Okresní soud Praha-západ
Karmelitská 19
118 15 Praha 1

V Praze dne ……

Navrhovatelka:

…..
nar. ….
bytem ……

Zastoupená:

Mgr. Martinem Lamaczem, advokátem, ev. č. ČAK 13835
se sídlem Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5
ID datová schránka: bah5kbx

Odpůrce:

….
nar. …..
bytem ….

Návrh na rozvod manželství

SOP ve výši 2.000,- Kč

Dvojmo

Příloha:
 plná moc advokáta,
 fotokopie oddacího listu účastníků
 fotokopie rodného listu dcery,
 návrh na úpravu poměrů k nezletilé pro dobu po rozvodu manželství

Mgr. Martin Lamacz, advokát
č. osv. ČAK 13835
tel: +420 725 510 845
ID datová schránka: bah5kbx

Tento dokument slouží jako obecný vzor, který je volně a bezplatně nabízen ke
stažení na webových stránkách advokátní kanceláře. Zájemcům však doporučuji
nechat si vypracovat individuální dokument, který postihne veškerá specifika jejich
konkrétního případu. Advokát nenese odpovědnost za užití a přepracování daného
vzoru uživatelem.
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I.
Manželství účastníků bylo uzavřeno dne …. v ……. U obou účastníků se jednalo o manželství prvé,
oba jsou státními příslušníky České republiky. V průběhu manželství se manželům dne …… narodila
dcera ……., která je ke dni podání návrhu ještě nezletilá.
Poslední společné bydliště manželů bylo na adrese ….., Praha - západ, tím je dána místní příslušnost
Okresního soudu Praha – západ.

II.
Současně s tímto návrhem žalobkyně podává u zdejšího soudu návrh na úpravu poměrů rodičů k
nezletilé dceři.

III.
Manželství účastníků je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení
manželského soužití. Příčinou rozvratu manželství byly neshody v povahách, názorech a zájmech
účastníků, v neposlední řadě rozvratu manželství bylo hospodaření s rodinnými financemi. Účastníci
s spolu nevedou manželské a rodinné společenství ve smyslu ust. § 758 občanského zákoníku a ani s
spolu intimně nežijí. Za popsaného stavu věcí tedy navrhovatelka nechce v tomto, dnes zcela
formálním, svazku s odpůrcem nadále setrvávat.

IV.
S odkazem na výše uvedené navrhovatelka navrhuje, aby soud vydal tento:

rozsudek :
Manželství ……, rozené ……., a …… uzavřené dne …… v …… se rozvádí.

……..
v právním zastoupení
Mgr. Martin Lamacz, advokát
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