
Vzor elektronické žádosti – návrh na rozvod manželství – nesporný rozvod

Návrh na rozvod manželství dle § 24 o rodině 

Příjemce: Obvodní soud Brno, Polní 994/39, 608 01 BRNO

Žalobce: Aneta Zraněná, bytem Rozvrácená ves 1201, 123 89 ROZVRÁCENÁ VES
Žalovaný: Oldřich Zraněný, bytem Rozvrácená ves 1201, 123 89 ROZVRÁCENÁ VES

I.
Dne 01. 01. 2011 jsme uzavřeli manželství na Městském úřadě Rozvrácená ves. Z mé strany se 
jednalo o první manželství, u odpůrce Oldřicha Zraněného o druhé. Oba dva jsme občany České 
republiky a máme spolu syna Tobiáše. Naše poslední společné bydliště se nacházelo na adrese 
Rozvrácená ves 1201, 123 89 ROZVRÁCENÁ VES.

Důkazy/přílohy:
• Oddací list ze dne 01. 01. 2011
• Výpověď obou účastníků (žalobce i žalovaného)
• Občanské průkazy účastníků
• Rodný list dítěte
• Soudní poplatek je zaplacen vylepením kolku 1000 Kč na tomto návrhu

II.
Manželství jsme uzavřeli po zhruba 6měsíční známosti. Poznali jsme se v práci a spojovaly nás 
společné zájmy i vášeň k tomu, co děláme. Ač byla svatba uspěchaná, prožili jsme spolu krásných 5 
let ve společné domácnosti. Krátce po 5. výročí naší svatby začal být manžel odtažitý, domů se 
vracel pozdě a tvrdil mi, že pracuje, ačkoliv z práce vždy odcházel před koncem pracovní doby.

Před šesti dny, tj. 23. 02. 2016 jsem manžela zahlédla v místní restauraci s jinou ženou, k níž choval 
velkou náklonnost. Když jsem mu zavolala, tvrdil mi, že je na služební cestě, a ozve se mi později. 
Domů se vrátil pozdě večer s vymyšlenou historkou o práci – po krátkodobém nátlaku se ale 
přiznal, že udržuje vztah (i intimní) s jinou ženou, s níž je šťastný.

Po společné debatě jsme došli k závěru, že spolu už nechceme nadále žít, a bude nejlepší, pokud se
rozvedeme. Naše manželství je nenávratně rozvráceno, k žalovanému už nemám důvěru, a s 
rozvodem oba dva souhlasíme.

Důkazy/přílohy:
• Výpověď žalobce
• Výpověď žalovaného

III.
Ze společného manželství máme tříletého syna Tobiáše, který zůstává dle zákona § 26 odstavec 3
zákona o rodině, po dohodě žalobce Anety Zraněné, trvalým bydlištěm Vítězná 13, 09 321 
VÍTĚZNÁ VES, a žalovaného Oldřicha Zraněného, trvalým bydlištěm Poražená 9, 123 00 PORAŽENÁ 
VES, ve střídavé péči obou rodičů, přičemž se budeme na jeho výchově podílet stejným dílem 
(zejména finančně). Žádost o úpravu poměrů nezletilého syna Tobiáše Zraněného, trvalým 



bydlištěm Rozpolcená 26, 567 89 ROZPOLCENÁ VES, jsme podali k Okresnímu soudu v Brně dne 
06. 03. 2016.

IV.
Veškeré úspory jsme si rozdělili rovným dílem, a společnou hypotéku jsme ukončili prodejem bytu. 
Získané peníze jsme si rovněž rozdělili rovným dílem – žalovaný ani žalovaná tak necítí, že by 
zůstaly nevyřešené jakékoliv otázky majetkového vypořádání.

Důkaz/příloha: Dohoda o majetkovém vypořádání

V.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek: Manželství 
žalobce Anety Zraněné, rozené Vítězné, a žalovaného Oldřicha Zraněného, uzavřené ke dni 01. 01. 
2011 na Městském úřadě Rozvrácená ves, se rozvádí.

V Brně dnes 02. 02. 2012   Jméno a podpis žalobce
Vlastnoruční podpis


