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SPOLEÄŒNÃ‰ JMÄšNÃ• MANÅ½ELÅ® - III.
PÃ¡tek, 07 bÅ™ezen 2008

SpoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ zaniká pÅ™ednÄ› samotným zánikem manÅ¾elství. Je pÅ™itom nerozhodné, zda k zániku manÅ
dochází v dÅ¯sledku jeho rozvodu, prohlá&scaron;ením za neplatné Ä•i úmrtím jednoho z manÅ¾elÅ¯. SpoleÄ•né jmÄ›ní
manÅ¾elÅ¯ v&scaron;ak dále zaniká i prohlá&scaron;ením konkursu na majetek jednoho z manÅ¾elÅ¯ -

(v takovém pÅ™ípadÄ› je správce konkursní podstaty povinen provést jeho vypoÅ™ádání) Ä•i pravomocným rozsudkem
trestního soudu o propadnutí majetku (staÄ•í i jen Ä•ásteÄ•né propadnutí majetku). Jiné zpÅ¯soby zániku spoleÄ•ného jmÄ›ní
manÅ¾elÅ¯ zákon neumoÅ¾Åˆuje. Není tedy kupÅ™. moÅ¾né, aby za trvání manÅ¾elství uzavÅ™eli mezi sebou manÅ¾elé d
jeho úplném zániku; to v&scaron;ak nevyluÄ•uje moÅ¾nost jeho zúÅ¾ení.
Soud mÅ¯Å¾e dle § 148 odst. 1 obÄ•anského
zákoníku na návrh nÄ›kterého z manÅ¾elÅ¯ zúÅ¾it spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ aÅ¾ na vÄ›ci tvoÅ™ící obvyklé vybavení spo
domácnosti tehdy, jsou-li k tomu dány závaÅ¾né dÅ¯vody. Vzhledem k tomu, Å¾e pojem &bdquo;závaÅ¾né dÅ¯vody" není
moÅ¾né blíÅ¾e zobecÅˆovat, je tÅ™eba jeho naplnÄ›ní posuzovat individuálnÄ› v kaÅ¾dém jednotlivém pÅ™ípadÄ›.
- za závaÅ¾ný dÅ¯vod je rovnÄ›Å¾ moÅ¾no oznaÄ•it závaÅ¾né nehospodárné chování manÅ¾ela, které se projevuje v
nehospodárném nakládání s majetkem spadajícím do spoleÄ•ného jmÄ›ní na úkor rodiny, zejména pak nezletilých dÄ›tí,
nebo tím, Å¾e se manÅ¾el vÅ¯bec nepodílí na tvorbÄ› spoleÄ•ného jmÄ›ní, vyhýbá se práci, neÅ¾ije trvale s rodinou a její potÅ
nijak nezabezpeÄ•uje. Na rozdíl od zániku manÅ¾elství se pÅ™i zúÅ¾ení spoleÄ•ného jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ neprovádí
vypoÅ™ádání. FormuláÅ™, který pÅ™ikládám, je zde pro ukázku, co a jak je nutno:
Okresní soud pro Horní Dolní
BoÅ¾eny NÄ›mcové 21
24587 HORNÍ DOLNÍ 25

Å½alobkynÄ›:

Nikola Dvorská, za svobodna HouÅ¾viÄ•ková
datum narození 20.10.1973,
bytem Nemanice 22,
PSÄŒ: 64852

Å½alovaný:
Patrik Dvorský,
datum narození 26. 8.1969,
bytem Nemanice 22,
PSÄŒ: 64852

Návrh na zúÅ¾ení rozsahu spoleÄ•ného jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯
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Dvojmo
Soudní poplatek 1.000,- KÄ• (vylepen v kolcích)
PÅ™ílohy: Å¾ivnostenský list Å¾alovaného
oddací list

I.
Dne 11 .8. 2005 uzavÅ™ela Å¾alobkynÄ› manÅ¾elství se Å¾alovaným. ManÅ¾elství dosud trvá.
Å½alovaný je Å¾ivnostníkem a podniká v oboru obchod kradeným zboÅ¾ím (doplÅˆte) od roku 2004.

DÅ¯kaz: Å¾ivnostenský list
oddací list
výslech úÄ•astníkÅ¯

S ohledem na vý&scaron;e uvedené se Å¾alobkynÄ› domnívá, Å¾e byly splnÄ›ny podmínky pro to, aby soud v souladu s §148
odst. 2 obÄ•anského zákoníku zúÅ¾il spoleÄ•né jmÄ›ní Å¾alobce a Å¾alovaného aÅ¾ na vÄ›ci tvoÅ™ící obvyklé vybavení spo
domácnosti.

II.
S ohledem na vý&scaron;e uvedené a v souladu s §148 odst. 2 obÄ•anského zákoníku Å¾alobkynÄ› navrhuje, aby soud
vydal tento

rozsudek:

spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ Nikoly Dvorské a Patrika Dvorského, kteÅ™í uzavÅ™eli manÅ¾elství dne 11 .8. 2005, se zúÅ¾u
vÄ›ci tvoÅ™ící obvyklé vybavení spoleÄ•né domácnosti.

Å½ádný z úÄ•astníkÅ¯ nemá právo na náhradu nákladÅ¯ Å™ízení.

Nikola Dvorská (podpis)

K vý&scaron;e uvedenému návrhu se v plném rozsahu pÅ™ipojuje pan Patrik Dvorský.
V Praze (datum)
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Patrik Dvorský (podpis)

Tento návrh na zúÅ¾ení spoleÄ•ného jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ lze podat tehdy, pokud alespoÅˆ jeden z manÅ¾elÅ¯ podniká neb
stal neomezenÄ› ruÄ•ícím spoleÄ•níkem obchodní spoleÄ•nosti. Soud musí z dÅ¯vodu podnikání alespoÅˆ jednoho z manÅ¾elÅ
spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ zúÅ¾it. SpoleÄ•né jmÄ›ní tedy nezanikne úplnÄ›, ale majetek mimo zúÅ¾ení bude stále ve spoleÄ
jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯.
Soud zúÅ¾í spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯ podle návrhu Å¾alobce. Soud mÅ¯Å¾e zúÅ¾it spoleÄ•né jm
na obvyklé vybavení spoleÄ•né domácnosti. Obvyklým vybavením spoleÄ•né domácnosti v&scaron;ak není napÅ™. praÄ•ka,
televize, postel, stÅ¯l. Takto lze zúÅ¾it spoleÄ•né jmÄ›ní manÅ¾elÅ¯, i kdyÅ¾ oprávnÄ›ní k podnikání získá jeden z manÅ¾elÅ¯
uzavÅ™ení manÅ¾elství.

právník

na levé stranÄ› ZDE máte související Ä•lánky,ve kterých mÅ¯Å¾ete dohledat je&scaron;tÄ› dal&scaron;í informace.
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