Č. 7
Okresní soud v Teplicích
U Soudu 1450/11
416 64 Teplice
Návrh na úpravu péče a výživy nezletilých včetně úpravy styku
Matka: …………………………………...… narozená ……………
bytem
telefonní číslo:
zaměstnavatel:
e-mail:
Otec: ……………………………………..… narozený ……………
bytem
telefonní číslo:
zaměstnavatel:
e-mail:
Nezletilé děti: ……………………………………… narozen ……………………
bytem
……………………………………… narozen …………………….

bytem
I.
Rodiče
Nezletilý/nezletilé děti se narodil(y) nesezdaným rodičům. Rodiče nikdy nevedli společnou
domácnost / Rodiče vedli společnou domácnost do …., kdy se otec/matka odstěhoval(a).

II.
Poslední rozhodnutí
Nezletilé děti nebyly dosud soudně projednávány./Naposledy bylo o nezletilém/ých rozhodováno
Okresním soudem v ……………., u kterého bylo vedeno řízení o ………………
otcovství, schválení právního jednání, apod.)

(například o určení

III.
Současný stav
Od rozchodu rodičů pečuje o nezletilého/nezletilé děti matka/otec. Matka/ otec výživné pro
nezletilé(ho) nehradí/ hradí ve výši ……. Kč měsíčně od ………. Nad rámec dané částky otec/
matka kupuje nezletilému/ým … …..
IV.
Rozsah styku
Od

rozchodu

rodičů

styk

otce/

matky

s nezletilými

probíhal

vždy

každý………………../sporadicky/ neprobíhal vůbec. Rodiče nejsou schopni se dohodnout na
konkrétní podobě styku nezletilých s druhým rodičem.

V.
Nezletilé děti
Nezletilý……….… je žákem ..………………………………………………………..(třída, škola).
V souvislosti se školou má nezletilý výdaje na …………………………... (školku, školné, jídelnu, družinu).
Nezletilý dochází na kroužek…………………………………….., který stojí………………
Nezletilý má další výdaje např. …………………………… (na školu v přírodě ve výši …, tábory ve výši …, apod.)
Je zdravý, ale má zvýšené výdaje např. ………………………... (na nákup brýlí ve výši …, apod.)
Má zdravotní problémy - ….. (jaké, s výdaji na léky ve výši …).

Nezletilý……….… je žákem ..………………………………………………………..(třída, škola).
V souvislosti se školou má nezletilý výdaje na …………………………... (školku, školné, jídelnu, družinu).
Nezletilý dochází na kroužek…………………………………….., který stojí………………
Nezletilý má další výdaje např. …………………………… (na školu v přírodě ve výši …, tábory ve výši …, apod.)
Je zdravý, ale má zvýšené výdaje např. ………………………... (na nákup brýlí ve výši …, apod.)
Má zdravotní problémy - ….. (jaké, s výdaji na léky ve výši …).

VI.
Osobní poměry navrhovatele
Jsem svobodný(á)/rozvedený(á)/vdaná/ženatý. Nemám další vyživovací povinnost/Mám další
vyživovací povinnost k …………………………., narozené(mu), na kterou/kterého dostávám
výživné

ve

výši

…………………../hradím

výživné

ve

výši………………..

Bydlím

v nájemním/družstevním bytě/ v rodinném domě o velikosti ….+1, náklady na bydlení
činí…………..měsíčně.

Pracuji

jako…………………….

ve

společnosti

………………………………IČ: …………….. s příjmem …………………. Kč měsíčně. //
Nepracuji, mám příjem ze sociálních dávek ve výši…………………Kč měsíčně.

VII.
Návrh rozsudku
Navrhuji vydání rozsudku:
I.

Nezletilý ………………………… a nezletilý………………………se svěřují do péče
matky/ otce // do střídavé// společné péče rodičů.

II.

Otec/matka je povinen/povinna přispívat na výživu nezletilého ……… částku ………
měsíčně a na výživu nezletilého…………..částku …… měsíčně počínaje dnem ……...

III.

Otec/ matka je oprávněn(a) stýkat se s nezletilým každý ……… od …… hodin

do

…… hodin, přičemž otec/ matka si nezletilé převezme a opět předá v místě bydliště
matky/ otce.
IV.

Otec/ matka je dále oprávněn strávit s nezletilým …. dní o letních školních prázdninách,
… dní o Vánočních prázdninách……… atd.

V.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

K návrhu připojuji:
Kopii rodného listu nezletilého
Rozsudek Okresního soudu v ….. (pokud se nejedná o rozsudek Okresního soudu v Teplicích)
Potvrzení o studiu

V Teplicích dne

………………………………..
jméno a příjmení

Vážení rodiče při návrhu na úpravu styku mějte na paměti, že byste měli mít jasno, v které konkrétní
dny v týdnu či v měsíci se chcete s nezletilým pravidelně vídat a jak si představujete styk o školních
prázdninách – zejména letních, vánočních, velikonočních, apod.

