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PRÁVA 
NEPROVDANÉ MATKY

§ 95 odst. 1 ZOR
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účel
majetková ochrana neprovdané matky ve 
smyslu ulehčení jejích „těžkostí“ spojených s 
těhotenstvím a porodem
snaha po vyrovnání výdělkových možností snaha po vyrovnání výdělkových možností 
matky, které klesly v souvislosti s 
těhotenstvím, porodem a péčí o novorozené 
dítě  

nepřímá ochrana dítěte
nikoli zajištění stejné životní úrovně matky 
jako v manželství  

strany sporu 
neprovdaná matka (žena po porodu)

otec dítěte (muž jehož otcovství bylo založeno dle II. 
nebo III. domněnky)

PLNĚNÍ
VÝŽIVNÉ PRO MATKU PO 
DOBU 2 LET

nepromlčitelné
není podmínkou stav 
odkázanosti na výživu

ÚHRADA NÁKLADŮ 
SPOJENÝCH S 
TĚHOTENSTVÍM A 
SLEHNUTÍM (PORODEM)

promlčení dle § 95 odst  3odkázanosti na výživu
přiměřenost
lze i zpětně (neplatí § 98 
odst. 2, věta druhá)
lze i jednorázově (neplatí  
§ 97 odst. 1)
lze změna poměrů (§ 99) 

promlčení dle § 95 odst. 3



2

R 50/1985:
„…počátek lhůty může být dán nejdříve začátkem
těhotenství a nejpozději porodem. Lhůta může běžet 
zčásti po dobu těhotenství a z části v době po 
porodu…“

Exkurz: výživné pro dítě
matka žádá otce dítěte o výživné podle 
§ 50, § 85 a násl.
dítě má právo podílet se na životní úrovni 
otce

nelze spojit s právy matky dle § 95 odst. 1

výživné by mohlo být stanoveno soudem 
v rámci řízení o určení otcovství podle III. 
domněnky 

PRÁVA 
TĚHOTNÉ ŽENY

§ 95 odst. 2 ZOR

účel

majetková ochrana těhotné ženy ve svízelné životní 
situaci  
podílení se na nákladech spojených s těhotenstvím a 
porodem

h   á í ýdělk ý h ž í k  k é snaha po vyrovnání výdělkových možností matky, které 
klesnou v souvislosti s těhotenstvím, porodem a péčí o 
novorozené dítě
zálohování výživného na dítě

přímá ochrana dítěte (např. před baby-boxy)
nikoli zajištění stejné životní úrovně matky jako v 
manželství a dítěte jako v případě jistého otcovství 

strany sporu 
těhotná žena (žena před porodem)

pravděpodobný otec (muž jehož otcovství se jeví 
pravděpodobným)

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ
ŽALOBU JE NUTNÉ PODAT 
DO PORODU
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PLNĚNÍ
VÝŽIVNÉ PRO TĚHOTNOU 
ŽENU PO DOBU 2 LET

nepromlčitelné
není podmínkou stav 
odkázanosti na výživu

ÚHRADA NÁKLADŮ 
SPOJENÝCH S 
TĚHOTENSTVÍM A 
SLEHNUTÍM (PORODEM)

přiměřenost
lze i zpětně (neplatí § 98 
odst. 2, věta druhá)
lze i jednorázově (neplatí  
§ 97 odst. 1)

VÝŽIVNÉ PRO DÍTĚ, KTERÉ 
SE MÁ NARODIT
PO DOBU 28 (37) TÝDNŮ

ÚHRADA PLNĚNÍ POSKYTNUTÉHO 
ZA JINÉHO

následný regresý g
nejedná se o bezdůvodné obohacení dle ObčZ
speciální úprava dle § 101 ZOR 


