
Výše výživného pro děti 

Žádný zákon nestanovuje přesná pravidla pro 
určení výše výživného. Soud má k dispozici tzv. 
doporučující tabulky, které vydalo ministerstvo 
spravedlnosti. Tyto tabulky uvádí doporučenou výši 
výživného podle věku dítěte a příjmu rodiče, který 
je povinen výživné platit. Jde však o doporučení, 
soud se tabulkami nemusí řídit. Skutečně 
stanovené výživné se proto může lišit. 

Při rozhodování o výši výživného soud zohledňuje 
především odůvodněné potřeby dítěte, bere 
v úvahu, do jaké míry který z rodičů o dítě pečuje, 
nebo zda mají rodiče vyživovací povinnost ještě 
k dalším dětem. Soud vychází z příjmů 
a majetkových poměrů obou rodičů.  

Změní-li se potřeby dítěte, může rodič, který o dítě 
pečuje, požádat soud o zvýšení výživného. 

Změní-li se poměry rodiče platícího výživné, může 
požádat soud o snížení výživného. 

Je-li jednou výživné stanoveno soudně, musí být 
vyživovací povinnost i soudně zrušena.  

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zajímavé odkazy: 
www.aperio.cz 
www.rodinausoudu.cz 
www.vasevyzivne.cz  
www.jakpostupovat.cz 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

OBČANSKÁ  PORADNA 
 

Člen asociace občanských poraden 
 (odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb.) 

 

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 
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e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 

 

 

Ústí nad Orlicí 9 - 12 13 - 16
Česká Třebová 9 - 12                

ÚT Králíky 9 - 12                
ST Vysoké Mýto 9 - 12                

Ústí nad Orlicí 9 - 12 13 - 16
Letohrad 9 - 12                

PÁ Lanškroun 9 - 12                

ČT

Občanská poradna

PO

 
 

Na všech na  kon t ak tn í  m í s ta  j e  m ož né  se  ob j ed n at .  

Aktuáln í  provozní  dobu si ,  prosíme,  ověřte.  
 

OP Ústí nad Orlicí 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 

OP Česká Třebová 
Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
 

OP Králíky 
Základní škola Králíky 
Moravská 647, 561 69 Králíky 
 

OP Vysoké Mýto 
Centrum sociálních služeb 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 

OP Letohrad 
Zdravotní středisko 
Družstevní 815, 561 51 Letohrad 
 

OP Lanškroun 
Centrum sociálních služeb 
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun

 
 
 

Stručný průvodce 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vyživovací povinnost je veřejností chápána 

většinou jako povinnost rodičů vůči dětem. 

Ve skutečnosti to však platí i naopak a druhů 

vyživovací povinnosti je mnohem více. 

 
 
 

 
Vydala Občanská poradna Ústí nad Orlicí. 

Věk dítěte Orientační výše výživného 
(v % z čistého příjmu) 

do 5 let 11 až 15 

6 let až 9 13 až 17 

10 let až 15 až 19 

15 let až 16 až 22 

nad 18 let 19 až 25 

Zdroj: http://chcialimenty.cz 



Výživným, nebo též alimenty, rozumíme 
uspokojování veškerých potřeb dítěte pro jeho 

zdárný vývoj po stránce fyzické i duševní. 
Občanský zákoník, kde je rodinné právo 

zakotveno, rozlišuje celkem 5 druhů vyživovacích 
povinností.  

Vyživovací povinnost rodičů k dětem 

Vyživovací povinnost k dítěti mají oba rodiče a to 
od okamžiku jeho narození. Vyživovací povinností 
se myslí nejen poskytování finanční hotovosti, ale 
také péče a celkové zajištění potřeb dítěte (bydlení, 
strava, oblečení, vzdělávání apod.). 

Vyživovací povinnost k dětem je možné stanovit jak 
po rozchodu/rozvodu rodičů, tak i během trvání 
vztahu, pokud se jeden z rodičů na výživě dítěte 
odmítá podílet. 

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do doby, 
dokud nejsou schopny samy se živit. 

Vyživovací povinnost mezi manžely 

Manželé jsou povinni se vzájemně živit. Pokud 
jeden z nich tuto povinnost neplní, určí výživné na 
návrh druhého manžela soud. Při stanovení 
výživného přihlédne i k péči manželů o společnou 
domácnost. Výše výživného se stanoví tak, aby 
oba manželé měli stejnou životní úroveň.  

Každý z manželů je povinen také přispívat na 
potřeby rodiny a rodinné domácnosti podle svých 
možností a schopností tak, aby životní úroveň 
všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Lze 
tedy zažádat i o příspěvek na společnou 
domácnost, pokud se jeden z manželů nepodílí na 
uspokojování potřeb rodiny. 

Vyživovací povinnost mezi rozvedenými 
manžely 

Rozvedený manžel, který není schopen se sám 
živit, může žádat výživné od bývalého manžela. 
Zde již neplatí, že by měli mít rozvedení manželé 
stejnou životní úroveň s výjimkou, pokud ten 
z manželů, který zavinil rozvrat manželství, je ten, 

který má platit výživné. V tomto případě může být 
výživné stanoveno tak, aby životní úroveň obou 
rozvedených manželů byla stejná. 

Právo na výživné zaniká uzavřením nového manželství. 

Vyživovací povinnost k neprovdané matce 

Otec dítěte, které se narodilo svobodné matce, by měl 
této ženě přispívat na její výživu. Ženě náleží toto 
výživné za dobu od narození dítěte do jeho 2 let. 
Promlčecí doba nároku na toto výživné je 3 roky. 
O toto výživné může tedy neprovdaná matka žádat 
nejdéle do 5 let věku dítěte. 

Neprovdaná matka může po otci svého dítěte 
požadovat v přiměřené výši také příspěvek 
neprovdané matce na úhradu nákladů spojených 
s těhotenstvím a porodem. Tyto náklady je vhodné 
dokládat účtenkami. Do těchto nákladů nelze zahrnout 
náklady na kočárek, postýlku, výbavičku pro dítě apod.  

Vyživovací povinnost dětí k rodičům 

Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi je vzájemná, 
to znamená, že i děti, které jsou schopny se samy 
živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou 
výživu, je-li to potřeba.  

Vyživovací povinnost mezi předky a potomky 

Vyživovací povinnost mají vůči sobě i příbuzní v linii 
přímé (vnuci/prarodiče). Právo na výživné mají 
příbuzní tehdy, pokud ho opravdu nutně potřebují, 
tzn., že jsou již v nouzi, kterou nedokáží vyřešit 
jinak. Vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost 
až tehdy, nemohou-li tuto povinnost splnit bližší 
příbuzní. 

Jak postupovat při stanovení výživného 
na dítě? 

~ Výživné nemusí být stanoveno soudem, pokud 
jsou rodiče schopni se na výživném dohodnout. 
Takováto dohoda nemusí být písemná, avšak 
z mnoha ohledů se to doporučuje.  

~ Pokud jsou rodiče schopní se dohodnout 
a přesto chtějí mít dohodu schválenou soudem, 
podají oba dva společně návrh dohody na 
úpravu výchovy a výživy dítěte k soudu.  

~ Pokud se rodiče nedohodnou, podává jeden 
z rodičů návrh na úpravu výchovy a výživy dítěte.  

~ V návrhu na úpravu výchovy a výživy si rodič 
může sám navrhnout částku výživného, která mu 
bude připadat přiměřená. V praxi soud nepřizná 
vyšší výživné, než kolik je v návrhu žádáno. Proto 
se doporučuje žádat částku vyšší.  

~ Takto sepsaný návrh je třeba zaslat k okresnímu 
soudu dle trvalého bydliště dítěte.  

~ Pokud se rodiče rozvádějí, je tento návrh na 
úpravu výchovy a výživy dítěte nutné přiložit 
k návrhu na rozvod. Bez toho nebude manželství 
rozvedeno. 

Co když není stanovené výživné placeno? 

~ Pokud má rodič výživné stanoveno soudem (má 
pravomocné rozhodnutí o výživném) a přesto 
druhý rodič výživné neplatí, může být výživné 
vymáháno prostřednictvím exekutora.  

~ Pokud rodič výživné neplatí minimálně po dobu 
4 měsíců, lze na něj podat trestní oznámení. 
V praxi se to ale spíše nedoporučuje. Pokud bude 
rodič dítěte ve vězení, pravděpodobnost 
vymožení výživného se značně snižuje. 

 
 
 

Více informací k vyživovacím povinnostem 
a případnou pomoc při sepsání návrhů k soudu 

dostanete v občanské poradně. 
 


