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Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

I. Smluvní strany. 

1. manželé 

Michal Petrželka, nar. 31. 10. 1990, 

bytem Týnec, Hlavní 244, PSČ: 691 54, 

a 

 Jana Petrželková, nar. 27. 7. 1989 

 bytem Mikulčice, Těšice 92, PSČ: 696 19, 

 oba dále společně rovněž jen jako „Strana prodávající“, 

a 

2. Jméno Příjmení, nar. XXX, 

 bytem XXX, 

 dále rovněž jen jako „Strana kupující“, 

 uzavírají tuto kupní smlouvu dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění (dále rovněž jen jako „občanský zákoník“): 

II. Specifikace nemovitých věcí. 

1. Předmětem této smlouvy je úplatný převod následujících nemovitých věcí: 

- pozemek p.č. 475, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Týnec, č.p. 244, 

rodinný dům,  

vše nacházející se v katastrálním území Týnec na Moravě [772321], 

vše dále souhrnně rovněž jen jako „Nemovité věci“. 

2. Strana prodávající prohlašuje, že řádně nabyla Nemovité věci a ke dni podpisu této smlouvy 

je jejich vlastníkem. 

III. Převod vlastnického práva. 

1. Strana prodávající touto smlouvou prodává za níže sjednanou kupní cenu ze svého 

společného jmění manželů veškeré Nemovité věci uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy se 

všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Strany kupující a Strana kupující tyto 

Nemovité věci do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu kupuje a přijímá. 
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2. Strana kupující prohlašuje, že se seznámila se stavem Nemovitých věcí a v tomto stavu je do 

svého vlastnictví přijímá. 

IV. Kupní cena. 

1. Kupní cena za prodej Nemovitých věcí dle čl. III. odst. 1 této smlouvy včetně všech 

součástí a příslušenství byla sjednána dohodou mezi Stranou prodávající a Stranou kupující 

ve výši 4.690.000,- Kč (dále rovněž jen jako „Kupní cena“). 

2. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: 

a) část Kupní ceny ve výši XXX,- Kč byla uhrazena před podpisem této smlouvy k rukám 

realitního makléře S-REALITY s.r.o., IČ: 097 72 693, což Strana prodávající stvrzuje níže 

svým podpisem, 

b) část Kupní ceny ve výši XXX,- Kč bude uhrazena do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy 

z vlastních zdrojů Strany kupující, 

c) část Kupní ceny ve výši XXX,- Kč bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 

z hypotečního úvěru poskytnutého Straně kupující Bankou, a.s. 

d) část Kupní ceny ve výši XXX,- Kč bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 

z hypotečního úvěru poskytnutého Straně kupující Bankou, a.s. 

3. Části Kupní ceny dle čl. IV. odst. 2 písm. x), y) budou uhrazeny na účet advokátní úschovy 

č. ú. XXX/XXX vedený u Mgr. Viktora Procházky, advokáta, Spring Walk advokátní 

kancelář s.r.o., zapsaného v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 15000, se sídlem 

Brno, Veselá 169/24, PSČ: 602 00 (dále rovněž jen jako „Schovatel“). 

4. Kupní cena či její část se považuje za uhrazenou:  

a) v případě úhrady v hotovosti dnem převzetí částky v odpovídající výši,  

b) v případě úhrady na účet dnem připsání částky v odpovídající výši na tento účet. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu s touto smlouvou uzavřely smlouvu o advokátní 

úschově se Schovatelem (dále rovněž jen jako „Smlouva o úschově“), na základě které bude 

provedena úschova finančních prostředků a ve které jsou blíže specifikovány podmínky a 

způsob připsání Kupní ceny Straně prodávající. 

V. Vkladové řízení. 

1. Vlastnické právo k Nemovitým věcem nabyde Strana kupující ve smyslu ust. § 1105 

občanského zákoníku vkladem do katastru nemovitostí. 

2. Do doby vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí jsou účastníci smlouvy svými 

smluvními projevy vázáni. 
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3. V případě, že spolu s touto smlouvou podepisují smluvní strany i návrh na povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, bude tento podán příslušnému katastru 

nemovitostí na základě ujednání Smlouvy o úschově. 

4. Smluvní strany mají povinnost poskytnout si veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby 

bylo dosaženo vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že bude 

návrh na vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem zamítnut, zavazují se 

smluvní strany uzavřít nejpozději do 10 dnů opětovně kupní smlouvu, která bude vyhovovat 

požadavkům katastrálního úřadu. V případě, že nebude proveden vklad vlastnického práva 

ani na základě opakovaně uzavřené smlouvy, mají smluvní strany právo od smlouvy 

odstoupit. 

5. Smluvní strany tímto zmocňují Mgr. Viktora Procházku, advokáta, zapsaného v seznamu 

advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 15000, Spring Walk advokátní kancelář s.r.o., se sídlem 

Brno, Veselá 169/24, PSČ: 602 00, aby za ně podal návrh na vklad do katastru 

nemovitostí ve věci práv vyplývajících z této smlouvy a aby je v tomto katastrálním 

řízení v plném rozsahu zastupoval. 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran. 

1. Strana prodávající prohlašuje, že na Nemovitých věcech neváznou ke dni podpisu této 

smlouvy žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiná práva třetích osob, vyjma 

následujících: 

a) zástavní právo smluvní a Zákaz zcizení a zatížení zřízené ve prospěch Raiffeisenbank 

a.s., IČ: 492 40 901 na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva 

č. 403/07296/17/2/01 ze dne 12. 9. 2017, sp. zn. katastrálního řízení V-7172/2017-704, 

a dále vyjma případného zástavního a s ním souvisejících práv zřízených k zajištění úvěru 

k financování Kupní ceny. 

2. Strana prodávající prohlašuje: 

- že proti ní ke dni podpisu této smlouvy není veden výkon rozhodnutí, exekuce, že není 

v úpadku, že s ní není vedeno insolvenční řízení, a že není ani jinak omezena v možnosti 

nakládat volně se svým majetkem, především pak s Nemovitými věcmi, 

- že ke dni podpisu této smlouvy nemá žádné daňové nedoplatky, ani žádné splatné 

závazky vůči jiným orgánům státní správy či zdravotním pojišťovnám, 

- že se v Nemovitých věcech nenachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny ve 

smyslu ust. § 747 občanského zákoníku, 

- že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by 

ohledně Nemovitých věcí zakládala práva třetích osob či věcí, jež dosud nejsou zapsána 

v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního 

úřadu ohledně Nemovitých věcí podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně 

rozhodnuto, a u Nemovitých věcí není vedena žádná poznámka nebo plomba, 
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- že Nemovité věci nebyly vloženy do základního kapitálu obchodní společnosti nebo 

družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu. 

3. Strana prodávající se zavazuje ode dne podpisu této smlouvy nezcizit Nemovité věci, 

nezatížit je věcným břemenem, ani zástavním či jiným právem ve prospěch třetích osob, ani 

s nimi jinak nakládat, vyjma případného zástavního a s ním souvisejících práv zřizovaných 

k zajištění úvěru k financování Kupní ceny. 

4. Strana prodávající má povinnost poskytnout do 7 dnů od vyzvání Stranou kupující veškerou 

potřebnou součinnost ke zřízení případného zástavního a s ním souvisejících práv 

zřizovaných k zajištění úvěru k financování Kupní ceny. V případě prodlení s touto 

povinností se přiměřeně prodlužuje lhůta Strany kupující k úhradě celé Kupní ceny. 

5. V případě, že nedojde ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch 

Strany kupující ani na základě postupu dle čl. V. odst. 4 této smlouvy, má Strana kupující 

povinnost zajistit nejpozději do 3 měsíců ode dne posledního zamítavého rozhodnutí 

katastrálního úřadu výmaz veškerých práv zřízených za účelem financování Kupní ceny, 

pokud byla zřízena. 

6. Strana prodávající prohlašuje, že stav Nemovitých věcí odpovídá jejich stáří a jejich 

opotřebení je v rozsahu běžného užívání. Strana prodávající výslovně neupozorňuje na žádné 

vady, které by neodpovídaly stáří a opotřebení Nemovitých věcí, které vzniklo v souvislosti 

s běžným užíváním. 

7. Strana prodávající je povinna Nemovité věci vyklizené předat Straně kupující nejpozději 

do XX.XX.XXXX. Strana kupující je povinna Nemovité věci převzít. Smluvní strany jsou 

oprávněny sjednat konkrétní termín předání a převzetí Nemovitých věcí a rozsah vyklizení.  

8. Předání a převzetí bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu, ve kterém 

budou zachyceny stavy měřidel energií a případné podstatné vady Nemovitých věcí, které 

brání běžnému užívání. Okamžikem předání a převzetí Nemovitých věcí přechází na Stranu 

kupující nebezpečí nahodilé škody, poškození či zničení. 

9. Do okamžiku předání Nemovitých věcí hradí veškeré náklady a služby spojené s jejich 

užíváním (služby, energie, poplatky) Strana prodávající. Přeplatky či nedoplatky z vyúčtování 

cen nákladů a služeb za dobu do dne předání Nemovitých věcí budou mezi smluvními 

stranami vypořádány po obdržení těchto vyúčtování. 

10. Strana kupující je povinna bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvy s příslušnými dodavateli 

energií a služeb a Strana prodávající se zavazuje poskytnout k tomu Straně kupující veškerou 

potřebnou součinnost. 

11. V případě, že některou z Nemovitých věcí je bytová či nebytová jednotka, pak: 

- Strana prodávající prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky vůči příslušnému společenství 

vlastníků jednotek či správci budovy. V případě, že ke dni předání Nemovitých věcí 

budou tyto nedoplatky existovat, je Strana prodávající povinna je uhradit, 



Kupní smlouva o převodu nemovitých věcí. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

- 5 - 

 

- Strana kupující bere na vědomí, že jí vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká 

rovněž povinnost řídit se pravidly pro správu budovy, v níž se jednotka nachází, a pro 

užívání společných částí této budovy, a prohlašuje, že se s těmito pravidly před podpisem 

této smlouvy řádně seznámila, 

- Strana kupující se zavazuje od okamžiku nabytí vlastnického práva k jednotce přispívat na 

výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí budovy, a to dle velikosti 

svého spoluvlastnického podílu na společných částech budovy. 

12. Strana prodávající se zavazuje, aby do 10 dnů ode dne skončení lhůty k předání a převzetí 

Nemovitých věcí nebylo v těchto sídlo či pobočka fyzické či právnické osoby a neměla zde 

hlášeno trvalé bydliště žádná fyzická osoba. 

13. Strana prodávající se zavazuje předat Straně kupující spolu s Nemovitými věcmi jednak 

veškeré zhotovené klíče od nich a dále veškerou projektovou a technickou dokumentaci 

k nim, kterou má k dispozici. Rovněž je povinna v souladu s příslušnými právními předpisy 

prokázat energetickou náročnost Nemovitých věcí, v případě, že je to právními předpisy 

vyžadováno. 

VII. Odstoupení od smlouvy. Smluvní sankce. 

1. V případě, že se ukáže kterékoliv prohlášení Strany prodávající uvedené v čl. VI. odst. 1 a 2 

této smlouvy jako nepravdivé, nebo pokud Strana prodávající poruší svoji povinnost 

uvedenou v čl. VI. odst. 3 této smlouvy, má Strana kupující právo od této smlouvy odstoupit 

a Strana prodávající je povinna zaplatit Straně kupující smluvní pokutu ve výši 5 % z Kupní 

ceny za každé nepravdivé prohlášení či porušení povinnosti. 

2. V případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 4, 7 nebo 12 této smlouvy, 

je Strana prodávající povinna zaplatit Straně kupující smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 7 této smlouvy, je Strana 

kupující povinna zaplatit Straně prodávající smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení s úhradou kterékoliv části Kupní ceny je Strana kupující povinna zaplatit 

Straně prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. V případě prodlení s úhradou celé Kupní ceny delším než 7 dnů má Strana 

prodávající právo od této smlouvy odstoupit. 

5. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné k výzvě druhé strany a jejich úhrada 

se nedotýká nároku na náhradu škody. Odstoupením od této smlouvy nezanikají nároky na 

smluvní pokuty z této smlouvy vzešlé. 
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VIII. Závěrečná ujednání. 

1. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a 

vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a tuto skutečnost stvrzují 

svými podpisy na této smlouvě. 

2. Žádná ze smluvních stran není bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany oprávněna 

postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě. 

3. Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy, která dle znění smlouvy nepředpokládají pouhou 

ústní dohodu stran, lze měnit pouze písemnými datovanými a číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se nepovažuje výměna 

e-mailových, SMS či jiných elektronických zpráv. 

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, 

především pak ustanoveními občanského zákoníku. Pokud by se jednotlivá ujednání této 

smlouvy ukázala jako právně neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních 

ustanovení smlouvy. Právně neúčinná ustanovení musí být smluvními stranami neprodleně 

nahrazena účinnými ujednáními, která jsou svou povahou s přihlédnutím k hospodářskému 

účelu neúčinných ujednání nejbližší.   

5. Smlouva byla sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení bude obsahovat úředně 

ověřené podpisy všech účastníků smlouvy, bude uloženo u Schovatele a bude přílohou 

návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jedno vyhotovení obdrží každý 

z účastníků smlouvy. Jedno vyhotovení s ověřenými podpisy všech účastníků, které bude 

výslovně označeno, slouží pro potřeby financující banky a nemůže být podkladem pro zápis 

práv do katastru nemovitostí. 

V ______________________ dne __.__.____ 

 

 

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

Michal Petrželka 

 

 

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

Jana Petrželková 

Strana prodávající 

 

 

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

XXX 

Strana kupující 

 


