NAROZENÍ DÍTĚTE
aneb
Co je třeba po porodu zařídit?
Jaké situace mohou nastat.
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Informační brožura byla vytvořena pracovníky Sociálně právní poradny Vzájemného soužití
o.p.s. a vychází z brožury vytvořené v rámci projektu Jak z toho ven podpořeného
v Programu švýcarsko-české spolupráce z roku 2013.
V Ostravě, září 2018

Po narození miminka budete muset zařídit několik nezbytností, nevyhnete se návštěvě úřadů.
Na následujících stránkách Vám nabízíme přehledně informace o tom co, jak a kde zařídit.
Další informace, zejména týkající se zdravotní problematiky, Vám poskytne váš ošetřující lékař
a porodnice.

Rodný list
Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka a základní údaje o něm.
Obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, popřípadě také
osobní identifikační údaj (v ČR rodné číslo), a údaje o rodičích.
V České republice je rodný list vydáván matričními úřady, podkladem pro jeho vydání jsou
údaje zapsané v tzv. knize narození. Pokud se dítě narodilo v porodnici, „hlášení o narození“
provede nemocnice. Pokud se dítě narodilo mimo nemocniční zařízení bez asistence lékaře či
porodní asistentky, je povinností rodiče narození dítěte ohlásit na matričním úřadě.
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Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání
duplikátu (kopie) pak 100,- Kč.
Narození se zapisuje do knihy narození toho matričního úřadu, v jehož územním obvodu došlo
k narození dítěte
Až do doby vydání občanského průkazu, tedy do 15 let věku, slouží pro dotyčného jako jeho
hlavní osobní doklad.
Rodný list dítěte Vám tedy vystaví matriční úřad podle místa narození dítěte (např. pokud se
dítě narodilo ve Fakultní nemocnici v Porubě, vydá Rodný list úřad Poruba, pokud se narodilo
v nemocnici Fifejdy, vydá Rodný list úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz atd.).
Rodný list je možné si na úřadě vyzvednout po narození dítěte, lhůty, kdy je vystaven, se liší
podle jednotlivých úřadů.
Příklad: Mám trvalé bydliště v obvodu Ostrava – Jih, ale rodím ve Fakultní nemocnici v Ostravě
– Porubě, jsem svobodná, ale žiju s přítelem, který je otcem dítěte. Jak mám postupovat?
Na kteroukoli matriku zajdu nejlépe před porodem s otcem dítěte, kde provedeme souhlasné
prohlášení o otcovství. Prohlášení si sebou vezmu do porodnice. Rodný list si pak vyzvednu na
matrice v obvodu porodnice tj. matrika na Úřadě městského obvodu Ostrava - Poruba. V tomto
případě může rodný list vyzvednout i otec dítěte. Musím si dát pozor, protože do 8 dní po
narození musím jít taky nahlásit dítě na zdravotní pojišťovnu.
Pokud jsem nestihla zajít na matriku i s otcem dítěte před porodem. Porodím, půjdu pak co
nejdřív na matriku v místě porodu i s otcem a opět můžeme souhlasně prohlásit otcovství.
Rodný list mi bude vystaven.
Pokud by nastali komplikace a já bych byla po porodu delší dobu upoutána na lůžko a na
matrice před porodem neproběhlo souhlasné prohlášení o otcovství, je rodný list vystaven bez
uvedení otce (otec jej tedy nemůže ani vyzvednout), ale po uzdravení zajdeme společně na
matriku a provedeme souhlasné prohlášení o otcovství, rodný list bude vystaven nový i
s uvedením otce.
K vyzvednutí rodného listu pro novorozence je potřeba:
U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:
 oddací list,
 platné občanské průkazy, případně cestovní doklad a výpis z informačního systému
s uvedením údaje o místu trvalého pobytu,
 souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte – obvykle se podepisujete v porodnici
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U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám nebo ho do rodného listu
nechce matka uvést, matka předloží:
 svůj rodný list,
 platný občanský průkaz nebo cestovní doklad s výpisem z informačního systému s
uvedením údaje o místu trvalého pobytu
 je-li rozvedená - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 je-li ovdovělá - úmrtní list manžela
U dítěte narozené mimo manželství, bez určení rodičovství k narozenému dítěti před
narozením, oba rodiče předloží:
 platné občanské průkazy rodičů,
 rodné listy obou rodičů,
 pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
 úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá,
 při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost
registrovaného tlumočníka.
Při určení rodičovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:
 platné občanské průkazy budoucích rodičů,
 rodné listy budoucích rodičů,
 těhotenský průkaz,
 pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená,
 úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá,
 při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost
registrovaného tlumočníka.
 Rodný list mohou převzít:
 rodiče dítěte (po předložení dokladu totožnosti)
 prarodiče, případně sourozenci (po předložení dokladu totožnosti, rodného nebo
oddacího listu)
 zplnomocněný zástupce (po předložení dokladu totožnosti a plné moci)

Na rodný list dítěte dávejte pozor.
Budete ho ukazovat např. při vyřizování dávek. Nevypadá dobře, když je politý, pokrčený,
potrhaný nebo jinak znehodnocený.
Také pozor na ztrátu, za vydání kopie Rodného listu se platí poplatek 100,- Kč.
Duplikát (kopii) rodného listu se vyřizuje na matrice úřadu, který Rodný list vydal.
5
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Cestování s dítětem do zahraničí
Jak bylo výše řečeno, rodný list je hlavní osobní doklad dítěte do jeho 15 let.
Pokud se však chystáte s dítětem vycestovat za hranice České republiky, rozhodně je potřeba
dítěti vyřídit cestovní doklad.
Tím může být cestovní pas nebo „občanský průkaz“, který je nyní možné vyřídit i osobám
mladším patnácti let.
V čem je rozdíl? Jednak v ceně, ale především však v tom, do kterých zemí můžete s těmito
doklady vycestovat.
Cestovní pas je platný univerzálně kdekoli. Doba platnosti obou průkazů je pět
let.
Podmínkou však je, že držitel dokladu výrazně nezměnil svůj vzhled.
Výše správního poplatku, který je potřeba uhradit, se odvíjí od lhůty, za jak
dlouho chcete mít doklad vyhotoven.




lhůta 30 dnů, správní poplatek 100,- Kč, platnost dokladu 5 let
lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek nyní 1 000,- Kč, platnost dokladu 5 let
lhůta v pracovních dnech do 24 hodin (nelze o víkendech a svátcích), správní
poplatek 2 000 Kč, platnost dokladu 5 let

Do států Evropské unie, ale také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Islandu,
Lichtenštejnska Makedonie, Moldavska, Srbska a Švýcarska lze cestovat i na občanský průkaz.



správní poplatek 100,- Kč (platnost dokladu 5 let), doklad je vydán ve lhůtě 30 dnů
správní poplatek 1 000,- Kč (platnost dokladu 5 let), doklad je vydán ve zkrácené
lhůtě do 5 pracovních dnů

Poplatky se v obou případech hradí při podání žádosti.
Zákonný zástupce nebo osoba oprávněná k podání žádosti předloží:




svůj platný občanský průkaz
rodný list dítěte
cestovní pas dítěte (pokud byl vydán)

7

Zdravotní pojištění
Je nutné, aby do 8 dnů od narození buď matka, nebo jiný zákonný zástupce dítěte provedl
ohlášení na příslušné pobočce zdravotní pojišťovny.
K tomuto je potřeba rodný list dítěte nebo někdy postačí pouze jeho rodné číslo (dle zdravotní
pojišťovny).
Dítě je dnem narození pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny, jako je jeho matka.
První 3 měsíce musí být dítě přihlášeno u pojišťovny jako matka dítěte. Změnit pojišťovnu
můžete až po uplynutí tří měsíců – změnu zdravotní pojišťovny si ale dobře promyslete, ne
každý lékař má smlouvu se všemi pojišťovnami.
Zprostředkovateli na ulici, který Vám nabízí změnu pojišťovny, nejde o vaše lepší pojištění, ale
o jeho provizi, kterou vaším podpisem získá. Pozdější problémy způsobené změnou pojišťovny
Vám za pexeso nebo omalovánky pro dítě nestojí.

Trvalý pobyt
Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě
trvalého pobytu matky.
Je-li matka cizinka a otec občan ČR, má dítě trvalý pobyt na adrese trvalého pobytu otce.
Pokud je matka cizinka a otec není znám, je trvalý pobyt dítě v sídle ohlašovny, v jejímž
územním obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo
otce, s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu.

Dítě narozené v zahraničí
Narození dítěte v zahraničí (ale také uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství
a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině) vede zvláštní matrika, a to Oddělení
zvláštní matrika, Odboru matrika ÚMČ města Brna.
Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,
prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, případně osobně přímo na
oddělení zvláštní matriky.
Formuláře, případně další informace jsou k dispozici na matričních úřadech, na zastupitelských
úřadech ČR v zahraničí, případně jej získáte přímo na oddělení zvláštní matriky nebo na
internetových stránkách ÚMČ Brno-střed.
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Další povinnosti rodiče po narození dítěte
přihlášení dítěte na placení poplatku za odvoz odpadů – v Ostravě na Magistrátu města
Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, 3. patro, levé křídlo Nové radnice,
kancelář číslo 363 – 364
dále je nezbytné nahlásit dítě u majitele domu jako další osobu na placení záloh na služby
spojené s užíváním bytu
Nahlášení narození dítěte svému zaměstnavateli
Povinnost nahlásit narození dítěte máte i vůči zaměstnavateli – od skutečného data porodu se
odvíjí i doba, do kdy trvá mateřská dovolená. Po skončení mateřské dovolené nezapomeňte
písemně požádat o rodičovskou dovolenou.
Zároveň může otec dítěte, žijící ve společné domácnosti u svého zaměstnavatele miminko
uplatnit do odpočtu od základu daně (viz. níže). V obou případech budou zaměstnavatelé
vyžadovat nahlédnutí do rodného listu (kopii) dítěte.
Pokud jste OSVČ, rodný list předkládáte Vaší správě sociálního zabezpečení.
Daňový bonus
Nárok na daňový bonus může uplatnit poplatník (rodič), který vyživuje nezaopatřené dítě, a
který měl ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy alespoň ve výši 6-ti násobku minimální
mzdy. O částku daňového bonusu se snižuje daň.
Nárok na daňový bonus si rodič uplatňuje u svého zaměstnavatele, u kterého musí mít
podepsané Prohlášení k zdanění příjmů ze závislé činnosti. Přinést musí rodný list dítěte a
čestné prohlášení druhého rodiče, že zvýhodnění na dani neuplatňuje. Daňový bonus si může
uplatňovat měsíčně či na konci roku při podání přiznání.
Pokud jde o samostatně výdělečně činnou osobu, ta si uplatní daňový bonus po skončení
zdaňovacího období v rámci daňového přiznání.
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Sociální dávky
Po narození (v případě Peněžité pomoci v mateřství i určitou dobu před narozením) dítěte
máte možnost pobírat sociální dávky.
O sociální dávky je nutné si požádat – o jaké dávky můžete požádat, jak a kde to udělat se
dozvíte dále.
Státní podpora pro rodiče – přehled
Kdo má nárok
Peněžitá pomoc v
mateřství

Porodné

rozhodný příjem
rodiny je ˂2,7 x životní
minimum rodiny
účastník
nemocenského
pojištění

Dávka otcovské
poporodní péče

Rodičovský příspěvek

Přídavek na dítě

účastník
nemocenského
pojištění

Typ příspěvku

Období výplaty

pravidelný po dobu
28/37 týdnů

od 6.-8. týdne před
porodem do uplynutí
lhůty

jednorázový

jednorázově po
narození

jednorázový

jednorázově po
narození, do 6.týdnů
věku dítěte
od narození
(po skončení PPM)
do 2-4 let věku

každý

pravidelný

rozhodný příjem
rodiny je ˂2,7 x životní
minimum rodiny

pravidelný

od narození
do max. 26 let věku

Mateřská dovolená – Peněžitá pomoc v mateřství
Co je to mateřská dovolená a kdy se na ni nastupuje?
Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovolené je 28
týdnů. Narodily-li se dvě a více dětí, trvá 37 týdnů.
Podmínky pro její získání jsou jasně dány a vysvětleny níže.
Mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena obvykle 6 – 8 týdnů před termínem porodu.
Podpůrčí doba je 28 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).
U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu
úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody
podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů (31 týdnů při převzetí dvou a více dětí
zároveň).
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Zaměstnankyni, které se narodilo mrtvé dítě, náleží mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.
Nástup na mateřskou dovolenou
O datu nástupu na mateřskou dovolenou rozhoduje gynekolog podle stanoveného termínu
porodu. Formulář o nástupu na mateřskou dovolenou dostane žena od svého gynekologa.
Jaké peníze budu během mateřské dovolené pobírat?
Jedná se o dávku z nemocenského pojištění - Peněžitou pomoc v mateřství (dále jen
mateřská nebo PPM). Dalšími dávkami z tohoto pojištění jsou nemocenské, ošetřovné a
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
PPM vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení, a to do 30 dnů po doručení všech dokladů
potřebných pro uznání nároku na PPM.
Maximální výše PPM je 36.750,- Kč/měsíc

Podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství
Je-li zaměstnankyní, musí se před porodem alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou
letech účastnit na nemocenském pojištění (včetně trvání ochranné lhůty a pobírání
nemocenského až do začátku šestého týdne před stanoveným dnem porodu). Byla-li jí PPM v
zaměstnání přiznána, nesmí v tomto zaměstnání již vykonávat práci.
Je-li OSVČ, musí se alespoň 270 dnů, z toho 180 kalendářních dnů v období jednoho roku před
porodem účastnit na nemocenském pojištění (zaplatit pojistné). Během PPM nesmí osobně
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
Pokud žena nesplňuje stanovených 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale
nemocenské pojištění si platila kratší dobu, má nárok na nemocenskou dávku 6 týdnů před a
6 týdnů po porodu.
Nárok na PPM má i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte. Otec může o PPM žádat
na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM.
V péči o dítě - i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození
dítěte).
A co v případě, že jsem před narozením dítěte nepracovala?
Ženy, které byly před nástupem na mateřskou dovolenou vedeny v evidenci Úřadu práce,
nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
Ihned po porodu dostanou Rodičovský příspěvek (viz. níže).
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Dávka otcovské poporodní péče (otcovská)
Jedná se o novinku roku 2018.
Na dávku mají nárok zaměstnanci i OSVČ, včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod
mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), jsou-li
nemocensky pojištěni.
Nárok na dávku má:
 pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem
 pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7
let věku. (muž i žena)
Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) činí 7 kalendářních dnů a začíná nástupem na
otcovskou.

Rodičovská dovolená – Rodičovský příspěvek
Po mateřské dovolené následuje dovolená rodičovská.
Nebo pokud neměla žena (muž) nárok na mateřskou dovolenou (peněžitou pomoc
v mateřství), nastupuje na rodičovskou dovolenou dnem porodu.
Je nutné o rodičovský příspěvek požádat, nebo je vyplácen automaticky? Kde se žádá?
O rodičovský příspěvek (RP) si musíte požádat, nejlépe před koncem Mateřské dovolené.
Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého
bydliště spadáte.
Rodičovská dovolená se poskytuje matce či otci dítěte po skončení výplaty PPM nebo ode dne
narození dítěte rodičům, kterým nevznikl nárok na PPM a to vždy pouze na nejmladší dítě v
rodině.
Není možné současné pobírání PPM a Rodičovského příspěvku v jednom kalendářním měsíci
a ani v rámci jedné rodiny nelze pobírat současně PPM a RP.
Např. vybrala jsem si tříletý typ rodičovského příspěvku, ale porodila jsem 2 dítě po roce a půl
pobírání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek na 1. dítě končí a nyní budu pobírat
pouze na 2 dítě.
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Kdo a kdy si může o Rodičovský příspěvek zažádat?
Rodičovský příspěvek je sociální dávka poskytovaná rodiči, který trvale pečuje o dítě
maximálně do věku 4 let.
O příspěvek může žádat buď matka, nebo otec dítěte (nezáleží na tom, zda je otec současně
manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte).
Žádost o Rodičovský příspěvek se podává před ukončením pobírání PPM nebo v případě, že
rodič neměl na PPM nárok, žádá již ode dne narození dítěte.
Pokud bylo dítě svěřeno do péče jiné osoby, např. babičce, může si i ona požádat o rodičovský
příspěvek, ale až po nabytí právní moci rozsudku o svěření.
Žadatel i dítě musí mít trvalý pobyt na území České republiky.

Výše Rodičovského příspěvku:
Celková výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a rodiče jej mohou čerpat nejdéle do
4 let věku dítěte.
Rodičovský příspěvek, respektive jeho výše se nemění ani v případě, že se rodiče na rodičovské
dovolené vystřídají.
Horní hranice měsíčního rodičovského příspěvku u rodičů, kteří pobírali PPM, kopíruje právě
peněžitou pomoc v mateřství (pro rok 2018 je maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství
36 750 korun, tedy i rodičovského příspěvku).
Měsíční výše rodičovského příspěvku pak nesmí přesáhnout 70 procent vyměřovacího
základu, tedy hrubého měsíčního výdělku.
Například ten, kdo vydělával 25 tisíc korun hrubého, bude moci celkových 220 tisíc korun vybrat
nejrychleji během dvanácti a půl měsíců.
Rychlost čerpání rodičovské dovolené si však nemohou zvolit rodiče, kteří pracují jako OSVČ a
neplatí si nemocenské pojištění.
Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u svého zaměstnavatele či u jiného
zaměstnavatele bez omezení, možná je i samostatně výdělečná činnost.
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Nově si mohou výši rodičovského příspěvku volit i rodiče, kteří dříve nemohli, tedy i ti, kteří
nemají nárok na Peněžitou pomoc v mateřství (nezaměstnaní, studenti, OSVČ, kteří neplatí
nemocenské pojištění, pracující, kteří nemají splněnu dobu pojištění).
V tomto případě je ale maximální možná výše RP měsíčně 7.600,- Kč, což vychází na 29 měsíců
pobírání PR.
Na jaké příspěvky má nárok rodič pečující o zdravotně postižené dítě?
Rodič, pečující o nejmladší dítě posouzené jako dítě zdravotně postižené nebo dítě těžce
zdravotně postižené si může zvolit, zda bude pobírat Rodičovský příspěvek, nebo zda přejde
na tzv. Příspěvek na péči - tyto dvě dávky nelze pobírat současně.
Výše Příspěvku na péči je závislá na výsledku posouzení stupně závislosti. Měsíční dávky u dětí
do 18 let jsou následující:
I.st. závislost lehká: 3.300,- Kč
II.st. závislost středně těžká: 6.600,- Kč
III.st. závislost těžká: 9.900,- Kč
IV.st. závislost úplná: 13.200,- Kč
Rodičovský příspěvek a školka
Dítě může navštěvovat předškolní zařízení (i jesle) bez omezení, žádný vliv na rodičovský
příspěvek to nemá.

Co k vyplnění žádosti o rodičovský příspěvek na úřadě potřebujete?
občanský průkaz
rodný list všech dětí do čtyř let věku
doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali příspěvek v mateřství (PPM)
podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (např. potvrzení příjmů pro účely
nemocenských dávek od zaměstnavatele) rodiče s vyšším příjmem
předem si rozmyslete, v jaké výši a jak dlouho chcete Rodičovský příspěvek pobírat
Za matky, které se rozhodnou pečovat o dítě déle než pobírají Rodičovský příspěvek, platí
pojistné také stát.
Matce s jedním dítětem do 7 let, matce s více dětmi do 15 let věku dítěte/dětí. O této
skutečnosti musíte informovat/vyplnit žádost příslušnou Správu sociálního zabezpečení a
zažádat na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.
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Porodné
Porodné patří mezi jednorázové dávky Státní sociální podpory, žádost se tedy podává na
stejném místě jako o rodičovský příspěvek, tedy na Odboru státní sociální podpory místně
příslušného Úřadu práce dle trvalého bydliště matky.










Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými
příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého
živého dítěte.
Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním
čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být
nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává
rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
Porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Jestliže žena,
která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné
osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte.
Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé
péče nahrazující péči rodičů, za stejných podmínek (rozhodný příjem rodiny do
2,7násobku životního minima, první nebo druhé dítě).
Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na
druhé dítě.

Přídavek na dítě
Nárok na tuto sociální dávku má každé nezaopatřené dítě do 26 let, žijící v rodině, jejíž
rozhodný příjem nepřevyšuje 2,7násobek životního minima.
Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Výše přídavků na děti:

Věk nezaopatřeného dítěte

Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
základní výměra zvýšená výměra

do 6 let

500,- Kč

800,- Kč

od 6 do 15 let

610, -Kč

910,- Kč

od 15 do 26 let

700,- Kč

1000,- Kč
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Na přídavek na dítě ve zvýšené výměře vzniká nárok za podmínky, že některá ze společně
posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období (tzn. v každém
měsíci předchozího kalendářního čtvrtletí) příjem:







ze zaměstnání alespoň ve výši životního minima pro jednotlivce, tj. 3 410 Kč nebo,
ze samostatné činnosti (podnikání) nebo,
z dávek nemocenského nebo důchodového pojištění nebo,
z podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci nebo,
z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku nebo,
z rodičovského příspěvku poskytovaného po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství
(mateřské).

Na přídavek na dítě ve zvýšené výměře tedy nedosáhnou rodiče, kteří nepracují nebo jejichž
příjmem jsou pouze dávky hmotné nouze.
O dávku se žádá na Úřadu práce - odbor sociálních věcí, pod který dítě spadá podle svého
trvalého bydliště.

To, zda Vám vzniká nárok na Porodné či Přídavek na dítě, si můžete spočítat. K výpočtu
potřebujete znát hodnotu Životního minima vaší rodiny. V níže uvedené tabulce zjistíte, kolik
činí Životní minimum jednotlivých členů vaší domácnosti.
Životní minimum
Jednotlivec
Druhá a další osoba v domácnosti
Dítě do 6 let
Dítě od 6 do 15 let
Dítě nad 15 let

3.410,- Kč
2.830,- Kč
1.740,- Kč
2.140,- Kč
2.450,- Kč

Př.výpočtu Životního minima rodiny – dva dospělí a tři děti ve věku 16, 10 a 3 roky – 3.410 +
2.830 + 1.740 + 2.140 + 2.450 = 12.570,- Kč.
Tuto částku vynásobíte 2,7, vyjde vám 33.939 – pokud je příjem vaší rodiny nižší, na dávku vám
vznikne nárok.
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Dávky a občan jiného státu
Zatímco Peněžitá pomoc v mateřství spadá do dávek nemocenského pojištění, Porodné,
Rodičovský příspěvek a Přídavek na dítě spadají mezi dávky Státní sociální podpory.
Oprávněná osoba – žadatel musí splňovat podmínku trvalého pobytu v ČR.
O dávky si může tedy požádat i např. občan Slovenska, ale pouze v případě, že je v ČR hlášen
k trvalému pobytu.

Kde se vyřizuje?
Porodné, Rodičovský příspěvek a Přídavek na dítě se vyřizuje na Odboru státní sociální
podpory na Úřadech práce, kde se vyplní písemná žádost na předepsaném tiskopisu
MPSV(Ministerstvo práce a sociálních věcí) - a to na úřadě příslušném trvalému bydlišti
žádajícího rodiče.
V Ostravě je to na ulicích:
30. dubna 3130/2c, Ostrava – Moravská Ostrava
Hudební 496/2, Ostrava – Mariánské Hory
Opavská 1118/33, Ostrava - Poruba

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý:
8:00 - 11:00
Středa:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek:
8:00 - 11:00
Pátek: 8:00 - 11:00 (jen příjem žádostí a pozvaní)
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Nezletilá matka
Co se týče nezletilých matek, je třeba v první řadě řešit, komu bude dítě svěřeno do péče, kdo
za něj převezme zodpovědnost.
Pokud je zletilý otec dítěte, může převzít péči on, jako druhý rodič.
Pokud bylo matce 16 let a její rodiče s tím souhlasí, mohou požádat soud o zplnoletnění, čímž
by nabyla i rodičovskou zodpovědnost.
Další a z naší praxe nejčastější variantou je, že péči o narozené dítě převezme matka jednoho
z rodičů, tedy babička. Vždy musí proběhnout soudní řízení, při kterém je stanoveno,
s ohledem na potřeby dítěte, komu bude svěřeno do péče. Vždy je dobré komunikovat
s příslušným oddělením Sociálně právní ochrany. Sociální pracovnice/pracovník se bude
k návrhu vyjadřovat.
Co se týče sociálních dávek, může nezletilá matka požádat o Porodné, další podmínkou je, že
jí již bylo 16 let.
O Rodičovský příspěvek a Přídavky na dítě může požádat až ten, komu bylo dítě svěřeno
pravomocným rozsudkem do péče, tzn. nelze o ně žádat dříve, než proběhne jednání.
Pokud by se nenašla vhodná blízká osoba, které by bylo dítě svěřeno do péče, nastupuje
institut náhradní rodinné péče.
Nezletilý otec a nezletilá matka
Pokud jsou oba rodiče nezletilí, nemají rodičovskou zodpovědnost. O jejich zplnoletnění
mohou požádat soud jejich rodiče, ale ne dříve, než bylo dětem – mladým rodičům 16 let.
Pokud však nedojde ke zplnoletnění, musí převzít péči o dítě jiná dospělá osoba, a to na
základě návrhu podaného Okresnímu soudu dle místa trvalého bydliště.
Pokud by se nenašla vhodná blízká osoba, které by bylo dítě svěřeno do péče, nastupuje
institut náhradní rodinné péče.
P
ohlavní styk s osobou mladší 15 let je v ČR trestný, pokud došlo k početí dítěte před 15 rokem,
vždy se touto situací zabývá Policie ČR.
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Náhradní rodinná péče
Pojem náhradní rodinná péče zahrnuje veškeré formy péče poskytované dětem, které rodinu
nemají nebo v ní nemohou být vychováváni.
V České republice se uskutečňují formy adopce, pěstounská péče, poručnická péče a
opatrovnictví. Náhradní rodinná péče se má podobat životu v přirozené rodině.
O náhradní rodinné péči rozhoduje vždy soud, musí tedy proběhnout soudní řízení. Bližší
informace k náhradní rodinné péči získáte např. na Krajském úřadě moravskoslezského
kraje, Odbor sociálních věcí – převedším pokud se jedná o náhradní rodinnou péči mimo
rodinu a na obecních úřadech – Oddělení sociálně právní ochrany dětí – pokud chcete řešit
např.pěstounskou či poručnickou péči v rámci rodiny.
Adopce
Pod pojmem adopce nebo osvojení se rozumí fakt, že manželé nebo jednotlivci přijímají
opuštěné dítě za vlastní a mají k němu stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho rodiči.
Osvojením vzniká mezi dítětem a rodiči vztah považovaný jako vztah mezi biologickými rodiči
a dětmi. Dítě přebírá příjmení nových rodičů a znamená to, že vztah mezi nimi je příbuzenský
vztah. Osvojit je možné nezletilé dítě a podle Nového občanského zákoníku (platnost od
1.1.2014) také dospělou osobu.
Pěstounská péče
Pojem pěstounská se v praxi chápe jako kontrolovaná náhradní rodinná výrova, která má za
úkol zajišťovat hmotné zabezpečení dítěte a hmotnou odměnu lidem, kteří přijali dítě do
pěstounské péče. Kontrolu výchovy provádí stát. Lidé, kteří přijali dítě do péče, jsou nazýváni
pěstouny.
Jedná se o fyzické osoby, které mají zájem dítě vychovávat. Přijetím dítěte do pěstounské péče
bere na sebe pěstoun řadu povinností. Pěstoun má v přiměřené míře práva a povinnosti
rodičů. Právo zastupovat dítě má pěstoun jen v běžných záležitostech. V ostatních
záležitostech mají právo rozhodovat rodiče nebo zákonný zástupce. Pokud má pěstoun
pochybnosti o rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, může se obrátit na soud.
Poručenství
Jedná se o další formu náhradní rodinné péče, která se objevuje v případě, že rodiče dítěte
zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo nejsou způsobilí k právním úkonům v
plném rozsahu - soud v takovém případě stanovuje tzv. poručníka, který bude nezletilé dítě
vychovávat a zastupovat místo jeho rodičů.
Př. Babička narozeného dítěte, která je zároveň matkou nezletilé matky, žádá o poručnickou
péči vnučky Okresní soud, a to podáním návrhu. Do doby než bude matka zletilá, bude mít
babička zodpovědnost jednak za dceru, jednak za vnouče. Po rozhodnutí soudu (rozsudek
v právní moci) může babička žádat o dávky.
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Opatrovnictví
S opatrovnictvím se setkáte v případě, kdy dochází ke střetu zájmu zákonných zástupců a
dítěte – např. při řízení o úpravě poměrů dětí před a po rozvodu, nebo omezení rodičovské
zodpovědnosti, nebo v řízení o osvojení apod. Účelem je zajistit plně ochranu zájmů dítěte.
Jako opatrovník bývá často volen orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Otcovství
V souvislosti s narozením dítěte je potřeba věnovat pozornost také otcovství. Za matku se
v naší zemi považuje žena, která dítě porodila, u otce toto aplikovat nelze, a proto mohou
nastat různé varianty a s nimi i mnohá úskalí.
Dítě narozené v manželství

Za otce se v tomto případě považuje manžel matky a ten je také zapsán do Rodného listu dítěte
za otce je manžel matky považován i tehdy, pokud se dítě narodilo do 300dnů po rozvodu
manželství
U nesezdaných rodičů je možné otcovství určit na základě jejich souhlasného prohlášení před
matričním úřadem. Toto je možné provést i před narozením dítěte, je-li již počato (dokládá se
těhotenský průkaz).
Prohlášení nezletilého o otcovství je možné pouze před soudem.
Souhlasné prohlášení lze učinit i v řízení o popření otcovství, kdy lze považovat otcovství
manžela vyloučené, jestliže se narodí dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě
tvrdí, že je otcem dítěte, a souhlasného prohlášení učiní shodně jak matka, manžel tak i muž,
který o sobě tvrdí, že je otcem.
Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o
sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.
Otcovství lze popřít žalobou o popření otcovství, kterou může podat muž i žena, a to do šesti
měsíců od doby, kdy se o pochybnostech dozvěděli, nejpozději do tří let věku dítěte (od
1.1.2014 do šesti let věku dítěte). Po této lhůtě bude možné podat návrh na zahájení řízení,
nově o něm nebude rozhodovat nejvyšší státní zástupce, ale soud.
Příklad: rozvádím se, již jsem podala návrh na rozvod, mám nového partnera a otěhotněla jsem
s ním, ale soud o rozvodu ještě neproběhl. Co se bude dít a jak mám zajistit, aby dítě mělo
v rodném listu uvedeného svého „pravého“ biologického otce? V rodném listu dítěte bude
automaticky uveden manžel. Existují pouze 2 způsoby jak zajistit aby v rodném listě byl uveden
biologický otec. Jedním z nich je obrátit se na soud a podat návrh na popření otcovství manžela
a určení otcovství biologického otce nebo uzavřít nové manželství před narozením dítěte.
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Výživné a poměry dětí
Pokud spolu rodiče dítěte nežijí, je dobré (v případě pobírání dávek nebo při rozvodu
manželství nutné) mít vyřešené poměry dětí – tedy to, komu budou svěřeny do péče (jeden
z rodičů, střídavá péče apod.) a také vyživovací povinnost – alimenty. Soudně je také možné
mít upravený styk s nezletilými dětmi – kdy bude dítě trávit čas s druhým rodičem, pokud se
rodiče nejsou schopni domluvit.
Jak výživné, tak i styk dětí s druhým rodičem, upraví Okresní soud na základě Vámi podaného
návrhu.
Rodiče mají vyživovací povinnost vůči dětem ze zákona, a tato trvá do doby, než je dítě
schopno se samo živit. Není tedy omezena zletilostí dítěte, pokud je dítě zletilé, ale studuje,
vyživovací povinnost trvá. Je ale třeba, aby se jednalo o studium smysluplné, což je vždy řešeno
s ohledem na konkrétní situaci.
Výše výživného je stanovena s ohledem na potřeby dítěte a může být v průběhu života dítěte
měněna.

Návrhy na soud
V případě, že máte na soud podat návrh, můžete návrh sepsat i rukou, volnou formou.
Z vašeho návrhu musí být soudu zřejmé, kdo chce co, po kom a proč a musí být samozřejmě
čitelný. Důležité je uvádět jména a příjmení, data narození a adresy všech osob, jichž se Váš
návrh dotýká.
Soud Váš návrh příjme a případně vás vyzve k jeho doplnění, pokud něčemu neporozumí, nebo
opomenete některou důležitou informaci.
Podání lze učinit osobně na podatelně soudu, případně poštou, a to ve více kopiích (tři kopie
soudu stačí). Jedná-li se o první řízení na soudě ohledně dítěte, přiložte k návrhu také kopii
rodného listu.
Pro zjednodušení, jsou níže uvedené vzory možných návrhů na soud.
V řízeních, kdy dochází ke střetu zájmu zákonných zástupců a dítěte – např. při řízení o úpravě
poměrů dětí před a po rozvodu, nebo omezení rodičovské zodpovědnosti, nebo v řízení o
osvojení apod. soud stanoví tzv.kolizního opatrovníka, kterým bývá často volen orgán
sociálně-právní ochrany dětí. Tento opatrovník zastupuje dítě v řízení a měl by zajistit ochranu
zájmů dítěte.
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Řízení mohou probíhat bez vaší přítomnosti, je ale pravděpodobnější, že bude nařízeno
jednání, ke kterému budete pozváni.
Soudní řízení je vždy dvoustupňové, pokud tedy nesouhlasíte s rozhodnutím, máte možnost
podat odvolání, a to k soudu, který rozhodnutí vydal, s tím, že je důležité v odvolání uvést,
proč se odvoláváte a případně doložit nové důkazy.
Důležité je podat odvolání včas, tedy ve lhůtě, která je uvedena v rozsudku.
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Vzory návrhů
NÁVRH NA SVĚŘENÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÉ OSOBY
Okresnímu soudu v Ostravě
Věc: Péče o nezl. Martina Nového, nar. 23. 12. 2003,
bytem Ostrava, Zahradní 18
Matka: zemř. Jarmila Nová
Otec: Petr Nový, bytem Ostrava- Jih, Karpatská 5
5.23.
Návrh Marie Svobodové, bytem Ostrava, Zahradní 18 na svěření nezl. Martina do její výchovy
I.
Manželství rodičů nezl. Martina bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 4.
2008 č.j. 5 C 312/08–32 a nezletilý byl svěřen do výchovy matce.
II.
Jsem babičkou nezl. Martina z matčiny strany. Od r. 2008 matka se synem bydlela u mne v bytě v mém
domku. Otec se znovu oženil, odstěhoval se a s nezl. Martinem se od té doby nestýká a nestará se o
něj. Matce jsem ve značné míře pomáhala s péčí o nezl. Martina a podílela se na jeho výchově, nebo
matka pracovala ve směnném provozu. Já jsem vdova, nyní v důchodu.
Důkaz: výslech navrhovatelky
III.
Dne 2. 7. 2013 matka zemřela. Od té doby se starám o nezl. Martina sama. Chlapec je na mne a na
zdejší prostředí zvyklý, dobře prospívá a zejména po smrti matky se na mne citově upnul.
Otec dále platí výživné, nyní k mým rukám. Výše jeho příjmu mi není známa. Protože otec o chlapce
zájem nemá, předpokládám, že s návrhem na svěření nezletilého do mé péče bude souhlasit.
Důkaz: úmrtní list matky
IV.
Vzhledem ke shora uvedenému navrhuji vydání tohoto
rozsudku:
Nezl. Martin Nový, nar. 23. 12. 2003, se svěřuje do výchovy Marie Svobodové, nar. 1.12.1955, bytem
Ostrava, Zahradní 18, která bude nezletilého vychovávat a spravovat jeho záležitosti místo rodičů.
Otec nezletilého je povinen přispívat na jeho výživu měsíčně částkou 1200 Kč splatnou vždy do 10. dne
v měsíci předem k rukám Marie Svobodové, počínaje dnem právní moci tohoto rozsudku.
V Ostravě 2.2.2014
Marie Svobodová
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Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo
rozhodnutí soudu. Pokud již soud vede spis péče o nezletilého, návrh se podává u tohoto soudu.
Řízení je osvobozeno od soudních poplatků.
Soud může svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje
záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby má přednost
příbuzný dítěte.
Dítě lze svěřit i do společné výchovy manželů. Do výchovy jen jednoho manžela lze dítě svěřit
pouze se souhlasem druhého manžela (pokud má způsobilost k právním úkonům a pokud
opatření tohoto souhlasu není spojeno s překážkou těžko překonatelnou).
5.25.
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NÁVRH NA SVĚŘENÍ NEZL. DÍTĚTE DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Okresnímu soudu v Ostravě
Věc: péče o nezl. Jiřího Svobody, nar. 8. 2. 2008,
bytem Ostrava, Slezská 14
Matka: Marie Svobodová, bytem Ostrava, Slezská 14
Otec: Jan Svoboda, bytem Havířov, Velké nám. 4,
t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Vinařice
Navrhovatelé: František a Hana Novákovi, bytem Ostrava, Pražská ul. 15
I.
Matka nezletilého je naší dcerou. Její manželství s otcem nezletilého bylo rozvedeno rozsudkem
Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 10. 2010 č.j. 5 C 28/10–33 a nezletilý byl svěřen do její výchovy.
Otec nezletilého je od r. 2009 ve výkonu trestu odnětí svobody na základě rozsudku Okresního soudu
v Sokolově sp. zn. 1 T 28/2010. Matka nezletilého onemocněla těžkou chorobou a v září minulého roku
jí byl přiznán plný invalidní důchod. Od prosince loňského roku máme vnuka u sebe, staráme se o něj
a jeho vztah k nám je velice pěkný. Navrhovatel je ve starobním důchodu, navrhovatelka pracuje jako
úřednice v Obchodní bance. Náš příjem činí celkem 20 200 Kč měsíčně. Bydlíme ve vlastním domku.
5.24.
Důkaz: rozsudek Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 5 C 28/10–33
výslech rodičů nezletilého
výslech navrhovatelů
rozhodnutí o přiznání důchodu matce nezletilého
zpráva Okresního úřadu v Ostravě o poměrech navrhovatelů
II.
Za dané situace, kdy žádný z rodičů nemůže zajistit výchovu dítěte, považujeme svěření nezletilého do
naší společné pěstounské péče za optimální řešení v zájmu nezletilého. Prohlašujeme, že je nám znám
tělesný i duševní stav dítěte.
III.
S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby soud vydal tento
rozsudek:
Nezl. Jiří Svoboda se svěřuje do společné pěstounské péče manželům Františku Novákovi a Haně
Novákové, roz. Staré, bytem Ostrava, Pražská ul. 15.
V Ostravě dne 6. dubna 2013
František Novák Hana Nováková
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Místní příslušnost soudu se řídí místem bydliště nezletilého. Od soudního poplatku je řízení
osvobozeno.
Navrhuje-li se svěření do pěstounské péče pouze jedné osobě, návrh je obdobný.
Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče si soud vyžádá vyjádření orgánu
sociálně-právní ochrany dětí o tom, zda ten, kdo se má stát pěstounem, je vhodnou osobou pro
výkon této péče. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat, vykonává přiměřeně práva a
povinnosti rodičů, zastupuje dítě a spravuje jeho záležitosti v běžných věcech.
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ŽALOBA NA URČENÍ OTCOVSTVÍ
Okresnímu soudu v Ostravě
Žalobkyně: Marie Svobodová, bytem Ostrava, Zahradní 18
Žalovaný: Jan Nový, bytem Ostrava, Krátká 6
o určení otcovství k nezl. Petru Svoboda, nar. 5. 9. 2010,
a úpravu jeho výchovy a výživy
I.
S žalovaným jsme se poznali na pracovišti, od září 2009 jsme udržovali známost, která se od listopadu
2009 stala intimní. Stýkali jsme se v bytě žalovaného nebo na jeho chatě. V únoru 2010 jsem zjistila, že
jsem těhotná.
Žalovaný na mě naléhal, abych zažádala o přerušení těhotenství. Když jsem to v březnu definitivně
odmítla, rozešel se se mnou. Setkali jsme se ještě v srpnu 2010, kdy mi žalovaný sdělil, že se bude ženit
a že má pochybnosti, jestli očekávané dítě je jeho.
Důkaz: výslech účastníků
korespondence, kterou předložím
II.
Dne 5. 9. 2010 se mi narodil syn Petr Svoboda. Protože v době rozhodné pro početí dítěte jsem se
pohlavně stýkala pouze se žalovaným, je vyloučeno, že by otcem mohl být jiný muž.
Důkaz: rodný list syna
výslech účastníků
III.
Žalovaný je svobodný, bezdětný. Pracuje jako řidič v ARECO, a. s., se sídlem v Ostravě.
Já pobírám od téhož zaměstnavatele dávky v mateřství. Žalovaný otcovství neuznal a na výživu dítěte
dosud ničím nepřispěl.
IV.
Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento
rozsudek:
Určuje se, že žalovaný Jan Nový, nar. 16. 12. 1979, syn Petra Nového a Jarmily Nové, roz. Staré, je
otcem nezletilého Petra Svobody, nar. 5. 9. 2010 z matky Marie Svobodové.
Nezletilý se svěřuje do výchovy matky.
Žalovaný je povinen přispívat na výživu nezletilého částku 1000 Kč, splatnou k rukám matky, vždy do
10. dne v měsíci předem, počínaje dnem 5. 9. 2010.
Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení.
V Ostravě 6. dubna 2011
Marie Svobodová
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Místně příslušný je obecný soud žalovaného, platí se soudní poplatek. Může se žádat
osvobození od soudního poplatku.
Návrh na určení otcovství může podat matka nebo dítě (zastoupené opatrovníkem), i muž,
který o sobě tvrdí, že je otcem. Podání návrhu není omezeno žádnou lhůtou.
5.36.
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ŽALOBA NA POPŘENÍ OTCOVSTVÍ MANŽELEM MATKY
Okresnímu soudu v Ostravě
Žalobce: Jan Kos, r.č. 771013/0512, bytem Ostrava, Slezská 14
Žalovaní:
1. Marie Kosová, r.č. 795111/0264, bytem Beroun, Pražská 18
2. nezl. Oto Kos, nar. 12. července 2010, bytem u matky
o popření otcovství k nezl. Oto Kosovi
I.
Žalobce a první žalovaná byli manželé. Jejich manželství, uzavřené dne 26.listopadu 2008 bylo
rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. prosince 2011 č. j. 5 C 36/2011–42, který
nabyl právní moci dne 15. ledna 2012.
Důkaz: shora uvedený rozsudek
II.
Jednou z příčin rozvratu našeho manželství byla známost žalované s jiným mužem. Manželské soužití
účastníků skončilo v únoru r. 2004, kdy se žalovaná odstěhovala ke svým rodičům. Když jsem se v
průběhu rozvodového řízení dozvěděl, že žalovaná je těhotná, nijak se přede mnou netajila tím, že dítě
čeká se svým přítelem Otakarem Svobodou.
Dne 12. července 2010 se žalované narodil syn Jiří Kos. V rodném listě dítěte jsem zapsán jako jeho
otec. Protože jsem se od února 2009 se žalovanou pohlavně nestýkal, je vyloučeno, že bych mohl být
otcem nezletilého.
5.35.
Důkaz: výslech žalobce, žalované
shora uvedený rozsudek
výslech svědka Otakara Svobody, bytem Nová Ves 31, okres Nový Jičín
popř. znaleckým posudkem z oboru hematologie
III.
Navrhuji proto, aby soud vydal tento
rozsudek:
Určuje se, že žalobce Jan Kos, narozený 13. 10. 1977 není otcem nezletilého Oty Kosa, narozeného 12.
července 2010 z matky Marie Kosové.
První žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V Ostravě 6. dubna 2012
Jan Kos
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Hradí se soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení.
Žalobu může podat muž, jemuž svědčí zákonná domněnka otcovství, a to pouze ve lhůtě do
šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě, nejpozději do věku
šesti let.
Rovněž matka dítěte může do 6 měsíců od narození dítěte podat návrh na popření otcovství
jejího manžela, nejpozději do věku šesti let.
Po uplynutí této lhůty může podnět na popření otcovství podat na soud, který může
promeškanou lhůtu prominout.
5.37.
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Věříme, že Vám tato brožura přinesla potřebné informace, v případě nejasností nebo pokud si
nevíte rady např. s vyplněním formulářů nebo s napsáním návrhu k soudu, můžete se obrátit
na pracovníky Sociálně právní poradny, Vzájemné soužití o.p.s.
Najdete nás na ulici Bieblova 404/8, v Moravské Ostravě

Sociálně právní poradna poskytuje služby v tuto dobu:
Pondělí
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Úterý
pro objednané
Středa 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Čtvrtek
8.00 – 12.00 odpoledne pro objednané
Kontakty:
tel.
596 128 401, 596 128 402
777 760 197
596 114 760 – ředitelka sociálních služeb
e-mail: poradna-souziti@seznam.cz
www.vzajemnesouziti.cz
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