NÁVRH NA ÚPRAVU POVINNOSTÍ A PRÁV RODIČŮ K NEZLETILÝM
DĚTEM
§ 908 a § 919 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Okresnímu soudu v Olomouci
Matka: Marie Kosová, nar. 1.3.1980, bytem Litovel, ul. Zahradní 14
Otec: Jan Novák, nar. 24.11.1980, bytem Litovel, ul. Zahradní 14
Nezl.: Jiří Kos, nar. 15. 9. 2006, bytem u matky

Návrh matky na úpravu péče a výživy nezl. Jiřího Kosa, nar. 15. 9. 2006
I.
S otcem dítěte jsme nikdy nebyli manželé, žili jsme v družském poměru. Dne 15. 9.
2006 se nám narodil syn Jiří. Od 1. září 2015 spolu nežijeme. O výživném na syna
nebylo dosud soudem rozhodováno.
Důkaz:


rodný list dítěte
II.

Přestali jsme společně hospodařit v září 2015, kdy mi druh odmítl dát peníze na
domácnost a odstěhoval se ze společné domácnosti. Od té doby mi také přestal
přispívat na výživu našeho syna. Já se starám o našeho syna a veškeré náklady s
tím spojené hradím ze svého příjmu, který činí 9200 Kč měsíčně. Druh měl měsíční
příjem od zaměstnavatele 15500 Kč a má příjem z pronájmu nebytových prostor v
domku, jehož je vlastníkem. Žádný z nás nemá jinou vyživovací povinnost.
Důkaz:





výslech rodičů
zpráva o výdělku otce od družstva Stavba se sídlem v Litovli, Zahradní ul. 1
dotaz na finanční úřad ohledně příjmu otce za poslední rok z pronájmu
nemovitosti
zpráva o mém výdělku matky
III.

S otcem dítěte společně nežijeme a o úpravě výchovy a výživy syna jsme se
nedohodli. Protože otec dítěte na jeho výživu ničím nepřispívá, navrhuji, aby soud
vydal tento rozsudek:
Nezl. Jiří Kos, nar. 15. 9. 2006, se svěřuje do výchovy matky. Otec je povinen platit
na výživu nezletilého částku 3000 Kč měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do 10.
dne v měsíci předem, počínaje dnem 1. 6. 2016.
V Litovli dne 6. ledna 2018

Marie Kosová

…………………………..
Jde o návrh na úpravu poměrů nezl. dítěte. Místně příslušným je okresní (obvodní)
soud, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště. Řízení ve věcech péče o nezl. děti je
osvobozeno od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních
poplatcích]. Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě péče
o takové dítě, rozhodne soud i bez návrhu a určí, který z rodičů napříště bude o dítě
pečovat a rozhodne o vyživovací povinnosti druhého rodiče. Rodiče se mohou
dohodnout o úpravě výchovy a výživy dítěte a tuto dohodu soud schválí rozsudkem.
§908 OZ-Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně. Nežijí-li spolu rodiče
nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, a nedohodnou-li se o úpravě péče o
takové dítě, rozhodne o ní i bez návrhu soud. §919 OZ-Nežijí-li spolu rodiče
nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a nedohodnou-li se na plnění
vyživovací povinnosti k dítěti, nebo žijí-li rodiče takového dítěte spolu, ale jeden z
nich vyživovací povinnost k dítěti neplní, postupuje soud podle §915 až §918.

