
1. Ústavní zásada ochrany rodiny
a vyživovací povinnosti rodičů
vůči dětem

čl. 32 Listiny

Ústavněprávní základ ochrany rodiny
a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny zá-
kladních práv a svobod. Konkrétně pak
čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv
a svobod garantuje rodičům právo pečo-
vat o děti a vychovávat je a naopak
dětem zajišťuje právo na rodičovskou
výchovu a péči. Systematické zařazení
tohoto práva do kategorie práv hospo-
dářských a sociálních se pak nutně musí
odrazit v interpretaci tohoto práva, a to
nikoliv jen jako práva rodičů a dítěte na
to, aby státní moc nezasahovala do ro-
dinné péče, nýbrž naopak i tak, aby ta-
kové péči státní moc poskytovala speci-
fickou ochranu. Péče a výchova dítěte
předpokládá zajištění materiálních i ne-
materiálních (citových, psychosociál-
ních, kulturních etc.) podmínek pro to,
aby dítě mohlo v přirozeném rodinném
prostředí rozvíjet všechny své osobní
schopnosti a možnosti, které ve výsledku
povedou k odpovídající socializaci dítěte.
Jinak řečeno, je právem dítěte i rodiče
pečujícího o dítě, aby stát této péči po-
skytoval zvláštní ochranu.

Pokud jde o materiální podmínky
výchovy dítěte, ty se realizují prostřed-
nictvím tzv. vyživovací povinnosti rodičů
vůči dětem, jež je uložena zákonem
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozděj-
ších předpisů, tedy zákonem, který
upravuje podrobnosti této ochrany a na
který v tomto smyslu odkazuje čl. 32
odst. 6 Listiny základních práv a svobod.

Vyživovací povinnost, na kterou mají
děti právo, se vztahuje zásadně na oba
rodiče, přičemž stanovení jejího rozsahu
je věcí kritérií vyplývajících z konkrét-
ních ustanovení zákona o rodině (schop-
nosti, možnosti a majetkové poměry ro-
dičů). Jinak řečeno, stát je povinen na
základě čl. 32 odst. 4 Listiny základních
práv a svobod poskytnout ochranu to-
muto právu dětí tak, že stanoví povin-
nost tomu z rodičů, který o děti bezpro-
středně nepečuje, aby nesl náklady
stanovené soudem na jeho výživu.

Nález Ústavního soudu České republiky
ze dne 26. 1. 2006, sp. zn. IV. ÚS 257/05 

SbÚS 26/2006, sešit č. 40/2006

Z odůvodnění:

Ústavní soud již ve své judikatuře mno-
hokráte konstatoval, že není primárně po-
volán k přezkumu aplikace a interpretace
„jednoduchého“ práva, jeho úkolem není
přezkum zákonnosti, nýbrž ochrana ústavně
zaručených základních práv a svobod.

Jde-li o otázky výkladu norem jedno-
duchého práva, je Ústavní soud oprávněn
zasáhnout do rozhodovací činnosti obec-
ných soudů tehdy, pokud interpretace jedno-
duchého práva současně porušuje základní
práva a svobody jednotlivce. Základní práva
a svobody totiž podle již ustálené judikatury
Ústavního soudu vymezují nejen rámec nor-
mativního obsahu aplikovaných právních
norem, nýbrž také rámec jejich ústavně kon-
formní interpretace a aplikace.

Na základě takto vymezeného rozsahu
přezkumné činnosti Ústavního soudu se
Ústavní soud v daném případě zabýval tím,
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zda výklad příslušných norem jednodu-
chého práva provedený obecným soudem,
který se promítl v jeho právních závěrech,
neporušil některé z ústavně zaručených zá-
kladních práv, na která stěžovatel odkázal
v ústavní stížnosti.

Ústavněprávní základ ochrany rodiny
a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny.
Konkrétně pak čl. 32 odst. 4 Listiny garan-
tuje rodičům právo pečovat o děti a vycho-
vávat je a naopak dětem zajišťuje právo na
rodičovskou výchovu a péči. Systematické
zařazení tohoto práva do kategorie práv
hospodářských a sociálních se pak nutně
musí odrazit v interpretaci tohoto práva,
a to nikoliv jenom jako práva rodičů a dí-
těte na to, aby státní moc nezasahovala do
rodinné péče, nýbrž naopak i tak, aby takové
péči státní moc poskytovala specifickou
ochranu. Péče a výchova dítěte předpokládá
zajištění materiálních i nemateriálních (ci-
tových, psychosociálních, kulturních etc.)
podmínek pro to, aby dítě mohlo v přiroze-
ném rodinném prostředí rozvíjet všechny
své osobní schopnosti a možnosti, které ve
výsledku povedou k odpovídající socializaci
dítěte. Jinak řečeno, je právem dítěte i rodiče
pečujícího o dítě, aby stát této péči posky-
toval zvláštní ochranu.

Pokud jde o materiální podmínky vý-
chovy dítěte, tyto se realizují prostřednic-
tvím tzv. vyživovací povinnosti rodičů vůči
dětem, jež je uložena zákonem o rodině,
tedy zákonem, který upravuje podrobnosti
této ochrany a na který v tomto smyslu od-
kazuje čl. 32 odst. 6 Listiny. Vyživovací
povinnost, na kterou mají děti právo, se
vztahuje zásadně na oba rodiče, přičemž
stanovení jejího rozsahu je věcí kritérií vy-
plývajících z konkrétních ustanovení zá-
kona o rodině (schopnosti, možnosti a ma-
jetkové poměry rodičů). Jinak řečeno, stát
je povinen na základě čl. 32 odst. 4 Listiny
poskytnout ochranu tomuto právu dětí tak,
že stanoví povinnost tomu z rodičů, který

o děti bezprostředně nepečuje, aby nesl ná-
klady stanovené soudem na jeho výživu.
Přitom, jak již uvedeno, konkrétní pod-
mínky výkonu tohoto práva a jemu odpoví-
dající povinnosti rodiče bezprostředně ne-
pečujícího o dítě stanoví zákon o rodině.
Výklad a aplikace zákona o rodině obecným
soudem, který je povolán poskytovat tomuto
právu ochranu (čl. 90 Ústavy), nemohou být
zcela autonomní, ale je vždy třeba sledovat,
zda nevybočují z rámce účelu stanoveného
právě čl. 32 odst. 4 Listiny.

V daném případě dospěl obecný soud
k závěru, že pro stanovení vyživovací po-
vinnosti je rozhodující právní, a nikoliv
faktický stav. Jinak řečeno, konstatoval, že
výživné lze přiznat pouze od okamžiku na-
bytí právní moci rozhodnutí, jímž se mění
předchozí rozhodnutí o svěření nezletilých
dětí do výchovy matce a děti se svěřují do
výchovy otce, a to bez ohledu na proká-
zaný faktický stav, že nezletilé děti žily ve
společné domácnosti s otcem již před za-
hájením řízení před obecným soudem.

Takové závěry podle Ústavního soudu
vybočují z účelu sledovaného čl. 32 odst. 4
Listiny, jak byl shora vyložen, když navíc
z odůvodnění napadeného rozsudku Kraj-
ského soudu v Ostravě nelze ani seznat, vý-
kladem jakých ustanovení zákona o rodině
obecný soud k takovým závěrům dospěl.

Podle ustanovení § 86 zák. o rodině
platí, že nežijí-li rodiče nezletilého dítěte
spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací
povinnosti nebo schválí jejich dohodu
o výši výživného. V případě nezletilých
dětí lze takové řízení zahájit i bez návrhu,
přičemž toto výživné v případě nezletilých
dětí lze v souladu s § 98 odst. 1 zák. o ro-
dině stanovit i tři roky zpětně.

Přitom podle zákona o rodině váže vy-
živovací povinnost oba rodiče bez ohledu na
to, do čí výchovy je nezletilé dítě svěřeno.
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Jestliže je dítě svěřeno do výchovy jednoho
z rodičů, soud zpravidla stanoví konkrétní
vyživovací povinnost pouze rodiči, kterému
nebylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy.
Předpokládá se totiž, že rodič, kterému bylo
nezletilé dítě svěřeno do výchovy, plní svoji
vyživovací povinnost k dítěti zejména výko-
nem osobní péče o dítě, naturálně, poskyto-
váním bydlení apod. (srov. Hrušáková, M.
a kol. Zákon o rodině. Komentář. 3. vydání.
Praha : C. H. Beck, 2005, s. 379). Zákon
o rodině však nevylučuje ani to, aby soud
rozhodl o výši výživného i v případě rodiče,
do jehož výchovy je dítě pravomocně svě-
řeno, pokud vyživovací povinnost neplní.

Určuje-li pak soud vyživovací povin-
nost, musí stanovit její počátek, a to zásadně
ode dne, kdy povinný rodič přestal k nezle-
tilému dítěti plnit dobrovolně výživné, resp.
je plnil v omezené míře; avšak, jak již uve-
deno shora, za období nejdéle tři roky zpětně
(Hrušáková, M. a kol. Zákon o rodině. Ko-
mentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005,
s. 380).

Jinak řečeno, vyživovací povinnost obou
rodičů, jakož i právo nezletilých dětí na ni,
trvá bez ohledu na to, do čí výchovy je ne-
zletilé dítě právně svěřeno. Vychází se
z toho, že rodič, do jehož výchovy bylo dítě
rozhodnutím soudu svěřeno, poskytuje vý-
živné naturálně. Dojde-li však k situaci,
kdy se nezletilé děti dobrovolně od tohoto
rodiče a s jeho souhlasem odstěhují a sdílí
společnou domácnost s druhým rodičem,
přestává rodič plnit vyživovací povinnost
naturálně a je namístě, aby mu byla stano-
vena relutárně.

Lze tedy připustit, že rozhodnutí o svě-
ření nezletilých dětí do výchovy by mělo
předcházet rozhodování o výši výživného;
ze zákona o rodině však nevyplývá, že by
okamžik stanovení počátku vyživovací po-
vinnosti měl být závislý na právní moci ta-
kového rozhodnutí. Navíc nelze ani pře-

hlédnout, že soud může i bez návrhu před-
běžně upravit otázku výchovného pro-
středí, a neučiní-li to, nelze tuto skutečnost
vyložit k tíži dětí, resp. na vrub jejich práva
na splnění vyživovací povinnosti od obou
rodičů. Jinak řečeno, rozhodnutí o svěření
nezletilých dětí do výchovy jednomu z ro-
dičů nemá konstitutivní účinky ve vztahu
k vyživovací povinnosti, která váže sou-
časně oba rodiče bez ohledu na to, kterému
z nich byly děti rozhodnutím soudu svě-
řeny do výchovy. Počátek stanovení vyži-
vovací povinnosti se proto neváže na
právní moc rozhodnutí soudu o svěření ne-
zletilých dětí do výchovy jednomu z ro-
dičů, nýbrž na okamžik faktické změny po-
měrů, tedy okamžik, kdy jeden z rodičů
přestal vyživovací povinnost určitým způ-
sobem a v určitém rozsahu plnit, a to v pří-
padě nezletilých dětí za období až tři roky
zpětně; v případě dětí zletilých lze výživné
přiznat pouze k okamžiku zahájení soud -
ního řízení (§ 98 odst. 1 zák. o rodině).

Závěr, k němuž Krajský soud v Ostravě
v napadeném rozhodnutí dospěl, je proto
závěrem nesprávným, kterým navíc soud
porušil základní právo stěžovatele a nezle-
tilých dětí podle čl. 32 odst. 4 Listiny, neboť
mu neposkytl ochranu. Tím, že obecný soud
vyloučil ze soudní ochrany tu část výživ-
ného, která odpovídala období od okamžiku,
kdy se nezletilé děti k otci přestěhovaly, až
do okamžiku nabytí právní moci výroku I.
rozsudku Okresního soudu v Opavě, kterým
byly děti svěřeny do výchovy otci, porušil
rovněž právo stěžovatele a nezletilých dětí
na soudní a jinou právní ochranu garanto-
vané čl. 36 odst. 1 Listiny.

S ohledem na shora uvedené Ústavní
soud ústavní stížnosti podle ustanovení
§ 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním
soudu vyhověl a napadený rozsudek Kraj-
ského soudu v Ostravě podle ustanovení
§ 82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona
zrušil.
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2. Stanovení počátku vyživovací
povinnosti

čl. 90 Ústavy

Lze připustit, že rozhodnutí o svě-
ření nezletilého dítěte do výchovy by
mělo předcházet rozhodování o výši vý-
živného; ze zákona č. 94/1963 Sb., o ro-
dině, však nevyplývá, že by okamžik sta-
novení počátku vyživovací povinnosti
měl být závislý na právní moci takového
rozhodnutí.

Nález Ústavního soudu České republiky
ze dne 17. 10. 2006, sp. zn. IV. ÚS 246/06 

SbÚS 190/2006, sešit č. 43/2006

Z odůvodnění:

Ústavní soud přezkoumal napadené roz-
hodnutí z hlediska tvrzeného porušení
ústavně zaručených práv stěžovatele a dospěl
k závěru, že ústavní stížnost je důvodná.

Problematikou, která je předmětem této
ústavní stížnosti, se Ústavní soud zabýval již
ve shora citovaném nálezu sp. zn. IV. ÚS
257/05, přičemž IV. senát Ústavního soudu
nemá důvod, proč by se od tohoto rozhod-
nutí odchyloval. Pro stručnost zde budou
uvedeny stěžejní části odůvodnění nálezu
sp. zn. IV. ÚS 257/05.

Ústavněprávní základ ochrany rodiny
a rodičovství je obsažen v čl. 32 Listiny.
Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je
uložena zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rodině“). Vyživovací povinnost,
na kterou mají děti právo, se vztahuje zá-
sadně na oba rodiče, přičemž stanovení je-
jího rozsahu je věcí kritérií vyplývajících
z konkrétních ustanovení zákona o rodině
(schopnosti, možnosti a majetkové poměry
rodičů). Jinak řečeno, stát je povinen na zá-
kladě čl. 32 odst. 4 Listiny poskytnout

ochranu tomuto právu dětí tak, že stanoví
povinnost tomu z rodičů, který o děti bez-
prostředně nepečuje, aby nesl náklady sta-
novené soudem na jeho výživu. Přitom, jak
již uvedeno, konkrétní podmínky výkonu
tohoto práva a jemu odpovídající povin-
nosti rodiče bezprostředně nepečujícího
o dítě stanoví zákon o rodině. Výklad a apli -
kace zákona o rodině obecným soudem,
který je povolán poskytovat tomuto právu
ochranu (čl. 90 Ústavy České republiky),
nemohou být zcela autonomní, ale je vždy
třeba sledovat, zda nevybočují z rámce
účelu stanoveného čl. 32 odst. 4 Listiny.

V daném případě dospěl odvolací soud
k závěru, že pro stanovení vyživovací po-
vinnosti je rozhodující právní, a nikoliv fak-
tický stav. Jinak řečeno, konstatoval, že vý-
živné lze přiznat pouze od okamžiku nabytí
právní moci rozhodnutí, jímž se mění před-
chozí rozhodnutí o svěření nezletilého do vý-
chovy matce a dítě se svěřuje do výchovy
otce, a to bez ohledu na prokázaný faktický
stav, že nezletilý J. K. žil již od 2. 2. 2004 ve
společné domácnosti se stěžovatelem. Ta-
kové závěry podle Ústavního soudu vybočují
z účelu sledovaného čl. 32 odst. 4 Listiny.

Podle zákona o rodině váže vyživovací
povinnost oba rodiče bez ohledu na to, do
čí výchovy je nezletilé dítě svěřeno. Jest -
liže je dítě svěřeno do výchovy jednoho
z rodičů, soud zpravidla stanoví konkrétní
vyživovací povinnost pouze rodiči, kterému
nebylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy.
Předpokládá se totiž, že rodič, kterému bylo
nezletilé dítě svěřeno do výchovy, plní svoji
vyživovací povinnost k dítěti zejména vý-
konem osobní péče o dítě, naturálně, posky-
továním bydlení apod. (srov. Hrušáková, M.
a kol. Zákon o rodině. Komentář. 3. vydání.
Praha : C. H. Beck, 2005, s. 379). Zákon
o rodině však nevylučuje ani to, aby soud
rozhodl o výši výživného i v případě rodiče,
do jehož výchovy je dítě pravomocně svě-
řeno, pokud vyživovací povinnost neplní.
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Určuje-li pak soud vyživovací povin-
nost, musí stanovit její počátek, a to zásadně
ode dne, kdy povinný rodič přestal k nezle-
tilému dítěti plnit dobrovolně výživné, resp.
je plnil v omezené míře; avšak za období
nejdéle tři roky zpětně (Hrušáková, M.
a kol. Zákon o rodině. Komentář. 3. vydání.
Praha : C. H. Beck, 2005, s. 380).

Jinak řečeno, vyživovací povinnost obou
rodičů, jakož i právo nezletilých dětí na ni,
trvá bez ohledu na to, do čí výchovy je ne-
zletilé dítě právně svěřeno. Vychází se
z toho, že rodič, do jehož výchovy bylo dítě
rozhodnutím soudu svěřeno, poskytuje vý-
živné naturálně. Dojde-li však k situaci,
kdy se nezletilé dítě od tohoto rodiče od-
stěhuje a sdílí společnou domácnost s dru-
hým rodičem, přestává první rodič plnit vy-
živovací povinnost naturálně a je namístě,
aby mu byla stanovena relutárně.

Lze tedy připustit, že rozhodnutí o svě-
ření nezletilého dítěte do výchovy by mělo
předcházet rozhodování o výši výživného;
ze zákona o rodině však nevyplývá, že by
okamžik stanovení počátku vyživovací po-
vinnosti měl být závislý na právní moci ta-
kového rozhodnutí. Navíc nelze ani přehléd-
nout, že soud může i bez návrhu předběžně
upravit otázku výchovného prostředí, a ne-
učiní-li to, nelze tuto skutečnost vyložit
k tíži dětí, resp. na vrub jejich práva na spl-
nění vyživovací povinnosti od obou rodičů.
Jinak řečeno, rozhodnutí o svěření nezleti-
lého dítěte do výchovy jednomu z rodičů
nemá konstitutivní účinky ve vztahu k vy-
živovací povinnosti, která váže současně
oba rodiče bez ohledu na to, kterému z nich
bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do
výchovy. Počátek stanovení vyživovací po-
vinnosti se proto neváže na právní moc roz-
hodnutí soudu o svěření nezletilého dítěte
do výchovy jednomu z rodičů, nýbrž na
okamžik faktické změny poměrů, tedy oka-
mžiku, kdy jeden z rodičů přestal vyživo-
vací povinnost určitým způsobem a v urči-

tém rozsahu plnit, a to v případě nezletilého
dítěte za období až tři roky zpětně; v pří-
padě dětí zletilých lze výživné přiznat
pouze k okamžiku zahájení soudního řízení
(§ 98 odst. 1 zák. o rodině).

Závěr, k němuž Krajský soud v Ostravě
v napadeném rozhodnutí dospěl, je proto
závěrem nesprávným, kterým navíc soud
porušil základní právo stěžovatele a jeho
nezletilého syna podle čl. 32 odst. 4 Lis-
tiny, neboť mu neposkytl ochranu. Tím, že
obecný soud vyloučil ze soudní ochrany tu
část výživného, která odpovídala období od
okamžiku, kdy se nezletilý J. K. k otci pře-
stěhoval, až do okamžiku nabytí právní
moci rozsudku Okresního soudu v Opavě,
kterým byl nezletilý J. K. svěřen do vý-
chovy otci, porušil rovněž právo stěžova-
tele a nezletilého na soudní a jinou právní
ochranu garantované čl. 36 odst. 1 Listiny.

S ohledem na to, že shora uvedené zá-
věry plně dopadají i na projednávanou věc,
Ústavnímu soudu nezbylo, než podle § 82
odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu
ve výroku označené rozhodnutí zrušit.

3. Důvod nepřiznání výživného
pro rozpor s dobrými mravy

§ 96 odst. 2 zák. o rodině

Rozpor s dobrými mravy jako důvod
nepřiznání výživného dle § 96 odst. 2
zák. o rodině je spjat s jednáním osoby,
která se přiznání výživného domáhá,
a nikoli s jednáním osob jiných, ať již
povinných, tj. těch, vůči kterým směřuje
nárok na plnění vyživovací povinnosti,
anebo osob třetích.

V řízení o ústavních stížnostech před-
stavují první skupinu případů, v nichž
Ústavní soud ingeruje do rozhodovací
činnosti obecných soudů, ty případy, ve

Obecně
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