
VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM

DOPORUČENĚ
Městský soud v Brně
Rooseveltova 16
601 95 Brno

V Brně dne 1.6.2006

Věc: Návrh na zahájení řízení

Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,
trvale bytem Bílá 15, 615 00 Brno

Žalovaný: Jan Bílý, r. č. 550115/0550,
trvale bytem Bílá 15, 615 00 Brno

O vypořádání společného jmění manželů soudem

DVOJMO
Přílohy dle textu
Soudní poplatek Kč 1.000,- v kolcích na prvopise podání



Žalobkyně s žalovaným byli manželé a jejich manželství bylo uzavřeno dne 20. 6. 
1999 na Staroměstské radnici v Brně a je zapsáno v knize manželství svazek 00 ročn. 1999 na 
straně 00 pod č. řad. 000. Rozsudkem Městského soudu v Brně č. j. 5C 000/2005 ze dne 15. 5. 
2005, který nabyl právní moci dne 25. 6. 2005 bylo jejich manželství rozvedeno. K dnešnímu 
dni nebylo vypořádáno jejich společné jmění dohodou a tímto návrhem se žalobkyně domáhá 
vypořádání jejich vzájemných majetkových vztahů.

Důkaz: rozsudek Městského soudu v Brně č.j. 5C 000/2005 ze dne 15.5.2005

Žalobkyně s žalovaným za trvání manželství nabyli:

movité věci – nacházející se v bytě v domě na adrese Bílá 15, 615 00 Brno, a to:

- BTV PANASONIC
- videorekordér SONY
- DVD SONY
- chladnička CALEX
- automatická pračka BAUMATIC
- el. trouba WHIRLPOOL
- mikrovlnná trouba WHIRLPOOL
- rychlovarná konvice ETA
- toustovač ETA
- kožená sedací souprava
- stůl konferenční
- obývací stěna buk
- koberce dekorativní 6 ks
- postel manželská s nočními stolky a prádelníkem

práva a povinnosti ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 
00000000000 uzavřené u Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, a.s. která byla
uzavřena dne 1. 6. 1998 ve výši 1.300.000 Kč, dluh k dnešnímu dni činí 500.000,- Kč

práva a povinnosti z leasingové smlouvy č. 10042014 uzavřené u AUTO HOME, 
která byla uzavřena dne 6.8.2004na vozidlo Škoda Octavia - Combi od r. 00 – Combi 1,8 20V 
T/132 kW/nové, dluh k dnešnímu dni činí 200. 000,- Kč

podíl v bytovém družstvu DRUŽBA a s ním spojené právo užívat družstevní byt o 
velikosti 3+1 na adrese Bílá 15, 615 00 Brno.

Žalobkyni byly do péče svěřeny nezletilé děti, které se z manželství narodily a to 
nezletilá Eva, nar. 18.5.2000 a nezletilý Adam, nar. 12.5.2005, rozsudkem Městského soudu v 
Brně č.j. 25 P 000/2005 ze dne 1.2.2005.

Vzhledem k tomu se žalobkyně domnívá, že je třeba podle § 149 odst. 2 obč. zákoníku 
přihlédnout k potřebám nezletilých dětí a žádá proto, aby do jejího výlučného vlastnictví byl 
přikázán podíl na bytovém družstvu a vybavení domácnosti. Na nákup tohoto podílu si 
manželé vzali překlenovací úvěr a proto žalobkyně je ochotna tento úvěr doplatit. Vzhledem k 
tomu, že podíly obou manželů na vypořádávaném majetku patřícím do společného jmění mají 
být dle § 149 odst. 1 obč. zákoníku stejné, žalobkyně je ochotna zaplatit žalovanému 
vypořádací podíl tak jak tento určí soud.



Vzhledem k výše uvedenému žalobkyně žádá soud, aby vydal tento

r o z s u d e k :

Do výlučného vlastnictví žalobkyně se přikazuje:

movité věci – nacházející se v bytě v domě na adrese Bílá 15, 615 00 Brno, a to:

- BTV PANASONIC
- videorekordér SONY
- DVD SONY
- chladnička CALEX
- automatická pračka BAUMATIC
- el. trouba WHIRLPOOL
- mikrovlnná trouba WHIRLPOOL
- rychlovarná konvice ETA
- toustovač ETA
- kožená sedací souprava
- stůl konferenční
- obývací stěna buk
- koberce dekorativní 6 ks
- postel manželská s nočními stolky a prádelníkem

práva a povinnosti ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo
00000000000 uzavřené u Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, a.s. která 

byla
uzavřena dne 1. 6. 1998 ve výši 1.300.000 Kč, dluh k dnešnímu dni činí 500.000,- Kč

podíl v bytovém družstvu DRUŽBA a s ním spojené právo užívat družstevní byt o 
velikosti

3+1 na adrese Bílá 15, 615 00 Brno.

Do výlučného vlastnictví žalovaného se přikazuje:

práva a povinnosti z leasingové smlouvy č. 10042014 uzavřené u AUTO HOME, 
která byla

uzavřena dne 6.8.2004na vozidlo Škoda Octavia - Combi od r. 00 – Combi 1,8 20V 
T/132

kW/nové, dluh k dnešnímu dni činí 200. 000,- Kč.

Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému vypořádací podíl ze zaniklého společného 
jmění

manželů do 15 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen žalobkyni zaplatit náklady soudního řízení ve výši Kč 1.000,- za 
soudní

poplatek do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Jana Bílá



2. DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ SJM

Smlouva
o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění) manželů

po rozvodu manželství

a

o úpravě práv a povinností společného bydlení
po rozvodu manželství

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou navzájem manželé:

1. Jana Bílá, r. č. 555115/5005,
    trvale bytem Bílá 15, 615 00 Brno

a

2. Jan Bílý, r. č. 550115/0550,
    trvale bytem Bílá 15, 615 00 Brno

t a k t o :

I.
Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že jsou manželé a že jejich manželství bylo 

uzavřeno 20. 6. 1999 na Staroměstské radnici v Brně a je zapsáno v knize manželství svazek 
00 ročn. 1999 na straně 00 pod č. řad. 000. Podle shodného vyjádření obou účastníků nebylo 
mezi nimi ke dni sepsání této smlouvy vypořádáno jejich společné jmění a touto smlouvou si 
upravují vypořádání jejich vzájemných majetkových vztahů (vypořádávají společné jmění) a 
upravují práva a povinnosti společného bydlení po rozvodu manželství.

II.
Účastníci shodně prohlašují, že za trvání manželství nabyli:

I. movité věci – nacházející se v bytě v domě na adrese Bílá 15, 615 00 Brno, a to:

- BTV PANASONIC
- videorekordér SONY
- DVD SONY
- chladnička CALEX
- automatická pračka BAUMATIC
- el. trouba WHIRLPOOL
- mikrovlnná trouba WHIRLPOOL
- rychlovarná konvice ETA
- toustovač ETA
- kožená sedací souprava
- stůl konferenční
- obývací stěna buk
- koberce dekorativní 6 ks



- postel manželská s nočními stolky a prádelníkem

II. práva a povinnosti ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření 
číslo 00000000000 uzavřené u Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, a.s. která byla 
uzavřena dne 1. 6. 1998 ve výši 1.300.000 Kč, dluh k dnešnímu dni činí 500.000,- Kč

práva a povinnosti z leasingové smlouvy č. 10042014 uzavřené u AUTO HOME, 
která byla uzavřena dne 6.8.2004na vozidlo Škoda Octavia - Combi od r. 00 – Combi 1,8 20V 
T/132 kW/nové, dluh k dnešnímu dni činí 200. 000,- Kč

podíl v bytovém družstvu DRUŽBA a s ním spojené právo užívat družstevní byt o 
velikosti 3+1 na adrese Bílá 15, 615 00 Brno.

III.
Účastníci se dohodli na vypořádání jejich zaniklého společného jmění takto:

a) do výlučného vlastnictví Jany Bílé připadají:

movité věci – nacházející se v bytě v domě na adrese Bílá 15, 615 00 Brno, a to:

- BTV PANASONIC
- videorekordér SONY
- DVD SONY
- chladnička CALEX
- automatická pračka BAUMATIC
- el. trouba WHIRLPOOL
- mikrovlnná trouba WHIRLPOOL
- rychlovarná konvice ETA
- toustovač ETA
- kožená sedací souprava
- stůl konferenční
- obývací stěna buk
- koberce dekorativní 6 ks
- postel manželská s nočními stolky a prádelníkem

práva a povinnosti ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 
00000000000 uzavřené u Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, a.s. která byla
uzavřena dne 1. 6. 1998 ve výši 1.300.000 Kč, dluh k dnešnímu dni činí 500.000,- Kč

podíl v bytovém družstvu DRUŽBA a s ním spojené právo užívat družstevní byt o 
velikosti 3+1 na adrese Bílá 15, 615 00 Brno.

b) do výlučného vlastnictví Jana Bílého připadají:

práva a povinnosti z leasingové smlouvy č. 10042014 uzavřené u AUTO HOME, 
která byla uzavřena dne 6.8.2004na vozidlo Škoda Octavia - Combi od r. 00 – Combi 1,8 20V 
T/132 kW/nové, dluh k dnešnímu dni činí 200. 000,- Kč



IV.
Účastníci této smlouvy se ohledně společného bydlení po rozvodu manželství dohodli 

tak, že Jana Bílá bude nadále obývat družstevní byt na adrese Bílá 15, 615 00 Brno, když 
podíl na bytovém družstvu DRUŽBA bude v jejím výlučném vlastnictví. Jan Bílý se zavazuje 
odhlásit si z tohoto družstevního bytu trvalé bydliště do 15 dnů od vyplacení vypořádacího 
podílu podle čl. VI..

V.
Účastníci se dohodli, že žádnému z nich nepřísluší právo na výživné rozvedeného 

manžela.

VI.
Jana Bílá vyplatí Janu Bílému na vypořádací podíl ze zaniklého SJM částku Kč 

1.000.000,- do 15 dnů od právní moci rozsudku o rozvodu manželství účastníků této dohody. 
Účastníci souhlasně prohlašují, že touto smlouvou o vypořádání jejich vzájemných 
majetkových vztahů a dohodou o úpravě práv a povinností společného bydlení pro dobu po 
rozvodu manželství a úpravě vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu manželství budou 
vypořádány jejich veškeré vzájemné majetkové nároky.

VII.
Věci, které patří k dnešnímu dni do společného jmění manželů a nejsou výslovně 

uvedené shora se stávají vlastnictvím toho z účastníků, který je pro potřebu svou, své rodiny a 
domácnosti výlučně jako vlastník užívá.

VIII.
Tato smlouva je pořízena ve 2 vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každý z 

účastníků smlouvy 1 vyhotovení.

X.
Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne 1. 6. 2006

……………………………………….. …………………………………
Jana Bílá Jan Bílý



3. SMLOUVA O VÝHRADĚ VZNIKU SJM KE DNI ZÁNIKU
MANŽELSTVÍ

NZ 000/2006        
N 000/2006

Notářský zápis

Smlouva o výhradě vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství

Dnešního dne 1. 6. 2006 se do notářské kanceláře JUDr. Martina Černého, notáře v 
Brně se sídlem Černého 15, 615 00 Brno, dostavili níže uvedení manželé, aby přede mnou ve 
formě notářského zápisu učinili právní úkon obsahující tuto smlouvu o výhradě vzniku 
společného jmění manželů ke dni zániku manželství podle § 143a odst. 2 občanského 
zákoníku:

manželé Jana Bílá, r.č. 555115/5005
a
            Jan Bílý, r.č. 550115/0550
            oba trvale bytem Bílá 15, 615 00 Brno

I.

Manželé prohlašují, že uzavřeli dne 15. 6. 2005 manželství na Starobrněnské radnici v 
Brně. Toto manželství dosud trvá a manželé prohlašují, že ohledně jejich společného jmění 
není uzavřena žádná ze smluv podle § 143a občanského zákoníku.

II.

Manželé si vyhrazují vznik společného jmění manželů ke dni zániku jejich manželství, 
pokud nepůjde o jednotlivé věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti, za které, 
zejména vzhledem k ekonomické situaci rodiny, považují věci do částky 15.000,- Kč za 
každou jednotlivou věc nebo do částky 30.000,- Kč v případě souboru věcí, které tvoří 
obvyklé zařízení domácnosti.

K dnešnímu dni obvyklé vybavení domácnosti tvoří:

a) kuchyně: - jídelní stůl a 4 židle
            - lednice zn. CALEX
            - kombinovaný sporák se sklokeramickou deskou zn. MORA
            - mikrovlnná trouba zn. WHIRLPOOL
            - kuchyňská linka

b) obývací pokoj: - obývací stěna
            - sedací souprava 3+2+1
            - konferenční stolek
            - televize zn. PANASONIC
            - DVD rekordér zn. PANASONIC
            - koberec



c) ložnice: - manželská postel
            - šatní skříň 2 ks
            - koberec

d) koupelna: - pračka WHIRLPOOL
             - sušička WHIRLPOOL

III.

Manželé prohlašují, že do dnešního dne nenabyli do společného jmění manželů 
žádnou nemovitost ani movitou věc jinou než obvyklé vybavení domácnosti.

Manželé si jsou vědomi skutečnosti, že podle § 143a odst. 4 občanského zákoníku se 
mohou na tuto smlouvu odvolat vůči třetí osobě jen jestliže je jí tato smlouva známa.

IV.

Tento notářský zápis se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou stejnopisech pro 
každého z manželů.

V.

O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu manželů mnou sepsán, přítomným 
manželům mnou přečten, jimi poté schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis 
podepsal i já, notář, a opatřil otiskem svého kulatého úředního razítka.

Totožnost přítomných manželů mně byla prokázána jejich platnými občanskými 
průkazy a oba manželé prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům.

………………………………
       JUDr. Martin Černý

………………………………….                              ……………………………..
Jan Bílý Jana Bílá



4. DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY O VÝHRADĚ VZNIKU
SJM KE DNI ZÁNIKU MANŽELSTVÍ

NZ 001/2006 N 
001/2006

Notářský zápis

Dohoda o zrušení smlouvy o výhradě vzniku společného jmění manželů ke dni zániku 
manželství

Dnešního dne 1. 6. 2006 se do notářské kanceláře JUDr. Martina Černého, notáře v 
Brně se sídlem Černého 15, 615 00 Brno, dostavili níže uvedení manželé, aby přede mnou ve 
formě notářského zápisu učinili právní úkon obsahující tuto dohodu o zrušení smlouvy o 
výhradě vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství podle § 143a odst. 2 
občanského zákoníku:

manželé Jana Bílá, r.č. 555115/5005
a
            Jan Bílý, r.č. 550115/0550
            oba trvale bytem Bílá 15, 615 00 Brno

I.

Manželé prohlašují, že uzavřeli dne 15. 6. 2005 manželství na Starobrněnské radnici v 
Brně. Toto manželství dosud trvá a manželé prohlašují, že ohledně jejich společného jmění 
byla formou notářského zápisu sepsána dne 1. 6. 2000 smlouva o výhradě vzniku společného 
jmění manželů ke dni zániku manželství, NZ 000/2006, N 000/2006 sepsaná mnou jako 
notářem.

II.

Manželé se dohodli, že dle jejich pravé a svobodné vůle ruší smlouvu o výhradě 
vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, NZ 000/2006, N 000/2006 ze dne 
1. 6. 2000 sepsanou mnou jako notářem.

III.

Manželé si jsou vědomi skutečnosti, že podle § 143a odst. 4 občanského zákoníku se 
mohou na tuto dohodu odvolat vůči třetí osobě jen jestliže je jí tato dohoda známa.

IV.

Tento notářský zápis se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou stejnopisech pro 
každého z manželů.



V.

O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu manželů mnou sepsán, přítomným 
manželům mnou přečten, jimi poté schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis 
podepsal i já, notář, a opatřil otiskem svého kulatého úředního razítka.

Totožnost přítomných manželů mně byla prokázána jejich platnými občanskými 
průkazy a oba manželé prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům.

………………………………
        JUDr. Martin Černý

………………………………….                          ………………………………
Jan Bílý Jana Bílá



5. ŽALOBA O ROZVOD MANŽELSTVÍ

DOPORUČENĚ
Městský soud v Brně
Rooseveltova 16
601 62 Brno

V Brně dne 1. 6. 2006

Věc: Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství

žalobkyně: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,
            trvale bytem Bílá 15, 615 00 Brno

žalovaný: Jan Bílý, r. č. 550115/0550,
            trvale bytem Bílá 15, 615 00 Brno

DVOJMO
Přílohy dle textu
Soudní poplatek ve výši Kč 1.000,- v kolkových známkách na prvopise podání



Účastníci uzavřeli manželství dne 17.5.1990 na Starobrněnské radnici v Brně, zapsáno 

v knize manželství ve svazku 0, roč. 1990 na straně 00 pod č.řad. 000. U obou se jednalo o 

manželství prvé, oba jsou národnosti české, státní příslušnost ČR. Z manželství se narodily 

dvě nezletilé děti a to nezletilá Eva, nar. 18.5.2000 a nezletilý Adam, nar. 12.5.2005 o jejichž 

péči a výživě bylo rozhodnuto rozsudkem Městského soudu v Brně č.j. 25 P 000/2005 ze dne 

15.5.2005, právní moc dne 25.5.2005. Poslední společné bydliště je v Brně, Bílá 15, 615 00 

Brno.

Důkaz: - oddacím listem, jehož originál předložíme při jednání
            - občanskými průkazy účastníků
            - výslechem účastníků

Manželství bylo uzavřeno po více než roční známosti, především ze vzájemné citové 
náklonnosti. Od počátku manželé bydleli samostatně. Soužití bylo spokojené, občasné 
problémy se dařilo úspěšně řešit.

Manžel žalobkyně začal v období roku 1992 podnikat a do současnosti je jednatelem 
firmy OBCHOD, s r.o. se sídlem v Brně. Tato společnost se zabývá obchodní činností 
v oblasti nákupu a prodeje oděvů. Žalovaný se činnosti v této společnosti plně věnoval. Toto 
pracovní vytížení a zřejmě i specializovaný druh činnosti vedly postupně k tomu, že 
žalobkyně úplně ztratila přehled o úspěšnosti či neúspěšnosti manželova podnikání. V jeho 
společnosti se začaly zřejmě hromadit problémy finančního charakteru, o kterých žalovaný 
odmítal v rámci běžné mezilidské komunikace hovořit nebo poskytoval protichůdné a neúplné 
informace. 

Manželé od počátku manželství hospodařili tak, že žalobkyně ze svého příjmu hradila 
veškeré náklady spojené s bydlením, žalovaný hradil provoz domácnosti. Kolem roku 2000 si 
žalovaný začal půjčovat peníze na různé platby jako DPH a zálohy na zboží od žalobkyně a 
od různých věřitelů. Tato situace postupně navodila stav vzájemné nedůvěry, odcizení a 
rozvratu manželství. 

Účastníci spolu od roku 2002 netráví společnou dovolenou ani volný čas, více než rok 
spolu intimně nežijí a co se týká společné domácnosti, tu považuje žalobkyně za zrušenou 
rovněž více než rok.

Pro úplnost žalobkyně uvádí, že nemá známost s jiným mužem a neví o tom, že by 
žalovaný navázal známost s jinou ženou, přestože se často zdržuje mimo domov přes noc a 
žalobkyně již dlouhou dobu nemá běžný přehled o tom, kde tráví pracovní a volný čas. Žádný 
z manželů rovněž nepožívá alkoholické nápoje či jiné návykové látky. K fyzickému napadání 
nikdy mezi nimi nedošlo.

Žalobkyně po zralé a pečlivé úvaze dospěla k závěru, že obnova trvale a hluboce
rozvráceného manželství není možná. K žalovanému ztratila citový vztah a nechce 

nadále v takto formálním svazku setrvat, neboť manželství neplní žádnou ze svých funkcí.
Žalobkyně proto navrhuje, aby soud vydal tento



r o z s u d e k :

Manželství uzavřené dne 17. 5. 1990 na Starobrněnské radnici v Brně mezi Janou 
Bílou a Janem Bílým

s e  r o z v á d í .

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Jana Bílá
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