…..
nar. ….
bytem …….
a
…..
nar. ….
bytem ……
(dále společně jen jako „účastníci“)
mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli tuto

SMLOUVU
o vypořádání vzájemných majetkových poměrů, práva a povinnosti
společného bydlení a vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu
dle ustanovení § 757 odst. 1) písm. c), zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „smlouva“)

Preambule
Účastníci této smlouvy prohlašují, že dne ….. uzavřeli manželství na …... Vzhledem k tomu, že v průběhu
manželství došlo k jeho kvalifikovanému rozvratu, rozhodli se účastníci podat společný návrh na rozvod
manželství.
Článek I.
Vypořádaní majetkových poměrů
1.1.

Účastníci se za účelem rozvodového řízení (za podmínky, že jejich manželství bude soudem
pravomocně rozvedeno) dohodli na vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů pro dobu
po rozvodu manželství, budou vypořádány

t a k t o:

A. Movité věci:
Pan ……. na základě této smlouvy nabývá do svého do výlučného vlastnictví:
1.

osobní automobil zn. ……, VIN: ……

2.

a dále věci, které se nacházejí v jejím držení, a které pro svoji potřebu užívá.

Paní ….. na základě této smlouvy nabývá do svého do výlučného vlastnictví:
1.

osobní automobil zn. ……., VIN: ……..

2.

a dále věci, které se nacházejí v jejím držení, a které pro svoji potřebu užívá.

Mgr. Martin Lamacz, advokát
č. osv. ČAK 13835
tel: +420 725 510 845
ID datová schránka: bah5kbx

Tento dokument slouží jako obecný vzor, který je volně a bezplatně nabízen ke
stažení na webových stránkách advokátní kanceláře. Zájemcům však doporučuji
nechat si vypracovat individuální dokument, který postihne veškerá specifika jejich
konkrétního případu. Advokát nenese odpovědnost za užití a přepracování daného
vzoru uživatelem.
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B. Nemovitosti
Pan ……. na základě této smlouvy nabývá do svého do výlučného vlastnictví pozemek parc. č. …..,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. ….., objekt k bydlení, stojící na
pozemku parc. č. …… a dále pozemek parc. č. …., zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro …, Katastrální pracoviště ..., obec …, katastrální území ., na LV.....,
dále jen společně jako „Dům“).

C. Pohledávky, zůstatky na bankovních účtech
Účastníci se dohodli, že v případě rozvodu jejich manželství peněžní prostředky (pohledávky) či závazky
(debety) z jednotlivých titulů připadnou do vlastnictví následovně:
1.

Peněžní prostředky z titulu smlouvy o vedení účtu č. …… vedeném u …… na jméno ……
připadnou do vlastnictví pana …….

2.

Peněžní prostředky z titulu smlouvy č. …… o penzijním připojištění uzavřené ….. a ……...
připadnou do vlastnictví pana …….

D. Závazky:
Účastníci dále prohlašují, že do společného jmění náleží finanční prostředky na kontokorentním účtu
vedeném účtu vedeném u ….., číslo účtu …….. Veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vztahující se k
tomuto kontokorentnímu účtu včetně povinností uhradit případný debet na účtu převezme paní …..
Účastníci dále prohlašují, že do společného jmění náleží závazek u ……., ze dne …… z úvěrové
smlouvy číslo ……. Veškerá práva a závazky vyplývající z výše citované úvěrové smlouvy převezme
pan …..
S odkazem na ust. § 737 občanského zákoníku jsou si účastníci vědomi toho, že vypořádáním jmění
nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Pakliže by oprávněný účastník, který nepřevzal některý z výše
uvedených závazků, uhradil nebo by byla povinen hradit věřiteli jakoukoliv částku z výše převzatého
závazku povinného účastníka, zavazuje se tímto povinný účastník tyto veškeré výdaje spojené s
hrazením takových závazků oprávněnému účastníkovi nahradit, a to bez zbytečného odkladu.
E. Ostatní věci, práva a závazky
Pokud by se ukázalo, že v den právní moci rozsudku o rozvodu manželství náleží do společného jmění
manželů další věci a práva, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny a vypořádány, pak účastníci
sjednávají, že budou patřit do výlučného vlastnictví toho z účastníků, který je má v den nabytí právní
moci rozsudku o rozvodu jejich manželství ve svém držení nebo jemuž dosud podle projevů vůle
svědčila. O nemovitých věcech pro takový případ platí, že budou v podílovém spoluvlastnictví a že
podíly obou účastníků budou stejné.

Článek II.
Vypořádaní bydlení
Účastníci této smlouvy prohlašují, že bydlí společně v Domě č. …..,. na ……adrese …….,
Účastníci této smlouvy se dohodli, že dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým bude rozvedeno manželství
účastníků, právo bydlení paní …… v Domě zanikne s tím, že paní …… nevznikne oproti pánovi ….. právo na
zajištění bytové náhrady.
Účastníci této smlouvy se dohodli, že paní …… Dům vyklidí a vyklizený předá pánovi …… do ….. od právní
moci rozsudku o rozvodu.
Účastníci prohlašují, že postupem dle článku II. této smlouvy budou tímto vzájemná práva a povinnosti
společného bydlení účastníků vypořádány, a že ani v budoucnu nebudou z tohoto titulu na sobě ničeho dalšího
požadovat.
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Článek III.
Výživné
Vzhledem k tomu, že oba manželé jsou dostatečně zajištěni svým vlastním příjmem, dohodli se oba účastníci
ohledně výživného po dobu po rozvodu manželství, že u žádného z rozvedených manželů vyživovací povinnost
jednoho vůči druhému nepřichází v úvahu, neboť důvody k uplatnění nároku na výživné nejsou dány.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
Účastníci této smlouvy prohlašují, že uzavřením a naplněním této smlouvy jsou veškerá jejich vzájemná práva a
závazky vyplývající z vypořádání jejich společného jmění vypořádány.
Účastníci berou na vědomí a jsou srozuměni, že tato smlouva nabude účinnosti až ke dni právní moci rozsudku o
rozvodu jejich manželství.
Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma účastníky.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení při
jejím podpisu, jedno vyhotovení bude předloženo soudu pro řízení o rozvodu manželství a zbylé vyhotovení je
určeno pro katastrální úřad.
Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, že tato smlouva je uzavírána po vzájemném projednání podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými vlastnoručními, úředně ověřenými, podpisy.

V …. dne ………………

…………………………………………….
…….

V…. dne ………………

……………………………………..……..
……
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