
Vzor elektronické žádosti – návrh na rozvod manželství – sporný 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 nemáme spolu žádné děti. 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

II.
Manželství jsme uzavřeli po zhruba 6měsíční známosti, kdy jsme do sebe byli zamilovaní. Po 
krátkém soužití se ukázalo, že jsem s žalovaným těhotná, načež rapidně změnil své chování, hodně 
pil, domů se vracel pouze, a většina večerů končila zuřivou hádkou. Situace se vyostřila, a manžel 
mě začal bít. Po poslední hádce jsem byla na týden hospitalizována, a manžel byl Policí ČR na měsíc
vykázán z bytu.

Během pobytu v nemocnici mi doktoři sdělili, že jsem v důsledku četných úderů do břicha potratila,
načež jsem se psychicky zhroutila. Po takových zážitcích už nemám dále zájem s žalovaným žít, 
necítím k němu žádnou lásku ani povinnost, manželství je nenávratně rozvráceno a přeji si 
okamžitý rozvod. Svého manžela se bojím a nechci s ním zůstávat o samotě.

III.
Žalovaný se odmítá domluvit na férovém majetkovém vypořádání, jeho argumenty zní, že vydělával
více, a proto by měl dostat větší podíl. Po celou dobu jsme ale platili veškeré účty napůl – zejména 
platby za bydlení, energie a za některé nákupy jsou viditelné ve výpisu z mého účtu, jehož kopii 
přikládám v příloze. Žalovaný tak nenesl vyšší finanční závazky než žalobkyně, a není proto důvod, 
aby nedošlo k rovnoměrnému rozdělení majetku půl na půl.

Důkazy/přílohy: Výpis z bankovního účtu

IV.
Ačkoliv žalovaný s rozvodem manželství nesouhlasí, k Okresnímu soudu v Brně jsem již podala 
návrh na majetkové vypořádání, a proto navrhuji, aby soud vydal 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


