
 

 

 
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 …………….. 
…………………………. 
…………………………. 
 
 

 

Žalobce:   ……………. 

nar. …………………. 

bytem ……………………….. 

 

Pr. zástupce: JUDr. ……………….., 

advokát ČAK ……….. 

se sídlem …………………. 

IČ …………………… 

  

Žalovaná: …………………….. 

 nar. ………………….. 

bytem …………………………. 

 

        o rozvod manželství 

 

DVOJMO 

Soudní poplatek vylepen v kolcích Kč 2.000,- 

Přílohy : dle textu 

 



 

 

 
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 účastníků bylo uzavřeno dne ………….. před  ………… a toto manželství dosud trvá.  

Oba účastníci jsou české národnosti a státní příslušníci ČR. U žalobce se jednalo o manželství 
první, u žalované o manželství druhé. Z manželství účastníků se narodila dcera v dnešní době již 
zletilá, ve věku ….. let. 

Poslední společné bydliště účastníků je na adrese ………………………, manželství účastníků trvalo 
po dobu delší než 1 rok, účastníci spolu po dobu delší 6 měsíců nežijí. 

Manželé se pokoušeli na rozvodu manželství dohodnout a uzavřít dohodu dle ustanovení § 757 
občanského zákoníku, dosud však takováto dohoda uzavřena nebyla.  

Příčinou rozvratu manželství je naprostá ztráta důvěry žalobce, rozdílné představy manželů o 
fungování společné domácnosti a společném soužití. 

Důkaz :  oddací list                      

II. 

Manželství účastníků bylo uzavíráno z lásky, a to po několikaměsíční známosti. Manželství 
v prvních letech fungovalo poměrně standardně, poté se však začala projevovat rozdílnost povah a 
charakterových vlastností obou manželů. Manželé se nejsou schopni shodnout na základních 
věcech týkajících se fungování manželství, manželé v podstatě už nejsou schopni spolu vůbec 
komunikovat. 

 
Postupem času došlo k citovému odcizení a podstatnému narušení manželského soužití, 
manželství účastníků se stalo pouze formálním svazkem a nelze v žádném případě očekávat 
obnovení manželského soužití.  
 
Účastníci spolu tedy již více než půl roku nežijí a více než půl roku nevedou ani společnou 
domácnost a soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho 
obnovení. 

III. 

S ohledem na výše uvedené navrhuje žalobce, aby soud vydal tento 

r o z s u d e k :  

I. Manželství ……………., nar. ………….., bytem ………………. a …… ……………., rozené 
……….., nar. …………….. , bytem ……………………. uzav řené dne ………. p řed 
………………………. se rozvádí. 



 

 

 
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. . 

 

II. Žádný s ú častník ů nemá právo na náhradu náklad ů řízení.  
 

V ……….dne……………  

 

 

       

        …………………………. 

(jméno žalobce) 

      


