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UPOZORNĚNÍ: Text je třeba upravit dle aktuální situace, není možné jej 
automaticky přebírat! 
 
INFORMACE:  

 Návrh je třeba podat u soudu nejdéle poslední den účinnosti předběžného opatření. 

 Návrh podejte ve třech kopiích.  

 S tímto návrhem dejte k soudu i listiny, na které odkazujete (vlastnoručně podepsané čestné 
prohlášení kamarádky, rodičů, sousedů, kopie záznamů z Policie ČR, kopie lékařských zpráv, 
vyjádření orgánu sociálněprávní ochrany dětí a další dokumenty potvrzující Vaše sdělení 
soudu, fotografie zranění, CD a další důkazy). 

 Po podání návrhu bude pravděpodobně nařízeno ústní jednání u soudu (účastnit se budete 
Vy, odpůrce a soudce, je možné, že bude předvolán někdo z Vámi uvedených svědků) 

 Jestliže bude návrh zamítnut, obraťte se co nejdříve na Intervenční centrum, pokud budete 
chtít pomoci s přípravou odvolání. 

 
DŮKAZY:  

 Uveďte pouze ty, které máte k dispozici, ostatní vynechte. 

 V případech domácího násilí je časté, že oběť nemá k dispozici řadu důkazů jako lékařské 
zprávy či záznamy od Policie. Vždy je ovšem dobré požádat někoho z Vašeho okolí, kdo o 
situaci ví a napíše Vám krátké čestné prohlášení. V tomto prohlášení popíše, co o situaci u 
Vás doma ví, co slyšel či viděl. Prohlášení podepíše, uvede na sebe telefonní kontakt a 
adresu.. 
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Obvodní soud pro Prahu *** 

 Ulice *******************  

 PSČ **************,  Praha 

 

 
Navrhovatelka:  Jméno a příjmení ****** (roz. ******), nar. ****** 

trvale bytem ****** 
tel. ************** 

 
Odpůrce:          Jméno a příjmení ****** (roz. ******), nar. ****** 

trvale bytem ****** 
nyní na adrese  **** 
tel. ************** 

 
 

Návrh na prodloužení předběžného opatření ve smyslu ustanovení §§ 410 a 

následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

(ochrana před domácím násilím) 

      
K sp.zn. č: ************************ (Zde uveďte číslo jednací soudního usnesení, jehož účinnost 

chcete prodloužit.) 

 

 

Dvojmo 

Přílohy dle textu 

I. 

Odpůrce je můj *********** (v jakém jste vztahu?). Dne **********  jsem podala ke zdejšímu 

soudu návrh na vydání předběžného opatření, neboť soužití s odpůrcem již nebylo dále možné. 

Mému návrhu zdejší soud dne **************** vyhověl a usnesením vydaným pod č.j. 

************** bylo odpůrci uloženo: 

 Opustit byt na adrese **************, který dosud společně užíval s navrhovatelkou. 
Nevstupovat do tohoto obydlí a do jeho okolí – ******* m od domu. Nezdržovat se v těchto 
místech. 

 Zdržet se setkávání s navrhovatelkou a navazování jakýchkoli kontaktů s ní.  
 

Důkaz: 

 Spisem zdejšího soudu sp. zn ***************** 

 Výpovědí účastníků řízení 

II. 

Já pobírám starobní důchod/pracuji/jsem na mateřské dovolené *******. Můj měsíční příjem je 
zhruba ***********.000,- Kč. Dále uvést veškeré příjmy. 
Já vlastním *********. Zde uveďte veškerý hodnotnější majetek, např. byt, dům, chalupu, pozemky, 
vozidlo, umělecká díla atd. V případě, že žádný hodnotnější majetek nevlastníte, i toto zde napište. 
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Odpůrce pracuje/nepracuje/je v důchodu **********. Pokud toto nevíte, napište, ž Vám to není 
známo.  
Odpůrce vlastní *********. Zde uvést veškerý hodnotnější majetek, např. byt, dům, chalupu, 
pozemky, vozidlo, umělecká díla atd. V případě, že žádný hodnotnější majetek nevlastní, i toto zde 
napište. 
 
Zde popište, kdo hradil chod domácnosti, dříve i nyní a kolik provoz domácnosti měsíčně stojí. 
 
Zde popište právní vztah k obydlí. Například zdali vy nebo odpůrce jste vlastníkem bytu či jste 
společní vlastníci. Nebo zdali Vy nebo odpůrce či oba máte uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem 
domu. Případně popište, že v bytě bydlíte na základě souhlasu (i ústního) někoho dalšího a podobně. 
 
Zde napište něco v následujícím smyslu. Domnívám se, že s ohledem na svůj věk/příjmy/pracovní 
postavení je odpůrce schopen se o sebe finančně postarat a zajistit si náhradní bydlení. Za daných 
okolností nelze po mně spravedlivě požadovat, abych jeho chování nadále snášela.  
 
Domnívám se, že odpůrce v současné době přebývá v *********. Uveďte adresu, pokud ji znáte, 
jinak sdělte, že nevíte, kde odpůrce přebývá.  
Důkaz: 

 Spisem zdejšího soudu sp. zn ********** 

 Výpovědí účastníků řízení 

 Výpovědí svědkyně : **********, tel.: ********, trv. bydliště: ************  

 Čestné prohlášení paní  **********, tel.: ********, trv. bydliště: ********* 

 Nájemní smlouva/Kupní smlouva/výpis z katastru nemovitostí 

 Pracovní smlouva/ platební výměr/ rozhodnutí o přiznání dávek státní sociální podpory a další 

 SIPO 

III. 

Zde uveďte důvody, proč chcete předběžné opatření prodloužit. Například odpůrce nemohl během 
jednoho měsíce změnit dostatečně své chování/ je jisté, že bude v násilném chování 
pokračovat/probíhá trestní řízení/odpůrce porušoval i předběžné opatření: toto podrobně popište/ 
Stále se bojím, že v případě neprodloužení trvání předběžného opatření mi odpůrce vážně ublíží a 
další důvody. 
Důkaz: 

 Spisem zdejšího soudu sp. zn ********** 

 Výpovědí účastníků řízení 

 Výpovědí svědkyně : **********, tel.: ********, trv. bydliště: ************   

IV.  
S ohledem na výše uvedené jsem přesvědčena, že je i nadále nutné prozatímně upravit poměry 
účastníků, neboť mi hrozí aktuálně a bezprostředně závažná újma na zdraví a tělesné integritě, je 
vážným způsobem ohrožen můj život, zdraví, svoboda a lidská důstojnost a dosavadní doba trvání 
předběžného opatření nebyla dostačující pro řešení tak problematického jednání odpůrce. 
  

Proto navrhuji, aby soud vydal usnesení, jímž rozhodne takto: 
Doba trvání předběžného opatření nařízeného usnesením Obvodního soudu pro Prahu ******** dne 
***********, č.j. ********** se prodlužuje na dobu ***** (zde můžete uvést maximálně 6 měsíců)  
měsíců od jeho vykonatelnosti.  
 

 

V Praze dne …………………………..                                                                              Vaše jméno a příjmení      


