
 

 
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DR XXII,vložka 396, datová schránka: trk4c29 

 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OLOMOUC 
U kovárny 540/44, Neředín, 779 00 Olomouc  

 

DOHODA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU 
V BYTOVÉM DRUŽSTVU 

 

 

 

Převodce 

  

Člen (společní členové) BD       

pan(í)___________________________________________________________________________     

nar._______________________________________RČ___________________________________     

trvalé bydliště ____________________________________________________________________ 

pan(í)___________________________________________________________________________     

nar._______________________________________RČ___________________________________     

trvalé bydliště ____________________________________________________________________ 

 

Nabyvatel         

pan(í) ___________________________________________________________________________   

RČ________________________stav______________zaměstnavatel_________________________ 

trvalé bydliště___________________________________________ tel. ______________________ 

pan(í) ___________________________________________________________________________   

RČ________________________stav______________zaměstnavatel_________________________ 

trvalé bydliště___________________________________________ tel. ______________________ 

 

Další příslušníci domácnosti:       

jméno ______________________________ RČ __________________ vztah _________________ 

jméno ______________________________ RČ __________________ vztah _________________ 

jméno ______________________________ RČ __________________ vztah _________________ 

jméno ______________________________ RČ __________________ vztah _________________ 

 

Převodce  a nabyvatel uzavírají ve smyslu § 736 ZOK dohodu o převodu družstevního podílu 

v bytovém družstvu. 

 

 

 

 

 



 

 
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DR XXII,vložka 396, datová schránka: trk4c29 

 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OLOMOUC 
U kovárny 540/44, Neředín, 779 00 Olomouc  

 

1. Předmět převodu: 

 

Družstevní podíl vyplývající podle stanov a platných předpisů z členství v SBD Olomouc zejména 

nájem (právo na uzavření nájemní smlouvy) k 

 

družstevnímu bytu č. ______________ o velikosti ______________ podlaží ________________ 

ulice __________________________ č. or. ___________ v ______________________________ 

Převodce tímto převádí družstevní podíl na nabyvatele a nabyvatel družstevní podíl přijímá do svého 

vlastnictví.  

 

Převodem družstevního podílu zaniká členství převodce v družstvu, pokud převodci nesvědčí členství 

ještě z jiného titulu a členem družstva se stává nabyvatel.  

 

Účinností převodu družstevního podílu dochází k převodu nájmu bytu včetně všech práv a 

povinností s tím spojených na nabyvatele, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů 

družstva vůči převodci, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním bytu za podmínek určených 

stanovami družstva. Převodce ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 

Na nabyvatele rovněž přechází nevypořádané rozdíly (přeplatky nebo nedoplatky) 

z vyúčtování záloh na úhradu služeb spojených s užíváním družstevního bytu, a to i splatné až 

po nabytí účinnosti této dohody. Obdobně to platí i pro vyúčtování a vypořádání zálohového 

nájemného.   

 

Převodce prohlašuje, že: 

a) převáděný družstevní podíl není zatížen žádnými právy třetích osob, 

b) trvá jeho členství v družstvu, z družstva nevystoupil, nebyl vyloučen ani neuzavřel dohodu o 

zániku členství, ani mu není známo, že by jeho členství mělo skončit z těchto nebo jiných 

důvodů uvedených v § 610 ZOK, např. prohlášením konkurzu na majetek převodce, 

zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, v důsledku výkonu rozhodnutí 

nebo exekuce postihujícími družstevní podíl apod., a nevznikl žádný z právních důvodů, pro 

který by mohlo být zahájeno řízení směřující k zániku jeho členství v družstvu. 

 

Nabyvatel prohlašuje, že: 

a) splňuje podmínky členství určené stanovami družstva,  

b)  byl seznámen se stanovami družstva, 

c)  ke stanovám družstva přistupuje a zavazuje se, že se těmito stanovami, jakož i veškerými 

jejich pozdějšími změnami bude řídit po celou dobu trvání jeho členství v družstvu.  
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OLOMOUC 
U kovárny 540/44, Neředín, 779 00 Olomouc  

2.   Cena za převod družstevního podílu (vyberte zaškrtnutím jednu z variant) 

      Smluvní strany se dohodly, že převod družstevního podílu v bytovém družstvu podle této dohody 

je: 
 

Úplatný) a činí celkem částku ________________________________________,- Kč 
 
      slovy  ________________________________________________________________________________________ 

 
     Tato částka byla (bude) nabyvatelem převodci uhrazena před (po) podpisem této dohody, což převodce  
      svým podpisem na této dohodě stvrzuje. 

 

bezúplatný (darování).  

 

 

3. Tato dohoda nabývá účinnosti dne__________________________________________________ 

 (nejdříve však dnem doručení SBD Olomouc) 
 

4. Převádějící bude po převodu družstevního podílu bydlet na adrese: 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

Tato dohoda byla uzavřena oběma smluvními stranami, byla jimi řádně přečtena a po odsouhlasení 

vlastnoručně podepsána, jako projev jejich svobodné, vážné a pravé vůle. Obě smluvní strany rovněž 

prohlašují, že tento svůj projev vůle činí bez jakékoliv tísně. 

 
V Olomouci dne _____________________ 

 

Podpisy smluvních stran 

 

 

       převodce_______________________ nabyvatel ________________________ 

 

                                _______________________                      ________________________                       

 

podpisy, OP a poplatek Kč_____________________ ověřila dne______________________ 

 

Tuto dohodu o převodu družstevního podílu vzalo na vědomí SBD Olomouc, U kovárny 540/44, 

podle Stanov družstva. 

 

 

* )  nehodící se škrtněte       razítko a podpis 


