
Parametry kurzu

Podrobná anotace kurzu

Cílem kurzu je vymezit účel vyživovací povinnosti
prospěch dosažení zájmu nezletilého dítěte, a to včetně možnosti využití nově zavedeného institutu 
náhradního výživného. Půjde nejen o hmotněprávní přístup, tedy určení povinného subjektu a odvození výše 
výživného, ale rovněž o procesní přesah, tedy vymezení 
o výživném nezletilého dítěte rozhoduje. Stranou pozornosti nezůstane ani exekuční exkurz. Posláním kurzu 

Vyživovací povinnost představuje jeden ze základních pilířů obsahové náplně právního poměru mezi 
rodičem a dítětem. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zakládá právo 
dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů. Právní úprava předpokládá nerušené dobrovolné plnění této 

komplikovaných situacích lze spatřovat prostor pro orgán sociálně-právní ochrany dětí
procesní intervenci do civilního soudního řízení

výživné a určení jeho výše rozhoduje. 
Současně je zde zohledněna aktuální  

1. července 2021. Zákon upraví podmínky získání náhradního výživného pro děti, u 
kterých jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost a kdy je náhradní výživné pomocí pro rodiče 

 Účastníci kurzu budou podrobně seznámeni 

, a to 
zejména vlastních rodičů, nicméně rozsáhlá pozornost bude věnována i vyživovací povinnosti ostatních 
příbuzných, zejména prarodičů

výchovné funkce výživného a určení jeho 
maximální výše. Pozornost bude věnována problematickým aspektům, jako určení vyživovací povinnosti při 

Cíle kurzu

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Termín 15. června 2021, 9.00 - 15.00

Lektor Mgr. Radka Vacová, Ph. D.Místo

Cena   

Online školení (odkaz bude zaslán na 
e-mail uvedený v přihlášce)

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)

Cílem kurzu je vymezit účel vyživovací povinnosti
prospěch dosažení zájmu nezletilého dítěte, a to včetně možnosti využití nově zavedeného institutu 
náhradního výživného. Půjde nejen o hmotněprávní přístup, tedy určení povinného subjektu a odvození výše 
výživného, ale rovněž o procesní přesah, tedy vymezení 
o výživném nezletilého dítěte rozhoduje. Stranou pozornosti nezůstane ani exekuční exkurz. Posláním kurzu 

Vyživovací povinnost představuje jeden ze základních pilířů obsahové náplně právního poměru mezi 
rodičem a dítětem. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zakládá právo 
dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů. Právní úprava předpokládá nerušené dobrovolné plnění této 

komplikovaných situacích lze spatřovat prostor pro orgán sociálně-právní ochrany dětí
procesní intervenci do civilního soudního řízení

výživné a určení jeho výše rozhoduje. 
Současně je zde zohledněna aktuální  

1. července 2021. Zákon upraví podmínky získání náhradního výživného pro děti, u 
kterých jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost a kdy je náhradní výživné pomocí pro rodiče 

 Účastníci kurzu budou podrobně seznámeni 

, a to 
zejména vlastních rodičů, nicméně rozsáhlá pozornost bude věnována i vyživovací povinnosti ostatních 
příbuzných, zejména prarodičů

výchovné funkce výživného a určení jeho 
maximální výše. Pozornost bude věnována problematickým aspektům, jako určení vyživovací povinnosti při 

Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovací povinnosti k 
dítěti včetně zákona o náhradním výživném

21. října 2021, 9:00 - 15:00

1790

2166

3. února 2022, 9:00 - 15:3014. prosince 2022, 9:00 - 15.30

Vyživovací povinnost rodičů k dětem se zaměřením 
na NOVOU tabulku pro určení výživného

27. října 2022, 9:00 - 15:30

2.190

2.650

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava
u zastávky MHD Karolina



Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 
pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail vacova@kolumbuspm.cz.

Lektorka kurzu

Obsah kurzu

• Základní principy sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na vyživovací povinnost
• Právní úprava
 o Ústavní pořádek, zejména Listina základních práv a svobod
 o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 o Zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 o Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 o Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném

 o Diferenciace jednotlivých druhů
 o Orientační stanovení výše výživného
• Výživné nezletilého dítěte
 o Nezávislost na nositelství nebo výkonu rodičovské odpovědnosti
 o Vymezení povinných subjektů
  • Rodiče
  • Ostatní příbuzní, určení výše výživného
 o Výše výživného
  • Dohoda rodičů
  • Určení soudem
  • Kritéria stanovení výše výživného
  • Doporučující tabulky
  • Výchovná funkce a maximální výše výživného
• Soudní řízení o výživném
 o Procesní způsobilost dítěte
 o Zastoupení nezletilého, dítěte zejména vykonávané OSPOD
 o Zjišťování příjmů a majetkových poměrů rodiče
  • Domněnka příjmu
 o Potřeby na straně dítěte
• Exkurz do předběžných opatření a exekučního vymáhání
 o Pozastavení řidičského oprávnění
• Náhradní výživné 
 o Vymezení náhradního výživného 
 o Okruh oprávněných osob a podmínky nároku na náhradní výživné, zánik nároku
 o Výše náhradního výživného a jeho možné změny
 o Účastníci řízení a orgán rozhodující o náhradním výživném
 o Žádost o náhradní výživné a jeho výplata, zastavení výplaty a přeplatky
• Rozbor judikatury
• Diskuse

advokátka specializující se na soukromé právo, více než pět let praxe v 

práva a výživného (např. Šmíd, Vacová a kol.: Výživné, disertační práce na 

věnuje problematice rodinného práva a výživného.

Mgr. Radka Vacová, Ph.D.  

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 
pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail vacova@kolumbuspm.cz.


