
Rozvod manželství krok za krokem

Rozvod je nejen jednou z nejtíživ jších situací v lidském život , ale také situací
dosti komplikovanou. lov k by se m l alespo  trochu orientovat v právní problematice,

t, na koho se má v p ípad  rozvodu obrátit, jaké dokumenty pot ebuje a kam je má
doru it.  Možná jste se i  vy rozhodli  u init  tento d ležitý životní  krok,  ale nevíte,  jak ho
realizovat a co všechno tato životní situace obnáší.

Rozvod se dá obecn  shrnout do n kolika základních krok , které byste m li zcela
jist  u init.

1. Podejte k soudu návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých d tí a
sou asn  také žádost o rozvod. íve, než vás soud rozvede, musí být
vy ešena otázka, jak bude vypadat pé e o d ti po rozvodu manželství. Máte dv
možnosti: S manželem/manželkou se shodnete a sepíšete dohodu, kterou vám
soud pouze schválí. Komplikovan jší variantou (v p ípad , že nejste schopni se
shodnout) je podstoupit soudní ízení, ve kterém soud rozhodne, jak bude pé e o

ti pro dobu po rozvodu vypadat. Až když bude rozhodnuto o budoucí pé i o d ti,
istoupí soud k samotnému rozvodu manželství.

2. Vy ešte otázku rozd lení spole ného jm ní manžel . Kv li rozd lení
majetku nemusíte absolvovat soud. Soud dokonce nemusí vaši dohodu o rozd lení
majetku ani schvalovat. Sta í, když ji sepíšete a necháte potvrdit u notá e i
advokáta. Jestliže váš spole ný majetek zahrnoval i nemovitosti, je t eba dohodu
o vypo ádání spole ného jm ní manžel  registrovat na p íslušném katastrálním

ad , pod který vaše nemovitost spadá. Jestliže se ovšem nejste schopni
domluvit, bude soud na míst .

3. Další v c, kterou musíte vy ešit, je otázka budoucího bydlení. Obvykle se
eší spolu s rozd lením spole ného jm ní manžel  a ani v tomto p ípad  nemusíte

absolvovat soud.

Výše zmín né kroky jsou pouze hrubým ná rtem toho, co všechno vás p i rozvodu
eká. Jestliže pot ebujete podrobn jší informace, etn  pot ebných formulá ,

zkuste se podívat do knihy Praktický pr vodce rozvodem, kde vše d ležité naleznete.
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