Obvodní/Okresní soud pro ………………………
……………………………………………
……………………………………………

V ………………. dne ………………..

Navrhovatelé:
Matka: ……………………..
nar. ……………………….
bytem ……………………………………………………..
Otec: ………………………..
nar. ………………………
bytem ……………………………………………………..
Nezletilý/Nezletilá: ………………………..
nar. ………………………
bytem ……………………………………………………..

Návrh
na
schválení
dohody
rodičů
o
úpravě
poměrů
k nezletilému/nezletilé …………………………, nar. ……………………….
bytem ……………………………… pro dobu před i po rozvodu rodičů

I.
Dne ………………………. jsme před ……………………………. uzavřeli manželství, z něhož se
narodil/a
nezletilý/nezletilá
………………………….,
nar.
………………….,
bytem
………………………….. Rozhodli jsme se manželství ukončit a současně s tímto podáním jsme u
nadepsaného soudu podali i návrh na jeho rozvod podle § 757 občanského zákoníku.

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. .

Důkaz:
- oddací list navrhovatelů
- rodný list nezletilé ………………………………
II.
Naše manželství je jen formálním svazkem, který již po delší dobu neplní funkci manželství, a proto
jsme se společně dohodli na rozvodu. Jsme schopni veškeré problémy řešit smírně a dohodou. Oba
máme k nezletilému/é synovi/dceři silnou citovou vazbu a chtěli bychom se podílet na společné
výchově syna/dcery …………………….(jméno) v době před i po rozvodu našeho manželství.
Dohodli jsme se tedy na tom, že syn/dcera bude po našem rozvodu bydlet u otce/matky a
otec/matka bude na její výživu přispívat částkou ……………….,- Kč měsíčně. Otec/matka má
rovněž právo kdykoli se s dcerou stýkat a trávit s ní čas.
III.
Na základě výše uvedeného jsme přesvědčeni, že synovi/dceři bude poskytnuta řádná péče a
výchova, a proto žádáme soud, aby vydal tento
rozsudek:
Soud schvaluje dohodu rodičů o úpravě výchovy a výživy k nezletilé ………………………. po dobu
před a po rozvodu jejich manželství tohoto znění:
1. Nezletilá …………………….. se pro dobu před a po rozvodu manželství rodičů svěřuje do péče
otce/matky.
2. Otec/matka se zavazuje přispívat na výživu nezletilého/é syna/dcery ……………………… částkou
ve výši ……………….,- Kč měsíčně, splatnou předem vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, k
rukám otce/matky.

Matka

Otec

…………………………
podpis

…………………………
podpis

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. .

