Oddělení sociálně-právní ochrany

Co dělat, když povinný rodič neplatí výživné
V případě, kdy povinný rodič neplatí výživné, je třeba výživné na povinném rodiči
vymáhat. O pomoc se lze obrátit na soud nebo orgány sociálně-právní ochrany.
Vzhledem k tomu, že vyživovací povinnost je dána zákonem může být její
dlouhodobé neplnění i trestným činem, je proto v odůvodněných případech třeba
obrátit se i na policii.

1.

Vymáhání dlužného výživného

 Soudní výkon rozhodnutí na peněžité plnění
K nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je příslušný obecný soud nezletilého, tedy
soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště.
Návrh musí obsahovat označení soudu, oprávněné dítě, povinného rodiče, jemuž
bylo stanoveno platit výživné, a to včetně rodného čísla, popsání rozhodujících
skutečností, to čeho se chce oprávněný, tedy dítě, domoci, a dále, jakým způsobem
má být výkon rozhodnutí proveden.
Návrh musí být dále datován a podepsán a je třeba k němu připojit originál nebo
úředně ověřenou fotokopii exekučního titulu (soudní rozhodnutí o stanovení
výživného) opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti.
 Exekuce podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti
Jedná se zpravidla o rychlejší způsob vymáhání. Návrh na nařízení exekuce se
podává soudnímu exekutorovi. Musí obsahovat jméno exekutora, který má exekuci
provést, a dále stejné náležitosti jako návrh na soudní výkon rozhodnutí, kromě
způsobu provedení exekuce.
Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí povinný. Exekutor oprávněného
může požádat o složení přiměřené zálohy na náklady exekuce, což ovšem neplatí
v případě vymáhání výživného nezletilého dítěte. Z důvodu nesložení zálohy nemůže
být v tomto případě exekuce zastavena. V případě vědomosti o nemajetnosti
dlužníka (povinného) je však nutno podání návrhu na nařízení exekuce zvážit, a to
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z toho důvodu, že v tomto případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného
hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.
 Výživné je ze zákona tzv. přednostní pohledávkou. To znamená, že v případě, kdy
je proti rodiči vedeno více exekucí, musí být přednostně uspokojena pohledávka
na výživném a teprve po jejím uspokojení mohou přijít na řadu ostatní pohledávky.
 Od 1. 1. 2013 je možné exekuci provést i pozastavením řidičského oprávnění.

2.

Trestní oznámení pro podezření z trestného činu

Kromě samotného vymáhání výživného lze podat trestní oznámení pro podezření
z trestného činu zanedbání povinné výživy. Trestní zákoník stanoví, že tohoto
trestného činu se dopouští ten, kdo neplní, ať už z nedbalosti či úmyslně, svou
zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři
měsíce.

Další možností, jak povinného motivovat k placení výživného je zohlednění této
skutečnost při stanovení částky na živobytí dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Mohou však nastat situace, kdy není žádný z uvedených nástrojů vymáhání
výživného účinný a výživné je prakticky nevymahatelné. Lze se však pokusit o
vymáhání výživného později, např. když povinný začne pracovat, v případě nelegální
práce pak na tuto skutečnost upozornit soud.
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