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DOHODA O STÅ˜Ã•DAVÃ‰ PÃ‰ÄŒI
PondÄ›lÃ-, 31 srpen 2009

Dobrý den, s expÅ™ítelem máme spolu dcerku, kterou teÄ• mám já v péÄ•i. Jsou ji Ä•tyÅ™i roky. ChtÄ›li bychom si bez soudu
napsat papír o stÅ™ídavé péÄ•i, ale ani jeden nemáme potuchu, jak by ten papír mÄ›l vypadat; chtÄ›la bych Vás touto cestou
poprosit o návrh - &bdquo;jakoby smlouvu" mezi námi dvÄ›ma (mnou a expÅ™ítelem). DÄ›kuji za odpovÄ›Ä• a pÅ™eji hezký de
Jana

ODPOVÄšÄŽ:

Jsou-li oba rodiÄ•e zpÅ¯sobilí dítÄ› vychovávat a mají-li o výchovu zájem, mÅ¯Å¾e soud svÄ›Å™it dítÄ› do stÅ™ídavé výcho
rodiÄ•Å¯, je-li to v zájmu dítÄ›te a budou-li tak lépe zaji&scaron;tÄ›ny jeho potÅ™eby.
Rozhodnutí o úpravÄ› výkonu rodiÄ•ovs
zodpovÄ›dnosti mÅ¯Å¾e být nahrazeno dohodou rodiÄ•Å¯, která ke své platnosti potÅ™ebuje schválení soudu. PÅ™i rozhodová
o svÄ›Å™ení dítÄ›te do výchovy rodiÄ•Å¯ soud sleduje pÅ™edev&scaron;ím zájem dítÄ›te s ohledem na jeho osobnost, zejmén
vlohy, schopnosti a vývojové moÅ¾nosti a se zÅ™etelem na Å¾ivotní pomÄ›ry rodiÄ•Å¯. Dbá, aby bylo respektováno právo dítÄ
na péÄ•i obou rodiÄ•Å¯ a udrÅ¾ování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiÄ•e, jemuÅ¾ nebude dítÄ› svÄ›Å
na pravidelnou informaci o dítÄ›ti. Soud pÅ™ihlédne rovnÄ›Å¾ k citové orientaci a zázemí dítÄ›te, výchovné schopnosti a
odpovÄ›dnosti rodiÄ•e, stabilitÄ› budoucího výchovného prostÅ™edí, ke schopnosti rodiÄ•e dohodnout se na výchovÄ› dítÄ›te s
rodiÄ•em, k citovým vazbám dítÄ›te na sourozence, prarodiÄ•e a dal&scaron;í pÅ™íbuzné a téÅ¾ k hmotnému zabezpeÄ•ení ze
strany rodiÄ•e vÄ•etnÄ› bytových pomÄ›rÅ¯. Soud vÅ¾dy vezme v úvahu kdo dosud kromÄ› Å™ádné péÄ•e dbal o jeho výchovu
stránce citové, rozumové a mravní. Tyto podmínky soud zkoumá i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e rodiÄ•e uzavÅ™ou dohodu.
Pokud chcete, aby bylo zahájeno Å™ízení o úpravu pomÄ›rÅ¯ va&scaron;eho dítÄ›te, aÅ¥ jiÅ¾ pro dobu pÅ™ed rozvodem,
pro dobu po rozvodu, podejte návrh na zahájení Å™ízení s tím, Å¾e navrhnete právÄ› stÅ™ídavou péÄ•i. Tento návrh mÅ¯Å¾e
sepsat sami, nebo za pomoci orgánu sociálnÄ› právní ochrany dÄ›tí, pÅ™ípadnÄ› za pomoci advokáta. Tady máte "nÄ›co jako
vzor" - záleÅ¾í pochopitelnÄ› na vás, jak vy se konkrétnÄ› dohodnete
Nezl. ........ se svÄ›Å™uje do stÅ™ídavé výchovy obou rodiÄ•Å¯.

Otec je oprávnÄ›n mít nezl. ve své výchovÄ› vÅ¾dy prvé dva týdny v mÄ›síci, a to poÄ•ínaje první nedÄ›lí v mÄ›síci od 18.00 ho
nedÄ›le v mÄ›síci do 18.00 hod.

Matka je oprávnÄ›na mít nezl. ve své výchovÄ› od tÅ™etí nedÄ›le v mÄ›síci od 18.00 hod. do první nedÄ›le následujícího mÄ›sí
18.00 hod.

Otec nezl. je povinen jej pÅ™evzít první nedÄ›li v mÄ›síci v urÄ•enou dobu v místÄ› bydli&scaron;tÄ› matky a matka je povinna p
uplynutí dvou týdnÅ¯ nezl. pÅ™evzít v místÄ› bydli&scaron;tÄ› otce ve stanovenou dobu.

Oba rodiÄ•e jsou povinni nezl. pÅ™edat do výchovy druhého rodiÄ•e v urÄ•enou dobu s jeho potÅ™ebnými osobními vÄ›cmi a n
stÅ™ídavou výchovu jej Å™ádnÄ› pÅ™ipravit.
Å½ádnému z rodiÄ•Å¯ se výÅ¾ivné na nezl. nevymÄ›Å™uje.

(Pokud jde o právní odÅ¯vodnÄ›ní výroku o stÅ™ídavé výchovÄ›, mÄ›stský soud uvádí, Å¾e gramatický výklad § 50 odst. 1 záko
rodinÄ› nevyluÄ•uje, aby dítÄ› (ve výjimeÄ•ných pÅ™ípadech) bylo svÄ›Å™eno do stÅ™ídavé výchovy obou rodiÄ•Å¯, neboÅ¥ t
pouze praví, Å¾e soud rozhodne, komu bude dítÄ› svÄ›Å™eno do výchovy, neÅ¾ijí-li rodiÄ•e spolu. Nelze tedy vylouÄ•it moÅ¾
dítÄ›te do stÅ™ídavé výchovy obou rodiÄ•Å¯.)

Dal&scaron;í záleÅ¾itosti, které by ve smlouvÄ› mÄ›ly být:
http://www.kudlanka.cz
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Matka je povinna pÅ™ispívat na výÅ¾ivu nezletilé Ä•ástkou .... mÄ›síÄ•nÄ› vÅ¾dy do pátého dne v tom mÄ›síci, v nÄ›mÅ¾ jí ne
svÄ›Å™ena do výchovy, k rukám otce, a to s úÄ•inností od právní moci rozsudku.

Otec je povinen pÅ™ispívat na výÅ¾ivu nezletilé Ä•ástkou .... mÄ›síÄ•nÄ› vÅ¾dy do pátého dne v tom mÄ›síci, v nÄ›mÅ¾ mu n
svÄ›Å™ena do výchovy, k rukám matky, a to s úÄ•inností od právní moci rozsudku.
Dluh na výÅ¾ivném nevznikl.

Oba rodiÄ•e mají oprávnÄ›ní v tom mÄ›síci, kdy nezletilá/ý není svÄ›Å™ena do jejich výchovy, stýkat se s dcerou/synem o sudýc
víkendech v roce od pátku 17 hod. do nedÄ›le 20 hod.

ObÄ›ma rodiÄ•Å¯m se ukládá pÅ™edat nezletilou do výchovy druhého rodiÄ•e v urÄ•enou dobu, s jejími potÅ™ebnými vÄ›cmi, a
stÅ™ídavou výchovu nezletilou Å™ádnÄ› pÅ™ipravit.

PochopitelnÄ›, Å¾e je v této smlouvÄ› nutno nejprve uvést v&scaron;echna dÅ¯leÅ¾itá fakta: jména, bydli&scaron;tÄ›, datum
narození.... atd., ale to uÅ¾ urÄ•itÄ› víte..

Pokud budete potÅ™ebovat je&scaron;tÄ› nÄ›jakou radu, ozvÄ›te se.
d@niela
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