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Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění 
 
 

 

 

Manželé  

1.   

příjmení   jméno  titul před  titul za  RČ  

         

ulice  č.p. / č.e.*)  č.orient.  část obce (v Praze název katastrálního území) 

       

PSČ  obec  městský obvod v Praze 

     

stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)  e-mail, telefon 

   

2.  

příjmení   jméno  titul před  titul za  RČ 

         

ulice  č.p. / č.e.*)  č.orient.  část obce (v Praze název katastrálního území) 

       

PSČ  obec  městský obvod v Praze 

     

stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)  e-mail, telefon 

   

 

prohlašují, že níže uvedenou stavbu (stavby) / rozestavěnou budovu (budovy)*)
 

 

stavba na pozemku 

typ   č.p./č.ev.*) 
část obce/ 

způsob využití stavby*) 
katastrální území parcelní číslo 

     

     

     

     

 

postavili za trvání manželství, zejména že v okamžiku, kdy se tato stavba dostala do takového stupně 
rozestavěnosti, od něhož počínaje všechny další stavební práce již směřovaly pouze k dokončení druhově i 
individuálně určené věci (v případě budovy do takového stupně rozestavěnosti, že již bylo patrné stavebně 
technické a funkční uspořádání jejího prvního nadzemního podlaží), jejich manželství a stejně tak jejich společné 
jmění manželů (dále jen „SJM“) trvalo, neboť si nezúžili zákonem stanovený rozsah SJM ani nevyhradili jeho 
vznik ke dni zániku manželství ani jejich SJM nezaniklo žádným ze způsobů stanovených zákonem (prohlášením 
konkursu, uložením trestu propadnutí majetku jednoho z manželů), a ta/ty*

)
 tedy patří podle § 708 občanského 

zákoníku do jejich společného jmění manželů. Uvedené právo k této nemovitosti/těmto nemovitostem*
)
 není mezi 

manžely, kteří prohlášení činí, sporné ani pochybné. 

V(e)  dne  

1.  2.  

 

*) Nehodící se škrtněte. 



 

Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění 

 

 

 
 
 
 
 
 

Při vyplňování formuláře postupujte takto: 
 

Obecné pokyny  

1. Pole, která nevyplňujete, neproškrtávejte.  

2. Vyplněný formulář doručte s návrhem na vklad tomu katastrálnímu pracovišti, v jehož územním obvodu se stavba 
(stavby) nachází.  

Údaje o stavbě, která je předmětem tohoto prohlášení 

1. V položce "typ stavby" uveďte některou z následujících možností: budova (bud.), rozestavěná budova (rozestav.) nebo 
vodní dílo (v. dílo). K vyplnění použijte zkratky uvedené v závorkách. 

2. V případě, že se jedná o budovu s číslem popisným nebo evidenčním, uvádí se část obce, v ostatních případech se uvádí 
způsob využití stavby. Způsob využití stavby je uveden na výpisu z katastru nemovitostí v části B.  

3. Pokud se jedná o budovu s více čísly popisnými nebo o stavbu na více parcelách, uvádí se název katastrálního území, typ 
a část obce nebo způsob využití pouze na prvním řádku. Na dalších řádcích se uvádí: 

a) u budovy s více čísly popisnými a na více pozemcích již pouze zbývající čísla popisná předmětné budovy a 
parcelní čísla pozemků, na kterých je tato budova postavena, 

b) u budovy s jedním číslem popisným a na více pozemcích již pouze zbývající parcelní čísla pozemků, 
c) u budovy s více čísly popisnými a na jednom pozemku již pouze zbývající čísla popisná, 
d) u stavby, které se č.p./č.e. nepřiděluje a je postavena na více pozemcích, již pouze zbývající parcelní čísla 

pozemků. 

4. Pozemek, na kterém je stavba postavena, označte názvem katastrálního území a parcelním číslem. Pokud se jedná o 
katastrální území se dvojí číselnou řadou parcel (jednou pro stavební a jednou pro pozemkové parcely) a na listu 
vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“, uveďte parcelní číslo včetně této zkratky. Informace 
o tom, zda jsou pozemky v daném katastrálním území vedeny v jedné nebo ve dvou číselných řadách, je uvedena 
v záhlaví každé stránky výpisu z katastru nemovitostí.  

 


