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Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám  
učiněné níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

 
 

Preambule 
 
Účelem tohoto Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám (dále 
jen „prohlášení“) je postupem podle ustanovení § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „ObZ“), rozdělit právo k dále uvedené nemovité věci na vlastnické právo 
k jednotkám. 
 
 

I. 
Vlastník 

 
Pan Goran Tačevski, r.č. 610417/7772, bytem Pod Vavřincem 219/19, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále 
jen „vlastník“), je vlastníkem nemovité věci, a to pozemku, parcely č. 39, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova č.p. 219, způsob využití rodinný dům, to vše 
evidované na LV 352, katastrální území Jinonice 728730, obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha. 
 
  

II. 
Údaje o pozemku a domu  

 
1) Prohlášení se vztahuje:  
 

a) k pozemku, parcele č. 39, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, evidované na LV 352, 
katastrální území Jinonice 728730, obec Praha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní 
město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha (dále jen „pozemek“); 

 
b) ke stavbě, budově č.p. 219, způsob využití rodinný dům, která je součástí pozemku, a ve které 

se nacházejí jednotky vymezené v čl. III. tohoto prohlášení (dále jen „dům“ nebo „budova“). 
 
2) Pozemek, jehož součástí je dům, dále pro účely čl. III. a IV. tohoto prohlášení také jako „nemovitá 
věc“.  
 
 

III. 
Vymezení jednotek  

 
1) Vlastník podle ustanovení § 1164 odst. 1) ObZ a § 1166 ObZ rozděluje tímto své právo k nemovité 
věci na vlastnické právo k těmto jednotkám: 
 
 
A) Jednotka č. 219/1  
 
(i.) 
Jednotka č. 219/1 je věc nemovitá, která zahrnuje byt č. 1 jako prostorově oddělenou část domu a 
podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 1498/3694. 
 
(ii.)  
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Údaje o bytu č. 1: 
- pojmenování:    byt 
- účel užívání:    byt  
- způsob využití:   byt 
- poloha:    1. NP domu č.p. 219 
- skládá se z: 

 
ZÁDVEŘÍ o výměře 13.3 m2 

OBÝVACÍ PROSTOR o výměře 32.3 m2 
JÍDELNA o výměře 14.1 m2 

KUCHYŇ o výměře 22.8 m2 

LOŽNICE o výměře 21.6 m2   
CHODBA/ ŠATNA o výměře 7.1 m2 

  POKOJ o výměře 12.0 m2 
  TOALETA o výměře 1.7 m2  
  KOUPELNA o výměře 4.6 m2 

LOŽNICE o výměře 20.3 m2 
 
(iii.) 
Výměra podlahové plochy bytu č. 1 pro účely stanovení velikosti podílu na společných částech 
nemovité věci činí 149,8 m2. 
 
(iv.) 
Součástí bytu č. 1 je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, elektroinstalace kromě 
stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). Odpadní potrubí je součástí bytu č. 1 až po vyústění do 
hlavního odpadního svodu. Součástí bytu č. 1 je dále podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře 
a okna nacházející se uvnitř bytu č. 1, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
(v.) 
Vlastníku jednotky č. 219/1 je vyhrazeno výlučné užívání terasy o výměře 19.8 m2, nacházející se v 1. 
NP domu, a to včetně ............... . 
 
 
B) Jednotka č. 219/2  
 
(i.) 
Jednotka č. 219/2 je věc nemovitá, která zahrnuje byt č. 2 jako prostorově oddělenou část domu a 
podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 1076/3694. 
 
(ii.)  
Údaje o bytu č. 2: 

- pojmenování:    byt 
- účel užívání:    byt  
- způsob využití:   byt 
- poloha:    2. NP domu č.p. 219 
- skládá se z: 

 
ZÁDVEŘÍ o výměře 5.6 m2 

HALA o výměře 15.8 m2 
LOŽNICE o výměře 12.5 m2 

TOALETA o výměře 2.0 m2 
KOUPELNA o výměře 5.8 m2 

OBÝVACÍ PROSTOR o výměře 40.2 m2 
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ŠATNA o výměře 4.7 m2 
  POKOJ o výměře 8.8 m2 

POKOJ o výměře 12.0 m2 
 
(iii.) 
Výměra podlahové plochy bytu č. 2 pro účely stanovení velikosti podílu na společných částech 
nemovité věci činí 107,6 m2. 
 
(iv.) 
Součástí bytu č. 2 je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, elektroinstalace kromě 
stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). Odpadní potrubí je součástí bytu č. 2 až po vyústění do 
hlavního odpadního svodu. Součástí bytu č. 2 je dále podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře 
a okna nacházející se uvnitř bytu č. 2, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
(v.) 
Vlastníku jednotky č. 219/2 je vyhrazeno výlučné užívání terasy o výměře 22.5 m2, nacházející se v 2. 
NP domu, a to včetně ............... . 
 
 
C) Jednotka č. 219/3  
 
(i.)  
Jednotka č. 219/3 je věc nemovitá, která zahrnuje byt č. 3 jako prostorově oddělenou část domu a 
podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 892/3694. 
 
(ii.) 
Údaje o bytu č. 3: 

- pojmenování:    byt 
- účel užívání:    byt  
- způsob využití:    byt 
- poloha:    2. NP a 3. NP domu č.p. 219 
- skládá se z: 

 
CHODBA o výměře 7,9 m2 
OBÝVACÍ POKOJ o výměře 14,4 m2 
SCHODIŠTĚ o výměře 3.2 m2 
TOALETA o výměře 2,0 m2 
KUCHYŇ, JÍDELNA o výměře 19,9 m2 
CHODBA o výměře 5,4 m2 

KOUPELNA o výměře 3,8 m2 
LOŽNICE o výměře 17,4 m2 

LOŽNICE o výměře 15,2 m2 

 
(iii.) 
Výměra podlahové plochy bytu č. 3 pro účely stanovení velikosti podílu na společných částech 
nemovité věci činí 89,2 m2. 
 
(iv.) 
Součástí bytu č. 3 je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, elektroinstalace kromě 
stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). Odpadní potrubí je součástí bytu č. 3 až po vyústění do 
hlavního odpadního svodu. Součástí bytu č. 3 je dále podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře 
a okna nacházející se uvnitř bytu č. 3, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
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(v.) 
Vlastníku jednotky č. 219/3 je vyhrazeno výlučné užívání terasy o výměře 6.2 m2, nacházející se v 2. 
NP domu, a to včetně ............... . 
 
 
D) Jednotka č. 219/4 
 
(i.)  
Jednotka č. 219/4 je věc nemovitá, která zahrnuje garáž jako prostorově oddělenou část domu a 
podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 228/3694. 
 
(ii.) 
Údaje o garáži: 

- pojmenování:    garáž 
- účel užívání:    garáž 
- způsob využití:    garáž 
- poloha:    1. NP domu č.p. 219 
- skládá se z: 

 
GARÁŽ o výměře 22,8 m2 

 
(iii.) 
Výměra podlahové plochy garáže pro účely stanovení velikosti podílu na společných částech 
nemovité věci činí 22,8 m2. 
 
(iv.) 
Součástí garáže je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, elektroinstalace kromě 
stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). Odpadní potrubí je součástí garáže až po vyústění do 
hlavního odpadního svodu. Součástí garáže je dále podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a 
okna nacházející se uvnitř garáže, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
2) Celková plocha všech jednotek v domě vymezených podle odst. 1) činí 369,4 m2. 
 
3) Jednotky uvedené v odst. 1) dále společně jen „jednotka“ nebo „jednotky“. Byty uvedené v odst. 
1) dále společně jen „byt“ nebo „byty“. Co je uvedeno v tomto prohlášení o bytu, platí také pro 
garáž, jakož i pro soubor bytů. 
 
4) Umístění jednotlivých jednotek podle jejich označení čísly tak, jak jsou uvedeny v odst. 1), vyplývá 
z Přílohy č. 1 tohoto prohlášení. 
 
 

IV. 
Určení společných částí nemovité věci  

 
1) Společnými částmi nemovité věci (dále jen „společné části“) jsou ty části nemovité věci, které 
podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Společnými částmi jsou zejména: 
 
a) pozemek, na kterém je dům zřízen;  
 
b) společné části domu, jako části podstatné pro zachování domu včetně jejich hlavních konstrukcí a 
jejich tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému 
vlastníku jednotky k užívání jeho bytu, a to zejména: 
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(i.) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu, 
  

(ii.) střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a 
svodů venkovních či vnitřních, 

  
(iii.) komín jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování 
pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených 
se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž 
jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako 
spalinová cesta tepelného spotřebiče, 

  
(iv.) zápraží, schody, vchod a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně 
stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic), 
 
(v.) terasy, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z teras; tyto společné části, jsou-
li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,  
 
(vi.) ............... ; 
 
(vii.) ............... . 

 
c) společnými částmi domu jsou obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o 
nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména 
stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné 
krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn 
nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách; 
  
d) podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s 
položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou 
kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do 
společných částí domu; 
 
e) přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění 
odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť 
(zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod; 
 
f) rozvody plynu až k uzávěru pro byt; 
 
g) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem; 
  
h) rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo 
odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována 
měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, 
včetně vodovodních baterií; 
 
i) jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných 
otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; 
části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka 
jednotky jako společné části; 
  
j) protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí; 
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k) veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se 
netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy 
ventilací; 
  
l) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu; 
  
m) rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, a 
jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své 
povahy je k tomuto účelu určeno. 
 
2) Umístění jednotlivých teras v 1. NP, resp. v 2. NP domu, jejichž výlučné užívání je vyhrazeno 
vlastníkům jednotek tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto prohlášení, vyplývá z Přílohy č. 1 tohoto 
prohlášení. 
 
3) Podíly na společných částech se určují poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové 
podlahové ploše všech jednotek v domě. 

 
 

V. 
Věcná práva a jiná práva a závady přecházející na vlastníky  

 
1) Věcná práva a jiná práva a závady, přecházející se vznikem vlastnického práva k jednotce na 
všechny vlastníky jednotek, jsou určeny takto: 
 
a) smlouvy související s provozem domu zajišťující: 
 

(i.) právo sjednané dodávky vody: ...............;   
 
(ii.) právo sjednaného odběru elektrické energie: ...............;   
 
(iii.) právo sjednaného odvozu komunálního odpadu: ...............; 
 
(iv.) smlouvy o dodávce tepelné energie ................  

 
b) zástavní právo smluvní k zajištění dluhů do výše 8.000.000,- Kč s příslušenstvím, a to na základě 
smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. č. 166/14/200 ze dne 06.01.2015, právní účinky 
zápisu ke dni 07.01.2015, č.j. V-982/2015-101, ve prospěch Oberbank AG pobočka Česká republika, 
IČO: 260 80 222, sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, 
odštěpný závod zahraniční právnické osoby zapsaný v OR KS v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 
7697 (dále jen „banka“); 
 
c) zákaz zcizení nebo zatížení po dobu trvání zástavního práva podle písm. b) ve prospěch banky; 
 
d) zástavní právo smluvní k zajištění dluhů do výše 3.000.000,- Kč s příslušenstvím, a to na základě 
smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. č. 93/15/200 ze dne 21.08.2015, právní účinky zápis 
ke dni 21.08.2015, č.j. V-64285/2015-101, ve prospěch banky; 
 
e) zákaz zcizení nebo zatížení po dobu trvání zástavního práva podle písm. d) ve prospěch banky; 
 
f) ............... ; 
 
g) ............... . 
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2) Neurčují se věcná práva a jiná práva a závady přecházející se vznikem vlastnického práva 
k jednotce jen na některé z vlastníků jednotek. 
 

 
VI. 

Pravidla pro správu domu a pozemku 
 
1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech 
spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování 
nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním 
změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i 
se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem 
spoluvlastníkům domu. 
 
2) Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je správce. Správcem je určen vlastník, tzn. pan 
Goran Tačevski, r.č. 610417/7772, bytem Pod Vavřincem 219/19, Jinonice, 158 00 Praha 5. 
 
3) Osoba uvedená v odst. 2) je do doby, než bude rozhodnutím vlastníků jednotek stanoveno jinak, 
určena jako osoba, která bude ve smyslu ustanovení § 1208 písm. h) ObZ zajišťovat některé činnosti 
správy domu a pozemku (dále jen „operativní správce domu“). Za činnosti operativního správce 
domu náleží ............... odměna ve výši ...............,- Kč měsíčně.  
 
4) Správu domu a pozemku vykonávají vlastníci jednotek podle pravidel určených v tomto prohlášení, 
kdy se pro rozhodování ve věci správy přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění. 
 
5) Vlastníky jednotek k rozhodování podle odst. 4) svolá správce písemnou pozvánkou patnáct (15) 
dnů přede dnem konání schůze vlastníků jednotek.  
 
6) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj 
byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani 
ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje 
nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky 
vyhrazeny ve výlučném užívání. Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky 
povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, jakož i zajistit jejich 
dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu. Vlastník jednotky se zdrží všeho, co 
brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně 
rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání 
vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za 
správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, 
tepla a jiných energií.  
  
7) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost 
příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat. Převádí-li vlastník vlastnické právo k 
jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se 
správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za 
dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. 

 
 

VII. 
Příspěvek na správu 

 
1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Celková 
výše příspěvku na správu domu a pozemku, která bude mezi vlastníky rozdělena podle klíče 
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uvedeného v odst. 2), činí na období od učinění tohoto prohlášení vlastníka do přijetí rozhodnutí 
vlastníků jednotek částku ve výši ...............,- Kč měsíčně, a je splatný do posledního dne kalendářního 
měsíce, za který se platí, kdy tato částka se skládá z: 
 
a) příspěvku na odměňování osoby, která dům spravuje ve výši ...............,- Kč; 

 
b) příspěvku na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti ve výši ...............,- 

Kč; 
 

c) příspěvku do fondu oprav ve výši ...............,- Kč; 
 

d) příspěvku na pojištění domu ve výši ...............,- Kč; 
 

e) příspěvku na úhradu daně z nemovitých věcí ve výši ...............,- Kč. 
 
Výše příspěvku na správu domu a pozemku bude určena pro další období vždy rozhodnutím vlastníků 
jednotek. Rozhodnutím vlastníků jednotek bude určeno také období, na které je výše příspěvku na 
správu domu a pozemku určena.  
   
2) Vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemku částkou určenou podle odst. 1) ve výši 
odpovídající jejich podílu na společných částech, nebude-li dále stanoveno jinak.  
 
3) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje (tzn. operativní správce domu), 
příspěvky na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti budou rozvrženy na 
každou jednotku stejně.   
 
4) V případě společných částí, které slouží podle tohoto prohlášení k výlučnému užívání jen 
některému vlastníku jednotky, platí, že příslušnou terasu spravuje vlastník jednotky, kterému tato 
společná věc slouží k výlučnému užívání, na své vlastní náklady. Změny na těchto společných částech 
je možné provést jen po souhlasu správce.  
 
 

VIII. 
Plnění za služby 

 
1) Vlastník jednotky je povinen platit plnění spojená nebo související s užíváním jednotky (dále jen 
„služby“). 
 
2) Službami jsou dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění 
odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního 
signálu a odvoz komunálního odpadu. 
 
3) Za účelem hrazení plnění podle odst. 1) je vlastník jednotky povinen platit zálohy. Celková výše 
záloh na služby podle odst. 1) činí na období od učinění tohoto prohlášení vlastníka do přijetí 
rozhodnutí vlastníků jednotek částku ve výši ...............,- Kč měsíčně, a jsou splatné do posledního dne 
kalendářního měsíce, za který se platí, kdy tato částka se skládá z: 
 

služba         záloha v Kč 
 
teplo ...............,- Kč 
teplá voda ...............,- Kč  
vodné + stočné ...............,- Kč 
spol. elektřina ...............,- Kč  
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odvoz odpadu ...............,- Kč  
STA ...............,- Kč 
...............   
Celkem  ...............,- Kč 

 
4) Rozsah (druh) služeb nad rámec odst. 2), výše záloh podle odst. 3) a způsob rozúčtování nákladů 
na tyto služby mezi vlastníky jednotek, budou stanoveny rozhodnutím vlastníků jednotek. Není-li 
přijato rozhodnutí vlastníků jednotek, budou měsíční zálohy za jednotlivé služby a rozúčtování 
nákladů na služby určeny v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 
67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s 
užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 
 
5) Vlastník jednotky má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy vyúčtovala, a to 
nejpozději do čtyř (4) měsíců od skončení zúčtovacího období. Nedoplatky a přeplatky záloh jsou 
splatné do čtyř (4) měsíců po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě. 
 
6) Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na úhradu těch plnění spojených nebo souvisejících 
s užíváním bytu, které jsou vlastníkům jednotek dodávány přímo třetími osobami (např. ...............). 
Služby uvedené v předchozí větě platí vlastníci jednotek přímo dodavatelům těchto služeb. 

 
 

IX. 
Půdorysy  

 
Ve smyslu ustanovení § 1166 odst. 3) ObZ jsou nedílnou součástí tohoto prohlášení jako Příloha č. 1 
půdorysy všech podlaží domu určující polohu jednotek a společných částí domu, spolu s údaji o 
podlahových plochách jednotek.   

 
 

X. 
Změna prohlášení 

 
1) Ke změně tohoto prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv 
a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě 
souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů.  
 
2) Pro předcházení případným sporům platí, že v případě změn, které se budou dotýkat společných 
částí domu, zásahu do stanovených spoluvlastnických podílů na společných částech domu a 
společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky, včetně změn v přiřazení 
společných částí vyhrazených k výlučnému užívání konkrétnímu vlastníku určité jednotky, se za 
dotčené vlastníky považují všichni vlastníci jednotek a dohoda podle odst. 1) musí být uzavřena mezi 
všemi vlastníky jednotek. 
 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení  

 
Toto prohlášení bylo sepsáno ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) stejnopis je určen pro řízení 
před Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ve věci zápisu 
vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu, a jeden (1) stejnopis je určen pro vlastníka.  
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V Praze dne ............... 
 
 
 

.................................. 
Goran Tačevski 


