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Od července 2021 bude stát dočasně vyplácet  
náhradní výživné za neplatícího rodiče
Mgr. Ivana Rejzková

Dne 1. 7. 2021 nabude účinnosti zákon o náhradním výživném (dále také jen „zá-
kon“)1). Tímto zákonem stát zavádí novou sociální dávku, která dočasně nahrazu-
je výživné od povinné osoby (zpravidla půjde o rodiče, může jít ale i o prarodiče; 
v textu je vzhledem k četnosti v praxi uváděn rodič)2), jež neplní svou vyživovací po-
vinnost k nezaopatřenému dítěti. Článek se věnuje vymezení okruhu oprávněných 
osob, podmínkám pro vznik nároku na dávku, její výši a řízení o dávce.

Dítě, kterému (ne)náleží náhradní výživné
Na náhradní výživné má nárok nezaopatřené dítě, které má na území České republiky 

trvalý pobyt a bydliště. Trvalým pobytem se rozumí jak trvalý pobyt občana České repub-
liky, tak cizince či azylanta.3) Podmínku bydliště na území České republiky dítě splňuje, 
pokud je nějakým způsobem spjato s ČR. Zejména půjde o situaci, kdy zde spolu se svou 
rodinou dlouhodobě žije, navštěvuje zde mateřskou školu, plní povinnou školní docházku 
či zde studuje střední nebo vysokou školu.4) Zákon předpokládá i výjimky, kdy podmínka 
trvalého pobytu nebo bydliště nemusí být splněna. Jedná se například o děti, které jsou 
rodinnými příslušníky občanů Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, 
kteří jsou v České republice zaměstnaní nebo zde podnikají.5)

Ohledně vymezení nezaopatřeného dítěte zákon odkazuje na definici v zákoně o státní 
sociální podpoře6). Podle tohoto zákona se za nezaopatřené považuje dítě do skončení po-
vinné školní docházky a poté do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí 
povolání (zjednodušeně řečeno studuje), nebo ze zdravotních důvodů nemůže pracovat 
nebo studovat. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za ne-
zaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, 
nemá-li nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě 
se naopak nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetí-
ho stupně, a to ani tehdy, když studuje.7)

Zákon rovněž neumožňuje čerpat náhradní výživné dítěti, které je sice nezaopatřené, 
ale je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež (tj. ústavního 
nebo obdobného zařízení).8) Zákon o náhradním výživném, na rozdíl například od zákona 
o státní sociální podpoře9), nevymezuje, co se rozumí souslovím „plné přímé zaopatření“, 
a ani neodkazuje na jiný předpis, který definici obsahuje10). Domnívám se, že se jedná 
o pouhou nedůslednost zákonodárce a uplatní se stejná definice jako v ostatních předpi-
sech. Za zařízení poskytující plné přímé zaopatření se bude považovat takové zařízení, 
které poskytuje dítěti stravování, ubytování a ošacení.

Nárok na náhradní výživné nevznikne také dítěti, kterému náleží příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte.11) Tato výjimka je logická, neboť zmíněná dávka nahrazuje po dobu svěření 
dítěte do předpěstounské, pěstounské nebo poručenské péče výživné dítěte.12) Důvodová 
zpráva k zákonu o náhradním výživném výslovně zmiňuje, že nárok na náhradní výživné 
je zachován u dítěte, které nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože 
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pobírá sirotčí důchod po svém zesnulém rodiči, který je vyšší než zákonem stanovená 
výše této pěstounské dávky.13) Zůstává však otázka, kdo v takovém případě bude uplatňo-
vat a vymáhat výživné, aby byla splněna jedna z podmínek nároku na náhradní výživné. 

Vymáhání výživného jako podmínka pro přiznání náhradního výživného
Nezaopatřenému dítěti vznikne nárok na náhradní výživné, pokud za účelem vymo-

žení pohledávek na výživné probíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu roz-
hodnutí. Uvedené neplatí, pokud soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny 
pro nemajetnost povinného rodiče, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti 
o náhradní výživné, v průběhu řízení o této žádosti nebo po přiznání nároku na dávku.14)

Aby mohl být nařízen soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce, musí o výživném dítěte 
nejprve rozhodnout soud. Nejčastěji soud rozhoduje o výživném, pokud spolu rodiče 
dítěte nežijí a nedohodnou-li se na výživném, nebo pokud spolu sice žijí, ale jeden z nich 
neplní svou vyživovací povinnost. Dále soud rozhoduje o výživném, jestliže rozhoduje 
o péči o dítě (například v případě rozvodu rodičů nebo při svěření dítěte do péče tře-
tí osoby).15) Namísto autoritativního rozhodnutí může soud také schválit dohodu rodičů 
o výživném. Soud dohodu rodičů schválí, pokud je v zájmu dítěte.16)

Pro úplnost je třeba dodat, že rozejdou-li se nesezdaní rodiče a jsou-li schopni se do-
hodnout na výživném pro dítě, nemusí jejich dohodu schvalovat soud. Neplnění výživ-
ného na základě takové dohody však není možné vymáhat prostřednictvím soudu nebo 
exekutora, jako je tomu u dohody schválené soudem. Lze proto doporučit, aby i nesezda-
ní rodiče požádali soud o schválení dohody o výživném.

Po nabytí plné svéprávnosti podává návrh soudu na stanovení výživného, případně 
na schválení dohody o výživném, přímo dítě.17) Plně svéprávným se dítě stává primárně 
zletilostí, tj. dosažením 18. roku věku. Před dosažením zletilosti může dítě nabýt plné 
svéprávnosti přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství.18) V těchto případech 
však zpravidla zanikne vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti.19)

Příslušným k rozhodování o výživném pro nezletilé dítě je obecný soud nezletilého, 
tj. okresní soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště.20) Podává-li návrh zletilé dítě, 
neobrací se již na „svůj“ obecný soud, nýbrž na obecný soud žalovaného rodiče. Tím je 
zpravidla okresní soud, v jehož obvodu má rodič bydliště.21)

Pokud rodič neplatí stanovené výživné vůbec nebo v plné výši, může druhý rodič, jiná 
pečující osoba (například prarodič)22) nebo zletilé dítě podat návrh na soudní výkon roz-
hodnutí.23) Příslušnost soudu se řídí stejnými pravidly jako v případě rozhodování o vý-
živném.24) Druhou možností, kterou tyto osoby za účelem vymáhání výživného mohou 
využít, je návrh na nařízení exekuce.25) Exekuci provede exekutor, kterého si oprávněný 
zvolí. Při volbě exekutora není nijak omezen, může si vybrat kteréhokoli exekutora ze se-
znamu exekutorů vedeném Exekutorskou komorou České republiky. Seznam je dostupný 
na internetových stránkách Exekutorské komory.26) Volba se provede tak, že se v exekuč-
ním návrhu označí exekutor, který má být soudem pověřen k provedení exekuce, a tento 
návrh se doručí na adresu sídla jeho exekutorského úřadu.27)

Oba způsoby vymáhání výživného jsou rovnocenné. Rodič, jiná pečující osoba 
nebo zletilé dítě si s ohledem na konkrétní okolnosti případu mohou zvolit, jaký způ-
sob vymáhání výživného je pro ně výhodnější. Vyloučen není ani souběh obou způsobů  
vymáhání výživného. Zde je však třeba upozornit, že stejný finanční zdroj povinného 
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rodiče (například mzda) nelze postihnout současně jak exekucí, tak soudním výkonem 
rozhodnutí.28)

Řízení o náhradním výživném
V řízení ve věcech náhradního výživného bude rozhodovat Úřad práce České republi-

ky prostřednictvím krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „úřad 
práce“).29) Zákon nevymezuje, který úřad práce je k řízení příslušný. Podpůrně se zde 
proto uplatní obecný právní předpis, kterým je správní řád. Místní příslušnost úřadu práce 
se tak bude řídit místem trvalého pobytu nezaopatřeného dítěte na území České republi-
ky. Pokud dítě na území České republiky nemá trvalý pobyt, místně příslušný k vyřízení 
jeho žádosti bude úřad práce, v jehož správním obvodu se nachází poslední známé místo 
pobytu dítěte na území ČR.30)

Řízení o náhradním výživném se bude zahajovat na základě písemné žádosti na tis-
kopise, jehož vzor uveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových 
stránkách. V žádosti bude třeba uvést údaje o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí 
a požadovaný způsob výplaty dávky. Přílohu žádosti bude tvořit rozsudek soudu o sta-
novení výživného nebo soudem schválená dohoda o výživném, doklad prokazující výši 
částečného plnění výživného (například výpis z účtu), popřípadě prohlášení, že výživné 
nebylo ani částečně plněno, a doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (u dítěte do 15 let 
rodný list, u staršího dítěte potvrzení o studiu). Pokud bude výživné vymáháno v zahra-
ničí, bude třeba k žádosti připojit také doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon 
rozhodnutí příslušnému orgánu v zahraničí, nebo žádost o vymáhání výživného prostřed-
nictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí31), 32).

Zákon uvádí, že za nezaopatřené dítě v rozsahu, v jakém nemá procesní způsobi-
lost, jedná v řízení o náhradním výživném příjemce dávky. Procesní způsobilost se od-
víjí od rozsahu svéprávnosti dítěte, tj. od jeho rozumové a volní vyspělosti.33) Lze si 
představit, že nárok na náhradní výživné bude uplatňovat nezaopatřené dítě například  
v 17 letech. Posouzení, zda je dítě dostatečně vyspělé na to, aby samo podalo žádost 
o dávku a jednalo v řízení o ní, bude záviset na posouzení konkrétních okolností případu 
úřadem práce. Přestože je pravděpodobné, že se úřad práce bude zdráhat s nezaopatřeným 
nezletilým dítětem právně jednat, nedomnívám se, že by takový postup byl obecně vy-
loučen. Příjemcem dávky se rozumí osoba, k jejímž rukám má být podle rozsudku o vý-
živném plněna vyživovací povinnost. V další části článku je používán pojem „příjemce“ 
pro všechny potenciální příjemce dávky včetně nezaopatřeného dítěte.

Není-li příjemce dávky spokojen s rozhodnutím úřadu práce o žádosti o náhradní vý-
živné, může proti němu do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno (doručeno), podat 
odvolání. Poučení o opravném prostředku by mělo být uvedeno na konci rozhodnutí úřa-
du práce. Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce nemá odkladný účinek. To znamená, že 
se úřad práce i přes podané odvolání tímto rozhodnutím řídí, tj. například vyplácí dávku 
v přiznané výši. Vzhledem k tomu, že kromě zmíněného vyloučení odkladného účinku 
zákon neobsahuje speciální úpravu, bude se v řízení o odvolání o náhradním výživném 
postupovat podle správního řádu.34)

V případě, že dojde ke změně výše již přiznaného náhradního výživného, úřad práce 
o tom nevydává písemné rozhodnutí. O rozhodnutí pouze učiní záznam ve spisu a pří-
jemce dávky o tom písemně vyrozumí. Rozhodnutí je vykonatelné, jakmile o něm úřad 
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práce učiní záznam ve spisu. Úřad práce vydá řádně odůvodněné rozhodnutí, pokud o to 
příjemce dávky požádá ve lhůtě 15 dnů ode dne první výplaty nové výše náhradního 
výživného. V opačném případě rozhodnutí nabude právní moci uplynutím této lhůty. 
Přestože chápu úmysl zákonodárce, kterým je rychlejší a méně administrativně náročné 
vyřízení změny výše dávky, u příjemců dávky může popsaná právní úprava vyvolat ne-
jistotu ohledně případného podání odvolání. Odvolání bude možné podat až po doručení 
písemného rozhodnutí o změně výše dávky, protože až v tom okamžiku je rozhodnutí 
řádně oznámeno.35)

Výše náhradního výživného a povinnosti příjemce dávky
Při určení výše náhradního výživného se vychází z rozdílu mezi stanovenou měsíční 

výší výživného a částkou, kterou povinný rodič v příslušném měsíci uhradil. Rozhod-
ným obdobím, za které se uvedené skutečnosti zjišťují, je období 4 kalendářních měsíců 
předcházejících 4 kalendářním měsícům, na které se nárok na dávku uplatňuje a proka-
zuje. Výše náhradního výživného poté odpovídá měsíčnímu průměru uvedeného rozdílu 
za stanovené období, nejvýše však činí 3 000 Kč měsíčně. Částka náhradního výživného 
se stanoví vždy na období 4 kalendářních měsíců.36)

Pokud tedy povinný rodič v předchozích 4 kalendářních měsících před uplatněním 
nároku na dávku neplatil žádné výživné, náhradní výživné bude poskytnuto ve stanovené 
výši, maximálně ale v částce 3 000 Kč měsíčně. O trochu složitější je určení výše náhrad-
ního výživného v případě, že povinný rodič v rozhodném období nějaké výživné hradil. 
Jestliže povinný rodič například v měsících březen až červen zaplatil na výživném částku 
5 000 Kč, přičemž byl povinen platit 3 000 Kč měsíčně, stanoví se nejprve rozdíl těchto 
částek za celé období 4 měsíců (3 000 Kč x 4 – 5 000 Kč = 7 000 Kč). Následně se určí 
průměr tohoto rozdílu za 4 kalendářní měsíce (7 000 Kč/4 = 1 750 Kč). Není-li výsledná 
částka vyšší než 3 000 Kč, jako je tomu v popisovaném případě, poskytne se náhradní 
výživné v měsících červenec až říjen v této výši. V opačném případě bude náhradní vý-
živné činit 3 000 Kč.

Dojde-li ke změně stanovené výše výživného (snížení, nebo zvýšení), provede úřad 
práce přepočet výše náhradního výživného. Pokud příjemce dávky tuto změnu řádně na-
hlásí, nová výše dávky bude stanovena od kalendářního měsíce, ve kterém nabyl vykona-
telnosti rozsudek soudu o změně výše výživného.

V případě, že příjemce dávky změnu stanoveného výživného nenahlásí a má-li dojít 
ke zvýšení náhradního výživného, provede se tato změna od kalendářního měsíce násle-
dujícího po kalendářním měsíci, kdy úřad práce změnu zjistil. Jestliže změna výše sta-
noveného výživného povede ke snížení náhradního výživného, přepočítá úřad práce jeho 
výši od kalendářního měsíce, ve kterém nabyl vykonatelnosti rozsudek soudu o změně 
výše výživného.37) S tím souvisí i možnost úřadu práce vyměřit přeplatek na náhradním 
výživném, bylo-li v důsledku nesplnění oznamovací povinnosti vyplaceno neoprávněně 
nebo v nesprávné výši.38) Je třeba dodat, že byť se spotřebované výživné obecně nevra-
cí39), pro náhradní výživné to neplatí. Případný přeplatek na dávce může úřad práce srážet 
z náhradního výživného, které bude vyplaceno v následujících měsících.40)

Příjemce dávky nemá oznamovací povinnost jen ve vztahu ke změně výše stanovené-
ho výživného. Oznamovací povinnost platí obecně ohledně všech rozhodných skutečnos-
tí pro nárok na dávku, její výši a výplatu. Každou změnu skutečností musí příjemce dávky 
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nahlásit do 8 dnů ode dne této změny. Vedle oznamovací povinnosti má příjemce dávky 
povinnost prokázat rozhodné skutečnosti, pokud ho k tomu úřad práce vyzve, a to do 8 
dnů ode dne doručení výzvy, neurčí-li úřad práce lhůtu delší.41) Případná nesoučinnost 
s úřadem práce může vést kromě přeplatku i k zániku nároku na dávku.

Výplata náhradního výživného, její zastavení a zánik nároku na dávku
Náhradní výživné se vyplácí měsíčně pozadu, a to nejdříve za kalendářní měsíc, 

v němž byla podána žádost.42) To znamená, že je-li žádost podána například v červenci, 
první splátku náhradního výživného příjemce dávky obdrží nejdříve v srpnu. Pokud výše 
náhradního výživného nedosahuje 100 Kč měsíčně, vyplácí se jednou za 4 kalendářní mě-
síce. Výživné se vyplácí v české měně bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. 
Způsob výplaty si volí příjemce dávky.43)

Po uplynutí 4 kalendářních měsíců, na které byla stanovena výše náhradního výživné-
ho, náleží výplata dávky v dalších 4 kalendářních měsících pouze tehdy, pokud příjemce 
dávky prokáže úřadu práce výši uhrazeného výživného povinným rodičem za předchozí 
4 kalendářní měsíce. Tuto povinnost musí splnit nejpozději do konce prvního kalendář-
ního měsíce uvedeného čtyřměsíčního období (tj. období, na které se nárok na náhradní 
výživné prokazuje). Jestliže svou povinnost nesplní, úřad práce rozhodne o zastavení vý-
platy dávky, a to od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce měla být výše 
uhrazeného výživného prokázána. V případě, že příjemce dávky neprokáže výši uhraze-
ného výživného ani do konce posledního kalendářního měsíce uvedeného čtyřměsíčního 
období, úřad práce vydá rozhodnutí o zániku nároku na náhradní výživné.44)

Má-li úřad práce pochybnost o rozhodných skutečnostech pro nárok na dávku, jeho 
výši nebo výplatu, vyzve příjemce dávky k jejich prokázání. Jestli příjemce dávky této 
výzvě nevyhoví, úřad práce rozhodne o zastavení výplaty dávky. K zastavení výplaty 
dojde od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém úřad 
práce zjistil důvod pro zastavení dávky. Výplatu dávky úřad práce rozhodnutím obnoví 
od splátky za kalendářní měsíc, ve kterém příjemce dávky prokáže rozhodné skutečnosti.

Jestliže příjemce dávky neprokáže rozhodné skutečnosti ani na základě druhé výzvy, 
ve které mu úřadu práce stanoví dodatečnou lhůtu k jejich prokázání, rozhodne úřad práce 
o odnětí náhradního výživného, a to ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula 
tato dodatečná lhůta. Přestože to zákon výslovně nestanoví, mám za to, že součástí druhé 
výzvy úřadu práce by mělo být poučení příjemce dávky o následcích nesplnění výzvy. 
Uvedené poučení je obvyklou součástí výzev u pojistných i nepojistných sociálních dá-
vek.45) Novou žádost o náhradní výživné může příjemce dávky uplatnit až po uplynutí  
4 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž mu byla dávka odňata.46)

Nárok na náhradní výživné dále zanikne, pokud oprávněná osoba přestane splňo-
vat podmínky pro přiznání této dávky (například přestane být nezaopatřeným dítětem). 
Při obnovení podmínek může novou žádost podat až po uplynutí 4 kalendářních měsíců 
od konce kalendářního měsíce, ve kterém nárok na dávku zanikl.47)

Bez možnosti obnovy zaniká nárok na náhradní výživné nejpozději po 24 výplatách 
dávky.48) Z uvedeného vyplývá, že dojde-li z jiných důvodů k zániku nároku na dávku 
nebo k jejímu odejmutí, je možné ji opětovně přiznat po uplynutí výše uvedených lhůt. 
Celkově však lze poskytnout maximálně 24 splátek náhradního výživného.
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Po zániku nároku na náhradní výživné úřad práce vydá rozhodnutí, v němž vyčíslí 
částku, kterou stát na náhradním výživném vyplatil. Tuto částku následně bude vymá-
hat po povinném rodiči. Zákon předpokládá, že v situaci, kdy rodič po celé období po-
skytování náhradního výživného neplatil stanovené výživné, vstoupí úřad práce namísto 
oprávněného dítěte do probíhajícího řízení o soudním výkonu rozhodnutí nebo exekuční-
ho řízení. Domnívám se, že uplatnění tohoto postupu bude v praxi problematické, neboť  
v rámci soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce se vždy rovněž vymáhá běžné výživ-
né. Oprávněné dítě by nemělo být připraveno o své nároky.

Poznámky:
1) Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o náhradním výživném).
2) Srov. § 910 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3) Srov. § 2 odst. 1 včetně poznámky pod čarou a § 3 písm. b) zákona o náhradním výživném.
4) Ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
5) Viz § 2 odst. 2 a § 3 písm. b) část za středníkem zákona o náhradním výživném.
6) Srov. § 11 až § 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
7) Ustanovení § 11 odst. 1 až 3 zákona o státní sociální podpoře.
8) Ustanovení § 2 odst. 3 zákona o náhradním výživném.
9) Ustanovení § 7 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře.
10) Srov. např. § 47g odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. 
11) Ustanovení § 2 odst. 3 zákona o náhradním výživném.
12) Srov. § 19 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
13) Srov. § 47g odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
14) Ustanovení § 3 písm. a) zákona o náhradním výživném.
15) Srov. § 919, § 755 odst. 3, § 956 odst. 1 občanského zákoníku.
16) Srov. TRÁVNÍKOVÁ, B. § 476 [Odvolání]. In: JIRSA, J. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních: 

Soudcovský komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2021-3-14]. Dostupné v Systému ASPI. 
17) Srov. § 20 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
18) Srov. § 30 ve spojení s § 37 a § 672 odst. 2 občanského zákoníku.
19) Předpokladem pro přiznání svéprávnosti je schopnost dítěte samostatně se živit. Vyživovací povinnost 

mezi manžely má přednost před vyživovací povinností dítěte i rodičů. Srov. § 37 odst. 1 a § 697 odst. 1 
občanského zákoníku.

20) Ustanovení § 467 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, ve znění pozdějších předpisů.

21) Ustanovení § 84 ve spojení s § 85 odst. 1 a § 9 odst. 1 občanského soudního řádu.
22) Srov. § 956 odst. 2 občanského zákoníku.
23) Podle části šesté občanského soudního řádu.
24) Ustanovení § 511 zákona o zvláštních řízeních soudních.
25) Podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
26) Seznam soudních exekutorů. Exekutorská komora České republiky [online]. Copyright © 2009  

[cit. 2021-3-15]. Dostupné z: https://ekcr.cz/seznam-exekutoru.
27) Ustanovení § 28 odst. 1 ve spojení s § 38 odst. 1 exekučního řádu.
28) Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2003, sp. zn. 20 Cdo 1751/2002, dostupné: https://

www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/CreateWordDocBody?openAgent&unid=EC958881408C-
D812C1257A4E006A4809&. 
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29) Ustanovení § 5 zákona o náhradním výživném.
30) Ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
31) Srov. § 512 zákona o zvláštních řízeních soudních.
32) Ustanovení § 7 odst. 1, 3 a 4 zákona o náhradním výživném.
33) Ustanovení § 29 správního řádu ve spojení s § 31 občanského zákoníku.
34) Viz § 81 a násl. správního řádu.
35) Srov. § 83 odst. 1 správního řádu. 
36) Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 zákona o náhradním výživném.
37) Ustanovení § 9 odst. 2 zákona o náhradním výživném.
38) Srov. § 12 zákona o náhradním výživném.
39) Srov. § 923 odst. 2 občanského zákoníku.
40) Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o náhradním výživném.
41) Ustanovení § 13 odst. 1 zákona o náhradním výživném.
42) Ustanovení § 8 odst. 1 zákona o náhradním výživném.
43) Ustanovení § 8 odst. 2, 3 a 6 zákona o náhradním výživném.
44) Ustanovení § 8 odst. 4 a 5 zákona o náhradním výživném.
45) Srov. např. § 53 odst. 1 a 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo § 61 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře.
46) Ustanovení § 11 odst. 2 až 4 zákona o náhradním výživném.
47) Ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona o náhradním výživném.
48) Ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) zákona o náhradním výživném.

Doporučujeme:  
V Rodinných listech č. 4/2021 vychází pod názvem „Jeden rodič nestačí“ zajímavý 
článek JUDr. Ing. Romany Rogalewiczové, Ph.D.: Dětí, které žijí pouze s jedním ze 
svých rodičů, není málo. Ne všechny mají to štěstí, že sice žijí pouze s jedním z rodičů, 
ale udržují pravidelný kontakt a mají navázaný (více méně) fungující vztah rodič – dítě 
i s druhým rodičem. Některé děti znají a mají jen jediného rodiče. Důvody mohou být 
objektivní (druhý rodič zemřel, nebo není uveden v rodném listu dítěte, ať již o exis-
tenci dítěte vůbec neví, nebo ví, ale o dítě nemá zájem), většinou jde však o příčinu 
subjektivní (po rozchodu rodičů druhý rodič o dítě neprojevuje zájem, nebo by sice 
druhý rodič zájem měl, ale rodič pečující dělá vše pro to, aby jeho vztah s dítětem pře-
rušil). Specifickou situací jsou pak případy, kdy dítě žije s jedním z rodičů, přeje si však 
být v péči rodiče druhého. Má na věc vlastní názor, má svoje důvody pro preferenci 
druhého rodiče, objektivně nic nebrání tomu, aby ke změně došlo. Jsou to však rodiče, 
především tedy pečující rodič, který přání dítěte nechce slyšet a vnímat, a především 
vůbec nemá v úmyslu o situaci s dítětem mluvit, poslechnout si jeho názor a přání 
a případně mu vysvětlit, proč takové řešení nechce přijmout, co mu na něm vadí… 
Více v červnovém čísle Rodinných listů. 
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