
Stavební  bytové družstvo Vítkovice    
Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8            

IČO 00050806, DIČ CZ00050806
ID datové schránky: 9wft5n7

Žádost o souhlas s podnájmem družstevní bytové jednotky 
dle § 2275 odst. 1, 2 občanského zákoníku a čl. 40 odst. 1 stanov

Nájemce (člen družstva): členské číslo: 

Jméno a příjmení:

Adresa doručovací:  

Email: Tel:

Společný člen – jméno a příjmení:

žádá o souhlas s podnájmem bytové jednotky číslo: ode dne:

Ulice: č.p./č.o.:

Obec-část obce: PSČ:

pro Podnájemce:

Jméno a příjmení:        Datum nar.:

Adresa:  

Email:        Tel:

Počet osob užívajících bytovou jednotku:    

Prohlášení budoucího podnájemce:
Tímto  prohlašuji,  že  jsem  byl  seznámen  se  všemi  předpisy  družstva  týkajícími  se  užívání  družstevního  bytu,  včetně 
domovního řádu. Zavazuji se společně s členy společné domácnosti po dobu podnájmu výše zmíněné předpisy dodržovat. 
Beru na vědomí, že při  porušování těchto povinností  může být souhlas odvolán nebo nedojde k prodloužení souhlasu s  
podnájmem.
Jsem informován o zpracování mých osobních údajů družstvem jako správcem, v rozsahu shora nezbytném pro naplnění 
účelu zpracování osobních údajů, po dobu trvání podnájemního vztahu a po dobu nezbytně nutnou po jeho skončení. Svědčí 
mi právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě, mám právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného 
stavu, výmaz či blokování osobních údajů a dále mám právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních 
údajů, vše v souladu s obecným nařízením „GDPR“ a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

........................................
     datum     podpis budoucího podnájemce

Prohlášení nájemce:
Tímto prohlašuji, že v textu podnájemní smlouvy bude zakotveno poučení podnájemce o právech a povinnostech uživatele 
družstevního bytu, především povinnost dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat byt 
(garáž) včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo  
ztrátou,  dle  čl.  10,  odst.  e)  Stanov  SBD  Vítkovice.  Pro  případ  nedodržování  ustanovení  Stanov  bytového  družstva  a 
Domovního řádu podnájemcem bude v podnájemní smlouvě dohodnuta výpovědní lhůta 30(třiceti) dnů ode dne doručení 
výpovědi podnájemci.

............................................
     datum           podpis člena – nájemce

.............................................
        podpis společného člena – nájemce

Více než 60 let zkušeností s kompletní správou bytových domů. www.sbd-vitkovice.cz
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