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Protokol o poučení před uznáním otcovství nebo
povinností k placení výživného
Právní následky uznání otcovství
Byl jsem poučen, že uznáním otcovství mezi mnou a dítětem souhlasím s příbuzenským spojením se všemi právními
důsledky. Tímto dlužím dítěti výživné, případně i po jeho dosažení plnoletosti. Dále po mně může matka dítěte v případě
potřeby požadovat úhradu nákladů na porod a obživu před a po porodu. Za určitých okolností může nárok na výživné kvůli
péči o dítě trvat minimálně tři roky po porodu.
Uznáním se dítě stává mým zákonným dědicem.

Právo na styk s dítětem
Ke styku s dítětem jsem nejen oprávněn, ale i povinen. V případě konfliktu může právo na styk s dítětem upravit soud pro
rodinné záležitosti, ovšem pouze za určitých zákonných podmínek omezit či zakázat.

Právo na péči
Právo na péči o dítě u nesezdaných rodičů náleží v zásadě plnoleté matce. Společné právo na péči předpokládá, že matka
a já na veřejné listině prohlásíme, že chceme o dítě pečovat společně. Společná péče vznikne ze zákona, pokud se s matkou
ožením.
V opačném případě může soud pro rodinné záležitosti na žádost jednoho z rodičů rodičovskou péči zcela či zčásti přiznat
matce a mně, nebo jen mně samotnému, bude-li předpokládáno, že to nebude v rozporu s blahem dítěte. Tato podmínka se
předpokládá ze zákona, když u soudu požádám o přenesení společné rodičovské péče na matku a sebe a matka proti tomu
nevznese žádné odůvodnění, ani takové odůvodnění nebude zjevné jinak.

Příjmení
Dítě nese jako rodné příjmení v zásadě příjmení matky. V případě společné péče rozhodnu společně s matkou, zda dítě
ponese moje či její rodné příjmení. Jestliže s matkou na úředně ověřené listině prohlásíme společnou péči již před
narozením dítěte, musíme příjmení dítěte určit při oznámení na matrice. Nedokážeme-li v tento okamžik uvést ještě žádné
jméno, musíme tak učinit ověřeným prohlášením na matrice do jednoho měsíce.
Ponese-li dítě zpočátku ze zákona jako rodné příjmení matky se samostatným právem na péči a bude-li následně
rozhodnuto o společné péči, mohu společně s matkou do tří měsíců příjmení dítěte stanovit znovu. Ve všech případech je
příjmení stanovené na základě společné rodičovské péče nezvratné a platí rovněž pro všechny další společné děti. Má-li dítě
obdržet při samostatné péči mé jméno, musím společně s matkou na matrice prohlásit společný souhlas.

Uznání otcovství
Moje uznání otcovství bude platné jen tehdy, bude-li s tím na úřední listině souhlasit matka. Nebude-li moci matka
vykonávat rodičovskou péči, protože je například nezletilá, vyžaduje její prohlášení ještě souhlas jejího zákonného zástupce.
Dále je k mému uznání otcovství nutný souhlas dítěte. Ten prohlásí jeho zákonný zástupce, například úředně stanovený
opatrovník. Bude-li dítěti více než 14 let, může se souhlasem svého zákonného zástupce souhlasit samo.
Moje uznání otcovství nebude v zásadě účinné, bude-li právoplatně existovat ještě otcovství jiného
muže, například manžela matky. Narodí-li se dítě po zahájení rozvodového řízení, může otcovství uznat jiný muž. K tomu ale
musí dojít nejpozději po uplynutí jednoho roku po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. V takovém případě bude uznání
otcovství účinné, jakmile bude souhlasit – bývalý – manžel matky (což se rovněž uskuteční ve lhůtě jednoho roku).
Své uznání otcovství nemohu v zásadě odvolat. Výjimku s právem na odvolání mám, pokud nebude uznání účinné ani po
jednom roce, například když k tomu bude dosud chybět nezbytný souhlas.
Otcovství mohu napadnout u soudu, dozvím-li se skutečnosti svědčící proti mému otcovství. Takové napadení je možné
pouze ve dvouleté lhůtě. Lhůta se začíná počítat, jakmile se dozvím skutečnosti svědčící proti mému otcovství. Otcovství
může napadnout i matka nebo dítě.
Otcovství se stane zpětně neúčinným, jestliže soud rozhodne, že uznávající není otcem dítěte. Dále bude uznání neúčinné,
nebude-li odpovídat ustanovením občanského zákoníku, jestliže nebude po více než pět let zapsáno do matiky. Na žádost
mi bude sdělena zákonná doba početí (zákonem stanovená doba možného početí) dítěte.

Uznání otcovství a státní příslušnost
Budou-li mít jeden či více zúčastněných cizí státní příslušnost, může uznání otcovství právně vzniknout i podle jejich
domovského práva, například podle jména nebo státní příslušnosti dítěte. V případě pochybností mohou být příslušné
informace získány na zahraničním zastoupení dotčeného státu. I státní úřady o tom informují v rámci svých možností. Dítě
zahraniční matky získává uznáním otcovství Němce německou státní příslušnost.

Placení výživného
Chci se rovněž zavázat k placení výživného. Toto prohlášení povinnosti nabyde účinnosti, jakmile se moje uznání otcovství
stane pravomocným. Uvědomuji si, že dítěti s nárokem na výživné dlužím zákonem stanovené výživné. Tato povinnost pro
mě nekončí dosažením plnoletosti, bude-li se dítě například dále vzdělávat. Proto také není přípustné bez souhlasu
zákonného zástupce dítěte omezit úředně stanovenou povinnost platit výživné na dobu nezletilosti. Nezletilé dítě, které se
mnou nežije ve společné domácnosti, si může vybrat mezi pevným (číslem vyjádřeným) a dynamickým výživným (procentní
sazba příslušného minimálního výživného). Zákonné minimální výživné se řídí výší nezdanitelné částky na dítě. Jestliže se
tato nezdanitelná částka zvýší, zvýší se podle ní i zákonné minimální výživné. Jeho současná výše je mi známa.
Dítěti náležející přídavky na děti slouží k uspokojení jeho hotovostních potřeb. Dokud bude dítě nezletilé, bude k tomu
vyčleněna pouze polovina přídavků, čímž se sníží i moje povinné platby. Neboť matka ve stejné výši plní svůj závazek
výživného formou péče o dítě. Od dosažení plnoletosti se musí v případě odpovídající schopnosti plnit na příspěvcích na
hotovostní potřeby dítěte podílet i matka – ve vztahu příslušného započitatelného příjmu obou rodičů. Na tyto potřeby se
jako plné přídavky na dítě započítává i jeho vlastní příjem, například ze stipendia nebo státní příspěvky na vzdělání BAföG.
Kromě placeného výživného může mé dítě v některých situacích, například při nemoci, požadovat výživné navíc. V
některých případech může také požádat o zvláštní výživné, bude-li muset zaplatit nezvykle vysoké náklady, které nebude
možné uhradit z běžného výživného. K tomu patří i první výbava kojence.
Mé dítě po mně může požadovat výživné zpětně od narození, bránily-li dosud uplatňování výživného právní důvody. Budouli ovšem mému dítěti poskytovat výživné jiné osoby nebo organizace, například „domnělý otec“ (domnívá se, že je

biologickým otcem) nebo sociální úřad či úřad pro mládež, přešel jeho nárok vůči mně na tyto subjekty. V tomto ohledu se
nemohu úředně zavázat k placení výživného dítěti.

Povinnost podávat informace
Podle občanského zákoníku jsem rovněž povinen na požádání každé dva roky sdělit informace o mé osobní a ekonomické
situaci, bude-li to nutné ke stanovení nároku na výživné. Před uplynutím dvou let mohou být informace požadovány, bude-li
hodnověrné, že osoba povinná podávat informace později získala podstatně vyšší příjem či majetek. Nárok na informace lze
prosazovat žádostí podanou u soudu pro rodinné záležitosti.
Změní-li se výše výživného požadovaného dítětem, nebo se změní moje životní situace, například příjem nebo rodinný stav,
může dítě, a potažmo já požadovat změnu výše výživného a prosazovat ji žádostí podanou u soudu pro rodinné záležitosti.
Před zapojením soudu je třeba bezpodmínečně usilovat o mimosoudní, přátelské vypořádání, aby se zamezilo placení
soudních výloh.

Exekuce
Tímto úředním prohlášením se podřizuji okamžité exekuci. Nezaplatím-li splatné výživné, může být na základě této listiny
obstaven můj majetek nebo také moje mzda potažmo plat nebo jiné příjmy. Kromě toho může dítě požadovat
z nezaplacených jistin úroky z prodlení, jehož výše je stanovena na pšt procentních bodů nad aktuální platnou základní
úrokovou sazbou. Ty musí být stanoveny samostatně. Za úmyslné porušení povinnosti placení výživného mohu být
potrestán peněžitým trestem, nebo odnětím svobody až na tři roky.

Převzetí protokolu bude potvrzeno na originálu dokumentu.
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