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v minulosti doložen k administraci jiných nepojistných sociálních dávek, není nutné znovu 
doklad předkládat, krajská pobočka Úřadu práce si tuto skutečnost může ověřit náhledem 
do svých agendových informačních systémů. 

K odst. 4
Pokud je výživné vymáháno v zahraničí, musí být k žádosti o náhradní výživné do-

ložen rovněž doklad v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce) o tom, že byl podán 
návrh na výkon rozhodnutí příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživ-
ného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Související ustanovení:
§ 5 – orgán rozhodující o náhradním výživném, § 6 – účastníci řízení

Související předpisy:
§ 37, § 44, § 45 spr. řádu, – § 209 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, – § 26 odst. 2, § 75b odst. 3 
písm. a), § 76 odst. 1 písm. a), § 162 odst. 1, § 251 až 351a o. s. ř., – § 30 písm. b), § 35 až 73a, § 90 
odst. 3 ex. řádu, – § 613, § 859, § 911 až 913, § 915 až 919, § 921 až 923, § 956, § 961, § 1626, 
§ 1988, § 1991 obč. zák.

§ 8
Výplata náhradního výživného

(1) Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci následujícím 
po kalendářním měsíci, za který náleží. 

(2) Náhradní výživné se vyplácí nejdříve za kalendářní měsíc, v němž byla podána 
žádost.

(3) Nedosahuje-li náhradní výživné za kalendářní měsíc alespoň částky 100 Kč, 
vyplácí se jednou za 4 kalendářní měsíce.

(4) Výplata náhradního výživného v dalším období 4 kalendářních měsíců náleží, 
jestliže oprávněná osoba nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto 
období prokáže výši uhrazeného výživného za období 4 kalendářních měsíců před-
cházejících těmto 4 kalendářním měsícům, na které se nárok na výplatu náhradní-
ho výživného prokazuje. Neprokáže-li se do této doby výše uhrazeného výživného, 
rozhodnutím se výplata náhradního výživného zastaví, a to od splátky náležející za 
kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši uhrazeného výživného. 

(5) Neprokáže-li se výše uhrazeného výživného ani do konce posledního kalendář-
ního měsíce v období 4 kalendářních měsíců, za které by se mělo náhradní výživné 
vyplácet, nárok na náhradní výživné rozhodnutím vydaným Úřadem práce zaniká.

(6) Náhradní výživné se vyplácí v české měně převodem na platební účet urče-
ný oprávněnou osobou nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí oprávněné 
osoby. 

(7) Požádá-li oprávněná osoba o změnu způsobu výplaty náhradního výživného, 
Úřad práce provede změnu způsobu výplaty náhradního výživného od kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla žádost o změnu způsobu 
výplaty doručena.
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Důvodová zpráva (k § 8):
Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který výživné náleží, 
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci. Náhradní výživné je jako 
dávka poskytováno zpětně, nejdříve od prvního dne v kalendářním měsíci, v němž si žadatel podal 
žádost. Pokud oprávněná osoba splní podmínky nároku již v měsíci, kdy podala žádost, bude jí ná-
hradní výživné vyplaceno již za tento měsíc. Pokud by podmínky splnila až později, přestože žádost již 
byla podána, bude se náhradní výživné vyplácet až od měsíce, kdy oprávněná osoba splní podmínky 
nároku.
Náhradní výživné se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený oprávněnou osobou, 
nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí oprávněné osoby. Oprávněná osoba je povinna 
v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li o změnu způsobu 
výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce ČR povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.
Nedosahuje-li náhradní výživné za kalendářní měsíc alespoň částky 100 Kč, vyplácí se jednou za 
4 kalendářní měsíce.
Jednou za 4 kalendářní měsíce se bude prokazovat výši uhrazeného výživného, neboť výše náhrad-
ního výživného vychází z rozdílu mezi uloženým a uhrazeným výživným a tato výše se stanovuje vždy 
na období 4 kalendářních měsíců. Aby bylo tedy náhradní výživné vyplaceno další následující 4 ka-
lendářní měsíce, musí se nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období prokázat 
výše uhrazeného výživného za období 4 kalendářních měsíců předcházejících těmto 4 kalendářním 
měsícům, na které se nárok na výplatu náhradního výživného prokazuje. Neprokáže-li se do této doby 
výše uhrazeného výživného, zastaví se výplata náhradního výživného od splátky náležející za kalen-
dářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů. Neprokáže-li se výše uhrazeného výživného 
ani do konce posledního kalendářního měsíce v období 4 kalendářních měsíců, za které by se mělo 
náhradní výživné vyplácet, nárok na dávku zaniká. Uhrazené výživné se prokazuje především výpisy 
z účtů, písemnými potvrzeními o zaplacení výživného a poštovními poukázkami.

Příklad:
Náhradní výživné vyplácené v lednu, únoru, březnu a dubnu 2021 vychází z částek uloženého 
a uhrazeného výživného za měsíce prosinec, listopad, říjen a září 2020. Aby bylo náhradní 
výživné vypláceno v dalších měsících, tzn. v květnu, červnu, červenci a srpnu 2021, musí 
být doloženo uhrazené výživné za měsíce leden, únor, březen a duben 2021 nejpozději do 
konce měsíce května 2021. Neprokáže-li se do této doby výše uhrazeného výživného, zastaví 
se výplata náhradního výživného od splátky náležející za květen 2021. Neprokáže-li se výše 
uhrazeného výživného ani do konce měsíce srpna 2021, nárok na dávku zaniká.

K § 8
Ustanovení § 8 popisuje proces výplaty dávky náhradního výživného. V jednotlivých 

ustanoveních rozpracovává základní principy tohoto procesu, které jsou běžné u nepojist-
ných sociálních dávek. Obecně je možné konstatovat, že se jedná o princip, kdy dávka re-
aguje na situace z bezprostřední minulosti. A dále pak o princip, kdy dávka náhradního vý-
živného (tak jako jiné nepojistné sociální dávky) není zálohou, nýbrž „zpětným“ plněním. 

K odst. 1
Ustanovení odstavce 1 stanovuje princip, který platí i u dalších nepojistných sociálních 

dávek, především dávek státní sociální podpory. Jedná se o princip „zpětného plnění“, kdy 
je výplata dávky realizována v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, 
za který náleží. To znamená, že červencový nárok na dávku náhradního výživného bude 
vyplacen v měsíci srpnu.
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K odst. 2
Náhradní výživné je jako dávka poskytováno nejdříve od prvního dne v kalendářním 

měsíci, v němž si žadatel podal žádost, což znamená, že u náhradního výživného je vylou-
čena možnost požádat o něj zpětně. 

Pokud dojde k situaci, že žádost bude sice podána u věcně a místně příslušného úřadu, 
ale žadatel v okamžiku podání žádosti nesplní podmínky nároku na náhradní výživné, bude 
náhradní výživné náležet až od měsíce, kdy oprávněná osoba splní podmínky nároku na 
náhradní výživné. Pokud však oprávněná osoba splní podmínky nároku již v měsíci, kdy 
podala žádost, bude jí náhradní výživné náležet již za tento měsíc. 

K odst. 3
Ustanovení odstavce 3 opět reflektuje běžný princip užívaný u ostatních nepojistných 

sociálních dávek, kdy je výplata malých měsíčních částek dávky kumulována do výplaty 
jedné. Smyslem tohoto principu je jednodušší administrace a zejména finanční úspora. 
Náhradní výživné, které nedosahuje za kalendářní měsíc alespoň částky 100 Kč, je tudíž 
vypláceno jednou za čtyři kalendářní měsíce najednou. 

K odst. 4 a 5
Tato ustanovení rozpracovávají princip reflexe bezprostřední minulosti pro stanovení 

výše dávky. Dávka náhradního výživného se vyplácí na období 4 kalendářních měsíců 
a její výše vychází z plnění vyživovací povinnosti za předchozí 4 kalendářní měsíce. Dáv-
ka a její výše tedy vychází z plnění vyživovací povinnosti v bezprostřední minulosti. 

Jednou za 4 kalendářní měsíce oprávněná osoba musí doložit výši uhrazeného výživ-
ného, neboť výše dávky náhradního výživného vychází z rozdílu mezi uloženým a uhra-
zeným výživným a tato výše se stanovuje vždy na období následujících 4 kalendářních 
měsíců. 

Oprávněná osoba musí doložit doklady o hrazení vyživovací povinnosti (výpis z účtu, 
poštovní poukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení výživného), případně prohlásí, že jí 
nebylo v daném období na výživném od povinné osoby zaplaceno nic. 

Aby mohla být dávka náhradního výživného vyplacena další následující 4 kalendář-
ní měsíce, musí se nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce aktuálního období 
pobírání dávky prokázat výše uhrazeného výživného za období 4 kalendářních měsíců 
předcházejících těmto 4 kalendářním měsícům, na které se nárok na výplatu náhradního 
výživného prokazuje. Pokud se do této doby výše uhrazeného výživného neprokáže, Úřad 
práce výplatu náhradního výživného rozhodnutím zastaví, a to od splátky náležející za 
kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši uhrazeného výživného. 

Neprokáže-li se výše uhrazeného výživného ani do konce posledního kalendářního 
měsíce v období 4 kalendářních měsíců, za které by se mělo náhradní výživné vyplácet, 
nárok na dávku rozhodnutím zaniká. 

Úřad práce v obou případech vede správní řízení z moci úřední včetně zaslání ozná-
mení o zahájení správního řízení z moci úřední podle § 46 spr. řádu a vyrozumění o mož-
nosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním podle § 36 odst. 3 spr. řádu. 
Výsledkem je vydání rozhodnutí o zastavení výplaty, případně rozhodnutí o zániku nároku 
na dávku.

Tato úprava je opět již používána u jiných nepojistných sociálních dávek.
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Příklad:
Náhradní výživné za červenec, srpen, září a říjen 2021 vychází z částek uloženého 
a uhrazeného výživného za 4 předcházející kalendářní měsíce, což jsou březen, 
duben, květen a červen 2021. Aby bylo náhradní výživné vypláceno v dalších mě-
sících, tzn. v listopadu a prosinci 2021 a dále lednu a únoru 2022, musí být dolo-
ženo uhrazené výživné za 4 předcházející kalendářní měsíce (červenec, srpen, září 
a říjen 2021) nejpozději do konce měsíce listopadu 2021. Úřad práce v listopadu 
2021 vyzve oprávněnou osobu k doložení podkladů pro rozhodnutí. Pokud osoba 
podklady nedoloží, zašle oznámení o zahájení řízení z moci úřední ve věci zasta-
vení výplaty náhradního výživného, a poté vydá rozhodnutí o zastavení výplaty 
náhradního výživného. Neprokáže-li se výše uhrazeného výživného ani do konce 
měsíce února 2022, zahájí se řízení z moci úřední o zániku nároku na dávku ná-
hradní výživné a je vydáno rozhodnutí o zániku nároku na náhradní výživné.

K odst. 6 a 7
Náhradní výživné se vyplácí v české měně, vždy zaokrouhlené na celé koruny nahoru, 

převodem na platební účet určený oprávněnou osobou nebo poštovním poukazem, a to po-
dle rozhodnutí oprávněné osoby. Za určitých okolností může být platba náhradního výživ-
ného realizována i do zahraničí, na zahraniční bankovní účet. Zejména půjde o situace, kdy 
bude nárok na náhradní výživné náležet osobám, jejichž nárok vyplývá z přímo použitel-
ných předpisů Evropské unie. Zjednodušeně je možné říci, že půjde o rodinné příslušníky 
občanů Evropské unie, kteří jsou v České republice ekonomicky aktivní.

Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být 
dávka vyplácena. Požádá-li o změnu způsobu výplaty dávky náhradního výživného, je 
Úřad práce povinen provést změnu způsobu výplaty dávky náhradního výživného od ka-
lendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla žádost o změnu vý-
platy doručena. 

Související ustanovení:
§ 4 – výše náhradního výživného, § 7 – žádost o náhradní výživné

Související předpisy:
§ 10, § 11, § 36, § 44 až 47 spr. řádu

§ 9
Změna výše náhradního výživného

(1) Změní-li se výše vyživovací povinnosti a oprávněná osoba o tom Úřad práce 
informuje podle § 13, provede se změna výše náhradního výživného od kalendářního 
měsíce, ve kterém se stal vykonatelným titul určující novou výši vyživovací povin-
nosti.

(2) Změní-li se výše vyživovací povinnosti a oprávněná osoba o tom Úřad práce 
neinformuje podle § 13, provede se 
a) zvýšení náhradního výživného od kalendářního měsíce následujícího po kalen-

dářním měsíci, kdy byla tato skutečnost zjištěna, 
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b) snížení náhradního výživného od kalendářního měsíce, ve kterém se stal vykona-
telným titul určující novou výši vyživovací povinnosti.
Ustanovení o přeplatku tím není dotčeno.
(3) Výše náhradního výživného se mění také v závislosti na plnění výše měsíční 

dávky výživného určené v exekučním titulu, nová výše náhradního výživného se sta-
novuje vždy na období 4 kalendářních měsíců.

Důvodová zpráva (k § 9):
Krajská pobočka Úřadu práce ČR změní výši náhradního výživného v případě, kdy se změní výši 
stanoveného běžného výživného. Výše náhradního výživného vychází z rozdílu mezi uloženým a uhra-
zeným výživným a tato výše se stanovuje vždy na období 4 kalendářních měsíců. Každé 4 kalendářní 
měsíce je oprávněná osoba povinna doložit výši uhrazeného výživného, krajská pobočka Úřadu práce 
ČR však pro výpočet výše náhradního výživného musí znát také výši tzv. běžného výživného uloženého 
exekučním titulem. Oprávněná osoba je tedy povinna krajskou pobočku Úřadu práce ČR informovat 
také o změně výše vyživovací povinnosti. Pokud se rozhodnutím, které je exekučním titulem, změní 
výše výživného, je oprávněná osoba povinna do osmi dnů od vykonatelného rozhodnutí informovat 
krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Pokud tuto povinnost splní, provede se změna výše náhradního 
výživného od kalendářního měsíce, ve kterém se stal vykonatelným titul určující novou výši vyživova-
cí povinnosti. Pokud oprávněná osoba tuto povinnost nesplní a krajskou pobočku Úřadu práce ČR 
neinformuje, náhradní výživné se zvýší od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
kdy byla tato skutečnost zjištěna a sníží se od kalendářního měsíce, ve kterém se stal vykonatelným 
titul určující novou výši vyživovací.
Výše náhradního výživného se mění také v závislosti na plnění výše měsíční dávky výživného určené 
v exekučním titulu, nová výše náhradního výživného se stanovuje vždy na období 4 kalendářních 
měsíců.

K § 9
Ustanovení § 9 upravuje situaci, kdy se soudním rozhodnutím (exekuční titul) změní 

výše vyživovací povinnosti. Vzhledem k tomu, že dávka náhradního výživného vychází 
z výše stanovené vyživovací povinnosti, musí na změnu rozhodnutí soudu reagovat.

K odst. 1
Změní-li se výše vyživovací povinnosti, je oprávněná osoba povinna Úřad práce o této 

skutečnosti do 8 dnů informovat. Povinnost vyplývá z § 13 zák. o náhradním výživném, 
jedná se o změnu rozhodných skutečností, které je oprávněná osoba povinna hlásit. 

V případě, že oprávněná osoba svou povinnost splní a změnu ve lhůtě nahlásí, pro 
změnu výše dávky náhradního výživného je relevantní kalendářní měsíc, ve kterém se stal 
vykonatelným titul určující novou výši vyživovací povinnosti. 

Nově stanovená výše vyživovací povinnosti se zohlední tak, aby byl zachován princip 
tzv. rozhodných období (dávka reaguje na události z bezprostřední minulosti). Změna výše 
dávky náhradního výživného se tudíž projeví v období následujícím po období, na které je 
nárok na dávku uplatňován.

Příklad:
Vyživovací povinnost byla stanovena ve výši 2 000 Kč měsíčně, povinná osoba 
však na výživné nic nehradí. Nárok na náhradní výživné byl uplatněn v červen-
ci 2021, rozhodné období, ze kterého se pro stanovení nároku a výše náhradního 


