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Program BYX™
„Flexibilní cesta k bydlení“

Popis programu a všeobecné obchodní podmínky, v01.24
  (dále též „Podmínky BYX“)

A. Úvod
Program BYX  znamená transakční koncept, v rámci kterého je možné (a) uhradit doplatek kupní ceny za
Bytovou jednotku až s čtyřletým odkladem (oproti termínu kolaudace Bytového domu), a (b) současně
předmětnou Bytovou jednotku užívat formou nájmu do skončení Doby trvání BYX, kdy dojde k odkoupení
Bytové  jednotky,  to  vše  za  podmínek  smluvní  Dokumentace  BYX,  která  bude  mezi  Klientem
a Prodávajícím uzavřena.

Ve stručnosti se jedná o smluvní rámec pro vlastnický a užívací princip „nájmem k vlastnictví“  („rent-to-
own“)  s obchodním a marketingovým názvem, určeným investorem projektu,  „BYX“.

V případě zájmu Klienta se Programu BYX účastnit je třeba s Prodávajícím uzavřít soubor smluv, které
jsou  souhrnně  označeny  jako  Dokumentace  BYX  a  jejichž  obsah  je  dále  popsán  v tomto  dokumentu.
Typicky  se  jedná  o uzavření  (a)  Smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  (rovněž  jen  jako  „SBK  BYX“),  a
následně Kupní smlouvy (rovněž jen jako „KS BYX“), (b) Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě (rovněž
jen jako „SBN BYX“) a Nájemní smlouvy (rovněž jen jako „NS BYX“) uzavřené na jejím základě; event.
také Rezervační smlouvy (rovněž jen jako „RS BYX“), bude-li vstup do Programu BYX učiněn v úvodních
fázích prodejní kampaně.

Účast  v Programu  BYX  je  podmíněna  schopností  Klienta  zajistit  financování  úplné  úhrady  Kupní  ceny
Bytové  jednotky  na  území  ČR,  obdobně  jako  u  uvěrového/hypotéčního  financování,  byť  ve  výrazně
pozdější době, oproti běžné realitní praxi. Klientem v Programu BYX může být fyzická osoba starší 18 let,
která je:

 občanem  České  republiky  s trvalým  nebo  přechodným  pobytem  v České  republice 
a prokazatelným příjmem v České republice nebo pocházejícím z jiné země Evropské unie, nebo

 občanem  jiné  členské  země  Evropské  unie,  s trvalým  nebo  přechodným  pobytem  v České 
republice a prokazatelným příjmem ze země Evropské unie, nebo

 občanem země mimo členské země Evropské unie s a) přechodným pobytem v České republice 
trvajícím alespoň 12 měsíců před uzavřením Dokumentace BYX nebo s trvalým pobytem v České 
republice, a zároveň s b) prokazatelným příjmem v České republice vypláceným alespoň po dobu
12 měsíců před uzavřením Dokumentace BYX.

Pozn.:  U  příjmů  Klienta  pocházejícím  ze zemí  mimo  Českou  republiku  si  Prodávající  vyhrazuje  právo
odmítnutí žádosti Klienta o účast v Programu BYX na základě individuálního posouzení vhodnosti zdroje
příjmu.
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B. Všeobecné obchodní podmínky BYX  

1. DEFINICE A ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Níže uvedené výrazy použité v těchto Podmínkách BYX, případně v Dokumentaci BYX, se budou 

vykládat následujícím způsobem, pokud ze znění příslušného smluvního dokumentu nevyplývá 
jednoznačně jinak, přičemž pojmy uvedené v těchto Podmínkách BYX s velkým počátečním 
písmenem, definované v Dokumentaci BYX, mají ten význam, daný jim Dokumentací BYX:  

 
Bytová jednotka  označuje bytovou jednotku vymezenou dle Občanského zákoníku a 

nacházející se v Bytovém domě, která je předmětem Dokumentace BYX 
a je touto dokumentací definována; 

Bytový dům  znamená bytový dům Letnian, který Prodávající vystaví na pozemcích 
parc. č. 629/707, 629/708 a 629/713, vše v katastrálním území Praha - 
Letňany, dle stavebního povolení č.j. 28840/2022 OVÚR ze dne 31. 5. 
2022, které nabylo právní moci k 8. 7. 2022;  

Další záloha  je další zálohová platba dle čl. 5.5 těchto Podmínek BYX a uhrazená 
Klientem v souladu s Dokumentací BYX; 

Doba trvání BYX znamená dobu od zahájení nájmu Bytové jednotky dle NS BYX do doby, 

  

Dokumentace BYX znamená souhrnně či samostatně SBK BYX, SBN BYX, NS BYX a KS 
BYX po jejich uzavření, případně i RS BYX, vždy včetně všech aktuálních 
příloh (které jsou tvořeny mj. aktuálním Rozpisem měsíčních plateb, 
popisu Standardního provedení, Pravidly KZ a Podmínkami BYX); 

Doplatek  je zůstatek Kupní ceny po odečtu záloh a dílčích a mimořádných 
úhradách Kupní ceny bytu, po jehož úhradě bude Kupní cena uhrazena 
v plném rozsahu a beze zbytku; 

Klient  je fyzická osoba, která projevila zájem stát se účastníkem Programu BYX 
a která na základě takového zájmu uzavřela s Prodávajícím Dokumentaci 
BYX (v jednotlivých smlouvách Dokumentace BYX rovněž označován 
jako Budoucí kupující či Budoucí nájemce nebo Kupující či Nájemce); 

Klientské změny jsou odchylky od Standardního provedení provedené v souladu s čl. 8 
těchto Podmínek BYX; 

Kupní cena  je cena Bytové jednotky sjednaná v Dokumentaci BYX, vč. DPH, sklepu 
nebo uzamykatelné kóje a Parkovacího stání/Předzahrádky, jakož 
i odpovídajících podílů na společných částech, jak je Bytová jednotka 
podrobně definována v Dokumentaci BYX;  

Měsíční platba BYX představuje pravidelnou platbu, kterou bude Klient během užívání 
Bytové jednotky dle NS BYX Prodávajícímu hradit a která sestává 
z Nájemného, Dílčích úhrad kupní ceny, příspěvku na správu domu a 
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a uzavřít KS BYX. Doba trvání BYX skončí nejpozději 4 (čtyři) roky od
kolaudace  Bytového  domu,  max.  však  30. 6. 2029,  nebude-li 
Smluvními stranami dohodnuto jinak;
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pozemku ve smyslu ust. § 1180 Občanského zákoníku (dále jen 
„Příspěvek na správu“) a záloh na služby spojené s užíváním Bytové 
jednotky;  

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném 
znění;  

Období je období šesti (6) kalendářních měsíců (kalendářní pololetí) během 
Doby trvání BYX, vyjma prvního Období, které bude ohraničeno dnem 
účinnosti NS BYX a posledním dnem kalendářního pololetí, ve kterém 
k účinnosti došlo; 

Pravidla KZ je smluvní dokument Dokumentace BYX stanovící podrobné podmínky 
pro sjednávání a realizaci Klientských změn, který je přílohou SBK BYX; 

Prodávající  znamená společnost Rezidence Letňany s.r.o., IČO 14118637, jako 
vlastníka a stavebníka Bytového domu (v jednotlivých smlouvách 
Dokumentace BYX rovněž označován jako Budoucí prodávající či 
Budoucí pronajímatel nebo Prodávající či Pronajímatel); 

Prohlášení vlastníka znamená prohlášení ve smyslu § 1166 a násl. Občanského zákoníku, 
kterým budou vymezeny jednotky v Bytovém domě (Pozemku), včetně 
Bytové jednotky; 

Rozpis měsíčních plateb  je přehledové zachycení Měsíční platby BYX, obsahující (v části C) rozpis 
jednotlivých pravidelných měsíčních plateb a příslušné Období, pro který 
se Rozpis měsíčních plateb vystavuje. Rozpis měsíčních plateb je 
přílohou SBK BYX i SBN BYX/NS BYX. Rozpis měsíčních plateb dále 
obsahuje Kupní cenu a rekapitulaci provedených úhrad (část A), 
Doplatek kupní ceny na začátku Období (část B), předpokládaný 
Doplatek kupní ceny na konci Období (část D) a Dobu trvání BYX (část 
E). Vzor Rozpisu měsíčních plateb tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek 
BYX - vzor Rozpisu měsíčních plateb, resp. v něm uvedené jednotlivé 
numerické údaje jsou pouze ilustrativní (představují vzorový příklad) 
a nejsou pro Smluvní strany pro příslušnou transakce určující; 

Smluvní strany znamená Prodávající a Klient; 

Standardní provedení představuje standardní provedení Bytové jednotky popsané v příloze 
SBK BYX; 

Vstupní poplatek znamená poplatek za účast v Programu BYX; 

Úvodní záloha  je částka stanovená Dokumentací BYX dle čl. 5.1 těchto Podmínek. 

1.2 Při výkladu těchto Podmínek BYX a Dokumentace BYX budou používána níže uvedená výkladová 
pravidla, pokud z příslušného smluvního dokumentu nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak: 
(i) kde se v těchto Podmínkách BYX odkazuje na „články“ nebo „Přílohy“ bez další specifikace, 

rozumí se tím ustanovení a přílohy těchto Podmínek BYX, přičemž směřuje-li odkaz k článku, 
který sestává z několika podčlánků, odstavců, bodů nebo písmen, rozumí se tím odkaz na 
pravidla obsažená ve všech těchto ustanoveních; 

(ii) kde se v těchto Podmínkách BYX odkazuje na „dny“, rozumí se tím kalendářní dny; 
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(iii) pojmy definované v těchto Podmínkách BYX v jednotném čísle zahrnují i množné číslo 
a naopak; 

(iv) vysvětlující poznámky a příklady (uvedené jako „Pozn.“), jakož i obecné informace v části C) 
slouží pro usnadnění orientace Klienta a nemají povahu smluvního ujednání. 

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
2.1 Tyto Podmínky BYX tvoří součást Dokumentace BYX a upravují práva a povinnosti Smluvních stran 

při účasti na Programu BYX. 
2.2 Podstatou Programu BYX je umožnění nabytí vlastnictví Bytové jednotky umístěné v Bytovém 

domě Klientem v následujících krocích: 
(i) Klient uzavře s Prodávajícím Dokumentaci BYX. Na základě SBN BYX vznikne Klientovi právo 

na uzavření NS BYX k Bytové jednotce po jejím dokončení, dle které bude oprávněn Bytovou 
jednotku užívat formou nájmu; 

(ii) Klientovi budou umožněny úpravy Bytové jednotky v rámci Klientských změn, bude-li je 
požadovat; 

(iii) Klient uhradí Úvodní zálohu, případě Další zálohy; 
(iv) Po uzavření NS BYX vznikne Klientovi povinnost provádět pravidelné platby dle Rozpisu 

měsíčních plateb a plnit další povinnosti podle Dokumentace BYX; 
(v) NS BYX bude při řádném plnění povinností dle Dokumentace BYX opakovaně po Dobu trvání 

BYX prodlužována; 
(vi) Na základě plnění výše uvedených povinností vznikne Klientovi právo a povinnost odkoupit 

Bytovou jednotku za cenu, která bude předem stanovena v SBK BYX.  
2.3 Tyto Podmínky BYX rovněž stanoví podmínky, za kterých lze účast v Programu BYX předčasně 

ukončit, včetně důsledků porušení smluvních povinností. 

3. UZAVŘENÍ DOKUMENTACE BYX 
3.1 Před uzavřením vlastní Dokumentace BYX mohou Smluvní strany uzavřít RS BYX. Závazky z této 

RS BYX následně zaniknou uzavřením SBK BYX a SBN BYX. 
3.2 Po dokončení Bytových jednotek (tedy po kolaudaci Bytového domu a zápisu Prohlášení vlastníka 

do katastru nemovitostí) dojde k uzavření NS BYX za podmínek uvedených v SBN BYX. NS BYX 
bude uzavřena na dobu určitou na dobu kalendářního roku (tedy dvou Období) a po Dobu trvání 
BYX je při plnění povinností dle Dokumentace BYX prodlužována.  

3.3 Za předpokladu řádného plnění všech povinností na základě Dokumentace BYX, zejména hrazení 
veškerých Měsíčních plateb BYX, vznikne za podmínek sjednaných v SBK BYX Klientovi právo na 
uzavření KS BYX, na základě které nabude vlastnictví k Bytové jednotce. 

4. PLATBY 
4.1 V souvislosti s plněním Dokumentace BYX budou Klientem hrazeny následující platby: 

(i) Vstupní poplatek BYX;  
(ii) Platba na základě RS BYX („Rezervační poplatek“), bude-li taková smlouva uzavřena; 
(iii) Úvodní záloha na kupní cenu podle SBK BYX („Úvodní záloha“) a případně Další záloha; 
(iv) Platby za Klientské změny, budou-li takové sjednány; 
(v) Pravidelné měsíční platby dle Rozpisu měsíčních plateb podle SBK BYX a dle NS BYX 

(„Měsíční platby BYX“), které jsou rozděleny na: 
a) Dílčí úhradu kupní ceny (dle SBK BYX), a to v částkách, jak uvedeno níže v čl. 7, 
b) Nájemné (dle NS BYX),  
c) Příspěvek na správu,  
d) zálohu na služby spojené s užíváním Bytové jednotky; 

(vi) Ostatní platby související s užíváním Bytové jednotky dle NS BYX; 
(vii) Mimořádné úhrady, které jsou započítávány na Kupní cenu, resp. Doplatek;  
(viii) Doplatek kupní ceny podle SBK BYX („Doplatek“), splatný nejpozději ve lhůtě dle SBK BYX; 
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(ix) Poplatky stanovené na základě Dokumentace BYX pro některé případy změny Dokumentace 
BYX; 

(x) Smluvní pokuty a náhrady škody, vznikne-li na ně nárok. 
4.2 Klient je za účast v Programu BYX povinen uhradit Prodávajícímu pro krytí právních 

a administrativních nákladů Vstupní poplatek, který činí částku odpovídající výši jednoho měsíčního 
Nájemného, stanoveného pro první období nájmu dle NS BYX, a je splatný do 30 (třiceti) dnů od 
podpisu NS BYX, vždy však před předáním Bytové jednotky do užívání podle NS BYX. 

5. ÚVODNÍ ZÁLOHA, DALŠÍ ZÁLOHA  
5.1 Úvodní záloha na Kupní cenu dle SBK BYX je splatná do 30 dnů ode dne podpisu SBK BYX a její 

výše bude stanovena v rozmezí 5% až 85% z Kupní ceny (vždy vč. DPH). 
5.2 V případě uzavření RS BYX bude Rezervační poplatek započten vůči Úvodní záloze.  
5.3 Výše Úvodní zálohy ovlivňuje celkovou Kupní cenu Bytové jednotky, a to tak, že veškeré částky 

Úvodní zálohy vyšší než 5 % celkovou Kupní cenu snižují jako kompenzace poskytnutá Prodávajícím 
Klientovi za možnost držet finanční prostředky převyšující 5% z Kupní ceny, v důsledku čehož 
dojde ke snížení rozsahu úvěrového financování Bytového domu, a to dle následujícího vzorce: 
 

Snížení Kupní ceny = ((Z-MZ)x(7%/12))xZD 
Přičemž: 

Z = Úvodní záloha (event. Další záloha) uhrazena Klientem, MZ = Minimální záloha, tj. 5% z Kupní ceny bytu, ZD = 
Započitatelná doba (Započitatelná doba představuje délku období mezi úhradou Úvodní zálohy nebo Další zálohy a 
předpokládaným datem kolaudace Bytového domu (předpokládáno k [2/2025], dle současného HMG výstavby) v celých 
měsících, maximální započitatelná doba je 20 měsíců, tj. předpokládaná doba výstavby Bytového domu. Maximálního 
snížení kupní ceny v závislosti od termínu úhrady je dosaženo při úhradě zálohy nejpozději do [5/2023]). 

 
Ilustrativní příklad výpočtu korekce Kupní ceny bytu v závislosti na výši Úvodní zálohy:  
 

 
 

5.4 Pro odstranění pochybností se stanoví, že pro stanovení výše Kupní ceny a Úvodní zálohy je vždy 
rozhodující ustanovení uzavřené SBK BYX. 

5.5 Za Další zálohu je považována jakákoliv další úhrada Kupní ceny bytu nad rámec Úvodní zálohy, 
uhrazena Klientem do 3 (tří) měsíců od kolaudace Bytového domu, která bude sjednána co do 
výše a termínu úhrady v SBK BYX. Dojde-li k úhradě Další zálohy nejpozději 1 (jeden) měsíc před 
kolaudací Bytového domu, bude zahrnuta tato Další záloha do kalkulace event. snížení Kupní ceny, 
jakožto další kompenzace poskytnutá Prodávajícím Klientovi za zvýšený rozsah záloh oproti 
úvodnímu nastavení; pro vyčíslení snížení Kupní ceny bude užit algoritmus uvedený výše v odst. 
5.3.  
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6. STANOVENÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE ZÁLOHY 
6.1 Úvodní záloha je stanovena v SBK BYX. Výchozí výše Úvodní zálohy dle SBK BYX činí 15% z Kupní 

ceny. 
6.2 Výchozí výše součtu Úvodní zálohy a Další zálohy činí 30% z Kupní ceny. Bude-li mezi Prodávající 

a Kupujícím sjednána úhrada Další zálohy, bude stanovena v SBK BYX.  
6.3 Má-li být součet Úvodní zálohy a Další zálohy dle SBK BYX nižší než 10% z Kupní ceny: Klientovi 

bude umožněna úhrada Úvodní zálohy a Další Zálohy v součtu ve výši nižší než 10% z Kupní ceny 
při splnění následujících podmínek: 
(i) Výsledný Doplatek kupní ceny na konci zvolené Doby trvání BYX nesmí být vyšší než 70% 

z Kupní ceny u toho Klienta, který ke konci zvolené Doby trvání BYX dosáhne věku nad 36 let, 
resp. nesmí být vyšší než 80% z Kupní ceny u Klienta, který ke konci zvolené Doby trvání BYX 
dosáhne věku nižšího, než je 36 let. Splnění tohoto požadavku předpokládá nastavení Dílčí 
úhrady kupní ceny na úroveň potřebnou pro dosažení této požadované hranice, přičemž 
v takovém případě nelze výši Dílčí úhrady kupní ceny snížit dříve, než bude uhrazeno 30% 
Kupní ceny u Klienta, který ke konci zvolené Doby trvání BYX dosáhne věku nad 36 let, resp. 
bude uhrazeno 20% z Kupní ceny u toho Klienta, který ke konci zvolené Doby trvání BYX 
dosáhne věku nižšího, než je 36 let. Pro splnění této podmínky se zároveň připouští částečná 
úhrada formou Mimořádné úhrady kupní ceny, která však:  
a) může na dosažení požadované hranice představovat maximálně 5% z Kupní ceny,  
b) k její plánované úhradě nedojde v posledním Období zvolené Doby trvání BYX. 

(ii) Individuální schválení zálohy nižší než 10% Prodávajícím.  
6.4 Má-li být součet Úvodní zálohy a Další zálohy dle SBK BYX nižší než 15% z Kupní ceny: Klientovi 

bude umožněna úhrada Úvodní zálohy a Další zálohy v součtu ve výši nižší než 15% při splnění 
následujících podmínek: 
(i) Výsledný Doplatek kupní ceny na konci zvolené Doby trvání BYX nesmí být vyšší než 70% 

z Kupní ceny u Klienta, který ke konci zvolené Doby trvání BYX dosáhne věku nad 36 let, resp. 
nesmí být vyšší než 80% z Kupní ceny u Klienta, který ke konci zvolené Doby trvání BYX 
dosáhne věku nižšího než je 36 let. Splnění tohoto požadavku předpokládá nastavení Dílčí 
úhrady kupní ceny na úroveň potřebnou pro dosažení požadované hranice, přičemž v takovém 
případě nelze výši Dílčí úhrady kupní ceny snížit do doby úhrady 30% Kupní ceny u Klienta, 
který ke konci zvolené Doby trvání BYX dosáhne věku nad 36 let, resp. do doby úhrady 20% 
z Kupní ceny u Klienta, který ke konci zvolené Doby trvání BYX dosáhne věku nižšího, než je 
36 let. 

(ii) Individuální schválení výše zálohy nižší než 15% Prodávajícím.  
6.5 Má-li být součet Úvodní zálohy a Další zálohy ve výši nižší než 30% z Kupní ceny: Úhrada Úvodní 

zálohy a Další zálohy v součtu ve výši nižší než 30% bude Klientovi umožněna na základě 
individuálního schválení Prodávajícím. 
 
Pozn. 1: Individuální schválení případu Prodávajícím bude učiněno tehdy, bude-li prodej bytů 
v projektu naplňovat klíčový cíl, kterým je snaha dosáhnout průměrných inkasovaných záloh do 3 
měsíců od kolaudace Bytového domu v míře alespoň 30% z celkového součtu Kupních cen, 
a současně kdy rozsah neuhrazených doplatků kupních cen u bytů vstupujících do Programu BYX 
nepřekračuje 70%. Do kritérií posouzení vstupují i parametry zvolené Doby trvání BYX pro každý 
případ, velikost a cena příslušné Bytové jednotky apod. 
Pozn. 2: Součástí individuálního posouzení parametrů Programu BYX u Klienta, který dle 
Dokumentace BYX plánuje doplacení Kupní ceny na konci Programu BYX formou hypotéky, je 
„scoring“, přiměřeně hodnotící schopnost Klienta získat hypoteční úvěr na výslednou částku 
Doplatku při indikované výši průměrného čistého měsíčního příjmu a simulované úrokové sazbě 
4% p.a. s maximální možnou splatností zohledňující věk Klienta v době ukončení Programu BYX. 
Prodávající si vyhrazuje právo na základě jím provedeného hodnocení před uzavřením 
Dokumentace BYX event. modifikovat parametry účasti takového klienta v Programu BYX.  
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7. ROZPIS MĚSÍČNÍCH PLATEB A MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY 
7.1 Rozpis měsíčních plateb je přílohou SBK BYX a SBN BYX/NS BYX a stanoví (a) podrobnosti úhrady 

Kupní ceny, zejména výši Dílčích úhrad kupní ceny, (b) výši Nájemného, (c) výši Příspěvku na 
správu, (d) výši zálohy na služby spojené s užíváním Bytové jednotky a současně (e) výši Doplatku 
po skončení příslušného Období. Měsíční platby BYX (resp. veškeré její složky) jsou splatné k 15. 
dni příslušného kalendářního měsíce, za který jsou hrazeny. 

7.2 Nájemné je částka hrazená Klientem za užívání Bytové jednotky podle příslušné NS BYX. Výše 
Nájemného může být v průběhu trvání nájmu dle NS BYX jednostranně měněna Prodávajícím pro 
jednotlivá Období, a to za podmínek stanovených v SBN BYX a NS BYX. Nájemné je Prodávajícím 
stanoveno v souvislosti s výší Doplatku tak, aby úhradou Nájemného byly hrazeny náklady 
Prodávajícího spojené s překlenovacím financováním souvisejícího s Klientem dosud 
neuhrazeným Doplatkem. Nájemné stanoví Prodávající vždy na příslušné následující Období 
dopředu. V případě, že nedojde v aktuálním Období k úhradě jakékoliv částky Doplatku (tedy Dílčí 
úhrady kupní ceny budou nastaveny v nulové výši) a současně nedojde ke změně dvoutýdenní 
REPO sazby vyhlašované ČNB (přičemž rozhodným dnem pro stanovení dvoutýdenní REPO sazby 
ČNB je vždy 31. 5. a 30. 11. předcházející příslušnému Období), bude pro další Období stanoven 
předpis Nájemného identický s předpisem pro předcházející Období. Podmínky změny Nájemného 
jsou blíže upraveny v SBN BYX/NS BYX. Pro výpočet měsíčního Nájemného bude užit vzorec 
uvedený níže.   
 

Nájemné (měsíční výše) = ((((D-U) x [vyšší z (R-2%) nebo 4%)]/12)+AP)+DPH 
 
Přičemž: 

D = aktuální Doplatek kupní ceny, U = Součet Dílčích úhrad kupní ceny, (event. Další zálohy uhrazené nejpozději do tří 
měsíců od kolaudace) a Mimořádných úhrad za poslední Období (kal. pololetí), R = 2 týdenní REPO sazba (viz 
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-se-vyvijela-dvoutydenni-repo-sazba-CNB/) vyhlašována Českou 
národní bankou platná v době výpočtu, která je v rámci stanovení Nájemného redukována o uvedenou procentní část 
(2% body), DPH = 15%, AP = administrativní poplatek, jako fixní částka 400,- Kč (bez DPH), určená k pokrytí 
administrativních služeb, souvisejících s fakturací, účtováním, platebním stykem apod.  

Pozn. Tato část Měsíčních plateb je zatížena 15% DPH; současně je ovšem z důvodů parametrů financování na straně 
Prodávajícího aplikován na neuhrazené částky kupní ceny nižší cena financování, než která je s současně době stanovena 
dle referenční sazby ČNB. 
 
Ilustrativní příklad výpočtu Nájemného: 
 

     

7.3 Částka Dílčí úhrady kupní ceny je flexibilní a může být Klientem stanovena vždy pro následující 
Období libovolně (i v nulové výši), s výjimkou případů dle čl. 6.3 nebo 6.4 těchto Podmínek BYX, 
taková volba Klienta se stane závaznou okamžikem potvrzení upraveného Rozpisu měsíčních plateb 
Smluvními stranami. Klient je oprávněn navrhnout novou výši Dílčí úhrady pro další Období, a to 
vždy nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před jeho začátkem. Nesdělí-li Klient svůj požadavek 
Prodávajícímu ve stanovené lhůtě, zůstane Dílčí úhrada ve výši stanovené pro předchozí Období, 
resp. bude stanovena v souladu s pravidly uvedenými v Dokumentaci BYX. Upravený Rozpis 

(R)(D)(U)(U)(D)

Kupní cena 
(vč. DPH)

Aktuální
zůstatek Kupní 

ceny 
(aktuální pro první 

Období)

Dílčí úhrady 
v předchozím 

Období
VARIABILNÍ, 

DLE 
POŽADAVKU 

KLIENTA

Mimořádná 
úhrada 

v předchozím 
Období

VARIABILNÍ, DLE 
POŽADAVKU 

KLIENTA

Doplatek 
Kupní ceny 

REPO 
mínus 

korekce 
REPO 

Počet 
měsíců 

pro 
výpočet

Měsíční 
admin. 

poplatek
DPH

Nájem
(bez DPH)

Nájem 
(s DPH)

29 062 Kč25 271 Kč15%400 Kč125 969 038 Kč0 Kč 5%82 368 Kč6 051 405 Kč30%2 694 503 Kč8 745 909 Kč

Záloha (vč. DPH)

Pouze první Období
(U)

Opakovaně pro všechna  Období
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měsíčních plateb bude Klientovi doručen Prodávajícím nejpozději 14 (čtrnáct) dní před začátkem 
dalšího Období a Klient je povinen upravený Rozpis měsíčních plateb potvrdit a jedno vyhotovení 
znění vrátit Prodávajícímu. 

7.4 Rozpis měsíčních plateb může být mimořádně měněn na základě žádosti Klienta se souhlasem 
Prodávajícího za následujících podmínek: 
(i) Klient není v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle Dokumentace BYX, ani jinak tuto 

dokumentaci neporušuje; 
(ii) Změna dle posouzení Prodávajícího neohrozí řádné plnění Programu BYX Klientem; 
(iii) Bude uzavřen odpovídající dodatek Dokumentace BYX. 

7.5 Vedle Měsíčních plateb BYX je Klient oprávněn provádět jednou za Období (kdykoliv v jeho 
průběhu) Mimořádné úhrady. Jakákoliv Mimořádná úhrada bude Prodávajícím v plné výši 
započtena vůči Doplatku a zohledněna v Rozpisu měsíčních plateb pro následující Období, nedojde-
li provedením Mimořádné úhrady k vypořádání všech dlužných částek dle Dokumentace BYX. 
Záměr provést Mimořádnou úhradu je Klient povinen sdělit Prodávajícímu s předstihem 3 měsíců. 

8. STANDARD PROVEDENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY, KLIENTSKÉ ZMĚNY 
8.1 Bytová jednotka bude provedena ve Standardním provedení. Odchylky od Standardního provedení 

představují Klientské změny. V případě splnění podmínek pro realizaci Klientské změny typ KL 
(instalace kuchyňské linky), event. VS (vestavěné skříně), bude Bytová jednotka předána 
i s kuchyňskou linkou vč. spotřebičů, event. vč. vestavěných skříní. Podmínky pro aplikaci 
Klientských změn jsou uvedeny v dokumentu označeném jako „Pravidla pro provádění klientských 
změn“ („Pravidla KZ“), tvořící přílohu SBK BYX.  

8.2 Klient je oprávněn vyzvat Prodávajícího k provedení Klientských změn na Bytové jednotce, kterými 
dojde ke změně Standardního provedení Bytové jednotky, za podmínek uvedených v Pravidlech 
KZ, v termínech sjednaných v SBK BYX, avšak současně s následujícími omezeními:  
(i) Klientská změna typ S (dle terminologie Pravidel KZ - volba z prvků Standardního provedení): 

bez omezení;  
(ii) Klientská změna typ K (instalační plán kuchyně), anebo typ KL (instalace kuchyňské linky) 

anebo typ VS (instalace vestavěných skříní): pouze za předpokladu existence dohody (nikoliv 
faktického inkasa) o úhradě Úvodní zálohy a Další zálohy v celkové výší nejméně 30% Kupní 
ceny nejpozději 3 měsíce od kolaudace Bytového domu; 

(iii) Klientská změna V (individuální volba prvků) volba IZ1 anebo IZ2 (dispoziční změny, či změny 
instalací): pouze za předpokladu stavu uhrazených záloh (Úvodní a Další zálohy, případně 
dalších Mimořádných úhrad, ve formě faktického inkasa) převyšující 30% Kupní ceny.   

8.3 Klient je oprávněn vyzvat Prodávajícího k provedení Klientských změn pouze v případě, že uhradil 
Prodávajícímu v plné výši a včas Úvodní zálohu, případně Další zálohu v rozsahu a způsobem 
uvedeným v článku 8.2 a současně není v jiném porušení svých povinností z Dokumentace BYX. 

8.4 Cena za provedení Klientských změn (bude-li provedení příslušné Klientské změny dle Pravidel KZ 
zpoplatněno, řada Klientských změn je bezplatných) bude vyúčtována samostatně a uhrazena 
Klientem po jejich provedení Prodávajícím, nikoliv jako součást Kupní ceny, spadající do režimu 
Programu BYX a Měsíčních plateb BYX. Prodávající si vyhrazuje právo učinit event. výjimky 
v požadavku na vypořádání ceny za provedení Klientských změn mimo režim úhrady Kupní ceny.  

8.5 Dohoda o realizaci Klientských změn bude potvrzena dodatkem Dokumentace BYX. 

9. DALŠÍ NÁKLADY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTOVÉ JEDNOTKY 
9.1 Klient je dále povinen hradit v rámci Měsíční platby BYX Příspěvek na správu a zálohy na služby 

spojené s užíváním Bytové jednotky. Přesnou specifikaci těchto úhrad stanoví Dokumentace BYX, 
zejména SBN BYX a NS BYX a jejich přílohy. 

9.2 Příspěvek na správu se hradí ve výši stanovené v souladu s příslušnou úpravou v zákoně, 
stanovách společenství vlastníků anebo Prohlášení vlastníka. 
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9.3 Náklady na služby spojené s užíváním Bytové jednotky budou Klientem hrazeny formou záloh, 
jejichž výše pro jednotlivá Období bude Klientovi sdělena před předáním Bytové jednotky, případně 
před počátkem příslušného Období a bude vycházet z nákladů na služby v aktuální výši.  

9.4 Příspěvek na správu se nevyúčtovává ani nevrací, ale převádí se do dalšího Období v souladu 
s příslušnou úpravou v zákoně, stanovách společenství vlastníků a/nebo Prohlášení vlastníka. Výše 
příspěvku na správu Bytového domu a souvisejících pozemků pro jednotlivá Období bude Klientovi 
sdělena před předáním Bytové jednotky, případně před počátkem příslušného Období. 

9.5 Řádná úhrada Příspěvku na správu a nákladů spojených s užíváním Bytové jednotky patří mezi 
povinnosti Klienta v rámci Programu BYX dle Dokumentace BYX. 

9.6 Náklady na služby: Pokud se nerozhodne Prodávající zajistit elektrické energie na svůj náklad 
a jméno, je Klient povinen sjednat si na vlastní jméno a odpovědnost dodávky elektrické energie 
do Bytové jednotky jím užívané, přičemž Prodávající poskytne pro takovou dodávku nezbytnou 
součinnost. Klient je povinen v rámci takové přímé dodávky energie do Bytové jednotky řádně 
a včas plnit své povinnosti. V případě ukončení Dokumentace BYX je Klient povinen poskytnout 
veškerou součinnost k ukončení přímého odběru elektrické energie (přepis odběrného místa). 
Porušení povinností vůči poskytovateli elektrické energie vedoucí k ukončení dodávek 
poskytovatelem představuje zároveň podstatné porušení podmínek Dokumentace BYX. 

9.7 Klient je samostatně odpovědný za vyklizení Bytové jednotky a její uvedení do původního stavu 
v případě ukončení účasti v Programu BYX jiným způsobem než nabytím vlastnického práva 
k Bytové jednotce, či jiným ukončením, při kterém je povinen předat Prodávajícímu Bytovou 
jednotku zpět ve stavu, ve kterém mu byla Prodávajícím předána do užívaní, dle příslušných 
ustanovení Dokumentace BYX.  

10. PODNÁJEM  
10.1 Po dobu, kdy je Bytová jednotka pronajata Klientovi podle NS BYX, je poskytnutí Bytové jednotky 

či její části do užívání třetí osobě ve vztahu ke každému takovému poskytnutí podmíněno 
souhlasem Prodávajícího, který nebude odepřen za předpokladu, že:  
(i) žádost o souhlas s podnájmem bude doručena Prodávajícímu nejméně 30 dnů před 

plánovaným termínem podnájmu Bytové jednotky; a 
(ii) je uzavřena Dokumentace BYX v plném rozsahu a Bytová jednotka je Klientovi řádně předána 

(včetně podpisu příslušných protokolů); a  
(iii) Rozsah uhrazených záloh na Kupní cenu přesahuje alespoň 30% z Kupní ceny; a  
(iv) Klient není a ani nebyl v porušení žádných povinností z Dokumentace BYX. 

10.2 Klient odpovídá za plnění povinností souvisejících s užíváním Bytové jednotky třetími osobami, 
které Bytovou jednotku s jeho souhlasem užívají. 

11. VÝSTUPNÍ POPLATEK  
11.1 Při úplném doplacení Doplatku, ať už v řádném, nebo mimořádném termínu (avšak vždy ke konci 

aktuálního Období), není účtován žádný výstupní poplatek. Výjimku představuje úplné doplacení 
Doplatku v jiném termínu než ke konci Období, kdy bude účtován výstupní poplatek ve výši 0,75 % 
z Doplatku.  

12. UKONČENÍ ÚČASTI V PROGRAMU BYX 
12.1 Účast v Programu BYX je možné ukončit i před uplynutím sjednané Doby trvání BYX, a to úhradou 

Doplatku Kupní ceny a jakýchkoliv dalších plateb dle Dokumentace BYX v plné výši, uzavřením KS 
BYX a podáním návrhu na vklad KS BYX na příslušný katastrální úřad. KS BYX bude uzavřena při 
splnění všech dalších povinností dle Dokumentace BYX (zejména dle čl. 3.3 a 3.6 SBK BYX) bez 
zbytečného odkladu  a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán v souladu s čl. 6.6 SBK 
BYX.  
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12.2 Doplacení Kupní ceny z vlastních prostředků: V případě záměru úhrady Doplatku Kupní ceny 
z vlastních zdrojů je Klient povinen oznámit tento záměr Prodávajícímu předem, nejméně 2 (dva) 
měsíce před plánovaným termínem úhrady Doplatku kupní ceny.  

12.3 Doplacení Kupní ceny hypotékou nebo jiným úvěrem na bydlení („Hypotéční úvěr“): V případě 
záměru úhrady Doplatku Kupní ceny formou čerpání Hypotečního úvěru je Klient povinen oznámit 
tento záměr Prodávajícímu předem, nejméně 3 (tři) měsíce před plánovaným termínem úhrady 
Doplatku. Prodávající je v takovém případě povinný do 30 (třiceti) dní od oznámení záměru 
písemně sdělit celkovou předpokládanou výši Doplatku Kupní ceny hrazeného Hypotéčním úvěrem 
k avizovanému termínu jeho uhrazení. Ustanovení SBK BYX o zřízení zástavního práva dle Zástavní 
smlouvy se použijí obdobně. 

12.4 Ukončení Programu BYX je možné postoupením práv a povinností z Dokumentace BYX v souladu 
s čl. 13 těchto Podmínek BYX. 

12.5 K ukončení Programu BYX může dále dojít v důsledku odstoupení od SBK BYX anebo od SBN BYX 
anebo ukončení NS BYX v důsledku porušení povinností Klienta nebo Prodávajícího. Účast Klienta 
v Programu BYX končí vždy skončením SBK BYX anebo SBN BYX anebo NS BYX jiným způsobem, 
než jejich řádným splněním. Ustanovení odst. 9.4 těchto Podmínek tímto není dotčeno.  

12.6 K ukončení Programu BYX může dále dojít v případě, že dojde k nemožnosti plnit na straně 
Prodávajícího SBK BYX anebo SBN BYX. 

13. POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z DOKUMENTACE BYX 
13.1 Klient je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z Dokumentace BYX, případně jakékoliv 

smluvní dokumenty tvořící Dokumentaci BYX, na třetí osoby („Nový klient“) pouze s předchozím 
písemným souhlasem Prodávajícího. 

13.2 Prodávající umožní postoupení Dokumentace BYX na základě písemné žádosti Klienta za splnění 
následujících podmínek: 
(i) Rozsah uhrazených záloh na Kupní cenu přesahuje 30% z Kupní ceny; 
(ii) Dojde k postoupení všech (nikoliv jen některých) smluvních dokumentů tvořících 

Dokumentaci BYX; 
(iii) Klient neporušil a ani neporušuje jakékoliv své povinnosti podle Dokumentace BYX; 
(iv) Klient zajistí, aby Nový klient poskytl součinnost při procesu skóringu ze strany Prodávajícího 

a předložil veškeré dokumenty osvědčující schopnost plnit povinnosti z Dokumentace BYX, 
to vše k přiměřené spokojenosti Prodávajícího; 

(v) Převod pozice Klienta na Nového klienta je sjednán trojstrannou smlouvou dle vzorového 
znění užívaného Prodávajícím.   

13.3 Za postoupení práv a povinnosti z Dokumentace BYX bude účtován na pokrytí administrativních 
a právních nákladů Prodávajícího jednorázový paušální poplatek ve výši 10 000,- Kč (vč. DPH).  

13.4 Prodávající je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z Dokumentace BYX bez omezení na 
třetí osobu (např. ve prospěch banky financující výstavbu Bytového domu). Postoupit jakoukoliv 
smlouvu tvořící Dokumentaci BYX na třetí osobu je Klient oprávněn jen se souhlasem 
Prodávajícího. 

14. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE, UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY V PROGRAMU BYX 
14.1 Na Bytovou jednotku, její vybavení (a budovu Bytového domu jako takovou) se vztahuje záruční 

doba dle Dokumentace BYX, jejíž běh začíná běžet (v souvislosti s Bytovou jednotkou) dnem 
předání Bytové jednotky do užívání Klientovi na základě NS BYX, nejpozději však 12 měsíců ode 
dne kolaudace Bytového domu (ve vazbě na dobu trvání záruční lhůty poskytnuté dodavatelem 
stavby).  

14.2 Součástí Dokumentace BYX je mimo jiné Příručka k užívání bytu včetně způsobu uplatnění nároků 
z vad prostřednictvím Prodávajícího, který bude tyto nároky uplatňovat vůči dodavateli stavby. 

14.3 Součástí Dokumentace BYX a podmínek pro užití Bytové jednotky bude i Domovní řád, který bude 
nezbytné při užívání Bytové jednotky dodržovat.  

Program BYX™  - Popis programu a všeobecné obchodní podmínky, v01.24



 
 
 

S t r á n k a  | 11          
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Program BYX™  - Popis programu a všeobecné obchodní podmínky, v01.24

           

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 
 
 

 

         
          

 

 

 

 

           

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 
 
 

 

         
          

 

 

 

   

           

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 
 
 

 

         
          

 

 

 

   

15. SANKCE, ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY
15.1  V případě  porušení  podmínek  Dokumentace  BYX  ze  strany  Klienta  bude  Prodávající  oprávněn

v souladu s Dokumentací BYX:
(i)  Ukončit Dokumentaci BYX, případně uplatnit smluvní pokuty v ní sjednané,
(ii)  Neumožnit změnu podmínek účasti v Programu BYX, jako je např. snížení Dílčí úhrady kupní

ceny, či postoupení pozice v Programu BYX, anebo neudělit souhlas s podnájmem bytu.
15.2  V případě porušení povinností Klienta uzavřít KS BYX v souladu s SBK BYX vznikne Prodávajícímu

nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 15 % z Kupní ceny. Podrobnosti jsou stanoveny v SBK
BYX.

15.3  Úhradou jakýchkoliv smluvních pokut dle Dokumentace BYX není dotčen nárok na náhradu škody.
15.4  Prodávající má v případě peněžitého dluhu nárok na zaplacení úroku z prodlení a smluvní pokuty

dle Dokumentace BYX.
15.5  Bude-li  mít  Klient  vůči  Prodávajícímu  více  peněžitých  dluhů,  případně  jeho  platba  nebude

postačovat na úhradu celého dluhu, Smluvní strany se dohodly na tom, že platby Klienta budou
započteny v následujícím pořadí:
(i)  nejdříve na úhradu škod způsobených Klientem a smluvních pokut, dále na
(ii)  jakoukoliv úhradu Kupní ceny Bytové jednotky, dále na
(iii)  Příspěvek na správu, dále na
(iv)  Nájemné, dále na
(v)  zálohy na služby spojené s užíváním Bytové jednotky, dále na
(vi)  další platby dle Dokumentace BYX, výše nespecifikované,

a to nejdříve na příslušenství nejstaršího dluhu v uvedeném pořadí a poté na jistinu nejstaršího
dluhu v uvedeném pořadí. Uvedené platí i v případě, že Klient výslovně určí předmět plnění zaslané
platby – k takovému určení se pro účely Dokumentace BYX nepřihlédne.

16. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
16.1  Jakékoliv oznámení, žádosti, výzvy, souhlasy, odstoupení nebo jiná sdělení, jež jsou požadovány

nebo připouštěny Dokumentací BYX, musí být písemné a budou doručovány na adresu Smluvních
stran,  uvedenou  v jednotlivých  smluvních  dokumentech  Dokumentace  BYX.  V případě,  že  bude
Klientovi  zřízena  datová  schránka  podle  zvláštního  zákona,  připouští  se  rovněž  doručování 
prostřednictvím datové schránky.

16.2  Další podrobnosti ohledně doručování jsou sjednány v Dokumentaci BYX

17. OSTATNÍ
17.1  Dokumentace BYX a vztahy na ní založené se řídí právem České republiky, zejména Občanským

zákoníkem.
17.2  Tyto Podmínky BYX jsou přílohou a nedílnou součástí SBK BYX, SBN BYX a NS BYX. Prodávající

si vyhrazuje právo tyto Podmínky modifikovat, rozšiřovat či měnit, a to i bez předchozí notifikace.
Pro Klienta jsou závazné Podmínky BYX účinné v době uzavření příslušné smlouvy z Dokumentace
BYX, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.

17.3  Tyto Podmínky BYX jsou vydány  dne  23. 3. 2023 a jsou účinné  zpětně  ke dni 27. 1. 2023.

Příloha č. 1: Vzor Rozpisu měsíčních plateb - simulace pro 1. a 4. Období (příklad, byt 2+KK)



1 Obchodní případ: Vystaveno dne: 01.06.2025
2 Budoucí kupující: Platnost od: 01.07.2025

A)

3 Základní/Výsledná Kupní cena (vč. DPH):

4a Úvodní záloha dle SBK: 5%
4b Další záloha dle SBK 25%

5 1. Období BYX (1/8):
6 2. Období BYX (2/8):
7 3. Období BYX (3/8):
8 4. Období BYX (4/8):
9 5. Období BYX (5/8):
10 6. Období BYX (6/8):
11 7. Období BYX (7/8):

B) 

12 Doplatek Kupní ceny (vč. DPH)
=částky v ř. 3-(4a+4b+5+6+7+8+9+10+11)

C)

Měsíční platby BYX:
platnost od platnost do

13a Dílčí úhrada kupní ceny
13b Nájemné (vč. DPH)
13c

13d

14 Měsíční platba BYX celkem3

D)

15

E)

16 Celková Doba trvání BYX 4 roky 
17 Poslední den posledního Období Doby trvání BYX 31.12.2029

1

2

3

4

=částky v ř. 13a+13b+13c+13d

01.07.2025 31.12.2025

PŘÍLOHA Č. [1a] - VZOR Rozpisu měsíčních plateb pro 1. Období

Níže uvedené výrazy a pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v Dokumentaci BYX.
Podmínek BYX

Období BYX (1/8)

BJ č.1A.407 / Předpokládaná Celková plocha bytu 61,96 m2

č. 001
Jan Novák

Poznámky: 
Jedná se o platby dle § 1180 Občanského zákoníku, o kterých rozhoduje společenství vlastníků. Příspěvek na správu zahrnuje zejména tzv. fond oprav nebo odměny 
výboru společenství vlastníků; pro první kalendářní rok stanovený ve výši 3,- Kč/m 2  výměry bytu a měsíc (vč. DPH).
Jedná se o zálohu na služby, které bude Klientovi jakožto nájemci dodávat Prodávající jakožto pronajímatel při užívání Bytové jednotky, vycházející z nastavení provozního 
plánu SVJ; pro období prvního kalendářního roku Doby trvání BYX stanoven ve výši 47,- Kč/m 2  a měsíc (vč. DPH).
Částka neobsahuje platbu soukromé spotřeby el. energie v Bytové jednotce, nebude-li dodávána Budoucím prodávajícím.
Za předpokladu řádné úhrady všech Dílčích úhrad kupní ceny dle SBK BYX.

NAVRHOVANÁ CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ BYX

Příspěvek na správu (vč. fondu oprav)1

01.07.2025 31.12.2025

Předpokládaný Doplatek Kupní ceny vč. DPH4 6 262 174,00 Kč

název platby částka

5 000,00 Kč
30 586,00 Kč

186,00 Kč
Záloha na služby spojené s užíváním 
Bytové jednotky2

2 912,00 Kč

38 684,00 Kč

PŘEDPOKLAD DOPLATKU KUPNÍ CENY NA KONCI OBDOBÍ, RESP. K 31.12.2025

KUPNÍ CENA A REKAPITULACE PROVEDENÝCH ÚHRAD

PŘEDPIS MĚSÍČNÍCH PLATEB PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ PROGRAMU BYX

DOPLATEK KUPNÍ CENY NA ZAČÁTKU OBDOBÍ

8 981 678,00 Kč

449 084,00 Kč
2 245 420,00 Kč

-
-
-
-
-
-
-

6 287 174,00 Kč

BYX: Vyobrazeno pro 1. Období 
z celkové Doby trvání BYX, 

simulovaně pro druhý kalendářní 
pololetí r. 2025.

BYX: Kalkulováno při nezměněné repo 
sazbě (ČNB) 7% p.a. 



1 Obchodní případ: Vystaveno dne: 15.12.2026
2 Budoucí kupující: Platnost od: 01.01.2027

A)

3 Základní/Výsledná Kupní cena (vč. DPH):

4a Úvodní záloha dle SBK: 5%
4b Další záloha dle SBK 25%

5 1. Období BYX (1/8):
6 2. Období BYX (2/8):
7 3. Období BYX (3/8):
8 4. Období BYX (4/8):
9 5. Období BYX (5/8):
10 6. Období BYX (6/8):
11 7. Období BYX (7/8):

B) 

12 Doplatek Kupní ceny (vč. DPH)
=částky v ř. 3-(4a+4b+5+6+7+8+9+10+11)

C)

Měsíční platby BYX:
platnost od platnost do

13a Dílčí úhrada kupní ceny
13b Nájemné (vč. DPH)
13c

13d

14 Měsíční platba BYX celkem3

D)

15

E)

16 Celková Doba trvání BYX 4 roky 
17 Poslední den posledního Období Doby trvání BYX 31.12.2029

1

2

3

4

8 981 678,00 Kč

449 084,00 Kč
2 245 420,00 Kč

25 000,00 Kč

KUPNÍ CENA A REKAPITULACE PROVEDENÝCH ÚHRAD

01.01.2027 30.6.2027

PŘEDPIS MĚSÍČNÍCH PLATEB PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ PROGRAMU BYX

DOPLATEK KUPNÍ CENY NA ZAČÁTKU OBDOBÍ

01.01.2027 30.6.2027

Částka neobsahuje platbu soukromé spotřeby el. energie v Bytové jednotce, nebude-li dodávána Budoucím prodávajícím.

NAVRHOVANÁ CELKOVÁ DOBA TRVÁNÍ BYX

Příspěvek na správu (vč. fondu oprav)1

Za předpokladu řádné úhrady všech Dílčích úhrad kupní ceny dle SBK BYX.

Jedná se o platby dle § 1180 Občanského zákoníku, o kterých rozhoduje společenství vlastníků. Příspěvek na správu zahrnuje zejména tzv. fond oprav nebo odměny 
výboru společenství vlastníků; pro první kalendářní rok stanovený ve výši 3,- Kč/m 2  výměry bytu a měsíc (vč. DPH).

PŘEDPOKLAD DOPLATKU KUPNÍ CENY NA KONCI OBDOBÍ, RESP. K 30.6.2027

Jedná se o zálohu na služby, které bude Klientovi jakožto nájemci dodávat Prodávající jakožto pronajímatel při užívání Bytové jednotky, vycházející z nastavení provozního 
plánu SVJ; pro období prvního kalendářního roku Doby trvání BYX stanoven ve výši 47,- Kč/m 2  a měsíc (vč. DPH).

=částky v ř. 13a+13b+13c+13d

Poznámky: 

PŘÍLOHA Č. [1b] - VZOR Rozpisu měsíčních plateb pro 4. Období

Níže uvedené výrazy a pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v Dokumentaci BYX.
Podmínek BYX

Období BYX (4/8)

BJ č.1A.407 / Předpokládaná Celková plocha bytu 61,96 m2

č. 001
Jan Novák

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč

-
-
-
-

Předpokládaný Doplatek Kupní ceny vč. DPH4

6 202 174,00 Kč

6 172 174,00 Kč

název platby částka

5 000,00 Kč
30 179,00 Kč

186,00 Kč
Záloha na služby spojené s užíváním 
Bytové jednotky2

2 912,00 Kč

38 277,00 Kč

BYX: Vyobrazeno pro 4. Období 
z celkové Doby trvání BYX, 

simulovaně pro první kalendářní 
pololetí r. 2026.

BYX: Kalkulováno při nezměněné repo 
sazbě (ČNB) 7% p.a. 


