
CHECKLIST
STAV NEMOVITOSTI

ABY SE DOBŘE BYDLELO

Rekonstrukce v roce
Stáří rozvodů vody
Stáří rozvodů plynu
Stáří elektroinstalace
Typ vytápění
Stáří koupelny
Stáří toalety
Bytové jádro  
Okna
Materiál podlah
Podklad podlah 
Stáří kuchyně

Průchozí pokoje
Balkon
Terasa
Sklep
Půda
Komora
Spíž

Vybavení kuchyně

Poznámky, ostatní

Poznámky, ostatní

Patro
Výtah  
Kočárkárna 
Kolárna
Sušárna
Předzahrádka
Zahrada 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................

...............
      ano         ne
      ano         ne
      ano         ne
      ano         ne
      ano         ne
      ano         ne

potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci 
potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci
potřebuje rekonstrukci

Velikost
Velikost
Velikost
Velikost
Velikost
Velikost
Velikost

ano         ne
ano         ne
ano         ne
ano         ne
ano         ne
ano         ne
ano         ne
ano         ne
ano         ne
ano         ne
ano         ne
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.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
      zděné          umakartové
      plastová          dřevěná
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 

      ano         ne         částečně
      ano         ne
      ano         ne
      ano         ne
      ano         ne
      ano         ne
      ano         ne

Orientace oken
Hluk z ulice

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

VYBAVENÍ A VYCHYTÁVKY

Technická místnost
Oddělená toaleta
Větrání na toaletě
Větrání v koupelně
Odtah digestoře
Vaření

Poznámky, ostatní

Dodavatel internetu
Optický kabel
Dodavatel TV

....................................................................................................................

...............
      ano         ne
...............

Má vodu a odpad ano         ne      ano         ne
      ano         ne
      okno       větráček       stupačky       žádné
      okno       větráček       stupačky       žádné
      ano         ne
      plyn        elektřina

Jaký nábytek zůstává? ....................................................................................................................



VYBAVENÍ A VYCHYTÁVKY

PRÁVNÍ A FAKTICKÝ STAV

CENA

STAV DOMU A OKOLÍ

Technická místnost
Oddělená toaleta
Větrání na toaletě
Větrání v koupelně
Odtah digestoře
Vaření

Občanská vybavenost
Škola 
Školka
Dětské hřiště
Supermarket
Lékárna
Park
MHD
praktický lékař
nemocnice
kavárna 

Nabízená cena  .................. Kč Vyjednaná cena  .................. Kč

Poznámky, ostatní

Poznámky, ostatní

Poznámky, ostatní

Dodavatel internetu
Optický kabel
Dodavatel TV

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...............
      ano         ne
...............

  Má vodu a odpad

vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
vzdálenost od bytu
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      ano         ne
      ano         ne
      okno       větráček       stupačky       žádné
      okno       větráček       stupačky       žádné
      ano         ne
      plyn        elektřina

      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité
      ano         ne         nedůležité

Jaký nábytek zůstává?

Měsíční poplatky
Na evidenčním listu
Elektřina
Plyn

........................................................................................................................................

.................. Kč

.................. Kč

.................. Kč

Inzerované rozměry bytu  
Skutečná velikost bytu  
Projektová dokumentace  
Věcná břemena  
Čísla listů vlastnictví
Dluhy SVJ/družstva
Plánované opravy domu
Omezení ve stanovách (pouze u družstevních bytů)           ...........................................................................

Rekonstrukce fasády v roce 
Rekonstrukce výtahu v roce
Ostatní rekonstrukce 
Hodnota PENB štítku

………………
………………
      ano         ne
      ano         ne Jaká?    ...........................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

………………
………………
..............................................................................................................................
………………

ano         neano         ne


