Okresní soud Praha-západ
Karmelitská 19
118 15 Praha 1

V Praze dne ………..

Matka:

…..
nar. …
bytem …..

Zastoupená:

Mgr. Martinem Lamaczem, advokátem, ev. č. ČAK 13835
se sídlem Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5
ID datová schránka: bah5kbx

Otec:

…
nar. …..
bytem …..

Ve věci péče soudu o nezletilou …., nar. …

Návrh na schválení dohody poměrů rodičů
k nezletilé dceři pro dobu před a po rozvodu
manželství

Trojmo

Příloha:
 plná moc advokáta,
 fotokopie oddacího listu účastníků
 fotokopie rodného listu dcery,
 návrh na rozvod manželství,
 výpis z ARES pořízeného ze sítě internet

Mgr. Martin Lamacz, advokát
č. osv. ČAK 13835
tel: +420 725 510 845
ID datová schránka: bah5kbx

Tento dokument slouží jako obecný vzor, který je volně a bezplatně nabízen ke
stažení na webových stránkách advokátní kanceláře. Zájemcům však doporučuji
nechat si vypracovat individuální dokument, který postihne veškerá specifika jejich
konkrétního případu. Advokát nenese odpovědnost za užití a přepracování daného
vzoru uživatelem.
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I.
Manželství účastníků bylo uzavřeno dne …..v ….. U obou účastníků se jednalo o manželství prvé, oba
jsou státními příslušníky České republiky. V průběhu manželství se rodičům dne …. narodila dcera …
která je ke dni podání návrhu ještě nezletilá.
Příslušnost Okresního soudu Praha – západ je dána podle ust. § 3 odst. 1 a 2 ve spojení s ust. § 467
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, neboť nezletilá má své současné faktické
bydliště na adrese …., Praha - západ

II.
V průběhu manželství došlo k postupnému odcizení manželů, které nakonec vedlo k jeho hlubokému
a trvalému rozvratu. Účastníci spolu fakticky nežijí, nevedou s spolu manželské a rodinné
společenství ve smyslu ust. § 758 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že
není předpoklad obnovení manželského soužití, podávají účastníci současně s tímto návrhem i návrh
na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

III.
V případě péče o nezletilou dceru …., se účastníci dohodli, že nezletilá zůstane pro dobu před a po
rozvodu jejich manželství v péči matky, neboť toto výchovné prostředí vzhledem k věku dítěte a její
citové vazbě k matce odpovídá více jejím aktuálním potřebám. Matka je nyní s nezletilou na
rodičovské dovolené. Matka je vlastníkem domu na adrese ….., tudíž tak nedojde k žádné změně
výchovného prostředí nezletilé. Zdravotní stav nezletilé je dobrý. Žádné další mimořádné výdaje na
zdravotní péči nemá.
V případě výživného pro nezletilou se účastníci dohodli, že otec bude na její výživu přispívat částku ve
výši …..,- Kč měsíčně.

IV.
K možnostem otce plnit vyživovací povinnost matka uvádí, že otec podniká pod IČ: ….. v rámci
živnostenského oprávnění v oboru Velkoobchod a maloobchod. Otec má ukončené středoškolské
vzdělání

V.
K majetkovým poměrům matky matka uvádí, že je v současné době na rodičovské dovolené. Zároveň
si nepravidelně přivydělává jako pokladní u společnosti ….. s průměrným měsíčním výdělkem …..Kč
čistého. Zároveň matka pobírá rodičovský příspěvek ve výši ….. Kč. Matka má ukončené
středoškolské vzdělání s maturitou.
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VI.
S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti a s odkazem na ustanovení § 906 odst. 2) zákona
č. 89/2012, občanský zákoník, navrhují oba navrhovatelé shodně, aby soud vydal tento

rozsudek :
Soud schvaluje tuto dohodu rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po
rozvodu:
I. Nezletilá ….., nar. ….., se pro dobu do rozvodu rodičů svěřuje do péče matky.
II. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilé ……. částkou ve výši …,- Kč a to vždy do 15.
dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem ……
III. Nezletilá ……, nar. …., se pro dobu po rozvodu rodičů svěřuje do péče matky.
IV. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilé …. částkou ve výši ….. Kč a to vždy do 15.
dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozsudku o rozvodu
manželství.

_________________________
…….

_________________________
…..
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