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Anotace 
Práce představuje komparaci právní úpravy výživného ve vybraných státech Evropy. Zaměřuje se na 
popis právní úpravy výživného v jednotlivých státech a na podmínky pro poskytování zálohového 
výživného. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou a praxí v České republice. 
 
Annotation 
This study deals with the comparison of the legal regulations applicable to maintenance payments in 
selected European countries. It focuses on the description of the law in each country and on the 
conditions under which the state may provide an advance on unpaid maintenance payments. The study 
also includes a comparison with the law and practices in the Czech Republic. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se  
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Úvod 
 
Práce představuje komparaci právní úpravy výživného ve vybraných státech Evropy. Záměrem práce 
je srovnání právní úpravy této problematiky v jednotlivých zemích, analyzovány jsou zejména 
následující okruhy: 
 

• výpočet výše výživného, 
• valorizace výživného, 
• minimální výše výživného, 
• zálohové výživné. 

 
Na základě důvodové zprávy k věcnému záměru zákona o zálohovaném výživném1, která obsahuje 
komparaci situace v evropských zemích, lze rozdělit tyto země na ty, které v případě neplacení 
výživného poskytují zálohové výživné (např. Maďarsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, 
Belgie, Francie), na země, které poskytují tzv. náhradní výživné, které nevymáhají zpět (např. 
Slovensko, v jisté formě také Švédsko) a státy, které zálohové či náhradní výživné dosud neposkytují 
(např. České republika). 
 
Pokud jde o státy, které zálohové či náhradní výživné poskytují, pak ve většině těchto států je 
vymezena doba neplacení výživného ze strany povinné osoby, po kterou je poskytováno zálohové či 
náhradní výživné (v Rakousku, Německu a Švýcarsku se předchozí plnění povinnosti platit výživné 
nesleduje). Stejně tak není v uvedených zemích shoda v tom, zda se pro účely přiznání nároku na 
zálohové či náhradní výživné zkoumá finanční situaci rodiče, který s dítětem žije v jedné domácnosti 
- např. Belgie, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko a některé švýcarské kantony posuzují 
finanční situaci rodiče žijícího s dítětem v jedné domácnosti (jenž výživné nárokuje), naopak v 
Dánsku, Francii, Švédsku a Německu finanční situace na přiznání zálohového výživného nemá žádný 
vliv.2 
 
 
Belgie 
 
V belgickém právu je vymezena povinnost rodičů k výchově a péči a všeobecná vyživovací povinnost, 
pod kterou spadá problematika vyplácení výživného. Základ vyživovací povinnosti lze nalézt v čl. 
203 odst. 1 občanského zákoníku (Code civil)3: 
 
„Otec i matka mají povinnost podílet se na péči, výživě, dohledu, vzdělání a výchově dítěte poměrně 
k svým možnostem.“ 
 
Primárně se jedná o povinnost ve smyslu výchovy, péče a vzdělání, pokud však toto nemůže být 
plněno, může být povinnost nahrazena finančními příspěvky ze strany rodiče. Hmotné možnosti 
rodiče podle občanského zákoníku, konkrétně čl. 203 odst. 2, zahrnují jejich příjmy, majetek a 
všechny další výhody a prostředky, jež zajišťují životní úrovni jim či jejich dětem. 
 
Výpočet výše výživného 

1 Odok: Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném výživném, dostupné na: https://apps.odok.cz/kpl-
detail?pid=KORN9RNHCF4L 

2 Odok: Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném výživném, dostupné na: https://apps.odok.cz/kpl-
detail?pid=KORN9RNHCF4L 

3 Ve francouzském znění dostupné na: http://www.droitbelge.be/codes.asp#civ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Výdaje na výchovu dítěte se mezi rodiče dělí poměrně podle jejich podílu na hmotných možnostech, 
a sice v rozsahu výdajů obvyklých (příspěvky na každodenní existenci dítěte) a výjimečných. 
Povinnost rodičů pokračuje až do doby završení procesu výchovy, tedy do dosažení zletilosti či 
ukončení vzdělávání. Tato povinnost není suspendována ani v případě rodiče, jehož výkon rodičovské 
odpovědnosti byl pozastaven či omezen. 
 
Na žádost rodiče může Tribunál pro záležitosti rodiny (Le tribunal de la famille) rozhodnout o zřízení 
samostatného účtu pro plnění povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti speciálnímu 
orgánu s tím, že určí nezbytnou výši příspěvků obou rodičů, dobu splatnosti i způsob zacházení s 
peněžními prostředky na účtu. 
 
Zálohové výživné 
Problematika zálohového výživného (les avances sur la pension alimentaire) je upravena zejména v 
zákoně z 12. května 2014, jímž byl novelizován zákon z 21. února 20034 týkající se Služby vymáhání 
pohledávek z výživného (Service de créances alimentaires, SECAL) a jehož účelem je zajistit 
efektivní vymáhání pohledávek z výživného. 
 
Konkrétně je zálohové výživné v Belgii vypláceno na základě splnění čtyř podmínek: 
 

1. Věřitel pohledávky z výživného musí mít bydliště v Belgii; 
2. Výživné nebylo zaplaceno zcela nebo z části přinejmenším dvakrát v průběhu posledních 

dvanácti měsíců před podáním žádosti; 
3. Výše výživného musí být určena rozhodnutím exekučního soudu nebo veřejnou listinou; 
4. Čisté měsíční příjmy nemohou v roce 2015 přesáhnout 1800 euro (za každé další dítě se 

přičítá 66 euro). 
 
Za předpokladu splnění těchto podmínek je výše zálohy stejná jako částka určená v rozhodnutí 
exekučního soudu nebo uvedená ve veřejné listině, nejvýše však 175 euro na měsíc a dítě. Stát vyplácí 
zálohu maximálně po dobu 6 měsíců s možností opakování za předpokladu, že podmínky pro výplatu 
jsou nadále plněny. V případě dítěte postiženého je částka dvojnásobná. 
 
Výplatu provádí výše zmíněná SECAL, jež zároveň vymáhá pohledávku po neplatícím rodiči. Může 
vymáhat jak současné, tak i budoucí pohledávky. Přístup ke službě je zdarma, nicméně SECAL má 
nárok na 5% z částky, kterou na dlužníku vymůže v případě, že nepokryje celou výši vyplacené zálohy. 
Pokud se podaří vymoct celou částku na neplatícím rodiči, SECAL tuto částku nestrhává. Na účet 
dlužníka má SECAL nárok na 10% z celkové vymožené částky ve věci. 
 
 
Česká republika 
 
V České republice problematiku výživného do roku 2014 upravoval zákon o rodině (Zákon č. 94/1963 
Sb., o rodině), který byl zrušen nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník), konkrétní úprava vyživovací povinnosti se ale touto změnou právního 
předpisu nijak výrazně nezměnila. V novém občanském zákoníku jsou vyživovací povinnosti 
věnovány § 910-923. 
 
 

4 Ve francouzském znění dostupné na: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl 
____________________________________________________________________________________________ 
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Výpočet výše výživného 
Výše výživného je závislá především na individuálním posouzení situace ze strany soudce 
opatrovnického soudu. Ten může schválit dohodu rodičů o plnění vyživovací povinnosti nebo vydá 
vlastní rozhodnutí a stanoví výši výživného na základě potřeb dítěte a příjmu rodičů. V § 913 jsou 
uvedeny aspekty, které mají vliv na výši výživného: 
 
„(1) Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové 
poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměr povinného. 
(2) Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda 
se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo 
majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Dále je třeba 
přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se 
popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.“ 
 
Soudce, který výši výživného stanoví, tak má právo požadovat listiny dokládající příjem povinných 
i oprávněných osob. 
 
Výše výživného soud vždy stanoví v určité výši měsíčních plateb, tato výše se může měnit jen 
na návrh jedné či druhé strany a výživné může být jak zvýšeno, tak sníženo. V České republice tak v 
tuto chvíli neprobíhá automatická valorizace výživného podle věku dítěte. 
 
Zálohové výživné 
Princip zálohového výživného vypláceného z veřejných zdrojů v případech, kdy povinná osoba 
neplatí a oprávněný nemá dostatečný příjem v České republice nefunguje. V současné době je 
zpracován věcný záměr zákona o zálohovaném výživném 5 , který má za cíl vytvořit opatření 
na podporu rodičů s dětmi, jimž druhý rodič neplatí výživné. V tomto věcném záměru je obsaženo 
5 variant řešení současného stavu v České republice, v němž se rodiče s dětmi dostávají 
do problematických ekonomických situací kvůli tomu, že povinná osoba na své dítě neplatí soudně 
stanovené výživné. Vedle dalších změn má tak věcný návrh zákona za cíl zavedení zálohovaného 
výživného. 
 
 
Francie 
 
Problematika výživného je ve francouzském právním řádu upravena především v občanském 
zákoníku (Code civil)6 a v zákoníku sociálního zabezpečení (Code de la sécurité sociale)7. Rodiče 
mají podle článku 371-2 občanského zákoníku povinnost podílet se na zajištění a vzdělávání dětí i 
v případě, že nežijí s dítětem ve stejné domácnosti. Podíl by se měl odvíjet od možností rodiče i potřeb 
dítěte. Takováto podpora trvá do doby, kdy dítě získá finanční nezávislost, je dospělé a schopné samo 
se uživit, nejméně do 20 let.8 

5 Odok: Knihovna připravované legislativy, dostupné na: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L 
6 V originálním znění dostupné na: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8604388589DD093358BDA2689073C049.tpdila13v_1?cid
Texte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150528 

7 V originálním znění dostupné na: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3D755422D92FB5E529BA5F738C43B6F0.tpdila13v_1?id
SectionTA=LEGISCTA000006156165&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20150528 

8 Service-Public.fr: Pension alimentaire: fixation et versement, dostupné na: http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F991.xhtml 
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Výpočet výše výživného 
Výše výživného je vždy stanovena soudem a jak již bylo řečeno, měla by být odvozena jak 
od možností rodičů, tak od potřeb dítěte. Stanovení výživného by tak mělo probíhat na základě 
individuálního posouzení, v praxi se však často užívají tabulky, ve kterých lze podle měsíčního příjmu 
a počtu dětí zjistit obvyklou výši výživného, tabulka pro rok 2015 je přiložena v příloze. 
 
„Výše podpory na dítě se vypočítává jako podíl příjmu platícího rodiče po odečtení životního minima 
(514 Eur). Tento podíl se mění v závislosti na celkovém počtu dětí, na které rodič výživné platí a 
rozsahu péče o dítě a společného bydlení (snížená péče, klasická péče, střídavá péče).“9 
 
Zvyšování výživného s ohledem na věk dítěte není automatické, může být provedeno opět jen 
po posouzení soudem a na základě soudního rozhodnutí. 
 
Zálohové výživné 
Ve Francii není definováno zálohové výživné, existuje zde ale tzv. příspěvek na podporu rodiny 
(allocation de soutien familial). V článku L523-1 zákoníku sociálního zabezpečení jsou uvedeny 
podmínky pro získání tohoto příspěvku: 
 
„Právo na příspěvek na podporu rodiny má: 
(1) každé dítě, kterému zemřel otec, matka či otec a matka, 
(2) dítě, jehož otec nebyl právně určen, 
(3) dítě, jehož otec, matka nebo otec i matka nejsou schopni nebo se vyhýbají placení výživného 
určeného soudem.“ 
 
Tento příspěvek tak může fungovat jako záloha na pohledávky na výživném. Stává se tak podle článku 
L581-2  zákoníku sociálního zabezpečení v případech, kdy jeden z rodičů neplní vyživovací 
povinnost alespoň po dobu 2 měsíců.10 Příspěvek musí být jako záloha určená soudem a aby byly 
částky vypláceny, soudní rozhodnutí musí být vykonavatelné. V případě, že je výživné vypláceno 
alespoň částečně, je výše příspěvku snížena o takovou část, kterou zaplatil rodič. 
 
Od 1. dubna 2015 jsou vyplácené částky následující: 

• 100,58 Eur na dítě žijící bez jednoho rodiče, 
• 133,38 Eur pro dítě, které žije bez obou rodičů.11 

 
Tyto částky vyplácí organizace vyplácející rodinné dávky (Organisme débiteurs de prestations 
femiliales), hlavně francouzská správa sociálního zabezpečení (Caisse d´allocations familiales). 
Až na výjimky jsou částky vyplacené jako zálohové výživné vymáhány i se zvýšenými náklady řízení. 
 
 

9 Table de reference 2015 pour fixer les pensions alimentaires, dostupné na: http://www.vos-
droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference-pa.pdf 

10 Ministére des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes: Que faire si ma pension alimentaire ne mˇest 
pas versée ou pas totalement versée, dostupné na: http://femmes.gouv.fr/que-faire-si-ma-pension-alimentaire-ne-
mest-pas-versee-ou-pas-totalement-versee/ 

11 Ministére des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes: Laes prestations familiales: présentation des 
différentes prestations, dostupné na: http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
pratiques,91/prestations-familiales,1885/les-prestations-familiales,12626.html 
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Německo 
 
V Německu je hlavním právním předpisem pro problematiku výživného občanský zákoník 
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB 1896) 12 , v němž jsou § 1601-1615 věnovány právě vyživovací 
povinnosti. Otázku zálohového výživného pak upravuje zákon o zabezpečení výživného pro děti 
svobodných matek a otců pomocí zálohového výživného (Unterhaltsvorschussgesetz 1979) 13 . 
Výživné je v Německu podle § 1602 BGB určeno osobám, které se samy nedokážou uživit a 
nezletilým svobodným dětem. Zároveň jsou však chráněni i povinní, v § 1603 BGB je uvedeno, že 
výživné musí odpovídat jejich možnostem a schopnostem a musí jim také po zaplacení výživného 
zůstat část na vlastní péči. Výši výživného dále upravuje § 1610 BGB: 
 
„(1) Částka, která je určena na výplatu výživného je určena stylem dosavadního života (adekvátní 
údržba). 
(2) Výživné má pokrývat náklady na bydlení a náklady na přiměřenou přípravu na povolání, tedy 
náklady na vzdělávání.“ 
 
V Německu je určena také minimální výše výživného, konkrétně v § 1612a odst. 1 BGB: 
 
„Nezletilé dítě může požadovat po rodiči, který s ním nežije v domácnosti minimální výši výživného. 
Minimální výživné je závislé na příspěvku na dítě podle § 32 odst. 6 věta 1 zákona o daních z příjmu. 
Podle věku dítěte se jedná o: 

1. pro období do 6 let věku dítěte 87 %, 
2. za období od 7 do 12 let věku dítěte 100 %, 
3. za období od 13 let věku dítěte 117 % 

jedné dvanáctiny dvojnásobku přídavku na dítě.“ 
 
Výpočet výše výživného 
Určená výše výživného záleží na individuálním posouzení soudců, stejně jako v jiných zemích zde 
ale existují tabulky, které nejsou právně závazné, soudci podle nich však mohou při určování výše 
výživného postupovat. Tzv. Düsseldorfské tabulky vydává Vrchní zemský soud spolkové země 
Severní Porýní – Vestfálsko, jde ale o nejpropracovanější tabulku pro výpočet výše výživného a 
vychází z něj tak soudy po celém Německu. 
 
Düsseldorfská tabulka výše výživného pro rok 2015 (v Eurech) 

Čistý příjem povinného Věk dítěte 
0-5 6-11 12-17 od 18 

1. do 1 500 Eur 317 364 426 488 
2. 1 501-1 900 333 383 448 513 
3. 1 901-2 300 349 401 469 537 
4. 2 301-2 700 365 419 490 562 
5. 2 701-3 100 381 437 512 586 
6. 3 101-3 500 406 466 546 625 

12 V originálním znění dostupné na: http://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG014902377 

13 V originálním znění dostupné na: http://www.gesetze-im-internet.de/uhvorschg/BJNR011840979.html 
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Čistý příjem povinného Věk dítěte 
0-5 6-11 12-17 od 18 

7. 3 501-3 900 432 496 580 664 
8. 3 901-4 300 457 525 614 703 
9. 4 301-4 700 482 554 648 742 

10. 4 701-5 100 508 583 682 781 
Zdroj: http://www.unterhalt.net/duesseldorfer-tabelle.html 
 
Použití tabulky je jiné než je obvyklé v České republice, částky v ní uvedené nejsou konečné. To je 
znatelné na příkladu, který k vysvětlení německé právní úpravy uvádí ministerstvo spravedlnosti ČR 
v metodickém materiálu pro sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na děti 
(materiál obsahuje i srovnávací informace k německé a rakouské právní úpravě): „Otec, jehož čistý 
měsíční příjem je 1 600 Eur, má platit výživné na jedno šestileté dítě, které žije se svoji matkou, 
od čistého měsíčního příjmu otce se nejprve odečtou tzv. výdaje spojené s prací (berufsbedingte 
Aufwedungen), za něž se obvykle považuje 5 % čistého měsíčního příjmu (nejméně ovšem 50 Eur, 
nejvýše 150 Eur měsíčně). Po odečtení těchto výdajů, tj. 80 Eur, zbude 1 520 Eur a povinný se dostane 
do druhé příjmové skupiny (1 501 – 1 900 Eur). Podle věku dítěte se použije okénko tabulky pro 6-11 
let, tj. 3683 Eur. Následně se odečte polovina přídavku na dítě (Kindergelt), tj. 92 Eur, samozřejmě 
za předpokladu, že matka tuto sociální dávku pobírá. Výsledkem je výživné ve výši 291 Eur 
měsíčně.“14 
 
Výše přídavku na dítě je pro rok 2015 stanovena v následující výši15: 

• 1 dítě   184 Eur 
• 2 děti   184 Eur 
• 3 děti   190 Eur 
• 4 a více dětí  215 Eur. 

 
Zálohové výživné 
Jak již bylo zmíněno, i v Německu je možné využít zálohových plateb na výživné od státu, potažmo 
od orgánu péče o mládež (Jugendamt). Otázky zálohového výživného upravuje zákon o zabezpečení 
výživného pro děti svobodných matek a otců pomocí zálohového výživného. V § 1 tohoto zákona 
jsou uvedeny podmínky, které musí oprávněná osoba splňovat: 
 
„(1) Nárok na zálohové výživné mají osoby, které: 

1. jsou ve věku do 12 dokončených let, 
2. žijí ve společné domácnosti s jedním ze svých rodičů, který je svobodný, ovdovělý nebo 

rozvedený, nebo který trvale žije odděleně od svého manžela nebo partnera, 
3. nedostávají vůbec nebo ne pravidelně: 

1. výživné od druhého rodiče, nebo, 
2. pokud rodič zemřel, sirotčí důchod.“ 

 

14 Ministerstvo spravedlnosti. Metodický materiál pro sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na 
děti, k dispozici v elektronické verzi zde: http://files.adikia.cz/200000296-
3d5d23da7b/Metodick%C3%BD%20pokyn%20na%20sjednocov%C3%A1n%C3%AD%20rozhodov%C3%A1n%
C3%AD%20sod%C5%AF%20v%20ot%C3%A1zce%20v%C3%BD%C5%BEivn%C3%A9ho.pdf 

15 Kindergelt.org: Kindergelt Ratgeber 2015, dostupné na: http://www.kindergeld.org/ 
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Dále musí mít oprávněné osoby trvalý pobyt na území Německa, případně povolení k pobytu 
opravňující vykonávat výdělečnou činnost. Zároveň je v § 3 daného zákona stanovena maximální 
doba, po kterou je možné vyplácet zálohové výživné, a to 72 měsíců, tedy 6 let. Výše zálohového 
výživného vychází z již citovaného § 1612a občanského zákoníku o minimální výši výživného.16 
 
 
Norsko 
 
Stejně jako v jiných zemích, i v Norsku mají rodiče povinnost pečovat o své děti i v případě, že s nimi 
nežijí v jedné domácnosti. Otázky výživného jsou řešeny především v zákoně o dětech (Hovednr. 
55)17 a zákoně o zálohovém výživném (forskotteringsloven)18. Zákon o dětech v § 67 uvádí: 
 
„Rodiče, které nežijí s dítětem, musí platit alimenty ve formě pravidelných plateb. Také rodičům 
žijícím s dítětem ve společné domácnosti může být nařízena platba výživného v případě, že 
zanedbávají povinnou péči podle § 66.“ 
 
Povinnost platit výživné je v Norsku do 18 let věku dítěte, déle pouze v případě, kdy dítě v tomto 
věku ještě navštěvuje střední školu.19 
 
Výpočet výše výživného 
Výše výživného je závislá na několika faktorech, které zahrnují výdaje na spotřebu, životní náklady, 
náklady na péči o děti, přepravní náklady i příjmy rodičů, věk dítěte a případný příjem dítěte. Výše 
výživného se určuje s velkým ohledem právě na příjem20 rodiče, který má výživné platit, musí mu 
zůstat část příjmu pokrývající jeho osobní výdaje, prostředky na obživu, daně a příspěvky na sociální 
zabezpečení. V zákonu o dětech jsou také stanoveny věkové kategorie, podle kterých se náklady 
hodnotí. Dané kategorie jsou následující: 0-5 let, 6-10 let, 11-14 let a věk od 15 let. 
 
Zálohové výživného 
Také v Norsku byla zavedena varianta zálohového výživného, které je vypláceno v případě, že rodič 
výživné neplatí vůbec či ne úplně. Pro nárok na výplatu zálohy na výživné je třeba splnit několik 
podmínek: 

• dítě je ve věku do 18 let, 
• nežije s oběma rodiči ve společné domácnosti (zároveň nežije v dětském domově či jiné 

instituci péče o dítě), 
• má trvalý pobyt v Norsku a žije zde, 
• rodič, který s dítětem nežije ve společné domácnosti, neplní vyživovací povinnost vůbec či 

jen částečně.21 
 
Výše zálohového výživného se zvyšuje v 11 letech věku dítěte o 1/3. Konkrétní částky zálohového 

16 Unterhalt.net: Unterhaltsvorschuss durch das Jugendamt, dostupné na: 
http://www.unterhalt.net/kindesunterhalt/unterhaltsvorschuss.html 

17 Dotčené části v originálním znění dostupné na: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/148181.cms 
18 V originálním znění dostupné na: https://www.nav.no/rettskildene/lov/L19890217-2_P3#L19890217-2_P3 
19 NAV: Fastsettelse og endring av barnebidrag, dostupné na: 

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barnebidrag/Bidragsregler+fastsettelse+av+bidrag/Fastsette+og+endre+bidr
ag 

20 Jedná se o hrubý příjem. 
21 NAV: Advance support payment, dostupné v anglickém jazyce na: 

https://www.nav.no/en/Home/Benefits+and+services/Relatert+informasjon/Advance+support+payment.805368912.
cms#chapter-3 
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výživného jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Zálohové výživné – sazby platné od 1. 7. 2014 do 1. 7. 2015 
 Částky za měsíc pro děti mladší 

11 let 
Částky za měsíc pro děti starší 

11 let 
Zvýšená záloha 1 470 norských korun 1 840 norských korun 
Obvyklá záloha 1 100 norských korun  
Snížená záloha 730 norských korun  
Zdroj: nav.no22 
 
 
Rakousko 
 
V Rakousku dává této problematice právní rámec především všeobecný občanský zákoník z roku 
1811 (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Erbl'ander der Oesterreichischen 
Monarchie - ABGB)23 , zákon o poskytování záloh na výživné (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 - 
UVG)24 a generální zákon o sociálním pojištění (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG)25. 
Vyživovací povinnost je stejně jako v jiných zemích dána ze zákona. V § 231 odst. 1 je uvedeno: 
 
„Rodiče mají přispět k pokrytí přiměřených životních potřeb dítěte s ohledem na jejich schopnosti, 
možnosti, potenciál, ale také s ohledem na jeho síly.“ 
 
Výpočet výše výživného 
V Rakousku existují také tabulky výživného, které vycházejí z peněžních výdajů na dítě a ukazují jak 
tzv. obvyklé výživné (Regelbedarf), tak horní hranici výživného. Statistiku každý rok zpracovává 
rakouský centrální statistický úřad. Hodnoty maximálního výživného se liší jak podle věku dítěte, tak 
podle výše příjmů rodičů. 
 
Obvyklé výživné pro období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 (za měsíc, v Eurech) 

Věk dítěte Procentní část z 
čistého příjmu26 

Obvyklé výživné Horní hranice 

0-3 roky 16 197,00 492,50 
do 6 let 16 253,00 632,50 
do 10 let 18 326,00 815,00 
do 15 let 20 372,00 930,00 
do 19 let 22 439,00 1 097,50 

22 NAV: Bidrag – forskudd og inntektsgrenser, dostupné na: 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Snarveier/Satser.380089.cms?kap=380094   

23 V originálním znění dostupné na: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622 

24 V originálním znění dostupné na: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002710 

25 V originálním znění dostupné na: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147 

26 Od hrubého příjmu jsou odečteny daně, pojištění a existenční minimum povinného, více na: 
http://www.stridavka.cz/chybi-nam-pravidla-pro-urcovani-vyzivneho.html 
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Věk dítěte Procentní část z 
čistého příjmu26 

Obvyklé výživné Horní hranice 

do 28 let 22 550,00 1 375,00 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat http://www.austrianlaw.at/cms/index.php?id=1295 
 
Tyto tabulky mají jen doporučující charakter, soudci určující výši výživného se jimi však často řídí. 
Výjimky lze udělit vedle případů, kdy má rodič velmi vysoký příjem také rodičům, jejichž příjem je 
podprůměrný. 
 
Zálohové výživné 
Zálohové výživné se řídí již zmíněným zákon o poskytování záloh na výživné pro děti. Pro plnění 
zálohového výživného musí být splněno několik podmínek: 

• oprávněná osoba má obvyklé bydliště v Rakousku, je rakouským státním příslušníkem nebo 
je bez státního příslušenství, 

• povinný neplní vyživovací povinnostech, 
• existuje vynutitelný nárok na výživné. 

 
Jeho výše je dána v § 5 jako procentní část z vynutitelného nároku. V § 6 odst. 2 jsou dány konkrétní 
procentní části z dluhu podle věku dítěte: 
 
„1. do konce měsíce před dovršením 6 let věku 35 %, 
 2. od tohoto věku do konce měsíce před dovršením 14 let věku 50 %, 
 3. od tohoto věku od 65 % do maximální částky uvedené v odst. 1, částky jsou zaokrouhleny na celá 
Eura.“ 
 
Horní hranice vyplacené částky zálohového výživného je podle § 6 odst. 1 dána sirotčím důchodem. 
Sirotčí důchod je podle generálního zákona o sociálním pojištění stanoven následovně: 
 
Výše sirotčího důchodu podle věku 
Sirotčí důchod podle věku Částka (za měsíc, v Eurech) 
do věku 24 let 320,84 
    pokud zemřeli oba rodiče 481,75 
po 24. roku života 570,14 
    pokud zemřeli oba rodiče 872,31 
 
Zároveň je v zákoně o poskytování záloh na výživné v § 8 uvedena maximální doba, po kterou může 
být zálohové výživné vypláceno. Platby zálohového výživného budou ukončeny v případě, že 
pominou podmínky pro vyplácení zálohového výživného, nejdéle však po 5 letech. 
 
 
Slovensko 
 
Na Slovensku je klíčovým právním předpisem upravujícím problematiku výživného zákon o rodině 
(Zákon č. 36/2005 Z. z., o rodine)27, zálohové výživné pak konkrétněji upravuje zákon o náhradním 

27 V originálním znění dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36#f6319319 
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výživném (Zákon č. 201/2008 Z. z., o náhradnom výživnom)28. Zákon o rodině se výživnému věnuje 
v části třetí, kde jsou § 62-65 zaměřeny na vyživovací povinnost rodičů k dětem. Zde je uvedeno, že 
plnění vyživovací povinnosti je ze zákona povinné pro oba rodiče, a to do chvíle, kdy jsou děti 
schopné živit se sami. 
 
Výpočet výše výživného 
Výše výživného je podle § 62 zákona o rodině stanovena s ohledem na schopnosti, možnosti a 
majetkové poměry každého rodiče. Soud také přihlíží k rozsahu, ve kterém se jednotlivý rodič o dítě 
stará. I přes individuální posuzování možností rodičů je v § 62 odst. 3 stanovena také minimální výše 
výživného: 
 
„Každý rodič, bez ohledu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové poměry je povinný plnit svoji 
vyživovací povinnost v minimálním rozsahu ve výši 30 % z životního minima pro nezaopatřené 
neplnoleté dítě nebo na nezaopatřené dítě podle zvláštního zákona.“ 
 
Tímto zákonem je zákon o životním minimu (Zákon č. 601/2003 Z. z., o životnom minime)29. V něm 
je v § 2 uvedeno, že v případě zaopatřených neplnoletých dětí a nezaopatřených dětí je životní 
minimum 90,42 Eur měsíčně. Každý rodič tak musí bez ohledu na jeho možnosti plnit vyživovací 
povinnost ve výši 30 % z této částky. 
 
Náhradní výživné 
V třetí části zákona o rodině jsou také obsažena společná ustanovení pro všechny druhy výživného 
uvedeného v tomto zákoně. Konkrétně § 80 uvádí: 
 
„Úřad práce, sociálních věcí a rodiny může poskytovat náhradní výživné na zabezpečení výživy 
oprávněného podle zvláštního předpisu.“ 
 
Tímto zvláštním předpisem je již zmíněný zákon o náhradním výživném z roku 2008. Hlavními 
podmínkami pro získání nároku na výplatu náhradního výživného vyplývající z tohoto zákona jsou 
následující: 

• oprávněná osoba (dítě) má trvalý pobyt na území Slovenské republiky, 
• soud rozhodl o povinnosti platit výživné, případně byla soudem schválena dohoda o výživném, 
• povinná osoba neplní vyživovací povinnost v plné výši, lhůtě nebo způsobem určeným 

soudem, a to po dobu nejméně 3 po sobě jdoucích měsíců, 
• dítěti nevznikl nárok na sirotčí důchod nebo sirotčí výsluhový důchod nebo je výše důchodu 

nižší než výše minimálního výživného podle zákona o rodině, 
• průměrný měsíční příjem domácnosti dítěte30 nepřesahuje 2,2 násobek životního minima, 
• pokud je dítě ve věku povinné školní docházky, je podmínkou nároku na náhradní výživné. 

 
Výše náhradního výživného je upravena v § 4 odst. 1 tohoto zákona: 
 
„Náhradní výživné, na které má nárok oprávněná osoba je ve výši výživného určeného právoplatným 
rozhodnutím soudu nebo soudem schválené dohody, maximálně do výše 1,2 násobku životního minima 
pro nezaopatřené dítě31.“ 

28 V originálním znění dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-201#f6669312 
29 V originálním znění dostupné na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-601#f6141639 
30 Jde o součet příjmů domácnosti, pokud dítě žije samo, jsou to jen jeho příjmy, pokud žije s jedním rodiče, jedná se o 

součet příjmů obou. 
31 Výše životního minima pro nezaopatřené dítě je 90,42 Eur měsíčně 
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V případě, že je vyživovací povinnost plněna alespoň částečně, je ze strany ministerstva vyplacen 
rozdíl mezi výší náhradního výživného definovanou v § 4 odst. 1 a výší zaplaceného výživného 
ze strany povinné osoby. Stát poté nevymáhá vyplacené částky po neplatícím rodiči, tato povinnost 
přechází na rodiče žijícího s dítětem, který v případě úspěchu s vymáháním vrátí peníze státu.32 
 
 
 
Švýcarsko 
 
Ve Švýcarsku se platba výživného řídí švýcarským občanským zákoníkem33, v němž je druhá část 
věnována rodinnému právu. V článku 276 tohoto zákona je uvedeno: „Rodiče jsou povinni starat se 
o obživu dětí a uhradit náklady na vzdělání, výchovu a ochranu dítěte.“ Podle článku 277 občanského 
zákoníku je platba výživného povinná do doby zletilosti dítěte. 
 
Výpočet výše výživného 
Stanovení výše výživného probíhá ve Švýcarsku na základě individuálního posouzení a rozhodnutí 
soudce. Soud vychází z příjmů rodičů dítěte, jeho životního stylu před rozvodem či před stanovením 
výše výživného a jeho nutným výdajům. Na základě toho stanoví výši výživného, které musí být 
pravidelně vypláceno do 18 let věku dítěte či do doby dokončení vzdělávání. 34  Vedle těchto 
individuálních posouzení jsou vydávána určitá doporučení, nejznámějšími jsou každoroční 
doporučení stanovené výše výživného na základě odhadu nákladů na výchovu, výživu, ošacení, 
ubytování a vzdělávání dítěte vydávaná úřadem na ochranu dětí kantonu Curych.35 Pro rok 2015 jsou 
údaje uvedeny v následující tabulce: 
 
Doporučení výše výživného v kantonu Curych na základě odhadnuté výše nákladů spojených s 
výchovou dítěte (měsíčně, ve švýcarských francích) 

Počet dětí Věk dítěte Celkové odhadnuté náklady na dítě 

1 dítě 
1-6 let 2 025 
7-12 let 1 925 
13-18 let 2 100 

2 děti 
(náklady na 1 

dítě) 

1-6 let 1 730 
7-12 let 1 690 
13-18 let 1 860 

3 a více dětí 
(náklady na 1 

dítě) 

1-6 let 1 485 
7-12 let 1 500 
13-18 let 1 665 

32 Česká televize: Stát chce nahrazovat alimenty od rodičů-neplatičů, dostupné na: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/291880-stat-chce-nahrazovat-alimenty-od-rodicu-neplaticu/ 
33 DE Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907, IT Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, FR 

Code civil suisse du 10 décembre 1907, RM Cudesch civil svizzer dals 10 da december 1907, v oficiálních jazycích 
a anglickém jazyce dostupné na: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html 

34 Groner Rechtsanwälte: Scheidung, dostupné na: http://www.gronerlaw.ch/scheidung-anwalt-zuerich/ 
35 Familienleben: Alimente - Berechnung und Einforderung, dostupné na: 

http://www.familienleben.ch/kind/alleinerziehend/berechnung-alimente-1956 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dat dostupných na:  
http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/unterhalt/unterhaltsbedarf/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadi
tems/tabelle_durchschnitt_0.spooler.download.1423579640128.pdf/Durchschnittlicher_Unterhaltsbedarf_2015.pdf 
 
Zálohové výživné 
Pro získání nároku na výplatu zálohového výživného je třeba obrátit se na úřad na ochranu dětí 
v kantonu, kde má dítě trvalé bydliště, a požádat o zasílání záloh na výživné. Tato možnost je obecně 
upravena ve švýcarském občanském zákoníku v čl. 131 odst. 1: 
 
„Neplní-li dlužník povinnost výživného, úřad na ochranu dětí má povinnost na základě žádosti 
vhodným způsobem a obvykle bezplatně pomáhat.“ 
 
a v čl. 290 švýcarského občanského zákoníku, podle kterého platí, že: 
 
"v případě, že otec či matka neplní vyživovací povinnosti, úřad na ochranu dětí nebo jiný úřad k tomu 
určený kantonálními předpisy musí zajistit namísto rodiče vhodnou a bezplatnou pomoc při realizaci 
nároků na výživné."   
 
Konkrétní povinnost veřejných orgánů hradit zálohu na výživné vyplývá z ustanovení čl. 293 odst. 2 
občanského zákoníku, podle kterého „veřejnoprávní předpis stanoví podmínky plateb zálohy 
v případech, kdy rodiče neplní své vyživovací povinnosti." Těmito veřejnoprávními předpisy jsou 
kantonální nařízení.36 
 
Povinnost poskytnout zálohu na výživné je po kladném posouzení úřadu na ochranu dětí na celém 
území Švýcarska, v jednotlivých kantonech se ale liší podmínky pro vyplácení záloh na výživné 
či výše vyplácené částky. Například v kantonu Curych je horní hranice zálohy na výživné pro rok 
2015 stanovena na 940 franků na dítě na 1 měsíc.37  Specifická úprava zálohy na výživné platí 
v italskojazyčném kantonu Ticino. V tomto kantonu je doba pobírání zálohy na výživné (v maximální 
výši 700 franků) omezena na 60 měsíců. V případě, že lze očekávat, že dlužné výživné bude 
dlužníkem alespoň z poloviny uhrazeno, je možné na žádost u příslušného orgánů tuto dobu 
prodloužit. 38 
 
 
Závěr 
 
Cílem této práce bylo srovnání situace ve vybraných evropských zemích v otázce výživného a 
možnosti poskytování zálohového výživného. Pro komparaci bylo vybráno 7 států (Belgie, Francie, 
Německo, Norsko, Rakousko, Slovensko a Švýcarsko), které představují výběr z evropských zemí na 
základě posouzení dostupných informací a s ohledem na dostupnost podkladů. Pro možnost srovnání 
byly zpracovány také informace pro danou problematiku v České republice. 
 
Studie měla za cíl porovnat legislativní úpravu a praxi ve zvolených zemích se zaměřením na čtyři 
okruhy uvedené v úvodu: výpočet výše výživného, valorizace výživného, minimální výše výživného 

36 Viz např. poznámka pod čarou č. 6 a č. 7 
37 Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung. Merkblatt – Inkasso und Bevorschussung von 

Unterhaltsbeiträgen. Dostupné 
http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe/kjz/alimentenhilfe/alimenteninkasso/_jcr
_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/merkblatt_f_r_die_be.spooler.download.1420447638738.pdf/Mer
kblatt_Bevorschussung_Inkasso.pdf 

38 Art. 10, Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni (del 18 maggio 1988). 
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a zálohové výživné. Právním předpisem, ve kterém je nejčastěji problematika výživného upravena, 
je občanský zákoník, výživné je v něm upraveno v Belgii, České republice, Francii, Německu, 
Rakousku a Švýcarsku. Celkem pět ze srovnávaných osmi států má také speciální zákon, který 
upravuje přímo poskytování zálohového výživného (Belgie, Německo, Norsko, Rakousko a 
Slovensko). Z pohledu určování výše výživného je ve všech porovnávaných státech rozhodováno na 
základě individuálního posouzení, v některých státech ale existují také doporučující tabulky výše 
výživného, podle kterých může být výše výživného určena, např. ve Francii, Německu, Rakousku 
nebo Švýcarsku. Z porovnávaných osmi států je zálohové výživné poskytováno při splnění daných 
podmínek ve všech státech kromě České republiky. 
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https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L 
Právní předpisy jednotlivých zemí 
Service-Public.fr: Pension alimentaire: fixation et versement, dostupné na: http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F991.xhtml 
Table de reference 2015 pour fixer les pensions alimentaires, dostupné na: http://www.vos-
droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference-pa.pdf 
Unterhalt.net: Unterhaltsvorschuss durch das Jugendamt, dostupné na: 
http://www.unterhalt.net/kindesunterhalt/unterhaltsvorschuss.html 

____________________________________________________________________________________________ 
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se  

souhlasem Parlamentního institutu a autora. 
 
 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9RNHCF4L
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F991.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F991.xhtml
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference-pa.pdf
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference-pa.pdf
http://www.unterhalt.net/kindesunterhalt/unterhaltsvorschuss.html
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Příloha č. 1: Tabulka pro výpočet doporučeného výživného ve Francii 
Zdroj: http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference-pa.pdf 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky. Zveřejňování je možné jen se  

souhlasem Parlamentního institutu a autora. 
 
 

http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference-pa.pdf
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