
PŘÍLOHA Č. 1

Vývoj zastoupení vybraných příčiny rozvratu manželství na straně muže, ČR, 

vybrané roky1

Graf úhrnné rozvodovosti v letech 1950-20102

1  http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=46
2  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uhrnna_rozvodovost_v_letech_1950_2010



PŘÍLOHA Č. 2

Obvodní soud pro Prahu 8
Justiční areál Na Míčánkách
ul. 28. pluku č. 1533/29b
101 00 Praha 10 - Vršovice

V Praze dne 1.11.2011

Žalobce: Jan Novotný, r.č. 235847/2888,
bytem Praha 8, V Horkách 3, 180 00 

Žalovaná: Jana Novotná, r.č. 154873/2888
           bytem Praha 5, nám. Kinských 4, 150 00  

Návrh na rozvod manželství
dvojmo

Přílohy:  dle textu

Soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč je uhrazen vylepením kolkové známky a prvopisu 
podání.

Místní příslušnost soudu je určena dle ust. § 88 písm. a) o.s.ř. poslední společné 
bydliště manželů bylo na Praze 8.

I.
Sňatek uzavřel žalobce s žalovanou po dlouhodobé známosti dne 8.8.1998 před 

Úřadem městské části Praha 8, u obou se jednalo o manželství první. Poslední společné 
bydliště  manželů  je  Praha  8,  V Horkách  3,  180  00.  Z  manželství  se  narodili  dne 
7.6.2001 nezletilý  syn  Jan Novotný a  dne  9.8.2005 syn  Martin  Novotný.  O úpravě 
poměrů, tj. výchově, výživě nezl. synů uzavřeli manželé dohodu, která byla předložena 
příslušnému soudu ke schválení. 

Pravomocné  rozhodnutí  soudu  o  schválení  dohody  o  úpravě  poměrů,  tj. 
výchově,  výživě  nezl.  synů,  bude  doloženo  bezodkladně  po  jeho  vydání  soudem a 
nabytí právní moci.

Důkaz: kopie oddacího listu
kopie rodných listů nezletilých dětí



II.
Manželství žalobce a žalované je již delší dobu rozvráceno, soužití se nedaří obnovit, 
nežijí spolu již od ledna 2011. Manželství neplní své funkce a o jeho další zachovávání 
nemá ani jeden z manželů zájem. 

Manželé  uzavřeli  Smlouvu  o  vypořádání  vzájemných  majetkových  vztahů,  práv  a 
povinností společného bydlení a vyživovací povinnosti dle ustanovení § 24a zákona o 
rodině, která je s úředně ověřenými podpisy přiložena k tomuto návrhu.

Důkaz : Smlouva  o  vypořádání  vzájemných  majetkových  vztahů,  práv  a 
povinností společného bydlení a vyživovací povinnosti dle § 24a zákona 
o rodině ze dne 20.10.2011

III.
Žalovaná tímto prohlašuje, že se zcela připojuje k návrhu na rozvod manželství a 

výslovně  souhlasí  se  skutkovými  tvrzenými  v žalobě  obsaženými.  Na  důkaz  toho 
připojuje k tomuto návrhu svůj podpis. 

IV.
K podání tohoto návrhu přistupuje žalobce po zralé úvaze a dohodě s žalovanou. 

Jsou splněny veškeré podmínky stanovené ustanovení § 24a zákona o rodině, rozvod 
manželství není v rozporu se zájmy nezletilého dítěte a proto žalobce navrhuje vydání 
tohoto:

r o z s u d k u :

I. Manželství  žalobce  Jana Novotného a  žalované  Jany Novotné,  uzavřené  dne 
8.8.1998 před Úřadem městské části Praha 8, se  r o z v á d í .  

II. Žádný z účastníků nemá nárok na úhradu nákladů řízení. 

Žalobce i žalovaná se tímto výslovně vzdávají práva osobní účasti na projednání věci o 
rozvod manželství a souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. 

  ……………………………………
Jan Novotný

Připojuji se k tomuto návrhu:

V Praze dne 1.11.2011

  …………………………………….
Jana Novotná



PŘÍLOHA Č. 3

Jana Novotná, r.č. 154873/2888
bytem Praha 5, nám. Kinských 4, 150 00  
(dále jen „matka“) 

a

Jan Novotný, r.č. 235847/2888,
bytem Praha 8, V Horkách 3, 180 00 
(dále jen „otec“)

(matka  a  otec  jsou  dále  společně  označováni  také  jako  „rodiče“  či  „strany“  a  
jednotlivě jako „strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona 
č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění (dále jen „zákon“) tuto:

DOHODU O VÝKONU RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI

1. ÚČEL DOHODY

Účelem  této  dohody  je  upravit  výchovu  a  výživu  nezletilých  dětí  rodičů 
s důrazem na zajištění  všech předpokladů potřebných pro péči  a řádný vývoj 
nezletilých dětí.

2. PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této dohody je zejména (i) ujednání rodičů o tom, že nezletilé děti 
budou  svěřeny  pro  dobu  do  rozvodu  i  po  rozvodu  do  výchovy  matky,  (ii) 
závazek  otce  přispívat  na  výživu  nezletilých  dětí,  to  vše  za  podmínek 
stanovených v této dohodě.

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ

3.1. Manželství rodičů bylo uzavřeno dne 8.8.1998 před Úřadem městské části Praha 
8. Oddací list je registrován v knize manželství matriky Úřadem městské části 
Praha 8 ve svazku II 69, ročník 1998, na straně 326, pod číslem řady 164. Kopie 
oddacího listu tvoří přílohu č.1 smlouvy.

3.2. Z manželství se rodičům narodili dne 7.6.2001 nezletilý syn Jan Novotný a dne 
9.8.2005  syn  Martin  Novotný.  Kopie  rodných  listu  nezletilých  synů  tvoří 
přílohu č. 2 a 3 smlouvy.

3.3. Manželství  rodičů  v  současné  době  neplní  žádnou  z  funkcí  předvídaných 
zákonem, je trvale a hluboce rozvráceno a obnovení manželského soužití nelze 



reálně očekávat. Rodiče spolu nevedou společnou domácnost a nežijí spolu již 
od ledna roku 2011. S ohledem na uvedené skutečnosti podal otec u příslušného 
soudu žalobu o rozvod manželství, ke kterému se matka připojila.

3.4. Poměry rodičů k nezletilém dětem po dobu do rozvodu nejsou dosud upraveny. 

4. VÝCHOVA DĚTÍ

Rodiče  konstatují,  že  s ohledem  na  zájem  nezletilých  synů  Jana  a  Martina 
Novotných, na stabilitě budoucího výchovného prostředí a zázemí, jakož i na 
náležité  kvalitě  ostatních  podmínek  potřebných  pro  její  zdárnou  výchovu 
a vývoj,  přihlédnuto  k výchovným  možnostem  a  schopnostem  rodičů 
samotných, je jejich společnou vůlí, aby nezletilí synové byli v péči a výchově 
matky, Jany Novotné pro dobu po rozvodu manželství rodičů.

5. PŘÍSPĚVĚK NA VÝŽIVU NEZLETILÝCH DĚTÍ

5.1. Otec se touto dohodou zavazuje pro dobu do rozvodu i po rozvodu manželství 
rodičů přispívat na výživu nezletilého syna Jana Novotného částkou 1.500,- Kč 
(slovy: jeden tisíc pět set korun českých) měsíčně, a na nezletilého syna Martina 
Novotného  částkou  1.500,-  Kč  (slovy:  jeden  tisíc  pět  set  korun  českých) 
měsíčně,  a to až do jejich plnoletosti, resp. do ukončení jejich studia/přípravy do 
zaměstnaní, nejvýše však do okamžiku, kdy se dosáhne 26. rok jejich věku. 

5.2. Výživné na každého ze synů v celkové výši 3.000,- Kč je splatné vždy do 20. 
dne  v měsíci  předem,  k rukám  matky  Jany  Novotné,  a  to  hotovostně  proti 
podpisu, počínaje dnem 20.11.2011. Strany společně prohlašují, že do podpisu 
této dohody byla taková povinnost ze strany otce dobrovolně plněna.

6.         STYK S DĚTMI

6.1.    Rodiče se dohodli na styku otce s nezletilými syny v tomto rozsahu. Otec je   
oprávněn se s nezletilými stýkat:

a. každý sudý týden v roce, vždy ve středu od ukončení školního vyučování 
do 20 hod;

b. každý lichý týden v roce, vždy v pátek od 17 hod do neděle do 16 hod;
c. jeden týden během jarních prázdnin v každém lichém roce;
d. tři týdny během letních prázdnin s tím, že je otec povinen si s matkou 

nezletilých dohodnout období styku vždy do 31.5. daného roku;

6.2 Otec  převezme a  odevzdá  nezletilé  v  místě  bydliště  matky.  Matka  připraví  
nezletilé ke styku s otcem. 

7.         DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

7.1. Rodiče  jsou  povinni  se  navzájem  informovat  o  všech  významných  
skutečnostech souvisejících s životem a výchovou nezletilých synů. Rodiče jsou 



zejména povinni se informovat o zdravotním a psychickém stavu dětí, o jejich 
potřebách, studijních výsledcích, zájmech, problémech, atd.

7.2. Rodiče jsou povinni vzájemně projednat všechna významná rozhodnutí týkající 
se života a výchovy nezletilých dětí, zejména jejich studijní zaměření, atd.

7.3. Rodiče  jsou  povinni  umožnit  si  navzájem telefonický  kontakt  s nezletilými  
dětmi, při respektování ochrany zdraví a výchovy nezletilých dětí.

8.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Strany se zavazují, že budou vystupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé 
strany a v souladu s účelem této dohody, a že uskuteční veškeré právní a jiné 
úkony, které se ukáží být nezbytné pro dosažení účelu této dohody a ochranu 
zájmů nezletilých dětí.

8.2. Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi stranami v záležitostech touto dohodou 
upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní 
i písemná ujednání a dohody. 

8.3. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto dohody především 
smírnou cestou.  Spory,  jež nebude možné v přiměřené době vyřešit  smírem, 
budou řešeny, pokud nebude dohodnuto jinak, příslušným soudem ČR.

8.4. Tato  dohoda je  podepsána  v  čtyřech  (4)  vyhotoveních.  Každá  strana  obdrží 
jedno (1) vyhotovení dohody, jedno (1) vyhotovení je určeno pro potřeby soudu 
a jedno (1) vyhotovení je určeno pro potřeby orgánu péče o děti.

8.5. Tato dohoda nabývá platnosti  i  účinnosti ve smyslu ust.  § 26 odst.  3 zákona 
dnem právní moci rozsudku příslušného soudu, kterým bude schválena.  

8.6. Na  důkaz  souhlasu  s  obsahem a  zněním této  dohody,  jakož  i  toho,  že  tuto 
dohodu uzavřeli oba rodiče na základě své svobodné a pravé vůle, nikoliv pod 
nátlakem ani v omylu, strany tuto dohodu podepsaly následovně:

V Praze dne 10.10.2011 V Praze dne 10.10.2011

______________________________ ________________________________
  Jana Novotná Jan Novotný

Přílohy:1.  kopie oddacího listu rodičů
       2.       kopie rodného listu Jana Novotného

       3.       kopie rodného listu Martina Novotného



PŘÍLOHA Č. 4 

Jana Novotná, r.č. 154873/2888
bytem Praha 5, nám. Kinských 4, 150 00  
„na straně jedné“ 

a

Jan Novotný, r.č. 235847/2888,
bytem Praha 8, V Horkách 3, 180 00 
 „na straně druhé“

(účastníci této smlouvy jsou dále též samostatně nazýváni jako „strana“, „smluvní 
strana“, společně jako „strany“, „smluvní strany“ či „manželé“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 24a odst. 1 písm. a) 
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 149 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH 

VZTAHŮ

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této smlouvy je dosáhnout pro dobu po rozvodu manželství  smluvních 
stran úplného a konečného vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a 
povinností  společného  bydlení  a  vyživovací  povinnosti  mezi  rozvedenými 
manžely

1.2 V návaznosti  na  výše  uvedené  smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  uzavřeli 
manželství dne 8.8.1998 před Úřadem městské části Praha 8, u obou se jednalo o 
manželství  první. Poslední  společné  bydliště  manželů  bylo  na  adrese Praha  8, 
V Horkách 3, 180 00. Z manželství se narodili 7.6.2001 nezletilý syn Jan Novotný 
a dne 9.8.2005 nezletilý syn Martin Novotný

1.3 Smluvní strany mají zájem na rozvodu jejich manželství zjednodušenou formou, 
proto  s ohledem na  ust.  §  24a odst.  1  písm.  a)  zákona o  rodině  uzavírají  tuto 
smlouvu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této  smlouvy je  (i)  vypořádání  majetkových vztahů,  (ii)  stanovení 
práv a povinností dotýkajících se společného bydlení, (iii)  stanovení podmínek 
vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely, a (iv) vymezení dalších práv a 
povinností smluvních stran pro dobu po rozvodu.

3. MAJETKOVÉ VZTAHY



3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich společné jmění manželů je ke dni 
podpisu  této  smlouvy  tvořeno  níže  uvedenými  majetkovými  hodnotami  a 
pohledávkami:

• (A) byt o velkosti 2+1 v 1.podlaží v domě čp. 167 v ulici Důlní 6, Praha 6
• (B) účet č. 8765498732/0800 vedený u České spořitelny a.s.

3.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že do jejich společného jmění manželů ke dni 
podpisu této smlouvy nespadají žádné závazky ani dluhy nad rámec běžných 
plateb.

3.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že všechna jejich práva k výše uvedenému 
společnému majetku se vypořádají takto:

(A)Pokud  jde  o  byt,  tak  okamžikem právní  moci  rozsudku,  kterým zanikne 
manželství  smluvních  stran,  se  výlučným  osobním  uživatelem  výše 
uvedeného bytu stane paní  Jana Novotná.  Panu Vladimíru Královi  náleží 
jako  odstupné  částka  100.000,-Kč,  které  mu  bude  zaplaceno  paní  Janou 
Novotnou ke dni 30.1.2012. 

 
(B) Pokud  jde  o  výše  uvedený  bankovní  účet  a  finanční  prostředky na  něm 

uložené,  tak  ten  se  okamžikem  právní  moci  rozsudku,  kterým  zanikne 
manželství smluvních stran, stává osobním účtem Jana Novotného. 

(C) Ohledně  všech  ostatních  movitých  věcí  a  majetkových  práv  manželům 
společným  platí,  že  okamžikem  právní  moci  rozsudku,  kterým  zanikne 
manželství  smluvních  stran,  jsou  ve  výlučném  a  nedílném  majetku  či 
dispozici  té ze  stran,  která  je pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti 
výlučně jako vlastník či oprávněný užívá.

3.4 Do společného jmění manželů nespadá parcela p.č. 643/6 o výměře 1590 m2 

( orná půda) v k.ú. Sázava. Tento pozemek je zapsán na LV č. 1111 pro obec 
Sázava nad Sázavou, k.ú Sázava u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
který  nabyla  Jana  Novotná  darovací  smlouvu ze  dne  1.5.2000.  Dále  pak  do 
společného  jmění  manželů  nespadá  osobní  automobil  Jany  Novotné,  který 
nabyla dědictvím. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že neví o žádném dalším majetku nikoliv nepatrné 
hodnoty, který by se měl stát předmětem této smlouvy a nebyl touto smlouvou 
vypořádán. V případě, že by však takový majetek vyšel najevo, připadá tento do 
vlastnictví té strany, která jej užívala ke dni uzavření této smlouvy, ledaže by se 
smluvní strany dohodly jinak.



3.6 Ohledně ostatních movitých věcí nepatrné hodnoty se smluvní strany dohodly, 
že tyto jednotlivé majetkové hodnoty se stanou výlučným vlastnictvím té strany, 
která je má ke dni podpisu této smlouvy v držení a užívá je.

3.7 Smluvní  strany prohlašují,  že  věci,  které  případně  strany nabudou  do  jejich 
společného jmění manželů od podpisu této smlouvy do její účinnosti, se stanou 
výlučným vlastnictvím té  strany,  která  se  zasloužila  o  jejich  nabytí,  tj.  která 
vynaložila na jejich získání finanční prostředky. 

3.8  Smluvní strany se zavazují, že ode dne podpisu této smlouvy do její účinnosti se 
nezavážou k žádnému závazku, který by spadal do společného jmění manželů. 
V případě,  že  některá  z nich  by  v rozporu  s předchozí  větou  přijala  závazek 
náležející  do  společného  jmění  manželů  smluvních  stran,  pak  je  tato  strana 
povinna takový závazek vypořádat výlučně na své náklady. Bude-li se věřitel 
z takového  závazku  domáhat  úhrady závazku  přejatého  a  přijatého  jedním z 
manželů podle tohoto ujednání  po druhém manželovi,  je tento manžel,  který 
dluh  splnil,  oprávněn  požadovat  po  druhém  manželovi  náhradu  za  plnění 
poskytnutá  věřiteli,  příp.  je  tento  manžel  oprávněn  započíst  tuto  svou 
pohledávku vůči pohledávce, kterou za ním má druhý manžel dle této smlouvy. 
V případě, že nebude započtení možné, je druhý manžel povinen náhradu plnění 
poskytnout do 15 dnů ode dne jejího uplatnění.

3.9 Obě  strany  prohlašují,  že  uvedené  vypořádání  dle  dohody  stran  zohledňuje 
hodnotu  majetku  ve  společném  jmění  manželů  a  dle  názoru  obou  stran 
představuje spravedlivé vypořádání.

4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Manželé se dohodli, že za účelem vypořádání společného jmění manželů, nad rámec 
vypořádání  spočívajícího  v  rozdělení  společného  majetku,  pohledávek  a 
závazků,  jak  uvedeno v oddíle  3,  nebude ani  jedna  ze  stran  po  druhé  straně 
ničeho požadovat. 

    
5. PRÁVA A POVINNOSTI DOTÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO BYDLENÍ

5.1 Smluvní strany dále prohlašují, že jejich bytové potřeba je zajištěna. 

5.2 Právo bydlení obou smluvních stran svědčící k bytu č.2 v domě čp. 167, ul.  v ulici 
Důlní  6, Praha  6,  bude  změněno  po  rozvodu  manželství  na  výlučné  osobní 
užívání bytu Janou Novotnou, přičemž se obě strany zavazují podat návrh na 
vklad do katastru nemovitostí, aby došlo k souladu se skutečným stavem. 

5.3 Tímto  považují  strany  veškerá  svá  práva  společného  bydlení  za  vypořádaná  a 
prohlašují, že mezi nimi nejsou jakákoliv jiná v této smlouvě neuvedená práva 
společného bydlení.



6. VÝŽIVNÉ MEZI ROZVEDENÝMI MANŽELY

6.1 Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  (a  to  i  s  přihlédnutím  k  vypořádání 
majetku ve společném jmění manželů a dalším skutečnostem uvedeným v této 
smlouvě)  po sobě vzájemně nepožadují  výživné ve smyslu ust.  § 92 a  §  93 
zákona o rodině.

    
7. ZÁNIK OSTATNÍCH ZÁVAZKŮ

7.1 Jakékoliv vzájemné závazky stran, které nejsou upraveny touto smlouvou, ať již 
z jakéhokoli důvodu, ke dni podpisu této smlouvy zanikají.

7.2 Pro odstranění jakýchkoliv pochybností je výslovně sjednáno, že účinností této 
smlouvy budou mezi panem Janem Novotným a paní Janou Novotnou existovat 
pouze a výlučně závazky předvídané touto smlouvou. Bez jakéhokoliv omezení 
platí,  že  pokud  by  bylo  vypořádání  vzájemných  vztahů  provedené  touto 
smlouvou,  jak  je  uvedeno  výše  v  článcích  3.  –  6.  této  smlouvy,  prohlášeno 
soudem za  neúplné,  neúčinné  či  neplatné  nebo  se  stalo  neplatným z  jiného 
důvodu, nebude mít tato skutečnost jakýkoli vliv na závazky stran převzaté v 
této  smlouvě  a  smluvní  strany se  zavazují  (i)  nahradit  neplatná  či  neúčinná 
ustanovení  této  smlouvy  platnými  a  účinnými  ustanoveními,  a  (ii)  učinit 
jakékoliv a všechny další právní či jiné úkony potřebné pro to, aby se závazky z 
této  smlouvy  staly  úplnými,  platnými  a  účinnými  tak,  aby  byl  zachován  a 
naplněn  úmysl  stran  zcela  vypořádat  vzájemné vztahy pro dobu po rozvodu 
jejich manželství.

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY STRAN

8.1 Strany prohlašují s veškerou odpovědností, každá samostatně, že v den podpisu 
této smlouvy a s výhradou uvedenou níže v odstavci (a) a (c), po dobu platnosti 
a účinnosti této smlouvy:

(a) jsou oprávněny tuto smlouvu řádně uzavřít a plnit, a to bez jakýchkoli 
dalších souhlasů, povolení i oznámení;

(b) uzavřením této smlouvy není  a nebude porušen jakýkoli  jiný závazek 
příslušné strany;

(c) jsou oprávněnými osobami vzhledem k příslušným právům uvedeným v 
článku 3, 4 a 5 této smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Odstoupení. Smlouva může být kteroukoli stranou ukončena pouze odstoupením 
postupem a z důvodu uvedených v zákoně 40/1964 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění.



9.2 Oddělitelnost. Případná  neplatnost  právních  úkonů  stran  dosud  učiněných  v 
souvislosti s vypořádáním vzájemných vztahů, nebude znamenat neplatnost této 
smlouvy.  Případná  neplatnost  jakéhokoliv  ustanovení  jakékoliv  smlouvy 
neznamená neplatnost této smlouvy.

9.3 Důvěrný charakter informací.   Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní 
související  mají  důvěrný  charakter,  a  žádná  strana  nebude  oprávněna  bez 
souhlasu  druhé  strany zpřístupnit  tyto  informace  třetím osobám,  s  výjimkou 
případu,  kdy je zpřístupnění  těchto informací  vyžadováno právními předpisy, 
nebo  příslušnými  orgány  na  základě  právních  předpisů,  nebo  jedná-li  se  o 
informace již veřejně přístupné nebo těmto osobám již známé, nebo bude-li se 
jednat o zpřístupnění informací nejbližším rodinným příslušníkům (tj. rodičům a 
sourozencům)  a  případně,  druhovi,  se  kterým některá  strana  sdílí  společnou 
domácnost. V případě zpřístupnění informací nejbližším rodinným příslušníkům 
či druhovi je smluvní strana poskytující informace povinna zajistit, aby žádná ze 
zpřístupněných  informací  nebyla  osobami,  jimž  byly  informace  sděleny, 
poskytnuta jakékoli třetí osobě. 

9.4 Součinnost  .  Strany  se  zavazují,  že  budou  vystupovat  v  souladu  s  oprávněnými 
zájmy druhé strany a v souladu s účelem této smlouvy, a že uskuteční veškeré 
právní  a  jiné  úkony,  které  se  ukáží  být  nezbytné  pro  dosažení  účelu  této 
smlouvy.

9.5 Změny a doplňky  . Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami v záležitostech 
touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá 
předchozí ústní i  písemná ujednání a dohody. Jakékoliv změny nebo dodatky 
této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a podepsány oběma stranami 
této smlouvy. 

9.6 Řešení sporů  . Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou 
především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné v přiměřené době vyřešit 
smírem, budou řešeny, pokud nebude dohodnuto jinak, příslušným soudem ČR.

9.7 Rozdělení výtisků  . Tato smlouva bude podepsána v pěti vyhotoveních. Každá strana 
obdrží jedno vyhotovení smlouvy, jedno vyhotovení je určeno soudu pro účely 
řízení o rozvodu manželství smluvních stran. 

9.8 Platnost  a  účinnost  .  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem jejího  podpisu  oběma 
stranami, účinnosti pak dnem právní moci rozsudku o rozvodu jejich manželství. 

9.9 Podpisy stran.   Na důkaz souhlasu s výše uvedeným strany tuto smlouvu podepsaly 
následovně:

V Praze dne  11.10. 2011 V Praze dne  11.10.2011

………………………………………                      ……………………………………
Jana Novotná Jan Novotný



PŘÍLOHA Č. 5

Žádost o aplikaci pavlovského privilegia3

Římskokatolická farnost..................................................................................................................................

č.j.................................................... dne.......................................

Věc: Žádost o zrušení manželství na základě pavlovského privilegia podle kán. 1143 CIC

Dne................................ uzavřeli na........................................................................ občanské manželství

Žadatel (ka): titul, jméno a příjmení................................................................................................................

datum a místo narození....................................................................................... rodné příjmení...............

datum a místo křtu.............................................................................................. v církvi (obřadu)............

(event. kdy a kde hodlá být pokřtěn / a..........................................................................................................)

bydliště.............................................................................................................................................................

stav před občanským sňatkem.........................................................................................................................

a

Nežádající strana: titul, jméno a příjmení........................................................................................................

datum a místo narození....................................................................................... rodné příjmení...............

bydliště.............................................................................................................................................................

stav před občanským sňatkem.........................................................................................................................

Jak bylo prokázáno, že nežádající strana nebyla pokřtěna..............................................................................

Občanské manželství bylo rozvedeno před soudem........................................................................................

rozsudkem č.................................................. ze dne ......................, který nabyl právní moci dne...........

Rozpad manželství zavinil...............................................................................................................................

Interpelace nežádající strany podle kán. 1144 CIC

byla učiněna dne.............................................. s výsledkem...........................................................

nebyla učiněna z důvodu: ....................................................................................................................

Žadatel (ka) chce uzavřít nové manželství s:

titul, jméno a příjmení........................................................................................ rodné příjmení...............

datum a místo narození....................................................................................... stav před sňatkem..........

datum a místo křtu.............................................................................................. v církvi (obřadu)............

bydliště................................................................................................................ náboženské vyznání.......

Jménem žadatele / žadatelky.......................žádám o zrušení manželství na základě pavlovského privilegia.

L.S.
............................

farář (administrátor)

3  http://www.bip.cz/info_dokumenty_stazeni.php
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