Obvodnímu/okresnímu soudu………….
…………………………..
…………………………

V Praze dne ……

Matka:

………….., dat.nar. ………………..,
bytem …………………………..

Otec:

………....., dat.nar. …………….,
bytem ……………………………

Nezletilý:

……………, dat. nar. ……………….,
bytem …………………………….

Návrh na schválení právního úkonu nezletilého
I.
Rodiče nezletilého …………. jsou podílovými spoluvlastníky pozemku parc. č. ………….,
zapsaného na LV č. …….. pro obec a katastrální území ………….., Katastrálním úřadem pro
…………. kraj, katastrální pracoviště ………..., a to každý ve výši id. ½ (dále jen „nemovitost“).
Rodiče nezletilého jsou rozvedení. Otec nezletilého se rozhodl svůj spoluvlastnický podíl na
nemovitosti ve výši id. ½ darovat nezletilému synovi.
Důkaz:

výpis z listu vlastnictví

II.
Otec nezletilého se rozhodl svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti darovat nezletilému synovi
z důvodu zajištění majetku pro syna ve prospěch jeho budoucí výživy. Matka s darováním

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

nemovitosti nezletilému souhlasí. Rodiče nezletilého jsou
spoluvlastnického podílu na nemovitosti je pro nezletilého výhodné.

přesvědčeni,

že

darování

Rodiče prohlašují, že se o budoucí majetek ve vlastnictví nezletilého budou řádně starat a pro
případ vzniku jakýchkoli nákladů souvisejících s tímto majetkem, zavazují se je vypořádat tak, aby
na majetku nezletilého nedošlo ke vzniku jakékoli škody.

Důkaz:

darovací smlouva
výpověď rodičů nezletilého

III.
Protože jde o nakládání s majetkem nezletilého, které vyžaduje schválení soudu, žádají zákonní
zástupci nezletilého o vydání tohoto
rozsudku

Soud schvaluje za nezletilého …………., nar. ………… uzavření darovací smlouvy, na jejímž
základě nezletilý jako obdarovaný získá spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku
parc. č. …………, zapsaného na LV č. …….. pro obec a katastrální území ……….,
Katastrálním úřadem pro ……….. kraj, katastrální pracoviště ……………...

………………………..
(jméno matky)

………………………..
(jméno otce)

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

