se bere v potaz až v kontextu s tzv. „sankčním 

výživným“. Jedná se o právo zcela osobního charakteru. Nikdo ho tedy nemůže převést 

na někoho třetího.
100

 

 

2.7.9. Určení výživného soudní cestou 

 

O alimenty si může zažádat vzhledem k zásadě rovnosti muže a ženy jak bývalý 

manžel, tak bývalá manželka. Právo na výživné tedy zaniká nejdéle smrtí povinného 

nebo oprávněného.
101

 Nejvyšší soud České republiky stanovil v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 

135/2004, že dohodu o výživném pro rozvedeného manžela lze uzavřít i před tím, než je 

manželství pravomocně rozvedeno.
102
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 Pro to, aby bylo výživné oprávněnému přiznáno, musí být splněno několik 

podmínek. Dvě nejdůležitější podmínky upravuje ustanovení § 760 OZ. První 

podmínkou je, že se bývalý manžel není schopen sám živit (např. je v invalidním 

důchodu, stará se o nezletilé dítě). Druhá podmínka pak spočívá v tom, že neschopnost 

bývalého manžela sám se živit má původ v rozvodu manželství (např. manželka se  

po dobu manželství starala o nezletilé dítě a o domácnost).
103

 Toto je potvrzeno např. 

rozhodnutím Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. 4 C 199/2014, který říká, že 

obě tyto podmínky musí být splněny kumulativně, přičemž není-li splněna i jen jedna  

z nich, soud dále výživné neřeší, nezkoumá další podmínky a rozhodne o jeho 

zamítnutí.
104

 Soud musí brát při určení výživného na zřetel i další skutečnosti, např. jak 

dlouho manželství trvalo, jak dlouho je rozvedeno, jestli je spravedlivé požadovat  

po manželovi výživné po rozvodu.
105

 Dalším neméně důležitým aspektem jsou dobré 

mravy. Soud nemůže oprávněnému přiznat výživné, protože nemá příjem z toho 

důvodu, že si nenašel práci, i když je to v jeho možnostech. Proti dobrým mravům by 

byla také situace, kdy povinný manžel sám nemá prostředky, nebo to, že jeho věk už 

takový postup neumožňuje. Majetkové aspekty manželství, což je jistě i vyživovací 

povinnost, si mohou manželé upravit již v předmanželské smlouvě nebo pak  

i v manželské či předrozvodové smlouvě.
106

 Výživné si rozvedení manželé mohou 

dohodnout sami, nemusí čekat na rozhodnutí soudu. Tato dohoda nevyžaduje písemnou 

formu. Dohoda o výživném může být i součástí dohody o vypořádání SJM. Soud  

o výživném rozhodne pouze na návrh jednoho z bývalých manželů. Žalobce je 

osvobozen od soudních poplatků, ten pak zaplatí až v případě úspěchu žalovaný 

rozvedený manžel.
107

 Do řízení se často zapojuje Úřad práce ČR, který zkoumá 

možnosti manžela najít si v daném místě práci a potenciální výdělky. Povinný nemůže 
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nutit druhého bývalého manžela, který pečuje o nezletilé dítě do čtyř let věku, aby 

přerušil rodičovskou dovolenou a vrátil se do práce, aby se byl schopen sám živit. 

Výživa oprávněného manžela má být přiměřená, pokrývá nejen nezbytné životní 

potřeby, ale i další osobní potřeby. Je ale mnohem slabší, než slušná výživa pro rodiče 

nebo stejná životní úroveň pro manžele.
108

 

 Výživné nelze dle rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě sp. zn. 23 C 12/2014 

v souladu s dobrými mravy požadovat po bývalém manželovi, kterému by po vyplacení 

výživného zbylo méně, než oprávněnému. Soud musí v tuto chvíli zkoumat, jestli se 

povinný nevzdal záměrně lépe placené práce nebo jestli není zbytečně marnotratný.
109

 

 Výživné nelze přiznat manželovi, který se dopustil vůči druhému manželovi 

jednání, které splňuje znaky domácího násilí (§ 762 odst. 2 OZ). 

 

2.7.10. Sankční výživné 

  

Tento institut přinesla do českého rodinného práva velká novela ZOR (§ 93).
110

 

Nová právní úprava upozorňuje na to, že toto výživné nemusí být přiznáno na celé tři 

roky, ale i na kratší dobu.
111

 

Sankční výživné upravuje § 762 OZ. Sankční výživné není úplně přesné 

označení, název není zcela vystihující. Podobu sankčního má pouze ve chvíli, kdy 

rozvodem vznikla jednomu z nich závažná újma, protože s rozvodem nesouhlasil. 

Aby mohlo být přiznáno, musí být splněno několik podmínek. První z nich je ta, 

že o výživné žádá ten, kdo rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem 

manželství nesouhlasil.  Druhou je, že manželovi, který žádá, byla způsobena rozvodem 
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závažná újma. Zároveň musí splňovat i třetí podmínku, tedy, že se nedopustil proti 

druhému domácího násilí. Právo na sankční výživné není spojeno s vinou.
112

 

Soud může dle § 762 odst. 2 OZ přiznat i takové výživné, které zajistí v zásadě 

stejnou životní úroveň bývalých manželů, tedy jako za manželství. Alimenty mohou být 

přiznány na dobu nejdéle 3 let. Soud musí určit dobu, po kterou je oprávněný pobírat 

výživné. Zákonodárce vycházel z předpokladu, že následky rozvodu pro manžela 

nebudou trvalé. Po uplynutí této doby musí manžel zažádat o určení standardního 

výživného mezi rozvedenými manžely dle § 760 OZ. To lze přiznat pouze od zahájení 

soudního řízení. Pro sankční výživné není podstatný stav odkázanosti, ale pouze újmy. 

Ta nemusí být pouze materiální, může spočívat také v újmě morální či osobní.  

Dá se předpokládat, že sankční výživné se dá přiznat pouze za situace, kdy 

rozvod probíhal pouze dle § 755 OZ, tedy rozvod se zjišťováním důvodu rozvodu. U § 

757 OZ je sankční výživné prakticky vyloučeno, protože s rozvodem souhlasili oba 

manželé.  Výživné si mohou manželé dohodnout, a to i v rozsahu sankčního výživného. 

Zákon takový postup nevylučuje.  

Právo na sankční výživné končí stejně jako výživné mezi rozvedenými manžely 

uzavřením nového sňatku.
113

 

 

2.7.11. Výše výživného 

 

 Výživné mezi rozvedenými manžely je jistě nižší než výživné mezi manžely. 

Zákon manželům přiznává stejnou životní úroveň, zatímco mezi rozvedenými manžely 

existuje pouze slušná výživa. Rozsah slušné výživy a stejné životní úrovně je definován 

již výše. Alimenty mezi manžely se pohybují v řádu tisícikorun, mezi bývalými 

manžely se pohybuje ve stokorunách.  
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 Soud je vázán návrhem žalobce, jelikož se jedná o návrhové řízení. Nemůže 

překročit navrhovanou výši alimentů, ani navrhovanou dobu, po kterou má být výživné 

vypláceno.
114

 

 

2.7.12. Splatnost výživného 

 

 O výživné lze požádat nejdříve den po právní moci rozhodnutí o rozvodu 

manželství. Nejzazší doba, po kterou lze přiznat příspěvek není pevně stanoven. 

Jediným vodítkem jsou dobré mravy. Výjimku tvoří již zmiňované sankční výživné, 

které lze přiznat pouze po dobu tří let. Alimenty jsou většinou stanoveny v opakujících 

se měsíčních splátkách.
115

 

 

2.7.13. Odbytné 

 

 OZ zavádí nový pojem „odbytné“, který byl ZOR také znám, ale neměl přesné 

názvosloví (§ 94 odst. 2 ZOR). Současnou úpravu odbytného najdeme v ustanovení § 

761 OZ. Manželé si mohou místo vyživovací povinnosti dohodnout odbytné. Manželé si 

mohou dohodnout, že bude splněno jednorázově nebo ve splátkách. Způsob odbytného 

není určen. Vyplacením odbytného zaniká právo na výživné.
116

  

 Dohoda o odbytném musí mít písemnou podobu, jinak je zcela neplatná. Podpisy 

nemusí být ověřené až na situaci, kdy se na odbytném domlouvají manželé pro případ 

dohodnutého rozvodu.
117
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2.7.14. Zánik práva na vyživovací povinnost 

 

 Je zde několik situací, za kterých dochází k zániku práva na výživné. Mohou to 

být skutečnosti jak na straně povinného, tak oprávněného.  Jednou z těchto situací je 

uzavření nového manželství či registrovaného partnerství oprávněným. Za totéž se 

nepovažuje situace, kdy oprávněný udržuje vztah s někým, ale nejsou sezdaní 

(kohabitace, druh - družka). Je na úvaze soudu, jestli výživné zanikne nebo ho soud 

sníží, pokud po rozvodu manželství oprávněný žije s jiným partnerem. Soud by se měl 

řídit podle již mnohokrát zmiňovaných dobrých mravů.
118

 

 Dále zaniká právo na výživné okamžikem smrti oprávněného nebo povinného 

bývalého manžela. Vyživovací povinnost je právo čistě osobního charakteru, z toho 

důvodu je vyloučeno, aby bylo toto právo děděno nebo převáděno na někoho jiného.  

 Nabytím schopnosti se sám živit dochází také k zániku práva. Podstatou práva 

na výživné u rozvedeného manžela je to, že se není schopen živit. Pakliže si oprávněný 

najde práci nebo nastane jiná situace, kdy je schopen uspokojit své potřeby, dojde  

ke změně poměrů a právo na výživné zaniká. Tato situace nenastane ve chvíli, kdy se 

jedná o sankční výživné, tam nehraje roli schopnost oprávněného se sám živit. 

 Uplynutím doby nedochází k zániku práva na výživné mezi rozvedenými 

manžely, ale dojde k zániku práva na sankční výživné. 

 K zániku práva dojde taktéž jednorázovým odbytným, kdy zaniká právo  

na možnost domáhat se alimentů po vyplacení odbytného. 

 

2.7.15. Promlčení 

 

 Zákon rozlišuje mezi právem na výživné a na jednotlivá plnění z práva  

na výživné. Právo na výživné se jako takové nepromlčuje, ale jednotlivá opakující se 
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plnění promlčení podléhají (§ 613 OZ). Promlčují se v subjektivní lhůtě tří let (629 odst. 

1 OZ) a v objektivní lhůtě deseti let (629 odst. 2 OZ).
119

 

 

2.8. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery 

 

2.8.1. Historie registrovaného partnerství ve světě a v České 

republice 

 

První ucelený návrh zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví 

byl v České republice předložen v roce 1998. Odkazoval zcela (až na úpravu vztahu 

k nezletilým dětem) na ZOR. Tehdy byl však vládou zamítnut. O rok později byl 

předložen Poslanecké sněmovně návrh zákona o partnerském soužití osob téhož 

pohlaví. Návrh byl opět zamítnut. V roce 2001 a 2004 došlo opět k neúspěšným 

návrhům zákona o registrovaném partnerství. Až v roce 2005 byl zákon schválen jak 

Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem Parlamentu České republiky. Zde však využil 

svého veta prezident republiky a zákon vrátil Poslanecké sněmovně. To bylo však 

následovně těsnou většinou přehlasováno. Úprava se však zdá stále nedostatečná.
120

 

Ve zbytku Evropy, zejména pak té západní, bylo registrované partnerství 

obvykle uzákoněno již daleko dříve než v České republice. Bylo tomu tak např. 

v Dánsku v roce 1989, ve Švédsku v roce 1994 a v Norsku v roce 1993. 

Je zde několik možností, jak institut registrovaného partnerství pojmout. Jednou 

z možností může být jeho postavení na roveň manželství, v takovém případě pak není 

potřeba dvojí právní úprava. Tak je tomu např. v Nizozemsku od roku 2001, kde byla 

tato úprava v podobě rovnosti partnerství a manželství přijata jako první. Obdobná 

koncepce platí od roku 2003 v Belgii, nebo od roku 2005 ve Španělsku či od roku 2005 

v Kanadě. 
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Další možností je stav, kdy jsou partnerům přiznávána zvláštní práva  

a povinnosti. Se schválením registrovaného partnerství většinou nedochází  

i ke schválení adopce dětí registrovanými partnery. K tomu dochází až později. Tak je 

tomu také v České republice. Adopce dětí homosexuály je umožněna ve Velké Británii.  

Třetí možností je neregistrované soužití. Jedná se o neformalizovanou formu 

svazku. 

Některé země se rozhodly ohledně tohoto tématu zcela mlčet, nebo samotnou 

homosexualitu dokonce výslovně zakázat (např. Ruská federace nebo islámské 

země).
121

 

 

2.8.2. Rozporuplnost registrovaného partnerství 

 

 Registrované partnerství je téma, které vzbuzuje ve společnosti řadu emocí. Jsou 

zde lidé tvrdící, že je to nepřirozené, od přírody k sobě patří pouze osoby s rozdílným 

pohlavím. Na druhé straně stojí ti, co zastávají názor, že každý má právo vybrat si svůj 

protějšek pro život.  

 ZORP měl být původně součástí OZ, ale nestalo se tak. Důvodem byl poměrně 

velký odpor společnosti i řady zákonodárců. Někteří členové odborné veřejnosti to 

považují za velkou vadu OZ. Skutečnost, že tento svazek není zařazen do OZ, nám 

dokazuje, že je registrované partnerství chápáno stále jako něco, co je „méně“ než 

manželství. Západní Evropa je ohledně tohoto tématu daleko progresivnější. Např.  

ve Švédsku a Francii je manželství a registrované partnerství postaveno na roveň.
122

  

V roce 2008 byl předložen k připomínkovému řízení k veřejné diskusi návrh nového 

občanského zákoníku. Součástí tohoto návrhu byl i tzv. „zapsané partnerství“. Tento 

institut byl převzat ze ZORP a trochu modernizován. Důvodová zpráva k verzi 

občanského zákoníku z roku 2005 uváděla toto: „Účelem adekvátní statusové úpravy 

společenství dvou osob stejného pohlaví je splnit úkol státu přistupovat stejně ke všem 

svým státním občanům a dát každému svému státnímu občanovi možnost prožít život  
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v právem chráněném svazku statusově relevantním s jiným státním občanem, resp.  

s jiným člověkem, úkol nabídnout homosexuálně orientovaným osobám adekvátní 

právní prostředí, adekvátní právní institut vyrovnávající jejich statusové postavení  

s člověkem orientovaným heterosexuálně. Nejde tudíž o nadlepšení postavení,  

o přiznání zvláštních výhod, ale o přiznání stejných výhod – totiž sdílet s jinou osobou 

společenství státem uznané se statusovými důsledky – jaké mají všichni ostatní. Nelze 

nevidět, že odpíráním institucionalizace vztahům dvou osob stejného pohlaví, de facto  

i de iure sankcionuje stát osoby s vrozenou variantou tzv. běžné sexuální orientace.“ 

Účelem rekodifikace občanského zákoníku bylo soustředit soukromé právo do jednoho 

předpisu, na jedno místo. Je proto naprosto nelogické, aby bylo registrované partnerství 

upraveno mimo. Registrované partnerství je propojeno s OZ v mnoha otázkách, jako je 

např. nájem bytu nebo dědění. Je proto logické, aby byl tento institut součástí 

občanského práva. Skutečnost, že v něm není tento svazek začleněn, zároveň odporuje  

i ustanovení § 9 odst. 1 OZ, v němž je uvedeno, že tento zákon upravuje osobní stav 

osob, tedy statusové věci, což je i registrované partnerství. Díky vyčlenění zapsaného 

partnerství nemůže dojít ke vzniku SJM registrovaných partnerů.
123

 Také to dle mého 

názoru vede ke zbytečné nepřehlednosti právní úpravy pro osoby bez právního vzdělání.    

 ZORP byl přijat až na pátý pokus. Partnerům byla tímto zákonem přiznána 

některá práva, která mají manželé, ne však všechna.
124

 

 

2.8.3. Registrované partnerství obecně 

 

 „Registrované partnerství je právem povýšené společenství dvou osob stejného 

pohlaví.“ V praxi toto právo využívají spíše muži.
125

 Do konce roku 2015 bylo 
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uzavřeno 2174 registrovaných partnerství.
126

 Právnický slovník definuje partnerství 

takto: „Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví 

vzniklé způsobem stanoveným zvláštním zákonem (zák. č. 115/2006 Sb.); partneři se 

považují za osoby blízké.“
127

 

 Termín registrovaný partner vychází z terminologie používané v zahraničí.  

U nás může být společností vnímán spíše pejorativně, vzhlede k tomu, že pojem 

registrovaný se používá např. u registrace vozidel, alkoholu, apod.). 

 

2.8.4. Vznik registrovaného partnerství 

 

 Vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví. Prohlášení musí být 

svobodné, souhlasné a úplné (§2 odst. 1 ZORP). Partnerství se uzavírá před matričním 

úřadem (§ 13a matričního zákona – dále jen „MZ“), k tomu určenému Ministerstvem 

vnitra.  

 Partneři musí prohlásit, že neví o žádných překážkách, které brání uzavření 

partnerství. O uzavření se sepisuje protokol. Registrované partnerství se následně zapíše 

do knihy registrovaného partnerství. Pro registrované partnerství neexistují formální 

požadavky obřadu, jako je tomu u manželství. Partneři nepotřebují ani svědky, ale 

mohou je mít.  

 Mezi překážky uzavření patří příbuzenství v linii přímé a v té pobočné  

do druhého stupně včetně. Další překážkou je věk, registrované partnerství nemohou 

uzavřít osoby mladší 18 let. U registrovaného partnerství neplatí to, co u manželství, 

nedostatek věku nelze prominout schválením soudu. Překážkou je rovněž uzavřené  

a trvající manželství, jiné registrované partnerství nebo obdobný trvající svazek mezi 

osobami stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. V neposlední řadě je zákonnou 

překážkou omezená svéprávnost. 
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 Dle § 4 ZORP musí být alespoň jeden z manželů českým občanem.
128

 Tato 

klauzule byla hojně diskutována s ohledem na Listinu základních práv a svobod. 

Důvodová zpráva uvádí, že byla použita z toho důvodu, že registrované partnerství není 

povoleno ve všech státech a mohlo by docházet ke zneužívání české právní úpravy tím 

způsobem, že by sem jezdily uzavřít registrované partnerství páry z cizích zemí, v nichž 

uzavření tohoto svazku není povoleno.
129

 

 

2.8.5. Práva a povinnosti partnerů   

 

 ZORP uvádí, že partneři mají stejná práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti 

zde nejsou podrobně popsána tak, jako je tomu v OZ u manželství.
130

 

 O partnerském soužití rozhodují partneři společně. Partneři se mohou vzájemně 

zastupovat při obstarávání běžných záležitostí. Partneři jsou pak zavázáni společně  

a nerozdílně (§ 9 ZORP). 

 Mezi partnery nevzniká zákonné majetkové společenství jako je tomu u SJM 

mezi manžely. Partneři si však mohou vytvořit smluvní společenství a upravit si 

majetkové vztahy mezi sebou. Jestliže tak neudělají, nabývá každý samostatně. 

 Co se týče dědického práva, partner se stejně jako manžel nachází v první 

dědické třídě (§ 1635 OZ). Stejně jako manžel není nepominutelný dědic a nemůže 

dědit v první třídě sám. 

 Pokud jde o společné bydlení, i zde je režim odlišný od manželů. Partnerům  

po uzavření partnerství nevzniká společný nájem bytu jako manželům v některých 

případech (§ 745 OZ) a ani právo bydlení upravené v § 744 OZ. Partner je považován 

za člena domácnosti (§ 2272 OZ). Je osobou blízkou dle § 22 ZORP a proto není 

potřeba souhlas pronajímatele s nastěhováním. V případě smrti partnera – nájemce, 
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dojde k přechodu nájmu na přeživšího partnera, pokud žil v této domácnosti v době 

smrti partnera a nemá svůj byt (§ 2279 OZ).
131

 

 

2.8.6. Vyživovací povinnost mezi partnery    

 

 Jak již bylo výše zmíněno, partnerům nevzniká společné jmění, je proto velmi 

důležité definovat vzájemnou vyživovací povinnost. Důvodová zpráva k ZORP uvádí, 

že se navrhuje upravit tuto vyživovací povinnost stejně jako tomu bylo u vyživovací 

povinnosti mezi manžely v ZOR. ZOR obsahoval tuto úpravu v § 91. Partneři nemají 

povinnost žít společně, ani si vzájemně pomáhat, z čehož je v manželství vzájemná 

vyživovací povinnost vyvozována.
132

 Vyživovací povinnost mezi partnery má přednost 

před výživného od dětí. To nastupuje až ve chvíli, kdy partner neplní (§ 11 odst. 3 

ZORP). 

 

2.8.7. Právní úprava vyživovací povinnosti mezi partnery 

 

Vyživovací povinnost mezi partnery upravuje § 10 ZORP. Ustanovení § 12 

ZORP pak upravuje společná ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery 

nebo bývalými partnery. Právní úprava této vyživovací povinnosti je daleko stručnější 

než té mezi manžely. Úprava v ZOR byla s tou v ZORP shodná. Změna však nastala  

ve chvíli, kdy došlo k nabytí účinnosti OZ. V něm je úprava oproti ZOR daleko 

podrobnější, zatímco ke změně v ZORP nedošlo. Proto si tyto dva instituty už nejsou 

tak blízké a místy se liší.
133

 Ustanovení § 3020 OZ stanovuje, že ustanovení části první, 

třetí a čtvrté o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně  

pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů. V ZORP nenajdeme úpravu 
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příspěvku na rodinnou domácnost, ani nákladů rodinné domácnosti a ani žádné jiné 

obdobné ustanovení.
134

 

 

2.8.8. Stanovení výživného soudní cestou 

 

Stejně jako je tomu u manželů, mezi partnery má být stejná životní úroveň. 

Jejich kulturní i hmotná úroveň se má v zásadě shodovat. V případě, že tomu tak není, 

může partner požadovat po soudu, aby rozhodl o jeho vyživovací povinnosti. Soud 

přihlédne k životní úrovni povinného partnera a k tomu, jak partneři pečují o společnou 

domácnost (§ 10 odst. 2 ZORP).
135

 Jedná se o klasické sporné řízení.
136

 

Soud přihlédne k potřebám oprávněného partnera a také k majetkovým 

poměrům povinného partnera, u něhož zkoumá, zda se nevzdal lépe placeného 

zaměstnání nebo jestli nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Zkoumá celkově 

jeho možnosti a schopnosti, tzv. potencionalitu (§ 12 odst. 1 ZORP). Přiznání alimentů 

nesmí být v rozporu s dobrými mravy (§ 12 odst. 2 ZORP). Lze je stanovit stejně jako  

u manželů pouze od zahájení soudního řízení. Příspěvek na výživu, jeho změnu i jeho 

zrušení je možné pouze na návrh (§ 12 odst. 5 ZORP). Nedochází k promlčení práva  

na výživné, ale na jednotlivá plnění ano.
137

 

 

2.8.9. Vdovský důchod po partnerovi 

 

 Jak bylo již výše řečeno, vydáním ZORP došlo k povolení toho, aby dvě osoby 

stejného pohlaví oficiálně uzavřeli svazek, nedošlo však dosud k zrovnoprávnění 

s manželství. Jsou zde proto některá práva a povinnosti, která náleží pouze 

manželskému svazku. Sem patří i vdovecký důchod, který partnerům přiznán není, což 

se může zdát diskriminační. Vdovský a vdovecký důchod je upraven ustanoveními § 49 
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až v § 51 zákona o důchodovém pojištění. V těchto paragrafech není nikde uvedeno, že 

by se úprava týkala i partnerů, hovoří se pouze o manželce nebo manželovi. 

 

2.9. Vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství 

 

2.9.1. Zrušení registrovaného partnerství 

 

 K zániku registrovaného partnerství dochází z důvodů, které jsou obdobné těm, 

kvůli kterým dochází k rozvodu manželství. Jednotlivé důvody jsou popsány v § 14 

ZORP. Jedná se o smrt jednoho z partnerů, prohlášení jednoho z partnerů  

za nezvěstného, změnou pohlaví
138

 a zrušením registrovaného partnerství rozhodnutím 

soudu. Zde se záměrně nemluví o rozvodu, protože to je pojem, který se používá pouze 

pro manželství. Ke zrušení manželství dojde pouze na návrh jednoho z partnerů.
139

 

Pokud jde o prohlášení za mrtvého, partnerství zaniká dnem, kdy je partner prohlášen  

za mrtvého.
140

 

 Dle § 16 ZORP musí být před soudem prokázáno, že došlo k faktickému zániku 

partnerství, že již fakticky netrvá. Pokud se k návrhu na zrušení registrovaného 

partnerství připojí i druhý partner, není již potřeba nic tvrdit ani dokazovat, protože 

soudu nepřísluší, aby to zkoumal (§ 17 ZORP). Zrušení registrovaného partnerství je 

tedy daleko jednodušší než rozvod manželství. Jedním z důvodů je i to, že mezi 

partnery nevzniká společné jmění. Pro zrušení registrovaného partnerství neplatí 

protitrvrdostní klauzule jako u manželství.  

 Jde-li o procesní stránku, řízení se řídí ZŘS (§ 399 odst. 1 písm. c) ZŘS).
141
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2.9.2. Úprava vyživovací povinnosti mezi registrovanými partnery 

po zrušení registrovaného partnerství 

 

 Stejně tak jako je tomu u manželství, i mezi partnery vzniká vyživovací 

povinnost po zrušení registrovaného partnerství. Alimenty mají být stanoveny 

v přiměřené výši podle možností, schopností a majetkových poměrů. Partneři si mezi 

sebou mohou alimenty dohodnout nebo musí postupovat soudní cestou. 

 

2.9.3. Právní úprava vyživovací povinnosti po zrušení 

registrovaného partnerství 

 

Tato problematika je upravena v § 11 a v § 12 ZORP. Ustanovení § 11 stanoví 

podmínky vyživovací povinnosti o zrušení registrovaného partnerství, ustanovení § 12 

pak upravuje společná ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery nebo 

bývalými partnery. 

 

2.9.4. Stanovení výživného soudní cestou 

 

 Pokud se partneři nedohodnou, rozhodne soud o vyživovací povinnosti na návrh 

jednoho z partnerů (§ 11 odst. 1 ZORP). Podmínkou pro úspěch oprávněného je, aby se 

nebyl schopen sám živit. Zde nalezneme rozdíl oproti podmínkám nutným  

pro stanovení výživného mezi manžely. Proto, aby soud rozhodl o určení výživného, 

není nutné, aby neschopnost se sám živit měla původ v registrovaném partnerství. 

Možnost přiznání alimentů u bývalých partnerů je tedy daleko širší než u bývalých 

manželů. Důvodem pro stanovení výživného může být např. stanovení starobního 

důchodu, apod. Stejně jako u manželů není omezena doba, na níž mohou být alimenty 

přiznány. Může se tedy jednat o velmi dlouhou dobu.  

 Pokud dojde ke změně poměrů, může jeden z partnerů požádat o změnu 

alimentační povinnosti, tzn. o její snížení, zvýšení nebo o zrušení. Partneři se mohou  

o změně dohodnout. Tato dohoda nemusí mít písemnou podobu, je to však vhodné. 
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2.9.5. Sankční výživné 

 

 Stejně jako u bývalých manželů, i zde může být stanoveno sankční výživné. 

Pokud se jeden z partnerů nepodílel na konci partnerství a zrušením partnerství byla 

zapříčiněna závažná újma, soud rozhodne o jeho stanovení, a to až na dobu tří let  

od zrušení partnerského soužití. Výše výživného je stanovena ve stejném rozsahu, jaký 

odpovídá výživnému, které by měl bývalý partner, kdyby nedošlo ke zrušení 

registrovaného partnerství. 

 

2.9.6. Zánik práva na výživné 

 

Toto právo zaniká ve chvíli, kdy povinný nebo oprávněný partner zemře, je 

prohlášen za mrtvého, nebo v den, kdy uzavře nové registrované partnerství či 

manželství. K zániku práva dochází také vyplacením odbytného, což je stejně jako  

u bývalých manželů jednorázová částka, kterou oprávněný manžel ztrácí právo žádat  

o výživné. Na odbytném se musí dohodnout a dohodu ztvrdit písemnou smlouvou.
142
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3. Statistika 

 

3.1. Vyživovací povinnost mezi manžely a rozvedenými manžely 

 

Níže zobrazená tabulka nám znázorňuje počty jednotlivých vyživovacích povinností 

v návaznosti na to, jestli byly přiznány ženě nebo muži během manželství nebo  

po rozvodu. Data jsou přepočítána na jednotlivá léta, konkrétně od roku 2008 do roku 

2016. Pro celkový obraz je zde uveden i celkový počet rozvodů v jednotlivých letech 

2008 až 2016. Informace pro tento statistický přehled byly čerpány z webových stránek 

Českého statistického úřadu a Ministerstva spravedlnosti ČR.  

 Z tabulky můžeme vyčíst, že mezi manžely jsou alimenty přiznávány v daleko 

větší míře pro manželky než pro jejich protějšky. Jasně to potvrzuje teorii, že ženy 

vydělávají méně peněz než muži, na kterých jsou ženy často finančně závislé. Od roku 

2008, kdy byl počet vyživovacích povinností přiznaných ženám v nejvyšším počtu, 

dochází k jejich postupnému snižování. 

 Co se týče výživného mezi rozvedenými manžely, situace je zde stejná jako  

u výživného mezi manžely. Ženám je zde přiznáno výživné také ve větší míře než 

mužům. Po rozvodu je však počet přiznaných vyživovacích povinností přiznaných 

ženám nižší než těch přiznaných za trvání manželství. 

 

 

 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Ve prospěch manžela 26 37 46 65 98 105 99 82 98

Ve prospěch manželky 636 743 869 1098 1189 1329 1451 1496 1796

Ve prospěch rozvedeného manžela 12 16 19 69 73 104 109 80 86

Ve prospěch rozvedené manželky 158 209 265 362 418 476 469 459 680

Počet rozvedených manželství 25000 26100 26400 27 895 26 402 28 113 30 783 29 133 31300

Počet pravomocně přiznaných vyživovacích povinností mezi manžely a rozvedenými manžely od r. 2008 do r. 2016
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3.2. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery a po zrušení 

registrovaného partnerství 

 

 Další tabulka nám znázorňuje počet pravomocně přiznaných vyživovacích 

povinností mezi partnery za trvání registrovaného partnerství a po jeho zrušení. Data 

jsou opět tříděna podle jednotlivých let od roku 2008 do roku 2016. I v tomto případě 

byly informace čerpány z webových stránek Českého statistického úřadu a Ministerstva 

spravedlnosti ČR. 

Tabulka nám jasně ukazuje, že počet přiznaných vyživovacích povinností  

u partnerů a bývalých partnerů je velmi malý. 

Vyživovací povinnost je častěji přiznávaná mezi partnerkami. U partnerů se 

počet vyskytuje jen v řádu jednotek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stanovena mezi ženami 1 0 1 16 21 13 14 3 14

Stanovena mezi muži 0 1 1 2 1 1 1 0 0

Mezi ženami po zrušení 0 0 1

Mezi muži po zrušení 2 0 0

Počet zrušených partnerství 87 74 53 69 64 51 40 29 17

Počet pravomocně přiznaných vyživovacích povinností mezi partnery a po zrušení registrovaného partnerství od r. 2008 

do r. 2016
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Závěr 

 

Otázku vyživovací povinnosti si každý začne uvědomovat až ve chvíli, kdy je 

sám v situaci, kdy jí musí sám řešit. Toto téma jsem si vybrala, protože mě samotnou 

zajímala její podrobná úprava. 

Mým hlavním záměrem, který jsem si stanovila v samotném úvodu mé práce, 

bylo porovnat současnou úpravu vyživovací povinnosti, kterou poskytuje OZ a ZORP,  

a tu, která zde byla do konce roku 2013 v podobě ZOR a ZORP. Musím konstatovat, že 

z mého pohledu nedošlo k žádným výrazným novotám. Došlo zejména ke změnám 

systematickým, kdy bylo z pohledu odborné veřejnosti zajisté logicky změněno 

umístění jednotlivých druhů vyživovacích povinností v OZ. Vyživovací povinnost mezi 

manžely a rozvedenými manžely byla přemístěna k ustanovením o manželství  

a rozvodu manželství. Když se na to ale podívám z pohledu laika, dělá to spíše problém 

v orientaci v OZ. Nová úprava je podrobnější, čímž se usnadnila práce soudu, protože se 

přesněji určily pravidla pro to, jak má soud určit vyživovací povinnost a její rozsah. 

Dává to menší prostor pro libovůli soudců. Zajisté je zde však nutné najít způsob, jakým 

budou alimenty stanoveny opravdu objektivně a ve správné výši. Stále totiž není 

stanoven způsob, kterým by bylo zajištěno, že bude výživné stanoveno stejně u každého 

soudu pro všechny obdobné případy. 

Zcela správným rozhodnutím bylo začlenit rodinné právo do občanského 

zákoníku. OZ se tak stal jednotným zdrojem soukromého práva. 

Velký nedostatek naproti tomu vidím v tom, že ZORP není součástí OZ, což 

odporuje tomu, že má být OZ zdrojem veškerého soukromého práva. Dle mého názoru 

dochází k znehodnocování registrovaného partnerství vůči manželství, díky tomu je 

vnímáno jako něco méně než svazek muže a ženy, k čemuž nevidím důvod. Považuji 

téměř za jisté, že k začlenění v budoucnu dojde, což považuji za správné. Otázkou je, 

kdy k tomu dojde. 

Další otázkou, kterou jsem si v úvodu dala za úkol vyřešit je ta, jestli se liší 

úprava výživného v OZ pro manžele a ta v ZORP pro registrované partnery. Žádné 

markantní rozdíly nevidím, úpravu vyživovací povinnosti registrovaných partnerů 

považuji za daleko stručnější. Ve stěžejních bodech je však víceméně shodná. 
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Poslední součástí mé práce bylo zpracování dat, které jsem získala zejména  

z webových stránek Ministerstva spravedlnosti ČR. Cílem bylo zjistit, jaká je frekvence 

vydávání rozhodnutí o jednotlivých druzích vyživovacích povinností, na které se má 

práce hlavně zaměřuje, tedy na vyživovací povinnost mezi manžely, rozvedenými 

manžely, registrovanými partnery a vyživovací povinnost po zrušení registrovaného 

partnerství. Statistika pouze potvrzuje jev, který je všeobecně známý, a to ten, že 

především ženy jsou na svých protějšcích finančně závislé. Vliv na to má jistě to, že 

platy žen jsou stále menší než platy mužů. Zároveň hraje roli skutečnost, že ženy 

odchází na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou. V tomto období jsou 

přitom vysloveně závislé na svém manželovi. Rozvod manželství tedy pro ženu 

znamená velký finanční skok, který pak musí nahrazovat žádostí o stanovení výživného 

pro rozvedeného manžela. Statistika také potvrzuje, že výskyt rozsudků řešících 

vyživovací povinnost registrovaných partnerů během partnerství a po jeho zrušení není 

hojný, spíše ojedinělý.  
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Seznam zkratek 

 

OZ   Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

ZOR   Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

ZŘS  Zákon o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

ZORP  Zákon o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb., ve znění pozdějších  

předpisů 

EŘ   Exekuční řád č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

TZ   Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

SJM   Společné jmění manželů 

ABGB  Všeobecný občanský zákoník č. 946/1811 
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Resumé 

 

 Tato diplomová práce se zabývá vyživovací povinností, což je institut 

občanského práva hmotného, jehož účelem je zejména zajistit uspokojování základních 

životních potřeb prostřednictvím rodinných vazeb namísto státu, který nastupuje až  

v situaci, kdy tyto vazby nejsou nebo nefungují. Práce si bere za cíl poskytnout ucelený 

přehled o současné právní úpravě i jejím praktickém využití. Práce se zejména zaměřuje 

na vyživovací povinnost mezi manžely a rozvedenými manžely, dále na vyživovací 

povinnost mezi registrovanými partnery a vyživovací povinnost po zrušení 

registrovaného partnerství, ale stručně popisuje i ostatní druhy vyživovacích povinností. 

Práce je členěna do tří kapitol.  

 První kapitola pojednává o vyživovací povinnosti obecně. Jsou zde uvedeny 

právní předpisy, které vyživovací povinnost upravují. Autor zde uvádí obecnou definici 

vyživovací povinnosti, její historii, určení její výše, obecná pravidla přiznání výživného. 

V neposlední řadě jsou zde upraveny následky toho, kdy není vyživovací povinnosti 

plněna řádně. Řeší zde tedy exekuci na řidičské oprávnění z důvodu neplnění 

vyživovací povinnosti a trestní čin zanedbání povinnosti výživy. Závěrem této kapitoly 

jsou řešeny jednotlivé zásady, které jsou užívány v rámci alimentační povinnosti.  

Ve druhé kapitole se autor zabývá jednotlivými druhy vyživovacích povinností. Jako 

první popisuje vyživovací povinnost rodičů k dětem a následně dětí k rodičům. Dále 

vyživovací povinnost mezi předky a potomky. Poté úpravu výživného a zajištění úhrady 

některých nákladů neprovdané matky. V neposlední řadě vyživovací povinnost  

mezi manžely, dále mezi rozvedenými manžely. Poslední část této kapitoly se věnuje 

vyživovací povinnosti mezi registrovanými partnery a mezi registrovanými partnery  

po zrušení registrovaného partnerství. 

Závěrečná kapitola zpracovává a komentuje vybrané statistické údaje 

neshromažďované Ministerstvem spravedlnosti ČR od roku 2008 a Českým 

statistickým úřadem. Autor zjišťuje počty řízení, které se zabývají vyživovací 

povinností mezi manžely, rozvedenými manžely, registrovanými partnery a vyživovací 

povinnosti po zrušení registrovaného partnerství. Zjišťuje počty jednotlivých druhů 

vyživovacích povinností řešených před soudem ve prospěch ženy nebo muže. Vzniká 

tak velmi zajímavý celkový přehled informací, které lze využít v praxi. 
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Abstract 

 

This diploma thesis is aimed at the theme of maintenance obligation, which is an  

institute of a civil substantive law, which goal is mainly to secure the basic necessities 

of life needs through the family relations instead of a state, which is being setting only 

in those situtations, when these relations does not exist or when these are missing 

completely. The main goal of this thesis ís to provide a complex overview of the current 

law and its practical usage. The primary focus of this dissertation is the maintenance 

obligation among man and wife and divorced couples, among registered partnerships 

and cancelled registered partnerships, as well as different types of maintenence 

obligation, The thesis os divided into three parts. 

The first chapter deals with the maintenance obligation in general. The law 

regulations dealing with the maintenance obligation are being stated in this part. The 

author presents the general definition of the maintenance obligation, its history, setting 

its extent and general rules for maintenace recognition. Last but not least, the 

consequences of illegitimate maintenance default are described in this chapter. 

Therefore it deals with terms such as driving licence execution on the grounds of 

maintenance default and criminal act of a neglect of maintenance duty. In the end of this 

chapter, the individual principals for alimony obligation are discussed. 

In the second chapter the author looks into the individual types of maintenance 

obligation. Initially, the parent-child and the child-parent maintenance obligation is 

described. Thereafter the ancestor-offspring maintenance obligation follows. Then the 

maintenance assessment and securing some expenses of unmarried mother. Last but not 

least, the maintenance among man and wife and divorced couples. The last part of this 

chapter applies to the maintenance obligation among registrated partners and cancelled 

registered partnerships. 

The final chapter discusses and comments on selected statistical data gathered by 

the Ministry of Justice of Czech Republic since 2008 and by the Czech Statistical office. 

The author provides the amount of proceedings dealing with the maintenance obligation 

among man and wife, divorced couples, registrated partners and cancelled registered 

partnerships. The numbers of the particular types of maintenance obligation examines 
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by the court in favour of man or woman are being analysed. Therefore a very interesting 

general information overview, exploitable in practice, is being formed. 
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