
Neplacení výživného je celospolečenský problém

Česká republika se může „pochlubit“ nepříliš lichotivými statistikami, které se týkají placení výživného. Dokonce by se dalo 

říci, že neplatit alimenty na své dítě je považováno za společensky přijatelné. I kvůli tomu jsou však desetitisíce neúplných 

rodin vystaveny těžké zkoušce, která nemusí vždy dopadnout dobře. I proto vyzýváme - nepřehlížejte tento problém kolem 

sebe a pomáhejte! Třeba už jen tím, že předáte důležité informace někomu, kdo je potřebuje. Dokažte matkám i otcům, že na 

to nejsou sami.

500 000
dětí žije v neúplných
rodinách

1/3
dětí z neúplných rodin
žije na hranici chudoby

93 %
dětí žije ve výhradní
péči matky

38,5 %
povinných dlouhodobě
neplatí alimenty 

13 mld. Kč
Kč je celkový dluh
na výživném

40 - 50 %
rodičů samoživitelů odrazuje
délka procesu vymáhání

83 % Jak by mohli mít, když jim partner dluží.

Nemají peníze na zálohu pro právníka.

80 % jsou sami na dítě, bojí se být sami ještě na boj s partnerem

Představa vymáhání je stresuje.

61 % na tuhle situaci žádná škola nepřipraví.

Nevědí, jak na to.

Proč rodiče - samoživitelé výživné nevymáhají?

+420 800 400 441info@vasevyzivne.cz

www.VaseVyzivne.cz

Jedná se o program, jehož jediným cílem je maximálně ulehčit situaci matce nebo otci a zdarma a co nejrychleji jim pomoci zajistit 

dlužné výživné. Programy asistovaného vymáhání jsou ve světě garantovány buď státem a jeho institucemi nebo je provozují 

neziskové organizace, které mají poslání zakotvené ve své zakladatelské listině. Naopak soukromé společnosti tyto programy 

zpravidla neposkytují.

Služby jsou pro rodiče zdarma za všech situací.

Asistent pomáhá rodičům s právními otázkami, ale také složitou agendou, jako je příprava dokumentů nebo hlídání                      
zákonných termínů.

Asistent vždy v dané situaci hledá nejlepší řešení.

Rodiče mají zpravidla k dispozici psychologickou pomoc nebo rodinného poradce.

Rodič získává dlužné peníze v nejkratším možném termínu - například tím, že exekutor neuspokojuje nejprve své náklady 
na úkor rodiče, ale je stanoven jasný a neměnný poměr při částečném vymožení dluhu.

Co je to Asistované vymáhání výživného?

Jediný program asistovaného vymáhání výživného typu v ČR od roku 2016 provozuje Asociace neúplných rodin. Za krátkou dobu 

pomohl již tisícovkám rodičů a vy, vaši rodinní příslušníci nebo přátelé můžete být jedni z nich.

Asistované vymáhání výživného v ČR

Zkontaktovat program VašeVýživné.cz provozovaný Asociací neúplných rodin: +420 800 400 441 nebo info@vasevyzivne.cz.

Doložit potřebné dokumenty (vykonatelný rozsudek na výživné, přehled plateb a dluhu).

Podepsat plnou moc a smlouvu o bezplatné právní pomoci.
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Co je potřeba k zahájení?

+420 800 400 441info@vasevyzivne.cz

www.VaseVyzivne.cz



Vznikla povinnost
platit výživné?1
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Osoba dlužníka

Jakou metodu zvolit

Má dlužník v ČR majetek?

Je ve výkonu trestu?

Mapa životních situací

Potřebujete získat
dlužné peníze?

Můžete do vymáhání
investovat svoje peníze? 

Obraťte se na Policii ČR. Pomocí trestního oznámení máte možnost viníka potrestat. S největší pravděpodobností však ale dlužné alimenty nezískáte.

V takovém případě by neměl být problém určit otcovství. Stačí se dostavit
na matriku v místě vašeho bydliště s občanskými průkazy a rodiným listem dítěte.

Bez toho, aby bylo určeno otcovství není bohužel možné uložit platbu alimentů.
Pokud jste si otcovstvím jistá anebo ho lze předpokládat, obraťte se na soud.

Hlásí se otec k dítěti?

Ano

V takovém případě bohužel není možné požadovat alimenty.
Ale můžete čerpat celou řadu sociálních příspěvků určených i pro rodiče samoživitele.

Dokáže-li se dítě samostatně uživit (je výdělečně činné), pak partnerovi odpadá vyživovací povinnost.
V této situaci však hrají roli i majetkové poměry oprávněné a povinné osoby a dále skutečnost, že životní úroveň rodičů a potomků by měla být shodná.

 Je třeba vyměřit výši výživného. To učiní na základě vaší žádosti soud. Tím bude přesně určena finanční povinnost partnera vůči dítěti.
Pokud dlužník odmítá sdělit svůj příjem, soud určí výživné z předpokládaného příjmu dlužníka ve výši 25násobku životního minima.

Je určeno otcovství dítěte?

Znáte otce dítěte?

Vyměřil soud výši výživného? Je dítě soběstačné
(výdělečně činné)?

Má partner finanční problémy?

Má v ČR pracovní smlouvu,
živnost, důchod či jiný příjem?

Ano

Ne

Je v insolvenci?

V takovém případě je možné zahájit vymáhání prostřednictvím programu asistovaného vymáhání výživného VašeVýživné.cz.

V takovém případě je možné zahájit exekuci například prostřednictvím programu asistovaného vymáhání VašeVýživné.cz.

Nejlepší řešení můžete najít při poradě s advokátem, který se specializuje na rodinné právo.

Chcete řídit vymáhací
proces sami? 

V takovém případě je potřeba podat žádost k insolvenčnímu správci, který by měl zajistit řádné vyplácení výživného.

Má na sebe vedené exekuce? 

V takovém případě není problém zahájit exekuci majetku například prostřednictvím programu asistovaného vymáhání VašeVýživné.cz

Má majetek či příjem mimo ČR?

V takovém případě přesto doporučujeme zahájit bezplatné vymáhání prostřednictvím programu asistovaného vymáhání
VašeVýživné.cz, jelikož exekuce může běžet i několik let a dlužník může v mezičase majetek nabýt či zdědit.

Podejte žádost na soud anebo sami zkontaktujte soudního exekutora.

Zvolte službu asistovaného vymáhání - například VašeVýživné.cz.

V případě exekuce je možné podat exekuci další. Vymáhání
výživného tedy není problém, jedná se navíc o přednostní pohledávku.

Pokud na partnera není vedena exekuce na výživné ani není v insolvenci, je možné
vymáhat běžným způsobem.


