NV
podací razítko

C – S15

Žádost o náhradní výživné
A. Žadatel - nezaopatřené dítě, které je oprávněnou osobou (osoba žádající o náhradní výživné):
Příjmení: Homolka

Jméno1): Alex

Rodné příjmení3): Homolka

Titul před:

Trvalý pobyt:

Adresa pro
doručování5):

Obec:

Praha

Ulice:

Dobrovského

Stát:

Česká republika

Rodné číslo v ČR2): 150506/0021
Státní příslušnost: CZE

za:
Část obce:
Č. p.4):

Obec:

Holešovice

1278/25

Č. orient.:

PSČ:

Č. orient.:

PSČ:

170 00

Část obce:
Č. p.4):

Ulice:

Bydliště v ČR6): ANO
Telefon:

E-mail:

ID datové schránky:

Doplňující informace o žadateli:
Zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant.

Žadatel

je

není v plném přímém zaopatření zařízení péče o děti nebo mládež.

Zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant.

Žadateli

náleží

nenáleží dávka pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

V případě, že jste v části A kolonku Bydliště v ČR proškrtl(a), zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant.

Žadatel

není rodinným příslušníkem občana EU a EHS, který je v ČR ekonomicky aktivní7).

je

B. Zástupce žadatele (osoba, k jejímž rukám má být vyživovací povinnost plněna – příjemce výživného):
Vyplňte v případě, že žádost podává zástupce žadatele.

Příjmení: Homolková

Jméno1): Lenka

Rodné příjmení3): Homolková

Titul před:

Trvalý pobyt:

Adresa pro
doručování5):

Ulice:

Praha
Dobrovského

Stát:

Česká republika

Obec:

Rodné číslo v ČR2): 915706/5563

Část obce:
Č. p.4):

Obec:

Č. p.4):

Bydliště v ČR6): ANO

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Holešovice

1278/25

Č. orient.:

PSČ:

Č. orient.:

PSČ:

Část obce:

Ulice:

Telefon: 602 000 001

Státní příslušnost: CZE

za:

Vztah k žadateli8): 1
E-mail: helma@mailboix.cz

ID datové schránky:

Uveďte všechna jména osoby.
Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru: M
nebo Ž (muž nebo žena).
Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.
Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.
Nevyplňujte, pokud je adresa shodná s trvalým pobytem.
Do kolonky Bydliště v ČR zapište ANO, pokud osoba má na území České republiky bydliště. V opačném případě kolonku proškrtněte. Osoba má
bydliště na území České republiky zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou
školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná
souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.
Za občana EU a EHS, který je v ČR ekonomicky aktivní se považuje osoba, která je na území ČR zaměstnána, vykonává samostatnou výdělečnou
činnost nebo od úřadu práce v ČR pobírá dávky v nezaměstnanosti.
Do kolonky Vztah k žadateli zapište jednu z uvedených možností ve formě: 1 – zákonný zástupce, 2 – poručník, 3 – pěstoun, 4 – soudem stanovený
opatrovník, 5 – jiná osoba, které byl nezletilý svěřen do péče.
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C. Údaje o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí:
Uveďte instituci (soud, exekutorský úřad), u které byl podán návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Instituce: Exekutorský úřad
Sídlo: Šebestova

IČO: 029555553

256, Praha 58, 150 58

Předmět řízení: Vymožení výživného

Spisová značka9): 55 E 1xxx/2098-1256

D. Identifikace povinné osoby:
Uveďte osobu, které byla soudem stanovena povinnost hradit výživné osobě uvedené v části A.

Příjmení: Homolka

Jméno1): Alois

Rodné příjmení3): Homolka

Titul před:

Rodné číslo v ČR2): 2. 3. 1970 M
Státní příslušnost: CZE

za:

Trvalý pobyt10): Obec:

Část obce:
Č. p.4):

Ulice:

Č. orient.:

PSČ:

Stát:

E. Způsob výplaty dávky:
Zaškrtněte prosím jednu z následujících čtyř variant a do příslušné tabulky uveďte doplňující informace.

na platební účet u peněžního ústavu v ČR vedeném v CZK:
Číslo účtu:

Specifický symbol11):

Kód banky:

na platební účet zahraničního peněžního ústavu v EU, EHP nebo Švýcarsku:
IBAN:

Měna:

Název:
Příjemce
Adresa:

Město:

(uveďte alespoň město a stát)

Stát:

BIC/SWIFT:
Banka
příjemce

Název:
Adresa:

Město:

(uveďte alespoň město)
poštovním poukazem na adresu trvalého pobytu v ČR
poštovním poukazem na jinou adresu v ČR:
Obec:
Ulice:

Část obce:
Č. p.4):

Č. orient.:

PSČ:

Pokud jste uvedl(a) způsob výplaty poštovním poukazem, zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant.

Dávám
nedávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby Úřad práce ČR předával mé rodné číslo nebo datum narození,
pokud rodné číslo nemám přiděleno, České poště, a to u všech výplat, které jsou mi zasílány poštovní poukázkou, přičemž Česká pošta
rodné číslo použije výhradně k vyšší ochraně výplaty dávek.

9)

Je-li spisová značka známa, uveďte ji. V opačném případě kolonku nevyplňujte.

10) Je-li známý trvalý pobyt povinné osoby, uveďte jej. V opačném případě adresu nevyplňujte.
11) Kolonku Specifický symbol vyplňte v případě Československé obchodní banky pro účty s číslem 6699.
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F. Prohlášení žadatele:
Veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé, jsem si vědom(a), že uvedením nepravdivých údajů o skutečnostech rozhodných pro
vznik nároku na dávku, její výši a výplatu se mohu dopustit trestného činu podvodu podle ustanovení § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Podpisem rovněž dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby:
a)
státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily příslušnému úřadu, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí:
- údaje o přihlášení se k trvalému pobytu
- údaje o bydlišti na území České republiky
- skutečnosti prokazující nezaopatřenost oprávněné osoby
- další údaje v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě.
b)
instituce, u které byl podán návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuci:
- bezplatně na výzvu ÚP ČR sdělila údaje v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši, výplatě a vymáhání.
Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit příslušnému úřadu, který o dávce rozhoduje, do osmi dnů změny ve skutečnostech
rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu.
Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.
V

Praze

dne

16 . 06 . 2021

Podpis žadatele/zástupce:

K žádosti prosím doložte:
pro uvedené osoby (vyjma osoby povinné hradit výživné) průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list,
•
exekuční titul, jehož obsahem je úprava vyživovací povinnosti k oprávněné osobě,
•
doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce,
•
doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, písemné potvrzení o předání a převzetí výživného),
•
byla-li pohledávka na výživné postoupena, doklad prokazující její postoupení,
•
•
Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky (dokládá se vždy i v případě, kdy nebylo přijato žádné
výživné),
je-li výživné vymáháno v zahraničí, musí být k žádosti přiložen doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon rozhodnutí
•
příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě
•
dovršilo 15 let:
Potvrzení o studiu nebo
Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte nebo
Potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat
výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo
Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku
věku
další údaje v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě.
•

Nevíte-li si rady s vyplněním tohoto tiskopisu, lze kontaktovat zaměstnance Úřadu práce ČR na tel. čísle 800 77 99 00, kteří Vám s
vyplněním žádosti pomohou.

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare nebo si je
vyzvednete na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
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