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Adresa žadatele: 

 ........................................................  

 ........................................................  

 ........................................................  

Tel.:  .................................................  

E-mail:  .............................................  

 

Biskupství královéhradecké 
Diecézní církevní soud 
Velké náměstí 35 
CZ-500 01 HRADEC KRÁLOVÉ 

V  .....................................  dne  ........................  

Žádost o rozvázání nesvátostného manželství ve prospěch víry 

Žádám o rozvázání níže uvedeného manželství: 

Základní údaje: manžel manželka 

Titul, jméno a příjmení 
(rodné příjmení) 

  

Datum a místo narození   

Datum, místo a obřad křtu 
(ve které církvi) nebo datum 
přijetí do katechumenátu 

  

Nynější povolání – zaměstnání   

Stav před uzavřením 
tohoto manželství 

  

Věk v době uzavření manželství   

Nynější stav   

Nynější adresa manžela / manželky rozvazovaného manželství:  ...................................................  

 .................................................................................................................................................  

Datum a místo uzavření rozvazovaného manželství:  ...................................................................  

Forma uzavření manželství (v katolické církvi, jiné církvi, civilně):  ................................................  
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Toto manželství bylo rozvedeno rozsudkem 

Okresního / Městského / Obvodního soudu v  ............................................  ze dne  .......................  

čj.  ............................... , který nabyl právní moci dne  .......................  . 

Datum definitivního odloučení:  ......................  

Žádost o civilní rozvod podal manžel / manželka (nehodící se škrtněte). 

Žily strany společně i poté, co strana nepokřtěná přijala křest?  ano / ne 

Z tohoto manželství se narodily děti: 

Jméno a příjmení Datum narození Datum, místo a obřad křtu 

   

   

   

   

   

Pokud partner(ka) rozvazovaného manželství byl(a) nepokřtěn(a), nebo pokud já, jako žada-
tel(ka), jsem nebyl(a) dříve pokřtěn(a) či i nyní jsem nepokřtěn(a), pak má tvrzení o nepřijetí 
křtu mého manžela / manželky mohou potvrdit tito svědkové (uveďte jméno, příjmení, adresu, 
tel. kontakt a vztah k vám nebo vašemu bývalému manželovi / manželce): 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

(Nezapomeňte, že je zapotřebí uvést také svědky s blízkým vztahem ke druhé straně, zvláště 
v případě, kdy je pravděpodobné, že ona se řízení nebude účastnit, aby hledání pravdy bylo co 
nejobjektivnější.) 

Důležité upozornění: Svým podpisem v závěrečné části formuláře potvrzujete, že jste výše 
uvedené svědky informoval(a) o skutečnosti jejich účasti v řízení, zavazujete se také, že jim uhradíte 
případné náklady spojené s podáním jejich svědectví a zaručujete se, že uděláte vše proto, aby se 
dostavili k výslechu. 
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Údaje týkající se uvažovaného budoucího sňatku v katolické církvi: 

Nastávající manžel / manželka: 

Titul, jméno a příjmení (rodné příjmení)  

Datum a místo narození  

Datum, místo a obřad křtu (ve které církvi) 
nebo datum přijetí do katechumenátu 

 

Nynější povolání – zaměstnání  

Nynější stav  

Bydliště (adresu, tel. kontakt)  

Pokud byl ještě jiný (předchozí) sňatek výše uvedené osoby, je třeba doložit oddací list a rozvodový 
rozsudek, a také případný rozsudek církevního soudu nebo prohlášení neplatnosti manželství. 

Datum a místo uzavření předchozího man-
želství nastávající(ho) manžela / manželky 

 

Rodné jméno a příjmení manžela / manželky 
tohoto předchozího manželství 

 

Počet dětí narozených z tohoto manželství  

Pokud manželství, které se má uzavřít v katolické církvi, bylo již dříve uzavřeno civilně nebo jiným 
obřadem, uveďte: 

Datum a místo uzavření tohoto manželství  

Forma uzavření manželství 
(v náboženské společnosti, civilně) 

 

Děti narozené z tohoto již existujícího svazku: 

Jméno a příjmení Datum narození Datum, místo a obřad křtu 

   

   

   

Rád(a) bych uzavřel(a) církevní manželství. Proto prosím Svatého otce o milost rozvázání mého 
nesvátostného manželství. 

  ................................................  
 podpis žadatele 
Přílohy: 

 Potvrzení o křtu obou budoucích manželů i jejich případných dětí (pokud byl křest) 
 Prosba Svatému otci o udělení milosti «in favorem fidei» 
 Potvrzení o sňatcích (církevní i civilní) 
 Kopie rozsudků civilních soudů o rozvodech 
 Kopie rozsudků církevních soudů a jiná prohlášení o neplatnosti manželství 
 Doporučení duchovního správce k udělení milosti 
 Další dokumenty (lékařské zprávy, policejní dokumenty apod.) 


