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MANUÁL, JAK SE ZACHOVAT V URČITÝCH ŽIVOTNÍCH 
SITUACÍCH 

Neplacení výživného 

Základní popis 
Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do doby, dokud se děti nejsou schopny samy živit. 
Na výživu svých dětí přispívají oba rodiče dle svých možností a schopností a majetkových 
poměrů. Dítě má právo se podílet na životní úrovni svých rodičů. Při stanovení vyživovací 
povinnosti soud přihlédne  k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. 
Pokud povinný rodič neplní dobrovolně vyživovací povinnost stanovenou rozsudkem soudu, 
má možnost druhý rodič požádat  okresní/obvodní soud o výkon rozhodnutí pro neplnění 
vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti. Při dlouhodobém neplacení výživného povinným 
rodičem, se rodič, který je oprávněn výživné za dítě přijímat, může obrátit na orgány činné v 
trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství) a podat oznámení pro neplnění vyživovací 
povinnosti k nezletilému dítěti druhým rodičem. Ten se neplacením výživného může dopustit 
trestného činu zanedbání povinné výživy. 
 
Oprávněn jednat 
Zákonný zástupce dítěte, který je oprávněn přijímat za nezletilé dítě výživné. 
 
Podmínky a postup řešení 
Podáním návrhu (osobně, poštou) na výkon rozhodnutí k příslušnému okresnímu/obvodnímu 
soudu (po předešlé konzultaci  a návštěvě příslušného soudu), podáním oznámení o neplnění 
vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti na Policii ČR. 
 
Zahájení řešení 
Podáním návrhu (osobně, poštou) na výkon rozhodnutí k příslušnému okresnímu/obvodnímu 
soudu (po předešlé konzultaci  a návštěvě příslušného soudu), podáním oznámení o neplnění 
vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti na Policii ČR. 
 
Na které instituci řešit 
V rámci poradenství na Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Odbor sociální, 
Oddělení sociálně – právní ochrany dětí, jinak u příslušného okresního/obvodního soudu nebo 
u Policie ČR. 
 
Kde, s kým a kdy 
Podáním návrhu (osobně, poštou) na výkon rozhodnutí k příslušnému okresnímu/obvodnímu 
soudu po předešlé konzultaci a návštěvě příslušného soudu), podáním oznámení o neplnění 
vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti na Policii ČR. 

Situaci je možné řešit ve chvíli, kdy si jeden z rodičů neplní vyživovací povinnost danou 
rozsudkem okresního/obvodního soudu, jež je v právní moci, a tento povinný rodič neuhradil 
nejméně 1x výživné za předešlý měsíc (v této chvíli lze situaci řešit na příslušném okresním 
soudu). V okamžiku, kdy si rodič neplní vyživovací povinnost danou pravomocným soudním 
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rozhodnutím po dobu alespoň pěti měsíců, může podat trestní oznámení na PČR – obvodním 
oddělení.  

Poradenství k této problematice může být poskytnuto na Úřadu městské části Praha 4, Odboru 
sociálním, oddělení sociálně-právní ochrany, Antala Staška 2059/80b. 

Potřebné doklady 
Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti, rozsudek o stanovené vyživovací povinnosti s 
potvrzenou právní mocí, přehled o dlužných částkách na výživném – od kdy do kdy, výši dluhu. 
 
Potřebné formuláře 
Vzor návrhu je možné získat na příslušném soudu. 
 
Poplatky a úhrada 
Bez poplatku. 
 
Postup dle předpisu 
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 99/1963 Sb. občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Související předpisy 
Zákon č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Opravné prostředky 
Do rozhodnutí okresního/obvodního soudu je možné podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho 
doručení u podepsaného soudu, písemně, ve dvojím vyhotovení. 
 
Za správnost popisu odpovídá 
Odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany. 
Kontaktní osoba 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


