
 
 
 
 
 
 
 

[logo] 
 

50 Nc 707/2011-240 

TSJECHISCHE REPUBLIEK 
 

VONNIS 
IN NAAM VAN DE REPUBLIEK 

 
 Het kantongerecht voor stadsdeel Praag 5 heeft bij monde van Mgr. Vilma Ondrová als 
zelfstandig rechtsprekend rechter in de zaak betreffende de zorg voor de minderjarige kinderen 
Kristýna Jarmila  H o f o v á , geboren op 13-10-1994, en Jan Eelze  H o f , geboren op 22-7-2000, 
vertegenwoordigd door Stadsdeel Praag 16 als hun voogd, tussen moeder Jana Hofová, woonachtig op 
het adres Neumannova 1476/5, Praha 5 - Zbraslav, vertegenwoordigd door JUDr. Tomáš Těmín, 
advocaat, kantoorhoudend op het adres Karlovo Nám. 28, Praag 2, en Eelze Hof, woonachtig op het 
adres Skalní 1954, Hranice, vertegenwoordigd door JUDr. Daniel Srnec, advocaat, kantoorhoudend op 
het adres Na Poříčí 1071/17, Praag 1, betreffende het voorstel van de vader tot verlaging van de 
alimentatie 
 
 

h e t   v o l g e n d e   b e s l u i t   g e n o m e n : 
  

De laatst vastgestelde alimentatie van de vader voor de minderjarige kinderen Kristýna 
Jarmila Hofová, geboren op 13-10-1994, en Jan Eelze Hof, geboren op 22-7-2000, ter hoogte 
van 260 EURO per minderjarig kind, vastgesteld bij besluit van de rechtbank te Groningen, 
dossiernr. 90424/SA RK 06-2040, d.d. 4-9-2007, wordt met ingang van 20-6-2008 
v e r l a a g d  tot een bedrag van 100 EURO per maand per minderjarig kind en wordt met 
ingang van 30-10-2010 v e r h o o g d  tot een bedrag van 260 EURO per maand per 
minderjarig kind. De alimentatie dient altijd vóór de 15e dag van de maand tevoren betaald 
te worden door terhandstelling aan de moeder. 
 
Het voorstel van de vader tot opheffing van alimentatie voor de echtgenote zal behandeld 
worden in een afzonderlijke proces. 
 
Geen van de deelnemers heeft recht op vergoeding van de proceskosten. 

 
 

M o t i v e r i n g : 
 
 De vader van de minderjarige kinderen heeft middels een voorstel d.d. 20-6-2011 om verlaging 
van de alimentatie voor de beide kinderen verzocht, met ingang van 15-6-2008, en wel tot een bedrag 
dat hij overlaat aan de overwegingen van de rechtbank. Hij beargumenteert zijn voorstel met de 
reden dat hij vanaf januari 2008 tot september 2010 als werkloze geregistreerd was, waarbij hem in 
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Nederland een werkloosheidsuitkering werd uitbetaald, waarop hij in oktober 2010 naar de 
Tsjechische Republiek gereisd is, waar hij tot januari 2011 geen enkel inkomen had. 
 
 De moeder stemde niet in met het voorstel van de vader tot verlaging van de alimentatie. 
 
 De laatste aanpassing van de alimentatie had plaatsgevonden door middel van een beschikking 
d.d. 4-9-2007 van de rechtbank te Groningen, Nederland, met dossiernr. 90424/SA RK 06 - 2040. Dit 
was de beschikking waarmee het huwelijk van de ouders van de minderjarige kinderen werd 
ontbonden, waarmee de contacten tussen de vader en de minderjarige kinderen en de kosten van 
deze contacten werden geregeld en waarmee voor beide kinderen een alimentatie werd vastgesteld 
ter hoogte van 260 EURO en voor de gescheiden echtgenote een alimentatie ter hoogte van 175 EURO. 
De rechtbank heeft de beschikking uitvoerbaar bij voorraad1) verklaard. 
 
 De rechtbank is te werk gegaan conform verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad d.d. 18-12-
2008, betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (de 
Alimentatieverordening), wat de bevoegdheid van de rechtbank conform artikel 3 van de hierboven 
aangehaalde verordening betreft, hier heeft de rechtbank zich gericht naar het gebruikelijke 
woonadres van de minderjarigen, die in stadsdeel Praag 5 verblijven. 
 
 Uit de verklaringen van de beide ouders, de hierboven aangehaalde beschikking van de 
Rechtbank te Groningen, het rapport van de Stadsdeelraad van Praag 16, inclusief het 
handelingenprotocol d.d. 21-10-2011, het rapport van de in de conflictsituatie aangestelde voogd d.d. 
18-4-2012, de rapporten van het Gemeentehuis van de stad Hranice van 24-4-2012 en van 15-5-2012, 
het rapport van het Arbeidsbureau van de hoofdstad Praag, afdeling Praag 16, de bevestiging 
betreffende het inkomen van de moeder, het rapport van de werkgever van de vader en de bevestiging 
van het inkomen van de vader, de bevestiging betreffende sociale uitkeringen, rapporten betreffende 
de gezondheidstoestand van de vader, de vereffening van de boedelscheiding van de in gemeenschap 
van goederen gehuwde deelnemers aan de rechtszaak te Groningen d.d. 30-9-2010, acht de rechtbank 
de volgende zaken bewezen: 
 
 De vader woont sinds 2011 zelf op het bovenvermelde adres, met woonkosten 6.500,- CZK per 
maand, inclusief nutsvoorzieningen. Hij woonde vanaf oktober 2010 in Teplice nad Bečvou, waar hij 
6.100,- CZK per mand betaalde, en daarvoor in Nederland. Hij heeft in Nederland tot januari 2008 
gewerkt met een inkomen dat rond de 4000 EURO per maand lag. Hij had als werknemer een vaste 
arbeidsrelatie. De vader ontving vanaf april 2008 een werkloosheidsuitkering met een gemiddelde 
omvang van 1.582,44 EURO per maand. De vereffening van de boedelscheiding van de in gemeenschap 
van goederen gehuwde echtgenoten heeft op 30-9-2010 in overleg plaatsgevonden, op basis waarvan 
de vader de helft van de opbrengst van de woning in Nederland ontving, te weten een bedrag ter 
hoogte van 36.818 EURO, oldtimers ter waarde van 11.500 EURO, een auto van het merk Renault 
Scénic ter waarde van 3000 EURO, het saldo van de spaarrekening bij de ING-bank met een omvang 
van 15.000 EURO, obligaties van het bedrijf Philips ter waarde van 7100 EURO, en op basis waarvan 
beide ouders die zaken ontvingen, die zij reeds in persoonlijk bezit hadden, evenals de saldo´s op hun 
lopende privé-rekeningen. De vader heeft dus in totaal eigendommen ter waarde van 73.400 EURO 
ontvangen, hetgeen met inachtneming van de koers van de EURO ten opzichte van de kroon neerkomt 
op ongeveer 1.835.000,- CZK. Met behulp van de werkloosheidsuitkering betaalde de vader de 
ziektekostenverzekering en sociale lasten ter hoogte van 108,35 EURO per maand, de 
hypotheekkosten ter hoogte van 678,40 EURO per maand, lokale belastingen en leges ter hoogte van 



66,50 EURO, waardoor het netto saldo dus gemiddeld 729 EURO per maand bedroeg, hetgeen na 
omrekening m.b.v. de koers van de kroon t.o.v. de EURO neerkomt op gemiddeld 18.225,- CZK per 
maand. Na verhuizing naar de Tsjechische Republiek had de vader geen inkomsten, dit tot in januari 
2011, toen hij als technisch ondersteunend medewerker ging werken voor een gemiddeld netto 
inkomen van ongeveer 25.000,- CZK per maand (over het jaar 2011 bedroeg zijn netto gemiddelde 
inkomen (incl. tijdelijke overuren) 26.826,- CZK per maand). Vanaf april 2011 begon de vader voor 
beide kinderen alimentatie te betalen ter hoogte van 5.000,- CZK per maand, en maakte hij een vervolg 
met het spaarprogramma van de beide kinderen ter hoogte van 23 EURO per kind per maand. De vader 
is nog steeds gescheiden en draagt nog steeds de onderhoudsplicht voor twee kinderen. 
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 De moeder leeft eveneens gescheiden, heeft er geen onderhoudsplichten bij gekregen, ze 
woont in een woning die persoonlijk eigendom van haar ouders is, d.w.z. van de grootouders van de 
minderjarige kinderen, waar uitsluitend de moeder met de kinderen leeft, die hiervoor alleen 
nutsleveranties betaalt, een bedrag ter hoogte van in totaal 5.000,- CZK per maand. Ze leeft hier met 
de kinderen al ongeveer 5 jaar. Ze heeft sinds juni 2006 geen gemeenschappelijk huishouden meer 
met de vader van de minderjarige kinderen. Aanvankelijk woonde de moeder met de kinderen in een 
een andere woning, een noodoplossing, pas daarna is ze verhuisd naar de huidige woning, die van haar 
ouders is. De vader heeft de alimentatie niet betaald vanaf april 2008 tot april 2011, in de tussentijd 
heeft de vader de zoon een zgn. "openluchtschool-cursus" betaald. De vader onderhield aanvankelijk 
contact met de kinderen overeenkomstig de beschikking van de rechtbank, later werden de contacten 
minder frequent, momenteel ziet hij ze ongeveer één keer per maand. Buiten het kader van de 
alimentatie draagt de vader niet bij aan de beargumenteerde behoeften van de kinderen. De moeder 
is opgeleid als naaister van dameskleding, was voor het huwelijk in dit vak werkzaam, de afgelopen 5 
jaar was ze als hulp in een kleuterschool werkzaam tegen een loon van ongeveer 9.000,- CZK netto per 
maand. De moeder is medeeigenaresse van een gezinshuis, samen met haar moeder, en heeft van dit 
huis één helft in eigendom, waarbij het om een vakantiehuis handelt dat niet verhuurd is. De 
minderjarige dochter heeft het 2e jaar van een middelbare privéschool afgerond, waar schoolgeld ter 
hoogte van 20.000,- CZK per jaar betaald wordt en waar de schoolboeken ongeveer 2.500,- CZK kosten, 
lunches 400,- CZK per maand, verder betaalt de moeder reiskosten, kosten van de mobiele telefoon, 
zakgeld ter hoogte van 500,- CZK. De minderjarige dochter bezoekt verder een dansclub die 3.000,- 
CZK per half jaar kost, waar nog kleding en trainingsschoenen bijkomen. Vorig jaar heeft ze een 
danscursus gevolgd die 5.000,- CZK kostte, waar de kosten van formele danskleding nog bijkwamen. 
De minderjarige dochter is gezond. De minderjarige zoon heeft de 5e klas van de basisschool5) afgerond 
(een openbare school), waar de bijdrage aan het klassefonds 500,- CZK bedraagt, verder betaalt de 
moeder lunches, hulpmiddelen voor de school, reiskosten, de kosten van een modelbouwclub ter 
hoogte van 1.800,- CZK per jaar plus de kosten van een elektronica-club ter hoogte van 1.800,- CZK per 
jaar. De minderjarige zoon is gezond. De vader heeft de verschuldigde alimentatie ook na de 
boedelscheiding niet betaald, hetgeen de vader beargumenteerde met het feit dat men in Nederland 
niet uitgaat van de eigendomssituatie van degene die verplicht is alimentatie te betalen, maar van 
diens inkomen. Zelf heeft ze de kosten2) van de verkoop van het Nederlandse huis aangewend voor de 
betaling van de advocaat in Nederland, het afbetalen van schulden, de betaling van schoolgeld voor 
de dochter en de betaling van kosten van de beide kinderen opdat ze een aardige levensstandaard 
hebben. In de periode dat de moeder geen alimentatie ontving, werd ze financieel geholpen door haar 
ouders. 
 
 Ter plaatse, op het woonadres van de vader, is geconstateerd dat de vader in onderhuur 
woont, in een woning van één kamer met keuken en met toebehoren, de woning is bescheiden, 



doelmatig ingericht, de huurovereenkomst is afgesloten voor de periode tot 1-10-2012, de 
woonkosten bedragen 6.500,- CZK per maand. 
 
 Ter plaatse, op het woonadres van de moeder, heeft de rechtbank vastgesteld dat de moeder 
een woning van twee kamers bewoont (met een open keuken)met een kleine voortuin, waarbij één 
kamer in gebruik is als woonkamer/open keuken en waarbij de tweede kamer als kinderkamer is 
opgesplitst in twee delen, opdat de kinderen privacy genieten. De woning is mooi, gezellig ingericht, 
de kinderkamer is volledig ingericht overeenkomstig de behoeften van de kinderen. De woning wordt 
schoon en netjes gehouden, wat afmetingen betreft maakt de woonruimte van het gezin een 
bescheiden indruk. 
 
 De moeder heeft voorgesteld het proces aan te vullen met vragen aan de Nederlandse bank, 
de vader heeft geweigerd zijn bankrekeningnummer bekend te maken vanwege een executie, de 
rechtbank is daarom uitgegaan van de eigendomssituatie waarin de vader na de boedelverdeling 
verkeerde, inclusief zijn capaciteiten en mogelijkheden, d.w.z. van zijn huidige inkomen. 
 
 Uit de verklaring van getuige Daniela Hendrychová werd geconstateerd dat zij de vader van de 
minderjarige kinderen 6 jaar kent, dat ze in het verleden vrienden waren maar tegenwoordig niet 
meer. Ze hebben nooit een gezamenlijk huishouden gehad, nooit samengewoond. Ze kende de vader 
van de kinderen reeds in de periode dat hij in Nederland woonde, zag hem nadat hij naar Tsjechië 
verhuisde heel vaak, maar ze hebben nooit samengewoond. Ze heeft tot vorig jaar contact gehad 
met de kinderen van de deelnemers. Ze heeft geen informatie over het inkomen van de vader van 
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de minderjarige kinderen, noch over zijn registratie bij het arbeidsbureau. Ze heeft van de vader van 
de minderjarige kinderen een personenvoertuig cadeau gekregen, te weten een SAAB, het bouwjaar 
kan ze zich niet herinneren, ze heeft er gebruik van gemaakt tot 2011, vervolgens heeft ze het voertuig 
aan hem teruggegeven. De auto werd in 2011 overgeschreven op haar naam en ze heeft er vanaf 
september 2010 tot eind 2011 gebruik van gemaakt. De vader heeft de getuige financieel niet 
ondersteund. Zij hem evenmin. Momenteel verhuurt de getuige de vader een woning, de huurprijs 
bedraagt 4.000,- CZK, de overige kosten (nutsvoorzieningen) 2.500,- CZK per maand. Ze is nooit 
geïnteresseerd geweest in de eigendommen van de vader van de kinderen, zijn levensstandaard zou 
ze beoordelen als normaal, gebruikelijk. 
 
 Met behulp van een uittreksel uit het voertuigenregister is vastgesteld dat de vader van de 
minderjarigen geen personenvoertuig in eigendom heeft. 
 
 Nadat het proces op deze wijze werd aangevuld, heeft de rechtbank verder geen bewijzen 
meer uitgevoerd, want ze was tot de conclusie gekomen dat het voorstel van de vader tot verlaging 
van de alimentatie gedeeltelijk gerechtvaardigd was. 
 
 In het uiteindelijke voorstel stelt de vader voor volledig aan zijn voorstel tegemoet te komen, 
de alimentatie met inachtneming van de eigendomssituatie van de vader en diens inkomen te verlagen 
tot een bedrag van 100 EURO per maand, met ingang van 15-6-2008 tot 18-9-2010, vervolgens tot 50 
EURO per maand, dit met ingang van 18-9-2010 tot 10-1-2011, en met ingang van 10-1-2011 tot de 
dag van vandaag 5.000,- CZK per maand voor beide minderjarige kinderen, met dien verstande, dat de 
vader ook in het vervolg maandelijks voor ieder kind een bedrag van 23 EURO per maand zal betalen 
ten behoeve van een spaarprogramma. 
 



 De moeder heeft voorgesteld het voorstel van de vader met inachtneming van de capaciteiten 
en mogelijkheden van de vader volledig af te wijzen. Ze beschouwt het voorstel van de vader als 
doelgericht3), de vader betaalt al langdurig geen alimentatie, de vader vertekent zijn positie en 
eigendomssituatie expres. Zijn alimentatieschuld bedraagt momenteel al verschillende 
honderdduizenden kronen, om deze reden is de moeder genoodzaakt geweest executie van de 
loonuitbetaling van de vader aan te vragen. 
 
 De in de conflictsituatie aangestelde voogd stelt voor, mocht de rechtbank tot de conclusie 
komen dat er voorwaarden zijn om de alimentatie te verlagen, de alimentatie vóór de indiening van 
het voorstel van de vader niet te verlagen vanwege het feit dat de vader zijn financiële situatie 
langdurig niet heeft geprobeerd op te lossen, niet eerder een voorstel tot verlaging van de alimentatie 
heeft ingediend, er een grote schuldgroei is ontstaan. Hij heeft voorgesteld de alimentatie maximaal 
te verlagen tot een bedrag van 4.800,- CZK per maand voor de minderjarige Kristýna Jarmila en tot 
3.200,- CZK per maand voor de minderjarige Jan Eelze. 
 
 Volgens de bepalingen van § 99 lid 1 van de Wet op het Gezin, in samenhang met de bepalingen 
van § 163 lid 2 van het Wetboek der Civiele Rechtsvordering, kan de rechtbank de overeenkomsten en 
gerechtelijke beschikkingen over alimentaties voor minderjarige kinderen ook zonder voorstel 
wijzigen, wanneer de omstandigheden gewijzigd zijn. Bij het nemen van een besluit over het feit of 
zich dergelijke wijzigingen in de omstandigheden hebben voorgedaan, die een reden vormen voor 
aanpassing van de alimentatie aan de in de nieuwe procedure geconstateerde omstandigheden, 
waarbij de redenen voor verhoging of verlaging van de alimentatie alleen gevormd kunnen worden 
door meer ernstige wijzigingen met een langdurig karakter, waarbij het dus om significante wijzigingen 
moet handelen. 
 
 De rechtbank heeft de bewijzen beoordeeld, zowel afzonderlijk als in hun onderlinge 
samenhang, en is tot de volgende conclusies gekomen: 
 
 Sinds het moment van de laatste beschikking in de zaak zelf hebben er in de 
eigendomssituaties van zowel de minderjarigen als de vader veranderingen plaatsgevonden, de beide 
ouders leven nog steeds gescheiden en hebben er geen onderhoudsplichten bijgekregen. De vader is 
inmiddels naar de Tsjechische Republiek verhuisd, waar hij sinds januari 2011 als werknemer 
werkzaam is met een netto inkomen van 24 tot 26 duizend CZK per maand. Na de vorige beschikking 
over de alimentatie voor de minderjarigen had de vader een vaste werknemersrelatie. Hoewel zijn 
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precieze inkomen niet in de motivering van de vorige beschikking genoemd wordt, hebben de 
deelnemers dit feit niet in twijfel getrokken. Het inkomen van de vader bedroeg in 2007 ongeveer 
60.000,- EURO per jaar. Vanaf april 2008 was de vader [als werkloze] geregistreerd bij het 
arbeidsbureau in Nederland, zijn gemiddelde inkomen, d.w.z. werkloosheidsuitkering, bedroeg 
gemiddeld 1582,44 EURO. De vader had na aftrek van de verplichte betalingen en de hypotheeklasten 
729,16 EURO tot zijn beschikking. De rechtbank is van mening dat, mede met het oog op de 
beargmenteerde behoeften van de beide minderjarige kinderen, zoals hierboven gespecificeerd, het 
volledig gebillijkt is de alimentatie navenant, d.w.z. conform het inkomen van de vader, te verlagen, 
en wel naar een bedrag van 100 EURO per maand, zodanig, dat ten minste de behoeften van de 
kinderen zekergesteld zijn, met inachtneming van het inkomen van de moeder, dat gedurende de 
afgelopen 5 jaar ongeveer 9.000,- CZK per maand bedroeg. De moeder leeft met de beide kinderen, 
naast de kosten van de woning bekostigt zij al hun kosten die verband houden met schoolse en 
buitenschoolse activiteiten, zoals hierboven gespecificeerd. De vader onderhoudt momenteel slechts 



minimaal contact met de kinderen en betaalt langdurig geen alimentatie. Ook deze feiten heeft de 
rechtbank bij het vaststellen van de alimentatie in overweging genomen. De alimentatie is vastgesteld 
met een inwerkingtreding op 20-6-2008, d.w.z. 3 jaar vóórdat4) het voorstel van de vader tot verlaging 
van de alimentatie werd ingediend. Vanwege het feit, dat uit de verklaringen van de beide ouders blijkt 
en er kennelijk geen onenigheid over heerst, dat de boedelverdeling niet plaatsvond vóór 30-10-2010, 
leidt het geen twijfel dat de vader niet over de gemeenschappelijke eigendommen kon beschikken. Na 
de boedelverdeling, zoals uit de verklaringen van de beide ouders en uit de hierboven aangehaalde 
beschikking van de Nederlandse rechtbank blijkt, werden aan de vader eigendommen toegekend met 
een totale waarde van ongeveer 73.400 EURO, omgerekend met een koers van de EURO t.o.v. de CZK 
van 24,3 CZK is dit ongeveer 1.835.000,- CZK. Het leidt dus geen twijfel dat de vader in staat was en 
over de mogelijkheid beschikte de oorspronkelijke omvang van de alimentatie te betalen en bovendien 
de reeds verschuldigde alimentatie te betalen. De vader heeft geen van beide zaken gedaan, hij begon 
pas in april 2011 alimentatie voor de beide minderjarige kinderen te betalen, met een lager bedrag ter 
hoogte van 5.000,- CZK, terwijl hij vanaf januari 2011 in de Tsjechische Republiek werk had. De 
rechtbank verhoogt dus de alimentatie met ingang van 30-10-2010 naar het oorspronkelijke bedrag 
van 260 EURO per maand voor ieder minderjarig kind en komt wat dit betreft volledig tegemoet aan 
het voorstel van de moeder en de in de conflictsituatie aangestelde voogd. De minderjarige Kristýna 
Jana heeft de leeftijd waarop de beargumenteerde behoeften van kinderen het grootst zijn, ze is 
volledig afhankelijk van de ondersteuning door haar wettelijke vertegenwoordigers, bezoekt een 
middelbare school. De jondere Jan Eelze bezoekt als leerling de bovenbouw van de basisschool5). Ook 
zijn beargumenteerde behoeften zijn toegenomen, zowel vanwege zijn toenemende leeftijd als 
vanwege de toename die voortvloeit uit de beargumenteerde behoeften die samenhangen met 
schoolse en buitenschoolse activiteiten. Vanwege de leeftijd van de kinderen, met name van de oudere 
Kristýna Jarmila, heeft de rechtbank de situatie in beschouwing genomen dat ook de moeder al 
verplicht is financieel bij te dragen aan de behoeften van de minderjarige kinderen, omdat zij haar 
onderhoudsplicht niet meer vervult door uitvoering van de persoonlijke verzorging van minderjarige 
kinderen. De rechtbank benadrukt opnieuw dat in beschouwing is genomen dat de vader minimaal 
contact heeft met de kinderen, langdurig geen alimentatie heeft betaald, momenteel een veel lager 
bedrag betaalt dan werd vastgesteld, een aanzienlijke schuld op het gebied van de alimentatie heeft. 
Alle lasten rusten dus op de moeder van de minderjarige kinderen. Verder heeft de rechtbank tot uiting 
gebracht dat noch de moeder, noch de vader nieuwe onderhoudsplichten hebben gekregen, beiden 
leven nog steeds gescheiden. In de situatie, waarin onzeker was hoeveel eigendommen de vader bij 
de boedelverdeling zou ontvangen, het verder niet zeker was hoe groot zijn inkomen in Nederland was 
en hoe groot het in de Tsjechische Republiek was en hij niet bereid was het bankrekeningnummer 
bekend te maken, heeft de rechtbank de procedure niet aangevuld met vragen aan alle Nederlandse 
banken, zoals de moeder heeft voorgesteld. De rechtbank is uitgegaan van de capaciteiten en 
mogelijkheden en van de beargumenteerde behoeften van de kinderen conform § 85, leden 2 en 3, en 
§ 96, lid 1 van de Wet op het Gezin. 
 
 Over de kosten van de procedure heeft de rechtbank een beschikking genomen 
overeenkomstig de bepalingen van § 146, lid 1, letter a) van het Wetboek van Civiele Rechtsvordering. 
 
 De rechtbank heeft overeenkomstig de bepalingen van § 112, lid 2 van het Wetboek van 
Civiele Rechtsvordering het besluit genomen het voorstel van de vader tot opheffing van de 
alimentatie voor de echtgenote in een afzonderlijk proces te behandelen. 
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Instructies:  Tegen deze beschikking kan binnen 13 dagen na haar overhandiging beroep 
aangetekend worden bij de Stedelijke Rechtbank te Praag, middels indiening bij de 
ondertekende rechtbank, en wel in viervoud, met uitzondering van het besluit tot 
behandeling van een zaak in een afzonderlijk proces. 

 
Te Praag, 30 augustus 2012 
 
          [rond stempel met 
      wapen en met de tekst:] Mgr. Vilma Ondrová, eigenh. 
     RECHTBANK VOOR STADS-           senaatsvoorzitster 
        DEEL PRAAG 5   - 104 - 
Voor juistheid van het afschrift: 
Alena Káchová 
 [handtekening, onleesbaar] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen van de vertaler: 
 
1) De in het Tsjechisch gebruikte formulering komt nagenoeg overeen met het Nederlandse begrip 
"uitvoerbaar bij voorraad", alleen is er in het Tsjechisch nog het woord "met voorrang" toegevoegd. 
2) De Tsjechische brontekst maakt gewag van "náklady za prodej" (de kosten van de verkoop) maar 
dit lijkt heel sterk op een vergissing. Waarschijnlijk worden hier "výnosy z prodeje" bedoeld (de 
opbrengst van de verkoop). 
3) Het woord "účelový" (doelgericht) wordt in de Tsjechische taal vaak aangewend in de zin van "niet 
omdat hij overtuigd is van zijn gelijk, maar uitsluitend als pragmatisch instrument om te proberen 
een bepaald doel te bereiken". 
4) De Tsjechische brontekst bevat op deze plaats een onduidelijke formulering, die taalkundig niet 
klopt, maar waarmee gezien de context hoogstwaarschijnlijk bedoeld wordt: "... 3 jaar vóórdat het 
voorstel van de vader tot verlaging van de alimentatie werd ingediend." (hetgeen dus in de vertaling 
is opgenomen) 
5) Uiteraard wordt hier een Tsjechische basisschool bedoeld, die negenjarig is en in de regel bezocht 
wordt door kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. 


