
Petr a Petra Vonáskovi 
Ve Stodole 1 

543 21 

 

 

Okresní soud ……………. 
Ulice soudu 

100 00  Město 

 

 
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 

 

 
 

Věc: Návrh na schválení dohody o úpravě rodičovské odpovědnosti a vyživovací 
povinnosti rodičů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství 
 

 

I. 

 

Rodiče nezletilých dětí uzavřeli manželství před Městským úřadem v Horní Dolní dne 

20. 6. 2005. V manželství se jim narodily dvě děti Adéla a Lukáš. Rodina žije pohromadě od 

uzavření manželství rodičů do současnosti v bytě 3+1 na adrese Ve Stodole 1. Rodiče se 

společně podílejí na chodu rodinné domácnosti. 

  

Důkaz: 
• oddací list 

• rodné listy nezletilých dětí 

 

 

II. 

 

Oba rodiče o děti od narození osobně pečují. Děti mají k oběma rodičům vřelý vztah. Starší 

Adéla navštěvuje základní školu v Horní Dolní a mladší Lukáš chodí do mateřské školky 

v sousedních Trboušanech. Do budoucna rodiče plánují, že se matka odstěhuje ke svým 

rodičům do Trboušan a otci zůstane současný byt. 

 

Důkaz: 
• shodné prohlášení účastníků řízení 

 

 



III. 

 

Rodiče se dohodli na úpravě práv a povinností k nezletilým dětem a žádají soud, aby jejich 

společnou vůli schválil a rozhodl ve věci takto: 

 

I. Pro dobu před rozvodem manželství rodičů a pro dobu po rozvodu manželství 
rodičů se nezletilá Adéla Vonásková a nezletilý Lukáš Vonásek svěřuje vždy v 
každém sudém týdnu v roce do výchovy otce a v každém lichém týdnu v roce do 
výchovy matky. 

 
II. Matka je povinna přispívat na výživu nezletilého dítěte částkou ….… Kč 

měsíčně, vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám otce, s účinností od 
nabytí právní moci rozsudku o úpravě rodičovské odpovědnosti a od právní 
moci výroku rozsudku o rozvodu manželství rodičů. 

 
III. Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého dítěte částkou ….… Kč měsíčně, 

vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky, s účinností od nabytí 
právní moci rozsudku o úpravě rodičovské odpovědnosti a od právní moci 
výroku rozsudku o rozvodu manželství rodičů. 

 
IV. Převzetí a předání nezletilých 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. 

 
V. Oba rodiče jsou povinni děti na předání řádně připravit a děti si předat / 

převzít. 
 
VI. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 
Důkaz: 

• shodné prohlášení účastníků řízení 

• (Dohoda rodičů o výchově a výživě nezletilých dětí) 

 

 

 

V Horní Dolní dne 1. 1. 2014 

 

 

 

     

Petr Vonásek a Petra Vonásková 

rodiče nezletilých dětí 

 


