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Výpověď stavebního spoření u dítěte je jednodušší
PRAHA 22. 3. – Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o stavebním spoření, podle níž už
nebude potřeba souhlas opatrovnického soudu v případě, že se rodiče rozhodnou vypovědět
smlouvu dítěte. Končí tak období, které neblaze poznamenal nový občanský zákoník.
„Zvítězil zdravý rozum. Je přece absurdní hnát k opatrovnickým soudům rodiče, kteří poctivě spoří
svým dětem, starají se o ně a každý den si lámou hlavu tím, jak udělat pro své dítko to nejlepší,“ říká
tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.
Asociace zaznamenala i případy, kdy rodiče chtěli přepažit jednu místnost a vytvořit dva menší
dětské pokojíky, aby měly obě děti vlastní. Soud jim to ovšem nechtěl povolit, protože chtěli využít
peníze ze stavebního spoření jednoho dítěte.
Jiný klient si zase stěžoval, že si připadá jako alkoholik nebo feťák, když orgány moci prověřují a
lustrují celou rodinu. Přitom šlo pouze o to vypovědět dítěti stavební spoření, na které mu osm let
ukládal peníze. Za těchto okolností by svému dítěti napříště nedal raději nic.
„Stát tak chránil děti před vlastními rodiči a rodinou?“ podivuje se Šedivý. „Důležitější je, že si
zákonodárci nešťastnou situaci obratem uvědomili a na naše parlamentní poměry ji hbitě a ve shodě
napříč politickým spektrem upravili,“ dodává.
Zákon přitom pamatuje i na rodiny, které nežijí v úplném souladu, a v případě neshody mezi rodiči
(zákonnými zástupci) institut opatrovnického soudu vyžaduje.
Co se mění novelou zákona, kterou podepsal prezident?
‐

Pokud bude potřeba vypovědět smlouvu o stavebním spoření dítěti, postačí, aby se na ukončení
shodli oba rodiče (všichni zákonní zástupci).

‐

Smlouva však nesmí být v tzv. vázací lhůtě, typicky tak musí být starší 6 let. Nová úprava tímto
mechanismem brání jednání, kdy by rodiče mohli zrušit stavební spoření dítěti předčasně jen na
základě svého úsudku, a tím by dítě přišlo o státní příspěvek.

‐

Nebudou‐li však všichni zákonní zástupci souhlasit s ukončením smlouvy nezletilého účastníka
bude se i nadále vyžadovat souhlas soudu.

Nové podmínky se vztahují i na všechny uzavřené smlouvy. „Pokud má váš potomek smlouvu
o stavebním spoření, nemusíte se v souvislosti s jejím ukončením bát, že se na vás automaticky
vztáhne dosavadní povinnost jít k opatrovnickému soudu,“ vysvětluje Jiří Šedivý. „Věříme, že změna
se pozitivně odrazí v opětném růstu spoření ve prospěch dětí,“ dodává.
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