
žalobkyně:žalobkyně:žalobkyně:žalobkyně:  
nezletilá … (jméno a příjmení) …, (nar. … )  
bytem v … (adresa bydliště) …  
zastoupená poručníkem …, bytem …  

žalovaný:žalovaný:žalovaný:žalovaný:  
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)  
bytem v … (adresa bydliště) …  

Žaloba oŽaloba oŽaloba oŽaloba o    určení otcovství kurčení otcovství kurčení otcovství kurčení otcovství k    …, narozené …, zemřelé …, matc…, narozené …, zemřelé …, matc…, narozené …, zemřelé …, matc…, narozené …, zemřelé …, matce žalobkyně e žalobkyně e žalobkyně e žalobkyně  

počet stejnopisů:počet stejnopisů:počet stejnopisů:počet stejnopisů:  
(dvojmo)  

přílohy:přílohy:přílohy:přílohy:  
- … (označení příloh žaloby)  
- …  
- …  

I. I. I. I.  

Žalobkyně se narodila dne … jako jediné dítě z manželství matky …, narozené … 
a otce …, narozeného … . Matka i otec žalobkyně … zemřeli při autohavárii dne … 
. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … byla žalobkyni - nezletilé … 
ustanoven poručník v osobě …, nar. …, takto starší sestry zemřelé matky 
žalobkyně. Dne … byl Okresnímu soudu v .. podán návrh na schválení podání této 
žaloby poručníkem žalobkyně za žalobkyni. Otcovství k zemřelé matce žalobkyně 
dosud nebylo ani určeno, ani žádným jiným způsobem dle zákona o rodině 
založeno.  

Důkazy: Důkazy: Důkazy: Důkazy:  
- rodným listem žalobkyně  
- úmrtními listy matky a otce žalobkyně  
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní 
moci  



- spisem vedeným u Okresního soudu v … pod sp. zn. …  
- rodným listem matky žalobkyně  

II. II. II. II.  

Žalobkyně má důvodně zato, že otcem její zemřelé matky, u níž nebylo dosud 
otcovství k ní ani určeno, ani žádným jiným způsobem dle zákona o rodině 
založeno, je žalovaný … . Toto přesvědčení žalobkyně pramení z toho, že její t.č. již 
zemřelá babička, paní …, krátce před svou smrtí sdělila svým dcerám, tedy matce 
žalobkyně a nynějšímu poručníkovi žalobkyně, že v době rozhodné pro její početí 
měla intimní styk pouze se žalovaným. Pro dokreslení situace, pokud jde 
o otcovství k poručníkovi žalobkyně, tedy starší sestře matky žalobkyně, resp. starší 
dcery babičky žalobkyně, toto bylo založeno první domněnkou otcovství, jež 
svědčila v té době ještě žijícímu manželovi babičky žalobkyně, panu … .  

Tento zemřel dne …, a teprve … roků po jeho úmrtí se babičce žalobkyně, znovu již 
neprovdané, narodila matka žalobkyně, tedy mladší sestra poručníka žalobkyně. 
Zemřelá babička žalobkyně, jak již bylo shora uvedeno, sdělila před svou smrtí 
svým dcerám, že dědečkem žalobkyně, a tedy otcem i její tragicky zemřelé matky, 
je žalovaný. S tímto měla babička žalobkyně mít nahodilý intimní styk v době 
rozhodné pro početí zemřelé matky žalobkyně, konkrétně mělo jít o den … . Když 
babička žalobkyně žalovanému poté, co seznala, že z tohoto intimního styku 
se žalovaným otěhotněla, oznámila tuto skutečnost, žalovaný ji … a naopak ji 
přiměl, aby jej jako otce později se narodivší matky žalobkyně nikde neuváděla, 
jinak že … . Na základě toho posléze babička žalobkyně jako otce matky žalobkyně 
skutečně před příslušným orgánem neuvedla a naopak vždy uváděla, že 
skutečného otce matky žalobkyně nezná. Když žalobkyně dne … v … žalovaného 
seznámila se skutečností, že ví, že je jejím dědečkem, tento se vyjádřil v tom 
smyslu, že … .  

Důkazy: Důkazy: Důkazy: Důkazy:  
- rodným listem poručníka žalobkyně  
- oddacím listem rodičů poručníka žalobkyně  
- úmrtními listy rodičů poručníka žalobkyně  



- výslechem účastníků řízení  
- výslechem …, bytem … , takto poručníka žalobkyně  
- znaleckým posudkem z oboru genetiky  
- rodným listem žalovaného  
- rodným listem matky žalobkyně  

III. III. III. III.  

Vzhledem k tomu, že žalovaný stále odmítá uznat otcovství k zemřelé matce 
žalobkyně, nezbývá žalobkyni než navrhnout, aby soud po provedeném řízení 
vynesl tento  

r or or or o    z sz sz sz s    u du du du d    e k: e k: e k: e k:  

I. Určuje se, že žalovaný …, narozený …, syn … aI. Určuje se, že žalovaný …, narozený …, syn … aI. Určuje se, že žalovaný …, narozený …, syn … aI. Určuje se, že žalovaný …, narozený …, syn … a    …, rozené …, je otcem zemřelé …, rozené …, je otcem zemřelé …, rozené …, je otcem zemřelé …, rozené …, je otcem zemřelé 
…, narozené … z…, narozené … z…, narozené … z…, narozené … z    matky …, rozené …, narozené … . matky …, rozené …, narozené … . matky …, rozené …, narozené … . matky …, rozené …, narozené … .  

II. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady řízení doII. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady řízení doII. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady řízení doII. Žalovaný je povinen žalobkyni uhradit náklady řízení do    … dnů od… dnů od… dnů od… dnů od    právní mprávní mprávní mprávní moci oci oci oci 
tohoto rozsudku, atohoto rozsudku, atohoto rozsudku, atohoto rozsudku, a    to kto kto kto k    rukám jejího poručníka …, narozené …, bytem … . rukám jejího poručníka …, narozené …, bytem … . rukám jejího poručníka …, narozené …, bytem … . rukám jejího poručníka …, narozené …, bytem … .  

V … dne …  
podpis poručníka žalobkyně …  

 


