
KAPITOLA XVIII
ROZVOD PROSTÝ

Rozvod sám je ta nejnudnější část celého rozvodového klání. 
Než k němu dospějete, je většina majetku ve společném 
vlastnictví již rozkradena, rozchvácena či zablokována, dítka jsou 
zmanipulována a buď nenávidí vás, nebo druhého rodiče, přátelé 
jsou rozděleni a nejlepší kusy z knihovny a vinotéky již 
odstraněny do bezpečí k jednostranné konzumaci.

Rozvod je vlastně pouhé formální „odmávnutí“ – a není to jen 
výsada pražských soudů, trpících anonymitou, ale už i soudů 
venkovských. O tom mi již léta se smutkem v hlase referuje 
na pravidelných třídních srazech spolužák z gymnázia, soudící 
„péčka“ na jednom z okresních soudů žírné jižní Moravy, 
všeobecně zvaný Dóža. Ten pěstuje kačeny v bazéně vedle svého 
stavení, takřka přímo sousedícího s farmou Bolka Polívky, a jak 
říká, nic člověka tak nepřipraví na jednání v soudní síni ve věci 
rozkacených manželů, jako ranní kafe provázené pozorováním 
kačen batolících se ke kastrolu pořádně spařených otrub.

Pokud vím, tak Dóža jezdí na soud na kole doprovázen 
obrovským hafanem a jeho rozsudky ve věci péče o děti se 
vyznačují neobyčejným množstvím schválených smírů. Obávám 
se, že je to dáno také tím, že Jeho Ctihodnost se zabývá i dalšími 
zemědělskými činnostmi. Následkem těch nejsou jeho ruce žádné 
ručky intelektuála, leč naopak lopaty, o nichž není radno 
pochybovat, že v případě obšírnější prezentace rodinných neshod 
v soudní síni by mohly dopadnout někam úplně jinam než 
na spisy.

Stejně tak je hnedlinko zřejmé, že pan předseda senátu nestrpí, aby
kvůli nějakým manželským hádkám úplně cizích lidí nebylo 

1



pokrmeno včas. Avšak doby, jak pravil, kdy se usiloval hlavy 
napravovat, manžele nerozvádět a vést je ke křesťanskému 
vzájemnému odpuštění podpořenému výrazy, za které by se ani 
protagonisté filmu „Kurvahošigutentag“ nemuseli stydět, jsou už 
dávno pryč. Prostě co se chce rozvést, tak to se stejně rozvede. A 
jde jen o to, aby se to nepozabíjelo dřív, než se podaří, aby se ti 
dva od sebe dostali.

Proto stejně jako jsem vám doporučovala, abyste zapomněli 
na výživné rozvedeného manžela, doporučuji, abyste zapomněli 
i na to, že s rozvodem nebudete souhlasit. Výsledek vyjde 
nastejno, tak proč si drásat nervy. Rozvod může být v zásadě 
sporný a nesporný. Nervy jsou při obou stejné, při tom nesporném,
řekla bych, ještě větší, neboť podmínkou nesporného rozvodu je, 
že rozvádějící se manželé předloží soudu dohodu, ve které je 
vypořádán veškerý majetek, a je jasné, kdo kde bude nadále 
bydlet. Takže to největší drama si odbudete doma u „kulatého 
stolu“, případně po SMS-kách, e-mailech, telefonátech a 
vzkazování po rodičích, dětech, (ještě) společných kamarádech, 
případně podřízených v zaměstnání.
Přes nadřízené bych to nezkoušela, to byste mohli řešit nejen 
rozvod, ale také podporu v nezaměstnanosti, což by při dnešním 
chaotickém uspořádání sociálního systému byl bonus, o který není
třeba usilovat. Otázka úpravy bydlení je v dnešní době naštěstí už 
hodně nadbytečná, protože sehnat nájemní byt je pouze otázkou 
peněz. Dohodu o bydlení a rozdělení společného jmění manželů 
lze sepsat do jedné listiny.

Pokud v tom nejsou nemovitosti, dá se to při troše dobré vůle 
vměstnat na jednu stranu. Když v tom nemovitosti jsou, tak tam 
musí být uvedeny se všemi náležitostmi, všemi číslíčky, 
parcelami, příslušenstvím, prostě se vším všudy, protože dohoda 
o vypořádání SJM slouží nejenom k snadnému rozvodu, ale až se 
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ten rozvod odehraje, slouží i k zápisu do katastru nemovitostí. 
Na katastr se dohoda dodává s rozvodovým rozsudkem opatřeným
razítkem o právní moci rozsudku. Proto musí mít tato dohoda 
všechny náležitosti tak, aby na katastru „prošla“.

Jelikož katastrální úřady jsou místa, kde hnidopišství vítězí 
na plné čáře, je na místě vyzbrojit se příslušnou opatrností, ba 
někdy i právní radou, a věnovat takovému ustanovení dohody 
s vypořádáním nemovitosti pozornost o hodně větší než 
nepatrnou. Protože představte si tu situaci, kdy máte soudem 
schválenou dohodu o vypořádání SJM, jste šťastně rozvedeni a 
začnete svého čerstvého ex- nahánět, protože ve smlouvě je něco 
uvedeno špatně a převod nemovitosti nelze zapsat. V případě, že 
se s bývalým či bývalou nedomluvíte, máte o další radovánky a 
tahanice po soudech postaráno na léta. 

Když máte upraveny poměry k dětem, pracně jste vypotili dohodu 
o vypořádání majetku a o bydlení, nastane aplikace ustanovení 
§ 24a Zákona o rodině, totiž již avizovaný rozvod dohodou. Jeho 
aplikace může přinést jeden zvláštní bonus: jestliže totiž prohlásíte
– buď oba, nebo jeden z dvojice, že netrváte na osobní účasti 
u řízení, proběhne soud bez vaší přítomnosti a rozsudek vám 
přijde rovnou domů.

Abyste toho stihli co nejvíce a stresující cesty na soud eliminovali 
pokud možno úplně, je možno také do návrhu uvést, že se 
vzdáváte práva na odvolání. A to v případě, že soud návrhu 
na rozvod manželství vyhoví. Takovýto návrh na rozvod 
manželství doporučuji doplnit také úředně ověřenými podpisy. 
Soud vám určitě se slzou v oku vyjde vstříc, protože za tak snadno
získanou „čárku“ vyřízeného soudního spisu vás nejen s radostí 
rozvede, ale určitě by vás i rád zulíbal se slovy „a příště přijďte 
zas.“ 
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Že se na soud nebudete muset dostavit vůbec, jsem ovšem maličko
přehnala. Minimálně jednou tam budete muset zaběhnout, a to 
za účelem vyznačení takzvané právní moci. Laicky řečeno 
rozsudek, který má na svém konci otisknuté krásné fialové kulaté 
razítko se státním znakem, dostane ještě jedno, a to hranaté, 
umístěné obvykle na první stránce vlevo nahoře. Tam je napsáno, 
kdy bylo toto razítko č. 2 na rozsudek umístěno a hlavně tam bude
uvedeno datum, odkdy ten rozsudek platí.

Druhé razítko je velmi důležité, protože od chvíle, kdy rozsudek 
platí, čili nabyl právní moci, počíná několik lhůt. Jednou z nich je 
měsíční lhůta, v níž si rozvedený manžel, jenž si při sňatku vzal 
jméno druhého manžela, může zase požádat o svoje příjmení 
původní.

To bývá pěkná časová honička. Zvláště když se s právní mocí 
strefíte do období prázdnin, kdy je v kancelářích málo lidí a spis 
se pořád potuluje někdo mezi písařkou, patřičnou kanceláří 
příslušného civilního senátu, který vás rozváděl, a informačním 
centrem dotyčného soudu. Než razítko právní moci ulovíte, může 
se snadno stát, že měsíční lhůtu chytnete za poslední malinký 
zbyteček času. Proto jestliže se chystáte vrátit se ke svému 
původnímu příjmení, pamatujte na to zavčasu a právní moc pěkně 
hoňte. 

Stejně tak od okamžiku právní moci plynou i další lhůty, zejména 
ta, ve které si musíte změnit občanku. Ale i když přijdete 
k příslušnému okénečku na svém úřadě později, hlavu vám 
neutrhnou. Maximálně, když už bude lhůta za příliš mnoha 
obzory, budete potrestáni pořádkovou pokutou. Aspoň si pro příště
zapamatujete, že i správní řád je právní norma, kterou je nutno 
dodržovat. 
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Sporný rozvod neobsahuje vypořádání společného jmění manželů 
a dohodu o bydlení, i u něj však musí být nejdříve rozhodnuto 
o dítkách. To, že se jedná o rozvod „sporný“, však neznamená, že 
nutně musíte do svého rozvodového návrhu vytlačit všechen hnis, 
který se za léta ve vás nashromáždil. Doporučuji naopak, abyste 
uváděli konkrétních důvodů co nejméně, protože, konec konců, 
jde o to prokázat, že manželství „bylo hluboce a trvale 
rozvráceno“.

Po tom, jak k tomu rozvratu došlo, nemusí nikomu nic být. 
Pamatujte, že váš žalobní návrh by se také mohl dostat někdy 
v budoucnu do rukou vašich dětí (a pamatujte – soudní spisy se 
v zásadě neskartovávají, takže přetrvávají desetiletí!) a možná by 
se jim moc nelíbilo nejen to, co by se dočetly, ale především to, že
jste něco takového vůbec napsali. Osobně jsem ve věci návrhu 
na rozvod manželství dospěla k floskuli, kterou si vám zde 
dovolím doporučit. Neboť je opakovaně prověřeno, že u soudů 
„proleze“ a přitom je tak krásně neurčitá, že si nikdo nezadá a 
nikdo neztratí tvář. Zní takto:

1/  Podání  navrhovatele/navrhovatelky  o  rozvod  manželství  je
výsledkem jeho/jejích dlouhodobých úvah, v některých aspektech
již  několikaletého  charakteru.  Navrhovatel/  navrhovatelka  se
nedomnívá, že by bylo vhodné seznamovat soud s podrobnostmi
těchto svých úvah, ubezpečuje však soud, že jeho/její rozhodnutí
podat návrh na rozvod není unáhlené a není podmíněno jinými
okolnostmi,  než  jeho/její  dlouhodobou  nespokojeností
v manželství.  To  již  dospělo  do  takové  míry,  že  zápory  vysoce
převážily nad klady tohoto v podstatě již formálního vztahu, a to
včetně  zájmu  nezletilého  dítěte.  V současné  době  je  manželství
v podstatě pouze spotřebním společenstvím.
2/ S ohledem na řadu dalších, velmi senzitivních okolností, by se
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navrhovatel/navrhovatelka  rád/a  vyhnul/a  líčení  podrobností,
které jej/ji  k návrhu na rozvod řízení vedly.  Prohlašuje však, že
tyto  důvody  mají  původ  v osobnostních  charakteristikách  obou
manželů  a  jsou  tedy  v zásadě  nezměnitelné,  tedy  trvalého
charakteru.
3/ Navrhovatel/navrhovatelka v žádném případě nemá zájem 
na udržení manželství, neboť je přesvědčen/a o tom, že v průběhu 
uplynulých let již pro udržení manželství učinil/a maximum – více 
již není ani schopen/schopna, ani ochoten/ochotna učinit.

Jestliže soud dostane do rukou takovýto návrh na rozvod 
manželství, pravděpodobně bude hledat způsob, jak naplnit literu 
zákona a prokázat, že manželství je skutečně „hluboce a trvale 
rozvráceno“. Když se z vás soud bude snažit vydolovat příčinu 
rozvratu obzvláště urputně, můžete vždy uvést, že tím byly 
„setrvalé neshody ve finančních otázkách.“ Určitě to bude 
prohlášení pravdivé, protože ukažte mi manželství, ve kterém se 
nikdo za léta nepohádal o peníze.

Je samozřejmě možné, že narazíte na soudce, který bude 
považovat za nutné se přes vaše elegantní podání ve věci šťourat, 
ale myslím si, že to je krajně nepravděpodobné. Nebezpečí hrozí 
spíše od protistrany, tedy nastávajícího ex-partnera, v němž vzkypí
žluč a dospěje k přesvědčení, že teď vám to nandá. V takových 
chvílích začnou advokáti protistran postupovat v dojemné shodě 
spočívající v přidušení nikoliv protistrany, ale vlastního klienta. 
Každý normální a rozumný advokát vám totiž řekne, že jestli něco
skutečně nemá smysl, tak je to prskání jedů u rozvodového soudu. 
Jediné, čeho docílíte, je, že jako blbec vypadáte vy sám.

Představa „hlasu lidu“, který obecně advokáty pohrdá, či je přímo 
nenávidí, že schválně spory prodlužují, aby ze sporu vydobyli 
další palmáre, je v naprosto převažující části (a mám na mysli 
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tak 99 % případů) nepodložená. Přiživovat se na hádkách 
cholerického klienta a ponoukat jej k dalšímu protahování sporu 
má pouze jediný důsledek: naprosto pravidelné nezaplacení 
poslední, případně poslední a předposlední, případně poslední, 
předposlední a předpředposlední faktury. Na těchto sporech 
advokát nemůže zbohatnout.

Neváhejte tedy a poslední velké intermezzo svého skutečného 
rozchodu se svou polovičkou proveďte důstojně, přímočaře, 
bez emocí a v době co nejkratší. Vrátí se vám to minimálně 
na vašich nervech. Jak uvidíte v dalších kapitolách, ještě je budete 
zatraceně potřebovat.

Shrnutí základního rozvodového manuálu:
1/ Samotné rozvodové řízení je nejjednodušší částí rozchodu 
s manželem a je zbytečné je jakkoliv komplikovat. Nemůžete 
v něm získat naprosto žádné body ani pro výživné manžela, ani 
pro rozdělení SJM. Tedy skoro, o čemž bude pojednáno dále. 
Pokud by měly důvody rozvodu mít podstatný vliv na způsob 
vypořádání SJM, je na to potřeba pamatovat předem, nejlépe ještě 
před podáním žalobního návrhu a pořádně si všechno předem 
rozmyslet. Podání návrhu, který by měl mít relevantní důsledky, je
jedním z takticky nejobtížnějších rodinně-právních manévrů, takže
pozor na něj.
2/ Rozvod může být buď sporný, nebo nesporný. V obou 
případech musí být nejdříve vyřešena otázka dětí. K návrhu 
na rozvod manželství přímo přistupujete – doporučuji vřele - 
pouze v tom případě, kdy buď máte dítka zletilá, tedy starší 
osmnácti let, nebo společná dítka nemáte.
3/ Návrh na nesporný rozvod musí obsahovat dohodu o tom, jak 
kdo z manželů bude bydlet a dohodu o vypořádání celého 
společného jmění manželů. Tato dohoda musí být opatřena úředně 
ověřenými podpisy. 
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4/ Nesporný rozvod může proběhnout i za vaší nepřítomnosti, 
pokud výslovně do návrhu tuto možnost uvedete. V návrhu se také
můžete vzdát práva na odvolání pro případ, že soud všemu 
v návrhu vyhoví.
5/ Sporný rozvod neznamená, že na protistranu musíte naházet 
všechnu špínu. Může znamenat pouze to, že v době podání návrhu
na rozvod nejste schopni uzavřít dohodu o vypořádání společného 
jmění manželů a bydlení.
6/ Jestliže „dohodu“ dodáte k návrhu na rozvod, který byl veden 
jako sporný, je možné návrh na rozvod přeměnit v řízení 
o nesporném rozvodu. Původní návrh vám drží „místo v pořadí“ 
k projednání. Do doby, než se domluvíte o sporných otázkách, 
čekáte na nařízení jednání.
7/ Podání sporného návrhu je obvykle velmi dobrým 
akcelerátorem pro dosažení dohody, neboť druhá strana obvykle 
konečně pochopí, že nastal konec legrace a je potřeba jednat 
s rozvahou.
8/ Zajisté netřeba připomínat, že to je vaše manželství, váš rozvod 
a váš život, takže to jste vy, kdo za něj nese plnou zodpovědnost a 
jste také jediný/jediná, kdo může celou tuto záležitost dotáhnout 
do zdárného konce, ať je tím koncem cokoliv.
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