
38.
Vymáhání výživného

Rebeka a Ben spolu mají dvě děti (11 let a 4 roky), které byly 
po rozchodu soudem svěřeny do tzv.  výlučné péče Rebeky. 
Benovi na ně bylo stanoveno výživné ve výši 9 a 7 tisíc. Ben 
si po rozchodu založil novou rodinu, ale se svými dětmi ze 
vztahu s Rebekou trávil pravidelně každý druhý víkend a vý-
živné posílal včas. Pak mu však firma neprodloužila mana-
žerskou smlouvu a on ze dne na den přišel o pravidelný pří-
jem. Rebece nic nedal vědět, a tak po dvou měsících, kdy od 
něho nepřišla ani koruna, podala návrh na exekuci. Ben byl 
při placení v  obchodě velmi překvapený, když zjistil, že má 
zablokovaný přístup ke svému účtu.
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JAK LZE VÝŽIVNÉ VYMÁHAT

Je-li výživné stanoveno soudním roz-
hodnutím, ale není dobrovolně place-
no, je na místě přistoupit k jeho vymá-
hání.

Výživné lze vymáhat dvěma způsoby:
• buď se obrátit na soud, aby provedl 

výkon rozhodnutí,
• nebo se obrátit na soudního exeku-

tora, aby provedl exekuci.

Pokud se rodič, k jehož rukám má být 
výživné placeno, obrátí na soud s ná-
vrhem na výkon rozhodnutí, bude mu-
set v  návrhu uvést, jakým způsobem 
má soud výkon rozhodnutí provést, 
tj. označit postižitelný majetek povin-
ného rodiče.

Pokud se naopak rozhodne využít slu-
žeb soudního exekutora, postačí po-
dat exekuční návrh. O  vše ostatní se 
již postará soudní exekutor, který sám 
zjistí majetek povinného rodiče a zvolí 
nejvhodnější způsob provedení exe-
kuce. Na rozdíl od soudu může soud-
ní exekutor přistoupit též k  postižení 
řidičského průkazu povinného rodiče.

Předpokladem k zahájení výkonu roz-
hodnutí nebo exekuce je existence 
soudního rozhodnutí, kterým bylo dru-
hému z  rodičů uloženo platit výživné. 
Rozhodnutí o výživném jsou předběž-
ně vykonatelná, tj. pokud bylo rozhod-
nutí řádně doručeno a  není podle něj 
povinným rodičem výživné hrazeno, 
lze na základě takového rozhodnutí 
zahájit exekuci nebo výkon rozhodnu-
tí, i  když rozhodnutí dosud nenabylo 
právní moci. Vymáhat lze dlužné i běž-
né výživné.

Pokud je dítě, kterému bylo přiznáno 
výživné, již zletilé, nezastupuje jej v ří-
zení rodič jako zákonný zástupce. Zle-
tilé dítě může zastoupit rodič jen na 
základě plné moci.

Výživné je tzv.  přednostní pohledáv-
kou a při provádění srážek ze mzdy má 
lepší postavení než ostatní vymáhané 
pohledávky.

JAK PROBÍHÁ VÝKON 
ROZHODNUTÍ

Návrh na výkon rozhodnutí se podává 
k  okresnímu/obvodnímu soudu míst-
ně příslušnému podle bydliště dítěte. 
Z návrhu musí být patrné, kdo ho činí, 
které věci se týká a co sleduje, a musí 
být podepsán a  datován. V  návrhu je 
třeba uvést účastníky, včetně rodného 
čísla povinného rodiče (je-li rodiči zná-
mo), označit vykonatelné rozhodnutí 
a povinnost, které se výkon rozhodnutí 
týká.

V  návrhu je třeba dále uvést, jakým 
způsobem má být výkon rozhodnutí 
proveden. Výkon rozhodnutí se pro-
vádí většinou srážkami ze mzdy, při-
kázáním pohledávky nebo prodejem 
movitých věcí. V návrhu lze uvést vždy 
pouze jeden způsob provedení výkonu 
rozhodnutí a ten je třeba řádně specifi-
kovat. Pokud rodič navrhne např. pro-
vedení výkonu rozhodnutí srážkami ze 
mzdy, je třeba v návrhu uvést zaměst-
navatele povinného rodiče.

K  návrhu je třeba připojit stejnopis 
(resp. ověřenou kopii) vykonatelného 
rozhodnutí, pokud jej nevydal tentýž 
soud. I při výkonu rozhodnutí se může 
rodič nechat zastoupit advokátem. 
Soud nařídí výkon rozhodnutí usnese-
ním a poté se postará o jeho provede-
ní. Soudní poplatek se neplatí.
Vzor návrhu je k dispozici na webových 
stránkách některých soudů – např. htt-
ps://www.justice.cz/web/okresni-
-soud-v-hradci-kralove/formulare.

<< zpět na obsah



38. VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO 215

JAK PROBÍHÁ EXEKUCE

Pokud se rodič rozhodne zahájit exe-
kuci, může se obrátit na kteréhokoli 
exekutora. Seznam exekutorů je k dis-
pozici na webových stránkách Exeku-
torské komory – https://www.ekcr.cz/
seznam-exekutoru.

Exekuce se zahajuje podáním návr-
hu. Se sepisem exekučního návrhu vám 
může pomoci zvolený exekutor nebo 
jej rodič může sepsat sám dle vzoru, 
který je k dispozici např. na webových 
stránkách Exekutorské komory – htt-
ps://www.ekcr.cz/1/poradny/2863-vy-
mahani-vyzivneho. Lze využít i  služeb 
advokáta, který za rodiče návrh sepíše, 
podá a bude jej v řízení zastupovat.

V exekučním návrhu musí být ozna-
čen exekutor, který bude exekuci vést, 
s  uvedením jeho sídla. Z  návrhu musí 
být dále patrné, kdo ho činí, které věci 
se týká a  co sleduje, a  musí být po-
depsán a  datován. Kromě toho musí 
exekuční návrh obsahovat jméno, 
popřípadě jména a  příjmení účast-
níků, místo jejich trvalého pobytu 
a příp. rodné číslo nebo datum naroze-
ní účastníků, přesné označení exekuč-
ního titulu, uvedení povinnosti, kte-
rá má být exekucí vymožena, a  údaj 
o tom, zda (příp. v jakém rozsahu) po-
vinný vymáhanou povinnost splnil.

K  exekučnímu návrhu je třeba při-
pojit originál nebo úředně ověřenou 
kopii exekučního titulu (rozhodnutí 
o  výživném) opatřeného potvrzením 
o  jeho vykonatelnosti. Přikládat není 
třeba v  tom případě, pokud exekuční 
titul vydal exekuční soud (tj.  okresní/
obvodní soud místně příslušný dle tr-
valého bydliště povinného).

Do 15  dnů od doručení exekuční-
ho návrhu požádá soudní exekutor 
exekuční soud o  pověření k  vedení 
exekuce. Soud toto pověření vydá do 
15  dnů. Poté, co je pověření soudní-
mu exekutorovi doručeno, vyrozumí 
soudní exekutor oprávněného o zahá-
jení exekuce, začne zjišťovat majetek 
povinného a podle svých zjištění zvolí 

nejvhodnější způsob provedení exeku-
ce, přičemž exekuci lze provádět i více 
způsoby. Těmito způsoby jsou srážky 
ze mzdy a jiných příjmů, přikázání po-
hledávky, správa nemovité věci, posti-
žení závodu, prodej movitých a nemo-
vitých věcí a  pozastavení řidičského 
oprávnění (jde-li o vymáhání dlužného 
výživného na nezaopatřené dítě).

Průběh exekuce je popsán např. na 
webových stránkách Ministerstva 
spravedlnosti – https://exekuce.justi-
ce.cz/popis-exekucniho-rizeni-a-je-
ho-institutu/.

Za vymáhání výživného na nezletilé 
dítě soudní exekutor nesmí požadovat 
zálohu. O nákladech exekuce a nákla-
dech oprávněného rozhodne soudní 
exekutor příkazem k  úhradě nákladů 
exekuce a tyto náklady vymůže po po-
vinném.

INFORMACE
•  Exekutorská komora ČR  

– www.ekcr.cz (bezplatná online 
poradna: https://www.ekcr.cz/
polozit-verejny-dotaz/)

•  Ministerstvo spravedlnosti ČR  
– https://exekuce.justice.cz/

PRÁVNÍ PŘEDPISY
•  Zákon č.  120/2001 Sb., o  soudních 

exekutorech a  exekuční činnosti 
(exekuční řád), ve znění pozdějších 
předpisů

•  Zákon č.  99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů
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MOJE POZNÁMKY:
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