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Příloha č.33 – Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti (S č. 3) 

 Okresnímu soudu v …………… 

Matka:      …....................... (jméno a příjmení) 

                nar. ....................... 

                bytem………………. 

Otec:    …....................... (jméno a příjmení) 

                nar. ....................... 

                bytem………………. 

 

Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti a styku po rozvodu manželství 

 

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilému synovi/dceři 

............................... nar. .............................., bytem ................................. pro dobu po rozvodu manželství 

  

Přílohy  

Kopie rodného listu nezletilého………………. 

Kopie oddacího listu rodičů 

I. 

 

Z manželství, které jsme uzavřeli dne ......... před ......................... se narodil dne ................ nezletilý ................ 

bytem .................. 

Rozhodli jsme se naše čtyřleté manželství ukončit a současně s tímto podáním jsme shora uvedenému soudu 

podali i návrh na rozvod manželství podle ust. § 757 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník. 

  

Důkaz: 

Kopie oddacího listu 

Kopie rodného listu nezletilého 

II. 

Naše manželství je již pouze formálním svazkem dvou lidí, kteří k sobě nic necítí a intimně se nestýkají. 

Otec/matka nezletilého/ou .............. se v lednu 2014 odstěhoval ze společné domácnosti, neboť jsme si již delší 

dobu nerozuměli. Vzniklou situaci jsme se oba po předchozí dohodě rozhodli řešit rozvodem manželství. 
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Oba máme k nezletilému/é synovi/dceři silnou citovou vazbu a chtěli bychom se podílet na péči o syna/dceru 

................... v době po rozvodu našeho manželství. 

 

Pro dobu po rozvodu jsme se dohodli na úpravě poměrů k nezletilé/mu .............., a to v tom smyslu, že nezletilý/á 

bude svěřen/a do péče matky a otec (nebo naopak) bude na jeho/její výživu přispívat částkou .............,- Kč. 

Matka/otec je v současné době nezaměstnaná a nemá žádný příjem. Otec je zaměstnán u společnosti 

............................................, jeho měsíční hrubý příjem činí cca .............................. 

 

Otec/matka má právo se s nezletilým/ou stýkat a trávit s ním čas, má právo se se synem stýkat dle předchozí 

domluvy rodičů, minimálně každý sudý víkend v roce vždy od soboty do neděle. Dále má otec právo trávit se 

svým synem dovolenou v období letních prázdnin v délce čtrnácti dnů po předchozí domluvě s matkou. Otec má 

právo na pravidelnou informaci o dítěti. 

Matka/otec se zavazuje nezletilého/ou  na styk s otcem připravit a dítě otci vždy včas a řádně v místě svého 

bydliště vydat. Otec se zavazuje matce nezletilého po realizovaném styku ve stanovených termínech včas  

a řádně v místě bydliště dítě vrátit. 

 

Otec/matka nezletilého má povinnost matku minimálně jeden týden dopředu informovat, zda se styk s dítětem 

uskuteční a jak má matka dítě vybavit dle plánovaného programu. Matka je povinna otce bezodkladně informovat 

o překážkách, pro které se sjednaný styk neuskuteční (např. nemoc dítěte). 

 

Rodiče nezletilého dítěte shodně prohlašují, že budou vždy postupovat v zájmu nezletilého syna tak, aby došlo  

k minimalizaci negativních důsledků rozvodu rodičů na dítě. 

Důkaz: 

Výslech účastníků  

III. 

Na základě shora uvedeného jsme přesvědčeni, že úprava péče a výživy je dohodnuta s ohledem na zájmy 

nezletilého a jeho vztah k oběma rodičům, a proto žádáme soud, aby vydal tento 

r o z s u d e k : 

Soud schvaluje dohodu rodičů o úpravě péče a výživy k nezletilému ............ pro dobu po rozvodu jejich 

manželství tohoto znění: 

1.    Nezletilý/á ..........................., nar. .............. bytem ..................., se pro dobu po rozvodu manželství rodičů 

svěřuje do péče matky/otce.  
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2.    Otec/matka se ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství zavazuje přispívat na výživu nezletilého 

syna/dcery .................. částkou ve výši ............,- Kč měsíčně, splatnou vždy nejpozději do 15. dne v kalendářním 

měsíci, k rukám matky, na účet  č. ................. vedený u ................... banky a.s.  

3. Otec/matka je oprávněn/a se s nezletilým/ou ............... stýkat každý............... (lichý, sudý) týden od 

pátku................hod. do neděle............hod. Otec/matka si vyzvedne a předá nezletilého/ou ............. v místě 

bydliště matky/otce. Otec/matka se zavazuje, že nezletilého/ou....... ke styku řádně připraví.   

 
V ................. , dne ……………         Podpis matky 
 

     Podpis otce 
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