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ROZVÃ•DÃ•M SE S TEBOU! - I.
ÃšterÃ½, 18 bÅ™ezen 2008

Platnou Å¾ádost o rozvod lze uskuteÄ•nit uÅ¾ dokonce i prostÅ™ednictvím SMS zprávy - ano, napÅ™íklad v Malajsii Ä•i Spoje
arabských emirátech. Islámský rozvod totiÅ¾ mÅ¯Å¾e probÄ›hnout tím zpÅ¯sobem, Å¾e manÅ¾el své Å¾enÄ› Å™ekne "Rozv
tebou". Od té doby pÅ™estávají být oba lidé manÅ¾eli a prakticky nepotÅ™ebují Å¾ádné úÅ™ední ovÄ›Å™ení...
PÅ™i posuzování problematiky rozvodu manÅ¾elství a rozli&scaron;ení konkrétního typu a tedy i konkrétní podávané Å¾
je potÅ™eba poznat a uvÄ›domit si základní východiska na&scaron;í právní úpravy. Pro rozvod je tÅ™eba existence tzv.
kvalifikovaného rozvratu. Co pÅ™esnÄ› se za tímto termínem skrývá vysvÄ›tluje § 24 Zákona o rodinÄ› : "...jestliÅ¾e je manÅ¾e
tak hluboce a trvale rozvráceno, Å¾e nelze oÄ•ekávat obnovení manÅ¾elského souÅ¾ití". Od této konstrukce je tÅ™eba
odli&scaron;ovat pÅ™íÄ•iny tohoto rozvratu. Zatímco existence rozvratu samého musí být vÅ¾dy prokázána (buÄ• dokazováním
nebo nepÅ™ímo vzhledem k objektivním skuteÄ•nostem), pÅ™íÄ•iny rozvratu se nemusí v urÄ•itém pÅ™ípadÄ› zji&scaron;Å¥o
V ostatních k nim soud pÅ™ihlíÅ¾í.
Prvním rozli&scaron;ením tedy musí být, jde-li o rozvod sporný nebo nesporný (také smlu
V pÅ™ípadÄ›, Å¾e se manÅ¾elé na rozvodu shodnou a shodnou se také na v&scaron;ech souvisejících otázkách (majetek,
bydlení, dÄ›ti), jedná se o nesporný rozvod podle §24a, pÅ™i nÄ›mÅ¾ soud pÅ™íÄ•iny rozvratu nezji&scaron;Å¥uje a celkovÄ›
jedná o velice pohodlné a rychlé Å™ízení pro v&scaron;echny strany. Na rozvrat se v tomto pÅ™ípadÄ› usuzuje z objektivních
skuteÄ•ností : 1) manÅ¾elství muselo trvat alespoÅˆ 1 rok, 2) manÅ¾elé spolu nejménÄ› 6 mÄ›sícÅ¯ neÅ¾ijí a 3) druhý manÅ¾
návrhu pÅ™ipojí. Pokud jsou tyto podmínky splnÄ›ny, má se za to, Å¾e manÅ¾elství je rozvráceno, tak jak popisuje §24. Soud
pak takové manÅ¾elství rozvede, pokud manÅ¾elé pÅ™edloÅ¾í : a) písemné smlouvy s úÅ™ednÄ› ovÄ›Å™enými podpisy úÄ
upravující pro dobu po tomto rozvodu vypoÅ™ádání vzájemných majetkových vztahÅ¯ b) práva a povinnosti spoleÄ•ného
bydlení a c) pÅ™ípadnou vyÅ¾ivovací povinnost. (Tato Ä•ást smlouvy je tedy nepovinná.) Pokud se v manÅ¾elství narodily dÄ›
tak je&scaron;tÄ› d) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravÄ› pomÄ›rÅ¯ nezletilých dÄ›tí pro dobu po
rozvodu.
Pokud se Å¾alobce k návrhu nepÅ™ipojí, nebo se manÅ¾elé nedohodli na uvedených záleÅ¾itostech, nelze podle
§24a postupovat a soud musí pouÅ¾ít obecný §24. PÅ¯jde o tzv. sporný rozvod.
Budou se tedy zji&scaron;Å¥ovat pÅ™íÄ
rozvratu manÅ¾elství a soud je vezme v úvahu. Jde o to, Å¾e na rozvrat se nedá usoudit ze skuteÄ•ností uvedených v §24a a
kvalifikovaný rozvrat manÅ¾elství se musí dokázat jinak.
Existuje je&scaron;tÄ› konstrukce tzv. stíÅ¾eného rozvodu (§24b),
kde je obsaÅ¾ena tzv. tvrdostní klauzule. §24b stanoví, Å¾e "návrhu na rozvod, s nímÅ¾ nesouhlasí manÅ¾el, který se na rozv
manÅ¾elství poru&scaron;ením manÅ¾elských povinností pÅ™eváÅ¾nÄ› nepodílel a jemuÅ¾ by byla rozvodem zpÅ¯sobena
zvlá&scaron;Å¥ závaÅ¾ná újma, soud nevyhoví, pokud mimoÅ™ádné okolnosti svÄ›dÄ•í ve prospÄ›ch zachování manÅ¾elství
PÅ¯jde o velice Å™ídké aÅ¾ ojedinÄ›lé pÅ™ípady, kdy by jeden manÅ¾el byl "nevinný" (o vinu v pravém slova smyslu ale pÅ™
v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nejde!) a nesouhlasil s rozvodem, protoÅ¾e by se ocitl v existenciálnÄ› zvlá&scaron;Å¥ obtíÅ¾né situa
MÅ¯Å¾e se jednat o osoby odkázané na pomoc druhých, které by manÅ¾el lehkomyslnÄ› svévolnÄ› opustil a jim hrozily Å¾ivot
obtíÅ¾e. I takové manÅ¾elství v&scaron;ak soud rozvede, neÅ¾ijí-li spolu manÅ¾elé déle neÅ¾ tÅ™i roky. To je doba, za kter
oba zjevnÄ› dokázali adaptovat na Å¾ivot jeden bez druhého a tedy lze, samozÅ™ejmÄ› pokud jsou splnÄ›ny obecné podmínky
§ 24, takové manÅ¾elství rozvést.
Velmi dÅ¯leÅ¾ité je uvÄ›domit si, jak dÅ¯leÅ¾itou roli hraje, zda se z manÅ¾elství narodil
ZaloÅ¾ení rodiny a Å™ádná výchova dÄ›tí je podle §1 odstavce druhého hlavním úÄ•elem manÅ¾elství. A z toho vyplývá mnoh
závÄ›rÅ¯ i pro úpravu rozvodu. Tak pÅ™ednÄ›, podle § 24 odst.2 "mají-li manÅ¾elé nezletilé dÄ›ti, nemÅ¯Å¾e být manÅ¾elstv
rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem tÄ›chto dÄ›tí, daným zvlá&scaron;tními dÅ¯vody."
pokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ
levé stranÄ› ZDE máte související Ä•lánky,ve kterých mÅ¯Å¾ete dohledat je&scaron;tÄ› dal&scaron;í informace.
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