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Společenství vlastníků jednotek ……………..……………..…………………………………………………………….…(dále jen „SVJ“) 

 
FORMULÁŘ – NOVÝ VLASTNÍK 

 
Č. bytu:........................ulice………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vlastník:...............................................................................................................................................podíl.................SJM 
 
Spoluvlastník:.......................................................................................................................................podíl.................SJM 
 
Společný zmocněnec:* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*U jednotek, které jsou vlastněny více spoluvlastníky (včetně jednotek ve vlastnictví SJM), jsou vlastníci povinni ve smyslu §1185 odst.2 NOZ, 

oznámit společenství společného zmocněnce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství 
Trvalé bydliště:.............................................................................................................................................................................. 
 
Korespondenční adresa:............................................................................................................................................. .................. 
 
Mobilní tel.: ................................................................................................................................................................................... 
 
Telefon:....................................................................................................................................................................... .................. 
 
Email:.......................................................................................................................................................................... .................. 
 
Číslo SIPO (pouze v případě, že má SVJ zřízeno)………………………………………………………………….……................................................ 
 
 

DATUM NABYTÍ JEDNOTKY -  VKLAD SMLOUVY DO KN :  …….…………………. 
včetně doložení kopie vkladu do KN a předávacího protokolu se stavy měřidel 
 
Osoby užívající jednotku: 
 
1. Jméno, příjmení …………………………………………………………………Datum narození..............………Vztah k vlastníkovi…………………. 
 
2. Jméno, příjmení …………………………………………………………………Datum narození..............………Vztah k vlastníkovi…………………. 
 
3. Jméno, příjmení …………………………………………………………………Datum narození..................……Vztah k vlastníkovi…………………. 
 
4. Jméno, příjmení …………………………………………………………………Datum narození..............………Vztah k vlastníkovi…………………. 

 
Celkový počet osob užívajících jednotku: ................... (uveďte všechny bydlící osoby ve společné domácnosti) 

 
Žádám, aby přeplatky vyúčtování byly vráceny na účet č.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
V případě, že nebyl uveden účet, budou  případné přeplatky ročního vyúčtování započítány na zálohy příští roku. Zvolený 
způsob a výše uvedené číslo účtu je platné do mého písemného odvolání. 

 
Vlastník jednotky a SVJ výslovně souhlasí a oboustranným vyplněním e-mailových adres souhlas stvrzují, že korespondence 
zasílaná elektronickou poštou (e-mailem) z/na e-mailových adres SVJ a CONTEXT CONSULT s.r.o. na/z výše uvedenou e-
mailovou adresu vlastníka jednotky, je oběma stranami považována za závaznou korespondenci a považuje se za doručenou 
v den odeslání e-mailu z jedné z uvedených adres na adresu druhou. 
 
Tímto prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. V případě jakékoliv změny se zavazuji 
správci aktuální údaje oznámit na e-mail sprava@contextconsult.czto nejpozději do 10-ti dnů od dané skutečnosti. 
 
 
V ……………………… dne................                            Podpis vlastníka/spoluvlastníka:...........................................  
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