Listiny, jejichž kopie soud může nařídit
rodičům k předložení při stanovování
výživného pro děti:
1. Potvrzení o státní příslušnosti nezletilého v případě mezinárodního dítěte,
rodný list nezl.
2. Potvrzení o další vyživovací povinnosti matky/otce k dalšímu nezletilému dítěti
(zejména rodný list nezletilého dítěte, pravomocné rozhodnutí soudu o úpravě
poměrů k nezl. dítěti)
3. Rozhodnutí příslušného úřadu o poskytování sociálních dávek matce/otci a
všem osobám žijících s matkou/otcem ve společné domácnosti (zejména
rozhodnutí Úřadu práce ČR o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
rozhodnutí ČSSZ o přiznání dávek a vyplácení sociálních dávek atd.)
4. Potvrzení o příjmech matky/otce a osob žijících s matkou/otce ve společné
domácnosti za příslušné roky– v případě podnikání daňové přiznání za roky
(není-li daňové přiznání, pak peněžní deník)
5. Výpisy z účtů otce/matky s uvedením aktuálního konečného zůstatku (vkladní
knížky, stavební spoření, běžné účty, spořící účty, penzijní připojištění,
termínované vklady, jiné účty, účty v zahraničí)
6. Výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující podnikání matky/otce a osob
žijících s matkou/otcem ve společné domácnosti
7. Výpisy z obchodního rejstříku potvrzující účast matky/otce a osob žijících
s matkou/otce
ve
společné
domácnosti
v obchodních
korporacích/společnostech
8. Výpisy z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví nemovitých věcí
matkou/otcem a osobami žijícími s matkou/otcem ve společné domácnosti
v ČR, příp. jiná potvrzení o vlastnictví nemovitých věcí mimo území ČR těmito
osobami
9. Doklady potvrzující vlastnictví cenných papírů (př. akci, dluhopisy), jiného
majetku (př. sbírka obrazů, mincí) matkou/otcem
10. Doklady potvrzující vlastnictví motorových vozidel matkou/otcem a osobami
žijícími s matkou/otcem ve společné domácnosti
11. Prohlášení matky/otce o jejích/jeho nákladech spojených s bydlením, při
absenci prohlášení příp. doložení dokladů zejména výše úhrady příspěvku
vlastníka či nájmu či podnájmu

12. V případě zdravotních problémů nezletilého/matky/otce doložení lékařské
zprávy týkající se zdravotního stavu nezletilého/matky/otce a osob žijících
s matkou/otcem ve společné domácnosti
13. Prohlášení matky/otce o nákladech spojených s náklady nezletilého potvrzující
běžné a mimořádné náklady na nezletilého (př. školkovné, školné, stravné,
družina, třídní fond, MHD/dopravné, smlouvy o studiu nezletilého, mimořádné
náklady spojené se studiem či osobním rozvojem nezletilého, lékařská péče,
zdravotní pomůcky, zájmy atp.), při absenci prohlášení, příp. doložení dokladů
prokazující výši těchto plateb

V případě listin v cizím jazyce nutné dokládat listinu s úředně ověřeným překladem
do českého jazyka.
Pokud bude mít přesto pochybnosti o majetkových poměrech nebo protistrana
namítat pravdivost, lze nařídit audit.
Nevylučuje se ve specifických případech i nařízení předložení jiných skutečností.
Soudy si samy mohou vyžádat daňová přiznání od Finančních úřadů, dále informace z
Katastru nemovitostí.
Dále je na Vás předložit potvrzení o dluzích, insolvenci apod.
V případě nedoložení se strana vystavuje stanovení právní domněnky zakotvené
v ust. § 916 Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.: 25 násobek životního
minima:
Podle § 916 o. z., neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o
vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné
svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin
a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů, a neumožní soudu zjistit ani
další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů, chráněných podle
jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí
pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního
předpisu.
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