
 
DOHODA O VÝŽIVNÉM MEZI ROZVEDENÝMI MANŽELY

 

Jméno a příjmení bývalého manžela:………………………………………..

Rodné číslo [rodné číslo bývalého manžela:…………………………………….

Bytem [trvalé bydliště bývalého manžela:……………………………………..

(dále jen jako „bývalý manžel“)

a

Jméno a příjmení bývalé manželky:………………………………………....

Rodné číslo [rodné číslo bývalé manželky……………………………………..

Bytem [trvalé bydliště bývalé manželky: ……………………………………...

(dále jen jako „bývalá manželka“)

(bývalý manžel a bývalá manželka společně dále jako „bývalí manželé“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:
 
I. Úvod

1. Dne [datum právní moci] nabyl právní moci rozsudek [Okresní nebo Obvodní soud]
sp. zn. [spisová značka] , kterým bylo rozvedeno manželství bývalých manželů.

2. Bývalý manželé mají společný zájem na dohodě o výživném mezi rozvedenými
manželi, neboť si nepřejí řešit výživné soudní cestou.

II. Předmět dohody

1. [specifikace platby výživného] .
2. Bývalá manželka prohlašuje, že je úhradou částky sjednané v předchozím odstavci

této dohody v plném rozsahu vyrovnán její nárok na výživné rozvedeného manžela, a
proto nebude z titulu tohoto nároku po bývalém manželovi ničeho požadovat.

III. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v
souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským
zákoníkem.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž každý účastník obdrží po jednom (1) vyhotovení.

4. Tuto dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky,
podepsanými oběma účastníky.



5. Bývalí manželé prohlašují, že tuto dohodu uzavřely ze své pravé, svobodné a vážně
míněné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Dále
bývalí manželé prohlašují, že si tuto dohodu před jejím uzavřením pročetly, jejímu
obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho k ní připojují
své vlastnoruční podpisy.

 
V ……………………………………... dne ……………………………………...
 
 
………………………………………………
Jméno příjmení bývalého manžela
 
 
V ……………………………………...dne ………………………………………

 
………………………………………………
Jméno příjmení bývalé manželky
 


