
Asociace neúplných rodin, z.s. 

Výroční zpráva 2016



Slovo úvodem

O nás, aneb proč ráno vstáváme z postele?

O čem to teda je?

Statistika nuda je není!

Kde se nejčastěji dluží na alimentech:

Co jsme dělali navíc?

Metodický postup

Akce, na kterých jsme dělali osvětu veřejnosti

Náš blog

Spolupráce s médii

Zapojení do politické diskuze

Naše hospodaření

Statutární orgán:

Rada spolku

Poděkování

1

3

5

5

6

6

7

7

9

10

10

11

11

11

12

Obsah



Vítám všechny čtenáře u naší výroční zprávy za rok 2016. Ve stručnosti se pokusím 
co nejpřesněji vystihnout, čeho chceme činností naší organizace dosáhnout a co jsme 
za uplynulý rok dělali. 
 
Máme za sebou další rok, který byl naprosto úžasný. Povedlo se nám pomoci spoustě dětí 
a jejich rodičům, kterým se zdálo, že jsou v bezvýchodné situaci.
 
Kdybych měl vysvětlit, co jsme se během tohoto roku o sobě naučili, bylo by to následující:

Každému asi musí být jasné, že naše práce není žádný med. Vymoci peníze z někoho, 
kdo je soustavně odepírá svému dítěti, není úplně jednoduché. Stojí nás to spoustu času 
a úsilí, nicméně obrovské množství energie naopak čerpáme z našeho poslání. Poslání, které 
má za cíl pomáhat dětem. Jak jistě chápete, to je něco, co člověka nabije a nutí ho, dostat 
ze sebe skutečně to nejlepší. Každý člen našeho týmu díky tomu má správnou dravost a 
odhodlání do práce a hlavně do své mise opět jednomu z mnoha dětí dopřát to, na co má 
nárok.
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• Naše práce je velice náročná.

• Naše práce má smysl. 

• Mám sestaven tým ze  silných a neuvěřitelně vytrvalých jedinců.

• Naše práce reálně pomáhá konkrétním dětem a jejich rodičům.

• Současná státní byrokracie v problematice výživného je pro rodiče 
samoživitele velkou překážkou.

„Já se z pozice předsedy starám hlavně o to, aby naši vizi každý člen 
našeho týmu měl na paměti a aby se mu náhodou nevytratila.“

Slovo úvodem



V týmu jsme skvělý kolektiv, který je velice soustředěný na výsledek. I přes mnoho překážek 
se nám pořád daří mít na paměti náš velice důležitý cíl. Zlepšujeme se ve všech důležitých 
aspektech naší práce. Společně rosteme. Jako hlavní důvod našeho zdokonalování bych 
uvedl právě společně sdílenou vizi. Já se z pozice předsedy starám hlavně o to, aby naši vizi 
každý člen našeho týmu měl na paměti a aby se mu náhodou nevytratila. Náš cíl a poslání je 
samo o sobě natolik silné, že se o zbytek postará.

V naší práci spatřujeme obrovský smysl, který nás motivuje a pohání. Máme spoustu cílů 
pro následující rok a hlavně máme před sebou spoustu tvrdé práce. 
 
Doufám, že po přečtení této naší zprávy budete pohlížet na problematiku výživného trochu 
více jako my.
 
Za VašeVýživné.cz
Ing. Petr Sýkora, předseda

Shrnuto podtrženo, co jsme v roce 2016 dělali?

Rodičům, kteří jsou na své dítě sami a nedostává se jim od partnera 
alespoň té základní finanční podpory, pomáháme domoci se svého 
nároku a zlepšit tím trochu život dítěte.

Náš přístup spočívá v tom, přebrat na sebe co nejvíce zátěže spojené 
s byrokratickým procesem, které v oblasti alimentů bohužel existuje a 
umožnit rodiči soustředit se na to nejdůležitější a to:

Láskyplnou výchovu dítěte.
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Rodina je základ státu, říká se. Otec, matka a dítě takovou rodinu společně utvářejí. Pravdou 
bohužel je, že ne vždy se tento stav podaří udržet.
 
Nejsme tu od toho, abychom někoho soudili. Je nám jasné, že v životě se mohou vyskytnout 
okolnosti, které vytvoří na jedince obrovský tlak. Může se stát, že jako nejlepším řešením se 
pro takového člověka bude zdát prostý útěk od problému. Také se samozřejmě může stát, 
že si dva lidé přestanou rozumět a jako nejlepší řešení se jim bude zdát to, že si každý 
z nich půjde svou cestou. Všichni si jistě dokážeme představit to, že přijdeme o zaměstnání 
a budeme se muset radikálně uskromnit.
 
Každý se může dostat do složité životní situace. Nikdy by se podle nás nemělo stát, že tím 
bude trpět nevinný, mladý člověk, který nemůže ani za situaci na trhu práce, ani za neshody 
mezi rodiči a jejich další životní problémy.

Celé je to o zodpovědnosti.
 
Děti jsou bezesporu jednou z největších zodpovědností, které na tomto světě existují. My 
jsme v rámci naší činnosti přijali za svou zodpovědnost pomáhat dětem a rodičům v těžkých 
chvílích.
 
Obrovsky důležité je, že můžeme naši službu lidem v nouzi nabídnout zdarma. Jsou služby 
všech zaměstnanců organizace VašeVýživné.cz, advokáta nebo i exekutora. Zdarma to 
pro naše klienty je, ať už samotné vymáhání dopadne jakkoli. Když se na nás samoživitel 
obrátí o pomoc, zajistíme mu profesionální servis. Už na to rozhodně není sám, ale stojí 
za ním tým profesionálů, kteří mu pomohou. Potvrdilo se nám, že to pro naše klienty je 
obrovská psychická úleva.

O nás, aneb proč ráno
vstáváme z postele?

„Zajistit dětem alespoň to minimum, na které mají nárok. To je naše vize 
a něco, co nám dennodenně pomáhá udržet pracovní drive.“
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Každý kdo se někdy do podobné situace dostal potvrdí, jak je to psychicky náročné období. 
My si to moc dobře uvědomujeme, proto součástí našich služeb pro samoživitele jsou i 
bezplatné konzultace s psychologem.
 
Klíčové pro nás je si uvědomit, kdo jsou naši klienti. Jsou to lidé, kteří se sami starají o svou 
ratolest, musejí ji zaopatřovat, dávat jí veškerou rodičovskou lásku a pozornost a hlavně, 
často na to jsou úplně sami, protože jejich partner se od nich odvrátil a dítě nezaopatřuje.
 
Zákon je minimem morálky, říká se. Zajistit, aby dítě mělo postaráno o základní potřeby je 
minimem výchovy. Bohužel, řada jedinců si to neuvědomuje a ještě se všemožně snaží o to, 
aby svému dítěti mohli předávat co nejméně.
 
S tím jsme se rozhodli nesmířit a každý den bojujeme za to, aby co nejvíce dětí dostalo 
alespoň své právně náležité minimum.
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Obrázek je více než tisíc slov. Udělejte si sami představu o tom,  jak závažný problém 
neplacení alimentů představuje.

registrovaných rodičů
do programu v roce 2016

průměrná výše dluhu průměrné výživné průměrý věk dítěte

17 %
Středočeský kraj

34 %
Ostatní

14 % 
Moravskoslezský kraj

13 %
Praha

12 %
Ústecký kraj

10 %
Jihomoravský kraj

Celková vymáhaná částka:

O co tedy vlastně jde?

Statistika nuda je není!

8 135

90 000 Kč

Naši klienti

2 257 Kč 7 - 10 let

729 000 800 Kč
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Kde se nejčastěji dluží na alimentech: 

Více na: 
http://www.fyi.cz/alimenty-nejcasteji-dluzi-v-usteckem-kraji-nejmene-v-praze/
 
Z těchto čísel a údajů vyplývá, že na svých bedrech máme naloženy obrovské závazky. Dluh 
ve výši 729 000 800 je obrovské číslo. Každý den se snažíme z něho co nejvíce ukrojit. Děláme 
maximum pro to, aby se o možnosti naší pomoci dozvědělo co nejvíce lidí. V následujícím roce 
chceme zvýšit celkový počet klientů, kteří vstoupí do našeho programu. Na druhou stranu 
8 135 rodičů, kteří využili naši pomoc za rok 2016 není nejméně a činí nás to hrdými za naši 
práci. Je také smutné, jak daleko to někteří rodiče nechají zajít. Naštěstí má počet trestných 
činů neplacení výživného za poslední roky sestupnou tendenci. Doufejme, že tomu tak bude i 
nadále.

Podíl dlužníků na 1 000 neúplných rodin

Počty trestných oznámení

podprůměrný

14 209 13 939 12 089 10 61114 725

2012 2014 2015 20162013

průměrný nadprůměrný
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Vytvořili jsme https://www.vasevyzivne.cz/dokumenty-ke-stazeni/ metodický postup, pro 
rodiče, aby jasně věděli, jak postupovat a zbytečně neztráceli důležitý čas. Je alarmující, že 80% 
rodičů nevymáhá své výživné, protože nemají finanční prostředky na právníka nebo se bojí 
právních tahanic. Metodický postup, který jsme vytvořili je návodem, jak vzniklou situaci 
co nejefektivněji řešit.

Důležité je také setkávat se s lidmi, kteří by nás mohli potřebovat. Je to skvělý způsob jak 
edukovat veřejnost o problematice výživného. Takovou příležitost si nemůžeme nechat ujít. 
Rádi chodíme přímo mezi lidi, například jsme se účastnili: 

Dne matek v azylovém domě:
https://www.vasevyzivne.cz/blog/2016/05/13/den-matek-2/

Dělat něco navíc. Jít o krok dál, než by bylo nutné, nebo než by od nás okolí očekávalo. 
Takový přístup držíme ve všech našich aktivitách.
 
Krom právních tahanic budujeme komunitu a místo, kde rodiče najdou všechny potřebné 
informace o tom, jak postupovat, pokud nastane problém s placením výživného ze strany 
druhého rodiče.

Co jsme dělali navíc?

Metodický postup

Akce, na kterých jsme dělali osvětu veřejnosti 
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Den dětí v obchodním centru v Praze
https://www.vasevyzivne.cz/blog/2016/06/15/den-deti/

Festival Mezi Ploty
https://www.vasevyzivne.cz/blog/2016/05/31/festival-mezi-ploty/

Svátek Svatého Mikuláše
https://www.vasevyzivne.cz/blog/2016/12/13/svatek-svateho-mikulase/
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V průběhu roku 2016 jsme byli aktivní na našem blogu. Blog vnímáme jako efektivní způsob, 
jakým předávat spoustu důležitých informací o problematice, které rozumíme a kterou řešíme 
dennodenně. Formou našeho blogu, jsem schopni tvořit dlouhodobě užitečné články, které 
mohou pomoci velkému množství lidí. Nechceme však působit jako suchaři, protože jimi 
určitě nejsme! Na našem blogu proto naleznete spoustu užitečných rad, tipů, triků, ale také i 
článků čistě pro pobavení.
 
Pomocí blogu sdílíme i konkrétní případy, kdy jsme úspěšně pomohli:
https://www.vasevyzivne.cz/blog/2016/07/01/maminka-stanislava/
 
Samozřejmě pomáháme i ujasnit si nejrůznější právní termíny, jako například v tomto článku:
https://www.vasevyzivne.cz/blog/2016/04/29/hmotnanouze/
 
Protože se snažíme být všude, kde jsou lidé, kteří by nás mohli potřebovat, tak jsme také i 
na sociálních sítích:
 
Facebook: https://www.facebook.com/vasevyzivnecz/
Instagram: https://www.instagram.com/vasevyzivne.cz/
Twitter: https://twitter.com/VaseVyzivnecz

Náš blog
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Problém výživného vnímáme jako celospolečenský problém. Proto děláme maximum, 
abychom vytvořili co nejhlasitější veřejnou diskuzi. Poskytujeme médiím svá odborná 
vyjádření a také i své statistické údaje například https://www.irozhlas.cz/zpravy-
domov/13-miliard-dluhu-na-vyzivnem-letaky-na-uradech-poradi-rodicum-jak-se-domahat-
alimentu_201611201625_dbernardy 
 
Během roku jsem si vybudovali postavení, které respektuje široká odborná veřejnost. Aktivně 
se zapojujeme nejen do odborných debat, ale také vyhledáváme příležitosti v rámci veřejné 
diskuze, nebojíme se proto jít i do televizních pořadů. Objevujeme se napříč médii ČT, Prima, 
TV Praha, TV Nova a v neposlední řade i v Českém rozhlasu. Vnímáme to jako součást 
osvěty veřejnosti a možnost, jak vzbudit o tuto problematiku zájem i mezi běžnou populací. 
Svou usilovnou prací jsme si během roku vybudovali jméno největšího subjektu, který se 
problematice neúplných rodin věnuje.
 
Soupis všech mediálních artiklů pojednávajících o této problematice je zde: 
https://www.vasevyzivne.cz/media
 
Další tiskové zprávy jsou zde: http://www.fyi.cz/tag/vase-vyzivne/

Přispíváme do diskuze o problematice výživného. Celkově chceme situaci zjednodušit a 
zprůhlednit. Proto se zapojujeme i do debat na půdě parlamentu ČR, také se účastníme 
konferencí, kde se naše téma projednává. Samozřejmě pomáháme lidem, kteří do nouze 
dostali, ale zároveň děláme maximum pro to, aby se do takových situací dostávalo co nejméně 
lidí. Také jde o to, že by to samoživitelům nemělo zabírat všechen volný čas a vysávat z nich 
energii. Existuje přece jiná cesta.
 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000101105/obsah/502659-
miliardove-dluhy-na-vyzivnem 

Spolupráce s médii

Zapojení do politické diskuze
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Ing. Petr Sýkora – předseda 
Ing. Filip Sýkora – místopředseda
Mgr. Levon Ter-Ghazaryan - místopředseda 

Naše hospodaření

Statutární orgán
Rada spolku
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Typ dárce

Hlavní město Praha 

Nadace 
Nadace ČEZ
Nadace Agrofert

Právnícké osoby
finanční
hmotné

Fyzické osoby 

Celkem

Částka

700 000 Kč

250 000 Kč 
200 000 Kč

206 000 Kč
878 965 Kč

24 310 Kč

2 259 275 Kč

Náklady

Osobní 
Služby
Ostatní

Celkem

Stav účtu
(k 31.12.2016) 

Částka

282 862 Kč
1 321 318 Kč
2 216 Kč

1 606 396 Kč

652 879 Kč



Děkujeme všem našim přispěvatelům. Skutečně a od srdce. Umožňujete nám naplňovat naše 
poslání. Naplňujete ho společně s námi. Bez Vaší finanční podpory bychom o děti a jejich 
nároky nemohli bojovat s dostatečnou vervou. 
 
Našimi finančními podporovateli jsou jednotlivci, ale i organizace, které mají sociální cítění. 
Jmenovitě Magistrát hlavního města Prahy, nadace ČEZ a nadace Agrofert.
 
Svou podporou nás zaštiťuje Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí v čele s paní ministryní 
Marksovou. Těšíme se také ze záštity Magistrátu hlavního města Prahy, který je pro nás 
klíčovým partnerem.
 
Děkujeme také všem ostatním podporovatelům, kteří s námi a naší činností sympatizují. Moc 
to pro nás znamená a také nám to pomáhá v naší činnosti. Skutečně je potřeba si uvědomit, 
že řada rodičů se vymáhání prostředků pro svoje děti bojí. Obávají se, že nemají dostatek 
financí na právníky a také, že je spor připraví o poslední zbytky energie. 
 
Proto se dostáváme k poslednímu bodu...
 
Děkujeme předem, že o nás řeknete lidem, kteří by naši pomoc ocenili. Pomůžete ale také i 
tak, když o nás dáte vědět těm, kteří se až do tak vypjaté situace nedostali, ale třeba „jen“ řeší 
rozchod. Určitě se jim informace o nás bude hodit a posílí to jejich vyjednávací pozici 
pro dobro jejich dítěte.
 
Takže ještě jednou, děkujeme.

Poděkování
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