Obvodní/Okresní soud pro ……………………..
…………………………………………….
…………………………………………….

Žalobce/Žalobkyně :

……………………………..
nar. ………………………..
bytem ……………………..

Žalovaný/Žalovaná :

………………………………
nar. …………………………
bytem ………………………

Návrh na rozvod manželství dle § 757 občanského zákoníku

DVOJMO

Přílohy :
-

ověřená kopie oddacího listu
dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů po dobu po rozvodu
manželství
souhlas žalovaného/žalované s rozvodem
kolek 2.000,-Kč

Upozornění: 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 ………….. Pro oba z nás se jedná o manželství první.
Poslední společné bydliště jsme měli v …………………., …………………………, PSČ
……………………..
Z manželství se narodil/narodila nezletilý/nezletilá syn/dcera ………………,
nar. ……………………
Důkaz:
- oddací list
- rodný list dítěte
II.
Manželství jsme uzavírali po více než roční známosti. Sňatek byl uzavřen z lásky. Zpočátku bylo
naše manželství spokojené, postupně ovšem začalo docházet k stále častějším hádkám, které
vyplývaly z rozdílnosti našich povah a týkaly se zejména našeho rozdílného přístupu k rodině.
Později se začaly rozcházet také naše pracovní i osobní zájmy a vztahy.
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
více než 6 měsíců nevedeme ani společnou domácnost, ani spolu nebydlíme.
Soužití manželů je tedy hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho
obnovení.

Rovněž jsme se dohodli na výchově a výživě našeho/naší společného/společné syna/dcery po
rozvodu našeho manželství a tato dohoda byla schválena soudem.
Důkaz:
-

rozsudek Obvodního soudu pro ……………………… o výchově
nezletilého/nezletilé ……………………………. po rozvodu manželství

a

výživě

Upozornění: 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. .

III.
Žalovaný/Žalovaná s rozvodem souhlasí a k návrhu se připojuje. Dohoda o vypořádání vzájemných
majetkových vztahů pro dobu po rozvodu manželství je přiložena k tomuto návrhu na zahájení
řízení.
Důkaz :
-

souhlas žalobce/žalobkyně s rozvodem

-

dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů

IV.
Vzhledem k tomu, že naše manželství v současné době považuji již jen za čistě formální, jsem
přesvědčen/přesvědčena, že podmínky ustanovení § 757 občanského zákoníku jsou v tomto
případě splněny, navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:

Manželství
žalobce/žalobkyně
……………………,
nar.
………………,
………………………….. a žalovaného/žalované ………………….., nar. ………….,
……………………, uzavřené dne ……………………. na ………………… v …………….. .
se

bytem:
bytem:

rozvádí.

V ………………. dne …………….

Žalobce/ Žalobkyně ……………………

Upozornění: 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. .

