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DOHODA rozvedených manželů o nájmu družstevního bytu 

§768 NOZ, §739 ZOK a čl. 7 a čl. 45 stanov družstva 

 
1. 

   rodné číslo:  

   trvalé bydliště:  
2. 

  rodné číslo:  

   trvalé bydliště:  
 
uzavírají dnešního dne tuto dohodu: 

 
I. Manželství účastníků této dohody bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v                            spis 

zn.                                , který nabyl právní moci dne                                                 . 

II. Za trvání manželství získali manželé                                                       družstevní byt – garáž č.                . 

o velikosti            podlaží            v                                                                                                .       

III. Družstevní byt – garáž je ve vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva, Kamenická 1231, 

Liberec 6, 460 06 a k předmětnému bytu - garáži vzniklo manželům právo společného nájmu a 

společné členství manželů v družstvu. 

IV. Právo společného nájmu družstevního bytu - garáže podle článku II. zaniká podpisem této dohody. 

Jediným nájemcem výše uvedeného bytu-garáže se stává                                                                     .  

Zároveň podpisem této dohody zaniká společné členství manželů                                            v 

družstvu. Výlučným členem se tímto stává pouze                                                                  . 

V.                                                  se zavazuje předmětný byt vyklidit a předat                                           .    

do                                                  . 

VI. Účastníci této dohody souhlasí, aby v členské a bytové evidenci u OSBD byla provedena změna a 

družstevní podle článku II., byl ode dnešního dne zapsán na jediného nájemce a  

člena                                                     . Na                                                  bude rovněž přepsána hodnota 

členského podílu. 

VII. Oba bývalí manželé prohlašují, že se mezi sebou ohledně družstevního bytu – garáže majetkově 

vypořádali. 

VIII. Společně s                                                       bude v bytě bydlet: 

                                                                     , nar.                                                              . 
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                                                                     , nar.                                                              . 

                                                                     , nar.                                                              . 

IX. Účastníci této dohody prohlašují, že ji uzavřeli podle své svobodné a vážné vůle, bez žádných 

vnitřních výhrad, s úmyslem vypořádat nájemní vztahy k družstevnímu bytu po rozvodu manželství.  

X. Účastníci dále prohlašují, že veškeré údaje v této dohodě odpovídají skutečnosti, a že všechny 

případné změny družstvu neprodleně oznámí.  

XI. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a 

jedno vyhotovení se předkládá družstvu.  

 
 

 
 

V  dne    
     podpis 

 
 
 

V  dne    
     podpis 

 
 
Ověření podpisů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


