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Účetní jednotka: 

Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 

 
Směrnice č. 36 

 
 Sazebník úhrad a poplatků prováděných ve prospěch nebo na podnět členů 

SBD Letohrad 

 
2023 
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Úvodní ustanovení 
 
Směrnice upravuje výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena 
družstva, 
Ke schválení je nutná většina dle článku 67 odst. 11 Stanov SBD. 
Směrnice dále upravuje výši poplatků v souvislosti se správou Společenství vlastníků jednotek (SVJ). 

Výše úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva, 

A PLATBY ZA SLUŽBY Částka poplatku 

1. Úhrada za výměnu bytu – (každá smluvní strana) 500 Kč 

2. Za převod družstevního podílu mezi rodinnými příslušníky-každá 
smluvní strana 

300 Kč 

3. Za převod družstevního podílu mimo rodinné příslušníky– každá 
smluvní strana 

2 500 Kč 

4. Za udělení souhlasu s podnájmem družstevního bytu nebo 
družstevního nebytového prostoru 

1000 Kč 

5. Za převod družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru 
do vlastnictví 

5 600 Kč 

6. Za udělení souhlasu se stavebními úpravami v družstevním bytě nebo 
družstevním nebytovém prostoru, které vyžadují stavební povolení 
nebo jeho zjednodušenou verzi (ohlášení stavby) 

1 500 Kč 

7. Za udělení souhlasu se  stavebními úpravami  v družstevním bytě 
nebo družstevním nebytovém prostoru v ostatních případech  

100 Kč 

8. Za výkon funkce pověřeného správce samosprávy (viz čl. 87 odst. 5 
stanov) – každý z členů nefunkční samosprávy 

200 Kč/měsíc 

9. Poplatek za příjem v hotovosti 30 Kč 

10. Administrace žádosti pro poskytnutí dotace, půjčky nebo úvěru na 
opravu bytového domu – poplatníkem je středisko bytového 
hospodářství 

4 000 Kč  

11. Sepsání dohody o uznání dluhu  300 Kč 

12. Zpracování splátkového kalendáře, pokud není již součástí dohody o 
uznání dluhu 

300 Kč 

13. Poplatek za vytvoření kopie jedné strany dokumentu 10 Kč 

   

B SPRÁVA SVJ  

1. Poplatek za základní služby  180,- Kč / měsíc 

2. Zpracování návrhu na zápis / změnu v Rejstříku společenství vlastníků 
jednotek ve správě SBD v souvislosti se změnou údajů zapisovaných 
v rejstříku 

2 500 Kč + poplatek 
rejstříkového soudu podle 

zákona o soudních 
poplatcích v platném znění 

3. Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu SVJ, jemuž SBD vede 
evidenci a správu 

2 500 Kč 

   

C STAVEBNÍ SPOŘENÍ  

1. Výpočet příspěvku do FOÚ, vinkulace, vedení účtu odložených plateb           100 Kč 

Tato směrnice  byla schválena představenstv em SBD dne 11.5.2023 

Po schválení shromá žděním delegátů je  účin ná od 1.7.2023 
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