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Důvodová zpráva
Novela zákona č. 235/2004 Sb. Zákona o DPH byla součástí daňové balíčku. Změny v zákoně
o DPH přinesl zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé
další zákony. Část legislativních změn, které se dotýkají DPH u nemovitých věcí, vstoupila v
účinnost 1. 4. 2019. Některé vybrané změny mají odloženou účinnost až od 1. 1. 2021.
S účinností od roku 2021 dojde k významné změně v § 56a odst. 3 zákona o DPH spočívající v
omezení možnosti volby zdanění nájmu na komerční prostory a vyloučení možnosti zdanění
u nájmu obytných prostor a to i v případě, že odběratelem bude plátcem DPH. Dobrovolné
zdanění je možné, pokud je pronajímána nemovitá věc jinému plátci pro účely uskutečňování
jeho ekonomické činnosti.
Od 1. 1. 2021 bude tedy nájem nemovitostí určených pro bydlení vždy osvobozeným
plněním bez nároku na odpočet daně. Tato významná změna bude mít vliv u plátců DPH,
kteří budou povinně od roku 2021 pronajímat výše vyjmenované nemovité věci k bydlení
jako osvobozené plnění, zejména na krácení odpočtu DPH z přijatých plnění a na výpočet
koeficientu pro odpočet daně v krácené výši (§ 76 Zákona o DPH). V důsledku tohoto nového
pravidla budou muset plátci DPH, kteří při zhodnocení pronajímaného obytného prostoru v
období před rokem 2021 uplatnili nárok na odpočet, provádět úpravu odpočtu DPH dle § 78
Zákona o DPH – korekci odpočtu DPH. U staveb k bydlení je pro ni stanovena desetiletá
lhůta. Pokud tedy plátce uplatnil při zhodnocení objektů pro bydlení nárok na odpočet, bude
tento odpočet DPH podléhat korekci ve výši jedné desetiny původně uplatněného odpočtu
ročně za každý zbývající rok do naplnění lhůty 10-ti let.
Z těchto důvodů je třeba provést rozdělení domu na bytové a nebytové jednotky, aby se
nájemné za pronájem nebytových prostor mohlo zdanit, aby se dal uplatnit odpočet DPH při
různých opravách a rekonstrukcích nebytových prostor a rovněž, aby se nemusela provést
korekce v minulosti uplatněného odpočtu.
Jedinou akceptovatelnou možností, kterou se prokáže existence nebytového prostoru
v bytovém domě, je vytvoření prohlášení o rozdělení práva k domu, na základě kterého bude
proveden zápis do katastru nemovitostí, ve kterém pak budou zapsány jednotlivé vyčleněné
jednotky budovy.
Pokud by k vyčlenění jednotek nedošlo, mělo by to pro město Tišnov následující dopad:




koeficient pro odpočet daně by se snížil cca o 3 %, což by činilo každý rok snížení
odpočtu daně cca o 20.000 Kč
město by muselo vrátit cca 13.000 Kč - částka uplatněná v minulosti jako nárok na
odpočet
bylo by třeba upravit dodatkem stávající smlouvy, ve kterých je uvedena cena bez
daně s tím, že cena s daní bude vypočítána dle platných sazeb DPH

Dne 2. 10. 2020 byl proveden návrh na vklad práva do Katastru nemovitostí. Katastr
nemovitostí požaduje ještě doplnění některých informací do Prohlášení. Z těchto důvodů je
materiál znovu předkládán s upravenou přílohou.

PROHLÁŠENÍ O ROZDĚLENÍ PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI NA
VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM
podle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Město Tišnov, IČ: 00282707, se sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov, jakožto vlastník pozemku

parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o výměře 376 m2, jehož součástí je budova č.p. 145 (dále jen
„nemovitost“) podle § 1011 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění a na základě předávacího protokolu z 18. 12. 1991 uzavřeného mezi Podnikem
bytového hospodářství, s.p., Jungmannova 80, Tišnov a Městem Tišnov.
Nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Tišnov.
Město Tišnov tímto na základě ust. § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, činí
prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, dále jen
„Prohlášení“, takto:

I. ODDÍL
PROHLÁŠENÍ O ROZDĚLENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU NA VLASTNICKÉ PRÁVO K
JEDNOTKÁM
Vlastnické právo k pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, kdy vlastník určuje, že budova č.p. 145
je součástí pozemku parc.č.st. 134, se rozděluje na vlastnické právo k celkem 9 jednotkám (7
bytových jednotek, 2 nebytové jednotky), jak jsou níže specifikované v oddílu II. tohoto
Prohlášení.
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II. ODDÍL
SPECIFIKACE JEDNOTEK
(§ 1166 odst. 1. písm. b) pododstavec 1. občanského zákoníku)
Jednotky se specifikují následovně:
Jednotka č. 145/1, byt, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na pozemku
parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 4826/75042
- umístění: 2. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: bydlení
- podlahová plocha bytu: 48,26 m2
Jednotka č. 145/2, byt, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na pozemku
parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 7170/75042
- umístění: 2. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: bydlení
- podlahová plocha bytu: 71,70 m2
Jednotka č. 145/3, byt, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na pozemku
parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 6840/75042
- umístění: 2. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: bydlení
- podlahová plocha bytu: 68,40 m2
Jednotka č. 145/4, byt, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na pozemku
parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 7460/75042
- umístění: 2. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: bydlení
- podlahová plocha bytu: 74,60 m2
Jednotka č. 145/5, byt, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na pozemku
parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 10170/75042
- umístění: 3. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: bydlení
- podlahová plocha bytu: 101,70 m2
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Jednotka č. 145/6, byt, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na pozemku
parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 7890/75042
- umístění: 3. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: bydlení
- podlahová plocha bytu: 78,90 m2

Jednotka č. 145/7, byt, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na pozemku
parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 10406/75042
- umístění: 3. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: bydlení
- podlahová plocha bytu: 104,06 m2

Jednotka č. 145/8, nebytový prostor, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na
pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 9120/75042
- umístění: 1. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: jiný nebytový prostor (provozovna, prodejna)
- podlahová plocha jednotky: 91,20 m2

Jednotka č. 145/9, nebytový prostor, vymezená v pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov.
Jednotka zahrnuje nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci, tj. na
pozemku parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov, o velikosti 11160/75042
- umístění: 1. nadzemním podlaží budovy
- účel užívání: jiný nebytový prostor (provozovna, prodejna)
- podlahová plocha jednotky: 111,60 m2

Stránka 3 z 8

III. ODDÍL
URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ NEMOVITÉ VĚCI
(§ 1166 odst. 1. písm. b) pododstavec 2. občanského zákoníku)
1.

Společnou částí nemovité věci je pozemek, na němž je budova postavena, tj. pozemek
parc.č.st. 134, k.ú. Tišnov (dále též pouze jako „pozemek“).

2.

Společné části budovy, která je součástí pozemku, se určují shodně s nařízením vlády č.
366/2013 Sb., o úpravě některých náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

3.

Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho
hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování jednotky jiného vlastníka
jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání jednotky podle § 1160
odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména:
a) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu,
b) střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových
žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
c) instalační šachty v celé své stavební délce, včetně jejich zařízení a výstroje,
d) vchod a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště včetně podesty, chodby, výplně
stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
e) komíny v celé své stavební délce, včetně vyvložkování,
f) výkladní skříň, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném
užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladní skříně vstupujících od vnitřního
povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
g) kolárna,
h) sklep, kotelna,
i) půda.

4.

5.

6.

Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující jednotku i
v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce
uvnitř jednotky, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových
úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby.
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.
Společnými částmi domu jsou dále:
a) 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 jednotky, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
b) rozvody elektrické energie z hlavního domovního rozvaděče až k rozvaděči
jednotky,
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c) rozvody teplé a studené vody včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé
rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro jednotku, nebo
k uzávěrům pro jednotku, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká
rozvodů uvnitř jednotky, včetně vodovodních baterií,
d) rozvody tepla, celá soustava rozvodů tepla včetně rozvodů v jednotce, radiátorů a
jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího
k rozúčtování nákladů na topení,
e) protipožární zařízení, osvětlení společných částí,
f) veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do jednotky, pokud byla pořízena
jako společná,
g) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do
jednotky,
h) rozvody domácího telefonu (domácí zvonek), vnitřní vybavení společných částí
budovy a jiné příslušenství budovy, které je nezbytně nutné k provozu budovy a
k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
7.

V případě jakékoliv neurčitosti při vymezení společných částí v tomto prohlášení bude
postupováno podle občanského zákoníku a podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o
úpravě některých náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím nebo podle
jiného aplikovatelného obecně závazného právního předpisu.

IV. ODDÍL
URČENÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA SPOLEČNÝCH ČÁSTECH
(§ 1166 odst. 1. písm. b) pododstavec 3. občanského zákoníku)

Podíly na společných částech nemovité věci (pozemku včetně budovy na ní postavené) se
stanovují poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech
jednotek v budově.
Podíly na společných částech jsou uvedeny v II. oddílu tohoto Prohlášení v rámci vymezení
jednotlivých jednotek.
Celková podlahová plocha všech jednotek v budově činí 750,42 m2.

Stránka 5 z 8

V. ODDÍL
URČENÍ PŘECHÁZEJÍCÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ
(§ 1166 odst. 1. písm. c) občanského zákoníku)
Zápisem vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí přecházejí na všechny
vlastníky jednotek následující práva, povinnosti a závazky týkající se budovy, společných částí a
pozemku:
1.
zapsané v Katastru nemovitostí - dle zápisu na příslušném LV 1 pro katastrální území
Tišnov.
2.
nezapsané v Katastru nemovitostí:
a)
b)
c)
d)

práva a závazky ze smlouvy o dodávkách elektrické energie,
práva a závazky ze smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod,
práva a závazky ze smlouvy o dodávkách tepla,
práva a závazky z případných dalších smluv týkajících se zajištění provozu a správy
bytového domu.

VI. ODDÍL
PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU
1.

Správu domu č.p. 145 v Tišnově zajišťuje vlastník domu prostřednictvím správce společnosti CERGONET, s.r.o. se sídlem Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 277 323 47
(dříve TEPLO T, s.r.o., se sídlem Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov, IČ: 255 159 26).

2.

Činnost správce nemovitosti jsou řešeny mandátní smlouvou č. ST07-0024 o správě
nemovitostí.

3.

Vlastník budovy je povinen hradit náklady spojené se správou domu a pozemku.

4.

Správce je povinen evidovat náklady za každý dům odděleně od ostatních domů, které
má ve správě.

5.

Správce sestavuje každý rok rozpočet domu, který představuje přehled plánovaných
nákladů a zdroj jejich krytí. S tímto rozpočtem seznamuje vlastníka budovy.

6.

Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření
domu v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na
opravy společných částí domu, plánované v letech budoucích.

7.

Vlastník budovy je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů
spojených se správou domu a na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky
(služby). V případě, že bude přiznáno poskytnutí slevy z těchto plateb (v případě
ztíženého užívání jednotky nezaviněné vlastníkem), bude tato sleva poskytnuta
z prostředků určených na opravy společných částí domu.
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8.

Výše záloh a termíny jejich splatnosti stanoví správce po projednání s vlastníkem budovy
v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období.

9.

Vyúčtování záloh provede správce nejpozději do 6-ti měsíců od skončení zúčtovacího
období. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku budovy nejpozději do 14-ti dnů po
vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek.
Dlouhodobá záloha na opravy společných částí domu se s vlastníkem budovy
vyúčtovává pouze při změně správce. Správce je však povinen informovat vlastníka
budovy o pohybu a stavu finančních prostředků na této záloze nejméně 1 x ročně.

10.

Náklady na správu domu představují zejména:
a) náklady na údržbu a opravy společných částí domu a pozemku příslušejícího
k domu,
b) pojištění domu,
c)

spotřeba energií ve společných částech domu,

d) spotřeba studené vody v jednotkách vč. stočného,
e) ostatní náklady vztahující se přímo k domu, příp. k přilehlým pozemkům.
Za úhradu nákladů ad. a), b), c) odpovídá vlastník budovy.
Za úhradu nákladů ad. d) – podle naměřených hodnot na bytových vodoměrech, není-li
spotřeba vody v bytech měřena – odpovídá vlastník budovy stejně jako u nákladů ad. a)
– c).
Za úhradu nákladů uvedených ad. e) odpovídá vlastník budovy.
Kromě záloh dle bodu 4. části VI. je vlastník budovy povinen hradit správci stanovenou
částku za výkon správy domu.
11.

Úklid v domě se zajišťuje vlastními silami v plném rozsahu.

12.

V ostatním jsou práva a povinnosti vlastníka budovy určeny zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem v platném znění a tímto Prohlášením.
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VII. ODDÍL
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Město Tišnov je ve vtahu ke všem jednotkám v jejím vlastnictví.

2.

Toto Prohlášení je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis je určen pro
potřeby řízení o vkladu tohoto Prohlášení do Katastru nemovitostí a jeden stejnopis je
určen pro potřeby Města Tišnova.

3.

Nedílnou součástí tohoto Prohlášení jsou následující přílohy:
a) půdorysy (schémata) všech podlaží, určující polohu jednotek a společných částí
budovy,
b) doklady o vlastnictví budovy a pozemků.

4.

Schváleno Zastupitelstvem města Tišnova č.
ZM/xx/xx/2020.

dne xx. xx. 2020, usnesením č.

V Tišnově dne ................................

_________________________________
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova
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