
 
 

Příloha č. 1: Předmanželská smlouva 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
NZ 18/2012          N 18/2012 
 

Notářský zápis 

 

Předmanželská smlouva podle § 143a odst. 2, 3 a § 51 ObčZ 
 
sepsaná dohromady 15. ledna 2012 mnou, JUDr. Karlem Hrubým, notářem v Ostravě, 
v notářské úřadovně na adrese Dr. Martínka 15/369 na základě společného návrhu zde 
přítomných účastníků této smlouvy vypracovaného jinak písemně zde přítomným právním 
zástupcem obou účastníků Jindřichem Novotným, advokátem v Ostravě, jimiž jsou snoubenci 
slečna a pan: 
 
Jméno a příjmení, případný titul: Eliška Schumanová 
Rodné číslo: 785481/1234 
Adresa trvalého bydliště: Francouzská 44/236, Ostrava – Poruba  
 
/dále jen „snoubenka“/ 
 
a 
 
Jméno a příjmení, případný titul: Michal Javorský 
Rodné číslo: 756498/2345 
Adresa trvalého bydliště: Mongolská 3/975, Ostrava – Poruba  
 
/dále jen „snoubenec“/ 
 
Totožnost přítomných účastníků mně byla prokázána jejich platnými úředními průkazy 
totožnosti, přičemž oba prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a že hovoří a 
rozumí česky. 
 
Výše uvedení účastníci učinili přede mnou ve formě tohoto notářského zápisu právní úkon 
obsahující tuto 
 

Předmanželskou smlouvu: 

 

I. Uzavření manželství 
 
Snoubenci Eliška Schumanová a Michal Javorský prohlašují, že hodlají 30. ledna 2012 ve 14 
hodin uzavřít řádné manželství v kostele sv. Mikuláše na nábřeží SBP v Ostravě – Porubě. 
Půjde o jejich první manželství. 
 

II. Prohlášení 
 
1. 
Snoubenci tímto svorně před JUDr. Karlem Hrubým, notářem v Ostravě, zcela vážně, o své 
svobodné vůli, dobrovolně, bez nátlaku, nikoli v tísni a prosti jakéhokoli omylu, zcela určitým 
a oběma navýsost srozumitelným způsobem prohlašují, že hodlají touto smlouvou uzavřenou 



 
 

formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství, které mezi 
nimi s vysokou pravděpodobností vzniknou tam a v tuto dobu, jak je uvedeno v I. odstavci 
této smlouvy.  
 
2. 
Snoubenci prohlašují, že neuzavřeli žádnou jinou smlouvu ohledně budoucího společného 
jmění manželů podle § 143 odst. 2 a 3 ObčZ. 
 

III. Zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění 
 
Účastníci této smlouvy se dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich budoucího 
společného jmění manželů tak, že předmětem výlučného vlastnictví každého z nich budou: 
 
1. Příjmy z podnikatelské činnosti každého z účastníků, kterými se rozumí: 

- příjmy z podnikatelské činnosti vykonávané jedním z účastníků na základě 
živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění, 

- příjmy představující podíl na zisku ze sdružení, jehož se účastní pouze jeden 
z účastníků, 

- příjmy představující podíl na zisku tichého společníka na základě smlouvy o tichém 
společenství, kde jako tichý společník vystupuje pouze jeden z účastníků, 

- příjmy představující podíl na zisku společníka obchodní společnosti nebo člena 
družstva. 

2. Movité věci nabyté některým z účastníků pro potřeby výše uvedené podnikatelské 
činnosti. 

3. Movité věci získané z příjmů plynoucích z podnikatelské činnosti. 
 

IV. Závazky vzniklé a vznikající v době trvání manželství 
 
Závazky, které u jednoho z manželů v průběhu manželství vzniknou, a tento jim nebude 
schopen dostát, není v návaznosti na vznik a běh této existující smlouvy možné proti oběma 
manželům vést výkon rozhodnutí exekucí a prodejem věcí movitých, pokud pořizovací 
hodnota jednotlivých věcí zahrnutých do výkonu rozhodnutí nepřesáhne částku 50 000 Kč 
(slovy padesát tisíc korun českých). Dále současně se vznikem manželství oba snoubenci 
mohou s touto smlouvou samostatně a bez vědomí druhého čerpat půjčky, úvěry a poskytovat 
druhým či sobě navzájem záruky a to však pouze do výše svého vlastního majetku. Tímto je 
však nutno brát na zřetel, že osoba takto konající je povinna činit pouze kroky, které neohrozí 
morálně či jinak druhého snoubence. 
 

V. Náklady spojené s provozem společné domácnosti 
 
Snoubenci se navzájem zavazují, že každý z nich bude měsíčně přispívat částku 5 000 Kč na 
zvláštní účet vytvořený pro tento účel. Právo disponovat s finančními prostředky na tomto 
účtu mají oba účastníci smlouvy.   
 

VI. Společná jednání v době trvání manželství 
 
Snoubenci se navzájem zavazují, že se nepokusí bránit osobnímu rozvoji a podnikání druhého 
snoubence, až spolu uzavřou manželství a budou žít ve společné domácnosti, neboť jsou 
srozuměni s tím, že po uzavření této předmanželské smlouvy platně ani nesmějí a nemohou 
bránit jeden druhému jakýmkoli způsobem ve všestranném rozvoji jeho osobnosti formou 



 
 

podnikání, neboť k tomu po jejím sepsání a podepsání oběma snoubenci nebude potřebovat 
ani jeden z budoucích manželů souhlas druhého budoucího manžela. V pochybnostech se má, 
že k jakýmkoli podnikatelským aktivitám si oba manželé navzájem dali výslovný souhlas 
ještě jako snoubenci před podepsáním této předmanželské smlouvy.  
 
Snoubenci tímto prohlašují, že v manželství společně nebudou dle této smlouvy: 

- účastnit se na společném nabývání nemovitostí, 
- účastnit se jednání statutárních orgánů právnických osob, 
- podílet se na podnikání jako spolupracující osoby, 
- účastnit se jednání o nákupu a prodeji jednotlivého majetku do 20 000 Kč, 
- účastnit se jednání o nákupu a prodeji souboru majetku do 30 000 Kč. 

 
VII. Děti z manželství 

 
1.  
Pro případ rozvodu manželství se snoubenci zavazují, že bude-li po dobu po rozvodu 
manželství svěřeno jejich vlastní společné dítě nebo jimi společně adoptované dítě soudem do 
jejich společné nebo střídavé péče, zavazují se přispívat na výživu dítěte každý z nich částkou 
5 000 Kč měsíčně.  
 
2. 
Pro případ rozvodu manželství se snoubenci zavazují, že bude-li po dobu po rozvodu 
manželství svěřeno jejich vlastní společné dítě nebo jimi společně adoptované dítě soudem do 
péče pouze jednoho z manželů, bude přispívat ten z manželů, do jehož péče dítě svěřeno 
nebylo, na výživu každého dítěte částku 1 500 Kč nebo částku, kterou určí na výživném soud. 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. 
Právní poměry snoubenců neupravené výslovně touto předmanželskou smlouvou se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o rodině a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy platnými na území České republiky nebo jejího nástupce. 
 
2. 
Snoubenci berou na vědomí, že tato smlouva nabude účinnosti až uzavřením manželství. 
 
3. 
Účastníci smlouvy berou na vědomí, že na tuto smlouvu se mohou vůči třetí osobě odvolávat 
jen tehdy, jestliže je jí tato smlouva známa.  
 
4. 
První a druhý stejnopis z tohoto notářského zápisu se vydává přítomnému snoubenci a třetí a 
čtvrtý zápis přítomné snoubence. 
 
5. 
O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu snoubenců za přítomnosti jejich právního 
zástupce Jindřicha Novotného mnou sepsán, přítomným účastníkům mnou přečten, jimi poté 
schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář, a opatřil otiskem 
svého kulatého úředního razítka.  
 



 
 

 
..........................................          ............................................. 
         JUDr. Karel Hrubý        Eliška Schumanová 
 

............................................ 
     Michal Javorský 

 
Potvrzuji, že tento 2. stejnopis z tohoto notářského zápisu, vyhotovený dne 15. ledna 2012 pro 
pana snoubence souhlasí doslovně s jeho originálem, uloženým ve sbírce listin JUDr. Karla 
Hrubého, notáře v Ostravě, zn. NZ 18/2012. 
 
 

   .......................................... 
V Ostravě dne 15. ledna 2012         JUDr. Karel Hrubý, notář 



 
 

Příloha č. 2: Smlouva o rozšíření společného jmění manželů 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
NZ 116/2011          N 116/2011 
 

Notářský zápis 

 

Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů podle § 

143a odst. 2, 3 a § 51 ObčZ  
 
sepsaná dohromady 20. listopadu 2011 mnou, JUDr. Zdeňkem Veselým, notářem v Brně, 
v notářské úřadovně na adrese Celní 86, Brno – Štýřice na základě společného návrhu zde 
přítomných účastníků této smlouvy vypracovaného jinak písemně zde přítomným právním 
zástupcem obou účastníků Vladislavem Horkým, advokátem v Brně, jimiž jsou manželé paní 
a pan: 
 
Jméno a příjmení, případný titul: Jitka Modrá 
Rodné číslo: 796632/1234 
Adresa trvalého bydliště: Horní 28, Brno – Štýřice   
 
/dále jen „manželka“/ 
 
a 
 
Jméno a příjmení, případný titul: Ondřej Modrý 
Rodné číslo: 703264/1123 
Adresa trvalého bydliště: Horní 28, Brno – Štýřice   
 
/dále jen „manžel“/ 
 
Totožnost přítomných účastníků mně byla prokázána jejich platnými úředními průkazy 
totožnosti, přičemž oba prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a že hovoří a 
rozumí česky. 
 
Výše uvedení účastníci učinili přede mnou ve formě tohoto notářského zápisu právní úkon 
obsahující tuto 
 

Smlouvu o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů: 

 

I. Uzavření manželství 
 
Manželé Jitka Modrá a Ondřej Modrý prohlašují, že uzavřeli dne 1. června 2010 ve 12 hodin 
řádné manželství na Starobrněnské radnici v Brně. Toto manželství dosud trvá stejně jako 
společné jmění účastníků smlouvy. 
 

II. Prohlášení 
 
1. 
Manželé tímto svorně před JUDr. Zdeňkem Veselým, notářem v Brně, zcela vážně, o své 
svobodné vůli, dobrovolně, bez nátlaku, nikoli v tísni a prosti jakéhokoli omylu, zcela určitým 



 
 

a oběma navýsost srozumitelným způsobem prohlašují, že hodlají touto smlouvou uzavřenou 
formou notářského zápisu upravit své majetkové vztahy v manželství.  
 
2. 
Manželé prohlašují, že neuzavřeli žádnou jinou smlouvu ohledně společného jmění manželů 
podle § 143 odst. 2 a 3 ObčZ. 
 

III. Rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění 
 
1. 
Účastníci této smlouvy se dohodli na rozšíření zákonem stanoveného rozsahu jejich 
společného jmění manželů takto: 
 
Do společného jmění manželů připadne: 
 

1. rodinný dům z výlučného vlastnictví Jitky Modré, zapsaný na LV 23 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, pro 
okres Brno-město, a to pozemek p.č. 18/3 o výměře 450 m2 (150 m2 rodinný dům, 300 
m2 zahrada), i když by podle ustanovení § 143 ObčZ náležel do jejího výlučného 
vlastnictví, 

2. osobní automobil Ford Focus z výlučného vlastnictví Ondřeje Modrého, rok výroby 
2006, 1,8 TDCi/85 kW, barva červená, i když by podle ustanovení § 143 ObčZ náležel 
do jeho výlučného vlastnictví. 

 
2. 
Účastníci této smlouvy se dále dohodli na rozšíření zákonem stanoveného rozsahu jejich 
společného jmění manželů tak, že všechny věci a hodnoty darované účastníkům nebo 
jednomu z nich počínaje dnem následujícím po dni uzavření této smlouvy budou patřit do 
společného jmění účastníků smlouvy. 
 
3. 
Tato smlouva se netýká věci a hodnot nabytých účastníky smlouvy do dnešního dne včetně. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. 
Právní poměry manželů neupravené výslovně touto manželskou smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zákona o rodině a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy platnými na území České republiky nebo jejího nástupce. 
 
2. 
Účastníci smlouvy berou na vědomí, že na tuto smlouvu se mohou vůči třetí osobě odvolávat 
jen tehdy, jestliže je jí tato smlouva známa.  
 
3. 
První a druhý stejnopis z tohoto notářského zápisu se vydává přítomnému manželovi a třetí a 
čtvrtý zápis přítomné manželce. 
 
 
 



 
 

4. 
O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu manželů za přítomnosti jejich právního 
zástupce Vladislava Horkého mnou sepsán, přítomným účastníkům mnou přečten, jimi poté 
schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář, a opatřil otiskem 
svého kulatého úředního razítka.  
 
 
..........................................          ............................................. 
         JUDr. Zdeněk Veselý         Jitka Modrá 
 

............................................ 
         Ondřej Modrý 

 
Potvrzuji, že tento 2. stejnopis z tohoto notářského zápisu, vyhotovený dne 20. listopadu 2011 
pro pana manžela souhlasí doslovně s jeho originálem, uloženým ve sbírce listin JUDr. 
Zdeňka Veselého, notáře v Brně, zn. NZ 116/2011. 
 
 

   .......................................... 
V Brně dne 20. listopadu 2011      JUDr. Zdeněk Veselý, notář 
 



 
 

Příloha č. 3: Smlouva o zúžení společného jmění manželů 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
NZ 32/2012          N 32/2012 
 

Notářský zápis 

 

Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů podle § 143a 

odst. 2, 3 a § 51 ObčZ  
 
sepsaná dohromady 5. ledna 2012 mnou, JUDr. Karolínou Fialovou, notářkou v Chebu, 
v notářské úřadovně na adrese Májová 44, Cheb na základě společného návrhu zde 
přítomných účastníků této smlouvy vypracovaného jinak písemně zde přítomným právním 
zástupcem obou účastníků Petrem Sivým, advokátem v Chebu, jimiž jsou manželé paní a pan: 
 
Jméno a příjmení, případný titul: Dana Němcová 
Rodné číslo: 821345/1234 
Adresa trvalého bydliště: Komenského 15, Cheb   
 
/dále jen „manželka“/ 
 
a 
 
Jméno a příjmení, případný titul: Libor Němec 
Rodné číslo: 786985/1123 
Adresa trvalého bydliště: Komenského 15, Cheb   
 
/dále jen „manžel“/ 
 
Totožnost přítomných účastníků mně byla prokázána jejich platnými úředními průkazy 
totožnosti, přičemž oba prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a že hovoří a 
rozumí česky. 
 
Výše uvedení účastníci učinili přede mnou ve formě tohoto notářského zápisu právní úkon 
obsahující tuto 
 

Smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů: 

 

I. Uzavření manželství 
 
Manželé Dana Němcová a Libor Němec prohlašují, že uzavřeli dne 12. dubna 2010 ve 13 
hodin řádné manželství na Nové radnici v Chebu. Toto manželství dosud trvá stejně jako 
společné jmění účastníků smlouvy. 
 

II. Prohlášení 
 
1. 
Manželé tímto svorně před JUDr. Karolínou Fialovou, notářkou v Chebu, zcela vážně, o své 
svobodné vůli, dobrovolně, bez nátlaku, nikoli v tísni a prosti jakéhokoli omylu, zcela určitým 



 
 

a oběma navýsost srozumitelným způsobem prohlašují, že hodlají touto smlouvou uzavřenou 
formou notářského zápisu upravit své majetkové vztahy v manželství.  
 
2. 
Manželé prohlašují, že neuzavřeli žádnou jinou smlouvu ohledně společného jmění manželů 
podle § 143 odst. 2 a 3 ObčZ. 
 

III. Zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění 
 
1. 
Účastníci této smlouvy se dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich společného 
jmění manželů takto: 
 
Do výlučného jmění každého z manželů připadnou: 
 

1. nemovitosti, které nabude některý z manželů po uzavření této smlouvy, i když by 
podle ustanovení § 143 ObčZ náležely do společného jmění manželů, 

2. výnosy, užitky a přírůstky nemovitých věcí, které budou podle č. 1 výlučným 
vlastnictvím každého z manželů po uzavření této smlouvy, 

3. příjmy z podnikatelské činnosti, na které vznikne nárok některému z manželů po 
uzavření této smlouvy. Těmito příjmy se rozumí zejména příjmy z podnikatelské 
činnosti na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění, podíl na 
zisku obchodní společnosti nebo družstva nebo podíl na zisku tichého společníka na 
základě smlouvy o tichém společenství, 

4. movité věci nabyté jedním z manželů pro potřeby podnikatelské činnosti po uzavření 
této smlouvy. 

 
2. 
Tato smlouva se netýká věci a hodnot nabytých účastníky smlouvy do dnešního dne včetně.  
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. 
Právní poměry manželů neupravené výslovně touto manželskou smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zákona o rodině a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy platnými na území České republiky nebo jejího nástupce. 
 
2. 
Účastníci smlouvy berou na vědomí, že na tuto smlouvu se mohou vůči třetí osobě odvolávat 
jen tehdy, jestliže je jí tato smlouva známa.  
 
3. 
První a druhý stejnopis z tohoto notářského zápisu se vydává přítomnému manželovi a třetí a 
čtvrtý zápis přítomné manželce. 
 
4. 
O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu manželů za přítomnosti jejich právního 
zástupce Vladislava Horkého mnou sepsán, přítomným účastníkům mnou přečten, jimi poté 
schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář, a opatřil otiskem 
svého kulatého úředního razítka.  



 
 

 
 
..........................................          ............................................. 
    JUDr. Karolína Fialová            Dana Němcová 
 

............................................ 
         Libor Němec  

 
Potvrzuji, že tento 2. stejnopis z tohoto notářského zápisu, vyhotovený dne 5. ledna 2012 pro 
pana manžela souhlasí doslovně s jeho originálem, uloženým ve sbírce listin JUDr. Karolíny 
Fialové, notářky v Chebu, zn. NZ 32/2012. 
 
 

   .......................................... 
V Chebu dne 5. ledna 2012           JUDr. Karolína Fialová, notářka 
 



 
 

Příloha č. 4: Smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
NZ 215/2011          N 215/2011 
 

Notářský zápis 

 

Smlouva o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství podle § 

143a odst. 2, 3 a § 51 ObčZ  
 
sepsaná dohromady 3. prosince 2011 mnou, JUDr. Alžbětou Hrubešovou, notářkou v Ostravě, 
v notářské úřadovně na adrese Sokolská 125/366, Moravská Ostrava a Přívoz na základě 
společného návrhu zde přítomných účastníků této smlouvy vypracovaného jinak písemně zde 
přítomným právním zástupcem obou účastníků Filipem Mokrým, advokátem v Ostravě, jimiž 
jsou manželé paní a pan: 
 
Jméno a příjmení, případný titul: Ing. Marcela Dohnalová 
Rodné číslo: 862243/1234 
Adresa trvalého bydliště: Nádražní 35/1125, Moravská Ostrava a Přívoz   
 
/dále jen „manželka“/ 
 
a 
 
Jméno a příjmení, případný titul: Patrik Dohnal 
Rodné číslo: 786895/1123 
Adresa trvalého bydliště: Nádražní 35/1125, Moravská Ostrava a Přívoz   
 
/dále jen „manžel“/ 
 
Totožnost přítomných účastníků mně byla prokázána jejich platnými úředními průkazy 
totožnosti, přičemž oba prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a že hovoří a 
rozumí česky. 
 
Výše uvedení účastníci učinili přede mnou ve formě tohoto notářského zápisu právní úkon 
obsahující tuto 
 

Smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů: 

 

I. Uzavření manželství 
 
Manželé Marcela Dohnalová a Patrik Dohnal prohlašují, že uzavřeli dne 10. srpna 2011 v 15 
hodin řádné manželství na Nové radnici v Ostravě. Toto manželství dosud trvá stejně jako 
společné jmění účastníků smlouvy. 
 

II. Prohlášení 
 
1. 
Manželé tímto svorně před JUDr. Alžbětou Hrubešovou, notářkou v Ostravě, zcela vážně, o 
své svobodné vůli, dobrovolně, bez nátlaku, nikoli v tísni a prosti jakéhokoli omylu, zcela 



 
 

určitým a oběma navýsost srozumitelným způsobem prohlašují, že hodlají touto smlouvou 
uzavřenou formou notářského zápisu upravit své majetkové vztahy v manželství.  
 
2. 
Manželé prohlašují, že neuzavřeli žádnou jinou smlouvu ohledně společného jmění manželů 
podle § 143 odst. 2 a 3 ObčZ. 
 

III. Vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství 
 
1. 
Manželé si vyhrazují vznik společného jmění manželů ke dni zániku jejich manželství, pokud 
nepůjde o jednotlivé věci tvořící obvyklé vybavení jejich společné domácnosti, za které, 
zejména vzhledem k ekonomické situaci rodiny považují věci do částky 15 000 Kč za každou 
jednotlivou věc nebo do částky 30 000 Kč v případě souboru věcí, které tvoří obvyklé zařízení 
domácnosti. 
 
K dnešnímu dni obvyklé vybavení tvoří: 
 
a) ložnice: 

- postel 
- 2 x noční stolek 
- šatní skříň 
- 2 x komoda 
- CD přehrávač Panasonic 
- koberec 

 
b) obývací pokoj: 

- obývací stěna 
- knihovna 
- sedací souprava 
- 2 x křeslo 
- konferenční stolek 
- šatní skříň 
- vitrína 
- televize Sony 
- Hi-Fi souprava Panasonic 
- DVD přehrávač Hyundai 

 
c) jídelna: 

- jídelní stůl 
- 4 židle 
- příborník 
 

d) kuchyně: 
- lednice Gorenje 
- mikrovlnná trouba ETA 
- kombinovaný sporák MORA 
- varná konvice ETA 
- mixér Braun 
- odšťavňovač Catler 



 
 

- kuchyňská linka 
 

e) předsíň: 
- předsíňová stěna 
- botník 

 
f) koupelna: 

- pračka LG 
- sušička LG 

 
2. 
Manželé prohlašují, že do dnešního dne nenabyli do společného jmění manželů žádnou 
nemovitost ani movitou věc jinou než obvyklé vybavení společné domácnosti. 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. 
Právní poměry manželů neupravené výslovně touto manželskou smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zákona o rodině a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy platnými na území České republiky nebo jejího nástupce. 
 
2. 
Účastníci smlouvy berou na vědomí, že na tuto smlouvu se mohou vůči třetí osobě odvolávat 
jen tehdy, jestliže je jí tato smlouva známa.  
 
3. 
První a druhý stejnopis z tohoto notářského zápisu se vydává přítomnému manželovi a třetí a 
čtvrtý zápis přítomné manželce. 
 
4. 
O tom byl tento notářský zápis na základě návrhu manželů za přítomnosti jejich právního 
zástupce Vladislava Horkého mnou sepsán, přítomným účastníkům mnou přečten, jimi poté 
schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář, a opatřil otiskem 
svého kulatého úředního razítka.  
 
 
..........................................          ............................................. 
    JUDr. Alžběta Hrubešová        Marcela Dohnalová 
 

............................................ 
         Patrik Dohnal  

 
Potvrzuji, že tento 2. stejnopis z tohoto notářského zápisu, vyhotovený dne 3. prosince 2011 
pro pana manžela souhlasí doslovně s jeho originálem, uloženým ve sbírce listin JUDr. 
Alžběty Hrubešové, notářky v Ostravě, zn. NZ 215/2011. 
 
 

   .......................................... 
V Ostravě dne 3. prosince 2011      JUDr. Alžběta Hrubešová, notářka 
 


