
 
Návrh na úpravu výživy k nezletilému dítěti – VZOR 

§ 919 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Obvodnímu soudu pro Prahu 5 
 
Matka: Marie Kosová, nar. 1.1.1970, bytem : Sluneční nám. 13, Praha 5, pokladní  
Otec: Jiří Kos, nar. 6.4.1977, bytem : Sluneční nám.13, Praha 5, zedník 
Nezl. Josef Kos, nar. 1.9.2005, bytem : Sluneční ná.13, Praha 5 
 
Návrh (otce nebo matky) na (snížení nebo zvýšení) výživného pro nezl. Josefa Kose, nar. 1.9.2005 

 
I. 

(popíše se, zda byl již vydán rozsudek, jeho spisová značka a co obsahoval – komu bylo dítě svěřeno, jaké 
výživné bylo určeno) 

 
Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 9. 2012 čj. 50P 1/2012 byl nezl. syn Josef svěřen do 
výchovy matky a mně uloženo přispívat na jeho výživu částkou 3000 Kč měsíčně. 
 
Důkaz: shora uvedený rozsudek  
 

II. 
(Popíšou se důvody, pro které je k soudu podáván návrh. Důvody musí být popsány co nejpodrobněji a musí být 
doložitelné důkazy. Popsané důvody musí svědčit pro to, že návrh je podán opodstatněně. Vzor obsahuje 
opodstatnění návrhu otce na snížení výživného) 

 
Výživné bylo stanoveno v době, kdy ani já ani matka neměla jinou vyživovací povinnost. Tato situace se 
v současné době změnila, kdy se mě a současné přítelkyni, s kterou vedu společnou domácnost narodil syn Jan 
Kos, nar. 1.1.2015. Z důvodu jeho narození se mi zvýšili výdaje, které jsem nucen vynaložit na zajištění jeho 
stravy, oblečení a výdaje. Má současná přítelkyně je na mateřské dovolené a finanční stránka zajištění bydlení 
a dalších věcí je nyní na mě. V minulém roce jsem měl navíc pracovní úraz, který si vyžádal mou tříměsíční 
hospitalizaci. Následkem úrazu nejsem schopen v současné době provádět veškeré zednické práce, jako tomu 
bylo předtím. V době původního určení výživného jsem pobíral 25 000 korun hrubého. V současné době, 
vzhledem k následkům pracovního úrazu jsem byl zaměstnavatelem přeřazen na jinou pracovní pozici, která 
znamená i snížení platového ohodnocení. V současné době pobírám 18 000 korun hrubého. Další výdaje jsem 
nucen dávat za léky, které dlouhodobě užívám. Měsíční výdaje za léky mé osoby činí cca. 3000 korun. 
V současné době nejsem schopen platit určené výživné tak, aby se nedostal do finanční tísně a případně i do 
dluhové problematiky. S přítelkyní žijeme v pronajatém bytě o velikosti 2+kk, kdy měsíční nájem tohoto bytu 
činí 10 000 korun.  
 
Důkaz: výslech rodičů nezletilého 

zprávy o příjmech rodičů 
rodný listem nezl. Jana 
doklad od lékaře o zdravotním stavu otce 

     
III. 

 
Vzhledem ke změně poměrů a schopnostem plnit stanovené výživné navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek: 
 
Výživné stanovené otci na nezl. Josefa rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 9. 2012 čj. 50P 
1/2012 částkou 3000 Kč měsíčně se počínaje dnem 1. 1. 2015 snižuje na částku 1000 Kč měsíčně, kterou je 
otec povinen platit k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem. 
(napíše se o co člověk žádá, co se má změnit, jaká částka a od kdy – navrhne soudu, co má vydat za rozhodnutí)       
 
V Praze dne 15. ledna  2015 
Jiří Kos 


