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Pozměňovací návrh
poslance Mariana Jurečky
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk č. 911)

Předkladatel: Ing. Marian Jurečka
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Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk
č. 911, se mění takto:
V části sedmé v článku VIII se za bod 8 doplňuje bod 9, který zní:
„9. Za § 472a se vkládá § 472b, který zní:
„§ 472b
Valorizace výživného
(1)
Rozhoduje-li soud o výživném pro nezletilé dítě, stanoví v rozhodnutí
valorizaci výživného, a to i bez návrhu.
(2)
Valorizací výživného je jeho každoroční navýšení o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen,
vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející
kalendářnímu roku, v němž je vyhlašována.
(3)
Valorizaci výživného stanoví soud tak, aby k navýšení došlo vždy k
1. dubnu každého kalendářního roku. Navýšené výživné se použije jako základ
pro valorizaci v následujícím kalendářním roce.“.

ODŮVODNĚNÍ
Navrhuje se uzákonit valorizaci výživného na nezletilé dítě, tedy jeho každoroční navýšení
o inflaci.
Výživné je částka, kterou na výživu dítěte platí rodič, který nemá nezletilé dítě ve výlučné
péči, k rukám druhého rodiče. Výši výživného na nezletilé dítě stanoví vždy soud, a to pevnou
měsíční částkou. Vychází přitom ze schopností povinného rodiče a odůvodněných potřeb
dítěte.
Hodnota soudem přiznaného výživného se nicméně během času snižuje s tím, jak ho
znehodnocuje inflace. Její roční míra aktuálně činní cca 3 %. Např. výživné na dvě děti ve
výši 7.000 Kč měsíčně, tedy 84.000 Kč ročně, každý rok ztrácí asi 2.500 Kč ze své hodnoty.
Jednou stanovené výživné může soud sice při změně okolností změnit, předpokladem
takového rozhodnutí je ale návrh některého z rodičů a absolvování dalšího soudního řízení.
Rodiče, kteří pro své děti chtějí zachovat výživné alespoň v hodnotě dříve již určené soudem,
jsou tak nuceni se opakovaně obracet na soud. To má za následek jednak zbytečné
zabřemenění soudů, jednak zbytečné transakční náklady na straně rodiče a v mnoha případech
také jejich vystavování krajně nepříjemné či dokonce traumatizující situaci při kontaktu
s druhým rodičem.
Z jiných zemí jsou přitom známy mechanismy, které zaručují automatickou valorizaci
výživného navázanou na inflaci a rostoucí náklady na péči o dospívající děti (např. Německo,
Nizozemí, Francie, Španělsko, Švédsko či Finsko).

Tímto pozměňovacím návrhem se navrhuje obdobnou úpravu zavést i do českého právního
řádu. Úprava je koncipována tak, že soud při stanovení částky výživného zároveň stanoví její
každoroční valorizaci o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Valorizaci by
soud do rozhodnutí začlenil při prvním rozhodování o stanovení výživného, nebo do
jakéhokoli dalšího rozhodnutí o jeho úpravách v návaznosti na návrh rodiče. Valorizovalo by
se tedy pouze takové výživné, o němž by po nabytí účinnosti zákona rozhodoval soud.
Valorizace dle návrhu probíhá vždy k 1. dubnu každého roku, a to o míru inflace
vyhlašovanou každoročně Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářnímu rok.

