
Smlouva o převodu družstevní jednotky   
do vlastnictví člena  

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Bytové družstvo IMOBILIEN 
sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010
IČ : 27291120
zapsané v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. vložka: 782
jednající předsedou a místopředsedou družstva společně

na  straně jedné jako vlastník  a převodce
dále jen převodce

a

jméno, příjmení : 
r.č. :  
trvale bytem : 

na straně druhé jako člen družstva a nabyvatel družstevní jednotky 
dále jen nabyvatel

uzavřeli tuto smlouvu o  převodu jednotky,   

když člen splnil podmínky vyplývající ze stanov družstva i ze smlouvy o přidělení jednotky uzavřené 
s družstvem dne …………..  a vznikl mu tak nárok na převod přidělené družstevní jednotky do jeho 
vlastnictví:

článek I. 
Předmět převodu

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem následující bytové jednotky:

bytové jednotky č…………. o velikosti 2KK+balkón+lodžie s příslušenstvím o celkové ploše 76,24 m2 ve 5 
n.p. domu č.p. …………  na pozemku p. č. ………… – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 373 m2,, k.ú. 
Rochlice u Liberce,obec Liberec, 

spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 7624/………… k celku na společných částech domu č.p. 
…………, na pozemku p.č. ………..,  k.ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec,



spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 7624/………….. k celku na pozemku p.č. ……….,  k.ú. 
Rochlice u Liberce, obec Liberec,

 tak, jak je dnes vše zapsáno na LV č. …………….. u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální 
pracoviště Liberec pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec a okres Liberec.

Bytová jednotka se skládá se z     těchto místností :      

• obývací pokoj a kuchyňský kout  32,93m2 a 12,94m2

• koupelna a WC  5,82m2     
• ložnice 8,98m2

• předsíň 5,52m2

• balkón 4,30m2

• lodžie 5,75m2

• sklepní kóje

celkem : 76,24m2

Byt je vybaven tímto zařízením  :   

• radiátory 4 ks
• sprchový kout 1 ks
• vana 1 ks
• umyvadlo 1 ks
• WC 1 ks
• zvonek 1 ks
• domácí vrátný 1 ks
• schránka 1 ks

Součástí této bytové jednotky jsou veškeré vnitřní instalace, potrubní rozvody, rozvody vody, plynu, 
odpadu a elektroinstalace kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů.

K vlastnictví této bytové jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné příčky, vstupní dveře do 
jednotky, vnitřní dveře a okna.

K vlastnictví  této  bytové  jednotky  též  patří  spoluvlastnický  podíl  o  velikosti  7624/………..  na 
společných částech domu a pozemku.

Bytová jednotka je ohraničena:

a) vstupními dveřmi do jednotky vč. zárubně, které jsou zároveň vchodovými dveřmi do domu
b) uzávěry rozvodů pro jednotku (ventily), měřicími ventily a pojistkami
c) svislými a vodorovnými konstrukcemi (stěny strop, podlaha) po obvodu jednotky.

Společnými částmi budovy jsou :

• základy včetně izolací
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• obvodové a nosné zdivo
• hlavní stěny, průčelí
• hlavní svislé a vodorovné konstrukce
• fasáda
• povrchové úpravy společných prostor
• dveře a okna společných prostor
• střecha včetně klempířských prvků a konstrukce
• vodovodní přípojka
• kanalizační přípojka
• přípojka horkovodu 
• přípojka elektřiny
• komínová tělesa
• hlavní stoupačky
• rozvody kanalizace, topení, vody a elektřiny, telekomunikací
• hlavní uzávěry
• hromosvody
• schodiště a chodby, pokud nepatří do vymezených jednotek   

Do společných částí domu patří dále vše, co není předmětem vlastnického práva jednotlivých vlastníků 
vymezených jednotek. 

U společných částí domu vymezených shora se stává nabyvatel podílovým spoluvlastníkem v poměru 
podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnický podíl ke společným 
částem je odvozen od vlastnictví jednotky a nemůže být samostatným předmětem převodu.

Převodce dále prohlašuje, že je vlastníkem následující  nebytové jednotky č……….. (garáže): 

sestávající se z jedné místnosti  o celkové ploše 16,94 m2 v 1. n.p. domu č.p. ………..  na pozemku p. č. 
………… – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 373 m2,, k.ú. Rochlice u Liberce,obec Liberec, 

spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 1694/…………. k celku na společných částech domu 
č.p. ………..  na pozemku p. č. ………….,, k.ú. Rochlice u Liberce,obec Liberec, 

spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 1694/…………. k celku na pozemku p.č. ………..,  k.ú. 
Rochlice u Liberce, obec Liberec,

 tak,  jak je dnes vše zapsáno na LV č.  …………..  u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,  katastrální 
pracoviště Liberec pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec a okres Liberec.

Nebytová jednotka  je vybavena tímto zařízením  :  

Součástí této jednotky jsou veškeré vnitřní instalace a elektroinstalace.
K vlastnictví této jednotky dále patří podlahová krytina a garážová vrata do jednotky.
Jednotka je ohraničena:

a) garážovými vraty do jednotky 
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b) svislými a vodorovnými konstrukcemi (stěny strop, podlaha) po obvodu jednotky.

článek II. 
Převod družstevní jednotky a souvisejících podílů

Převodce touto smlouvou převádí nabyvateli bytovou jednotku, s ní související spoluvlastnické podíly 
na společných částech domu a pozemku a nebytovou jednotku, s ní související spoluvlastnické podíly na 
společných částech domu a pozemku tedy:

bytovou jednotku č…………….. o velikosti 2KK+balkón+lodžie s příslušenstvím o celkové ploše 76,24 m2 

ve 5 n.p. domu č.p. …………  na pozemku p. č. …………. – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 373 m2,, 
k.ú. Rochlice u Liberce,obec Liberec, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 7624/…………. 
k celku na společných částech domu č.p. ……………., na pozemku p.č. ……………,  k.ú. Rochlice u Liberce, 
obec Liberec, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 7624/…………… k celku na pozemku p.č. 
………….,   k.ú.  Rochlice  u Liberce,  obec Liberec,  tak,  jak je dnes vše zapsáno  na LV č.  …………..  u 
Katastrálního  úřadu  pro  Liberecký  kraj,  katastrální  pracoviště  Liberec  pro  katastrální  území  Rochlice  u 
Liberce, obec a okres Liberec.

nebytovou jednotku č. ………….. sestávající se z jedné místnosti o celkové ploše 16,94 m2 v 1. n.p. domu 
č.p. ………  na pozemku p. č. …………. – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 373 m2,, k.ú. Rochlice u 
Liberce,obec  Liberec,  spolu  se  spoluvlastnickým  podílem  o  velikosti  ideální  1694/………..  k  celku  na 
společných částech domu č.p. ………..  na pozemku p. č. …………….,, k.ú. Rochlice u Liberce,obec Liberec, 
spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 1694/………….. k celku na pozemku p.č. ……….,  k.ú. 
Rochlice u Liberce, obec Liberec,
tak,  jak je  dnes vše zapsáno na LV č.  ………….  u  Katastrálního  úřadu pro  Liberecký kraj,  katastrální 
pracoviště Liberec pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec a okres Liberec.

Nabyvatel touto smlouvou tuto bytovou jednotku a tuto nebytovou jednotku s podíly na společných částech 
domu a pozemku pro sebe do svého výlučného vlastnictví touto smlouvou přijímá.

článek III. 
Podmínka převodu

Převod byl proveden v souladu se stanovami družstva, když člen splatil před podpisem této smlouvy 
další členský vklad, podílel se tak na předmětu převodu a tím taky uhradil investiční náklady s tímto pořízením 
spojené.

článek IV. 
Stav předmětu převodu a jeho předání

Převodce prohlašuje, že s výjimkou zástavních práv k zajištění úvěrů tak, jak je sjednáno stranami ve 
smlouvě o přidělení družstevní jednotky na předmětu převodu dle této smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná 
břemena ani jiné závazky a že mu nejsou známy žádné skryté vady předmětu převodu. 

Předmět převodu je ve stavu obvyklého opotřebení a nevykazuje žádné zvláštní vady, na které by 
bylo třeba zvlášť upozornit. Nabyvatel jako dosavadní nájemce jednotky je se stavem fakticky z titulu užívání 
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detailně seznámen a nemá proti němu žádných výhrad. Předmět převodu nabývá tak, jak stojí a leží.

Předmět převodu již  byl předán při  vzniku nájemního vztahu a nabyvatel  potvrzuje,  že je v jeho 
držení k datu podpisu této smlouvy.

Na nabyvatele, což bere podpisem této smlouvy na vědomí, přecházejí všechna práva a závazky 
týkající se domu jako celku a pozemku, tedy zejména tato práva a závazky:

- smlouvy o dodávkách služeb
- smlouva o správě domu

článek V.
Osvobození od daně z převodu

Převod těchto  jednotek  z  majetku  družstva  do vlastnictví  člena je osvobozen  od daně darovací 
(vyjma daně darovací z pozemku) i daně z převodu nemovitostí.

článek VI. 
Závěrečná ustanovení

Strany si tuto smlouvu přečetly a podepisují ji s tím, že obsahuje jejich skutečnou a vážně míněnou 
vůli.

Tato smlouva byla vyhotovena v počtu o dva větším než je počet účastníků. Tato vyhotovení budou 
předložena společně s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu, poté obdrží každý jedno vyhotovení zpět.

Vlastnické právo k předmětu převodu nabude nabyvatel vkladem do katastru nemovitostí,  do té 
doby  jsou  strany  smlouvou  vázány. Žádají  proto,  aby  v katastru  nemovitostí  byly  provedeny  změny 
odpovídající obsahu této smlouvy. Příslušný návrh podá katastrálnímu úřadu.

Nabyvatel podpisem smlouvy zároveň uděluje převodci plnou moc k zastupování ve správním řízení 
o  povolení  vkladu  této  smlouvy  do  katastru  nemovitostí.  Zplnomocňuje  ho  tedy  podpisem této  smlouvy 
k tomu, aby i jeho jménem – v jeho zastoupení podal příslušný návrh katastrálnímu úřadu a dále činil veškeré 
s tím související potřebné úkony. Převodce podpisem této smlouvy tuto plnou moc přijímá.

Člen  družstva  (nabyvatel)  se  po  převodu  vlastnictví  jednotky  automaticky  stává  členem 
společenství  vlastníků bytových jednotek a zůstává mu povinnost hradit pravidelné měsíční splátky do 
fondu oprav a provozního fondu dle vždy aktuálního evidenčního listu,  který je totožný pro obě formy 
vlastnictví.

Přílohou této smlouvy jsou nákresy půdorysů všech podlaží (schémata) určující polohu jednotek a 
společných částí domu s údaji o podlahových plochách jednotek.

V Liberci dne ________________

ověřené podpisy :

Převodce  : ______________________ ______________________
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Bytové družstvo IMOBILIEN Bytové družstvo IMOBILIEN
předseda místopředseda

Nabyvatel : ____________________

6


