
 

 

NÁVRH NA ÚPRAVU STYKU RODIČE S NEZLETILÝM DÍTĚTEM 

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

Okresnímu soudu v  Olomouci ke sp. zn. Nc 231/2004 

Matka: Marie Kosová, nar. 6. 5. 1982 bytem Litovel, Zahradní 14 

Otec: Jan Kos, nar. 3. 2. 1980, bytem Litovel, Nová 15 

Nezl. Jiří Kos, nar. 5. 2. 2007, bytem u matky 

Návrh otce na úpravu styku s nezl. Jiřím Kosem, nar. 15. 2. 2007 

I. 

Rozsudkem Okresního soudu v Mělníku ze dne 20. 9. 2010, č. j. Nc 231/2004–25, byl nezl. Jiří 

svěřen do výchovy matce a mně bylo uloženo přispívat na jeho výživu měsíčně částkou 1000 

Kč. 

Důkaz: 

 shora uvedený rozsudek 

II. 

Od června 2015 mi matka znemožňuje se stýkat se synem. Do té doby jsem 2x měsíčně trávil 

víkend se synem u svých rodičů. Matka nyní pod různými záminkami odmítá pustit syna se 

mnou. Snažil jsem se s ní dohodnout i o možnosti být část letošní dovolené se synem, ale 

marně. Se synem si dobře rozumíme a na návštěvy u mě se vždycky těšil. Nechtěl bych, aby 

se náš vztah změnil, a mám zájem i nadále se podílet na jeho výchově. 

Důkaz: 

 výslech rodičů nezletilého 

IV. 

Navrhuji proto, aby styk byl upraven soudem a aby byl vydán tento rozsudek: 

Otec Jan Kos je oprávněn stýkat se s nezletilým Jiřím Kosem každou sobotu a neděli v lichém 

týdnu v roce v sobotu od 9 hod. do neděle do 18 hod. a vždy každý rok první týden v srpnu o 

letních školních prázdninách od pátku od 9 hod. do neděle do 18 hod. Otec nezletilého 

převezme a odevzdá v místě bydliště matky. Matka je povinna nezletilého ke styku s otcem 

řádně připravit a otci ho předat. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit překážky styku 24 

hodin předem. 

V Litovli  6. dubna 201                                                                                                          Jan Kos 

                                                                                                                                     ………………………… 

 



 

 

 

Návrh se podává u soudu, který vede spis péče o nezletilého. Návrh na úpravu styku lze podat 

samostatně, jestliže péče a výživa nezletilého již byla soudem upravena. Dle § 888 OZ dítě, 

které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v 

zájmu dítěte stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk 

omezí nebo zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má 

dojít, jakož i osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má v péči 

dítě je povinen dítě na styk připravit, styk umožnit a při výkonu práva osobního styku s 

dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Dle § 889 OZ- pakované 

bezdůvodné bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem je důvodem pro nové rozhodnutí 

o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči. Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se 

musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte 

ztěžuje. 


