NÁVRH NA VÝŽIVNÉ ZLETILÉHO DÍTĚTE
§ 910 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Okresnímu soudu v Olomouci
Žalobce: Martin Nový, nar. 1. 12. 1995, bytem Litovel, Zahradní 14
Žalovaný: Petr Nový, nar. 1. 6. 1973, bytem Litovel, Nová 15

Návrh na stanovení výživného
I.
Žalovaný je mým otcem. Studuji na právnické fakultě v Olomouci, ve 2. ročníku denního studia.
Důkaz:


potvrzení o studiu na vysoké škole
II.

V současné době jsou moji rodiče v rozvodovém řízení. Otec se v únoru 2014 odstěhoval ze společné
domácnosti. Žiji nadále se svou matkou, která hradí veškeré náklady spojené s chodem domácnosti,
se zajištěním mých potřeb a s mým studiem. Otec mi dosud přispíval na výživu nepravidelně a zcela
nedostatečně.
Důkaz:



výslech účastníků
výslech mé matky Jarmily Nové, pod mou adresou
III.

Otec pracuje jako dělník v družstvu Stavba se sídlem v Uničově, Smetanova 26. Výše jeho příjmu mi
není známa. Matka je prodavačka v obchodním domě ESO v Olomouci, Smetanova ul. 48 a dosahuje
příjmu cca 11 800 Kč měsíčně. Rodiče nemají žádnou další vyživovací povinnost.
Důkaz:



zprávy o příjmu rodičů od jejich zaměstnavatelů
výslech rodičů
IV.

Protože otec neplní dobrovolně svou vyživovací povinnost, navrhuji vydání tohoto rozsudku:
Žalovaný je povinen platit žalobci na jeho výživu měsíčně částku 4000 Kč splatnou vždy do 10. dne v
měsíci předem počínaje dnem 1. května 2015. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do
3 dnů od právní moci rozsudku.
V Litovli 6. dubna 2018

Martin Nový

Místně příslušný je obecný soud žalovaného. Výživné pro zletilé dítě může být soudem přiznáno
nejdříve ode dne zahájení řízení. Žalobu podává zletilé dítě buď proti jednomu, nebo proti oběma
rodičům. Soud je návrhem vázán. Dle §911 OZ výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen
sám se živit. Dle § 918 OZ, jde-li o výživné pro dítě (zletilé i nezletilé), může soud v případech hodných
zvláštního zřetele uložit rodiči, aby složil předem peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti. Z
této částky je pak prováděna pravidelná výplata měsíčních splátek výživného.

