Žádost o rozvod a jak ji sepsat

Pokud dnes stojíte na za átku rozvodového ízení a nevíte, co vás
krokem v rozvodovém maratónu pro vás bude sepsání žádosti o
k p íslušnému soudu. K žádosti o rozvod nepot ebujete vždy
v n kterých p ípadech sta í mít dobrý vzor, který vám pom že
inášíme vám tipy, které zjednoduší její vypl ování.

vlastn
eká, prvním
rozvod a její podání
právního poradce a
p i vypln ní žádosti.

Jaké manželství rozvádíte?
K rozvodu manželství obvykle nesta í pouze jedna žádost, ty další se liší podle typu
manželství, které jste uzav eli. M že to tedy být:
Žádost o rozvod bezd tného manželství
Žádost o rozvod manželství, kde se narodilo nezletilé dít
Žádost o rozvod manželství, z n hož se narodily nezletilé d ti
Žádost o rozvod manželství bez zjiš ování p in rozvratu
(tzv.smluvený rozvod)

manželství

Co všechno by se m lo v žádosti o rozvod objevit?
Návrh na rozvod manželství je ú ední dokument adresovaný soudu, m l by tedy mít
ur itou úrove a strukturu. Nezapome te v žádosti uvést:
Datum a d vody uzav ení manželství
vody návrhu rozvodu manželství (aneb pro jste se rozhodli manželství
ukon it). V této ásti bu te co nejkonkrétn jší a zárove se zdržte hanlivých i
negativních p ipomínek týkajících se partnera
Rozsudek
V p ípad , že máte spole né d ti, nezapome te k žádosti o rozvod p ipojit:
Návrh na úpravu výživy a výchovy d tí (tedy kdo bude d ti vychovávat a jaké
alimenty pro n požaduje)
Rozsudek
K celé žádosti o rozvod byste m li p ipojit kopie následujících dokument :
Oddací list
Rodné listy d tí
Kolek za 1000 K jako soudní poplatek

V p ípad , že se s partnerem/kou dohodnete, m žete manželství ukon it ve smíru
dohodou. Pokud však jeden z vás bude požadovat nap íklad jiné alimenty pro d ti, než
navrhuje druhý, budete muset podstoupit rozvodové ízení p ed soudem.
Pokud pot ebujete další praktické informace o celém pr
hu rozvodu v etn vzoru
žádosti o rozvod, doporu uji vám Praktického pr vodce rozvodem, kterého najdete zde:
www.rozvod-manzelstvi.cz . M žete si zde také stáhnout pot ebné formulá e.
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