
Pomůžeme Vám 
zvýšit výživné
Vaše dítě se neustále vyvíjí a roste. Z předškoláka je brzy školák na prvním stupni, 
následuje stupeň druhý, střední škola či dokonce vysoká. Tyto životní situace způsobují 
zvýšení potřeb dítěte a s tím souvisejících nákladů. 

U nezletilého dítěte lze zvýšené výživné přiznat jednorázově až 3 roky zpětně!
Zvýšit výživné lze pro každou jednotlivou změnu, v praxi může jít o několikeré zvýšení najednou.
Průměrné zvýšení výživného je v praxi 1 000 – 1 500 Kč měsíčně na každé dítě.

Získejte pro své dítě více

• Nástup na vyšší stupeň vzdělání (základní škola, druhý stupeň, střední škola, vysoká)
• Snížení příjmů na straně pečujícího rodiče (zhoršený zdravotní stav, změna či ztráta zaměstnání)
• Zvýšení příjmů na straně povinného nebo získání majetku
• Zdravotní důvody – zvýšení nákladů na dítě (léky, pomůcky)
• Uplynutí 3 let od posledního rozhodnutí soudu (žádat je možné bez problémů každé 3 roky)

Důvody pro zvýšení výživného

* konečný výsledek zvýšení výživného záleží na individuálních podmínkách a názoru soudu 

• Pečující rodič  
(za nezletilé děti)

• Zletilé dítě

Kdo může žádat? 

Výživné na dítě

• Podepsat smlouvu
• Podepsat a ověřit plnou moc
• Dodat sken posledního pravomocného rozsudku o výživném
• Popsat současnou situaci dětí (pravdivé a aktuální informace)
• Zbytek zajistíme za Vás a Vy se jen dostavíte na jednání k soudu

Co je potřeba?

Věk dítěte Podíl z čisté mzdy Čistý příjem 18 000 Kč Čistý příjem 30 000 Kč

0–5 let 11–15 % 1 980–2 700 Kč 3 300–4 500 Kč

6–9 let 13–17 % 2 340–3 060 Kč 3 900–5 100 Kč

10–14 let 15–19 % 2 700–3 420 Kč 4 500–5 700 Kč

15–17 let 16–22 % 2 880–3 960 Kč 4 800–6 600 Kč

18 a více 19–25 % 3 420–4 500 Kč 5 700–7 500 Kč



Zařídíme vymáhání 
dlužného výživného
Nedostává vaše dítě soudem stanovené výživné? Je třeba jej exekučně vymáhat  
co nejdříve. Proč? Čím dříve začnete, tím je vyšší šance na jeho získání.  
Od 1. 7. 2021 navíc vstoupí v účinnost nový zákon, dle kterého bude platit náhradní 
výživné za neplatiče stát. Podmínkou je ale právě exekuční vymáhání výživného.

• Vše za Vás zařídíme, nemusíte dělat nic.
• Pošleme návrh na zahájení exekuce k soudu, který situaci prověří
• Budeme komunikovat s exekutorem, který vydá exekuční příkaz a rozhodne,  

jakou cestou bude dluh po povinném vymáhat
• Exekutor zahájí exekuci (obstaví účet, nechá strhávat ze mzdy, prodá věci povinného,  

zabaví řidičský průkaz)
• Je možné domluvit se s ním a rovnou vymáhat i další běžné výživné  

(aby se nemusel podávat další exekuční návrh)
• Pokud nebude z čeho exekuce hradit, je možné získat náhradní výživné

Jak budeme postupovat? 

• Podepsat smlouvu
• Podepsat a ověřit plnou moc
• Dodat ověřenou kopii  

posledního pravomocného 
rozsudku o výživném

• Doložit přehled úhrad  
a jejich výše, výši dluhů

• Bankovní účet, který  
předáme exekutorovi  
(pro zasílání výživného)

Co je potřeba?

• O náhradní výživné lze požádat pouze tehdy, probíhá-li  
proti neplatiči exekuční vymáhání (min 4 měsíce)

• Žádat se bude u krajské pobočky ÚP a to ve výši 
pravomocného rozsudku nebo maximálně  
do výše 3 000 Kč měsíčně

• Lze žádat i v případě částečné úhrady výživného  
a to do výše opět 3 000 Kč

• Přiznání nároku na náhradní výživné bude  
ÚP vyřízeno do 30 dnů

Kdo má nárok na získání náhradního výživného?

Rádi vám pomůžeme!

 Stačí kontaktovat naše poradce.www.abivia.cz

https://abivia.cz/poradci/

