
 

 

NÁVRH NA SVĚŘENÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE DO SPOLEČNÉ PÉČE RODIČŮ 

§ 907 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Okresnímu soudu v Olomouci 

Otec: Jan Kos, nar. 23. 6. 1980, bytem Litovel, Zahradní 14 

Matka: Marie Kosová, nar. 1. 5. 1982, bytem Litovel, Zahradní 14 

Návrh otce na úpravu péče a výživy nezletilých dětí Jiřího Kosa, nar. 15. 9. 

1999 a Jany Kosové, nar. 26. 11. 2008 pro dobu po rozvodu 

I. 

V r. 1998 jsem uzavřel manželství s Marií Kosovou. Během manželství se nám narodily dvě děti, Jiří a 

Jana. Zároveň s tímto návrhem jsem podal u zdejšího soudu návrh na rozvod manželství. 

Důkaz: 

 rodné listy dětí 

 stejnopis návrhu na rozvod 

II. 

Dosud jsme se starali o děti oba. Vaření, praní a nákupy pro ně jsem obstarával já, manželka jim 

pomáhala s přípravou do školy a zejména s jejich uměleckými volnočasovými aktivitami. Ohledně 

výchovy dětí a finančního zajištění jejich potřeb jsme byli vždy schopni se dohodnout. Vzhledem k 

tomu, že i po rozvodu budeme nadále bydlet s dětmi ve vlastním domku jako dosud, jeví se 

optimálním řešením svěřit obě děti pro dobu po rozvodu do naší společné péče. 

Důkaz: výslech účastníků 

III. 

Navrhuji, aby soud po provedeném řízení vydal tento rozsudek: 

Nezletilý Jiří Kos, nar. 15. 9. 1999 a nezletilá Jana Kosová, nar. 26. 11. 2008 se pro dobu po rozvodu 

svěřují do společné péče svých rodičů. Vyživovací povinnost rodičům se nestanoví. 

V Litovli dne 6. dubna 2016 

                                                                                                                                                                     Jan Kos 

                                                                                                                                        ……………………………………. 

Místní příslušnost se řídí bydlištěm dítěte, bez ohledu na to, u kterého soudu bude probíhat rozvodové 

řízení jeho rodičů. Podle § 755 odst. 3 OZ nelze manželství rozvést předtím, než rozhodne o poměrech 

dítěte na dobu po rozvodu rodičů. Rozhodnutí o úpravě práv a povinností rodičů k dítěti může být 

nahrazeno dohodou rodičů schválenou soudem. Svěření dětí do společné péče rodičů po jejich rozvodu 

předpokládá, že oba rodiče jsou způsobilí dítě vychovávat, že oba mají zájem o výchovu a že taková 

úprava je v zájmu dítěte, aby byly lépe zajišťovány jeho potřeby. Má-li být dítě svěřeno do společné 

péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili. Soudní poplatek se neplatí, neboť řízení ve věcech péče 

soudu o nezletilé je od poplatku osvobozeno. 


