
Užitečné kontakty 
 

Okresní soud Ústí nad Orlicí 
Ústí nad Orlicí – Husova 975, tel: 465 567 111 

Úřad práce – kontaktní místo - dávky 
Ústí nad Orlicí – 17. listopadu 1394, tel: 950 172 504 

Lanškroun – Nám. J. M. Marků 8, tel: 950 172 250 

Králíky – Karla Čapka 316, tel: 950 172 235 

Vysoké Mýto – Jiráskova 179, tel: 950 172 268 

Žamberk – Nádražní 833, tel: 950 172 503 

Česká Třebová – Na Strouze 1643, tel: 950 172 210 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
Ústí nad Orlicí – Dělnická 1405, tel: 465 514 512 

Lanškroun – Nám. J. M. Marků 8, tel: 465 385 263 

Králíky – Karla Čapka 316, tel: 465 670 861 

Vysoké Mýto – Žižkova 272, tel: 465 466 223 

Žamberk – Nádražní 833, tel: 465 670 231 

Česká Třebová – Habrmanova 1642, tel: 465 500 231 

Manželská a rodinná poradna 
Ústí nad Orlicí – Na Pláni 1343, tel: 733 522 278 

Svitavy - Riegrova 2063/11, tel: 604 867 581 

Pardubice – Mozartova 449, tel: 603 273 948 

Okresní státní zastupitelství 
Ústí nad Orlicí – Milana Rastislava Štefánka 980 

tel: 465 521 178 

Intervenční centrum  
Pardubice – Erno Košťála 980 

tel: 466 260 528 

Orlickoústecká nemocnice, a. s. 
Ústí nad Orlicí – Čs. Armády 1076 

tel: 465 710 111 

Dona Linka – nepřetržitá tel. pomoc 
tel: 2 51 51 13 13 

 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

OBČANSKÁ  PORADNA 
 

Člen asociace občanských poraden 
 (odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb.) 

 

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 
  465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) 

 

Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět. 
   

e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 
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Česká Třebová 9 - 12                
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Občanská poradna
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Na všech na  kon t ak tn í  m í s ta  j e  m ož né  se  ob j ed n at .  

Aktuáln í  provozní  dobu si ,  prosíme,  ověřte.  
 

OP Ústí nad Orlicí 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 

OP Česká Třebová 
Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
 

OP Králíky 
Základní škola Králíky 
Moravská 647, 561 69 Králíky 
 

OP Vysoké Mýto 
Centrum sociálních služeb 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 

OP Letohrad 
Zdravotní středisko 
Družstevní 815, 561 51 Letohrad 
 

OP Lanškroun 
Centrum sociálních služeb 
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 

  

             

 
 
 

Stručný průvodce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Rozvod je podstatným zásahem do života 
Vašeho, Vašeho partnera i Vašich dětí.  

 
 
 

Vydala Občanská poradna Ústí nad Orlicí. 



 

 

Soud může manželství rozvést, jestliže je 
tak trvale a hluboce rozvráceno, že nelze 
očekávat obnovení manželského soužití. 

Manželství soud nerozvede, dokud není 
rozhodnuto o péči o nezletilé děti. 

 

Rozvod důkladně zvažte. 

Zvažte návštěvu partnerské, manželské či 
rodinné poradny. 

K nápravě manželství je zapotřebí snahy ze 
strany obou manželů. 
 

Pokud máte obavy, že by manžel/ka mohl/a 
před rozvodem manželství zadlužit, můžete 
požádat o zúžení SJM až na běžné vybavení 
domácnosti. 

Zvažte, jakým způsobem s manželem/kou 
zabezpečíte chod společné domácnosti před 
rozvodem. 

Typy rozvodu: 
- nesporný, tzv. smluvený – manželé se 

domluví na péči o nezletilé děti i na 
rozdělení majetku 

- sporný, tzv. klasický – druhý z manželů 
s rozvodem nesouhlasí 

 

Jste-li přesvědčeni o rozvodu, pokuste se 
domluvit na smluveném rozvodu. Smluvený 
rozvod je dohoda manželů, kterou soud 
schvaluje. Smluvený rozvod je rychlejší 
a citlivější než klasický.  

 

 

Rozvodové řízení začíná podáním 
návrhu na rozvod k soudu. 

K sepsání a podání návrhu na rozvod není 
potřeba právník. 

 

Obsah návrhu na rozvod se liší podle typu 
rozvodu. 

Návrh na rozvod musí vždy obsahovat informace 
o žalobci a žalovaném (obou manželích), o datu 
a důvodu uzavření manželství, o jeho průběhu, 
o narozených dětech a o důvodu rozvratu 
manželství. Dále musí obsahovat datum a podpis 
žalobce, při smluveném rozvodu i podpis 
žalovaného - druhého manžela.  

Doporučujeme nechat podpisy ověřit. 

Návrh podejte u okresního soudu podle Vašeho 
posledního společného bydliště.  

Návrh můžete podat osobně na podatelně 
okresního soudu, nebo doporučeným dopisem. 

Soudu doručte 2 kopie návrhu. Jedna zůstává 
v soudním spisu, druhou soud s razítkem doručí 
manželovi/manželce. 

Návrh na rozvod je zpoplatněn kolkem 2.000 Kč. 
Pokud kolek nevylepíte při podání, soud Vás 
k zaplacení kolku vyzve. Tím se však řízení 
protahuje. 

Pokud jste v tíživé finanční situaci, můžete 
požádat soud o osvobození od soudních 
poplatků. Budete muset doložit své příjmy. 

 

 

Připravte se, že Vás po rozvodu čeká 
mnoho zařizování. 

 

Manželství je rozvedeno poté, co rozsudek 
nabude právní moci (po uplynutí 15ti denní 
odvolací lhůty). 

Od nabytí právní moci rozsudku se 
rozsudkem strany musí řídit, tzn. 
respektovat stanovený styk s dětmi, platit 
výživné, popř. se vystěhovat. 

Při rozvodovém řízení i po rozvodu 
spolupracujte se „Sociálně-právní ochranou 
dětí.“ 

Do 3 let po rozvodu je vhodné vypořádat 
společné jmění manželů. 

Do 1 měsíce po rozvodu lze bezplatně změnit 
příjemní a to na příjmení předchozí. 

Příjmení nezletilých dětí lze po rozvodu změnit 
pouze se souhlasem druhého rodiče. 

Pokud máte s bývalým/ou manželem/kou 
odlišné životní úrovně, můžete žádat 
výživné rozvedeného manžela. 

Za dluhy vzniklé po rozvodu manželství je 
odpovědný každý z manželů sám. 

Rozvodem ani jeden z rodičů neztrácí 
rodičovské povinnosti. 

Pokud v důsledku rozvodu měníte bydliště, 
nezapomeňte důležitým institucím ohlásit 
změnu adresy. 


