NÁVRH NA ÚPRAVU PÉČE A VÝŽIVY K NEZLETILÉMU DÍTĚTI
§ 908 a § 919 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Okresnímu soudu v Olomouci
Matka: Marie Kosová, nar. 1.3.1979, bytem Litovel, Zahradní 14
Otec: Jan Kos, nar. 6.4.1977, bytem Litovel, Zahradní 14
Nezl. Jiří Kos, nar. 15.9. 2006, bytem Litovel, Zahradní 14

Návrh matky na úpravu péče a výživy nezl. Jiřího Kosa, nar. 15. 9. 2006
I.
V r. 2004 jsem uzavřela manželství s Jiřím Kosem. Dne 15. 9. 2006 se nám narodil syn Jiří. Naše
manželství dosud trvá, avšak nežijeme spolu. O výživném na syna nebylo dosud soudem
rozhodováno.
Důkaz:



oddací list rodičů
rodný list dítěte
II.

Přestali jsme společně hospodařit v září 2015, kdy manžel přestal pracovat a nadále odmítl finančně
pomáhat v péči o domácnost. Od té doby se manžel stravuje odděleně a zajišťuje si své potřeby. Já se
starám o našeho syna a veškeré náklady s tím spojené hradím ze svého příjmu, který činí 15200 Kč
měsíčně. Manžel mi předává pouze přídavek na dítě a platí pro syna obědy ve školní jídelně. V
současné době začal opět pracovat, ale ani přesto se nijak na chodu domácnosti finančně nepodílí.
Kromě příjmu ve výši 25 500 Kč od svého zaměstnavatele má příjem z pronájmu nebytových prostor v
domku, jehož je manžel vlastníkem. Žádný z nás nemá jinou vyživovací povinost.5.14.
Důkaz:





výslech rodičů
zpráva o výdělku otce a matky od zaměstnavatele
dotaz na finanční úřad ohledně příjmu matky za poslední rok z pronájmu nemovitosti
zpráva o mém výdělku od Papcel, Litovel
III.

S manželem společně nežijeme a o úpravě péče a výživy syna jsme se nedohodli. Protože manžela
příspěvek na zajištění výživy syna je zcela nedostatečný, navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:
Nezl. Jiří Kos, nar. 15. 9. 2006, se svěřuje do péče 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.
9. 2016.
V Litovli dne 6. ledna 2018

Marie Kosová

Jde o návrh na úpravu poměrů nezl. dítěte za trvání manželství jeho rodičů. Pro prvý zásah
soudu je místně příslušným 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]. §908, §919 OZ Nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte a
nedohodnou-li se o vyživovací povinnosti k dítěti, nebo žijí-li spolu ale jeden z nich si
vyživovací povinnost k dítěti neplní. Rodiče se mohou sami dohodnout o úpravě péče a výživy
dítěte. Taková dohoda rodičů podléhá schválení soudu. Soud rozhoduje o svěření dítěte do
péče a o výživném, jestliže k dohodě rodičů nedošlo; řízení může zahájit i bez návrhu.

