
 
SNS 11 

Správa nemovitostí SVJ, s.r.o.                                             
Štefáčkova 7  
628 00 Brno                                                . 

 
DOHODA ROZVEDENÝCH MANŽELŮ O SPOLEČNÉM NÁJEMNÍM PRÁVU K BYTU 

uzavřená v souladu s ust. § 768 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 
 
mezi těmito účastníky: 
 
..................................................................., rodné číslo ....................................................................... 
 
bytem .................................................................................................................................................... 
 
a 
 
..................................................................., rodné číslo ....................................................................... 
 
bytem .................................................................................................................................................... 
 

 
Článek I 

Účastníci této dohody jsou společnými vlastníky bytu č. ................., o velikosti ..................m2, v domě 
číslo popisné ............v Brně, na adrese ....................................................... 
 
Rozsudkem .......................soudu v ................................ ze dne ......................, č.j. ......................... bylo 
manželství účastníků rozvedeno. Rozsudek nabyl právní moci dne .................................................... 
 

Článek II 
Účastníci této dohody se v souvislosti s rozvodem svého manželství dohodli takto: 
 
výlučným vlastníkem s právem užívat uvedený byt, specifikovaný v článku I výše, se stává pan(í) 
.................................................................................................................................................... 
 
Pan(í)....................................................................... se zavazuje předmětný byt opustit a vyklizený 
odevzdat výlučnému nájemci určenému touto dohodou do ......................... od podpisu této dohody. 
 
Pan(í)....................................................................... výslovně prohlašuje, že se podpisem této dohody 
vzdává svého práva na zajištění náhradního bydlení. 
 

Článek III 
Účastníci shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a 
za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti, což potvrzují svými podpisy. 
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom. 
 
 
V ......................... dne .....................   V ........................ dne ....................... 
 

Podpisy účastníků (s úředním ověřením): 
 
 
 
 ....................................................   ..................................................... 

        (jméno a příjmení, titul)              (jméno a příjmení, titul) 
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EVIDENČNÍ  DOTAZNÍK 

(k výměně bytu a k dohodě rozvedených manželů) 

 

Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………….. místo nar.: …………………………………........ 

Číslo OP: ……………………………………….. rodné číslo: …………………………………….. 

Adresa bydliště – trvalé: ………………………………………………. PSČ: ……………………. 

Adresa bydliště – přechodné: ………………………………………… PSČ: ……………………. 

Telefon byt/mobil ………………………………. Telefon zaměstnání …………………………… 

Stav: …………………….. ………………………………………………………………………….. 

 

Jméno manžela(ky): ……………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ………………………………. místo narození: ………………………………… 

Číslo OP: ………………………………………  rodné číslo: …………………………………….. 

Telefon byt/mobil ……………………………… telefon zaměstnání: ……………..…………….. 

 

 

Jména osob, které se společně s vlastníkem budou do bytu stěhovat. 

 

 Příjmení a jméno    příbuzenský vztah   rodné číslo 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

V Brně dne ………………………..    …………………………………….. 

        podpis vlastníka 


