
DOHODA O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN 
V SOUVISLOSTI S PŘEVODEM ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:
Pan/paní  , r.č.:  ,
bytem:  
(dále jen „Převodce“) na straně jedné

a

pan/paní  , r.č.:  ,
bytem:  ,
(dále jen „Nabyvatel“) na straně druhé

uzavřely tuto dohodu o finančním vypořádání smluvních stran v souvislosti s převodem členských 
práv a povinností v bytovém družstvu (dále jen „dohoda“) t a k t o :

Článek I.
1. Převodce a Nabyvatel uzavřeli dne   Dohodu o převodu členských práv a povinností 
spojených s členstvím v bytovém družstvu, na základě které se Nabyvatel stává členem bytového
družstva  , se sídlem:  , 
IČO:  , družstvo je zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném   soudem v  , 
oddíl.  , vložka   (dále jen „Družstvo“) 
a současně nájemcem družstevního bytu č.   v domě č.p.   na 
adrese  . Tento byt se nachází v   podlaží uvedeného 
domu a je o dispozici a o celkové podlahové ploše bytu   m2 (dále jen „byt“).

2. Současně s dohodou o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu uzavírají 
Převodce a Nabyvatel tuto dohodu, na základě které dochází mezi smluvními stranami k finančnímu 
vypořádání za převod členských práv a povinnosti v Družstvu z Převodce na Nabyvatele.

Článek II.
1. Jako finanční vypořádání za převod členských práv a povinností v Družstvu uhradí Nabyvatel 
Převodci částku ve výši   Kč (slovy   korun 
českých), a to takto:  

2. Tato dohoda se od počátku ruší v případě, že dojde ke zrušení dohody o převodu členských práv 
a povinností v bytovém družstvu ze dne  . V takovém případě jsou smluvní strany pov-
inny si vrátit již poskytnutá plnění.

Článek III.
1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
uzavření. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, nebyla učiněna v 
tísni či za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojují pod tuto listinu obě strany své 
vlastnoruční podpisy prosty jakéhokoliv omylu, nátlaku či donucení.

V   dne  .

    
 Převodce Nabyvatel
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