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                          Návrh na úpravu vyživovací povinnosti  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 

Poslední úprava vyţivovací povinnosti byla provedena v roce 2006 rozsudkem Obvodního 

soudu pro Prahu 4 č. j. P129/2003 v hrubém rozporu s čl. 4 LZPS pouze podle momentální 

nálady soudkyně Mgr. Winklerové (dříve Zemanové), kde zde nebyla ţádná pravidla pro 

vyměřování vyţivovací povinnosti. Od té doby došlo k celé řadě změn zakládajících na novou 

úpravu vyţivovací povinnosti.  

 

Důkaz: uvedený rozsudek 

II. 

Změnou je především ta skutečnost, ţe ţalovaný je jiţ zletilý a tedy nemohu plnit vyţivovací 

povinnost k rukám matky ţalovaného, jak mi ukládá rozsudek OS pro Prahu 4 č. j. P 

129/2003 z roku 2006. 

 

Zcela zásadní změnou je pak vydání metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti 

„Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výţivného za účelem sjednocení 

rozhodovací praxe soudů v otázkách výţivného na nezaopatřené děti“, který je plně v souladu 

s čl. 4 LZPS a naplňuje i základní zásadu právního státu – předvídatelnost práva. 

 

Důkaz: metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti 

 

III. 

 

Podle metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti by mělo v daném případě činit výţivné 

19 % aţ 25 % čistého příjmu povinného.  

 

Příjem ţalobce v roce 2009 

Základ daně           161 182,- Kč    

Daň                                   0,- Kč     

Sociální pojištění      21 646,- Kč  

Zdravotní pojištění   19 808,- Kč 

Čistého měsíčně 9 977,- Kč  

 

Pro srovnání uvádím také příjem v předchozích letech  

 

Příjem ţalobce v roce 2007 

Základ daně 150 792,- Kč   daň 12 949,- Kč         

(sociální a zdravotní pojištění se započítávalo do výdajů) 

Čistého měsíčně 11 486,- Kč 

 

Příjem ţalobce v roce 2008 

Základ daně           167 567,- Kč    

Daň                               285,- Kč     

Sociální pojištění      17 464,- Kč  

Zdravotní pojištění   24 801,- Kč 

Čistého měsíčně 10 418,- Kč 

 

Z přehledu je patrné, ţe vykazuji relativně stabilní příjem. Nejedná se o ţádný „zázračný“ 

příjem, ale je to dáno především tím, ţe jsem byl v předchozích letech trvale vláčen soudy, 

orgány činnými v trestním řízení a exekutorskými úřady, kdy jsem dostupnými prostředky 



marně usiloval o úpravu vyţivovací povinnosti v souladu s čl. 4 LZPS a ţalovaný na místo 

slušného jednání s vlastním otcem této situace zneuţíval k mojí právní a ekonomické šikaně.     

 

Podle metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti by mělo v současné době podle 

posledního známého příjmu činit výţivné částku 1 896,- Kč (19 %) aţ 2 494,- Kč (25 %).  

 

I kdybych dosahoval průměrného příjmu v ČR  23 709,- Kč (hrubého), tedy po odečtení daně 

a dalších odvodů 18 400 Kč,-  čistého, pak by dle metodického pokynu Ministerstva 

spravedlnosti muselo výţivné činit maximálně 4 600,- Kč měsíčně. 

  

Je tedy nepochybné, ţe předchozí úpravou mi byla vyměřena povinnost, která několika 

násobně překračovala moje reálné moţnosti plnit výţivné. To se nepochybně odrazilo na mojí 

schopnosti plnit výţivné i do budoucnosti, kdy jsem do značné míry zadluţen (s ohledem na 

pravidelné exekuce u nebankovního sektoru). Část soudem vykonstruovaných dluhů 

vyměřením výţivného podle momentální nálady soudkyně Mgr. Winklerové jsem tak musel 

řešit prodejem majetku, který na mně zbyl po vypořádání SJM s bývalou manţelkou (matkou 

ţalovaného). Oproti době, kdy naposledy soud rozhodoval o výţivném, tedy z hlediska 

majetku došlo ke změnám, kdy jiţ nejsem majitelem ţádné nemovitosti ani luxusního vozidla 

apod.  

 

Při vyměřování výţivného je však nutné hodnotit i majetkové poměry ţalovaného. 

V předchozích řízeních bylo prokázáno, ţe ţalovaný měl vkladní kníţku, na které bylo i mojí 

zásluhou naspořeno cca 450 000,- Kč. Po nabytí zletilosti byla matka ţalovaného povinna 

ţalovanému toto jmění předat (viz. zákon o rodině). Studium na VŠ jiţ není zcela běţnou 

přípravou na budoucí zaměstnání a jedná se nadstandardní a doplňkové studium, které ve 

svém důsledku můţe ţalovanému ztíţit uplatnění na trhu práce z důvodu překvalifikovanosti. 

Z uvedeného důvodu by tedy měl ţalovaný alespoň částečně nést část nákladů sám (uţ jen 

z výchovného hlediska), nehledě na skutečnost, ţe se ţalovaný ani neobtěţoval poţádat svého 

otce, zda je ochoten ho dále ţivit, pokud nastoupí na VŠ.  

 

Při vyměřování výţivného je také nutné zohlednit skutečnost, ţe jednání ţalovaného vůči 

ţalobci (a širší rodině na straně ţalobce) je nemravné a nelze jej nelze označit za běţné 

vztahy, tak jak jsou vnímány běţné vztahy mezi otcem a synem širokou společností. 

 

Dále je nutné zohlednit tu skutečnost, ţe jsem byl v předchozí době „odsouzen“ k úhradě 

různých soudních poplatků, nákladů trestních řízení, nákladů na právní zastoupení 

ţalovaného, smyšlených dluhů vůči bývalé manţelce, kdy tyto nevyhnutelné výdaje činí 

průměrně ročně řádově 100 000,- Kč.  

 

Důkaz:  

přiznání k dani z příjmu 2009 

vyúčtování zdravotního pojištění 2009 

vyúčtování sociálního pojištění 2009 

metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti 

 

Doţaduji se, aby soud vyuţil svojí pravomoci ve smyslu § 24 odst. 6 písm. c) zák. o správě 

daní a poplatků a prověřil u příslušného správce daně (FÚ pro Prahu4) pravdivost 

předloţených důkazů (přiznání k dani z příjmu) ţalobce, ale také zjistil, zda ţalovaný nemá 

nějaký příjem (brigády, výnosy z majetku apod.). 

 



V návrhu zmíněné rozsudky soudů ohledně různých nákladů na trestní řízení, nákladů na 

exekuce apod. netřeba dokládat, kdy se jedná o rozsudky OS pro Prahu 4 a je tedy 

v pravomoci soudu si tyto rozsudky dohledat a prostudovat.  

             

IV. 

 

S ohledem na skutečnost, ţe se jedná čistě o technické rozhodnutí (stačí si vzít kalkulačku a 

počítat),  s ohledem na skutečnost, ţe je ţalovanému za těţko komunikovat s vlastním otcem, 

ale také chodit k soudním jednáním (viz. vyjádření právního zástupce ţalovaného 

v předchozím řízení), dále s ohledem na skutečnost, ţe ani já nemám zájem trávit svůj čas na 

soudních jednáních, dále s ohledem na skutečnost, ţe není třeba provádět ţádné další důkazy 

(výslechy svědků, účastníků řízení), a v neposlední řadě také s ohledem na úsporu času a 

nákladů soudu se doţaduji, aby soud ve věci rozhodl bez nařízeného jednání.     

 

V. 

 

Navrhuji, aby byl vydán rozsudek v tomto smyslu:   

 

Ţalobce bude počínaje měsícem červen 2010 hradit ţalovanému výţivné v částce 19 % aţ 25 

% dle svého skutečného příjmu nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce na 

měsíc následující. Ţalobce kaţdý rok ţalovanému předloţí přiznání k dani z příjmu a podle 

skutečného příjmu ţalobce bude v souladu s metodikou Ministerstva spravedlnosti vypočítána 

částka výţivného na další období, avšak pouze za předpokladu, ţe ţalovaný předloţí doklad o 

studiu. Pokud ţalovaný nepředloţí doklad o studiu, vyţivovací povinnost ţalobce vůči 

ţalovanému zaniká.   

 

 

 

V Praze dne 17. června 2010 

 

 

  Luboš Meszner 

  K Orionce 1845 

  143 00 Praha 4 


