
Informace pro uzavírání dohod rodičů o výchově a výživě dětí 

 
Jestliže rodiče předkládají dohodu k soudu a žádají její schválení, je třeba, aby jimi 

uzavřená dohoda respektovala následující podmínky dané zákonem a vyžadované soudem: 

 

Péče o nezl. děti: 
 

 Druhy: existují 3 druhy rodičovské péče:  

výhradní péče jednoho z rodičů (může být spojena s rozšířeným či širokým stykem 

s druhým rodičem; v případě výhradní péče však nemůže být kontakt s dítětem 

s druhým rodičem upraven v rozsahu poloviny měsíce),  

střídavá péče (předpokladem by měla být dobrá spolupráce rodičů) a  

společná péče (musí být souhlas obou rodičů a rodiče musí bydlet v rámci jednoho 

místa bydliště – např. ve dvougeneračním domku).   

 

 I v případě dohody rodičů má soud povinnost zkoumat a hodnotit zájem dítěte, 

a pokud se soudu dohoda rodičů nejeví být v zájmu dítěte, neschválí ji. (Tato 

povinnost soudu se vztahuje i např. k dohodnutým částkám výživného.) 

 

 

Výživné pro nezl. děti:   

 
 Vyživovací povinnost k dítěti mají oba rodiče. Každý z rodičů má povinnost 

přispívat na výživné svého dítěte tak, jak to odpovídá jeho možnostem, schopnostem 

a majetkovým poměrům na straně jedné a odůvodněným potřebám dítěte na straně 

druhé.  

 

 Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní obou rodičů (a to 

i v případě, že odůvodněné potřeby dítěte jsou nižší).  

 

 Soud tedy rozhoduje o výživném zejména na základě: příjmů rodičů (všech jejich 

příjmů), jejich možností a schopností (pokud se jeví být vyšší, než dosahované 

aktuální příjmy), majetkových poměrů rodičů, zvýšených výdajů spojených se 

zdravotním stavem u všech členů rodiny (rodičů i dítěte), věku dítěte a jeho potřeb 

(včetně výdajů na kroužky, školní náklady, kapesné, spoření, pojištění pro dítě, platby 

za mobil a internet, nákupy sportovních věcí apod.), počtu vyživovacích povinností 

u rodičů, důvodu skončení posledního zaměstnání, kvalifikace rodičů, životní úrovně 

rodičů a také na základě tzv. výkonu osobní péče.   

 

 V praxi soudů je pro výpočet výživného nezl. dětem používána následující 

tabulka, vytvořená Ministerstvem spravedlnosti ČR a nastavující doporučený podíl 

z platu připadající na výživné:  

 

Věk dítěte            Podíl z platu rodiče 

0 – 5 let                 9 – 13 % 

6 – 9 let                11 – 15 % 

10 – 14 let            14 – 18 % 

15 – 17 let            17 – 21 % 

18 – více let          20 – 24 %    



 

 Výživné u dětí lze přiznat až tři roky zpětně. 

 

 Výživné u střídavé péče bývá oběma rodičům stanoveno. U společné péče nebývá 

někdy v praxi soudu výživné stanoveno (pokud jsou příjmy rodičů stejné).  

 

 Rodiče se nemohou domluvit na tom, že výživné některému z nich nebude 

stanoveno. Nestanovit výživné může soud pouze ze závažných objektivních důvodů 

(např. naprostého nedostatku příjmu z důvodů zdravotních).  

 

 Doba trvání vyživovací povinnosti je dána zásadně stavem odkázanosti dítěte na 

výživu ze strany rodičů – trvá do doby, dokud není dítě schopno samo se živit. 
Trvání vyživovací povinnosti tedy není limitováno dosažením zletilosti dítěte, ani 

dovršením 26 let. Na druhou stranu dítě může nabýt schopnost samostatně se živit 

i před dovršením 18 let. 

 

 

Styk dítěte s druhým rodičem: 

 
 Nemusí být soudem vůbec upravován (a neměl by být), pokud se na něm rodiče 

dokáží domluvit. (V souladu se zákonem dohoda rodičů o styku nepotřebuje schválení 

soudu.) 

 

 Nárok na styk s dítětem mají i osoby blízké a příbuzné.  

 

 

 

Neprovdaná matka: 

 
 Neprovdaná matka má nárok po dobu dvou let od narození dítěte na úhradu své 

výživy od otce dítěte a na úhradu nákladů spojených s jejím těhotenstvím 

a porodem.  

 

 

 

Další důležité informace: 
 

 Názor dítěte – teprve od 12 let se má za to, že dítě je schopno vytvořit si vlastní 

názor. To však neznamená, že podle přání dítěte soud vždy rozhodne. (Soud rozhoduje 

s přihlédnutím k přání dítěte, ale vždy zároveň v souladu s jeho zájmem.) 

 

 Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho výchově manžel 

nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v domácnosti.  

 

 

 

 

 

 


