
 
Žádost o vypracování smlouvy o převodu družstevního podílu  
 

Převodce (člen družstva s právem nájmu k družstevnímu bytu):  
                                                                                                                            (vyplní se, jedná-li s o manžele - společné členy družstva) 

jméno a příjmení: ................................................  jméno a příjmení: ................................................. 

datum narození: ..................................................  datum narození: ................................................... 

číslo OP: ..............................................................  číslo OP: ............................................................... 

bydliště dle OP: ...................................................  bydliště dle OP: .................................................... 

.............................................................................   .............................................................................. 

tel.: …………………………………………………………………..  tel.: ………………………………………………………………….. 

e-mail: .......................................................... ……..  e-mail: .......................................................... …….. 

Převodce žádá Stavební  bytové  družstvo Ústí nad Orlicí (dále jen SBD) o vypracování smlouvy o převodu svého 

družstevního podílu, se kterým je spojeno právo nájmu k družstevnímu bytu evidenční číslo .................................. 

o velikosti ….+1, v …………… podlaží domu na adrese …………………………………….……………........................ 

.......................................................................... (dále jen DB), a jejímž uzavřením bude tento družstevní podíl 

převeden na níže uvedeného Nabyvatele. Převodce bere na vědomí, že před přistoupením k vypracování smlouvy  

o převodu družstevního podílu bude ze strany SBD provedena prohlídka stavu DB. 
 

Nabyvatel 1):  
                                                                                                                              (vyplní se pokud, nabyvatelem podílu budou manželé)  
jméno a příjmení: ................................................  jméno a příjmení: .................................................. 

datum narození: ..................................................  datum narození: .................................................... 

číslo OP: ..............................................................  číslo OP: ................................................................ 

bydliště dle OP: ...................................................  bydliště dle OP: ..................................................... 

.............................................................................   ............................................................................... 

tel.: …………………………………………………………………..  tel.: ……………………………………………………………………. 

e-mail: .......................................................... ……..  e-mail: .......................................................... ……….        
 

Nabyvatel prohlašuje že:  

a) Výše popsaný družstevní podíl v plném rozsahu přijme spolu s právem na uzavření smlouvy o nájmu DB 

a to včetně všech práv a povinností s tím spojených v rozsahu ustanovení § 736, zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon  

o obchodních korporacích), což stvrzuje dole připojeným podpisem. 

b) Po uzavření smlouvy o převodu předmětného družstevního podílu, bude spolu s ním v DB bydlet ……….. osob.  

c) Přijme-li do DB nového člena, oznámí zvýšení počtu osob žijících v DB bez zbytečného odkladu pronajímateli; 

neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. 

Převodce i Nabyvatel prohlašují, že převod družstevního podílu je úplatný 2) / bezúplatný 2) / úplatný za dohodnutou 
smluvní kupní cenu družstevního podílu v částce ....................,-Kč (slovy: ……………………………………………………………….. 
korunčeských) 2) 
 

 
V Ústí nad Orlicí, dne: ……………………………… 

 
 
…………………………        …………………………            …………………………        ………………………… 
                                Převodce                                                                                                                            Nabyvatel 
 
 
Vysvětlivky: 
1) Nabyvatel souhlasí s tím, aby osobní údaje, které SBD poskytl, byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány jako podklad v evidenčním systému SBD 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679. 

2)  Nehodící se škrtněte. 


