Rozvod manželství, úprava poměrů k nezletilým dětem,
úprava styku
Oprávněn jednat
Rodič, zákonný zástupce, opatrovník. V návrhu na úpravu styku i prarodiče.
Podmínky a postup řešení
Před podáním návrhu na rozvod manželství, či návrhu na úpravu styku, lze rodinnou situaci
řešit na oddělení sociálně – právní ochrany dětí ÚMČ Praha 4. Rozvodovou situaci, kde jsou
nezletilé děti, problémy se stykem lze bezplatně také konzultovat na oddělení sociálně právní
ochrany dětí. Řešením je podání návrhu na úpravu výchovy a výživy, podání návrhu na
rozvod, podání návrhu na úpravu styku.
Zahájení řešení
Konzultace na oddělení sociálně právní ochrany dětí při obecním úřadu obce s rozšířenou
působností (např. ÚMČ Praha 4), podáním návrhu k příslušnému soudu. Oprávněn k podání
návrhu je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Na které instituci řešit
Na okresním/obvodním soudu v místě bydliště dítěte – podáním některého z výše uvedených
návrhů. Na ÚMČ Praha 4, odboru sociálním, oddělení sociálně-právní ochrany.
Kde, s kým a kdy
Situaci je možné řešit ve chvíli, kdy se vztahy mezi rodiči (manželi) začínají komplikovat v
rámci vzájemného soužití a alespoň jeden z nich chce tuto situaci řešit nejen prostřednictvím
soudního rozhodnutí.
Potřebné doklady
Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti.
Potřebné formuláře
Vzory návrhů je možné získat na ÚMČ Praha 4, odboru sociálním, oddělení sociálně-právní
ochrany.
Poplatky a úhrada
Návrh na rozvod – před podáním návrhu na okresním/obvodním soudu je nutné si zakoupit
kolek ve výši 2 000,-Kč, je možné ho zakoupit i v podatelně obvodního soudu. Opatrovnická
řízení (úprava poměrů k nezletilým dětem, úprava styku) jsou bez soudních poplatků.
Postup dle předpisu
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění.
Opravné prostředky
Do rozsudku okresního/obvodního soudu je možné podat odvolání do 15ti dnů ode dne
doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím toho okresního/obvodního soudu, který
rozhodoval o věci v první instanci ke krajskému/městskému soudu, písemně, ve trojím
vyhotovení.

