
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

Obvodní/Okresní soud v ………… 
…………………………. 
…………………………… 
 
 
Manželka:    …………………….. 
    nar. …………………… 
    bytem ……………………. 
 
 
 
Právně zastoupena:  JUDr. ………………., advokátkou,  

zapsanou v seznamu advokátů ČAK pod č. …………….,  
advokátní kancelář se sídlem ………………. 

 
 
 
Manžel :    ………………………… 

                       nar.  …………….. 
       bytem ……………………. 
 
 
 
Právně zastoupen:  JUDr. ………………., advokátkou,  

zapsanou v seznamu advokátů ČAK pod č. …………….,  
advokátní kancelář se sídlem ………………. 

 
 

Věc :  Spole čný návrh manžel ů na rozvod manželství dle § 757 ob čanského zákoníku 

  

Dvojmo 

Přílohy : -    ověřená kopie oddacího listu 
- dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů pro dobu po  
       rozvodu manželství 
- kolek 2000,- Kč vylepen na návrhu 
- plné moci 

 
 
 
 



 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

I. 

Manželství jsme uzavřeli dne …………….. před …………………. U manželky se jedná o manželství 
první, u manžela se jedná o manželství první, manželka je státním příslušníkem ……………….., 
manžel je státním příslušníkem ……………... Poslední společné bydliště jsme měli v České 
republice na adrese ………………... 

Nemáme žádné nezletilé děti.  

Místní příslušnost soudu je odvozena dle § 383 zákona č. 292/2013 Sb. od posledního společného 
bydliště. 

II. 

Manželství jsme uzavírali po několikaměsíční známosti. Zpočátku bylo naše manželství spokojené, 
postupně začalo docházet ke stále častějším rozporům, které vyplývaly z rozdílnosti našich povah a 
týkaly se zejména našeho rozdílného přístupu k rodině. 

Postupem času došlo k citovému odcizení a podstatnému narušení manželského soužití. Naše 
manželství pokládáme za hluboce a trvale rozvrácené, stalo se pouze formálním svazkem a nelze 
v žádném případě očekávat obnovení manželského soužití. Již více než 6 měsíců spolu nežijeme a 
nevedeme ani společnou domácnost. 

Soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. 

Manželé navrhují rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství. 

 Důkaz :   dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů  

III. 

Vzhledem k tomu, že naše manželství v současné době považujeme již jen za čistě formální a 
vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky, tj. manželství trvalo déle než rok, manželé 
spolu déle než 6 měsíců nežijí, sepsali smlouvu o vypořádání SJM a bydlení pro dobu po rozvodu 
manželství navrhujeme, aby soud vydal tento  

r o z s u d e k : 

Manželství paní ………………, nar. ………………., bytem ……………..  a pana ………………, nar. 
……………, bytem ………………., uzav řené dne …………  p řed ………………..,  
  

s e   r o z v á d  í. 



 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

 

V Praze dne ……... 

 

………………………… 

manželka         

 

V Praze dne ……...  

 

…………………………                                                                                                                 

manžel 

 


