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EVIDENČNÍ LIST vlastníka jednotky 

V rámci správy vašeho domu vás tímto žádáme o vyplnění evidenčního listu, který bude sloužit pro 
vnitřní potřebu správce nemovitosti a pro potřebu SVJ. 
Pokud nastanou jakékoliv změny ve zde uvedených údajích, jste povinni dle zákona 89/2012 Sb., 
§1177 oznámit neprodleně tyto změny osobě odpovědné za správu domu 
 
Vyplňte prosím čitelně, hůlkovým písmem 

Jednotka č. 
 

 

 
Adresa jednotky dle katastru nemovitostí 
 

Ulice a číslo popisné  

Město, PSČ  

Druh užívané jednotky  

 
Vlastník jednotky (u společného jmění manželů uveďte u každého jména zkratku SJM) 
Vlastník je ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí. Vyplňte bez ohledu na to, zda vlastník v bytě bydlí, nebo 
byt pronajímá 
 

Jméno a příjmení 
/vlastník / 

 
Bydlí v bytě ANO - NE 

Jméno a příjmení 
/vlastník/ 

 
Bydlí v bytě ANO – NE 

Jméno a příjmení 
/vlastník/ 

 
Bydlí v bytě ANO – NE 

Jméno a příjmení 
/vlastník/ 

 
Bydlí v bytě ANO - NE 

 

Kontaktní údaje vlastníka (adresa pro zasílání písemností) 

Jméno a příjmení  

Ulice a číslo popisné  

Město, PSČ  

Telefonní kontakt  

email  

 

Nájemce jednotky (pokud je pronajato) 
Pokud vlastník byt pronajímá, vyplňte jméno nájemce jednotky/bytu 

Jméno a příjmení /nájemce/  

Jméno a příjmení /nájemce/  

 

Kontaktní údaje nájemce 

Telefonní kontakt  
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e-mail  

Ostatní doplňující informace 
 

 

 

 
Veškeré osobní údaje budou sloužit výhradně pro účely správy domu 
 
Souhlasím, aby správce zpracoval mé osobní pdaje 
 

Datum Podpis 

 


