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Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění
Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

A. Osoba předkládající prohlášení:
Příjmení:

Jméno1):

Rodné číslo v ČR2):

B. Platnost prohlášení:
Informace v tomto prohlášení jsou platné k poslednímu dni měsíce
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C. Informace o dětech, vůči nimž je stanovena vyživovací povinnost, a plnění této povinnosti:
V tabulce uveďte informace o vyživovacích povinnostech a jejich plnění vůči všem nezletilým dětem4), vůči kterým máte stanovenou
vyživovací povinnost. Dále uveďte informace o vyživovacích povinnostech a jejich plnění vůči všem zletilým dětem, vůči kterým máte dluh
na výživném vzniklý v době jejich nezletilosti.
Příjmení:

Jméno1):

Rodné číslo v ČR3):

Výživné5):

Dluh6):

Placení výživného7):

Výše pravidelné měsíční úhrady8):

Příjmení:

Jméno1):

Rodné číslo v ČR3):

Výživné5):

Dluh6):

Placení výživného7):

Výše pravidelné měsíční úhrady8):

Příjmení:

Jméno1):

Rodné číslo v ČR3):

Výživné5):

Dluh6):

Placení výživného7):

Výše pravidelné měsíční úhrady8):

Příjmení:

Jméno1):

Rodné číslo v ČR3):

Výživné5):

Dluh6):

Placení výživného7):

Výše pravidelné měsíční úhrady8):

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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).
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). Stejně postupujte, pokud rodné číslo dítěte neznáte.
Dítě se pro účely tohoto prohlášení považuje za nezletilé i v měsíci, ve kterém nabylo zletilosti.
Do kolony Výživné uveďte měsíční částku soudem stanoveného výživného nebo částku, která připadá na jeden měsíc, je-li plnění vyživovací
povinnosti stanoveno jiným způsobem. Pokud máte dluh na výživném vůči zletilému dítěti, který vznikl v době jeho nezletilosti, uveďte měsíční výši
stanoveného výživného ke konci doby nezletilosti dítěte.
Do kolonky Dluh uveďte výši Vašeho dluhu na výživném vůči nezletilému dítěti, pokud se jedná o zletilé dítě, pak výši dluhu, který vznikl v době jeho
nezletilosti.
Do kolonky Placení výživného zapište ANO, jestliže výživné nebo jeho část pravidelně nebo nepravidelně platíte. Pokud výživné neplatíte, zapište NE.
Do kolonky Výše pravidelné měsíční úhrady uveďte částku, kterou pravidelně ve stejné výši měsíčně na výživné platíte včetně případné pravidelné
stejné měsíční splátky dluhu na výživném. Pokud pravidelně měsíčně ve stejné výši výživné neplatíte, kolonku proškrtněte.
PROSÍM OBRAŤTE
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D. Veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z uvedení
nepravdivých a neúplných údajů vyplývaly. Jsem si vědom(a) povinnosti podat příslušnému orgánu, který o dávce rozhoduje, nové
prohlášení, a to do osmi dnů od posledního dne měsíce, ve kterém se změnila některá ze skutečností uvedených na tomto prohlášení9).
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

.

dne

. 20

Podpis žadatele:

Informace:
Pokud jste z důvodu nedostatečného příjmu podal(a) soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného, doložte tuto skutečnost příslušnému
orgánu, který o dávce rozhoduje.

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.
9)

Nové prohlášení se každý měsíc nemusí podávat, pokud jste v části C uvedl(a) výši pravidelné měsíční úhrady a na této skutečnosti se nic nezměnilo
anebo pokud jste v části C uvedl(a), že výživné ani jeho část neplatíte a na této skutečnosti se nic nezměnilo. I v těchto případech však platí, že pokud
se změní stanovené výživné, je nutno podat nové prohlášení.
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