V Praze dne 2. července 2019
Čj.: GŘ/145/2019
Název materiálu:

Návrh zákona o zálohovaném výživném

Připomínkové
místo

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Telefon

+420 236 080 454

e-mail:

:

amsp@amsp.cz

K předloženému Návrhu zákona o zálohovaném výživném uplatňuje Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) následující připomínky:

Obecná zásadní připomínka
Jsme si vědomi, že návrh zákona o zálohovaném výživném usiluje o zlepšení situace, v níž se ocitá rodič
s dětmi, kterému není hrazeno stanovené výživné ze strany povinného rodiče.
Domníváme se, že zákonem navrhované řešení je velmi administrativně náročné, předpokládá mnoho
úředních výkonů a kvalifikovaných podání včetně trestních oznámení, ale je zde reálný předpoklad, že
bude mít minimální efektivitu. Přitom náklady na zřízení nových míst na úřadech práce, náklady na
výplatu zálohovaného výživného a další náklady na vymáhání hrazené ze státního rozpočtu jsou
značné.
Navíc lze předpokládat, že této možnosti bude zneužíváno a odhadovaný počet takto podpořených
rodičů bude vyšší, než je odhadováno. Na druhé straně pak mohou přijít o jiné sociální dávky ti rodiče,
kterým bude zálohované výživné vyplaceno.
Rovněž nelze souhlasit s tvrzením, že navrhovaná úprava nebude mít vliv na podnikatelské prostředí,
neboť právnické a fyzické osoby jsou povinny krajské pobočce úřadu práce na její vyžádání sdělit
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bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na zálohované výživné, jeho výši nebo
výplatu.
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby situace rodičů s dětmi, kterým není hrazeno stanovené
výživné ze strany povinného rodiče, byla řešena úpravou existujícího systému dávek systému státní
sociální podpory a nikoli cestou navrženého zákona o zálohovaném výživném.
S návrhem zákona o zálohovaném výživném nesouhlasíme a navrhujeme jeho stažení z dalšího
legislativního procesu.
Tato připomínka je zásadní.

Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz
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