
 

 

Obvodní soud pro Prahu …… (zde napište jakému soudu je určeno – dle adresy Vašeho obydlí, např. 
jeli Vaše bydliště na Praze 3, pak je příslušný Obvodní soud pro Prahu 3, adresu soudu naleznete na 
internetu) 
 

Navrhovatelka:  Jméno a příjmení ……………….. (roz. ……………), nar. ……………………. 
     trvale bytem …………………………………………………………………………… 

    tel. ……………………………………. 
 

Odpůrce:          Jméno a příjmení ………………………………………. nar. ……………………. 
     trvale bytem …………………………………………………………………………… 

nyní na adrese ……………………………………………………………………………….. 

    tel. ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na vydání předběžného opatření 
ve smyslu ust. §§ 400 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

v platném znění 

(ochrana před domácím násilím) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

I. 

 Zde stručně popište historii a vývoj problematického soužití. 

 Popište konkrétní projevy násilí (např. konkrétní nadávky, facky do obličeje, strkání, škrcení, 
sexuální útoky, omezování kontaktu s rodinou, přáteli, přehnaná kontrola např. prohlížení 
telefonu, omezování v přístupu k penězům). Uveďte vše, co si pamatujete: kdy, kde k tomu 
docházelo. 

 Pokud jste vyhledal/a lékařskou pomoc, uveďte to. 

 Pokud došlo u Vás doma k vykázání násilné osoby (pro domácí násilí vůči Vám) Policií ČR, 
popište, co se odehrálo. 

 Pokud došlo u Vás doma k vykázání násilné osoby (pro domácí násilí vůči Vám) Policií ČR, 
popište, jak se násilná osoba chovala v době policejního vykázání. 

 Popište důvody, proč žádáte o vydání předběžného opatření (např. strach o život, zdraví, 
obava z pokračování v omezování a psychickém týrání, Vaše potřeba se chránit, nedostatečná 
doba 10ti dnů (u Policejního vykázání) ke změně chování odpůrce a další. 

 
Důkazy: 

 Výpověď navrhovatelky 

 Kopie záznamu z Policie ČR ze dne 1.1. 

 Kopie lékařské zprávy ze dne 1.1.2014 od MUDr. Anny Svobodové 

 Fotografie zranění ze dne 1.1.2014 

 Kopie úředního záznamu o vykázání odpůrce Policií ČR ze dne 1.1.2014 

 Písemné čestné prohlášení paní Evy Novotné o soužití navrhovatelky a odpůrce ze dne 
1.1.2014 (v závěru vzoru vysvětleno blíže) 

 
Navrhuji, aby soud vydal usnesení, kterým nařídí toto 

 

Předběžné opatření: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1.1.2014                                                                                                   Marie Nováková 

(podpis) 

 

 

 

 

Odpůrce Josef Novák, nar. dne 1.1.1980 je okamžikem vykonatelnosti tohoto předběžného 
opatření povinen:  

 Zdržet se vstupu do bytu č. 1 v 1 patře domu na adrese Sokolovská 5, Praha 8, který dosud 

společně užíval s navrhovatelkou Marií Novákovou, nar. 1.1.1990. 
 Zdržet se setkávání s navrhovatelkou Marií Novákovou, nar. 1.1.1990 a navazování 

jakýchkoliv kontaktů s ní. 

 Odpůrce je povinen zaplatit soudu na náhradu nákladů řízení soudní poplatek ve výši 1.000,-
Kč, když navrhovatelka je od poplatku ve smyslu ust. § 11 odst. 2 písm. s) zákona o soudních 
poplatcích osvobozena. 

 



 

 

INFORMACE K PODÁNÍ NÁVRHU: 
 

 Nezapomeňte návrh podepsat (jinak o něm soud nerozhodne). 

 Návrh může podat jedna osoba nebo více osob dohromady (v návrhu poté budou označeni 
jako navrhovatel č. 1, navrhovatel č. 2 atd.). Podává-li návrh více osob, musí být v textu 
uvedeny skutečnosti vypovídající o domácím násilí odpůrce vůči každému z navrhovatelů. 

 Podejte tento návrh k soudu ve třech kopiích. 

 Přiložte kopie listin (z každé listiny jednu kopii), na které v návrhu odkazujete (např. záznam 
z Policie ČR, lékařská zpráva, čestné prohlášení sousedů – vlastnoručně podepsané, 
fotografie, zprávu orgánu sociálněprávní ochrany dětí, CD) 

 V případech domácího násilí je časté, že ohrožená osoba nemá k dispozici důkazy. Je užitečné 
požádat osoby z Vašeho okolí (rodiče, přátelé, sousedy), kteří jsou s Vaší situací seznámeni, 
aby sepsali čestné prohlášení o domácím násilí. Je důležité, aby čestné prohlášení bylo 
podepsáno a byl uveden kontakt na osobu, která ho napsal 

 
VYSVĚTLENÍ POJMŮ: 

 

 „výpověď navrhovatelky“ - tímto sdělujete soudci, že pokud by to považoval za vhodné, jste 
připraveni skutečnosti uvedené v návrhu vypovědět před soudcem ústně 

 „písemné čestné prohlášení“ – toto prohlášení může napsat kdokoliv z Vašich blízkých či 
přátel, kdo byl svědkem popsaných událostí či jste se mu o nich zmínili, svěřili, osoba, která 
např. viděla zranění či slyšela vyprávět, co se u Vás doma dělo 


