VZOR
Okresnímu (obvodnímu) soudu
v ..............

Matka:

(jméno a příjmení, rodné číslo, pokud není přiděleno pak datum narození,
bytem ….)

Otec:

(jméno a příjmení, rodné číslo, pokud není přiděleno pak datum narození,
bytem ….)

Nezletilý:

(jméno a příjmení, rodné číslo, pokud není přiděleno pak datum narození,
bytem ….)

Zastoupen kolizním opatrovníkem:
jméno a příjmení, rodné číslo pokud není přiděleno pak datum narození,
bytem ….)
(jen v případě kolize zájmu mezi dítětem a rodiči)

návrh

na schválení
učiněného za

právního jednání
nezletilého

- Trojmo I.
Nezletilý je účastníkem stavebního spoření u Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., se
sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČ 60197609 a na jeho jméno byla uzavřena
smlouva o stavebním spoření č. ……………. (dále jen „Smlouva o stavebním spoření“).
Ke dni .......... je na účtu stavebního spoření č. ……………. zůstatek ve výši .......... Kč včetně
státní podpory.
Důkaz:

•
•

výpis z účtu stavebního spoření č. …………….
(případně kopii smlouvy o stavebním spoření č. …………….)

II.
Jménem nezletilého byla Smlouva o stavebním spoření uzavřena dne …… jeho
otcem/matkou …………….……. jako zákonným zástupcem. Dne .......... podal/a/i
otec/matka/otec a matka výpověď Smlouvy o stavebním spoření. Součástí výpovědi
Smlouvy o stavebním spoření je i zadání příkazu k výplatě výnosu ze stavebního spoření, a
to na účet č……………., jehož vlastníkem je …………………… (event. nutno doplnit jakým
způsobem a komu bude výnos vyplacen).
Důvodem k podání výpovědi Smlouvy o stavebním spoření je ……………….………………..
(Dále je nutno popsat důvod, proč se rozhodl/i rodič/rodiče ukončit Smlouvu o stavebním
spoření a jak hodlá/ají s výnosem ze stavebního spoření naložit. Vždy by měly být
prostředky ze stavebního spoření použity ve prospěch nezletilého účastníka (např. vyřešit
bytovou situaci koupí domu, stavebního pozemku, rekonstrukcí bytu, domu, využít na
vzdělání, uložit na jiný účet atd.)
Důkaz:

•
•

výslech rodičů nezletilého (event. výslech opatrovníka)
výpověď smlouvy o stavebním spoření č. …………….

III.
Vzhledem k tomu, že jde o právní jednání učiněná za nezletilého, která vyžadují schválení
soudu, žádá/ají zákonný zástupce/zákonní zástupci nezletilého (kolizní opatrovník) o vydání
tohoto
rozsudku:
soud schvaluje za nezletilého ……………… (jméno a příjmení, datum narození) právní
jednání, která za něj učinil/i jeho otec/matka jako zákonný zástupce/otec a matka jako
zákonní zástupci (kolizní opatrovník), ………………….. (jméno a příjmení, datum narození),
a to výpověď smlouvy o stavebním spoření č. ……………. uzavřené dne ......... mezi
nezletilým a Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., Vinohradská 180/1632, Praha 3,
PSČ 130 11, ze dne .......... a příkaz k výplatě výnosu ze stavebního spoření uvedený ve
výpovědi této smlouvy o stavebním spoření.
V .............. dne ..........

(podpis opatrovníka)

podpisy obou rodičů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky k návrhu:
K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé
součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, pokud se nejedná o běžnou záležitost
(§ 898 občanského zákoníku). Soudní poplatky se za toto řízení neplatí. Soud schvaluje
právní jednání, které mu je za nezletilého předloženo zákonným zástupcem.
Pokud rodiče dítěte spolu nežijí a jeden z rodičů odpírá souhlas např. s uzavřením smlouvy
o úvěru či smlouvy o postoupení pohledávky (i jiného právního jednání v neběžné věci),
musí se druhý rodič obrátit na soud se žádostí o udělení souhlasu soudu za druhého rodiče.
Toto řízení může být provedeno současně se žádostí o schválení právního úkonu (viz
shora).
Společně s tímto návrhem musí být soudu vždy předloženy jako jeho přílohy i kopie
veškerých právních jednání, o jejichž schválení soudem se v tomto návrhu žádá; v opačném
případě soud může návrh odmítnout pro neurčitost dle § 43 odst. 2 o. s. ř.
Zdůvodnění:
Občanský zákoník určuje, které osoby nemohou sami právně jednat, a to ať z důvodu jejich
nízkého věku nebo pro jejich duševní poruchu. V tomto případě jsou osoby zastoupeny svým
zákonným zástupcem nebo opatrovníkem jmenovaným soudem. V případě nezletilých dětí
jsou to jejich rodiče
Zvláštní specifikum nastává v okamžiku, kdy zájmy zákonného zástupce jsou v rozporu se
zájmy zastoupeného, tzv. kolize zájmů. V tomto případě je nutné, aby takovou osobu
(nezletilou nebo nezpůsobilou samostatně právně jednat) zastupovala osoba odlišná od
jejího zákonného zástupce, tzv. kolizní opatrovník. Kolizního opatrovníka jmenuje soud
obecně příslušný dle trvalého bydliště osoby, které je opatrovník ustanovován. Opatrovník
může být jmenován na návrh. V případě, kdy někdo podle zákona opatrovníka mít musí
(např. v případě převodu nemovitosti), bude opatrovník jmenován soudem i bez návrhu.
Opatrovníkem může být dle občanského zákoníku příbuzný nebo jiná vhodná osoba, která
splňuje podmínky pro jmenování opatrovníkem a se svým jmenováním souhlasí, nebo orgán
místní správy, popřípadě jeho zařízení, jestliže je oprávněno právně jednat svým jménem.

