
 

Úřední hodiny:    úterý 9:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:30 hod., 

 

  

 

Žádost o rozdělené vyúčtování nákladů spojených s užíváním 
bytové jednotky za rok ………. 

 

 
Upozorňujeme, že dle § 1186 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, nevzniká při převodu vlastnického práva  k jednotce povinnost osoby odpovědné za správu 
domu (společenství vlastníků) vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo 
související  s užíváním bytu. 
 

Protože se úprava § 1186 odst. 2 na základě novely občanského zákoníku, provedené zákonem  
č. 163/2020 Sb., spočívající v neprovádění vypořádání z důvodu převodu vlastnictví jednotky, rozšířila 
i na služby, společenství vlastnictví, resp. jím pověřený správce, v případě změny vlastnictví jednotky 
nemá povinnost s původním vlastníkem jednotky nic vypořádávat, a tedy mu ani nic vyúčtovávat.  
 

Dluh z vyúčtování, tedy vypočtený náklad na služby v daném období, převyšující zálohy, nebo naopak 
náklad nižší než uhrazené zálohy, určený k zaplacení, vznikne až po konci zúčtovacího období, a bude 
vyúčtován aktuálnímu vlastníkovi jednotky. Vyúčtování služeb (stejně jako předpis záloh) za celé 
zúčtovací období je dle výše uvedeného novelizovaného ustanovení občanského zákoníku proto 
zasíláno vždy tomu vlastníku jednotky, který je vlastníkem v době vystavení vyúčtování. 
 

Číslo objektu:                                                            číslo bytové jednotky VS: 
Adresa jednotky (ulice, čp. PSČ) 

 
Datum převodu (dle právních účinků vkladu vlastnického práva) : 
 

Kupující zná stav kupované bytové jednotky včetně příslušenství, přebírá ji bez závad a způsobilou             
k řádnému užívání podle kupní smlouvy včetně Potvrzení o bezdlužnosti bytu od předávajícího 
vlastníka.  
 

                    

Nový vlastník: 
 
Variabilní symbol bytu:  

Nová adresa: 
 
 
tel: 
e-mail:  

Podpis nového vlastníka:  
 
dne:  
 
 

 

Poplatek nový vlastník:  500,-Kč Zaplacen dne:  Číslo pokladního dokladu:  

   

 

Poplatek původní vlastník: 500,-Kč Zaplacen dne : Číslo pokladního dokladu:  

 

V případě platby bankovním účtem platbu zaplaťte nejpozději do 20 dnů po obdržení této žádosti  
na účet SBD POKROK:  746750/0300  a  VS: číslo bytu        
 

V případě, že celý poplatek ve výši 1.000,-Kč nebude uhrazen do 20 dnů od předání či odeslání této 
žádosti na e-mail, rozdělené vyúčtování NEBUDE PROVEDENO.   

  

 

SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00 Praha 8 
IČO 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v ORMS, oddíl DrXCVIII, vložka 53  

Tel. 225 339 284 nebo 225 339 309,  e-mail: cle@pokrok.cz  

mailto:cle@pokrok.cz

