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ROZVOD ÄŒEÅ KY - V CIZINÄš ÄŒI DOMA?
StÅ™eda, 18 bÅ™ezen 2009

Dobry den, pred 9 lety jsem se vdala v Kolumbii, meli jsme cirkevni snatek. S manzelem jsme pote registrovali snatek na
matrice v Brne, ale nezijeme v CR. Souhlasime oba s rozvodem a chteli bychom vedet , jestli je mozne rozvest se
nejdrive v Kolumbii a potom co je potreba k registrovani rozvodu v CR - nebo jestli se musime rozvest v Kolumbii a take v
CR. Moc dekuji za odpoved. Linda
Ve vÄ›cech manÅ¾elských (tedy v pÅ™ípadÄ› Å™ízení o zru&scaron;ení manÅ¾elství rozvodem, o neplatnost manÅ¾e
zda tu manÅ¾elství je, Ä•i není) je pravomoc Ä•eských soudÅ¯ dána, je-li alespoÅˆ jeden z manÅ¾elÅ¯ Ä•eským státním obÄ•an
Pokud není Å¾ádný z manÅ¾elÅ¯ Ä•eským obÄ•anem, je pravomoc Ä•eského soudu dána, má-li zde alespoÅˆ jeden z manÅ¾e
pobyt a mÅ¯Å¾e-li být rozhodnutí soudu uznáno v domovských státech obou manÅ¾elÅ¯, nebo má-li alespoÅˆ jeden z manÅ¾e
v ÄŒeské republice pobyt del&scaron;í dobu, pravomoc Ä•eských soudÅ¯ je také dána u Å™ízení o neplatnost manÅ¾elství, kte
se má podle Ä•eského práva vyslovit i bez návrhu, pokud manÅ¾elé v ÄŒR Å¾ijí.
Ve vÄ›cech výchovy a výÅ¾ivy nezletilýc
jiných vÄ›cech jich se týkajících, jsou-li Ä•eskými obÄ•any, je dána pravomoc Ä•eských soudÅ¯ i tehdy, Å¾ijí-li v cizinÄ›. Pravom
Ä•eských soudÅ¯ je dána také pro Å™ízení o výÅ¾ivném proti Ä•eskému obÄ•anu, proti nÄ›muÅ¾ je uplatÅˆován nárok nezletilý
cizincem bydlícím v cizinÄ›, a pro Å™ízení, v nÄ›mÅ¾ Ä•eský obÄ•an navrhuje proti nezletilému cizinci bydlícímu v cizinÄ› zru&s
nebo zmÄ›nu rozhodnutí Ä•eského soudu. V rozhodnutí, kterým se ru&scaron;í manÅ¾elství rodiÄ•Å¯ nezletilého cizince Å¾ijícíh
území ÄŒeské republiky, upraví soud práva a povinnosti rodiÄ•Å¯ k dítÄ›ti pro dobu po rozvodu, pokud se nezletilý bude
zdrÅ¾ovat na zdej&scaron;ím území a pokud orgány jeho domovského státu neuÄ•iní jiné opatÅ™ení.
Rozvod manÅ¾elství
ale také Å™e&scaron;it v zemi druhého manÅ¾ela, s tím, Å¾e rozhodnutí tohoto státu o rozvodu mÅ¯Å¾e být v ÄŒeské republ
uznáno na základÄ› zvlá&scaron;tního návrhu adresovaného Nejvy&scaron;&scaron;ímu soudu ÄŒeské republiky. AÅ¾ po
jeho rozhodnutí, Å¾e cizí rozhodnutí uznává, má toto rozhodnutí právní úÄ•inky v ÄŒeské republice (do té doby je tÅ™eba na
Ä•eskou obÄ•anku pohlíÅ¾et z formálního hlediska jako na dosud nerozvedenou). JestliÅ¾e bylo jiÅ¾ Å™ízení v cizím státÄ› za
je vhodné, aby jiÅ¾ v tomto státÄ› bylo ukonÄ•eno a následnÄ› je tedy tÅ™eba Å¾ádat o uznání rozhodnutí v ÄŒeské republice
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