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H. Drábková, soudní znalkyně, již před lety publikovala názor: „ve sporu o ně je každé dítě do jisté míry ovlivňováno“. Platí to dodnes. Ani v rámci korektního přístupu
se nelze vyhnout sdělení osobního postoje.
V přehledu postupuje tato znalkyně od zcela evidentního k těžko prokazatelnému ovlivnění:
 vyhrožování a navození strachu z druhého rodiče;
 vnucování nepravdivých prožitků pro ilustraci, jak
strašný byl život před rozchodem;
 přesvědčování dítěte o nevhodném chování druhého
rodiče vůči potomkovi;
 nenápadné působení – povzdech, lehký vzlyk, pláč,
bezradné pokrčení ramen, výrok: „zase musíme na to vyšetřování, on (ona) si nedá pokoj, já se z toho nejspíš zblázním, už teď mne bolí hlava.“
Důležitý je i tón hlasu. Výrok typu: „rozhodni se sám,
s kým budeš“ lze rozechvělým tónem, eventuálně i s vlhkýma očima obsahově zcela změnit. Neverbálně podané
informace mohou působit víc než slova.
Metodu pozorování lze – byť s určitými výhradami pro
možnou stylizaci – použít k posuzování výchovných postupů. Základním předpokladem je ovšem sledování interakce
dospělého a dítěte v běžné situaci. Ne (výhradně) v rámci rodičovského sporu a ne jen s oběma rodiči. Nejen při
hře, tj. i při zajišťování technické péče o nezletilého a při
prosazování nezbytných výchovných požadavků. Důležité
je i postižení stylu komunikace s dítětem. Je důležité, aby
dítě jednou přišlo a odcházelo s otcem, a podruhé s matkou.
Ten kdo dítě přivádí a odvádí, je totiž zvýhodněn. Poukazuji
na stať J. Musila (Ústavní soud ČR) dostupnou na internetu, nazvanou „Hodnocení znaleckého posudku“. Cituji: „Definitivní závěr o pravdivosti zjištění znalce by mohl být podán toliko tehdy, pokud by se tyto závěry prověřily v realitě“.
Optimální by tudíž bylo dlouhodobé sledování interakcí
v rodině. Ovšem i nezbytné a často opomíjené pozorování
jednání mezi účastníky v různých – jednu stranu nezvýhodňujících – konstelacích má značnou vypovídající hodnotu.
Zvláštní kapitolou je vyúčtování znalečného. Dle počtu vykázaných hodin znalci o textu posudků přemýšlejí
dlouhé hodiny, neméně dlouho trvají jejich diagnostické

úvahy a testy, jež lze vyhodnotit během hodiny, vyhodnocují mnohonásobně delší dobu. Pokud je ve věci určen
psycholog i psychiatr, radí se spolu někdy i celé dny. Jejich
obětavost nezná mezí. Soudě podle počtu zpracovaných
posudků někteří spí skutečně jen pár hodin. Ostatní čas
věnují znalecké činnosti. Leč setkal jsem se i s tím, že
znalkyně v znalecké doložce uvedla jen, že posudek je zapsán v deníku, tj. neuvedla jeho pořadové číslo.
Až tragikomicky působí velmi obecné – „knížecí“ –
odpovědi znalců na vytýkané – výše uvedené – chyby. Oblíbené je konstatování: „Vše jsem provedl dle svého svědomí
a v souladu se znaleckým slibem“. Dále „Dospěl jsem k tomu
znaleckou úvahou“, „Jako znalec se nebudu laikům zpovídat“,
„Nejsem povinen archivovat záznamy o testech“. V této souvislosti mne nejvíce zaujala znalkyně, tvrdící, že se k záznamům o vyšetření se nemůže dostat, neb doma maluje.

Závěr
V posuzovaných znaleckých posudcích bývají metodologické chyby. Výsledky jsou prezentovány v rozporu s požadavkem Ústavního soudu na ověřitelnost. Jsou
často nekontrolovatelné. Nebývá použit žádný objektivní
test k postižení výchovných kompetencí rodičů. Při hodnocení citových vztahů dětí bývá použit zcela zastaralý
a průhledný test A–B. Tam získané výsledky nebývají
ověřeny jinými, skutečně projektivními metodami. Není
mi jasné, zda byl použit tento test kompletní.
Mj. jsem napsal knížku „Znalecké posudky o dětech pod
drobnohledem“.1) Mou odbornou černou můrou jsou nekvalitní znalecké posudky psychologů posuzujících rodiče
i děti v rozvodovém konfliktu. U některých mám pocit,
že nemají s konkrétním, hodnoceným člověkem mnoho
společného. Napadlo mne, že než svěřit posudek psychologovi Xy či psycholožce Zž, to by bylo pro soud přínosnější nechat vypracovat horoskop. Mnohé chyby v posud
cích může odhalit jen odborný psycholog.
1) Novák, T.: Znalecké posudky o dětech pod drobnohledem. Wolters Kluwer, 2016. 120 stran.
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Ing. Veronika Mindlová, daňová poradkyně
Čím dál tím více lidí si v poslední době rozmýšlí, zdali
jít do stavu manželského a případně zdali si pořídit potomka nebo ne. Ne náhodou jsou to zejména muži, kteří se
tohoto stavu více obávají. Manželství začíná být přehnaným luxusem a pro mnohé dospělé přestává být potřebné,
lidé si totiž dokáží poradit jinak a rodiče na potomky ve
vyptávání na svatbu pomalu rezignovali. V dnešní době
přivést na svět nemanželské dítě už není takové stigma,
jako tomu bylo dříve. Už jsme si zvykli na to, že se rodiče
nemusí vždy jmenovat stejně, anebo že se jmenují stejně, ale nejsou ve svazku manželském (změna příjmení).

třicet šest

Rozvodovost se dle Českého statistického úřadu dlouhodobě
pohybuje okolo 50 %,1) a přestože rozchodovost nesezdaných
párů žádnou oficiální statistiku nemá, můžeme i s velkou
mírou pravděpodobnosti pro rozchodovost počítat se stejným
nebo obdobným procentem jako u rozvodovosti. Výsledkem
tedy je, že se každý druhý pár rozpadá a rodiče se, pokud se
tak stane, musejí dohodnout, jak se o své potomky postarají.
Problémem výživného se dlouhodobě zabývám a svůj projekt jsem nazvala reverzní výživné. Je zaměřen proti diskriminaci druhého rodiče, jeho dětí a partnera. Partneři,
1) https://goo.gl/cTmB3y.

kteří neuspěli v jednom vztahu, zpravidla mají další vztahy a zakládají nové rodiny. Společnost se mění, legislativa
a soudní praxe však v mnohých věcech zaostává. Současný
systém v některých krajních případech pak opomíjí právo na výživné pro další vyživované osoby, zletilé i nezletilé, a někdy až urputně hájí práva a zajišťuje speciální
ochranu pouze některých dětí a na další děti rodiče a jeho
dalšího partnera nebere zřetel. Soudní řízení o stanovení
nebo změně výživného trvá mnohdy i několik let. Z jedné
strany je to zapříčiněno zdlouhavým dokazováním výše
příjmů povinného a rovněž tak nadužíváním znaleckých
posudků ve věcech, které se dají rozhodnout bez nich.
Zatímco se ale výživné vymáhá poměrně rychle a účinně,
naprosto opačně je tomu u vymáhání práva rodiče na styk
s dítětem. To dokáže být mařeno ze strany rodiče, který
má nezletilé dítě v péči i několik let a zpravidla bez trestu stanoveném soudem. Ve výsledku většinou musí soud
konstatovat, že nezletilé dítě si na stav s jedním rodičem
zvyklo a není v zájmu dítěte tento stav měnit. Čas tedy
hraje velmi důležitou roli ve všech těchto opatrovnických
sporech. Soudy jsou v tomto ohledu velmi pomalé. Jeden
rok pro dítě v jeho životě pak znamená zásadní změnu.
Reverzní výživné se v tuto chvíli snaží o medializaci a zároveň rozproudění veřejné diskuse na tato témata.
Zároveň upozorňuje poslance, senátory, ministerstva, vládu, výbory na krajní situace v rodinném právu. Jednotlivé
body, které reverzní výživné řeší, lze najít na facebookových stránkách Reverzní výživné – proti diskriminaci druhého rodiče, jeho dětí a partnera a internetových stránkách www.reverznivyzivne.cz. Jedná se o projekt, který se
zabývá výhradně body souvisejícími s finanční stránkou
opatrovnických sporů v rámci rodinného práva. Studie je
zaměřena na několik hlavních bodů, konkrétně na:
 soudní praxi k předběžnému opatření na snížení výživného;
 problematiku a exekutorskou praxi při exekuci na výživné;
 trestní stíhání rodiče pro neplacení výživného v plné výši;
 zabavování řidičského oprávnění;
 úpravu výživného a doplatek výživného až 3 roky zpětně;
 soudy opomíjení dalších vyživovacích povinností rodiče;
 přednostní pohledávku a nepřednostní závazek u půjček na výživné;
 dluhovou past rodiny a finanční vtažení dalších členů
domácnosti rodiče povinného;
 problematiku soudních znaleckých posudků;
 specializaci soudců a povinného vzdělávání a přezkušování opatrovníků a soudců rodinného práva z ekonomického a daňového minima;
 užívání fiktivního příjmu pro stanovení výživného;
 rostoucí výživné, oboustranná vyživovací povinnost
dětí a rodičů a jednostranná vyživovací povinnost rodiče ke zletilému;
 OSVČ – neuchopitelné pro stanovení výživného;
 enormní aktivitu u rodičů oprávněných inkasovat výživné („vymáhání výživného pro matky samoživitelky“)
a neschopnost akce rodičů povinných k platbám;
 absenci oboustranné vyživovací povinnosti rodičů
ke zletilému;
 podporu rodičů od státu – sleva na dani na děti po rozchodu.

V rámci tohoto článku bych se zaměřila na problematiku daňové úlevy na děti, kdy zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, v § 35c uvádí: Daňové zvýhodnění pro
poplatníky daně z příjmů fyzických osob umožňuje slevu
na děti pro rok 2016 ve výši: 13 404 Kč ročně na jedno
dítě, 17 004 Kč ročně na druhé dítě a 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění se dá
uplatnit formou snížení daňové povinnosti anebo formou
tzv. daňového bonusu, kdy je částka až ve výši 60 300 Kč
rodiči poukázána v hotovosti. Toto zvýhodnění si však
může uplatnit rodič pokud: s ním žije dítě ve společné
domácnosti, přičemž dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá na uplatnění daňového zvýhodnění vliv (internát, studijní pobyt v zahraničí aj.), nebo pokud si vydělá
alespoň šestinásobek minimální mzdy (tj. v roce 2016 –
9 900 Kč × 6 = 59 400 Kč v zaměstnání, podnikání, z pronájmu anebo z kapitálového majetku).
Úskalím je tedy společná domácnost s dítětem. Tu totiž netvoří páry po rozchodu, kdy je dítě soudně svěřeno
do péče pouze jednomu rodiči, tj. nejedná se o střídavou
ani společnou péči. V této situaci tvoří dítě společnou
domácnost pouze s rodičem, jemuž je svěřeno do péče.
Druhému rodiči vzniká povinnost platit výživné a právo
pouze na styk s dítětem.
Příklad:
Rodiče – otec s hrubým příjmem 25 000 Kč;
– matka ukončila po 3 letech rodičovskou
dovolenou s druhým dítětem a nastoupila do zaměstnání s hrubým příjmem
20 000 Kč.
Současně však dochází k rozpadu vztahu. Děti
jsou svěřeny do péče matky a otci je vyměřeno výživné
ve výši 1/3 jeho dosavadního čistého příjmu. Přeskupení příjmu uvádí následující dvě tabulky:
Tabulka 1 – Čistý příjem domácnosti (před, v okamžiku rozchodu a po něm)
Tabulka 2 – Čistý příjem otce a matky (před, v okamžiku rozchodu a po něm)
Soudy vycházejí z příjmů doložených od zaměstnavatelů – ze mzdových listů. Z tohoto přehledu je
jasný čistý příjem rodiče, ze kterého pak soud stanoví výživné na děti. Při dvou dětech se výživné velmi
často pohybuje ve výši 1/3 čistého příjmu. Bohužel se
mnohdy nebere zřetel na položky, ze kterých se mzdový list skládá. Jedná se o položky typu slevy na děti
či slevy na manželku. Tu lze uplatnit pouze v ročním
zúčtování a na mzdovém listě se projeví vratkou daně
ve výši 24 840 Kč poukázanou v dubnové výplatě, nebo
vratkou při podání daňového přiznání. Tyto položky
po rozpadu vztahu zaniknou, nebo jsou přesunuty výhradně na stranu rodiče, který má děti v péči.
V našem případě otec neplatí matce jen výživné ve výši 7000 Kč, ale přesouvá na její stranu i slevu na děti ve výši 2534 Kč. Celkem se tedy čistý příjem otce po svěření dětí do výlučné péče matky sníží
o částku 9534 Kč. Otci pak zbývá z původního příjmu
22 000 Kč pouhých 12 000 Kč na pokrytí jeho nákladů a dalších nákladů souvisejících s dětmi – tj. náklady
na dopravu za dětmi, na jídlo, na dárky a na aktivity
o prázdninách a dovolené v čase, kdy jsou děti s ním.
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Tabulka 1 – Čistý příjem domácnosti (před, v okamžiku rozchodu a po něm)

otec

% ze
společného
příjmu

matka

% ze
společného
příjmu

oba rodiče

čistý měsíční příjem domácnosti rok
před rozchodem

23 899,00 Kč

76 %

7 600,00 Kč

24 %

31 499,00 Kč

čistý měsíční příjem domácnosti
v okamžiku rozchodu

21 829,00 Kč

58 %

15 850,00 Kč

42 %

37 679,00 Kč

čistý měsíční příjem domácnosti po
rozchodu

12 295,00 Kč

33 %

25 384,00 Kč

67 %

37 679,00 Kč

Tabulka 2 – Čistý příjem otce a matky (před, v okamžiku rozchodu a po něm)
Situace v domácnosti rok před rozchodem
Otec
hrubý příjem

25 000,00 Kč

sociální pojištění

1 625,00 Kč

zdravotní pojištění

1 125,00 Kč

daň

5 025,00 Kč

sleva na dani na poplatníka

2 070,00 Kč

sleva na dani na 1 dítě

1 117,00 Kč

sleva na dani na 2 dítě

1 417,00 Kč

sleva na dani na manželku (jako 1/12)

2 070,00 Kč

čistý příjem

23 899,00 Kč

rodičovská

Matka

7 600,00 Kč
Situace v domácnosti v okamžiku rozchodu
Otec

Matka

hrubý příjem

25 000,00 Kč

20 000,00 Kč

sociální pojištění

1 625,00 Kč

1 300,00 Kč

zdravotní pojištění

1 125,00 Kč

900,00 Kč

daň

5 025,00 Kč

4 020,00 Kč

sleva na dani na poplatníka

2 070,00 Kč

2 070,00 Kč

sleva na dani na 1 dítě

1 117,00 Kč

sleva na dani na 2 dítě

1 417,00 Kč

čistý příjem

21 829,00 Kč

15 850,00 Kč

Výživné na děti jako 1/3 příjmu otce tj. 7 000 Kč
Situace v domácnosti po rozchodu
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Otec

Matka

hrubý příjem

25 000,00 Kč

20 000,00 Kč

sociální pojištění

1 625,00 Kč

1 300,00 Kč

zdravotní pojištění

1 125,00 Kč

900,00 Kč

daň

5 025,00 Kč

4 020,00 Kč

sleva na dani na poplatníka

2 070,00 Kč

2 070,00 Kč

sleva na dani na 1 dítě

1 117,00 Kč

sleva na dani na 2 dítě

1 417,00 Kč

výživné na děti

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč

čistý příjem

12 295,00 Kč

25 384,00 Kč
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Současně by si otec z tohoto příjmu měl
udělat i rezervu v případě výpadku příjmu
(ztráta zaměstnání), aby měl na pravidelnou platbu výživného.
I pokud je styk nastaven na polovinu prázdnin a každý druhý víkend, musí
stejně oba rodiče pořídit shodné vybavení – postele, povlečení, vybavení domácnosti (židle, příbory, talíře…), oblečení
atd. Můžeme tedy říci, že tyto náklady
mají oba rodiče více méně srovnatelné.
Neměli by se tedy rodiče o benefit typu
slevy na vyživované děti dělit polovinou
zejména v situacích, kdy velmi často mají
oba rodiče zájem o svěření dítěte do péče
a takto uměle vytvořená společná domácnost je přiřknuta pouze jednomu z nich?
Zákonodárci v tomto ohledu druhého rodiče bohužel nepodporují.
Stejný princip najdeme i u výpočtu
výživného uplatňovaný na příjem rodiče,
který má ještě další děti ze současného
vztahu. Tomuto rodiči sleva na tyto děti
zvedá čistý příjem, ze kterého je následně výživné vyměřeno. Takže sleva na děti
náležící dětem ze současného vztahu
je tak přerozdělena na výživné na děti
z předchozího vztahu. Tak je tomuto rodiči přerozdělena neúměrně vysoká část
příjmu (44 % z jeho původního příjmu
21 829 Kč) ve prospěch jeho dětí z předešlého vztahu a jejich druhého rodiče.
Otec je pak velmi těžko schopen realizovat styk s dětmi a často se dostává do finančních problémů a dluhových pastí.
Reverzní výživné tak podporuje spravedlivé stanovení výživného s ohledem na výši
a složení čistého příjmu, další děti a vyživované osoby povinného rodiče a taky s ohledem na skutečnost, jestli se rodič na výchově
dítěte podílí, dodržuje styk s dítětem a současně i s ohledem na chování dítěte k rodičům. Spravedlivé výživné by tak mělo být
stanoveno s ohledem na pravidlo přiměřenosti, tj. v rozumném časovém horizontu,
bez zbytečných průtahů a zbytečných ved
lejších nákladů.

