JAK POSTUPOVAT PŘI VÝPOVĚDI SMLOUVY NEZLETILÉHO ÚČASTNÍKA, JE-LI K VÝPOVĚDI
NUTNÝ SOUHLAS OPATROVNICKÉHO SOUDU?
Proč je třeba schválení výpovědi soudem?
Smlouvu o stavebním spoření nezletilého účastníka mohou ukončit jeho zákonní zástupci (rodiče). Peníze
na účtu stavebního spoření nezletilého účastníka jsou jeho osobním majetkem. V některých případech se při
nakládání s těmito penězi nejedná o běžnou záležitost při správě jeho majetku a proto je nutné schválení
výpovědi stavebního spoření opatrovnickým soudem. Zákon tak chrání majetek nezletilého dítěte.
Kdy je potřeba doložit schválení výpovědi soudem?
Pravomocné schválení výpovědi soudem dokládáte v případě, že požadujete ukončit smlouvu o stavebním
spoření před uplynutím 6 let od jejího uzavření nebo v případě, že s výpovědí nesouhlasí všichni zákonní
zástupci (obvykle oba rodiče).
Co budu potřebovat ke schválení výpovědi soudem?
1. písemný „návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého“ ve trojím vyhotovení,
(Vzor návrhu na schválení právního jednání učiněného za nezletilého s detailnějšími informacemi naleznete na
www.burinka.cz v Častých dotazech.)

2. kopii podepsané výpovědi smlouvy o stavebním spoření,
3. aktuální výpis z účtu stavebního spoření (případně kopii smlouvy o stavebním spoření).
Mám připravené dokumenty, kam je mám doručit?
„Návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého“ zašlete poštou ve trojím vyhotovení spolu s
kopií podepsaného formuláře „Výpověď smlouvy o stavebním spoření“ a aktuálním výpisem z účtu
stavebního spoření na adresu okresního nebo obvodního soudu podle místa trvalého bydliště dítěte.
Seznam soudů je na stránkách www.justice.cz. Dokumenty můžete zanést osobně na podatelnu soudu.
Mám na dokumenty podávané k soudu lepit kolek nebo platit jiný poplatek?
Za podání návrhu ani za soudní řízení se neplatí žádné soudní poplatky.
Co se bude dít po doručení dokumentů na soud?
Příslušný soud Vás, jako zákonného zástupce a navrhovatele, může vyzvat k doložení dalších skutečností
nezbytných pro jeho rozhodnutí, pokud tyto skutečnosti již nebyly součástí návrhu. Soud nařídí ústní jednání,
jehož účastníky jsou oba rodiče jako zákonní zástupci nezletilého dítěte (i když spolu nežijí) a zástupce
orgánu sociálně právní ochrany dětí.
Za jak dlouho soud rozhodne?
Lhůta pro vydání rozhodnutí soudu není stanovena. Vždy záleží na konkrétním soudu.
Přišlo mi rozhodnutí soudu, co dál?
Je třeba, aby rozhodnutí soudu nabylo právní moci a ta byla následně na rozhodnutí soudem vyznačena.
Originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci nám můžete doručit
prostřednictvím jakékoli pobočky České spořitelny či zaslat poštou na adresu: Stavební spořitelna České
spořitelna, a. s, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3.
Co bude se stavebním spořením, když soud výpověď neschválí?
Buřinka bude vždy postupovat v souladu s pravomocným rozhodnutím soudu. V případě, že soud výpověď
neschválí, stavební spoření pokračuje, jako by výpověď nebyla podána.

