
DOHODA RODIČŮ 
O VÝCHOVĚ A VÝŽIVĚ NEZLETILÝCH DĚTÍ 

(uzavřená pro účely § 906 a § 919 ObčZ) 
 
 

 
Matka:  Petra Vonásková (roz. Rozvedená) 
 nar.  1.1.1970 
 bytem ………………………………. 
 
Otec: Petr Vonásek 
 nar.  1.1.1970 
 bytem ………………………………. 

 
Nezletilý/á: Adéla Vonásková 
 nar.  1.1.2006 
 Lukáš Vonásek 
 nar.  1.1.2009 
 
 

 
I. 
 

Otec a matka (dále jen „rodiče“) uzavírají na základě společné vůle tuto dohodu (dále jen 
„dohodu“), upravující práva a povinnosti k nezletilým dětem pro dobu před rozvodem 
manželství a pro dobu po rozvodu manželství. 
 
 

II. 
 

Rodiče se dohodli takto: 
 

I. Pro dobu před rozvodem manželství a pro dobu po rozvodu manželství rodičů 
bude v každém sudém týdnu v roce péči o nezletilé děti Adélu a Lukáše 
Vonáskovi zajišťovat otec. 

 
II. Pro dobu před rozvodem manželství a pro dobu po rozvodu manželství rodičů 

bude v každém lichém týdnu v roce péči o nezletilé děti Adélu a Lukáše 
Vonáskovi zajišťovat matka. 

 
III. Matka se zavazuje přispívat na výživu nezletilých dětí částkou ….… Kč měsíčně, 

vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám otce. 
 

IV. Otec se zavazuje přispívat na výživu nezletilých dětí částkou ….… Kč měsíčně, 
vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky. 

 
V. Převzetí a předání dětí bude realizováno každou sudou neděli v 18:00 hod. v 

místě bydliště matky a každou lichou neděli v 18:00 hod. v místě bydliště otce. 
 

VI. Oba rodiče děti na předání řádně připraví a děti si předají / převezmou. 
 
 



III. 
 
Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý z rodičů obdrží po jednom. 
 
Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a bude upravovat 
poměry nezletilých dětí do doby schválení jejího znění soudem. 
 
Oba rodiče se zavazují poskytnout součinnost v soudním řízení o schválení této dohody a v 
následném řízení o rozvod manželství. 
 
Účastníci prohlašují, že si dohodu přečetli a jejímu obsahu plně porozuměli, je projevem 
jejich svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
V Horní Dolní dne 1. 1. 2014 
 
 
 
 
 

_______________________    ________________________ 
Petr Vonásek                Petra Vonásková 

 


