
 

NABÍDKA 1 – JUDr. Lucie Pražáková 
Dobrý den,  

 děkuji za důvěru projevenou tím, že jste se s Vaší žádostí o nabídku obrátili i na mou advokátní 

kancelář. 

Jak již podle znění Vašeho dotazu máte zjištěno, proces převodu bytů do osobního vlastnictví sestává 

z několika kroků: 

• pasportizace (zaměření a zakreslení jednotek) - slouží ke zjištění přesných podlahových ploch 

jednotek podle platné právní úpravy a získání podkladů pro přípravu prohlášení vlastníka, 

zejména k získání plánků jednotlivých podlaží, které jsou povinnou přílohou prohlášení 

vlastníka 

• prohlášení vlastníka (dokument, kterým je dům rozdělen na bytové a případně i nebytové 

jednotky) 

• smlouvy o převodu bytových a nebytových jednotek do vlastnictví členů družstva a jejich 

vklad do katastru nemovitostí 

• založení SVJ (nutno řešit nejpozději v průběhu převodů, bez založení SVJ lze převést 

maximálně 3 jednotky) 

• likvidace BD (nemusí proběhnout, BD lze zachovat například jako správce nebytových 

prostor) 

 

pasportizace (zpravidla prostřednictvím subdodavatele) 

 zaměření jednotek  a společných prostor (vč. přeměření všech bytů), příprava plánků 1000,- 

Kč/jednotka - ve Vašem případě zřejmě lze vyjít ze stavebních plánů, zaměření jednotlivých jednotek 

by mělo význam jen pro přesné určení podlahových ploch jednotek, neboť jde o důležitý údaj, jehož 

správné určení může předejít sporům o příspěvky vlastníka, resp. hlasovací práva,  

 příprava plánků dle dodaných podkladů (stavebních plánů) bez měření v budově, 600,- Kč/jednotka - 

opakují-li se dispozice na jednotlivých podlažích, takže se mění pouze popisky plánku, je cena za 

druhé a další patro stejné dispozice 300,- Kč/patro. 

 

prohlášení vlastníka 

Při 42 vymezovaných bytových jednotkách by cena za zpracování prohlášení vlastníka činila 40.000,- 

Kč. Cena zahrnuje jednu osobní konzultaci u klienta v trvání 1 hodiny pro domluvu na postupu a 

předání podkladů nebo 2 hodinové osobní konzultace v mé kanceláři. Další konzultace jsou 

zpoplatněny částkou 1300,- Kč/hod.  

 

smlouvy o převodu bytových jednotek 

budu-li zpracovávat prohlášení vlastníka 1800,- Kč/jednotka (nezahrnuje 1000,- Kč správní poplatek 

za návrh na vklad ke každé jednotce),  

 (budu-li zpracovávat pouze smlouvy 2500,- Kč/jednotka + 1000,- Kč správní poplatek)  

 v ceně je i příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí ke každé smlouvě 

 

založení SVJ 

 příprava stanov, poradenství při svolání 1. schůze shromáždění a zápisu do rejstříku cca 13.000,- Kč 

(cena vychází z hodinové sazby 1300,- Kč/hod. - dle rozsahu požadovaných služeb se může lišit 

nahoru i dolů), 

cena nezahrnuje zajištění notáře a odměnu notáře za sepsání notářského zápisu o schválení stanov a 

správní poplatek za zápis společenství do rejstříku, 



 cena za samotnou přípravu stanov bez dalších služeb by činila 7.800,- Kč, v této ceně je 1,5 hodiny na 

zodpovězení dotazů a zapracování případných připomínek. Je zde více možností postupu – založení 

společenství podle § 1200 NOZ (stanovy jsou již součástí prohlášení vlastníka), založení společenství 

standardním postupem za účasti notáře s následným návrhem rejstříkovému soudu na zápis 

společenství nebo přímý zápis společenství do rejstříku notářem). Výhody a nevýhody jednotlivých 

možností s Vámi ráda proberu. 

 

likvidace BD 

 poradenství v obvyklém rozsahu k procesu likvidace a výmazu družstva z obchodního rejstříku cca 

15.000,- Kč,  

 (cena vychází z hodinové sazby 1300,- Kč/hod. - dle rozsahu požadovaných služeb se může lišit 

nahoru i dolů) 

nezahrnuje náklady na notáře, odměnu likvidátora, účetní služby, správní poplatky (za návrh na 

změnu v OR 2000,- Kč, za povinné zveřejnění údajů v obchodním věstníku cca 2000,- Kč) - funkci 

likvidátora bohužel přijmout nemohu, a tak je třeba zajistit osobu pro výkon této funkce 

 

 Celkem by tedy činily ceny za Vámi poptávané služby: 

• prohlášení (vlastníka) uvedeného domu včetně jeho vložení na katastr nemovitostí -  40.000,- 

Kč 

• vypracování 42 ( z 44 jednotek dva sloučené byt) ks  dohod o převodu bytové jednotky, 

včetně jejich  vložení na katastr nemovitostí 75.600,- Kč (+ 1000,- Kč/jednotka správní 

poplatek katastrálnímu úřadu) 

• vypracování stanov společenství, založení společenství a jeho registrace cca 13.000,- Kč (z 

toho 7.800,- Kč za vypracování návrhu stanov, celková cena závisí na zvoleném postupu a 

požadovaných službách), pozor, cena se týká jen právních služeb advokáta, nezahrnuje tedy 

poplatek za zápis do rejstříku 6000,- Kč a případnou odměnu notáře (nebude-li společenství 

založeno již v rámci prohlášení vlastníka) 

• likvidace BD se bohužel nemohu ujmout jako likvidátor, mohu nabídnout pouze právní 

poradenství k postupu likvidace v ceně 1300,- Kč/hod.  

 

V případě potřeby dalších informací nebo zájmu o osobní setkání se na mne neváhejte obrátit. 

 

 S pozdravem a přáním pěkného dne 

 

 JUDr. Lucie Pražáková 

 advokátka 

 Národní 961/25, Praha 1 

 tel. 737 76 40 60 

www.advokatka.xf.cz 

 

  

http://www.advokatka.xf.cz/


NABÍDKA 2 – Pavel Gogela 
 
 Pavel Gogela, poradce  
Celostátního informačního centra pro bydlení  
za sekci Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků  
Těšnov 5, Praha 1  
člen Společnosti pro rozvoj bydlení  
GSM: 606 043 780, e-mail: pavel.gogela@gmail.com  
IČ: 101 62 585  
Na klášterním 6, bytové družstvo  

Na klášterním 6/1898  
162 00 Praha 6 – Břevnov  

Vážení členové představenstva,  

pokud uvažujete o převodech bytů do vlastnictví členů vašeho družstva, dovoluji si Vám nabídnout 
realizaci veškerých prací, spojených s těmito převody v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (OZ), nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím, zákonem č. 67/2013 Sb., zákon, který upravuje některé otázky související s 
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty včetně 
doplňujícího zákona č 104/2015 Sb., kterým se tento zákon mění a dalšími zákony a předpisy, které s 
převody do vlastnictví souvisí. Tyto práce sestávají zejména z těchto činností:  

1. Zpracování "Prohlášení" vlastníka budovy. K jeho tvorbě je třeba zejména:  

a) Zjistit základní identifikaci domu, přehled jeho vnitřního uspořádání (chodby, schodiště, 
podzemní podlaží včetně sklepních kójí i prostor mimo kóje a ostatních společných částí domu). 
Vypracovat „Zjišťovací protokoly“ ke každému bytu se základními informacemi o bytě, jeho 
budoucích nabyvatelích a dalších údajích, potřebných jak pro "Prohlášení" vlastníka budovy 
(dále jen "Prohlášení"), tak pro tvorbu "Smluv o převodu jednotek do vlastnictví“.  

b) Určit společné části domu, všechna práva a závazky družstva, které budou s převodem 
vlastnického práva přecházet na vlastníky jednotek a další.  

c) Stanovit podlahovou plochu každého bytu a rozhodnout o metodice určení a vlastní výpočty 
velikosti podílu na společných částech, tj. na domě a pozemku v souladu s nařízením vlády č. 
366/2013 Sb.; výstupem bude zpracovaná tabulka s plochami jednotlivých bytů pro další potřeby 
družstva s uvedením velikosti podílů na společných částech.  

 
(Podkladem pro tyto práce může být např. projekt domu, ze kterého by bylo možno vypočítat 
podlahovou plochu bytu, nebo přeměření bytů. Může být použito i stanovení ploch typových bytů 
v domě s případným doměřením u bytů odlišných (např. přístavby v chodbách apod.).  

Pozn.: Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně 
půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, 
sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem 
svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také 
podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, 
vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. K takto vymezené ploše bytu budou přičteny 
plochy místností mimo byt, pokud přicházejí v úvahu.  

d) Vypracovat „Prohlášení“, kterým se vymezují v pozemku se stavbou domu jednotky, a které bude 
obsahovat náležitosti dle nového OZ.  

e) Vypracovat "Stanovy společenství vlastníků“, které budou součástí „Prohlášení“, s uvedením 
prvních členů výboru. Stanovy budou obsahovat zejména:  



• název obsahující slovo "společenství vlastníků" a označení domu, pro který společenství 
vlastníků vzniklo,  

• sídlo společenství vlastníků,  

• členská práva a povinnosti vlastníků jednotek včetně způsobu jejich uplatňování,  

• určení orgánů společenství vlastníků, jejich počet, funkční období, způsob svolávání, 
jednání a usnášení,  

• určení prvních členů statutárního orgánu,  

• pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,  

• pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen 
služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.  

f) Vypracovat půdorysná schémata všech podlaží domu s přehledem prostorového umístění 
jednotlivých bytů včetně vyznačení jejich podlahových ploch a vyznačení společných částí domu.  

(Tato schémata budou přílohou každého výtisku "Prohlášení" a u „Smluv o převodu vlastnického 
práva k jednotce“ budou přílohy v potřebném počtu, tj. u výtisku smlouvy, který se ¨podává na 
Katastr nemovitostí a u výtisku pro vlastníka).  

g) Vypracovat Návrh na vklad Prohlášení do katastru nemovitostí.  

2. Zpracování potřebného počtu „Smluv o převodu vlastnického práva k jednotce“ včetně „Návrhů 
na vklad“ každé smlouvy do katastru nemovitostí. K tomu je třeba:  

a) Vypracovat návrh obsahu rámcové smlouvy.  

b) Vypracovat "Smlouvu o převodu vlastnického práva k jednotce" pro každého člena družstva 
zvlášť v potřebném počtu výtisků, (4 x pro jedince, 5x pro manžele – z toho vždy 1 kopie je určena 
pro přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí) - fakturace bude vycházet z počtu skutečně 
vypracovaných smluv),  

c) Vypracovat „Návrh na vklad“ každé smlouvy do katastru nemovitostí ve dvou výtiscích.  

3. Vypracování podrobné písemné informace s instrukcemi o způsobu podepisování Prohlášení, "Smluv 
o převodu vlastnického práva" a „Návrhů na vklady“ do KN pro družstvo a budoucí vlastníky.  

4. Účast na jedné informační schůzi družstva s vysvětlením procesu převodu bytů do vlastnictví, 
založení společenství vlastníků, daňových souvislostí a zodpovězení dalších dotazů členů družstva.  

5. Účast na druhé schůzi družstva, na které se budou předběžně schvalovat stanovy společenství.  

6. Vypracování dopisu, kterým budou do Katastru nemovitostí uloženy podpisové vzory členů 
představenstva tak, aby nemuseli podepisovat všechny smlouvy ověřeným podpisem.  

7. Jednání s bytovým družstvem, zahrnující přebírání a předávání podkladů, vypracování potřebných 
seznamů, dojednání vypořádání vlastníků s družstvem, daňové náležitosti převodů, další jednání a 
poradenské služby, které se váží k převodu bytů do vlastnictví.  

8. Zpracování návrhu na prvozápis Společenství vlastníků a jeho podání do veřejného rejstříku 
společenství vlastníků jednotek, vedeného u Městského soudu v Praze. Tím společenství, které je 
založeno vkladem „Prohlášení“ do katastru nemovitostí, vznikne.  

9. Předběžný cenový rozpočet je přílohou této smlouvy:  

 
Cena zahrnuje kromě prací uvedených v příloze i režijní náklady, spojené s předmětem plnění 
smlouvy, tj. především náklady na množení všech písemných dokumentů (návrhy a definitivní znění 
Prohlášení, schémat, stanov SVJ, rámcové smlouvy, příslušný počet výtisků smluv o nabytí 
vlastnického práva k jednotce, přičemž každá smlouva má 5 až 6 stran a několik stran se schématy 
všech podlaží, Prohlášení (4 x) a návrhy na vklady do KN (2 x). Cena je konečná, nejsem plátce DPH.  

Cena nezahrnuje správní poplatek Katastrálnímu úřadu za každý převáděný byt a Prohlášení ve výši 
1.000 Kč, ověřování podpisů na smlouvě o převodu ve výši 30 nebo 60 Kč (manželé). Ověřené 
podpisy členů představenstva na podpisovém vzoru pro Katastrální úřad tak, aby nebylo nutné 



ověřovat podpisy členů představenstva na všech smlouvách a správní poplatek 6.000 Kč 
Rejstříkovému soudu.  

V rozpočtu se počítá s vypracováním celkem 42 smluv o převodu vlastnického práva k jednotkám a 
42 návrhů na jejich vklad do KN, přičemž počítám již s tím, že 2 jednotky budou sloučeny a 2 
jednotky budou převedeny jednou smlouvou.  

Spolupráce a průběžné poradenství pro družstvo  
Při práci na Prohlášení i na smlouvách o převodu vlastnického práva je předpokládána a je i nezbytná 
úzká spolupráce se zástupci družstva. Při postupné realizaci je kladen důraz na dobrou a oboustrannou 
spolupráci s družstvem a jeho členy, na postupné vzájemné předávání zpracovávaných dokumentů a 
upřesňování výsledků práce podle potřeb družstva a v souladu se zákonem. Samozřejmostí je i 
poskytování průběžného poradenství družstvu i jeho členům v celém průběhu převodů bytů do 
vlastnictví, jehož potřebnost moje letité zkušenosti prokazují.  

Smlouva o provedení prací  
V případě souhlasu s výše uvedenou nabídkou na služby Vám po projednání požadovaného rozsahu 
prací předložím návrh příkazní smlouvy o odborné pomoci k převodům bytů do vlastnictví, jejíž 
součástí bude i návrh dílčí fakturace s přímou návazností na postupné plnění jednotlivých etap činností. 
V rámci přípravy příkazní smlouvy a případného upřesnění ceny bude důležité seznámení se s 
dokumentací domu.  

Daň z nabytí nemovitých věcí  
Jedna kopie smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce s bytem je určena jako příloha přiznání 
k dani z nemovitých věcí, kterou je od 1. 11. 2016 povinen podávat nabyvatel (viz Čl. 1, § 1. odst. 1 
zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí ve 
znění zákona č. 254/2016 Sb.).  

Při prvním převodu vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní 
nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li 
nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního 
nebytového prostoru je nabytí této jednotky od daně osvobozeno, přiznání k dani se však musí 
příslušnému finančnímu úřadu podat.  

Vzhledem k tomu, že přiznání k dani podávají vlastníci sami, není cena, která činí 240,- Kč za jednotku, 
součástí cenového rozpočtu.  

Moje reference, které přikládám, jsou pouze hrubým a dílčím výčtem prací, na kterých se podílím již 
řadu let a nezmiňují konzultační, přednáškovou i publikační činnost atd…  

V Praze dne 31. 10. 2016  

Příloha č. 1 : cenový rozpočet  

Mgr. Ing. Pavel Gogela  

 
 

 

Činnost 
Počet 

jednotek 

Cena 

na 
jednotku 

Celkem 

1 Práce spojené s vypracováním Prohlášení a převody bytů do vlastnictví členů družstva: 

 a) přípravné práce, zejména: shromáždění podkladů a jejich 
vyhodnocení, stanovení metodiky výpočtů podílů jednotek na 
společných částech, uzavření příkazní smlouvy atd.  

  1 200 



 b) zpracování ploch bytů dle projektové dokumentace případně 
kontrolní přeměření typových bytů (výpočty podlahových ploch 
bytů dle nař. vl. č. 366/2013 Sb.), zpracování údajů do tabulky pro 
bytový dům a výpočty podílů na společných částech, vypracování 
a předání Zjišťovacích protokolů ke každému bytu 

44 250 Kč 11 000 

 c) Prohlášení - vypracování návrhu Prohlášení bez stanov SV, 
připomínkové řízení, úprava, vypracování schémat podlaží, 
zapracování odsouhlasených stanov do Prohlášení, definitivní 
verze Prohlášení, tisky 

  35 000 

 d) Návrh na vklad Prohlášení do KN, tisky 1 200 Kč 200 

 e) Vypracování návrhu rámcové Smlouvy o převodu vlastnického 
práva k jednotce a zpracování její definitivní podoby po 
připomínkách BD 

  2 500 

 f) Vypracování Smluv jednotlivým členům na základě údajů ze 
Zjišťovacích protokolů a Prohlášení a předání jejich definitivního 
znění včetně schémat k podpisům (každá smlouva 4 x pro 
jednotlivce, 5 x pro manžele), z toho 1 výtisk je určen jako příloha 
k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 
 

42 670 Kč 28 140 

 g) Návrhy na vklad Smluv do KN, tisky 42 120 Kč 5 040 

2 Vypracování stanov a registrace SVJ ve Veřejném rejstříku  

 a) stanovy SV (vypracování návrhu stanov, účast na schůzi, která 
bude schvalovat stanovy SV, připomínkové řízení, úpravy atd.) s 
tím, že stanovy budou součástí Prohlášení, tisky 

  5 000 

 b) vypracování návrhu podání Rejstříkovému soudu k registraci 
SV včetně předepsaných příloh, tisky, atd. 

  3 000 

3 Související administrativní činnosti a jednání 

 Účast na informační schůzce s představenstvem případně na 
členské schůzi, kde bude členům BD vysvětlen proces převodu 
bytů do vlastnictví, založení společenství vlastníků, daňové 
souvislosti s převody, vysvětleny následné činnosti, nezbytné po 
převodech a zodpovězeny další dotazy členů družstva; účast na 
schůzi, která bude schvalovat stanovy SVJ; průběžné poradenství, 
řešení problémů spojených s převody atd.  

  4 500 

 Celkem   95 580 

 

Cena nezahrnuje: správní poplatky Katastrálnímu úřadu, Městskému soudu Praha a ověřování 

podpisů  

  



R e f e r e n c e – dílčí přehled  

Mgr. Ing. Pavel Gogela  
IČ: 101 62 585  

zaregistrován pod čj. ŽIV/6253/2011/JIR/3 u živnostenského úřadu Praha 9  

Sulova 1249, 156 00 Praha 5 – Zbraslav  

GSM: 606 043 780, e-mail: pavel.gogela@gmail.com  

poradce Celostátního informačního centra pro bydlení (CICB) za sekci Sdružení malých bytových 

družstev a společenství vlastníků (SMBD) na adrese Těšnov 5, Praha 1  

člen Společnosti pro rozvoj bydlení ČR.  

Výtah referencí:  

Pavel Gogela  
Poznámka: Celá řada dalších, zde neuváděných zakázek je řešena týmově s poradkyní CICB Ing. 

Lenkou Kotkovou (tel: 777 206 446).  

BD Za Poříčskou bránou 300/13, bytové družstvo  
předseda Lucie Bohatová, tel. 723 636 843, mail luciebohatova@seznam.cz  

Kompletní zajištění a realizace založení družstva v procesu privatizace, právní a ekonomické 

výklady, stanovy, rozpočty DČV jako podílu na kupní ceně privatizace, atd.  

Podepsána příkazní smlouva k převodům do vlastnictví, v nejbližší době zahájení realizace (již 

zpracován návrh stanov SV)  

BD Březinova 29, bytové družstvo  
předseda Markéta Klimešová, tel. 724 227 695, mail v-marwen@microsoft.com  

Dtto, probíhá s anomálií právního a ekonomického řešení bytu, který se neúčastní privatizace.  

BD založeno, v současné době se řeší rozpočty kupní ceny (upřesnění ploch bytů)  

Bytové družstvo Ohradní č. p. 420 a 421 + nyní Společenství vlastníků  
předseda BD Kamil Stoklas, tel. 739 377 701, mail stoklas@lec.cz  

předseda SVJ Mgr. Petr Krajánek, tel. 777 764 384, mail petr@krajanek.cz  

Dva roky trvající spolupráce, náprava dvou původních a chybných Prohlášení vlastníka, tvorba 

smlouvy o výstavbě 6 jednotek, převody do vlastnictví včetně daní a řešení 9 nebytových jednotek 

(8 ateliérů + kavárna), rozklady s použitím archivu stavebního odboru pro KN, řešení nedostatků 

ekonomiky družstva před likvidací a řada dalšího…  

Bytové družstvo Kotěrova 1586/4  
předseda Jaroslav Bříza, tel. 605 149 496, mail nemá,  

místopředseda Jaroslav Svoboda, tel. 602 545 687, mail jsvoboda@trask.cz  

Kompletní převody bytů do vlastnictví, záměrné pozastavení s pokračováním od 1. 1. 2014 (daňová 

úspora družstva cca 96.000,- Kč), nyní pokračování včetně stanov SVJ, stanov družstva, nového 

Prohlášení, laserové přeměření všech bytů, atd. První 3 byty již zapsány novým vlastníkům, další 

smlouvy vloženy do KN…  

BD Janáčkovo nábřeží 27, bytové družstvo  
předseda Ing. Aleš Homonický, tel. 603 242 334, mail homonicky@gmail.com  

Kompletní zajištění a realizace založení družstva v procesu privatizace, právní a ekonomické 

výklady, stanovy, rozpočty DČV jako podílu na kupní ceně privatizace, atd.  

Spolupráce dále pokračuje, záměr převodů bytů do vlastnictví….  

BD TROJKA, družstvo  
předseda družstva + SV Mgr. Petr Štěpán, tel. 776 832 325, mail p.b.stepan@email.cz 

parisova@pse.czmístopředseda družstva + SV Jaroslava Parisová, tel. 776 236 373, mail  



Kompletní převody bytů + dvou nebytových prostor do vlastnictví, daňové záležitosti, řešení 

volného atelieru družstva úplatným přidělením, kompletní založení SVJ s notářem, stanovami atd., 

změna stanov družstva dle ZOK…  

Bytové družstvo Basilej  
předseda Pavel Jiránek, tel. 774 221 884, mail nemá,  

člen představenstva Jana Koubková, tel. 732 406 866, mail koubkova.jana@seznam.cz  

Dlouhodobá spolupráce jako poradce a konzultant družstva, řešení zejm. tří dlouhodobě volných 

bytů družstva, právní, ekonomické záležitosti, nyní nové stanovy družstva a zahájení převodů do 

vlastnictví, řešení sporných převodů bytů, atd. atd.  

Bytové družstvo pro dům č. 395/68 v ulici 5. května  
předseda Jitka Lorencová, tel. 734 243 478, mail jitlorencova@email.cz  

Dlouhodobá spolupráce, m. j. celkové laserové přeměření domu, řešení dlouhodobé ztráty družstva 

(chybné převody bytů za úplatu), rozpočty kupní ceny pozemku od Magistrátu s anomálií volných 

bytů družstva atd. Úplatné přijetí za člena BD s přidělením bytu…  

Bytové družstvo Sokolka  

předseda Lubomír Polívka, tel. 728 506 676, mail nemá  

Kompletní převody bytů do vlastnictví včetně laserového měření, v průběhu akce smlouva o 

výstavbě s investorem do půdní vestavby, daňové záležitosti atd.  

Družstvo HORŇÁTECKÁ 789/14  
předseda Bc. Anna Beranová – Davidová, tel. 608 233 545, mail jesterka.b@seznam.cz  

Kompletní zajištění nových stanov družstva + paralelně v začátku převody bytů do vlastnictví s 

významnými problémy k prioritnímu řešení, m. j. absence služebnosti na okolním pozemku 

Magistrátu, existence půdní nástavby jiného družstva, příprava stanov SV, atd.  

Bytové družstvo Praha 6 - Dejvice čp. 1745 -7  

předseda Mgr. Ladislav Havlíček, tel. 724 885 737, mail ladislav.havlicek@volny.cz  

Kompletní zajištění převodů bytů do vlastnictví včetně založení SVJ, návrh stanov SV a další, 

realizace úplatného přijetí za člena BD s přidělením bytu, změny ve veřejném rejstříku…  

A další řada akcí, např. řešení sloučení bytových a nebytových jednotek podle nového OZ, příprava 

několika souběžných akcí převodů do vlastnictví, zakládání bytových družstev a SV, změny stanov 

bytových družstev dle ZOK a stanov SV dle NOZ, podání do veřejného rejstříku, zpracovávání 

daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí i k dani z nemovitých věcí, trvalá průběžná 

poradenská činnost, realizace převodů vlastnického práva majetku (byty, garáže) členů BD a SV na 

vyžádání, tvorba zástavních smluv, smluv o předkupním právu, atd.  

V Praze dne 31. 10. 2016  

PG 

  



NABÍDKA 3 – JUDr. Kotuč s.r.o. 
Společnost zaměřená na převody bytů do osobního vlastnictví                          JUDr. Kotuč s.r.o. 

IČ: 241 22 980 

Husova 21/13, Liberec 

kontaktní místa 

Praha, Liberec, Jablonec nad Nisou,  

Ústí nad Labem, Česká Lípa 

tel: +420 602 179 896 

e-mail: info@bytovyzakon.cz 

http://www.bytovyzakon.cz 

_____________________________________________ 

 

C E N O V Á      N A B Í D K A 

za poskytnutí služeb v rámci převodu bytových jednotek z vlastnictví družstva Na 
klášterním 6, bytové družstvo do vlastnictví členů družstva/nájemců bytů pro rok 

realizace 2016/2017 

v souladu s legislativou dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost 

1.1.2014 

1) Rozdělení domu na bytové jednotky: 

a)  Zaměření jednotek pro účely prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení nemovitosti na jednotky 

- cena: 600,- Kč/byt, minimálně však částka: 6 000,- Kč  / celkem.   

b) Dodání kompletní dokumentace k rozdělení nemovitosti na jednotky (42 jednotek) zahrnující 

vyhotovení prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení nemovitosti na jednotky a nebytové 

prostory vč. zakreslení jednotek, sklepů a společných prostor v půdorysech podlaží budovy, vč. 

stanov společenství vlastníků jednotek, vč. příloh a návrhu na provedení zápisu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí, vč. zastupování v řízení u katastrálního úřadu a dalších úkonů s tím 

spojených – to vše částka celkem: 950,- Kč/byt, tj. celkem na dům částka: 39.900,- Kč. 

V ceně není zahrnuto: správní poplatek za vklad prohlášení vlastníka nemovitosti do katastru nemovitostí –

1.000,- Kč za celou budovu. 

2)  Založení + vznik SVJ: Úkony spojené se vznikem společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jeho 

zápisem do rejstříku, vč. sepsání všech potřebných listin vč. návrhu na zápis do rejstříku, příprava 

všech vzorových dokumentů pro SVJ (stanovy – jsou součástí prohlášení dle bodu 1, domovní řád, 

vzor pozvánky na schůzi shromáždění vč. zápisu ze schůze, prezenční listina, plná moc) a jejich 

projednání se zástupci BD, podání na rejstříkový soud atd. – částka celkem na dům 10.000,- Kč 

V ceně není zahrnuto: soudní poplatek za zápis SVJ do rejstříku ve výši 6.000,- Kč (pozn.: zápis SVJ do 

rejstříku je zpoplatněn od 1.1.2014).  Od. 1.1.2014 není pro založení a vznik SVJ zapotřebí notář. 

3)  Převod bytů do vlastnictví: Služby k převodu nově vzniklých bytových jednotek dle bodu 1) do 

vlastnictví členů družstva zahrnující dodání kompletní dokumentace k převodu družstevních bytů 

mailto:info@bytovyzakon.cz
http://www.bytovyzakon.cz/


do vlastnictví členů družstva vč. návrhů na provedení zápisu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí vč. zastupování v řízení u katastrálního úřadu a dalších úkonů s tím spojených – částka 

celkem: 1.000,- Kč/ byt – jednotka  

V ceně není zahrnuto: správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí –1.000,- Kč/vlastník.   

4) Daňová problematika: Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí dle zákonného 

opatření senátu č. 340/2013 Sb., osvobozeného od daně dle § 8 – částka: 250,- Kč/ byt – jednotka  

V cenách jsou zahrnuty veškeré konzultace, poradenství, náklady (tj. např. cestovné, spotřební 

materiál, režie atd.) a daňové povinnosti společnosti. Navýšení cen je možné jen z výjimečných 

důvodů, a to pouze po předchozí dohodě stran. Společnost není plátcem DPH a tudíž částky jsou 

konečné a nebudou se navyšovat o DPH.  

Časový harmonogram: 

1) Předložení návrhu prohlášení vlastníka budovy cca do 14ti dnů od podpisu smlouvy a zaměření 
bytů. Prohlášením vlastníka budovy se dům rozdělí na samostatné jednotky.  Součástí prohlášení 
jsou stanovy společenství vlastníků jednotek (tj. založení SVJ). 

2) Po schválení textu prohlášení vlastníka budovy družstvem následuje jeho podání na katastrální úřad.  

3) Bezodkladně po zápisu prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí probíhá zpracování  
dokumentace pro zápis společenství do rejstříku, což je podmínkou pro následný převod bytů do 
vlastnictví. Po převodu bytů do OV vykonává SVJ správu v domě. 

4) V aktuálním čase na žádost družstva jsou připravovány smlouvy o převodu vlastnictví jednotek do 
vlastnictví členů družstva pro konkrétní zájemce. Podání podepsaných převodních smluv na 
katastrální úřad bez zbytečného odkladu. 

5) Po převodu jednotek do vlastnictví je nutné zpracovat a v zákonné lhůtě podat přiznání k dani z 
nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., osvobozeného od daně dle 
§ 8. 

Reference:  

Zabýváme se poskytováním služeb v oblasti nemovitostí (kompletní agenda k převodu bytů do vlastnictví, 

vymezování jednotek, zakládání SVJ, realitní služby atd.) na území celé ČR. Prohlášení vlastníka budovy 

bylo realizováno u více než 200 případů. V současné době se realizuje zakázka obdobná Vaší či nedávno 

byla realizována například u následujících družstev: 

1. Bytové družstvo Libišská č.p. 1742 až 1746, Praha – Kobylisy, 

2. Bytové družstvo Toruňská 323, 324, 325, 326 a 327, Praha – Bohnice, 

3. Bytové družstvo Zličín 358 – 359 – Nedašovská 358+359 

4. Bytové družstvo Na Veselí 1206, Praha 4 – Nusle, 

5. Bytové družstvo Soudní 16, Praha 4 – Nusle, 

6. Bytové družstvo Murgašova 1271, Praha – Krč, 

7. Družstvo Pujmanové 38, Praha 4 – Nusle, 

8. Bytové družstvo Na domovině, Praha 4 – Libuš, 

9. Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10, Praha 4 – Kamýk,  

10. Bytové družstvo Milánská 458, 459, 460, Praha – Horní Měcholupy, 

11. Bytové družstvo Cuřínova 584, 585, 586 a 587, Praha 4 – Kamýk,  

12. Bytové družstvo Novodvorská 1078, Praha 4 – Braník, 

13. Bytové družstvo Polívkova 539,540 a 541, Praha 5 – Jinonice, 

14. Bytové družstvo Na Bělidle 4, Praha 5 – Smíchov,  

15. Bytové družstvo Přistoupimská 390-1-2, Praha – Malešice, 

16. Bytové družstvo Vrátkovská l4l6l8, Praha – Strašnice, 

17. Bytové družstvo Tovární 1426, Praha 7 – Holešovice, 

18. Bytové družstvo Veverkova 368, Praha 7 - Holešovice,   

19. Stavební bytové družstvo Čelákovice,  

20. Bytové družstvo DVD 113, Praha – Hloubětín (Zelenečská 113/21), 



21. Bytové družstvo U letenského sadu 8, Praha – Holešovice,  

22. Bytové družstvo Na rozdílu 42/2O23, Praha – Dejvice,  

23. Bytové družstvo Trio-97, Praha – Čimice,  

24. Bytové družstvo Petrohradská 1219/25, Praha 10 

25. Bytové družstvo Ke Dvoru 14, Praha – Vokovice,  

a další. Kontakt na zástupce družstva pro účely referencí předáme na vyžádání. 

 

Pojištění profesní odpovědnosti pro případ vzniku škody máme uzavřené u Generali Pojišťovna a.s. Za 

celou dobu fungování kanceláře však klientům v souvislosti s výkonem činnosti žádná škoda nevznikla, resp. 

nebyla jakkoliv uplatňována.  

 

 

------------ 

Email od JUDr. Kotouče jehož součástí byla výše uvedená nabídka (v příloze) 

 

Přeji pěkný den, vážený pane. Děkuji za Váš zájem a dovolte, abych na úvod uvedl, že má společnost 

se právě na tuto činnost pro BD zaměřuje a má za sebou několik desítek úspěšně zrealizovaných 

převodu dr. bytů do OV. V příloze zasílám cenovou nabídku k převodu družstevních bytů do vlastnictví 

vč. založení SVJ. Převod družstevních bytů do OV se dá (bez likvidace BD, která se provádí až po převodu 

všech bytů do OV) rozdělit do čtyř hlavních fází a takto je i členěna cenová nabídka. Náklady, které lze 

vypočítat na bytovou jednotku, jsou uvedeny takto, naopak jiné, u kterých se náklad váže na celou 

budovu bez ohledu na počet bytů, jsou uvedeny celkově za celou budovu (např. náklady na zaměření 

bytů, založení SVJ, soudní poplatek). Nabídka tak zahrnuje kalkulaci všech služeb potřebných k převodu 

všech bytů do OV, vč. daňové problematiky. Z nabídky lze dovodit i náklady pro případ, že by se 

převáděla jen část do OV. 

V první fázi jde o rozdělení domu na bytové jednotky tzv. prohlášením – bod 1). Prohlášení vlastníka 

nutno učinit pro celý dům. Tomu by mělo přecházet zaměření bytů (bod 1a). Dle mého názoru není 

nutné zaměřovat všechny byty, ale jen ty vzorové (tzn. v původním stavu), dále pak ty, u kterých došlo 

k nějaké dispoziční změně mající vliv na plochu bytu (tzn. např. zábor společných částí domu apod.) a 

pak ty, jejichž zájemci o zaměření výslovně požádají. K zaměření je nezbytná výkresová dokumentace 

k budově - jednotlivá podlaží domu. 

Po rozdělení domu na jednotky nutno učinit úkony k založení a vzniku SVJ – bod 2). Od. 1.1. 2014 není 

pro založení SVJ zapotřebí notář. 

V poslední fázi nastupuje příprava veškeré dokumentace k převodu takto nově vzniklých jednotek do 

vlastnictví členů družstva – nájemců bytů – bod 3). 

Od 1.1.2014 je převod podílu na pozemku pod domem spojený s převáděným bytem osvobozený od 

daně z převodu nemovitostí (do té doby činila daň 4 procenta z hodnoty pozemku), což pro bytová 

družstva od tohoto data znamená úsporu na daních v řádu několika desítek tisíc Kč. I když je převod 

bytu do vlastnictví od daně osvobozen, je nutné podat daňová přiznání (nyní se jmenuje daň z nabytí 

nemovitých věcí, v nulové výši), pro každý byt zvlášť. Nyní se mění legislativa a povinnost podat přiznání 

bude přenesena na nabyvatele. Toto je řešeno v bodě 4) nabídky. 

 

Dále upozorňuji na velmi důležitou věc, a sice, že dle vyjádření České energetické inspekce, které jsme 

si vyžádali, která má na starost dozor nad plněním těchto povinností a je oprávněna též příp. udělovat 

i sankce, měl by být před zahájením převodu bytů do OV vyhotoven průkaz energetické náročnosti 

budovy (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.  



Tento PENB (tzv. energetický štítek) má platnost deset let a je zapotřebí nejen pro účely převodu bytů 

do OV ale též od 1.1.2016 v případě pronájmu bytu, které lze do budoucna určitě předpokládat. Jde 

tedy o výdaj, který je resp. bude v každém případě zapotřebí, resp. každé bytové družstvo, které nyní 

pronajímá byty svým členům, by mělo již nyní energetický štítek mít.  

Společnost, se kterou spolupracujeme nabízí klientům velmi dobré ceny, cena PENB na celý dům by 

byla 9.800,- Kč. Zde se předpokládá dodání výkresové dokumentace k domu.   

 

Pokud dojde k převodu všech jednotek do OV, přichází na řadu likvidace BD, které již neplní žádnou 

funkci. Náklady na likvidaci BD lze rozdělit takto: 

 

1) odměna za služby k likvidaci BD – příprava podkladů pro notáře a rejstříky, poradenství atd. – zde by 

se jednalo o částku 15.000,- Kč až 20.000,- Kč dle obtížnosti.  Další položky již nedokážeme ovlivnit a 

jedná se o: 

 

2) odměna notáře za notářský zápis o vstupu do likvidace– částka cca 7.000,- Kč + DPH 

 

3) provozní náklady BD, a to: 

 

a) zveřejnění informace o likvidaci v Obchodním věstníku ve dvou po sobě jdoucích termínech 

(2.178,- Kč vč. DPH); 

b) kolky za podání rejstříkovému soudu 2.000,- Kč; 

c) výdaje družstva na korespondenci, kopírování a vidimaci; 

d) zpracování dvou účetních závěrek a ostatní úkony spojené s účetnictvím (dle dohody s účetní 

firmou). 

 

Jak likvidaci BD tak dodání PENB si pochopitelně můžete v případě zájmu zajistit i u jiného subjektu, 

jedná se totiž o oddělitelné části procesu a proto nejsou tyto náklady součástí celkové nabídky za služby 

naší společnosti uvedené v příloze. Na Vaši žádost ovšem můžeme dát veškeré náklady (jak co se týče 

našich služeb tak služeb za PENB a likvidaci) do jednoho souboru tak, abyste měli veškeré očekávatelné 

náklady přehledně v jednom souboru. 

Před zahájením případné spolupráce je samozřejmě možnost osobní schůzky s představenstvem BD, 

na které se proberou/objasní veškeré kroky týkající se celé akce.  Družstvo samozřejmě nemusí využít 

nabídku v celém rozsahu. 

Pokud by bylo v cenové nabídce či informacích o proceduře cokoliv nejasného, neváhejte mě 

kontaktovat. 

 

S přátelským pozdravem 

JUDr. Roman Kotuč 

jednatel 

  



NABÍDKA 4 – K&P PARTNERS 
 

Dobrý den pane Košaři,  

  

Omlouvám se za prodlení s odpovědí k Vašemu emailu. 

ZALOŽENÍ SVJ – 19.900,- Kč (cena obsahuje návrh stanov, přípravu veškerých listin, projednání stanov s majiteli 

bytů, správní poplatek rejstříkovému soudu, odměna notáři za notářský zápis). Cena je bez DPH. 

  

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA – 10.000,- Kč + 500,- Kč za jednotku, tedy = 32.000,- Kč (cena obsahuje vypracování 

listin pro katastrální úřad, správní poplatek). Cena je bez DPH. Cena neobsahuje připadné geometrické práce. 

  

PŘEVOD JEDNOTEK DO OV –  4.000,- Kč/bytová jednotka. (cena obsahuje přípravu listin, ověření podpisů, 

podepisování listin na místě samém (u Vás nemovitosti, aby nemuseli majitelé bytů jezdit k nám do kanceláře), 

správní poplatek katastrálnímu úřadu). Cena je bez DPH.  

  

CELKEM: (základ) 227.000,- Kč + (DPH) 38.259,- = 265.259,- Kč (cena počítána pro převod všech jednotek do 

OV. Správní poplatky jsou osvobozeny od DPH). 

  

V případě dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech.  

  

S pozdravem  

 

 

 Mgr. Pavel Prokop 

advokát  

  

K&P PARTNERS 

KUBEČKA & PROKOP, advokátní kancelář s.r.o. 

  

web:     www.kp-partners.cz 

www.kubecka-prokop.cz 

@:         prokop@kp-partners.cz  

mob:     +420/724 914 921 

office:   Praha, Národní 21, 2. patro 

              Brno, Česká 31, 2. patro  
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