
Bytové družstvo Žižkov jako smluvní správce Vašeho objektu eviduje ke každé jednotce 
osobní údaje vlastníka. Tyto údaje se musí shodovat s údaji o vlastníkovi uváděnými na 
příslušném listu vlastnictví na katastrálním úřadu, aby bylo možné provést roční 
vyúčtování služeb (VSL) na správnou osobu. Při změně vlastníka nemovitosti je nutné na 
družstvo dodat co nejdříve po převodu následující doklady: 
 

Prodej bytu, darovací smlouva (před prodejem bytu je ve vlastním zájmu nabyvatele ověření 

bezdlužnosti prodávajícího dle § 1186 OZ na ekonomickém úseku BD) 

 
1. Kopii návrhu na vklad do KN s razítkem katastru nebo Vyrozumění o provedeném vkladu  

 

2. Předávací protokol (v případě, že si budete přát rozdělit vyúčtování mezi převodce a 

nabyvatele), kde jsou uvedeny stavy vodoměrů, popř. stavy měřidel tepla. V protokolu o 

předání bytu je nutné uvést od jaké doby je byt užíván novým vlastníkem. Při požadavku 
na roční dělené VSL pouze při změně vlastníka, se hradí poplatek dle platného ceníku 
družstva 500,-Kč + DPH. (500,- + 105,- Kč) na číslo účtu 747243/0300, var. 64810. Bez 
zaplacení tohoto poplatku bude celé VSL účtováno na nového vlastníka. VSL se 
rozpočítává vždy na celý měsíc. Tento poplatek je vztažený k převáděné jednotce, platí 
se jen jednou, není určeno, kdo poplatek 605,-Kč uhradí. Záleží na dohodě vlastníků.  
 

3. Spojovací číslo SIPO na platby předpisu nájmu / toto číslo přidělí každá pošta /, má-li nový 

vlastník již SIPO zařízené, stačí nahlásit spojovací číslo a připsání platby zařídí družstvo. 

 

Majetkové vypořádání manželů 
 
1. Kopii návrhu na vklad do KN nebo Výpis z KN  

 

2. Spojovací číslo SIPO, mění-li se plátce předpisu nájmu. 

 

Dědictví 
 
1. Usnesení o dědickém řízení s razítkem soudu o nabytí právní moci nebo Vyrozumění o 

provedeném vkladu, kde je uvedeno, kdo je nabyvatelem. 

 

2. Spojovací číslo SIPO 

 

 

Výše požadované doklady nám můžete předat osobně při Vaší návštěvě na sekretariátu družstva 

v úředních hodinách nebo zaslat elektronicky na adresu corvin@bdzizkov.cz nebo 

teislerova@bdzizkov.cz, pokud nám budete zasílat podklady pro převod jednotky elektronicky, 

prosíme ještě o přiložení následujících informací: 

• Váš telefonický kontakt  

• zasílací adresu, je-li odlišná než v uváděných podkladech  

• Vaše bankovní spojení pro zasílání případných přeplatků z vyúčtování  

• počet osob, které budou užívat bytovou jednotku. (osoby rozhodné pro vyúčtování) 

Následně Vám na Vaši mailovou adresu zašleme předpis záloh, kde bude uvedeno bankovní 

spojení na příslušné SVJ pro případ, že nepoužíváte SIPO a budete platit převodem z Vašeho 

účtu. 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci    Teislerová, srpen 2021 


