VZOR: Návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte
(před rozvodem manželství)

Okresnímu soudu v ……
adresa
__________________

Nezletilý:

………………..….(jméno a příjmení), narozen/a dne ………
bytem jako ……… (matka nebo otec)

Matka:

………………..….(jméno a příjmení)
narozena dne ………
trvale bytem ………………………..………
adresa pro doručování pošty ……………….

Otec:

………………..….(jméno a příjmení)
narozen dne ……..…
trvale bytem ………………………..………
adresa pro doručování pošty ……………….
Návrh na zahájení řízení o úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte
pro dobu před a po rozvodu manželství

Příloha:
kopie rodného listu dětí
kopie oddacího listu

I.
Rodiče nezletilého uzavřeli manželství dne ………… před ………… (označení místa a úřadu uzavření
manželství). Z manželství se dne ………. narodil …..………. (jméno dítěte).
Vzhledem k tomu, že od ……… (datum, postačí měsíc a rok) rodiče nevedou společnou domácnost, podává
matka tímto návrh na zahájení řízení o úpravu výchovy a výživy, jak je dále uvedeno. Návrh na rozvod
manželství zatím podán nebyl.
II.
Matka pracuje jako ……………, její měsíční příjem činí …… Kč měsíčně čistého. Jinou
vyživovací povinnosti matka nemá.
Otec pracuje jako …………. Jinou vyživovací povinnost otec nemá.
Rodiče dosud bydlí i s nezletilým ve společném bytě, který náleží do společného jmění rodičů.
Otec přispívá na výživu syna částkou ……. Kč měsíčně, kterou hradí od ……… (měsíc a rok).

III.
Syn navštěvuje základní školu v …… (adresa), nyní je ve …… třídě. Potřeby syna jsou obvyklé
jeho věku, zdravotní stav je dobrý. Výdaje syna:
- platby za školu
- platby za zájmovou činnost
- výdaje za lékařskou péči
- jiné výdaje

IV.
Na základě výše uvedeného žádá matka soud, aby zahájil řízení o úpravu výchovy a výživy
k synovi pro dobu před a po rozvodu manželství a vydal tento

rozsudek:
I. Nezletilý …………… (jméno) se svěřuje do péče matky.
II. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou ………… Kč měsíčně, splatnou vždy do
každého ……. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem ………… (konkrétní datum, od kdy je
stanovení výživného navrhováno).
III. Nezletilý …………… (jméno) se pro dobu po rozvodu svěřuje do péče matky.
IV. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou ………… Kč měsíčně, splatnou vždy do
každého ……. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozsudku o rozvodu
manželství rodičů.

V………..dne ……….

…………………………………………..
Podpis
**Poznámka – výši výživného můžete ponechat na úvaze soudu a nenavrhovat konkrétní částku.
** Poznámka – výživné pro děti lze navrhovat až tři roky zpětně ode dne podání návrhu k soudu.

