VZOR
Okresnímu soudu v Kolíně
(opatrovnické oddělení)

Žalobkyně:
Žalovaný:

Anna Nová, bytem Kolín, Krátká 38, tel.:……………
Josef Dvořák, bytem Kolín, Dlouhá 23, tel.:……………

Žaloba o určení otcovství k nezl. Petru Novému, nar. 16. 4. 2014,
a úpravu jeho výchovy a výživy

I.
S žalovaným jsme se poznali na dovolené, od června 2013 jsme udržovali známost, která se od
července 2013 stala intimní. V srpnu 2013 jsem zjistila, že jsem v jiném stavu. Žalovaný mě
přesvědčoval, abych podstoupila přerušení těhotenství. Když jsem to v říjnu definitivně odmítla,
rozešel se se mnou. Opět jsme se setkali v březnu 2014, kdy mi sdělil, že je ženatý, a že má
pochybnosti, zda je očekávané dítě jeho.
Důkaz:

výslech účastníků
korespondence, kterou přikládám
II.

Dne 16. 4. 2014 se mi narodil syn Petr Nový. Protože v době rozhodné pro početí dítěte jsem se
pohlavně stýkala pouze se žalovaným, je vyloučeno, že by otcem byl jiný muž.
Důkaz:

rodný list syna
výslech účastníků
III.

Žalovaný je ženatý, bezdětný. Pracuje jako instalatér pro společnost ISDO, s.r.o, se sídlem v Kolíně.
Jeho majetkové poměry mi nejsou známy. Žalovaný otcovství neuznal a na výživu dítěte dosud ničím
nepřispěl.
Já pobírám dávky peněžité pomoci v mateřství ve výši 9 750 Kč. Bydlím i s nezletilým Petrem u
rodičů.

IV.
Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento:

rozsudek:

Určuje se, že žalovaný Josef Dvořák, nar. 9. 8. 1982, je otcem nezletilého Petra Nového, nar. 16. 4.
2014 z matky Anny Nové.
Nezletilý se svěřuje do výchovy matky.

VZOR
Žalovaný je povinen přispívat na výživu nezletilého částku 1 500 Kč, splatnou k rukám matky vždy do
10. dne v měsíci předem, počínaje dnem 16. 4. 2014. Nedoplatek na výživném ve výši stanovené
soudem za dobu od 16. 4. 2014 je žalovaný povinen zaplatit do 15 dnů od právní moci rozsudku.
Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení.

V Kolíně dne 8. září. 2014
Anna Nová

