POKYNY

pro vyplnění návrhu na úpravu péče a výživy
A. všeobecné
Návrh je vyhotoven pro potřebu otce i matky. Proto je při jeho vyplnění třeba, aby byl
přizpůsoben tomu, kdo ho podává – zda otec či matka.
Návrh se podává celkem t r o j m o .
Návrh musí být vyplněn kompletně, čitelně (strojem či hůlkovým písmem) a musí být na konci
datován a podepsán.
Pokud budete návrh podávat u Okresního soudu v Náchodě a budete jej posílat poštou, zašlete
ho na adresu:
Okresní soud v Náchodě
Palachova 1303
547 29 Náchod
Jestliže nejste schopen (schopna) návrh vyplnit, můžete se dle místa Vašeho bydliště obrátit na
kteréhokoliv advokáta se žádostí o poskytnutí právní pomoci – o sepis návrhu. Náklady s tím
spojené musíte uhradit sám (sama).
B. k vlastnímu obsahu návrhu
V úvodní části u otce a matky uveďte: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní
číslo, přesnou adresu trvalého bydliště a přesnou doručovací adresu (pokud je odlišná od adresy
trvalého bydliště).
U nezletilého (nezletilých) uveďte jméno, příjmení, datum narození.
Zřetelně označte, jaký typ návrhu podáváte. Zaškrtněte vhodnou variantu, možné jsou obě.
V odstavci I. uveďte, od kdy s druhým rodičem nežijete (tím je míněn i ten stav, kdy oba rodiče
sice bydlí ve společném bytě či domě, avšak nevedou společnou domácnost, tj. nehospodaří
společně).
V odstavci II. popište důvody, pro které navrhujete svěřit nezletilé dítě (děti) do péče (například
proto, že druhý rodič není schopen se o dítě postarat, tj. uvařit pro něj, vyprat apod.).
V odstavci III. obsahuje návrh rozsudku, jehož vydání se v řízení dovoláváte. Označte v něm
opět jménem, příjmením a datem narození nezletilé děti. Dále v něm uveďte den, od kdy mají být
nezletilé děti svěřeny do Vaší péče a druhý rodič zároveň zavázán povinností platit výživné pro
děti a dále označte částku, kterou má platit pro dítě (děti) jako výživné. V případě, že návrh
podáváte pro dobu po rozvodu, je účinnost svěření dětí do Vaší péče a placení výživného od
právní moci rozsudku o rozvodu.
Povinnou přílohou návrhu je RODIČOVSKÝ PLÁN, který řádně s druhým rodičem vyplňte.

