
SPOLEČNÝ NÁVRH MANŽELŮ NA ROZVOD MANŽELSTVÍ
 
 
Okresnímu soudu v Hradci Králové
Ignáta Herrmanna 227/2
500 03 Hradec Králové
 
 
 
Manželka:    Eva Právníková, 

nar. 6.12.1976, 
bytem Hradec Králové, K. H. Máchy 604/6 

 

Manžel:    Petr Právník, 
nar. 6.12.1956, 
bytem Hradec Králové, K. H. Máchy 604/6 

Společný návrh manželů na rozvod manželství
podle ustanovení § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dvojmo
Soudní poplatek uhrazen v kolcích (2.000,- Kč)
Přílohy dle textu
  
 

I.

Manželství jsme uzavřeli  dne 6.12.1996 před  Městkým úřadem v Chlumci nad
Cidlinou,  okres  Hradec  Králové.  U  obou  se  jedná  o  první  manželství.  Oba
máme české státní  občanství  a  naše  poslední  společné  bydliště  bylo  v Hradci
Králové, okres Hradec Králové.
 
Místní příslušnost soudu odvozujeme dle ust. § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních, od posledního společného bydliště, neboť v obvodu
tohoto soudu má bydliště manžel.

Důkaz: oddací list
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II.

Naše manželství je hluboce a trvale rozvráceno, neplní již svou funkci a
oba máme záměr dosáhnout rozvodu manželství. Mezi námi panují dlouhodobé
neshody, problémy ve vzájemné komunikaci, čímž došlo k postupnému citovému
odcizení  a  podstatnému  narušení  manželského  soužití.  Spolu  více  než  12
měsíců nežijeme a nevedeme společnou domácnost.  Naše manželství  z tohoto
důvodu pokládáme za hluboce a trvale rozvrácené, které již představuje pouze
formální svazek dvou lidí, jež k sobě nic necítí a intimně se nestýkají. Ani jeden z
nás nemá zájem na obnovení našeho manželského soužití.

Společně jsme se  dohodli  na vypořádání  majetkových vztahů a otázek
bydlení pro dobu po rozvodu.

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  naše  soužití  je  hluboce,  trvale  a
nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení a na rozvodu jsme se
dohodli a mámě záměr dosáhnout rozvodu manželství, navrhujeme rozvod bez
zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

Důkaz: dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv
a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu

 

III.

Vzhledem k tomu, že naše manželství v současné době považujeme pouze
za formální svazek dvou lidí, došlo k rozvratu manželství a vzhledem k tomu, že
splňujeme zákonné podmínky, tj. manželství trvalo alespoň jeden rok, nežijeme
spolu déle než 6 měsíců, máme uzavřenou dohodu o úpravě svých majetkových
vztahů a bydlení  pro dobu po rozvodu manželství  a máme záměr  dosáhnout
rozvodu, navrhujeme, aby soud vydal tento
 

r o z s u d e k:

I.     Manželství pana  Petra Právníka, nar. 6.12.1956, bytem Hradec Králové, K. 
H. Máchy 604/6 a paní Eva Právníková, nar. 6.12.1976, bytem Hradec Králové, 
K. H. Máchy 604/6 , které bylo uzavřeno dne 6.12.1996 před Městským úřadem 
v Chlumci nad Cidlinou se rozvádí.

II.     Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 
 
 

                                                                                Karla Hynka Máchy 604/6 | 500 02 Hradec Králové
                                                                  Tel. 495 512 020|E-mail : info@kralik-pavlik.cz

Stránka 2 z 3



V Hradci Králové dne 16.12.2016           V Hradci Králové dne 16.12.2016
 

 

..........................................                   ..........................................
             manžel                                                        manželka
 
 

OBECNÝ VZOR ! 

Advokátní kancelář neručí za případné škody vzniklé použitím tohoto
vzoru, zejména za výsledek po nesprávném doplnění nebo za jeho nesprávné
použití,  případně  nesprávné  použití  konkrétních  ustanovení  ze  vzoru  pro
konkrétní situaci. 
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