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Vyúčtování výživného placeného nezletilému
JUDr. Pavel Kotrady 

V poměrně nedávné době proběhla v rámci členů Spolku rodinněprávních a opa-
trovnických soudců e-mailová diskuze vyvolaná dotazem, zda může nepečující rodič 
s úspěchem požadovat po pečujícím rodiči vyúčtování běžného (pravidelného) vý-
živného placeného nezletilému. Názory byly různé a diskuze velmi zajímavá. V ná-
vaznosti na to jsem si dovolil některé aspekty této problematiky přetvořit v násle-
dující článek, neboť jak zaznělo z advokátních řad, nepečující (platící) rodiče se 
s podobnou otázkou na advokáty opakovaně obracejí. Omlouvám se všem diskutují-
cím, že je nebudu v článku jmenovitě uvádět, ale bylo jich povícero. Jejich myšlenky 
však v článku budou zpravidla uvedeny spojením „zazněl názor“.

Zákonná úprava
Úvodem je vhodné zmínit zákonnou úpravu výživného nezletilých. A také zákonnou 

úpravu vztahující se k péči o jmění nezletilého. 
Podle § 912 občanského zákoníku nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo 

na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné 
činnosti nestačí k jeho výživě. Podle § 917 občanského zákoníku rozhoduje-li soud o vy-
živovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti předka k nezletilému 
dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, a majetkové poměry osoby výživou povinné to 
připouštějí, lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor, nevylučují-li to 
okolnosti zvláštního případu; poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte. O správě 
takto poskytnutých částek platí obecná pravidla o jmění dítěte.

Podle § 890 občanského zákoníku rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstat-
né, co se týká dítěte a jeho zájmů. Podle § 896 odst. 1 občanského zákoníku rodiče mají 
povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat. 
S peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě výda-
jů souvisících s majetkem dítěte, musí bezpečně nakládat. Podle § 896 odst. 2 občanského 
zákoníku při právním jednání, které se týká jednotlivé součásti jmění dítěte, vystupují 
rodiče jako jeho zástupci; ustanovení § 892 odst. 3 platí obdobně. Podle § 896 odst. 3 
občanského zákoníku, poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospo-
dáři, nahradí dítěti škodu z toho vzniklou společně a nerozdílně. Podle § 897 občanského 
zákoníku nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při péči o jmění dítěte, rozhodne 
na návrh rodiče soud.

Běžné výživné a výživné placené za účelem tvorby úspor 
Poměrně zásadní pro tento článek bude rozlišení běžného výživného a výživného 

placeného za účelem tvorby úspor nezletilého. U běžného výživného pak z hlediska 
povinnosti vyúčtování bude zásadní skutečností jeho konkrétní výše. Půjde-li o průměrné 
běžné výživné, které je v České republice placeno (částka okolo 3 300 Kč měsíčně),1) 
není nutné se o vyúčtování takového výživného příliš bavit. V přepočtu jde totiž o 110 Kč 
denně, což je bezpochyby schopen nezletilý spotřebovat jen v oblasti stravy a hygieny. 
Byť nelze vyloučit, že i s tak malým výživným může být nakládáno ve velmi zásadním 
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rozporu se zájmy nezletilého. Nicméně to, že by nezletilý byl podvyživený a neupravený 
(neumytý), je seznatelné zpravidla na první pohled a v jeho školském zařízení by to ne-
pochybně bylo řešeno. Jde ale o exces z běžné praxe, a navíc u takového nezletilého pak 
povětšinou bude i problém se samotnou péčí o něj ze strany pečujícího rodiče. Řešit se 
tak bude více otázek než jen zneužívání výživného. 

V rámci diskuze nebylo sporu o tom, že vyplacené výživné se stává jměním nezle-
tilého. Bezesporu platí také premisa, že výživné má být stanovováno ve výši, která má 
pokrýt nejen běžnou (zejména každodenní) spotřebu, ale jeho výše má zahrnovat i mimo-
řádné jednorázové výdaje (platbu za letní tábor, platbu lyžařského kurzu nebo platbu za 
rovnátka). Zaznělo také, že výživné nemá pokrývat jen přímou spotřebu, ale také podíl 
na výdajích, které jsou hrazeny v domácnosti pečujícího rodiče (mnohdy bez ohledu na 
počet v ní se vyskytujících osob). Jde zejména o platby energií, vody či internetu. Zejmé-
na pak výdaje, které jsou dány přímou spotřebou nezletilého (voda či elektřina jím přímo 
spotřebovaná).

Spotřební charakter výživného 
Po značnou dobu teorie rodinného práva i rozhodovací praxe vycházela z toho, že vý-

živné pro nezletilé má spotřební charakter. Nezletilému tak mělo být přiznáno jen takové 
výživné, které byl schopen skutečně spotřebovat. Zcela totiž převažoval názor, že odů-
vodněné potřeby dítěte mají vždy svou konkrétní hranici. Bylo setrvale judikováno, že 
výživné má sloužit svému spotřebnímu určení, tj. má být zdrojem, z něhož jsou čerpány 
prostředky k uspokojení všech odůvodněných potřeb dítěte, které tu jsou v době, kdy je 
výživné plněno.2) Výživné pro nezletilého nemělo vést k postupné tvorbě dlouhodobých 
úspor.3) 

Zásadní změna v této otázce nastala s účinností zákona č. 91/1998 Sb., kterým došlo 
k větší novele zákona o rodině. Zákon zakotvil právo nezletilých podílet se na životní 
úrovni svých rodičů.4) Nově tedy soudy přihlížely při stanovení výše výživného nejen 
k odůvodněným potřebám nezletilých, ale také k celkovým majetkovým (tedy mj. i k pří-
jmovým) poměrům rodičů. Měl-li tedy po novele nepečující rodič nadstandardně vysokou 
životní úroveň s nadprůměrnými příjmy, odůvodňovalo to bezpochyby přiznání vysoce 
nadprůměrného výživného ve prospěch nezletilých. Výživné v těchto případech již zře-
telně opouštělo pravidlo o spotřebním charakteru, neboť nezletilý nemohl výživné (napří-
klad) ve výši několika desítek tisíc korun měsíčně spotřebovat.5) V občanském zákoníku 
je uvedená zásadní změna promítnuta ve znění § 915, podle nějž životní úroveň dítěte 
má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů, přičemž toto hledisko předchází hledisku 
odůvodněných potřeb dítěte.

Pohled judikatury
Již jsme se seznámili zčásti s aktuální právní úpravou, jejím vývojem i některými as-

pekty výživného. Je dobré také nahlédnout, jak se k otázce vyúčtování výživného place-
ného nezletilému staví Ústavní soud.6) Předně je nutno říci, že většina rozhodnutí, v nichž 
se této otázce Ústavní soud věnuje, je představována jeho usneseními. V jednom případě 
jde o nález. V této souvislosti ale považuji za nutné uvést, že sám Ústavní soud v usnesení 
ze dne 4. 1. 2022, sp. zn. IV. ÚS 3118/21 poznamenává, že v případě soudních rozhodnutí 
v tak individualizovaných věcech, jakými jsou spory o úpravu poměrů nezletilých dětí 
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a spory v souvisejících věcech, lze stěží hovořit o precedenční závaznosti jejich závěrů 
(obsažených zpravidla v nálezech Ústavního soudu), neboť obzvláště v těchto věcech je 
nutno přihlížet ke konkrétním okolnostem dané věci. Nicméně závěry jakéhokoliv roz-
hodnutí Ústavního soudu jsou přinejmenším určitým vodítkem a skutečností, nad kterou 
by se obecné soudy měly vždy zamyslet. 

V nálezu Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. IV. ÚS 797/20, který se primárně 
týkal výživného ve vztahu ke změně poměrů, se uvádí, že návrh otce na uložení povin-
nosti matce vyúčtovat výživné, které na nezletilého platil, nemá podle krajského soudu 
žádnou oporu v zákoně. V době posledního rozhodování byla částka na výživu nezleti-
lého stanovena celá k rukám matky. Podle krajského soudu má tato plnou rodičovskou 
odpovědnost a o nezletilého pečuje řádně. Dovozuje-li okresní soud povinnost matky 
otci vyúčtovat výživné s odkazem na § 896 odst. 1 věty první občanského zákoníku, tak 
podle názoru krajského soudu jde o velmi rozšířený výklad tohoto zákonného ustanovení, 
ze kterého však žádná konkrétní povinnost matky vyúčtovat otci již zaplacené výživné 
rozhodně nevyplývá. K tomuto závěru se výslovně vyjadřuje Ústavní soud tak, že závěry 
o nedůvodnosti tvrzeného protiústavního postupu při rozhodování krajského soudu platí 
i o návrhu otce na uložení povinnosti matce vyúčtovat výživné.

 Na tomto závěru krajského soudu neshledal Ústavní soud žádný neústavní exces, kte-
rý by odůvodnil jeho případný kasační zásah. Blíže se však již k této otázce nevyjádřil. 
S jistotou můžeme říci, že z hlediska ústavněprávní roviny bylo vše v pořádku. Můžeme 
to ale o závěru krajského soudu říci i z hlediska roviny běžného zákona? K tomu se blíže 
Ústavní soud nevyjadřuje. Proto bych byl trochu opatrný v zásadním přeceňování závěrů 
tohoto nálezu, zvláště pokud otázka vyúčtování výživného nebyla stěžejním bodem roz-
hodování Ústavního soudu. Se závěry tohoto nálezu nesouhlasí R. Zálešáková. Podle ní 
skutečnost, že byla celá částka na výživu nezletilého stanovena k rukám matky, fakticky 
nevylučuje spoluodpovědnost otce za řádnou správu tohoto jmění, zvláště pokud bylo 
stanoveno v nadstandardní výši.7) 

Usnesení Ústavního soudu
To, co nebylo výslovně řečeno v uvedeném nálezu, vyslovil Ústavní soud v několika 

svých usneseních. V usnesení ze dne 18. 1. 2022, sp. zn. III. ÚS 3771/11 uvádí, že je 
jistě právem otce, aby požadoval vyúčtování toho, jak je s výživným, pokud jde o tvorbu 
úspor pro děti, nakládáno s tím, že pokud by byly zjištěny skutečnosti svědčící pro závěr, 
že matka jmění dětí řádně nespravuje, pak lze činit konkrétní opatření. V usnesení ze 
dne 29. 1. 2015, sp. zn. III. ÚS 3757/14 považuje za nutné zkoumat, zda je k vyúčtování 
důvod, když v daném případě z ničeho neplynulo, že by matka nebyla schopna s penězi 
řádně hospodařit (či že by vedla děti ke konzumnímu způsobu života), naopak vše svědčí 
o jejím odpovědném přístupu.

V usnesení ze dne 3. 3. 2020, sp. zn. I. ÚS 2508/19 uvádí, že není důvod pro to, aby 
nepečujícímu rodiči bylo upřeno právo na vyúčtování hospodaření s výživným (když 
i výživné je součástí jmění dítěte, které rodiče spravují s péčí řádného hospodáře, srov. 
§ 896 občanského zákoníku). V usnesení ze dne 28. 7. 2021, sp. zn. II. ÚS 1926/21 uvádí, 
že aniž by se vyjadřoval k otázce, zda a případně za jakých okolností by bylo lze přistou-
pit k uložení povinnosti předkládat vyúčtování výživného, připomíná, že v posuzované 
věci bylo výživné ve výši 26 000 Kč pro každé z dětí stanoveno dohodou mezi rodiči a že 
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krajský soud nezjistil okolnosti nasvědčující tomu, že výživné není užíváno pro potřeby 
dětí. Částka, o níž bylo výživné zvýšeno, pak bude placena na účty dětí a má sloužit 
k tvorbě úspor, tudíž v tomto ohledu není k vyúčtování důvod.

Poslední z řady usnesení Ústavního soudu, ze dne 4. 1. 2022, sp. zn. IV. ÚS 3118/21, je 
vhodné blíže rozvést. Jde o věc, kdy okresní soud uložil matce povinnost sdělit otci údaje 
o úplném výpisu z účtu nezletilého. Krajský soud v tomto okresnímu soudu přisvědčil, 
ale ve zbytku pak rozhodl, že návrh otce, aby matce byla uložena povinnost předložit 
mu vyúčtování výživného s uvedením mimořádných výdajů nezletilého, a jak bylo na-
loženo s nespotřebovaným výživným, se zamítá. Požadavek otce na vyúčtování běžného 
výživného s uvedením mimořádných výdajů nezletilého spolu s tím, jak bylo naloženo 
s nespotřebovaným výživným, shledal krajský soud nedůvodným. Podle krajského soudu 
má otec (v obecné rovině) jako nepečující rodič právo požadovat po matce jako pečujícím 
rodiči vyúčtování hospodaření s běžným výživným. Takovému návrhu lze však vyhovět 
jen tehdy, jsou-li kvalifikované a důvodné pochybnosti o úrovni správy jmění nezletilého 
(výživného) prováděné matkou, což v předmětné věci nebylo zjištěno. 

Otec neuvedl žádné konkrétní skutečnosti svědčící pro závěr, že matka s běžným vý-
živným nenakládá řádně a ve prospěch nezletilého. Otec opakovaně uváděl, že má pouze 
„důvodné podezření“, že výživné je matkou užíváno k uspokojování výživy jí samotné, 
jejího partnera a jejich dítěte. Toto podezření se však otci prokázat nepodařilo a ani jiné 
skutečnosti svědčící pro závěr „zneužívání“ běžného výživného nikoliv ve prospěch nezle-
tilého nevyšly v řízení najevo. Krajský soud poznamenal, že i kdyby matka běžné výživné 
každý měsíc zcela nespotřebovala, je skutečností, že může odkládat část nespotřebovaného 
výživného stranou a použít jej později na mimořádné výdaje. Podle krajského soudu otec 
také přehlíží, že odůvodněné potřeby nezletilého dítěte jsou jen jedním z kritérií pro stano-
vení výše výživného a že tomuto hledisku pro určování výživného předchází právo nezleti-
lého podílet se na životní úrovni otce. Nezletilý má tedy právo profitovat ze životní úrovně 
otce, která je kvantifikována pravomocně stanoveným běžným výživným ve výši 20 000 Kč 
měsíčně, z něhož má nezletilý právo, prostřednictvím matky, uhrazovat nejen samozřejmé 
a nezbytné potřeby, ale také koníčky, kulturu, výlety, dovolené apod. 

Krajský soud poukázal na to, že aby matka mohla vyúčtovat nespotřebovanou část 
běžného výživného, musí nejprve provést vyúčtování spotřebovaného výživného. Aby 
bylo vyúčtování přesné a úplné, jak otec podle obsahu všech svých podání nepochybně 
požaduje, musela by matka skutečně vést „účetnictví“, a proto krajský soud nesouhla-
sil s okresním soudem, že uložená povinnost matku nijak nadbytečně nezatěžuje. Navíc 
matce uložená povinnost předkládat otci vyúčtování výživného by byla jen další zátěží 
psychiky nezletilého, který by nepochybně musel být do procesu vyúčtovávání také vta-
hován. Podle Ústavního soudu opatrovnický soud je nepochybně schopen z úřední čin-
nosti posoudit, zda údaje uváděné matkou ohledně výdajů na doučování, školní potřeby, 
tonery do tiskárny apod. nesignalizují závadné hospodaření s výživným. Z obsahu ústavní 
stížnosti vyplývá zejména nesouhlas stěžovatele s tím, že mu „matka dobrovolně nesdělí, 
jak s výživným nakládá“. Právo na vyúčtování výživného, jehož se stěžovatel domáhá, 
však stěžovatelem citovaný § 896 občanského zákoníku, ani jiné ustanovení tohoto záko-
na výslovně nezakotvuje. 

Z uvedené judikatury (všechna Ústavním soudem uváděná rozhodnutí jsou uvedena 
výše v článku  ̶  pozn. autora) lze tedy dovodit, že právo na vyúčtování výživného bude 
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moci být uplatňováno především tam, kde jsou zjištěny skutečnosti svědčící pro závěr, 
že druhý rodič jmění řádně nespravuje, nejde-li o případ, kdy jde o tvorbu úspor pro děti 
(srovnej usnesení ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. III. ÚS 3771/11).

Shrneme-li citovaná rozhodnutí Ústavního soudu, pak z výše uvedeného nálezu po-
vinnost vyúčtovat běžné výživné není dána, byť znovu upozorňuji, že tato otázka byla 
řešena v případě, kdy obecný soud právo na vyúčtování nepřiznal, rodič podal ústavní 
stížnost a tato byla odmítnuta, neboť rozhodnutí obecného soudu nebylo s to v ústavně-
právní rovině vést ke kasaci rozhodnutí obecného soudu. Z uváděných usnesení se v jed-
nom případě podává, že je právo žádat vyúčtování, ovšem toliko výživného placeného za 
účelem tvorby úspor nezletilého, a to jen v případě, že jsou pochyby o řádném nakládání 
s tímto jměním nezletilého. V jiném se ale na okraj uvádí, že pokud je výživné placeno za 
tímto účelem, není nutné jeho vyúčtování. V jednom případě se podává, že je dáno právo 
nepečujícího rodiče na vyúčtování bez dalšího, v jiném ale jen tehdy, pokud jsou důvod-
né pochybnosti, že je s výživným nakládáno ve prospěch nezletilého. No a v posledním 
usnesení, které do jisté míry shrnuje dosavadní rozhodovací činnost Ústavního soudu 
v této otázce, je přisvědčeno povinnosti bez dalšího vyúčtovat výživné placené za účelem 
tvorby úspor nezletilého, ale u běžného výživného jen v případě důvodných pochybností 
o řádném nakládání s tímto jměním nezletilého. Více než tato krátká statistika budou ale 
zajímavější argumenty, které jsou v rozhodnutích předkládány. 

Rodičovská odpovědnost
Podle § 858 občanského zákoníku rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a prá-

va rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tě-
lesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku 
s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho 
zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě na-
bude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. 
R. Zálešáková uvádí, že oba rodiče by měli pečovat o jmění dítěte společně, být v tomto 
ohledu partnery a jednat v souladu; vzájemná informovanost a kontrola rodičů se jeví být 
samozřejmostí.8) Podle § 890 občanského zákoníku rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit 
vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Půjde tedy i o informace o správě jmění 
dítěte. Zvláštní část důvodové zprávy k občanskému zákoníku u § 890 uvádí, že řádná 
oboustranná informace rodičů je podmínkou řádného výkonu rodičovské odpovědnosti. 
Platí přitom, že právo rodiče na informaci o dítěti není obsahem (prvkem) vztahu mezi 
rodičem a dítětem, nýbrž vztahu mezi rodiči navzájem.9) 

V uváděném nálezu Ústavní soud uvádí, že matka má plnou rodičovskou odpovědnost 
a o nezletilého pečuje řádně. Podle R. Zálešákové je sice pravdou, že matka má plnou 
rodičovskou odpovědnost, tuto však má i otec. Jeho rodičovská odpovědnost je limitová-
na pouze rozhodnutím o péči, to je však, jak vyplývá z výše uvedeného, omezení pouze 
v osobní složce rodičovské odpovědnosti, nikoli ve složkách dalších.10) V této souvislosti 
se nabízí otázka, zda v případě nakládání s běžným výživným není nepečující rodič ne-
přímo omezen ve své rodičovské odpovědnosti, pokud jde o spravování této části jmě-
ní nezletilého. Obecně mají právo jmění nezletilého spravovat oba rodiče, ale v případě 
svěření nezletilého do péče jednoho z nich to v praxi asi dost dobře ve vztahu k běžnému 
výživnému nepůjde. 
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Vhodně nazývá tuto situaci S. Bruncko11), když uvádí, že je v takovém případě ro-
dičovská odpovědnost pečujícího rodiče „zvýrazněna“.12) Je potřeba v této souvislosti 
zmínit, že běžné výživné, které pokrývá každodenní spotřebu nezletilého, se stává sou-
částí jeho jmění jen do té doby, než bude spotřebováno (podstatná jeho část bude doslova 
projedena). Přitom již při jeho zaplacení je zřejmé, že bude brzy spotřebováno. Uvažovat 
tedy u tohoto jmění nezletilého o tom, že bude zcela podléhat všem ustanovením § 896 
a následujících občanského zákoníku asi nedává smysl. V tomto směru se nejeví závěr 
Ústavního soudu z jednoho jeho výše uvedených usnesení, že totiž pečující rodič má bez 
dalšího vyúčtovávat spotřebu běžného výživného, neboť jde o součást jmění nezletilého, 
které rodiče spravují s péčí řádného hospodáře (viz § 896 občanského zákoníku), jako 
správný. Ostatně jde o názor, který vybočuje z jiných uváděných rozhodnutí Ústavního 
soudu. Nicméně by mělo platit, že byť je ve správě této části jmění nezletilého nepečující 
rodič nepřímo co do nakládání s ním omezen, nemusí to tak bez dalšího platit i pro po-
vinnost vyúčtování takové správy jmění nezletilého ze strany pečujícího rodiče. Ovšem 
jen v případě, že zde budou dány skutečně důvodné pochybnosti o nakládání s touto částí 
jmění nezletilého pečujícím rodičem. 

Pojem a rozsah vyúčtování
Samotný pojem vyúčtování není nikde v zákoně definován. Podle R. Zálešákové určitá 

podoba vyúčtování je zakotvena v § 1436 odst. 2 občanského zákoníku. Termín vyúčto-
vání tak lze podle ní v souladu s touto právní normou definovat jako souhrn relevantních 
informací, které nepečujícímu rodiči umožňují posoudit, jak byl ve stanoveném časovém 
období majetek dítěte spravován, avšak musí být natolik podrobné, aby z něj bylo možno 
provést ověření jeho správnosti.13)

Pokud by byla dána povinnost vyúčtovat běžnou správu výživného, potom by se be-
zesporu mělo jednat o jakési „hrubé“ vyúčtování. Předmětem by asi nemělo být, jaké 
konkrétní pečivo je nezletilému kupováno, jaký druh másla, jaký salám, jaké běžné boty 
apod. Zejména ve vztahu k oblečení a obutí je nutné vzít do úvahy to, jaké oblečení 
a obuv sobě, případně svým dětem z jiného vztahu, pořizuje nepečující rodič. Pokud sám 
preferuje značkové věci, nemůže chtít po pečujícím rodiči, aby nezletilému kupoval jen 
neznačkové věci, případně věci z druhé ruky. Pokud bychom totiž v rámci vyúčtování 
obecně připustili až řešení takových otázek, pak by se řízení, v němž by se vyúčtování 
běžného výživného řešilo, mohlo stát spíše šikanou pečujícího rodiče než smysluplným 
řízením, které by mělo ochránit zájem nezletilého.14)

Specifika vyúčtování výživného, které je placeno za účelem tvorby úspor
Jinak je ale nutné postupovat v případě výživného, které je placeno za účelem tvor-

by úspor nezletilého. V tomto případě se domnívám, že by zde nemělo být uvažováno 
o nepřímém omezení rodičovské odpovědnosti nepečujícího rodiče. Půjde totiž o jmění 
nezletilého, u kterého by měla být dána dohoda rodičů na tom, jak bude spravováno. 
Podle § 917 věty druhé občanského zákoníku totiž o správě takto poskytnutých částek 
platí obecná pravidla o jmění dítěte.15) Na rozdíl od běžného výživného by se zde tedy 
ustanovení § 896 a následujících občanského zákoníku mělo uplatnit v plné míře.16) Nelze 
totiž v brzké době předpokládat jeho spotřebování. A někdy také půjde, zejména u vyš-
ších částek úspor, o podstatné věci při péči o jmění nezletilého, pro něž platí, že v případě 
nedohody rodičů o nich na návrh jednoho z nich rozhodne soud. 
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V praxi může jít o otázky, jaký finanční produkt pro úspory zvolit, neboť dnešní na-
bídka na finančním trhu je takřka nepřeberná (od běžných a spořicích účtů, přes podílové 
fondy, až po akcie), což je ovšem u některých z nich spojeno s různou mírou rizika. Nelze 
tak souhlasit se závěrem jednoho z výše uvedených usnesení Ústavního soudu, podle nějž 
částka, o níž bylo výživné zvýšeno, pak bude placena na účty dětí a má sloužit k tvorbě 
úspor, tudíž v tomto ohledu není k vyúčtování důvod. 

Zákonná odpovědnost rodičů
Na rozdíl od běžného výživného (které je určeno na běžnou, mnohdy okamžitou spo-

třebu) bude u úspor přicházet do úvahy i otázka užití § 902 odst. 1 občanského zákoní-
ku, podle nějž jakmile dítě nabude plné svéprávnosti, odevzdají mu rodiče jmění, které 
spravovali, především mu předají součásti jeho majetku, popřípadě na ně převedou jejich 
správu a podají dítěti vyúčtování ze správy jmění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do šesti měsíců ode dne, kdy dítě nabylo plné svéprávnosti. Platí přitom, že vyúčto-
vání není zapotřebí, pokud je nezletilý nežádá. Nese-li za správu této části jmění (úspory) 
odpovědnost rodič, potom není možné připustit, aby se na správě této části jmění nepo-
dílel. Podle K. Svobody rodič má právo a současně i povinnost pečovat o jmění dítěte 
a toto jmění má povinnost spravovat jako řádný hospodář.17) Zákon tuto povinnost ukládá 
každému rodiči, a to bez ohledu na to, jestli rodič má dítě v péči (a tedy má obvykle jmění 
dítěte v držbě), nebo ne. A opačný závěr nemá v zákoně oporu (zákonodárce by v takovém 
případě použil rozlišení například tím, že by uvedl, že jde o právo a povinnost toho rodiče, 
který jmění dítěte drží).18) Nepečující rodič však nemusí mít dostatek možností ovlivnit 
nakládání s majetkem dítěte ze strany pečujícího rodiče, i když je za takové jednání spolu 
s ním odpovědný. Důvod, pro který nemá nepečující rodič možnost ovlivnit nakládání 
s majetkem dítěte, je ryze praktický a zpravidla se jedná o reálnou nespolupráci pečující-
ho rodiče, který otázky nakládání se jměním dítěte řeší sám.19) Nepečující rodič by tedy 
měl vyvinout dostatečnou aktivitu, aby podstatné informace o správě jmění nezletilého 
získal. Pokud je v této záležitosti nečinný, nezbavuje se tím solidární odpovědnosti za 
řádnou správu jmění nezletilého.

Zajímavý je závěr, který uvádí, že i kdyby rodič běžné výživné každý měsíc zcela ne-
spotřeboval, je skutečností, že může odkládat část nespotřebovaného výživného stranou 
a použít jej později na mimořádné výdaje. Potvrzuje, že výživné má pokrýt i neběžnou 
spotřebu (například kultura, výlety, dovolené apod.), s níž lze v čase počítat. Nepůjde ale 
o případy, kdy již při stanovení výživného je zřejmé, že i při pokrytí obvyklých, v čase 
přicházejících neběžných výdajů bude možno z běžného výživného nezletilému spořit. 
Nejde totiž zřejmě v praxi o ojedinělý případ, kdy je výživné stanoveno v takové výši, 
která spoření jeho části umožňuje, aniž je přímo ve výroku rozsudku uvedeno, že část 
výživného je placena za účelem tvorby úspor nezletilého. 

V diskuzi zazněl názor, že pokud pečující rodič řádně nespravuje jmění nezletilého 
(v tomto případě nenakládá s výživným v jeho prospěch), je to důvod nikoliv pro vyúčto-
vání výživného, ale ke změně péče. V této souvislosti je však vhodné uvést, že ne vždy 
bude v zájmu nezletilého, aby kvůli takové skutečnosti došlo ke změně péče (na straně 
nepečujícího rodiče mohou být dány mnohem závažnější překážky pro změnu péče). A to 
zcela pomíjím, že nepečující rodič ani nemusí sám chtít převzít péči o nezletilého. Možná 
by řešením mohlo být uložení povinnosti pečujícímu rodiči, u kterého byly zjištěny zá-
vady v nakládání s výživným nezletilého, založit speciální účet. Z něj by primárně byly 
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hrazeny reálně oddělitelné výdaje nezletilého. Pasivní přístup k němu (možnost náhledu 
na transakce) by měl i nepečující rodič.

Platební místo výživného, které je placeno za účelem tvorby úspor
V souvislosti s účtem nezletilého nutno obecně uvést, že § 917 občanského zákoní-

ku výslovně neřeší, kam a v čí prospěch mají být úspory složeny. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 917 občanského zákoníku uvádí, že rozhodne-li soud o tvorbě úspor, měl by 
rodiče vést k tomu, aby založili účet, na který budou úspory ukládat. Jestliže se nedo-
hodnou, soud i bez návrhu rozhodne o tom, že úspory budou spolu s běžným výživným 
vypláceny k rukám pečujícího rodiče. Nutno upozornit na soudní rozhodnutí, podle nějž 
povinnému rodiči nelze uložit, aby platil část výživného nezletilého, která představuje 
tvorbu úspor, na účet, s nímž by mohli nakládat oba rodiče. Povinný rodič totiž nemá mít 
oprávnění s těmito prostředky disponovat.20) 

Otázkou je, zda povinnost vyúčtovat výživné, které je placeno za účelem tvorby úspor, 
by měl obsahovat již rozsudek, kterým bude rozhodnuto o takové povinnosti pečujícího 
rodiče. Podle J. Nykodýma by rozhodnutí soudu mělo v případě stanovení výživného, 
které je hrazeno za účelem tvorby úspor nezletilého, obsahovat výslovnou povinnost vy-
účtování, aby se tak zabránilo spotřebování tohoto nadstandardního výživného k jiným 
účelům.21) Bude to zřejmě vhodné, ale domnívám se, že se v praxi jistě najdou výjimky. 
Naopak u běžného výživného, vycházíme-li ze závěru, že by k jeho vyúčtování mělo 
docházet jen v případech, kdy jsou dány důvodné pochybnosti, že je s ním nakládáno ve 
prospěch nezletilého, to nebude pravidlem, ale spíše výjimkou. 

Je vhodné uvést jednu praktickou poznámku k tématu. Soud musí při stanovení výše 
výživného mj. posuzovat odůvodněné potřeby nezletilého, a i s přihlédnutím k nim sta-
novit jeho konkrétní výši. Dojde-li následně ke změně v jeho odůvodněných potřebách, 
nemělo by to být důvodem pro vyúčtování výživného, ale spíše pro změnu rozhodnutí. 
Může se stát, že nezletilý navštěvoval kroužek hokeje, nicméně nadále se tak již neděje. 
Hokej obecně patří k poměrně nákladným zálibám. Tato skutečnost může odůvodňovat 
případnou změnu původního rozsudku, v němž bylo s platbou tohoto sportu uvažováno 
v běžném výživném. Nově tak může být stanoveno, že se část původního výživného 
použije na jeho spořící složku.

Nakládání s výživným, které je placeno za účelem tvorby úspor
V usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2002, sp. zn. 29 Co 329/2002 se 

mj. uvádí, že není možné trvat na tom, aby oprávněný rodič, pro případ náhlých výkyvů 
v běžných výdajích na potřeby nezletilého, neměl možnost určitou část úspor vybrat a na 
zmíněné výjimečné potřeby ji použít. Tuto možnost lze jistě obecně připustit, nicméně je 
více než vhodné, aby předem takovou potřebu pečující rodič nepečujícímu rodiči avizo-
val a případně i dokladoval. Učiní-li tak, může bezesporu předejít zbytečným konfliktům 
mezi rodiči, které by mohly vést i k požadavku nepečujícího rodiče na vyúčtování výživ-
ného, které je hrazeno za účelem tvorby úspor nezletilého. 

K takovému výběru bude ovšem pečující rodič oprávněn jen tehdy, půjde-li o běž-
nou správu (záležitost). V opačném případě bude v souladu s § 898 odst. 1 občanského 
zákoníku potřebovat souhlas nepečujícího rodiče. Jako příklad lze jistě uvést pořízení 
drahých rovnátek zčásti i z úspor nezletilého, pokud se na jejich pořízení nebude dostávat 
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z běžného výživného. Jistě by mohlo být v takovém případě uvažováno o změně poměru 
placení běžného výživného a výživného za účelem tvorby úspor, ale může jít skutečně jen 
o jednorázový výjimečný výdaj, který se jinak nebude opakovat a v takovém případě asi 
nebude dán důvod původní poměr výživného měnit. Podle J. Grygara čerpání prostředků 
z úspor není běžnou záležitostí a soud by měl v takovém případě zásadně pro nakládá-
ní s úsporami jmenovat opatrovníka pro správu této části jmění nezletilého, případně 
do dosažení plné svéprávnosti nezletilého uložit prostředky představující úspory na účtu 
soudu.22) 

Nedomnívám se, že každé čerpání prostředků z úspor nezletilého (jak bylo na příkladu 
výše uvedeno) je nutně neběžnou záležitostí. Takový výklad zákona by byl velmi neprak-
tický a pro řadu nezletilých i nevhodný. Znamenal by zbytečné soudní spory mezi rodiči, 
které by se nepochybně ve většině případů neobešly bez zásahu do nejlepšího zájmu ne-
zletilého (již jen kvůli obecným důsledkům samotného vedení dalšího sporu). A stejně tak 
bych byl opatrný se jmenováním opatrovníka pro správu úspor nezletilého jen z toho důvo-
du, že z nich bude nutné výjimečně saturovat běžné výdaje nezletilého, na které se z běžné-
ho výživného nedostane. Stran možnosti uložit prostředky představující úspory nezletilého 
na účet soudu nutno uvést, že pro takový postup chybí jakýkoliv zákonný podklad.23) 

Závěr
V případě běžného výživného by k jeho vyúčtování mělo docházet jen v případech, 

kdy jsou dány důvodné pochybnosti, že je s výživným nakládáno ve prospěch nezletilého. 
Svoji roli zde bude jistě hrát i absolutní výše výživného. Půjde-li o průměrné běžné vý-
živné, které je v České republice placeno, není nutné se o vyúčtování takového výživného 
příliš bavit. V přepočtu jde totiž o cca 110 Kč denně, což je bezpochyby schopen nezletilý 
spotřebovat jen v oblasti stravy a hygieny. Byť nelze vyloučit, že i s tak malým výživným 
může být nakládáno ve velmi zásadním rozporu se zájmy nezletilého. 

U výživného, které je placeno za účelem tvorby úspor, by mělo (na rozdíl od běžného 
výživného) docházet k jeho vyúčtování i bez důvodných pochybností, že je s výživným 
nakládáno ve prospěch nezletilého. Platí totiž, že rodiče mají povinnost a právo pečovat 
o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat. A úspory nezletilého na roz-
díl od běžného spotřebovaného výživného budou jeho jmění tvořit zpravidla trvale. 

Závěrem bych ještě rád zmínil myšlenku R. Zálešákové: Je nutné si uvědomit, že pri-
márním hlediskem, které je při všech záležitostech týkajících se nezletilého třeba posu-
zovat a hodnotit, je jeho nejlepší zájem. Proto je zapotřebí hledět na vše výše uvedené 
ze široka, jako na cestu či prostředek směřující především k ochraně jmění nezletilého, 
a nepřistupovat k nim rezervovaně.24)

Poznámky:
1) Údaj o průměrné výši výživného za rok 2019 je převzat z pracovní verze Analýzy výživného Ministerstva 

spravedlnosti z července 2021, která bude v blízké době oficiálně publikována.
2) ELISCHER, D. Komentář k § 917 občanského zákoníku publikovaný v ASPI.
3) Stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 1967, Pls 4/1967, podle nějž dôvodnené potreby malo-

letého dieťaťa majú prirodzene vždy svoje hranice: primeraná horná hranica, ktoré súvisí so spotrebným 
charakterom výživného, bráni tomu, aby výživné bolo určované vo výške síce únosnej najmä vo vzťahu na 
schopnosti a možnosti povinného rodiča, ale presahujúce zrejme rámec nielen bežných, ale aj ďalších po-
trieb maloletého dieťaťa, ktoré sú ešte prospešné všestrannému vývoju dieťaťa. Také výživné by neslúžilo 
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už svojmu účelu, tj. zaisteniu všetkých nevyhnutných potrieb nutných pre život kultúrneho človeka; viedlo 
by k tvorbe väčších úspor alebo dokonca k tomu, aby boli z prostriedkov poskytovaných na výživu malo-
letého dieťaťa uspokojované sčasti aj potreby iných osôb. K tomu treba poukázať na rozhodnutie uverej-
nené pod č. 129/1956 Zbierky rozhodnutí čs. súdov: „príspevok na úhradu osobných potrieb maloletých 
detí slúži na úhradu odôvodnených potrieb detí spojených s ich výživou a výchovou v prítomnom čase.“

4) § 85 odst. 2 zákona o rodině.
5) ELISCHER, D. Komentář k § 917 občanského zákoníku publikovaný v ASPI.
6) Nejvyšší soud není podle platné právní úpravy nadán rozhodovat ve věcech výživného, neboť soudní 

rozhodnutí o něm jsou vyňata z dovolacího přezkumu. Nejvyšší soud má „pouze“ oprávnění přijímat ve 
věci stanoviska. Ve vztahu k výživnému se tak v zásadnějším rozsahu stalo naposledy stanoviskem ze dne 
19. 10. 2016, Cpjn 204/2012. V něm otázky tohoto článku řešeny nejsou.

7) ZÁLEŠÁKOVÁ, R. K povinnosti rezidentního rodiče předkládat vyúčtování jmění dítěte. Praha: C. H. 
Beck, Právní rozhledy č. 19/2021, s. 656.

8) ZÁLEŠÁKOVÁ, R. K povinnosti rezidentního rodiče předkládat vyúčtování jmění dítěte. Praha: C. H. 
Beck, Právní rozhledy č. 19/2021, s. 655.

9) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 20 Cdo 1064/2008.
10) ZÁLEŠÁKOVÁ, R. K povinnosti rezidentního rodiče předkládat vyúčtování jmění dítěte. Praha: C. H. 

Beck, Právní rozhledy č. 19/2021, s. 656.
11) BRUNCKO, S. Hospodaření s výživným nezletilého dítěte jakožto správa majetku nezletilého dítěte. 

Bulletin advokacie č. 9/2016, s. 40.
12) Stejně tak termínu používá K. Svoboda v článku, v němž uvádí, že pečující rodič je osobou, jejíž rodi-

čovská odpovědnost je ve srovnání s druhým z rodičů zvýrazněna tím, že má zabezpečovat uspokojení 
běžných potřeb dítěte, včetně běžných výdajů. K jeho rukám proto mají být poskytovány prostředky urče-
né k zabezpečení běžných potřeb dítěte do doby dosažení jeho zletilosti, včetně prostředků složených na 
úspory. Blíže in SVOBODA, K. K tvorbě úspor ve prospěch dítěte, Právní rozhledy č. 12/2014, s. 437. 

13) ZÁLEŠÁKOVÁ, R. K povinnosti rezidentního rodiče předkládat vyúčtování jmění dítěte. Praha: C. H. 
Beck, Právní rozhledy č. 19/2021, s. 654.

14) BRUNCKO, S. Hospodaření s výživným nezletilého dítěte jakožto správa majetku nezletilého dítěte. 
Bulletin advokacie č. 9/2016, s. 43. Podle něj lze převzít názor judikatury upravující informační povin-
nost mezi spoluvlastníky, dle které je zde limitem „požadavek ochrany ostatních… před nepřiměřeným 
rušením“ – rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 3137/09, publikováno v časopise 
Soudní rozhledy, č. 11/2011, s. 404.

15) Podle K. Svobody je potřeba, aby zákon vymezil, jakým způsobem má být péče rodičů o jmění dítěte 
modifikována v případě, že úspory vytváří jen jeden z rodičů a není tedy možné, aby k úsporám povinný 
rodič měl zároveň oprávnění s již složenými úsporami jménem dítěte disponovat. Blíže in SVOBODA, K. 
K tvorbě úspor ve prospěch dítěte. Praha: C. H. Beck, Právní rozhledy č. 12/2014, s. 437. 

16) ELISCHER, D. Komentář k § 917 občanského zákoníku publikovaný v ASPI.
17) Podle R. Zálešákové v obecném pohledu lze konstatovat, že preventivním prostředkem kontroly jmění 

nezletilého je založení solidární odpovědnosti rodičů za řádnou péči o majetek dítěte, která předpokládá 
vzájemný dohled rodičů nad jednáním a jejich shodu na podstatných věcech při péči o jmění dítěte, tedy 
takových, na základě kterých by mohlo dojít k podstatnému zásahu do jmění dítěte.

18) SVOBODA K. K tvorbě úspor ve prospěch dítěte, Právní rozhledy č. 12/2014, s. 437.
19) ZÁLEŠÁKOVÁ, R. K povinnosti rezidentního rodiče předkládat vyúčtování jmění dítěte. Praha: C. H. 

Beck, Právní rozhledy č. 19/2021, s. 655.
20) Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2002, sp. zn. 29 Co 329/2002, publikovaného ve 

Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 57/2004, povinnému rodiči nelze uložit, aby platil 
část výživného nezletilého dítěte, která představuje tvorbu úspor, na účet, s nímž by mohli nakládat oba 
rodiče nezletilého. Formulace výroku o splatnosti části výživného na termínovaný účet, k němuž budou 
mít dispoziční právo pouze oba rodiče společně, znamená, že povinný rodič může neodůvodněně blokovat 
snahu oprávněného rodiče použít uložené finanční prostředky v souladu s tím, co bylo o jejich možném 
použití výše uvedeno.

21) NYKODÝM, J. Novela zákona o rodině č. 91/1998 Sb. Praha: ČAK, Bulletin advokacie č. 8/1998, s. 12.
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22) GRYGAR, J. in MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník  ̶  velký komentář. Svazek IV,  
§ 655–§ 975. Praha: Leges, 2016, s. 1681.

23) LIŠKA, P. Mohou okresní soudy po účinnosti NOZ i nadále požadovat, aby ustanovený opatrovník vin-
kuloval u banky výplatu vkladu z vkladní knížky na přivolení třetí osoby? Praha: Rekodifikace a praxe  
č. 2/2014, s. 20.

24) ZÁLEŠÁKOVÁ, R. K povinnosti rezidentního rodiče předkládat vyúčtování jmění dítěte. Praha: C. H. 
Beck, Právní rozhledy č. 19/2021, s. 658.

Prosazování práva dítěte na rodinný život v soudní praxi
JUDr. Hana Beranová

Osvěžme si hned na počátku tohoto článku text obsažený ve Sdělení federálního 
ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte, uveřejněné pod 
č. 104/1991 Sb., která platí od 8. 4. 1991, článek 18:
1.  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byla 

uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. 
Rodiče, nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci, mají prvotní odpovědnost 
za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem 
dítěte.

2.  Za účelem zaručení a podpory práv stanovených touto úmluvou poskytují státy, které 
jsou smluvní stranou úmluvy, rodičům a zákonným zástupcům potřebnou pomoc při 
plnění jejich úkolů výchovy dětí a zabezpečují rozvoj institucí, zařízení a služeb péče 
o děti.

Trend aktuálních právních norem v České republice, které se týkají nařizování ústav-
ní výchovy u nezletilých dětí, je poměrně jasný a zřetelný, totiž docílit toho, aby děti 
v ústavních zařízeních končily jen zcela výjimečně a okrajově, a pokud je již nezbytné, 
aby u nich soudem ústavní výchova byla nařízena, pak účinně zajistit, aby nebyly v ústav-
ních zařízeních dlouhodobě a aby byly co nejvíce ve svých rodinách, pokud je tím zajištěn 
nejlepší zájem dětí.

Soud rozhoduje o nařízení ústavní výchovy v řízeních, jež mohou iniciovat samotné 
pečující osoby, především rodiče, kteří mají s nezletilým potomkem značné výchovné 
problémy, a tyto již nezvládají korigovat běžnými výchovnými metodami. Druhým způ-
sobem zahájení řízení je procesní rozhodnutí soudu z úřední povinnosti, které následu-
je poté, co bylo vydáno předběžné opatření o umístění dítěte do vhodného prostředí ve 
smyslu ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních. Soud totiž nejpozději do 
tří měsíců od vydaného speciálního předběžného opatření musí z úřední povinnosti usne-
sením zahájit řízení ve věci samé, jinak by předběžné opatření upravující poměry dítěte 
nemohlo na další dobu trvat a předběžná úprava by skončila. 

Ustanovení § 460 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních výslovně neuvádí, jaké říze-
ní se má vlastně soudem zahájit, soudní praxe po získání konkrétních poznatků z pro-
jednávaných věcí se nakonec ustálila na širokém a velmi obecném vymezení předmětu 

JUDr. Hana Beranová, soudkyně opatrovnického oddělení Okresního soudu v Bruntále


