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Vymáhání výživného

Vedená exekuce k vymožení výživného je nezbytnou podmínkou k přiznání
nároku na výplatu náhradního výživného pro nezaopatřené dítě od Úřadu práce
dle zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o
změně některých souvisejících zákonů.

Tento informační leták Vám může pomoci se splněním uvedené podmínky i s vlastím
vymožením nezaplaceného výživného. Dokument ke stažení ZDE.

Pro podání exekučního návrhu lze postupovat dvěma způsoby:

1. Právní pomoc soudního exekutora

Nevíte-li si rady, můžete se obrátit přímo na soudního exekutora dle Vašeho výběru.
Exekutora, který působí nejblíže k Vám, naleznete zde: https://www.ekcr.cz/seznam-
exekutoru

Soudní exekutor Vám může pomoci se sepisem exekučního návrhu, veškerými jeho
náležitostmi i následným podáním návrhu.

2. Využití (vzorového) exekučního návrhu

Máte-li k dispozici exekuční titul, můžete pro zpracování exekučního návrhu využít vzorový
formulář. Dokument ke stažení ZDE.

Sepsaný návrh můžete podat soudnímu exekutorovi:

poštou,
osobně na podatelnu exekutorského úřadu,
e-mailem s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
do datové schránky soudního exekutora

V případě potřeby se lze obrátit na soudního exekutora, který v rámci poskytování právní
pomoci může poradit či pomoci se sepisem exekučního návrhu, popř. na advokáta či jinou
erudovanou osobu.
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