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PÅ˜Ã•SPÄšVEK NA VÃ•Å½IVU NEPROVDANÃ‰ MATCE
StÅ™eda, 01 duben 2009

PotÅ™ebovala bych poradit. Å½iji ve spoleÄ•né domácnosti s pÅ™ítelem, se kterým mám teÄ• narozené dítÄ›. BohuÅ¾el, pÅ™
narozením jsme spolu pÅ¯l roku neÅ¾ili, pÅ™ítel se hodnÄ› finanÄ•nÄ› zadluÅ¾il a má v souÄ•asné dobÄ› spoustu dluhÅ¯. A já
mám obavy, Å¾e mÄ› a dítÄ› tedy finanÄ•nÄ› nezaopatÅ™í... VÅ¯bec si nevím rady, jak to finanÄ•nÄ› v&scaron;echno zvládnu.

Proto se chci zeptat, jestli i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e spolu teÄ• bydlíme, mohu nÄ›jak (soudnÄ›?) poÅ¾ádat o výÅ¾ivné na dítÄ› a
protoÅ¾e jsem na mateÅ™ské dovolené a nemohu jít zatím pracovat. Pokud ano, pokud mám nÄ›jakou &scaron;anci, tak jak
by mÄ›la být Å¾ádost sepsána?
PÅ™edem dÄ›kuji v&scaron;em za odpovÄ›Ä• a radu,
Iva

ODPOVÄšÄŽ:
Neprovdaná matka má právo po otci svého dítÄ›te poÅ¾adovat pÅ™íspÄ›vek na výÅ¾ivu a pÅ™ípÄ›vek na ú
nákladÅ¯ spojených s tÄ›hotenstvím a slehnutím. PÅ™edpokladem pro pÅ™iznání výÅ¾ivného na dítÄ› je pÅ™iznané otcovství
pÅ™ítel neuznal své otcovství a dítÄ› jej nebude mít zapsaného v rodném listÄ›, musela byste se obrátit na soud s Å¾alobou o
uznání otcovství a zároveÅˆ o urÄ•ení výchovy a výÅ¾ivy nezl. dítÄ›te. Pro sebe byste mohla poÅ¾adovat výÅ¾ivné i proti
pravdÄ›podobnému otci dítÄ›te (viz § 95/2 zákona o rodinÄ›), otcovství by se ale pozdÄ›ji stejnÄ› muselo doÅ™e&scaron;it.

Zákon o rodinÄ› § 95 - pÅ™íspÄ›vek na výÅ¾ivu neprovdané matce
(1) Otec dítÄ›te, za kterého není matka dítÄ›te provdána, je povinen matce pÅ™ispívat pÅ™imÄ›Å™enÄ› na úhradu výÅ¾ivy po
let, jakoÅ¾ i na úhradu nákladÅ¯ spojených s tÄ›hotenstvím a slehnutím.Co se týÄ•e nákladÅ¯ spojených s tÄ›hotenstvím a
slehnutím - zde je obvykle poÅ¾adována úhrada 1/2 nákladÅ¯ na poÅ™ízení výbaviÄ•ky.
(2) K zaji&scaron;tÄ›ní úhrady tÄ›chto nákladÅ¯, jakoÅ¾ i k zaji&scaron;tÄ›ní výÅ¾ivy dítÄ›te po dobu, po níÅ¾ by zamÄ›stnank
zvlá&scaron;tního pÅ™edpisu náleÅ¾ela mateÅ™ská dovolená, [10] mÅ¯Å¾e soud na návrh tÄ›hotné Å¾eny uloÅ¾it tomu, jeh
otcovství je pravdÄ›podobné, aby potÅ™ebnou Ä•ástku poskytl pÅ™edem.
(3) Právo Å¾ádat úhradu nákladÅ¯ podle odstavce 1 se promlÄ•í ve tÅ™ech letech ode dne slehnutí.
Pokud to nejde smírnou cestou, je zde - Vzor Å¾aloby:
Okresnímu soudu v ......
(soud, v jehoÅ¾ obvodu má Å¾alovaný své bydli&scaron;tÄ›, a nemá-li bydli&scaron;tÄ›,
soud, v jehoÅ¾ obvodu se zdrÅ¾uje;
má-li bydli&scaron;tÄ› na více místech, pak jsou pÅ™íslu&scaron;nými v&scaron;echny soudy,
v jejichÅ¾ obvodu bydlí s úmyslem se tam zdrÅ¾ovat trvale.)

Å½alobce:
........(jméno a pÅ™íjmení)......................
bytem v ........(adresa bydli&scaron;tÄ›)............
Å½alovaný:
........(jméno a pÅ™íjmení)......................
bytem v .........(adresa bydli&scaron;tÄ›)...........

Å½aloba na stanovení pÅ™íspÄ›vku na výÅ¾ivua úhradu nÄ›kterých nákladÅ¯ neprovdané matce nezletilého dítÄ›te
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(Å™ízení je osvobozeno od soudního poplatku
podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. f) zákona o soudních poplatcích)

PoÄ•et stejnopisÅ¯:
(dvojmo)
PÅ™ílohy:
- (oznaÄ•ení pÅ™íloh Å¾aloby).........
- .....................................................
- .....................................................
I.

Dne ........... se mimo manÅ¾elství úÄ•astníkÅ¯ Å™ízení narodil z intimních stykÅ¯ mezi nimi nezletilý ........... . Otcovství k nÄ
urÄ•eno souhlasným prohlá&scaron;ením rodiÄ•Å¯ dne ........... pÅ™ed ........... v ........... .
DÅ¯kaz:
- rodným listem nezletilého
- výslechem úÄ•astníkÅ¯ Å™ízení
II.

Jsem svobodná matka, neboÅ¥ Å¾alovaný pÅ™es na&scaron;e dlouhodobé souÅ¾ití se mnou nebyl ochoten uzavÅ™ít s
Poté, kdyÅ¾ Å¾alovaný zjistil, Å¾e jsem tÄ›hotná, pÅ™eru&scaron;il se mnou ve&scaron;keré kontakty a odmítl pÅ™ispÄ›t na
mé zvý&scaron;ené náklady, vznikající bÄ›hem tÄ›hotenství a slehnutí. Dne ... uÄ•inil pÅ™ed ... v ... prohlá&scaron;ení o otcovs
k nezletilému. Dne ........... jsem nastoupila na mateÅ™skou dovolenou, a od tohoto dne pobírám dávky v mateÅ™ství
ve vý&scaron;i ........... KÄ• dennÄ›. Poté, kdy mi placená mateÅ™ská dovolená skonÄ•í, budu pobírat pouze rodiÄ•ovský pÅ™ís
ve vý&scaron;i ........... KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›. Po dobu tÄ›hotenství a po porodu dítÄ›te byly podstatnÄ› zvý&scaron;eny mé potÅ™eby
jsem ..........., dal&scaron;í náklady spojené s tÄ›hotenstvím spoÄ•ívaly v poÅ™ízení tÄ›hotenského obleÄ•ení a obuvi a ..., a to c
v Ä•ástce ...........
DÅ¯kaz:
- výslechem úÄ•astníkÅ¯
- doklady o platbách shora uvedených nákupÅ¯
- zprávou zamÄ›stnavatele Å¾alobkynÄ›

III.
Å½alovaný pracuje jako ..........., jeho pÅ™íjmy mi nejsou pÅ™esnÄ› známy. Pokud je mi známo, je svobodný, nemá Å¾á
jinou vyÅ¾ivovací povinnost. Jeho vlastní Å¾ivotní úroveÅˆ je velmi vysoká, na coÅ¾ soudím z toho, Å¾e ... DÅ¯kaz:
- výslechem úÄ•astníkÅ¯ Å™ízení
- daÅˆovým pÅ™iznáním Å¾alovaného za rok ........... a ...........

V zhledem k tomu, Å¾e mi Å¾alovaný nepÅ™ispÄ›l na mé zvý&scaron;ené potÅ™eby dobrovolnÄ›, nezbývá mi, neÅ¾ poÅ¾
soud v ..., aby po provedeném Å™ízení vynesl tento

r o z s u d e k:
Å½alovaný je povinen zaplatit Å¾alobkyni na její výÅ¾ivu za období od ... do ... Ä•ástku ... KÄ•, splatnou do ..
od právní moci tohoto rozsudku a za období od ... do ... je Å¾alovaný povinen Å¾alobkyni platit Ä•ástku ... KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›, spla
vÅ¾dy do ... dne v mÄ›síci pÅ™edem k rukám Å¾alobkynÄ›. Å½alovaný je dále povinen zaplatit Å¾alobkyni Ä•ástku ... KÄ• jako
nákladÅ¯ spojených s jejím tÄ›hotenstvím a slehnutím, a to do ... dnÅ¯ od právní moci rozsudku. V ...................... dne
................................
podpis navrhovatelky
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