
 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  

  


