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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce se zabývá širším rozsahem kupních smluv o převodu nemovitostí a 

jejich právních náleţitostí, které by měla daná kupní smlouva obsahovat. Cílem práce je 

ochrana jak strany kupujícího, tak i strany prodávajícího vyplývající z pevně daných právních 

vztahŧ uvedených ve smlouvě o převodu nemovitosti, kdy tyto právní vztahy napomáhají 

předejít soudním i mimosoudním sporŧm o předmětné nemovitosti a v horším případě vyhnutí 

se trestnímu postihu. Kaţdý člověk se alespoň jednou v ţivotě setká s prodejem či koupí 

nějaké nemovitostí a proto by měl vědět, jak správně sepsat kupní smlouvu na danou 

nemovitost a také prodat či koupit tuto nemovitost bez realitního makléře, či advokáta. 

Klíčová slova: kupní smlouva, nemovitost 

 

SUMMARY 

Bachelor Paper consider of wider range of indentures and its legal essentials, which 

should the sales contract contain. The target of paper is security of purchase side same as sale 

side resulting from fixed legal relationships listed in an indenture where these legal 

relationships helping to avoid action in and out of court for objective real estates and in the 

worse case avoiding criminal sanctions. At least  once everybody in its life meets with sale or 

purchase of some real estate and that is why everybody should know how to write a sales 

contract correctly for real estate and to sale or purchase a real estate without a lawyer or a 

broker. 

Keywords: bill of sale, real estate 
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1 Úvod 

Kupní smlouvu uzavírá téměř kaţdý z nás. Účastníci tohoto závazkového právního 

vztahu, kteří uzavírají kupní smlouvu, si většinou ani neuvědomují, do jakých právních vztahŧ 

tímto vstupují a zda má smlouva všechny právní náleţitosti.  U kaţdého je záměrem, aby bez 

jakýchkoliv rizik koupil či prodal danou nemovitost a uplatnil tímto právně vymezenou citaci 

z občanského zákoníku z kupních smluv, kdy je uvedena povinnost prodávajícího odevzdat 

předmět koupě kupujícímu a povinnost kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj 

prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupní smlouvu upravuje občanský zákoník v ustanovení 

§ 588 a násl. z. č. 40/1964 Sb.  

Pro bakalářskou práci jsem si zvolil téma: „Náleţitosti kupní smlouvy, výklad a návod 

na sepsání smlouvy o prodeji nemovitosti a předcházení rizikŧm na straně kupujícího 

a prodávajícího“. Mému rozhodnutí pomohla také skutečnost, ţe pracuji jako policejní 

komisař České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého kraje. Několikrát se na naši 

policejní sluţebnu obrátili občané, kteří se cítili být podvedeni při prodeji či koupi nemovitosti 

a nevěděli, jakým zpŧsobem se mají bránit a domáhat se svého práva. Ve většině případŧ 

se jednalo o občany, kteří se neseznámili s problematikou kupních smluv, konkrétně jejich 

zásadami a podstatnými náleţitostmi při jejich sepsání.  

Cílem mé práce je, s vyuţitím modelových kupních smluv o převodu nemovitosti 

včetně komentářŧ k nim, shrnout jejich podstatné náleţitosti včetně odpovědnosti stran během 

jednotlivých stádií a tímto omezit moţná rizika.  U tak významné záleţitosti jako je prodej 

nebo koupě nemovitosti je vţdy doporučováno, aby jak strana prodávajícího tak i kupujícího 

věděla, jakým zpŧsobem má sepsat kupní smlouvu. Dŧleţité je zaměřit se na její podstatné 

náleţitosti a v tomto směru by měla být má práce příkladem. Dále je v práci naznačena 

problematika kupních smluv, která v některých případech končí mnohdy nepříjemným 

a zdlouhavým občansko-právním sporem či dokonce trestním řízením. Z tohoto dŧvodu zde 

nechybí ani vzory příkladových formulářŧ a rad, z nichţ se účastník tohoto právního vztahu 

dozví jakým zpŧsobem se bránit. Jedná se především o odstoupení od smlouvy, podání ţaloby 

apod. 
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2 Historie kupních smluv  

Kupní smlouva, dříve nazývaná jako smlouva trhová, je jedním z nejstarších institutŧ 

soukromého práva, ne-li institutem vŧbec nejstarším. Její vznik se datuje velmi 

pravděpodobně do doby vzniku směnných zboţně-peněţních vztahŧ, do doby nejstarších 

civilizací hospodářsky vyuţívajících základní mechanismy trhu, tedy výměnu zboţí za jiné 

zboţí a později za peníze [6]. 

Jiţ klasické římské právo mělo, jako mezi prvními, řádně propracovanou úpravu kupní 

smlouvy. Smlouva o prodeji a koupi, nazývaná emptio – vendetio, patřila mezi 

nejvýznamnější konsensuální smlouvy, kdy tato smlouva byla zaloţena na shodě vŧle obou 

stran a na oboustranně vyrovnaném pojetí práv a povinností smluvních stran. Ve starověkém 

Římě byla předchŧdcem trhové smlouvy smlouva směnná, která byla charakterizována dvojím 

přechodem vlastnického práva k věcem, které byly předmětem směny.  

Prvním typem kupní smlouvy byly reálné trhové smlouvy, které byly uzavírány 

skutečně na trţištích při uskutečňování prodeje tzv. z ruky do ruky. Během dalšího vývoje 

se jednotlivé sloţky trhové smlouvy začaly osamostatňovat a časově oddělovat. Nakonec 

se placení kupní ceny, předání věci a převod vlastnického práva staly zcela oddělenými 

instituty, pro které byla uzavřená kupní smlouva pouze kauzou – tedy právním dŧvodem [6].  

Mezi hlavní podmínky při uzavření platné kupní smlouvy patří dohoda účastníkŧ na 

předmětu koupě a na jeho ceně. Předmětem mohla být jakákoliv věc, která mohla kdykoliv 

v budoucnu vzniknout, ale muselo se jednat obecně o věc určenou k obchodování. Pak šlo 

tedy o takzvanou budoucí koupi. Kupní cena musela být určena v penězích, ale nemusela 

odpovídat skutečné hodnotě pořízené věci. Kupující strana měla jako povinnost zaplatit pouze 

určenou cenu. Prodávající odpovídal za faktické vady a za vady právní. Neměl povinnost 

převést na kupce vlastnické právo k věci, musel však zajistit, aby věc nikdo danému kupci 

právem neodebral a tím udrţel jeho trvalou drţbu. Pokud prodávající nedodrţel tyto 

podmínky, byl kupující oprávněn podávat zvláštní ţaloby, například ke slevě z kupní ceny 

a v horším případě ke zrušení kupní smlouvy.  
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Jiţ ve starém Římě se k trhové smlouvě připojovalo také mnoho vedlejších ujednání 

zvaných parcta adiecta. Mezi ně patřila například úmluva o předkupním právu zvaná pactum 

protimiseos nebo tzv. úmluva o znelíbení odpovídající právu zpětné koupě zvaná pactum 

disciplicentiae. Z této zřejmě historicky první komplexní úpravy kupní smlouvy pak dodnes 

vychází veškeré moderní právní úpravy v evropských zemích včetně naší úpravy národní.  

Na našem území bylo občanské právo poprvé souhrnně kodifikováno Obecným 

zákoníkem občanským z roku 1811, který samozřejmě obsahoval i úpravu trhové smlouvy. 

Trhovou smlouvu se podle této úpravy přenechávala věc za určitou částku peněz jiné osobě. 

Výslovně bylo stanoveno, ţe jde o jeden ze zpŧsobŧ nabytí vlastnického práva, které si ovšem 

prodavač podrţel aţ do odevzdání předmětu koupě. Určité stanovení trhové ceny v hotových 

penězích a určení předmětu trhu byly podstatnými náleţitostmi smlouvy. Věc však bylo 

moţno směnit také dílem za peníze, dílem za jinou věc a trhová cena mohla být také určena 

dodatečně třetí osobou. Sjednaná cena ovšem nesměla odporovat zákonu, zejména nesměla 

být vyšší neţ taxa stanovená pro zboţí, a v ţádném případě nesměla být zkrácena přes 

polovici. Povinností prodavače bylo věc opatrovat aţ do odevzdání kupci. Vlastnické právo 

přitom ze zákona přešlo odevzdáním na kupce a to bez ohledu na zaplacení kupní ceny. 

Nebyl-li kupní peníz zaplacen do odevzdání věci, šlo o tzv. prodej na úvěr. Tehdejší právní 

úprava také obsahovala úpravu nejrŧznějších klasických vedlejších ujednání při kupní 

smlouvě, jako například výhradu zpětné koupě, předkupní právo, výhradu zpětného prodeje 

nebo prodej na zkoušku [6].  

Rakouský obecný zákoník byl recipován do právního řádu Československé republiky a 

vzhledem k nedokončení meziválečných kodifikačních prací platil na našem území aţ do 

konce roku 1950, kdy byl nahrazen občanským zákoníkem přijatým pod č. 141/1950 Sb., 

který však jiţ byl poznamenán novou společenskou situací v zemi. Dnešní právní úprava 

občanskoprávní kupní smlouvy je obsaţena v občanském zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb., ve 

znění pozdějších právních předpisŧ.  



Jaroslav Trilč: Kupní smlouvy o převodu nemovitostí 

 

2010  4 

 

2.1 Pojem nemovitosti  

Nemovitostí se dle ustanovení § 119 OZ rozumí pozemky a stavby, které jsou spojeny 

se zemí pevným základem. Z této právní definice vyplývá, ţe pozemky jsou vţdy 

nemovitostmi a to bez ohledu na jejich určení a výměru, zatímco ze staveb jsou nemovitostmi 

pouze ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Pozemky jsou i rybníky, lesy, 

rŧzné cesty atp. 

2.2 Nabývání vlastnictví nemovitostí 

Nabytím vlastnického práva se rozumí stav, kdy se vlastníkem konkrétní věci stane 

někdo, kdo jejím vlastníkem doposud nebyl. Z teoretického hlediska lze rozlišovat několik 

zpŧsobŧ nabývání vlastnictví – viz. obr. č. 2. Za prvé lze rozlišovat nabytí vlastnického práva 

podle toho, zda dochází ke změně vlastníka a tedy i změně vlastnického práva k věci mezi 

ţivými (inter vivos), nebo pro případ smrti dosavadního vlastníka (mortis causa). Nabytí 

vlastnictví mŧţe být dále originární, čili pŧvodní nebo derivativní, tedy odvozené. 

Derivativním zpŧsobem vzniká vlastnické právo v případě, ţe jiţ někdo danou věc vlastnil. 

Originární nabytí vlastnického práva připadá v úvahu v případě nově vzniklé věci a dále v 

případě věci, která byla jiţ někým vlastněna, a to za podmínky vzniku vlastnického práva na 

jiném základě, neţ nabytím vlastnictví smlouvou, tedy například vydrţením, zpracováním atd. 

Podle toho, zda dochází ke změně vlastnického práva na základě vŧle dosavadního vlastníka 

nebo bez jeho vŧle, případně proti jeho vŧli, mŧţeme rozlišit převod vlastnického práva s vŧlí 

vlastníka a přechod vlastnického práva bez vŧle vlastníka. 

Skutečnosti, z nichţ se odvozuje nabytí vlastnického práva, stanoví OZ. Označují 

se jako právní tituly vlastnictví a řadíme mezi ně: 

a) nabývání smlouvou, kupříkladu kupní, darovací apod. Pro posuzování okamţiku nabytí 

vlastnického práva je dŧleţité, zda se jedná o nabytí věci movité či nemovité. Při převodu 

movité věci se vlastnictví ze zákona nabývá převzetím věci, kdy smlouva však mŧţe stanovit 

něco jiného. V případě nemovitých věcí je k nabytí vlastnictví vyţadován vklad vlastnictví 

do pozemkového katastru;  

b) nabývání děděním – přechod vlastnického práva ze zemřelé osoby (zŧstavitele) 
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na dědice z titulu poslední vŧle nebo na základě dědické posloupnosti, určené OZ; 

c) nabývání rozhodnutím státního orgánu (rozhodnutí soudu či orgánu veřejné správy). 

V případech, kdy ze zákona rozhoduje o nabytí vlastnického práva státní orgán (např. zrušení 

společného jmění manţelŧ soudním rozsudkem), nabývá se vlastnictví dnem, určeným v 

rozhodnutí tohoto orgánu, popř. dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;  

d) nabývání na základě jiných skutečností, k nimţ patří zejména: 

· nabývání tzv. vydrţením;  

· nabytí vlastnictví vydáním zákona (kupř. ke dni účinnosti novely OZ z roku 1992 

se uţivatelé státních pozemkŧ na základě práva osobního uţívání stali vlastníky 

těchto pozemkŧ). 

2.2.1 Nabytí vlastnického práva 

Uzavřením kupní smlouvy nedochází ještě k převodu vlastnického práva k věci, která 

je předmětem koupě z prodávajícího na kupujícího. Z hlediska českého občanského práva je 

kupní smlouva takzvaným právním titulem k nabytí vlastnického práva, tedy úkonem, na 

jehoţ základě teprve ke změně vlastníka dojde. Prodávajícímu vzniká z kupní smlouvy 

povinnost vlastnické právo na kupujícího převést. K nabytí vlastnického práva se podle 

občanského zákoníku vyţaduje, aby prodávajícímu bylo umoţněno s věcí, která je předmětem 

koupě, nakládat. K nejvýznamnějším zpŧsobŧm nabytí vlastnického práva k nemovitosti 

přímo ze zákona patří dědění a vydrţení. Jediným prŧkazným dokladem o vlastnictví je výpis 

z listu vlastnictví z katastrálního operátu evidence nemovitostí. Jedná se o výpis z katastru 

nemovitostí, který dokládá vlastnictví k uvedeným nemovitostem, případná věcná břemena, 

zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti. Kupní smlouva, nebo jiná nabývací listina nemá 

z tohoto hlediska ţádný význam. Smlouva totiţ vyjadřuje pouze dohodu mezi stranami 

uvedenými ve smlouvě o tom, ţe jedna strana prodává druhé straně za určitých podmínek. 

Dokud nejsou změny vlastnických práv a tedy účinky takové dohody vloţeny do katastrální 

evidence nemovitostí, zŧstává evidovaným vlastníkem pŧvodní majitel, a to i kdyţ podle 

smlouvy nemovitost uţ prodal. Nemovitosti jsou evidovány v operátu katastrální evidence 

nemovitostí na katastrálních úřadech, které jsou zřízeny vţdy na úrovni okresu. Evidence je 
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provedena na základě dokladŧ o vzniku, zániku, nebo změnách v úpravě nemovitostí nebo 

vlastnických práv k nim. Na základě těchto předloţených dokladŧ katastrální úřad eviduje a 

provádí prŧběţné změny v evidenci nemovitostí pomocí katastrální mapy, kde jsou 

nemovitosti zakresleny a dále pomocí databáze informací o kaţdé nemovitosti. Katastrální 

evidence nemovitostí je veřejnou listinou a údaje v ní shromáţděné jsou dostupné pro kaţdou 

osobu nebo občana po úhradě správního poplatku za podání těchto informací (uvedeno v § 21 

a 22, zák.č. 344/1992 Sb. katastrální zákon). 

2.3 Kupní smlouva o převodu nemovitostí, náleţitosti a podmínky při jejím 

uzavření 

Kupní smlouva je nejčastější formou převodu vlastnických práv k věci a je upravena 

v § 588 a násl. občanského zákoníku: “Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost 

předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit 

za něj prodávajícímu dohodnutou cenu“.  

Smlouvy jsou hlavním soukromoprávním nástrojem, s jehoţ pomocí vlastník realizuje 

svá vlastnická práva, jako je vznik, zánik, změny či jiné nakládání s věcí. Mezi tyto smlouvy, 

„smluvní typy“, které upravují převod vlastnictví k nemovitostem řadíme:  

1. kupní smlouvu, kdy tyto smlouvy upravuje občanský a obchodní zákoník;  

2. směnnou smlouvu; 

3. darovací smlouvu;  

4. společenskou smlouvu;  

5. smlouvu o prodeji podniku;  

6. smlouvu o koupi věci najaté.  

Kupní smlouva je dvoustranný právní úkon, v němţ na jedné i druhé straně mŧţe 

vystupovat více účastníkŧ. Účastníci při tomto právním úkonu, kdy dochází k převodu 

vlastnických práv, jsou povinni dbát při úpravě smluvních vztahŧ, aby bylo odstraněno vše, co 

by mohlo vést ke vzniku rozporŧ [7].  
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Uzavření kupní smlouvy je podmíněno dohodou účastníkŧ o jejich podstatných 

náleţitostech, tj. předmětu koupě a kupní ceně. Kupní cena je úplata za předmět koupě 

stanovená v penězích a vyjadřuje poţadavek ekvivalentnosti směny věcí, práv a jiných 

majetkových hodnot za peníze. Kupní cena musí být stanovena jednoznačným uvedením 

peněţní částky nebo jiným zpŧsobem, kterým ji lze nepochybně určit. Součástí kupní smlouvy 

na nemovitost mohou být vedlejší ujednání, například předkupní právo věcné podle 

§ 603 odst. 2 OZ. Smlouva o převodu nemovitosti musí mít písemnou formu a projevy 

vlastníkŧ musí být na téţe listině - § 46 odst. 1 a odst. 2 OZ. Obecně platí, ţe osoba, která chce 

uzavřít platnou smlouvu, musí být plně zpŧsobilá k právním úkonŧm, to znamená, ţe musí být 

starší osmnácti let, netrpící duševní poruchou, z dŧvodu které by nebyla schopna posoudit 

následky svého jednání. Vlastnictví nemovitostí, které jsou předmětem evidence v katastru 

nemovitostí se nabývá vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisŧ, pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak – ust. § 133 odst. 2 OZ. Pokud se jedná o převod nemovitosti, 

která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nabývá se vlastnictví okamţikem 

účinnosti smlouvy - §133 odst. 3 OZ.  

2.3.1 Podmínky a náleţitosti při sepsání kupní smlouvy 

 Kaţdá písemná smlouva musí obsahovat následující náleţitosti: 

- identifikace účastníkŧ smlouvy; 

- identifikace předmětu smlouvy; 

- náleţitý shodný projev vŧle, jako je prodávající prodává, kupující kupuje; 

- datum a podpisy. 

Podstatnými obsahovými náleţitostmi kaţdé kupní smlouvy je mimo výše uvedených 

obecných náleţitostí, ať jiţ se jedná o věc movitou či nemovitou, dohoda o předmětu koupě 

a o ceně. Pokud není správně označen předmět koupě nebo není jasně stanovena cena, 

za kterou se daná věc prodává, smlouva je neplatná. U nemovitostí zákon poţaduje pro kupní 

smlouvu o převodu nemovitostí písemnou formu, přičemţ stanoví, ţe podpisy smluvních stran 

musí být na téţe listině. Tato zpřístupněná forma je dána skutečností, ţe u nemovitostí se 
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většinou jedná o značné majetkové hodnoty, a má rovněţ praktický význam, neboť je přílohou 

návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, se 

kterým je spojeno nabytí vlastnického práva do katastru nemovitostí a nabytí vlastnického 

práva k převáděné nemovitosti kupujícím. Nezanedbatelným dŧvodem je i ochrana práv 

třetích osob [5]. Obecně se dají shrnout podstatné náleţitosti, které by měla obsahovat kupní 

smlouva o převodu nemovitosti, přičemţ není rozhodné, zda se jedná o budovu, pozemek či 

byt. Při sepisování a podepisování kupní smlouvy o převodu nemovitosti je třeba dŧkladně 

prostudovat její obsah tak, aby v ní nechyběla některá ustanovení nebo aby kupní smlouva 

netrpěla nedostatky, pro které by mohla být i neplatná. Ne vţdy prodávající a kupující 

vyuţívají odborných právních sluţeb. U tak významné záleţitosti jako je prodej nebo koupě 

nemovitosti je to však vţdy doporučováno.  

Před nákupem nemovitosti se zájemce o byt či dŧm mŧţe setkat se dvěma smlouvami. 

Rezervační smlouva dává kupujícímu jistotu, ţe nemovitost uţ nikdo další nekoupí. Smlouva 

o budoucí kupní smlouvě zase dává záruky prodávajícímu, ţe se koupě uskuteční. Nákup 

nemovitosti je poměrně sloţitá právní operace. Je třeba často podepsat několik smluvních 

dokumentŧ a vyřídit řadu úředních listin. 

2.3.2 Náleţitosti kupní smlouvy o převodu nemovitostí 

a) Identifikace účastníků 

Smlouvy uzavírají jak občané mezi sebou, tak i fyzické osoby s obchodními 

společnostmi, druţstvy, státními organizacemi, obcemi, které jsou označeny jako právnické 

osoby. Smluvní strany bývají v kupní smlouvě označovány jako „prodávající“ a „kupující“. 

Fyzické osoby jsou označeny jménem, příjmením, rodným číslem, či datem narození, místem 

trvalého pobytu. U právnických osob je uváděn název včetně právní formy „a.s.“, „s.r.o., 

„nadace“ a podobně. Dále rovněţ adresa sídla, identifikační číslo, u kterého soudu je daná 

právnická osoba zapsána, číslo vloţky. Také je zapotřebí, označit ve smlouvě osobu, která má 

oprávnění jednat jménem právnické osoby a v ostatních případech je vhodné, aby jednající 

osoba při těchto úkonech předloţila zmocnění, či jiné pověření k oprávnění smlouvu za 

právnickou osobu uzavřít. Ve všech právních úkonech smí jednat statutární orgán dané 
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právnické osoby, který je zapsán v obchodním rejstříku. V případě, ţe je smluvní stranou 

obec, statutárním orgánem je starosta, ale dispozice s nemovitostmi musí předem schválit 

zastupitelstvo obce. Bez schválení převodu nemovitosti obecním zastupitelstvem je totiţ 

smlouva neplatná. Dbát je třeba na úplnou identifikaci strany kupující – je-li kupujících více, 

je nutno je všechny uvést, zejména má-li kupující manţela/manţelku, má tato skutečnost pro 

zpŧsob nabytí věcí zásadní význam a v kupní smlouvě je nutno obě osoby výslovně jako 

manţele označit.  

b)  Identifikace nemovitosti  

V kupní smlouvě bychom měli danou nemovitost co nejlépe označit a jako pomŧcku 

bychom měli pouţít nejaktuálnější výpis z katastru nemovitostí, případně pouţít jako vzor 

i pŧvodní smlouvu, kterou jsme nabyli danou nemovitost. Mezi základní údaje, které 

identifikují nemovitost, patří: parcelní číslo, druh pozemku, katastrální území, číslo listu 

vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána a katastrální úřad, který tento list eviduje. 

U budovy se má uvádět číslo popisné, číslo organizační a určení parcely, na které tato budova 

stojí.  

c) Prohlášení o projevu vůle 

Následuje prohlášení o tom, ţe kupující prodává nemovitost s odkazem na její 

definování ve smlouvě a prohlášení kupujícího, ţe uvedenou nemovitost za dohodnutou cenu 

kupuje. Pokud by prohlášení o projevu vŧle chybělo, pak by kupní smlouva nevznikla. 

d) Ujednání o kupní ceně a způsob její úhrady 

Kupní cena je podstatnou náleţitostí smlouvy. Výši kupní ceny je vhodné uvést 

konkrétním číslem v dané měně a také rovněţ i slovy. Podmínky splatnosti kupní ceny jsou 

ponechány na dohodě smluvních stran. Tyto podmínky uvádím také ve vzorových kupních 

smlouvách v příloze této bakalářské práce. Specifikace kupní ceny a zpŧsob její úhrady se 

mŧţou skládat z několika moţností v ujednání ve smlouvě a tato problematika bude blíţe 

rozepsána za komentářem k úvodnímu ustanovení smlouvy. Jako součást ujednání o kupní 

ceně doporučuji ve smlouvě uvést, ţe pokud nebude kupní cena uhrazena podle uvedeného 

ujednání, má prodávající moţnost od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy 

znamená, ţe se smlouva od počátku ruší a tedy je snazší, nezaplatí-li kupující kupní cenu, 

vrátit vlastnický stav v katastru nemovitostí do pŧvodního stavu. 
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e) Předání a převzetí nemovitosti 

Ve smlouvě se obě strany dohodnou, kdy a na základě jaké skutečnosti dojde 

k předání nemovitosti – za podmínky uhrazení kupní ceny, zapsání nového vlastníka do 

katastru nemovitostí, případně pouze při podání návrhu na vklad vlastnického práva 

a podobně. V případě budov a bytŧ je dŧleţité také určit, kdy dojde k odpočtu stavu elektro-

vodoměru a plynoměru, a faktickému předání klíčŧ. 

f) Stav nemovitosti 

Před samotným podpisem smlouvy je nutno seznámit se s faktickým i právním stavem 

převáděných nemovitostí, čímţ lze předejít budoucím nepříjemnostem [5]. Zde prodávající 

upozorní na právní, ale i faktické vady nemovitosti. U právních vad se jedná zejména 

o zástavní práva, předkupní práva, věcná břemena nebo právo nájmu či jiného uţívání 

nemovitosti. U faktických vad se jedná o stavební stav - jde-li o dŧm, který se vymyká 

obvyklému stavu s ohledem na jeho stáří nebo upozornění na hrozící havárii, u pozemku 

na jeho zvláštnosti oproti normálu, např. vlhké podloţí, propadání vedení inţenýrských sítí 

pozemkem a podobně.  

g) Přechod nebezpečí 

Občanský zákoník stanoví, ţe pokud není dohodnuto jinak, přechází na kupujícího 

nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě včetně uţitkŧ současně 

s nabytím vlastnictví. Tato zákonná formulace však k vzhledem k délce trvání vkladového 

řízení a zpětným účinkŧm vkladu mŧţe pŧsobit potíţe. Proto lze z praktických dŧvodŧ 

doporučit, aby se strany dohodly jinak a vázaly přechod nebezpečí např. na fyzické předání 

a převzetí nemovitosti nebo na jiný přesně stanovený okamţik, jako je určitý datum [5]. 

h) Závěrečná ustanovení, podpisy 

Závěrečná ujednání obsahují počet stejnopisŧ smlouvy a jejich rozdělení mezi 

účastníky, ujednání o účinnosti smlouvy a prohlášení o souhlasu s obsahem smlouvy. Podpisy 

všech účastníkŧ smlouvy musí být na stejném listě, přičemţ je potřeba pamatovat na to, aby 

podpisy všech smluvních stran byly alespoň na jednom vyhotovení kupní smlouvy úředně 

ověřeny pro katastrální úřad. 

http://www.hledamreality.cz/nahled-do-katastru-nemovitosti-82.html
http://www.hledamreality.cz/nahled-do-katastru-nemovitosti-82.html
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2.3.3 Komentář k úvodnímu ustanovení smlouvy 

V úvodu smlouvy se zpravidla uvádí prohlášení prodávajícího, ţe je vlastníkem, 

popřípadě spoluvlastníkem prodávané nemovitosti dle příslušného vlastnického titulu, jako je 

například smlouva, notářský zápis, rozhodnutí soudu a podobně. K přesné citaci je vhodné 

uvést den jeho nabytí právní moci [2]. Pokud patří nemovitá věc do SJM, uvedou manţelé 

v prohlášení, ţe předmět smlouvy je ve společném jmění. V případě, ţe nemovitost patří do 

podílového vlastnictví, je třeba uvést velikost svých podílŧ. Pokud je předmětem prodeje  

pozemek a rŧzné stavby, je zapotřebí nezapomenout uvést ve smlouvě, ţe vlastník budovy, 

případně stavby a pozemku je totoţný.  

Kupující by měl dbát na to, aby ve smlouvě prodávající v úvodním ustanovení smlouvy 

prohlásil, ţe:  

1. má nemovitost ve svém výlučném vlastnictví; 

2. na nemovitosti neváznou ţádná zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva ani 

jiná věcná práva či další omezení; 

3. na specifikované nemovitosti neváznou ţádná jiná práva ve prospěch třetích osob; 

4. ohledně nemovitosti nejsou vedena ani známa ţádná soudní, rozhodčí nebo správní 

řízení; 

5. nemovitost nemá ţádné faktické vady, které by znemoţňovaly či podstatně omezovaly 

její uţívání k obvyklému účelu včetně moţnosti umístění stavby na nemovitosti; 

6. nedošlo k uzavření jakékoliv smlouvy, na základě které by mohlo dojít ke vzniku práv, 

věcných břemen nebo omezení; 

7. prodávající se zavazuje nezatíţit nemovitost ve prospěch třetí osoby do dne zápisu 

vlastnického práva podle této smlouvy, ani neuzavřít jinou smlouvu, na jejímţ základě 

by došlo k umenšení hodnoty převáděné nemovitosti; 

8. na hranici nemovitosti se nacházejí rozvody elektrické energie, plynu a městské vody; 

9. na převáděném pozemku či pod jeho povrchem se nevyskytuje ekologická zátěţ, která 

by pro vlastníka pozemku představovala povinnost vynaloţení mimořádných 

finančních prostředkŧ. 
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2.3.4 Komentář ke specifikaci kupní ceny a způsobu její úhrady 

Stanovení podmínek pro zpŧsob úhrady kupní ceny ze strany kupujícího je jednou 

z nejdŧleţitějších ujednání v kupní smlouvě. Kupní cena je podstatnou náleţitostí smlouvy 

a formuluje se tedy do ustanovení, v němţ prodávající nabízí svou nemovitost kupujícímu za 

kupní cenu. Na výši kupní ceny se mohou domluvit strany smlouvy, nebo mŧţe být také 

určena soudním znalcem. Zákon o cenách č. 526/1990 Sb., připouští skutečnost, ţe si ceny 

mohou určovat strany smlouvy zcela volně dohodou. Zpravidla jde o cenu, odvozenou 

od nabídky a poptávky.  

Pokud by byla cena zjevně neúměrná co do výše, není vyloučeno, aby na základě 

ţaloby podané u soudu byla kupní smlouva prohlášena za neplatnou, pokud ţalobce prokáţe, 

ţe uzavřením smlouvy došlo k porušení zákona, kupř. k rozporu s dobrými mravy. V tomto 

případě by dle OZ byla smlouva neplatná ve smyslu § 39 OZ [1]. 

Existuje řada zpŧsobŧ, jakým mŧţeme uhradit kupní cenu. Nejlepším 

a nejvyuţívanějším zpŧsobem zaplacení kupní ceny je její jednorázová úhrada, buď 

v hotovosti, nebo bezhotovostním převodem z účtu na účet u banky.  Pokud kupující zaplatí 

jednorázově v hotovosti stanovenou kupní cenu, lze v tomto případě do kupní smlouvy 

naformulovat v prohlášení prodávajícího, ţe kupní cenu ve výši uvedené ve smlouvě přijal 

a tento úkon následně stvrdit podpisem. V případě, kdy kupující sloţí zálohu kupní ceny 

v menší finanční hotovosti a zbytek částky splatí v daném termínu ve splátkách, je v tomto 

případě vhodné, uvést ve smlouvě, ţe kupující s touto variantou splácení souhlasí.  

K jiným moţnostem ujednaným ve smlouvě patří např. zaplacení kupní ceny formou 

započtení vzájemných pohledávek. Tento zpŧsob však s ohledem ke sloţitosti vztahŧ mezi 

prodávajícím a kupujícím zpravidla vyţaduje odbornou přípravu textu smlouvy [1]. 

V kupní smlouvě je zapotřebí uvést, ţe pokud kupující, který se zavázal prodávajícímu celou 

kupní cenu zaplatit a takto ve stanovené lhŧtě neučinil, vzniká přímo ze zákona moţnost 

od kupní smlouvy odstoupit.  
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2.3.5 Další moţnosti úhrady kupní ceny 

Kupující zaplatí kupní cenu aţ po vkladu práva do katastru nemovitostí – v nevýhodě 

je prodávající, neboť jiţ není vlastníkem nemovitosti, ale je v nejistotě, zda kupující splní 

řádně svou povinnost a kupní cenu mu zaplatí. V případě, ţe kupující v dohodnutém termínu 

nezaplatí kupní cenu, je to dŧvod pro prodávajícího odstoupit od smlouvy. Odstoupením od 

smlouvy se sice smlouva od počátku ruší, ale vlastníkem nemovitosti se stává opět 

prodávající. Ovšem v katastru je stále zapsán jako vlastník kupující. V takovém případě pak 

prodávající nemá ani peníze, ale ani není jako vlastník dané nemovitosti zapsán v katastru 

nemovitostí. Zápis vlastnického práva zpět na prodávajícího lze provést na základě 

souhlasného prohlášení, které sepíše kupující s prodávajícím. Stanovení tzv. odkládací 

podmínky spočívají v tom, ţe smlouva nabývá účinnosti splacením kupní ceny. Teprve 

splněním odkládací podmínky smlouva nabývá účinnosti a lze podat návrh na vklad – 

v nevýhodě je kupující, který nemá jistotu, ţe vklad práva bude povolen a on se stane 

vlastníkem nemovitosti.  

2.3.6 Způsob popisu prodávané nemovitosti 

Jak je jiţ uvedeno u identifikace nemovitosti pod písmenem c), je nutné, abychom 

údaje prodávané nemovitosti přesně opsali z výpisu KN. U staveb, které nemají přiděleno 

číslo popisné nebo evidenční, je nutno znát a uvést ve smlouvě, k jakému účelu se stavba 

pouţívá. Zpravidla se to dozvíme z kolaudačního rozhodnutí nebo z nabývacího titulu. 

Pozemky ve smlouvě označujeme úplnými a přesně opsanými parcelními čísly z výpisu, 

druhem pozemku, jako je například zahrada, louka a pastvina. Pokud je prodávaná nemovitost 

stavbou na cizím pozemku, nemŧţe vlastník prohlásit, ţe vlastní budovu na pozemku, 

označeném jako parcela a tentýţ pozemek jako tutéţ parcelu, ale pouze, ţe vlastní konkrétní 

budovu na pozemku, evidovaném jako parcela [1]. 

Na výpisu z katastru nemovitostí najdeme od roku 1966 i slovo rozestavěno a pozemek 

označený parcelním číslem. Znamená to, ţe se jedná o rozestavěnou budovu a při jejím prodeji 

je nutné vycházet v prvé řadě ze stavebního povolení vydaného stavebním úřadem.  
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Pokud určitá stavba neobdrţela číslo popisné ani po stádiu dokončení, znamená to, 

ţe dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Z toho plyne, ţe nedokončená stavba, byť 

povolená stavebním úřadem, není dosud nemovitou věcí, ale je součástí pozemku, na němţ 

byla postavena. V praxi je zapotřebí rozlišovat pozemek od parcely. Pozemkem dle § 27 

písm. a) ZKN je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní 

jednotky. Příkladem mohou být obce nebo hranice katastrálního území, coţ je dle téhoţ 

ustanovení citovaného zákona technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený 

a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí. Pozemek je oddělen hranicí vlastnickou, 

hranicí drţby, hranicí druhŧ pozemkŧ, popřípadě rozhraním zpŧsobu vyuţití pozemkŧ. 

Parcelou je také pozemek, ale tento je geometricky a polohově určen tím zpŧsobem, ţe je 

označen parcelním číslem. Ve smlouvě se nesmí opomenout označit danou nemovitost 

parcelním číslem, a pokud pŧjde o pozemky a budovy, označíme je popisným a evidenčním 

číslem.   

Pokud je stavba nebo budova postavena na dvou parcelách, mŧţe z výpisu KN plynout, 

ţe na druhé parcele zdánlivě stojí budova či stavba, ale v poznámce v části D výpisu je 

upřesňující údaj, ţe jde o stavbu na více parcelách.  

Při popisu nemovitosti se mŧţeme ve výpisu z KN setkat s pojmem nedořešený právní 

stav, kdy na tomto výpise je uveden pozemek s parcelním číslem, ale u parcelního čísla je 

hvězdička s níţe uvedenou poznámkou „nedořešený právní vztah“. V praxi to znamená, ţe 

budova není zapsána, ač katastrální úřad ví, ţe existuje. V takovém případě je vlastník povinen 

katastrálnímu úřadu předloţit listinu k zápisu stavby do katastru [1].  

2.4 Smlouva o budoucí kupní smlouvě a komentář k jejím vzorům 

Jedná se o zvláštní druh smlouvy, jejímţ charakteristickým rysem je její přednostní 

smluvní závazek. Musí mít vţdy písemnou formu a musí v ní být obsaţena lhŧta, do kdy má 

být uzavřena budoucí smlouva, jinak je od počátku neplatná. Mimo to musí obsahovat 

podstatné náleţitosti budoucí kupní smlouvy. Na takovouto smlouvu se vztahuje ustanovení 

§ 50a OZ. Účelem této smlouvy o budoucí smlouvě je zajistit uzavření smlouvy v budoucnu 

a to zejména v těch případech, kdy smlouvu není moţno z určitého dŧvodu uzavřít ihned. Je 
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tomu zejména tehdy, kdyţ nelze celý obsah smlouvy ihned stanovit například z dŧvodu 

neznalosti nebo nejistoty v některých jejich částech a smlouva tedy nemŧţe ihned vzniknout. 

Uzavření této smlouvy je také na místě, kdyţ nejsou ještě splněny všechny zákonné podmínky 

pro uzavření vlastní smlouvy, avšak je jisté nebo alespoň pravděpodobné, ţe v budoucnosti 

tyto podmínky splněny budou. Tak je tomu i v případě, kdy budoucí prodávající ještě není 

vlastníkem věci, která má byt předmětem prodeje, anebo i v případě, kdy tato věc ještě 

neexistuje. Zde se nabízí i řešení formou takzvané koupě naděje. Jako účastníci smlouvy 

o budoucí kupní smlouvě jsou tedy budoucí prodávající na straně jedné a budoucí kupující na 

straně druhé. Pokud se změnily okolnosti, ze kterých smluvní strany vycházely, do té míry, ţe 

nelze spravedlivě poţadovat, aby byla smlouva uzavřena, závazek uzavřít smlouvu zaniká.  

 Ze smlouvy o budoucí smlouvě vzniká účastníkŧm povinnost budoucí smlouvu, 

v našem případě smlouvu kupní, v dohodnuté době uzavřít. Nesplní-li některá ze stran svŧj 

závazek dobrovolně, je povinnost uzavřít sjednanou budoucí kupní smlouvu soudně 

vynutitelná. Oprávněná strana se tak mŧţe do jednoho roku ode dne, kdy smlouva měla být 

uzavřena, domáhat ţalobou, aby soud svým rozhodnutím nahradil projev vŧle druhého 

účastníka a budoucí kupní smlouvu uzavřel za něj. Pravomocné soudní rozhodnutí pak 

nahrazuje podpis účastníka na smlouvě a povinnosti účastníkovi z takové smlouvy vyplývající 

se stávají závaznými [6]. Typ smlouvy nacházející se v příloze č. 1, pomáhá řešit situaci, kdy 

budoucí prodávající chce prodat a budoucí kupující chce koupit nemovitost, ale potřebuje 

s vlastní koupí z nějakých dŧvodŧ posečkat. Tyto smluvní strany chtějí mít jistotu, ţe dojde 

k uzavření definitivní smlouvy. Je zde závazek budoucího prodávajícího věc prodat za kupní 

cenu dohodnutou v této smlouvě a závazek budoucího kupujícího věc koupit a zaplatit 

budoucímu prodávajícímu uvedenou kupní cenu. Smluvní strany by se měly také dohodnout 

na termínu uzavření definitivní kupní smlouvy. Na zajištění nároku budoucího kupujícího je 

smlouvou dohodnuto předkupní právo jako právo věcné. Podstatným znakem uvedeného 

zajištění je, ţe právo bude zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví budoucího 

prodávajícího [1]. Po dohodnutou dobu je vlastník svou nabídkou vázán, není-li ve smlouvě 

dohodnuta doba jiná, platí zákonná lhŧta dle OZ v délce dvou měsícŧ. Podle OZ lze předkupní 

právo, které upravují §§ 602 aţ 605, dohodnout jako právo věcné, to znamená, ţe bude 

zapsáno do KN a katastrální úřad je vŧči tomuto zápisu z úřední povinnosti povinen vţdy 
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přihlédnout a nepovolit zápis převodu vlastnictví na jinou osobu v případě, ţe není doloţeno 

nevyuţití předkupního práva oprávněnou osobou. V tomto případě je jakákoliv dispozice 

s předmětnou nemovitostí pod kontrolou katastrálního úřadu a navíc je dán dŧkaz o porušení 

závazku, vyplývajícího z předkupního práva přímo veřejnou listinou, kterou je výpis z katastru 

nemovitostí. Pokud odmítne prodávající uzavřít v dohodnuté době definitivní kupní smlouvu, 

má v tomto případě kupující právo do jednoho roku domáhat se svého práva u soudu, aby byl 

tedy projev vŧle prodávajícího za podmínek stanovených ve smlouvě o budoucí kupní 

smlouvě nahrazen soudním rozhodnutím.  

Existuje mnoho variant smluv o budoucí kupní smlouvě, jako je smlouva o budoucí 

kupní smlouvě k nemovitostem, které jsou zatíţené zástavním právem, úhradou kupní ceny 

formou úvěru a například se zaměřením na sjednání uţívání nemovitosti před sepsáním kupní 

smlouvy. Mezi nejběţněji pouţívané smlouvy o budoucí smlouvě kupní, patří smlouva o 

budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady kupní ceny formou úvěru (příloha č. 2). Jedná se 

o smlouvu váţící vznik budoucí kupní smlouvy na splnění podmínky, kterou je poskytnutí 

úvěru na úhradu dohodnuté kupní ceny. Tato smlouva bude jednou z podmínek, za níţ věřitel 

poskytuje účelově vázaný úvěr ve výši kupní ceny. Ujednání o uzavření budoucí smlouvy lze 

zrušit dohodou se souhlasem všech účastníkŧ pŧvodní smlouvy. Dohoda musí mít stejnou 

formu jako smlouva, kterou ruší. Pokud s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí souvisely 

další úkony, které byly provedeny na základě jejího uzavření, je nutno v dohodě o zrušení 

smlouvy dohodnout, jak budou vyřešeny vzniklé či změněné právní vztahy mezi účastníky 

smlouvy. Také je nutno vymezit v této dohodě, jaký účastník smluvní strany bude hradit 

náklady spojené s výmazem předkupního práva.  

V modelových smlouvách, které se nacházejí v přílohách č. 1 aţ 10 této práce, jsou 

osoby smluvních stran včetně jejich místa trvalého bydliště smyšlená a to i z dŧvodu ochrany 

osobních údajŧ zúčastněných osob ve smlouvě.  

2.5 Komentář ke vzorovým kupním smlouvám 

Zájemce o nemovitost by měl při sepsání kupní smlouvy postupovat dle níţe 

uvedených článkŧ v modelových kupních smlouvách, aby předešel moţným budoucím 
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rizikŧm a vyhnul se tím případným sankcím a soudním sporŧm. Proto by měly tyto modelové 

smlouvy slouţit osobám jako vzorový příklad pro budoucí sepsání kupní smlouvy 

s přihlédnutím na jednotlivé smluvní strany. V článku I (přílohy č. 3) je popsána nemovitost, 

která je předmětem smlouvy a v článku IV jsou vypsány podmínky předání a stav nemovitostí. 

V kupní smlouvě nechybí ani ujednání o úhradě kupní ceny a úhradě daní a nákladŧ spojených 

s uzavřením této smlouvy. Uvedená smlouva nabude účinnosti dnem vkladu vlastnického 

práva u katastrálního úřadu Znojmo. Při sepsání kupní smlouvy by si měl kupující 

překontrolovat vlastnictví k nemovitosti u prodávajícího a tuto nabývací listinu společně 

s výpisem z KN doloţit k předmětné smlouvě. Ve vzorové kupní smlouvě (příloha č. 4) se 

setkáváme s moţným zpŧsobem sjednání úhradní kupní ceny v pravidelných měsíčních 

splátkách. V článku III je tento zpŧsob úhrady vymezen a na zajištění závazku kupujícího je 

v článku V označeným jako odstoupení od smlouvy, zajištěn závazek kupujícího k včasné 

úhradě splátek, kdy v případě neplacení má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Do 

smlouvy je moţné do článku o uhrazení kupní ceny zahrnout smluvní pokutu, pokud kupující 

neuhradí zbývající část kupní ceny ve sjednaných termínech a zavázat ho tímto k úhradě 

smluvní pokuty, například ve výši 0,1 % z dluţné částky a to za kaţdý den prodlení. 

Při uzavření kupní smlouvy, která je přílohou č. 5 je nutno prokázat a doloţit řádné 

zastoupení účastníka statutárním či smluvním zástupcem, ale i právo prodávajícího disponovat 

s nemovitostí, která je předmětem smlouvy. Pokud zastoupená smluvní strana nedoloţí ke 

smlouvě platné pověření či schválení jednat za právnickou osobu, mohla by tato situace vést 

k neplatnosti uzavřené smlouvy. Kupní smlouva obsahuje v článku VI zpŧsob ochrany pro 

případ nezaplacení zbytku sjednané kupní ceny uvedené v článku III, kdy se ujednává ve 

smyslu § 48 a § 517 OZ právo prodávajícího odstoupit od této kupní smlouvy. Prodávající má 

v tomto sjednaném případě právo odstoupit od smlouvy, pokud písemně vyzve kupujícího 

k zaplacení zbývající kupní ceny a stanoví přiměřenou lhŧtu k jejímu zaplacení v trvání 15 

dní, přičemţ tato výzva bude kupujícímu řádně doručena do vlastních rukou a teprve po 

marném uplynutí této další lhŧty mŧţe prodávající odstoupit od kupní smlouvy ve formě 

notářského zápisu. Další typ kupní smlouvy (příloha č. 6) řeší problematiku, kdy je 

nemovitost přejímána do SJM s existujícím věcným břemenem. Prodávající stranou je fyzická 

osoba, která má nemovitost ve výlučném vlastnictví. Nabývacím titulem je v tomto případě 
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dohoda o vypořádání SJM, sjednaná v rámci rozvodového řízení prodávající s manţelem. 

Dohodu v rámci vypořádání SJM tvoří po jeho zániku zřízení věcného břemene ad rem, které 

spočívá v tom, ţe budoucí nabyvatel předmětné nemovitosti musí uvolnit přístup či prŧjezd po 

cestě ke garáţi, nacházející se na sousední parcele, která patří bývalému manţelovi prodávající 

osoby v modelové smlouvě. V článku IV je tento zpŧsob věcného břemena prŧjezdu podrobně 

zapsán a tato záleţitost zcela jistě bude tíţit i kupujícího jako nového nabyvatele. Úhrada 

kupní ceny je specifikována v článku III, kdy zbývající část nezaplacené kupní ceny 300.000,-

Kč bude hrazena kupujícím ve třech stejných splátkách a pokud kupující neuhradí některou ze 

splátek do sjednaného termínu, zavazuje se strana kupujícího uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z dluţné částky, a to za kaţdý den z prodlení. Ve vzoru smlouvy (příloha č. 7) je 

prodávajícím i kupujícím fyzická osoba. Část kupní ceny je v tomto případě hrazena po vkladu 

vlastnického práva kupujícího do KN a k zajištění závazku včasného zaplacení zbývající kupní 

ceny do daného termínu je zřízeno právo prodávajícího v případě nezaplacení zbylé částky od 

smlouvy odstoupit. V takovém případě je prodávající oprávněn podat návrh do KÚ na vklad 

vlastnického práva k nemovitostem a oprávněné odstoupení od smlouvy učinit ve formě 

notářského zápisu, který předloţí KÚ společně s návrhem. Vzorová kupní smlouva o koupi 

nově rozděleného pozemku č. 280 (příloha č. 8) obsahuje geometrický plán nemovitosti na 

rozdělení pozemku, výpočet výměry parcel, výpis z KN a výkaz dosavadního a nového stavu 

údajŧ KN s parcelním číslem 280 o výměře 2012 m
2 

– lesní pozemek. V předmětu kupní 

smlouvy pod článkem č. I je rozepsán zpŧsob oddělení části pozemkŧ z č. 278 a z č. 279, kdy 

oddělením těchto částí z pozemkŧ, vznikl tímto společným sloučením nový pozemek č. 280, 

který je blíţe popsán v čl. 1, odst. 3. Článek III obsahuje vymezení zpŧsobu úhrady kupní 

ceny, kdy kupující uhradí v hotovosti do pokladny obecního úřadu sjednanou kupní cenu a to 

do 10 dnŧ po podpisu této kupní ceny. Do zaplacení celé kupní ceny pozemku se tento 

povaţuje stále za majetek prodávajícího, coţ kupující bere na vědomí a bezvýhradně s tímto 

souhlasí a podpisem smlouvy se k tomuto zavazuje. Návrh na zápis vlastnického práva 

k předmětným nemovitostem bude podepsán a vloţen do katastru nemovitostí nejpozději do 

deseti dnŧ ode dne podpisu této kupní smlouvy. V čl. IV přechodu vlastnického práva, 

prodávající prohlašuje, ţe se na předmětné nemovitosti neváţí ţádné dluhy, věcná břemena, 

zástavní práva ani jiné právní povinnosti a ţe ji do okamţiku převodu vlastnického práva na 
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kupujícího ţádnou z těchto právních povinností nezatíţí. Kupující zde prohlašuje, ţe stav 

předmětné nemovitosti je mu znám a ţe ji před podpisem této kupní smlouvy řádně prohlédl. 

Povolením zápisu vkladu vlastnického práva k předmětnému pozemku přejde na kupujícího 

včetně vlastnického práva také povinnost platit z nich veškeré příslušné daně a poplatky. Daň 

z převodu nemovitostí hradí prodávající a poplatek za zápis vkladu vlastnického práva hradí 

kupující. Převod předmětné nemovitosti vkladem do KN se řídí dle z č. 265/1992 Sb. zákonem 

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. V závěrečném ustanovení je 

sjednáno, ţe na základě této smlouvy provede příslušný katastrální úřad změny v KN a to dle 

návrhu obou účastníkŧ této smlouvy. Kupní smlouva, která byla vyuţita v praxi, je v tomto 

případě vyhotovena v pěti stejnopisech. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána, se 

dá zjistit, zda nemovitost není zatíţena např. věcným břemenem, zástavním právem či zda 

není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní 

vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zváţil, zda má i za těchto 

okolností o koupi nemovitosti zájem. 

Tyto dokumenty včetně kupní smlouvy s návrhem na vklad změn vlastnických práv do 

katastrální evidence jsou nezbytnou součástí při vkladu vlastnického práva do KN, podle 

kterého bude tedy kupující novodobý majitel dané nemovitosti. Při sepsání kupní smlouvy je 

nutné mít aktuální výpis z KN k dané nemovitosti a dle tohoto výpisu přesně specifikovat 

v předmětu smlouvy prodávanou nemovitost.        

2.6 Vedlejší ujednání v kupní smlouvě 

Občanský zákoník upravuje vzorově několik typŧ vedlejších ujednání při kupní 

smlouvě. Jejich pouţití a formulace závisí na vŧli smluvních stran. Tato ujednání zakládají 

samostatný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím a je pro ně typické, ţe právního 

významu nabývají aţ uzavřením platné kupní smlouvy. Práva a povinnosti stran a z nich 

vyplývající pravidla přetrvávají i po zániku samotné kupní smlouvy. Základní úprava institutu 

vedlejší ustanovení při kupní smlouvě je obsaţena v ustanovení § 601 - 610 OZ, kdy tento 

přesně specifikuje pouze tři základní druhy vedlejších ujednání, kterými jsou: 

- výhrada vlastnictví; 
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- předkupní právo; 

- právo zpětné koupě. 

Smluvní strany však nejsou vázány pouze shora uvedenými druhy vedlejších ujednání, 

ale mohou si mezi sebou sjednat v zásadě jakoukoli dohodu mající charakter výhrad nebo 

podmínek, při jejichţ naplnění dojde k zániku smluvního vztahu zaloţeného právě kupní 

smlouvou dle § 610 OZ. Vţdy je však třeba, aby tato ujednání byla mezi stranami uzavřena 

písemnou formou. Základní tři druhy vedlejších ujednání, jeţ jsou zákonem vymezena a u 

kterých zákon zároveň stanoví podmínky, za nichţ je moţno je uplatnit, představují výhodu 

zejména pro prodávajícího, který v návaznosti na konkrétní druh sjednaného vedlejšího 

ujednání buď zŧstává vlastníkem prodávané věci po dobu delší neţ je tomu obvykle, nebo je 

oprávněn věc na základě kupní smlouvy prodanou nabýt zpět do svého vlastnictví za 

podmínek výhodnějších, neţ kterákoliv jiná třetí osoba. 

2.6.1 Výhrada vlastnictví 

Nejčastěji vyuţívaným vedlejším ujednáním bývá tzv. výhrada vlastnictví upravená 

ustanovením § 601 OZ. Přechod vlastnictví k prodávané věci je v tomto případě vázán aţ 

na úplné zaplacení kupní ceny, coţ v konečném dŧsledku vede k posílení ochrany 

prodávajícího, jenţ je v případě, kdy cena nebude kupujícím v dohodnutém termínu zaplacena, 

oprávněn poţadovat vrácení prodávané věci. Takovým ujednáním se tedy účastníci odchylují 

od obecné zákonné úpravy, podle které dochází k převodu vlastnického práva předáním věci 

kupujícímu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe předáním věci kupujícímu nemá prodávající 

moţnost s věcí okamţitě nakládat, zejména ji kontrolovat, lze neţ doporučit, aby mezi 

smluvními stranami byl zachován reţim stanovený § 601 druhé věty, podle které přechází 

nebezpečí nahodilé zkázy, jakoţ i nahodilého zhoršení prodávané věci na kupujícího 

jiţ okamţikem předání. Budou-li však strany z jakéhokoliv dŧvodu povaţovat za nutné upravit 

přechod právě uvedených nebezpečí na jiný okamţik, jsou k tomu ze zákona oprávněny.  
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2.6.2 Předkupní právo 

Smluvní strany si mohou v souvislosti s kupní smlouvou sjednat téţ tzv. předkupní 

právo. Předkupní právo vzniká ujednáním, podle kterého se kupující zavazuje, ţe v případě 

budoucího prodeje věci nabídne věc přednostně prodávajícímu. Takové ujednání mŧţe buď 

tvořit součást kupní smlouvy nebo mŧţe být sjednáno odděleně. Předkupní právo mŧţe 

vzniknout přímo ze zákona, jestliţe například spoluvlastníci věci mají předkupní právo 

k ostatním spoluvlastnickým podílŧm. Předkupní právo nemŧţe oprávněná osoba převést 

na třetí osobu, stejně jako nemŧţe přejít ani na její dědice podle § 604 OZ. Je nutno 

poznamenat, ţe osoba oprávněná z předkupního práva nemá moţnost rozhodovat se v případě 

obdrţení nabídky k přednostní koupi po neomezenou dobu, ale pouze po dobu, která byla mezi 

stranami sjednána a v případě, kdy se tomu tak nestalo, po dobu stanovenou zákonem, 

konkrétně ustanovením § 605 OZ, dle kterého platí pro movité věci lhŧta 8 dní a pro 

nemovitosti lhŧta dvou měsícŧ od obdrţení nabídky k přednostní koupi. Nevyuţije-li 

oprávněná osoba svého práva a ve vymezené lhŧtě nekoupí věc za cenu nabídnutou někým 

jiným, případně stanovenou na základě dohody stran obsaţené jiţ při sjednání práva 

přednostní koupě, toto právo zaniká. Zákonné lhŧty počínají běţet ode dne doručení nabídky 

oprávněné osobě a vyuţitím nabídky zákon výslovně rozumí zaplacení kupní ceny.  

2.6.3 Právo zpětné koupě 

Dalším vedlejším ujednáním v kupní smlouvě mŧţe být právo zpětné koupě.  Ujednání 

dává prodávajícímu právo poţadovat, aby mu věc byla prodána zpět za stejnou cenu, za jakou 

byla prodána kupujícímu. Právo zpětné koupě upravuje § 607 OZ, kde je uvedeno: „Kdo prodá 

movitou věc s výhradou, ţe má právo ţádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li 

kupujícímu zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě“. Smlouva o právu zpětné koupě musí 

být uzavřena písemně. Právo zpětné koupě musí prodávající uplatnit písemnou formou a  není-

li dohodnuto jinak, nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu, jinak právo 

zpětné koupě zanikne. 
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3 Dopady při špatném sepsání kupních smluv, nedodržení 

podmínek ve smlouvě, případné vady a následná obrana 

proti těmto rizikům 

Smluvní strany uzavírající kupní smlouvu by si měly řádně překontrolovat obsah 

smlouvy. Zejména se zaměřit na smluvní ujednání, úhradu kupní ceny a aktuální výpis z KN 

k předmětné nemovitosti. Při špatném sepsání kupní smlouvy nemusí dojít k přechodu 

vlastnických práv k nemovitosti a smlouva mŧţe být tedy označena za neplatnou. V případě 

tohoto prodlení mŧţe dojít mezi smluvními stranami k soudním sporŧm. Z dŧvodu moţných 

vad na dané nemovitosti mŧţe dotčený kupující od smlouvy ze zákona odstoupit. Jestliţe 

jedna ze smluvních stran v kupní smlouvě uvedla nepravdivé údaje za účelem neoprávněně se 

obohatit a například uvést druhou stranu v omyl, mŧţe se v této věci jednat o trestný čin. 

V této práci tedy nechybí ani případ, kdy mŧţe dotčená strana odstoupit od kupní smlouvy 

a v případě protiprávního jednání podat ţalobu či trestní oznámení. V další části této kapitoly 

nebude chybět tabulka s grafem, který znázorňuje počet trestných činŧ týkající se této trestné 

činnosti v posledních devíti letech. V rámci územního odboru SKPV pŧsobícího na teritoriu 

bývalého okresu Most je trestná činnost související s prodeji nemovitostí řešena oddělením 

hospodářské kriminality, ačkoliv podle rozdělení trestního zákona spadá podvod do 

majetkových trestných činŧ.  V zákoně č. 140/1961 Sb., trestním zákoně byl podvod zařazen 

jako trestný čin v § 250 v hlavě deváté mezi majetkovými trestnými činy. V trestním zákoníku 

(zákon č. 40/2009 Sb., účinný od 1.1.2010) je přečin, respektive zločin podvod uveden v § 209 

v hlavě páté mezi trestnými činy proti majetku. 

3.1 Odstoupení od kupní smlouvy 

Podle občanského zákoníku lze odstoupit od kupní smlouvy v níţe uvedených 

případech: 
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1. Pokud bylo odstoupení od smlouvy dohodnuto mezi subjekty kupní smlouvy. V § 48 

odst. 1 OZ je uvedeno, ţe od smlouvy mŧţe účastník odstoupit, jen jestliţe je to 

v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto. 

2. Pokud byla kupní smlouva uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Upravuje § 49 odst. 1 OZ.  

3. Pokud má předmět kupní smlouvy vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby 

věc mohla být řádně uţívána jako bez vady. A také má-li předmět kupní smlouvy vadu 

sice odstranitelnou, avšak kupující nemŧţe pro opětovné vyskytnutí vady po opravě 

nebo pro větší počet závad věc řádně uţívat. Vymezeno v § 623 OZ. Vady musí 

kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.  

Právo odstoupit od kupní smlouvy má pouze dotčený subjekt. Je nutné, aby bylo 

odstoupení písemné. Ze zákonné úpravy vyplývá nárok na reklamaci skrytých vad a na 

odstoupení od smlouvy. Pokud nemovitost nemá vlastnosti, které by měla mít, běţí ze zákona 

pŧlroční lhŧta na uplatnění reklamace skrytých vad a je tedy moţné ţádat přiměřené sníţení 

kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, jsou-li vady takové, ţe brání uţívání nemovitosti 

ke sjednanému účelu. Pŧlroční lhŧta začíná běţet od faktického převzetí nemovitosti 

stvrzeného předávacím protokolem. Objeví-li se vada, na kterou prodávající kupujícího 

neupozornil, mŧţe být vyjednána sleva z kupní ceny s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. 

Mezi vedlejší ujednání v rámci kupní smlouvy patří především stanovení účelu, 

pro který je nemovitost kupována, případně vlastnosti, které nemovitost musí mít. Pokud 

prodávající uvedl, ţe nemovitost nemá ţádné vady a toto ujištění se ukáţe nepravdivým, mŧţe 

kupující v tomto případě odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy o převodu 

vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehoţ základě nabyl účastník smlouvy 

vlastnické právo a obnovuje se pŧvodní stav i v případě, ţe nabyvatel, dříve neţ došlo k 

odstoupení od smlouvy, nemovitost převedl na další osobu. Platným a účinným odstoupením 

od kupní nebo jiné smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti se ve smyslu ustanovení § 48 

odst. 2 OZ zrušují od počátku věcně právní účinky smlouvy, na základě které nabyl nebo měl 

nabýt účastník smlouvy vlastnické právo a ve vlastnictví nemovitosti je tu stejný právní stav, 

jako kdyby ke kupní nebo jiné smlouvě o převodu vlastnictví nikdy nedošlo.  Platí to i tehdy, 
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jestliţe nabyvatel, dříve neţ došlo ke zrušení smlouvy odstoupením, nemovitost převedl 

na další osobu, a to i kdyby další nabyvatel byl v dobré víře, ţe se stal jejím vlastníkem.  

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem stanoveno 

nebo účastníky dohodnuto jinak. Podle § 100 odst. 1 OZ se právo promlčí, jestliţe nebylo 

vykonáno v době v tomto zákoně stanovené. K promlčení soud přihlédne jen k námitce 

dluţníka. Dovolá-li se dluţník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. Podle odst. 2 

téhoţ ustanovení se promlčují všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického. Podle 

§ 101 OZ pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běţí 

ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. 

3.2 Neplatnost kupní smlouvy 

 Kupní smlouvy, které nemají podstatné náleţitosti a neřídí se občanským zákoníkem, 

povaţujeme za neplatné. Neplatnost má dva stupně a rozlišujeme neplatnost absolutní 

a neplatnost relativní. Nejváţnější chyby kupní smlouvy jsou stiţeny tzv. absolutní 

neplatností a na příslušný právní úkon se hledí, jako by nikdy nevznikl. I kdyby na základě 

absolutně neplatného úkonu bylo zapsáno právo do katastru nemovitostí, nemění to nic na 

tom, ţe příslušná smlouva byla neplatná. Jinými slovy, kdykoli vyjde v budoucnu najevo, 

ţe smlouva byla neplatná, například proto, ţe ji uzavřela neoprávněná osoba např. nevlastník 

nebo ţe prodávající neměl oprávnění s předmětnou nemovitostí nakládat, soud vţdy přihlédne 

k neplatnosti takové smlouvy z úřední povinnosti. Plnění, k němuţ z absolutně neplatné kupní 

smlouvy došlo, zakládá bezdŧvodné obohacení a musí být vydáno. Ustanovení § 451 odst. 1 

OZ uvádí, ţe kdo se na úkor jiného bezdŧvodně obohatí, musí obohacení vydat. Odstavec 2 

uvádí, ţe bezdŧvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního 

dŧvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního dŧvodu, který odpadl, 

jakoţ i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojŧ. Absolutní neplatnost není časově 

omezená. K absolutní neplatnosti přihlíţí soud i bez návrhu, tj. z vlastního podnětu, z úřední 

moci neboli ex officio. Neplatnost pŧsobí proti všem a kaţdý se jí tedy mŧţe dovolat. 

Absolutní neplatnost nemŧţe být zhojena dodatečným schválením.  
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Relativní neplatnost postihuje méně závaţné nedostatky právních úkonŧ, které jdou 

zpravidla k tíţi pouze určité osoby. V souvislosti s převody nemovitostí přichází relativní 

neplatnost nejčastěji do úvahy při prodeji nemovitosti ze společného jmění manţelŧ, kdyţ 

smlouvu uzavře pouze jeden z manţelŧ bez vědomí druhého manţela. Ten z manţelŧ, který 

s prodejem nesouhlasil nebo o něm nevěděl, se mŧţe dovolat neplatnosti smlouvy. K relativní 

neplatnosti soud nepřihlíţí z úřední povinnosti, ale vţdy pouze na návrh některého 

z účastníkŧ. Právo na dovolání se relativní neplatnosti ovšem promlčuje v obecné promlčecí 

době, která je dle občanského zákoníku tříletá [11]. Promlčecí doba začíná běţet od okamţiku 

uzavření právního úkonu. Relativní neplatnost právního úkonu nepŧsobí ze samého zákona a 

nemŧţe se jí dovolávat ten, kdo tuto relativní neplatnost sám zpŧsobil, resp. vyvolal. 

Z taxativně uvedených případŧ relativní neplatnosti lze na kupní smlouvu aplikovat tyto 

situace, kdy:  

- kupní smlouva byla uzavřena v omylu dle § 49a OZ;  

- kupní smlouva ohledně spoluvlastnického podílu nerespektovala předkupní právo dle ust. 

§ 140 OZ;  

- kupní smlouva uzavřená jedním z manţelŧ v záleţitostech nikoli běţných neobsahovala 

souhlas druhého manţela dle ust. § 145 odst. 1 OZ;  

- v kupní smlouvě byla sjednána cena v rozporu s obecně závaznými předpisy dle ust. 589 OZ; 

- kupní smlouva nebyla uzavřena ve formě, kterou vyţadovala dohoda účastníkŧ dle ust. 40 

OZ.  

3.3 Odporovatelnost kupní smlouvě 

Podmínky institutu odporovatelnosti jsou uvedeny v ustanovení § 42a OZ. Účelem 

tohoto institutu je zajištění občanskoprávní ochrany věřitele před právními úkony jeho 

dluţníka, které vedou ke zrušení majetku dluţníka. Tím ale i ke zmaření či k omezení 

moţnosti, aby se věřitel z tohoto majetku dluţníka uspokojil. Pokud uzavřel dluţník kupní 

smlouvu s úmyslem zkrátit věřitele, lze vŧči tomuto jednání odporovat. Kupní smlouva 

zŧstává v platnosti ve vztahu vŧči třetím osobám. Na základě ţaloby věřitele mŧţe být kupní 

smlouva zbavena právních účinkŧ vŧči věřiteli. Věřitel má právo na náhradu od toho kdo měl 
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z úkonu prospěch, jak je uvedeno v § 42a odst. 4 OZ. Odporovatelnost tedy představuje 

ochranu věřitele proti právním úkonŧm dluţníka, kterými se zbavuje svého majetku proto, aby 

proti němu nemohla být vedena exekuce a uspokojena tak pohledávka věřitele. Věřitel se 

mŧţe u soudu domáhat rozhodnutí, ţe právní úkony dluţníka, kterými převedl majetek na jiné 

osoby, jsou právně neúčinné. Odporovat je moţné právním úkonŧm, které dluţník učinil 

v posledních 3 letech v úmyslu krátit věřitele. Vysloví-li soud, ţe právní úkon je vŧči věřiteli 

právně neúčinný, lze majetek postihnout exekucí bez ohledu na to, ţe vlastníkem je někdo jiný 

neţ pŧvodní dluţník. Neplatnost vzniká ze zákona nebo tím, ţe se jí dovolává oprávněný 

subjekt, kdeţto odporovatelnost vzniká na základě pravomocného rozhodnutí soudu. 

3.4 Ţaloba a její náleţitosti 

Ţalobou se rozumí kaţdý písemný, telegrafický, telefaxový nebo za zákonem 

stanovených podmínek i ústně do protokolu učiněný úkon. Vyplývá z něho ţalobcova vŧle, 

aby soud projednal určitý poţadovaný nárok a učinil rozhodnutí. Při podání ţaloby 

telegraficky musí její ţalobce do 3 dnŧ tuto ţalobu doplnit svým podpisem a učinit souhlas 

s obsahem telegrafického podání. U telefaxového podání je zapotřebí v téţe lhŧtě 3 dnŧ 

předloţit originál ţaloby. K podání ţaloby je oprávněn kdokoliv, s výjimkou soudu. Řízení 

o ţalobě upravuje občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. Návrh na zahájení řízení „Ţaloby“ musí 

podle ust. § 42 odst. 4 OSŘ a dle § 79 odst. 1 obsahovat tyto náleţitosti: 

- označení soudu, kterému je návrh určen; 

- přesné označení účastníkŧ popř. jejich zástupcŧ – firma nebo název a sídlo právnické 

osoby, identifikační číslo; 

- označení věci, které se návrh týká;  

- vylíčení rozhodujících skutečností; 

- označení dŧkazŧ, jichţ se ţalobce dovolává; 

- ţalobní petit - tedy to, čeho se ţalobce domáhá; 

- podpis ţalobce, popř. jeho zástupce či zmocněnce. 

Ţaloba musí být podána v takovém počtu vyhotovení, aby jeden stejnopis s listinnými 

dŧkazy zŧstal v soudním spisu a dále, aby soud mohl po jednom vyhotovení doručit do 
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vlastních rukou kaţdému účastníkovi na ţalované straně. Ustanovení § 80 OSŘ vymezuje 

druhy návrhŧ na zahájení řízení, kdy typické jsou: 

- na plnění – povinnost vydat věc, provést nějakou práci nebo něco konat 

- na určení – zda tu je nebo není určitý právní vztah nebo právo 

- o osobním stavu – o rozvodu, o neplatnosti manţelství, o určení 

Při uplatňování práv z kupní smlouvy před soudem se nejvíce pouţívá ţaloba na plnění 

a to zejména plnění peněţité. Ţalobu je nutno opatřit kolkem, přičemţ soudní poplatek činí 

4 % hodnoty předmětu sporu. Ve výjimečných případech při uplatnění práv s kupní smlouvou 

před soudem se vyuţívá také ţaloba na určení. V tomto případě na určení neplatnosti kupní 

smlouvy by zřejmě ţalobce neprokázal naléhavý právní zájem a jeho ţaloba by byla 

zamítnuta. Ţaloba domáhající se určení nemŧţe být zpravidla opodstatněna tam, kde lze 

ţalovat na splnění povinnosti. Katastrální úřady výmaz vkladu vlastnického práva neučiní jen 

na základě doloţeného odstoupení ţalobcem, ale poţadují rozhodnutí soudu o této skutečnosti. 

V dalších třech kapitolách si podrobněji projdeme ţaloby na plnění, které jsou nejčastěji 

vyuţívané.   

3.4.1 Ţaloba na vydání věci 

Ze zákona vzniká prodávajícímu povinnost předat kupujícímu věc, která je předmětem 

koupě, ve smlouvou stanovené lhŧtě. Pokud prodávající tuto povinnost nesplnil, dostává se 

do prodlení, a pokud by věc kupujícímu neodevzdal ani v další dodatečně přiměřené lhŧtě, má 

kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě poţaduje kupující přes prodlení 

prodávajícího získat předmětnou věc a nemá tudíţ zájem na odstoupení od smlouvy a jejím 

zrušení. Proto nezbývá kupujícímu nic jiného, neţ se obrátit na soud se ţádostí o pomoc, aby 

byl autoritativně prodávající donucen splnit svou povinnost a odevzdat tedy kupujícímu danou 

věc. Kromě moţnosti domáhat se vydání věci má kupující samozřejmě i právo na náhradu 

škody, která mu v dŧsledku prodlení prodávajícího s odevzdáním věci vznikla. Takovéto 

právo je opět moţné uplatnit ve stejné ţalobě anebo i zvlášť v ţalobě oddělené. Při uplatnění 

nároku na vydání věci, která byla předmětem prodeje, jde opět o takzvanou ţalobu na plnění. 

Podle § 126 odst. 1 OZ, mŧţe mít ţalobce při podání ţaloby na vydání věci úspěch jen tehdy, 

prokáţe-li své vlastnické právo a dále prokáţe-li, ţe ţalovaný do jeho vlastnického práva 
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neoprávněně zasahuje. Nemovitost, která je předmětem sporu, musí být individualizována, aby 

nemohla být zaměněna s jinou nemovitostí. Ţaloba na vydání věci se také nazývá ţaloba 

vindikační. Pokud by předmětem sporu bylo odevzdání nemovitosti na základě platné kupní 

smlouvy, dává soudní praxe přednost tomu, aby ţalobní návrh formuloval poţadavek nikoliv 

vydání, ale vyklizení předmětné nemovitosti. Ustanovení občanského soudního řádu o výkonu 

rozhodnutí připouští právě vyklizení nemovitosti a nikoliv její vydání. Ustanovení § 134 OZ 

o vydrţení uvádí, ţe se oprávněný drţitel stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetrţitě v drţbě po 

dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost.  

3.4.2 Ţaloba na zaplacení kupní ceny 

Při uzavírání kupní smlouvy často mŧţe nastat situace, ţe kupující není schopen 

zaplatit kupní cenu jiţ při podpisu kupní smlouvy. Prodávající je postaven před riziko 

moţného nezaplacení předmětu koupě, které navíc mŧţe být ještě zvýšeno, jestliţe tento 

předmět koupě byl kupujícímu předán jiţ při podpisu kupní smlouvy. Následkem takového 

prodlení je vedle samozřejmého trvání této povinnosti také povinnost zaplatit prodávajícímu 

úroky z prodlení a rovněţ moţnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující 

nesplní svou platební povinnost ani v následné přiměřené lhŧtě. Mŧţe zde nastat situace, kdy 

prodávající nebude mít zájem od kupní smlouvy odstoupit a naopak si bude trvat o naplnění 

kupní smlouvy za stanovených podmínek. Nesplní-li kupující svou povinnost dobrovolně, 

nezbývá prodávajícímu nic jiného, neţ se domáhat uvedeného plnění soudně. V tomto případě 

pŧjde o ţalobu na plnění. Zpravidla bývají tyto ţaloby na plnění ţaloby na zaplacení peněţité 

částky, ale mohou být i na plnění nepeněţní, například vydání věci nebo vyklizení 

nemovitosti. Podání ţalob na plnění a řízení o nich se řídí OSŘ a je zpoplatněno. U ţalob na 

peněţité plnění činí soudní poplatek 4 % ze ţalované částky, nejméně však 600,-Kč. 

O ţalobách na plnění rozhoduje soud rozsudkem, a pokud se týká plnění peněţního téţ 

platebním rozkazem. Ţaloba musí obsahovat kromě obecných náleţitostí opět ţalobní návrh, 

jehoţ nezbytnou náleţitostí je přesné stanovení poţadované částky. Základ soudně vymáhané 

částky tvoří samotná splatná kupní cena a její příslušenství tvoří úroky z prodlení. Ţalobce 

musí tedy uvést, za jakou dobu úrok z prodlení poţaduje.  

http://www.pravnipraxe.com/index.php?file=soudy_platebni_rozkazy
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3.4.3 Ţaloba na nahrazení projevu vůle uzavřít budoucí smlouvu 

Pokud má smluvní strana povinnost uzavřít ve stanovené době smlouvu, jejíţ podstatné 

náleţitosti jsou ve smlouvě o budoucí smlouvě stanoveny a tuto povinnost dobrovolně nesplní, 

domáhá se ţalobce po ţalovaném splnění této povinnosti u příslušného soudu. Oprávněný 

subjekt se mŧţe svého práva domáhat do jednoho roku ode dne, kdy smlouva měla být 

uzavřena. Taková ţaloba je někdy nazývána ţalobou o uloţení prohlášení vŧle a je typem 

ţaloby na plnění, kdy se ţalobce domáhá, aby mu soud potvrdil existenci jeho nároku, ale 

také, aby dal ţalovanému příkaz jeho povinnost splnit. Ţalobní návrh neboli petit, musí 

obsahovat celý text smlouvy, která měla být povinným subjektem uzavřena. Stejná ţaloba 

mŧţe obsahovat i další ţalobní návrh, který obsahuje uloţení povinnosti nahradit ţalobci 

škodu vzniklou v dŧsledku porušení závazku povinného uzavřít budoucí smlouvu (příloha 

č. 9). Tyto ţalobní návrhy je moţné uplatnit odděleně ve dvou rŧzných ţalobách.  

3.4.4 Rozdíl mezi ţalobou a trestním oznámením  

Tyto dva pojmy si lidé často zaměňují, i kdyţ ve skutečnosti jde však o dva zcela rŧzné 

instituty, kterými lze dosáhnout dvou rŧzných cílŧ.  

Ţaloba - návrh na zahájení řízení je institut soukromého práva, kterým se ţalobce obrací 

z vlastní iniciativy na soud se ţádostí o poskytnutí právní ochrany proti konkrétnímu 

ţalovanému. Ţalobou se tímto domáhá autoritativního rozhodnutí. Je velmi dŧleţité napsat 

konkrétní ţalobu a zejména popsat čeho se ţalobce domáhá, jinak mŧţe hrozit její zamítnutí. 

Ţalobce si v tomto směru musí shromáţdit tedy všechny dŧleţité dŧkazy a napsat pečlivě 

ţalobní petit, jelikoţ soud sám nevyhledává dŧkazy a ţalobci neurčuje, čeho se má v ţalobě 

domáhat. Promlčecí doba v občanském právu je tříletá a v obchodním právu je dvouletá. 

V určitých případech mŧţe promlčecí doba uplynout aţ po deseti letech. 

Trestní oznámení - slouţí oproti ţalobě k tomu, aby se orgány činné v trestním řízení 

dozvěděly, ţe došlo ke skutečnostem nasvědčujících tomu, ţe byl spáchán trestný čin. Mezi 

tyto orgány činné v trestním řízení patří zejména Policie ČR, státní zastupitelství a soud. 

Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z konkrétního ustanovení trestního 

zákona nevyplývá něco jiného, téţ příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, 
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organizátorství, návod a pomoc. Primárním účelem trestního řízení je represe, tedy spravedlivé 

potrestání pachatele za to, ţe se takového jednání dopustil a tímto naplnil skutkovou podstatu 

trestného činu, přečinu nebo zločinu, jako je například podvod, krádeţ, vraţda, či znásilnění 

apod. Trestní oznámení se podává u státního zástupce nebo u policejního orgánu místně 

příslušného podle místa spáchání trestného činu. Po podání trestního oznámení orgány činné 

v trestním řízení zahájí prověřování skutečností nasvědčujících tomu, ţe byl spáchán trestný 

čin a na tomto základě provádí šetření za účelem zjištění pachatele daného skutku, který má 

být podle zákona náleţitě potrestán. V prŧběhu vyšetřování si orgány činné v trestním řízení 

předvolávají svědky, provádí šetření na místě trestného činu a shromaţďují další potřebné 

podklady, které lze v případě zjištění pachatele pouţít jako dŧkaz před soudem. Poškozeným 

v trestním řízení je ten, komu bylo trestným činem ublíţeno na zdraví, zpŧsobena majetková, 

morální anebo jiná škoda. Poškozený má právo připojit se k trestnímu řízení s nárokem na 

náhradu škody, která mu byla trestným činem zpŧsobena. Z tohoto dŧvodu mŧţe soudu 

navrhnout, aby v odsuzujícím rozsudku uloţil obţalovanému povinnost tuto škodu nahradit. 

Takový odsuzující rozsudek je pak vykonatelným exekučním titulem. Poškozený má také 

právo se tohoto práva vzdát a potom tedy soud neuloţí obţalovanému v rozsudku povinnost 

nahradit škodu a poškozenému nezbývá nic jiného, neţ se domáhat náhrady zpŧsobené škody 

v občanskoprávním řízení, tj. podat ţalobu u soudu.  

Základní rozdíly mezi ţalobou a trestním oznámením 

- Ţalobou se ţalobce domáhá u soudu, aby soud ţalovanému uloţil v rozsudku určitou 

povinnost plnit, něco vykonat nebo se něčeho zdrţet. Trestní oznámení podává 

kdokoli, nejen poškozený a dává tím na vědomí orgánŧm činným v trestním řízení, ţe 

došlo pravděpodobně ke spáchání trestného činu.  

- Ţaloba se podává zpravidla u soudu podle místa bydliště ţalovaného. Trestní oznámení 

se podává na Policii ČR nebo státnímu zástupci písemně nebo do protokolu na 

policejním okrsku a to kdekoliv. Podle spáchání trestného činu se pak uvedené 

oznámení zašle na místně příslušné oddělení PČR.  

- Orgány činné v trestním řízení samy z úřední povinnosti zjišťují všechny skutečnosti 

nasvědčující tomu, ţe byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal, samy vyhledávají 

a provádějí dŧkazy, neboť je ve veřejném zájmu, aby byl pachatel potrestán. Jak jiţ 
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bylo uvedeno, v občanskoprávním řízení soud rozhoduje jen o skutečnostech, které mu 

strany, tj. ţalobce a ţalovaný navrhnou. Soud tedy sám dŧkazy nevyhledává.  

3.5 Kriminalita týkající se podvodů při uzavírání kupních smluv a její 

nejčastější případy 

Podvodŧ při uzavírání kupních smluv kaţdým rokem narŧstá. Počty stíhaných, 

obţalovaných a odsouzených osob dle § 250 trestního zákona podle trestních statistik státních 

zastupitelství a soudŧ v rámci celé ČR jsou uvedeny v následující tabulce č. 1: 

Tabulka č.  1- Počet stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob v ČR za podvodné jednání  při prodeji 

nemovitosti v průběhu devíti let [13] 

OSOBY/ROKY  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stíhané 382 386 393 398 423 434 452 472 489 

Obţalované 306 312 319 321 335 340 350 365 372 

Odsouzené 236 242 243 245 250 252 261 263 271 

3.5.1 Nejčastější způsoby provádění podvodů při uzavírání kupních smluv 

K podvodŧm při uzavírání kupních smluv dochází většinou tímto moţným zpŧsobem: 

- Prodávající nabízí nemovitost, která není v jeho vlastnictví a obohacuje se na úkor 

dŧvěřivosti kupujícího, který si řádně nepřekontroluje obsah kupní smlouvy a výpis 

z KN, kde je nemovitost popsána. 

- Kupující si řádně nepřekontroloval stav předmětné nemovitosti, která měla vady, 

o kterých prodávající věděl, ale ve smlouvě na tuto skutečnost neupozornil. 

- Zástupce realitní kanceláře prodává bez svolení majitele nemovitost a ţádá 

neoprávněně při podpisu kupní smlouvy o zálohu. 

- Prodávající nabídl kupujícímu po jejich vzájemné dohodě přednostně ve 

výběrovém řízení nemovitost k odkoupení za velmi nízkou cenu. 

Dalším příkladem, který se přímo netýká chyby poškozené smluvní strany je, ţe 

prodávající stihne prodat za určitou dobu předmětnou nemovitost více zájemcŧm. Proti této 

variantě se nedá nijak bránit, jelikoţ výpis z KN k dané nemovitosti udává stále jako majitele 
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prodávající osobu, která se v tomto případě dopouští podvodného jednání. V těchto případech 

nezbývá poškozené straně nic jiného, neţ se obrátit na Policii ČR a podat na druhého 

účastníka smlouvy trestní oznámení. Ve vzorovém protokole o trestním oznámení (příloha 

č. 10), osoba kupujícího podává trestní oznámení na prodávající osobu z toho dŧvodu, ţe 

kupující zaplatil při sepsání kupní smlouvy na byt zálohu z kupní ceny ve výši 250.000,-Kč, 

přičemţ v tomto případě prodávající předloţil druhé smluvní straně falšovaný výpis z KN 

k dané nemovitosti evidovaný fiktivně na prodávající osobu. Poškozený se dle smluvního 

ujednání snaţil kontaktovat po čtrnácti dnech prodávající osobu, která jiţ nebyla nikde 

k sehnání. Dále bylo zjištěno, ţe předmětný byt obývá sestra podezřelé osoby, která je jeho 

skutečným vlastníkem. Z tohoto modelového příkladu opět vyplývá, ţe si musí smluvní strana 

před podpisem kupní smlouvy řádně překontrolovat aktuální výpis z KN a pokud moţno 

nedávat před předáním nemovitosti ţádné zálohy z kupní ceny. Při realizaci platby za 

nemovitosti by se mělo trvat na notářské úschově do doby přepisu nemovitosti na katastrálním 

úřadu. Aţ po zápisu nemovitosti do katastru nemovitostí dojte k převodu finančních 

prostředkŧ na subjekt prodávajícího. Tento zpŧsob je nejbezpečnější ochranou úspor.  

Při vyuţívání sluţeb realitních kanceláří nemusí vţdy dojít k finálnímu prodeji či koupi 

nemovitosti. Dŧvěra lidí v realitní makléře je zřejmě bezmezná. Mŧţe se totiţ stát, ţe makléř 

nabízí podle svých slov nevýhradní zastoupení, avšak miniaturními písmenky je ve smlouvě 

uveden pravý opak. Takový makléř totiţ nemá zájem prodat, nýbrţ vysoudit smluvní pokutu. 

Závaţnější případ, který byl vyšetřován pro trestný čin zpronevěry odborem hospodářské 

kriminality Ústeckého kraje spočíval v tom, ţe majitel realitní kanceláře podvedl celkem 48 

osob, které sloţily kauci jako zálohu na nemovitost, ale kdyţ z koupě sešlo, neobdrţely peníze 

zpět. Celková výše škody byla vyčíslena na částku 25 milionŧ korun. Majitel realitní kanceláře 

postavil mnohé lidi do bezvýchodné situace. Například také podvedl mladý pár, který si chtěl 

postavit dŧm a cestou majitele realitní kanceláře prodali svŧj byt. Mladý pár nedostal za 

prodej bytu od majitele realitní kanceláře ţádnou finanční hotovost, a jelikoţ nemají na nový 

dŧm finanční prostředky, musejí bydlet u svých rodičŧ. Svou nemovitost prostřednictvím 

zmíněné realitní kanceláře prodali i dva dŧchodci, kteří chtěli mít peníze na klidné stáří. 

Dostali ale jen 100 tisíc korun.  
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Další realitní agent nabízel k prodeji byt, na jehoţ součásti vázlo zástavní právo. Na 

tuto skutečnost kupující stranu neupozornil. Po zaplacení kauce v částce 50.000,-Kč, zájemce 

o byt zjistil, ţe na jeho součástech vázne zástavní právo a realitní makléř nabízel tuto 

nemovitost bez plné moci od jejího současného majitele. Písemným odstoupením od smlouvy 

ţádal budoucí kupující o vrácení kauce, která mu však nebyla jednatelem realitní kanceláře 

vrácena.  

Zájemce o nemovitost nemá tedy i v případě sloţení kauce nikdy jistotu, ţe mu realitní 

kancelář skutečně zprostředkuje prodej dané nemovitosti. Kupující by si měl trvat na tom, aby 

byl ve smlouvě rezervační poplatek zrušen, případně na tuto podmínku nepřistupovat 

a vyhledat serioznější realitní kancelář. 

3.5.2 Hospodářská kriminalita v okrese Most 

Na území okresu leţí 26 obcí, z toho 15 obcí na Mostecku a 11 na Litvínovsku. Ke dni 

31. 12. 2008 zde ţilo 117 294 obyvatel. V roce 2008 bylo v okrese Most zaznamenáno celkem 

500 hospodářských trestných činŧ, z nichţ bylo 284 objasněno. V roce 2009 byl počet 

hospodářských trestných činŧ sníţen na 487, z nichţ bylo objasněno celkem 298 skutkŧ. 

Tabulka č. 2 obsahuje základní přehled hospodářské kriminality na území okresu Most za rok 

2008 a 2009, kdy v tabulce nechybí ani procentuální objasněnost jednotlivých hospodářských 

trestných činŧ. Mezi pachateli hospodářské trestné činnosti trvale převaţují muţi i přes 

skutečnost, ţe jejich podíl na hospodářské kriminalitě se sniţuje. 

Tabulka č.  2 - Základní přehled hospodářské kriminality na území okresu Most [13] 

TRESTNÉ ČINY/ROK 2008 2009 

 nápad objasněno obj. v % nápad objasněno obj. v % 

Hospodářské trestné činy 500 284 56,8 487 298 61,19 

Úvěrový podvod 185 145 78,38 189 155 82,01 

Neopr. drţení platební karty 98 18 18,37 108 24 22,22 

Podvod - ostatní 39 23 58,97 66 50 75,76 

Podvod s kupními smlouvami 7 6 85,71 9 7 77,78 

Zpronevěra 59 33 55,93 33 25 75,76 

Ochrana měny 19 0 0 23 2 8,7 
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Obrázek č. 1- Přehled objasněnosti HK v roce 2008 a v roce 2009 (v %) [13] 

 

Počet trestných činŧ týkajících se podvodného jednání při prodeji či koupi nemovitosti 

není tak vysoký jako ostatní jednotlivé hospodářské trestné činy, ale přesto by měli být 

zájemci o nemovitosti při uzavírání a podepisování smluv obezřetní. V tabulce jsou 

znázorněny podvody s kupními smlouvami. V těchto případech došlo k naplnění skutkové 

podstaty trestného činu podvod a pachatelé byli trestně stíháni. Počet přijatých trestních 

oznámení pro podezření z těchto trestných činŧ byl však mnohonásobně vyšší. V těchto 

případech prověřování se nejednalo o trestný čin, ale o občanskoprávní spor, kdy se poškozená 

strana musela svých práv domáhat podáním ţaloby k místně příslušnému soudu. Objasněnost 

uvedeného protiprávního jednání je téměř stoprocentní, ale vzniklá škoda a další problémy 

vzniklé touto situací se nedají jiţ v některých případech nahradit či napravit. 
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4 Závěr 

Obchod s nemovitostmi je oblastí, ve které se kaţdoročně zobchodují miliardy korun. 

Většina investic do nemovitostí je realizována za účelem bydlení. Prŧměrně se v České 

republice stěhuje obyvatel dvakrát za ţivot. Prŧměr ČR svědčí o tom, ţe pro běţného občana 

je koupě nemovitosti bezesporu jednou z největších ţivotních investic. Vztah mezi 

prodávajícím a kupujícím by měl být vyváţený tak, aby byl naplněn zájem obou, a to, aby 

kupující získal nemovitost a prodávající peníze bez dalších moţných rizik vyplývajících při 

sepsání kupní smlouvy o převodu nemovitosti, která je dŧleţitou součástí při vkladu 

vlastnického práva do KN. Toto musí být hlavním zájmem všech zúčastněných stran při 

prodeji nemovitosti.  

V první části bakalářské práce je popsána problematika kupních smluv, přehled 

právních předpisŧ upravující kupní smlouvy. Příloha práce obsahuje formy modelových 

kupních smluv pro širokou veřejnost včetně jejich komentářŧ. Podle modelových vzorŧ 

a podstatných náleţitostí se mohou budoucí zájemci o nemovitost inspirovat při sepsání vlastní 

kupní smlouvy pro vybranou nemovitost. V případě převodu nemovitosti platí určitá specifika, 

která je potřeba ve smlouvě náleţitě ošetřit, proto správně sepsaná kupní smlouva je zárukou 

předcházení moţným rizikŧm, a v případě potíţí se mŧţe dotčený subjekt domáhat svých 

práv. V práci tedy nechybí ani rŧzná vedlejší ujednání v kupní smlouvě, a jakým zpŧsobem se 

mŧţe smluvní strana bránit proti rŧzným rizikŧm, která nastanou zejména při sporech, 

vyplývajících ze smlouvy. Cíl této práce je ten, ţe si účastník smlouvy mŧţe ucelit svou 

představu a modelové kupní smlouvy včetně daných pravidel mu mohou pomoci při 

vypracování vlastní kupní smlouvy na nemovitost.  

Druhá část práce pojednává o dopadech při špatném sepsání kupních smluv, 

nedodrţení podmínek ve smlouvě, případných vadách a následné obraně proti těmto rizikŧm. 

V této části jsou stanoveny podmínky pro moţné odstoupení od kupní smlouvy, za jakých 

podmínek a jakým zpŧsobem mŧţe poškozená strana podat ţalobu či trestní oznámení. Tyto 

obranné mechanizmy jsou v práci náleţitě rozvedeny, aby si je dotčený subjekt mezi sebou 

nepletl a věděl, jakým zpŧsobem se má v případě vzniklých sporŧ zákonným zpŧsobem bránit.  
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Příloha č. 1: Vzorová smlouva o budoucí kupní smlouvě se zřízením předkupního práva 

jako práva věcného [1] 

Smlouva o budoucí kupní smlouvě 
 

uzavřená dle § 50a a § 603 odst. 2 občanského zákoníku níţe uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi účastníky dle svého prohlášení k právním úkonŧm plně zpŧsobilými, jimiţ jsou: 

1. pan František Novák, rodné číslo xxxxxxx, bytem Vlašim 343, dále jen budoucí 

prodávající a povinný z předkupního práva na straně jedné 

a 

2. manţelé: pan Jiří Veselý, rodné číslo xxxxxxx, paní Marie Veselá, rodné číslo 

xxxxxxx, bytem Kryry čp. 454, dále jen budoucí kupující a oprávněný z předkupního práva na 

straně druhé 

t a k t o: 

Článek I 

Předmět smlouvy 

Budoucí prodávající je dle kupní smlouvy ze dne 12. 4. 2008 výlučným vlastníkem 

nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 222 pro obec Vlašim a katastrální území 

Benešov, a to budovy pohostinství č. p. 121 na pozemku a parcele číslo 232 a parcely číslo 

232, zastavěná plocha o výměře 321 m
2
 a parcely číslo 231, zahrady o výměře 178 m

2
, a 

prohlašuje, ţe jeho vlastnické právo k těmto nemovitostem je nesporné a je tedy oprávněn s 

nimi volně nakládat a jeho smluvní volnost není ničím omezena. 

Článek II 

Kupní cena 

Budoucí prodávající se zavazuje, ţe nejpozději do 31. 10. 2010 nabídne tyto shora uvedené 

nemovitosti ke koupi kupujícímu za dohodnutou kupní cenu 750 000 Kč a budoucí kupující se 

zavazuje, ţe tuto nabídku prodeje ve shora uvedené lhŧtě přijme za takto dohodnutou kupní 

cenu. 

Článek III 

Úhrada kupní ceny 



 

 

  

  

 

Dohodnutou kupní cenu budoucí kupující rukou společnou a nerozdílnou zaplatí budoucímu 

prodávajícímu do 15 dnŧ ode dne uzavření kupní smlouvy převodem na účet budoucího 

prodávajícího – č. ú. 213354124/0800. 

Článek IV 

Stav nemovitosti 

Budoucí kupující si předmět koupě prohlédli a berou na vědomí prohlášení budoucího 

prodávajícího, ţe nemovitosti jsou prosty dluhŧ, věcných břemen a právních závad a ţe tento 

stav bude budoucí prodávající udrţovat aţ do uzavření kupní smlouvy mezi smluvními 

stranami této smlouvy.  

Článek V 

Předkupní právo 

Budoucí prodávající jako povinný uzavírá s budoucími kupujícími současně smlouvu o 

zřízení předkupního práva jako práva věcného, které spočívá v povinnosti budoucího 

prodávajícího v případě prodeje shora uvedených nemovitostí nabídnout je ke koupi nejdříve 

budoucím kupujícím na základě písemné nabídky s uvedením kupní ceny, která co do výše v 

případě překročení výše budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě 

musí být řádně zdŧvodněna nově s nastalými okolnostmi, o nichţ nemohl vědět. Touto svou 

nabídkou je budoucí prodávající jako povinný vázán po dobu dvou měsícŧ. Nedojde-li v této 

lhŧtě k uzavření kupní smlouvy, předkupní právo zaniká. 

Článek VI 

Intabulační doloţka 

1. Předkupní právo pro budoucí kupující vzniká vkladem tohoto práva do katastru 

nemovitostí. 

2. Smluvní strany vyslovují shodně souhlas s tím, ţe smlouva je podkladem pro zápis 

předkupního práva k nemovitosti ve výlučný prospěch budoucích kupujících. 

3. Budoucí prodávající zmocňuje budoucího kupujícího, aby sám podal u příslušného 

katastrálního úřadu návrh na vklad předkupního práva ve prospěch budoucích kupujících.  

 



 

 

  

  

 

Článek VII 

Ustanovení závěrečná 

1. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech v českém jazyce. Kaţdá smluvní strana 

obdrţí po jednom stejnopise a čtyři stejnopisy budou zaslány příslušnému katastrálnímu 

úřadu.  

2. Smluvní strany konstatují, ţe tyto smlouvy jsou výrazem jejich pravé a svobodné vŧle 

prosté omylu a tísně a ţe nebyly uzavřeny za nápadně nevýhodných podmínek, coţ stvrzují 

svými podpisy na všech pěti stejnopisech této listiny obsahující shora uvedené smlouvy, 

přičemţ podpisy účastníkŧ se na jednom stejnopisu této listiny ověřují úředně.  

 

Ve Vlašimi dne 26.5. 2010 

 

Podpisy účastníkŧ: ………………...........…. ..................……………………. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 2: Vzorová smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady kupní ceny 

formou úvěru [1] 

Smlouva o budoucí smlouvě kupní 
 

uzavřená dle § 50a a § 603 odst. 2 občanského zákoníku níţe uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

účastníky dle svého prohlášení k právním úkonŧm plně zpŧsobilými, jimiţ jsou: 

1. ABC, a. s., IČO: 36924165, se sídlem Brno, Hybešova 120, zastoupená předsedou 

představenstva panem ing. Emanem Štísem, na straně jedné jako budoucí prodávající 

a 

2. pan Jaroslav Wohl, podnikatel, IČO: 22314477, Tasovice, U trati 7, na straně druhé jako 

budoucí kupující. 

Článek I 

Předmět koupě 

Budoucí prodávající tímto prohlašuje, ţe je výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 

125 pro obec Tasovice a katastrální území Tasovice nad Dyjí, okr. Znojmo, tj. objektu pro bydlení 

č. p. 201 se zastavěnou plochou čís. par. 21 o výměře 164 m2 a ostatní plochy čís. par. 22 o 

výměře 2 310 m2.  

Článek II 

Kupní cena 

Účastníci této smlouvy se zavazují uzavřít nejpozději dne 26. 12. 2010 kupní smlouvu, podle níţ 

prodá ABC, a.s. panu Jaroslavu Wohlovi nemovitosti uvedené v čl. I této smlouvy za kupní cenu 

2 500 000 Kč, tj. slovy dva miliony pět set tisíc korun českých. 

Článek III 

Úhrada kupní ceny 

Kupní cenu uhradí budoucí kupující formou úvěru z Copac banky, a. s., a to tak, ţe v případě 

poskytnutí úvěru na nákup výše uvedených nemovitostí sjedná v úvěrové smlouvě vázací 

podmínku peněţního ústavu hradit na účet budoucího prodávajícího do 30 dnŧ po provedení 

vkladu nemovitostí na jméno kupujícího. 

 

 



 

 

  

  

 

Článek IV 

Stav nemovitosti 

Budoucí kupující si předmět koupě prohlédl a bere na vědomí prohlášení budoucího 

prodávajícího, ţe nemovitosti jsou prosty dluhŧ, věcných břemen a právních závad a ţe tento stav 

bude budoucí prodávající udrţovat aţ do uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami této 

smlouvy.  

Článek V 

Uzavření budoucí smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Budoucí prodávající se zavazuje budoucímu kupujícímu, ţe s ním uzavře kupní smlouvu 

před sjednaným termínem do jednoho týdne poté, co mu bude předloţen originál nebo ověřená 

kopie úvěrové smlouvy, na základě které bude uhrazena kupní cena. Tato úvěrová smlouva pak 

musí mít náleţitosti, jeţ si vymiňuje budoucí prodávající v ustanoveních čl. II a III této smlouvy. 

2. Budoucí prodávající si vyhrazuje od této smlouvy odstoupit v případě, ţe budoucí kupující 

v termínu nejpozději k 26. 12. 2010 nepřistoupí k podpisu kupní smlouvy a nepředloţí k tomuto 

datu úvěrovou smlouvu, na základě níţ uhradí výše sjednanou kupní cenu. Budoucí kupující však 

mŧţe v případě svých moţností uhradit kupní cenu v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. 

Článek VI 

Ustanovení závěrečná 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Kaţdá smluvní strana obdrţí po jednom 

stejnopise.  

2. Smluvní strany konstatují, ţe tyto smlouvy jsou výrazem jejich pravé a svobodné vŧle 

prosté omylu a tísně a ţe nebyly uzavřeny za nápadně nevýhodných podmínek, coţ stvrzují svými 

podpisy na obou stejnopisech této listiny obsahující shora uvedené smlouvy. 

V Tasovicích dne 26. 5. 2010 

Podpisy účastníkŧ: ………………...........…. ..................……………………. 

 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 3: Vzorová smlouva o koupi nemovitosti uzavřená mezi dvěma fyzickými 

osobami [1] 

Smlouva o koupi nemovitosti 

uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku níţe uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

účastníky dle svého prohlášení k právním úkonŧm plně zpŧsobilými, jimiţ jsou: 

1. pan Jiří Veselý, rodné číslo xxxxxxxxxx, bytem Dyje č. p. 122  

 (dále jen prodávající)  

a 

2. pan František Novák, rodné číslo xxxxxxxxxx, bytem Znojmo, Holandská 1  

 (dále jen kupující). 

Článek I 

Předmět smlouvy 

Prodávající prohlašuje, ţe je na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu ve Znojmě č. 301/91 

ze dne 15. 12. 1992 (pol. VZ 25/93) vlastníkem domu číslo popisné 311, postaveného na 

pozemku, který je evidován jako parcela číslo 48, zastavěná plocha o výměře 501 m
2
 a 

pozemku o výměře 1 000 m
2
, který je evidován jako parcela číslo 48, v obci Tasovice a 

katastrálním území Tasovice nad Dyjí, o čemţ svědčí zápis na listu vlastnictví číslo 211 

Tasovice, kat. území Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo, vše zapsáno na LV č. 506 u 

Katastrálního úřadu Znojmo (dále jen nemovitosti). 

Článek II 

Ujednání o prodeji 

Prodávající prodává nemovitosti popsané v článku 1 této smlouvy spolu se všemi částmi, s 

veškerým příslušenstvím, právy a povinnostmi společnosti kupujícímu a tento je od 

prodávajícího kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví. 

Článek III 

Kupní cena a její úhrada 

3.1  Kupní cena pozemku dle článku 1 této smlouvy je stanovena dohodou ve výši 200 Kč 

za 1 m
2
, tj. celkem 200 000 Kč.  



 

 

  

  

 

 Kupní cena budov a nemovitostí popsaných v článku 1 této smlouvy je stanovena 

dohodou ve výši 2 500 000 Kč.  

 Celková kupní cena tedy činí 2 700 000 Kč.  

3.2  Kupní cena je uhrazena v den podpisu této kupní smlouvy sloţením hotovosti na účet 

prodávajícího u Komerční banky a. s., pobočka Znojmo. Kupující stvrzuje podpisem této 

smlouvy, ţe převzal uvedenou částku. 

Článek IV 

Předání a stav nemovitostí 

4.1  Nemovitosti dle čl. 1 budou předány a převedeny ve vyklizeném stavu, s technickým 

vybavením, slouţícím k jejich provozu.  

4.2  Prodávající prohlašuje, ţe ke dni uzavření kupní smlouvy jsou nemovitosti dle článku 

1 v jeho výlučném vlastnictví, prosty dluhŧ, věcných břemen, zástavního práva či jiných 

závazkŧ, ani jejich převod není nijak omezen, coţ dokládá před podpisem smlouvy 

předloţením aktuálního výpisu z LV.  

4.3  Nemovitosti dle článku 1 jsou prodávány se všemi součástmi a příslušenstvím včetně 

oplocení, trvalých porostŧ na pozemcích vysázených a venkovních úprav. 

4.4  Kupující prohlašuje, ţe si předmětné nemovitosti prohlédl, seznámil se s jejich stavem 

a ţe jsou mu známy všechny okolnosti dnešního uţívání. 

Článek V 

Úhrada daní a nákladŧ 

5.1  Daň z nemovitosti za rok 2002 je povinen zaplatit prodávající. 

5.2  Náklady spojené s uzavřením této kupní smlouvy, jakoţ i poplatek, spojený s návrhem 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí jsou k tíţi kupujícího. 

5.3  Daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající dle zákona. Část kupní ceny, 

odpovídající budoucí dani z převodu 5 % z kupní ceny dle této smlouvy, tj. 135 000 Kč, bude 

v den podpisu smlouvy sloţena prodávajícím do notářské (advokátské) úschovy u ……... 

Vyplacení bude vázáno na vydaný daňový výměr Finančního úřadu Znojmo k úhradě této 

daně. Náklady pořízení smlouvy o úschově jdou k tíţi kupujícího. 



 

 

  

  

 

5.4  Znalecké posudky k převáděným nemovitostem zajistí a uhradí prodávající. 

Článek VI 

Intabulační doloţka 

6.1  Tato smlouva nabude účinnosti dnem vkladu vlastnického práva u Katastrálního úřadu 

Znojmo. Účastníci jsou svými projevy vázáni okamţikem podpisu této smlouvy. 

6.2  Obě smluvní strany shodně navrhují, aby Katastrální úřad Znojmo vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil a na nově zaloţený list vlastnictví pro 

obec Tasovice, k. ú. Tasovice nad Dyjí zapsal: 

 V oddílu A – zapsán jako vlastník František Novák, rodné číslo 53 12 06/077, bytem 

Znojmo, Holandská 1 

 V oddílu B – zapsány převáděné nemovitosti, tj.: 

 P. č. kategorie výměra (m
2

) 

 48 zastavěná plocha 1 000  

 Budovy na st. p. 48 bydlení 501 

 V oddílu C, D – bez zápisu 

 V oddílu E – tato smlouva. 

6.3  Dnem vkladu vlastnického práva přechází vlastnictví a uţívání, veškerá práva a 

povinnosti související s prodávanými nemovitostmi na kupujícího, a to s účinností ode dne 

podání návrhu na vklad vlastnického práva ke shora uvedenému katastrálnímu úřadu. 

6.4  Strany smlouvy prohlašují, ţe se aţ do provedení vkladu dle tohoto článku zdrţí 

jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztíţení tohoto úkonu. 

Článek VII 

Ustanovení závěrečná 

7.1  Tato smlouva, včetně příloh, je vyhotovena v šesti stejnopisech, které budou podány 

na katastrální úřad spolu s návrhem na vklad vlastnického práva.  

7.2  Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, ţe tato vyjadřuje jejich skutečnou a 

svobodně projevenou vŧli a na dŧkaz úmyslu být vázáni ustanoveními této smlouvy připojují 



 

 

  

  

 

své podpisy: 

Příloha:   

rozhodnutí Pozemkového úřadu ve Znojmě č. 301/91 ze dne 15. 12. 1992 (pol. VZ 25/93) 

/ověř. kopie/ 

Ve Znojmě dne 23. července 2002  

Podpisy stran (ověřené)................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 4: Vzorová smlouva o koupi nemovitosti uzavřená mezi dvěma manţelskými 

páry [1] 

Kupní smlouva 
 

uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku níţe uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

účastníky dle svého prohlášení k právním úkonŧm zpŧsobilými, jimiţ jsou:  

1. manţelé: František Novák, rodné číslo xxxxxxxx,   

Marie Nováková, rodné číslo xxxxxxxx,  

oba bytem Znojmo, Holandská 1, (dále jen prodávající) na straně jedné 

a 

2. manţelé: Jiří Veselý, rodné číslo xxxxxxxx,   

Eva Veselá, rodné číslo xxxxxxx,  

oba bytem Dyje č. p. 122, (dále jen kupující) na straně druhé 

t a k t o: 

Článek I 

Předmět smlouvy 

Prodávající mají ve společném jmění manţelŧ budovu pohostinství číslo popisné 12 na 

pozemku, evidovaném jako parcela číslo 46 a pozemek, evidovaný jako parcela číslo 46/1, 

zastavěná plocha o výměře 377 m
2
 a pozemek, evidovaný jako parcela číslo 46/2, ostatní 

plocha o výměře 222 m
2
 a pozemek, evidovaný jako parcela číslo 45, zahrada o výměře 156 

m
2
, tedy nemovitosti zapsané dle kupní smlouvy ze dne 22. 2. 1990 registrované Státním 

notářstvím ve Znojmě pod č. p. RI 333/90 na listu vlastnictví číslo 301 v obci Tasovice a 

katastrálním území Tasovice nad Dyjí a prohlašují, ţe v dŧsledku této skutečnosti jejich 

vlastnické právo k uvedeným nemovitostem je nesporné a jsou tudíţ oprávněni s nimi volně 

nakládat a jejich smluvní volnost není ničím omezena. 

Článek II 

Kupní cena 

Prodávající prodávají kupujícím nemovitosti uvedené v článku prvém této kupní smlouvy za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 2 500 000 Kč, slovy dva miliony pět set tisíc korun českých 



 

 

  

  

 

se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména zděným plotem, zděným přístřeškem na jízdní 

kola, drátěným plotem na podezdívce, brankou do zahrady a veškerými porosty a kupující 

tyto nemovitosti za takto dohodnutou kupní cenu kupují do svého společného jmění manţelŧ. 

Článek III 

Úhrada kupní ceny 

Dohodnutou kupní cenu zaplatí kupující prodávajícím takto: 

při podpisu této kupní smlouvy zaplatí částku 500 000 Kč v hotovosti, 2 000 000 Kč uhradí v 

pravidelných deseti měsíčních splátkách po 200 000 Kč na základě trvalého příkazu k úhradě 

z běţného účtu číslo 321 001 521 vedeného u Komerční banky, a. s., pobočky ve Znojmě na 

sporoţirový účet prodávajících číslo 10311636-748/0800 u České spořitelny, a. s., pobočky ve 

Znojmě, přičemţ kaţdá splátka je splatná do 15. dne kaţdého kalendářního měsíce 

následujícího po uzavření této kupní smlouvy.  

Článek IV 

Stav nemovitosti 

Prodávající ujišťují kupující, ţe na převáděných nemovitostech neváznou ţádné dluhy, věcná 

břemena a jiné právní závady. 

Článek V 

Odstoupení od smlouvy 

Prodávající a kupující se dle § 48 a za podmínek odpovídajících § 517 odst. 1 a 2 občanského 

zákoníku dohodli na právu prodávajících odstoupit od této kupní smlouvy, jestliţe kupující 

nezaplatí zbývající část kupní ceny ve výši 2 000 000 Kč do deseti měsícŧ následujících po 

uzavření této kupní smlouvy s tím, ţe prodávající vyzvou kupující k zaplacení dluţné části 

kupní ceny a stanoví jim lhŧtu k zaplacení této části kupní ceny v trvání dalších 30 dní v 

písemné výzvě doručené jim do vlastních rukou. Nebude-li kupujícími dluţná částka ani v 

této dodatečné lhŧtě zaplacena, pak dojde k sepsání prohlášení prodávajících o odstoupení od 

této kupní smlouvy ve formě notářského zápisu a zápisu změny ve vlastnictví k těmto 

nemovitostem záznamem do katastru nemovitostí, s čímţ kupující výslovně souhlasí.  

 



 

 

  

  

 

Článek VI 

Intabulační doloţka 

6.1  Tato smlouva nabude účinnosti dnem vkladu vlastnického práva u Katastrálního úřadu 

Znojmo. Účastníci jsou svými projevy vázáni okamţikem podpisu této smlouvy. 

6.2  Obě smluvní strany shodně navrhují, aby Katastrální úřad Znojmo vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil a na nově zaloţený list vlastnictví pro 

obec Tasovice, k. ú. Tasovice nad Dyjí zapsal: 

 V oddílu A – zapsán jako vlastník Jiří Veselý, rodné číslo 80 10 28/2340,  

 Eva Veselá, rodné číslo 79 55 05/4539, oba bytem Dyje č. p. 122, 

 V oddílu B – zapsány převáděné nemovitosti, tj. 

 V oddílu C, D – bez zápisu 

 V oddílu E – tato smlouva. 

6.3  Dnem vkladu vlastnického práva přechází vlastnictví a uţívání, veškerá práva a 

povinnosti související s prodávanými nemovitostmi na kupujícího, a to s účinností ode dne 

podání návrhu na vklad vlastnického práva ke shora uvedenému katastrálnímu úřadu. 

6.4  Strany smlouvy prohlašují, ţe se aţ do provedení vkladu dle tohoto článku zdrţí 

jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztíţení tohoto úkonu. 

Článek VII 

Ustanovení závěrečná 

7.1 Smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí občanským zákoníkem, z. č. 40/1964 

Sb. v platném znění. O všech sporech vyplývajících z této smlouvy nebo sporech týkajících se 

jejího porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně příslušný soud. 

7.2 Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou 

smluvních stran písemnou formou. To platí i pro tuto klauzuli. 

7.3 Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech v českém jazyce. Kaţdá smluvní strana 

obdrţí po jednom stejnopise a čtyři stejnopisy budou zaslány příslušnému katastrálnímu 

úřadu.  

7.4 Smluvní strany shodně prohlašují, ţe si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, ţe s 



 

 

  

  

 

jejím obsahem souhlasí, ţe byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a váţné vŧle, a ţe 

nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na dŧkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

Ve Znojmě dne 13. 5. 2000 

Podpisy (ověřené) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 5: Vzorová smlouva o koupi nemovitosti uzavřená mezi dvěma právnickými 

osobami [1] 
Kupní smlouva 

 

uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku níţe uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

účastníky dle svého prohlášení k právním úkonŧm plně zpŧsobilými, jimiţ jsou: 

1. obec Tasovice, IČO 00637 611, zastoupená starostou panem Františkem Novákem, 

(dále jen prodávající) na straně jedné  

a 

2. obchodní společnost AGROFRUCT, s. r. o., IČO 22 25 39, se sídlem Hodonice 272, 

zastoupená jednatelem Dipl. Ing. Franzem Beckerem, (dále jen kupující) na straně druhé 

t a k t o: 

Článek I 

Předmět smlouvy 

Prodávající je dle zákona číslo 712/1991 Sb. výlučným vlastníkem budovy prodejny, 

evidované jako občanská vybavenost na pozemku, který je evidován jako parcela číslo 291 a 

pozemku, evidovaném jako parcela číslo 291, zastavěná plocha o výměře 150 m
2
 a pozemkŧ, 

evidovaných ve zjednodušené evidenci, jednak jako parcela číslo 1555/1, pŧvod pozemkový 

katastr o výměře 380 m
2
 a jednak jako parcely čísel 5001, 5025, 7020, tyto pŧvod grafický 

příděl o výměrách 1 000 m
2
, 2 000 m

2
 a 3 000 m

2
 v obci Tasovice a katastrálním území 

Tasovice nad Dyjí a v dŧsledku toho prohlašuje, ţe jeho vlastnické právo je nesporné a je 

proto oprávněn s těmito nemovitostmi volně nakládat a jeho smluvní volnost není ničím 

omezena. 

Článek II 

Kupní cena 

Prodávající prodává nemovitosti uvedené v článku prvém této kupní smlouvy kupujícímu za 

dohodnutou kupní cenu 1 000 000 Kč, slovy jeden milion korun českých, a kupující je za 

takto dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 

 

 



 

 

  

  

 

Článek III 

Úhrada kupní ceny 

Dohodnutou kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu takto: 

1. Ke dni podpisu této kupní smlouvy zaplatil kupující prodávajícímu částku 500 000 Kč 

převodem na jeho běţný účet vedený u České spořitelny, a. s., pobočky Znojmo, o čemţ 

předkládá kopii příkazu k úhradě. 

2. Zbytek kupní ceny zaplatí převodem ze svého účtu na účet prodávajícího do  ........  

Článek IV 

Stav nemovitostí 

Prodávající ujišťuje kupujícího, ţe nemovitosti se převádí prosty dluhŧ, věcných břemen a 

jiných právních závad a kupující prohlašuje, ţe si nemovitosti prohlédl a jejich stav mu je 

znám. 

Článek V 

Intabulační vloţka 

1. Vlastnické právo vznikne kupujícímu vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí. 

2. Obě smluvní strany shodně navrhují, aby Katastrální úřad Znojmo vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil a na nově zaloţený list vlastnictví pro 

obec Tasovice, k. ú. Tasovice nad Dyjí zapsal: 

 V oddílu A – zapsán jako vlastník AGROFRUCT, s. r. o., IČO 22 25 39, Hodonice 

272 

 V oddílu B – zapsány převáděné nemovitosti, tj. 

 V oddílu C, D – bez zápisu 

 V oddílu E – tato smlouva. 

3.  Strany smlouvy prohlašují, ţe se aţ do provedení vkladu dle tohoto článku zdrţí 

jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztíţení tohoto úkonu. 

 

 



 

 

  

  

 

Článek VI 

Právo odstoupit od smlouvy 

1. Pro případ nezaplacení zbytku kupní ceny uvedené v článku třetím této kupní smlouvy 

ujednává se ve smyslu § 48 a § 517 občanského zákoníku právo prodávajícího odstoupit od 

této kupní smlouvy za těchto podmínek: 

2. Prodávající písemně vyzve kupujícího k zaplacení zbytku kupní ceny a stanoví další 

přiměřenou lhŧtu k jejímu zaplacení v trvání 15 dní, přičemţ tato výzva bude kupujícímu 

doručena do vlastních rukou, teprve po marném uplynutí této další lhŧty mŧţe prodávající 

písemně ve formě notářského zápisu odstoupit od této kupní smlouvy. 

Článek VII 

Závěrečná ustanovení 

1. Záměr obce Tasovice prodat nemovitosti uvedené v článku I této kupní smlouvy byl 

zveřejněn vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dní před projednáním v orgánech obce 

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Záměr obce byl projednán v 

zastupitelstvu obce dne .......... pod číslem zápisu 5/2002. 

2. Smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí občanským zákoníkem, z. č. 40/1964 

Sb. v platném znění. O všech sporech vyplývajících z této smlouvy nebo sporech týkajících se 

jejího porušování, zrušení či neplatnosti rozhodne věcně a místně příslušný soud. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou 

smluvních stran písemnou formou. To platí i pro tuto klauzuli. 

4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech v českém jazyce a ve dvou v jazyce 

německém, zhotovených jako úřední překlad českého textu. Kaţdá smluvní strana obdrţí po 

jednom stejnopise české i německé verze, a čtyři české stejnopisy budou zaslány příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Pro výklad smlouvy a případné spory v souvislosti s ní vzniklé je 

rozhodující česká verze textu smlouvy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, ţe si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, ţe s 

jejím obsahem souhlasí, ţe byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a váţné vŧle, a ţe 

nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na dŧkaz toho 

připojují své vlastnoruční podpisy na všech stejnopisech české i německé verze textu této 



 

 

  

  

 

kupní smlouvy. Současně s tím přikládá prodávající ověřenou kopii usnesení obecního 

zastupitelstva o schválení převodu nemovitostí uvedených v této kupní smlouvě dle § 36 a 

zákona č. 367/90 Sb. o obcích (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

V Tasovicích dne ............................ 

Podpisy stran: ………………...........…. ..................……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 6: Vzorová kupní smlouva, kde je nemovitost přejímána do SJM s existujícím 

věcným břemenem [1] 

Kupní smlouva 
 

uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku níţe uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

účastníky dle svého prohlášení k právním úkonŧm zpŧsobilými, jimiţ jsou:  

1. Emilie Veselá r. č. xxxxxxxx, bytem Dyje č. p. 12/3432 (dále jen prodávající)  

a  

2. manţelé: František Novák, rodné číslo xxxxxxxx, Marie Nováková, rodné číslo xxxxxxxx, oba 

bytem Znojmo, Holandská 1 (dále jen kupující) na straně druhé. 

Článek I 

Předmět koupě 

Prodávající prohlašuje, ţe je na základě dohody o vypořádání společného jmění manţelŧ, 

schválené usnesením Městského soudu Brno ze dne 23. 2. 2000, výlučnou vlastnicí objektu 

pro bydlení č. p. 9 se zastavěnou plochou čís. par. 120 o výměře 215 m
2
 a zahrady čís. par. 

75/1 o výměře 450 m
2
, to vše je zapsáno na LV č. 65 pro obec Tasovice a katastrální území 

Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo. 

Článek II 

Kupní cena 

1. Prodávající touto smlouvou prodává všechny shora uvedené nemovitosti se všemi 

právy a povinnostmi, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně oplocení, trvalých porostŧ 

na pozemcích vysázených a venkovních úprav do společného jmění manţelŧ kupujících. 

Kupující tyto nemovitosti kupují a přijímají do společného jmění manţelŧ. 

2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí 700 000 Kč, tj. slovy sedm 

set tisíc korun českých. 

Článek III 

Úhrada kupní ceny 

Kupní cena bude uhrazena tímto zpŧsobem: Část kupní ceny ve výši 400 000 Kč byla 

uhrazena při sepsání této kupní smlouvy a prodávající potvrzuje její převzetí. Zbývající část 



 

 

  

  

 

kupní ceny ve výši 300 000 Kč uhradí kupující prodávající ve třech stejných splátkách do 30. 

dubna. 2002, a to k 30. 4. 2001, 30. 10. 2001 a 30. 4. 2002. V případě, ţe kupující neuhradí 

některou ze splátek do sjednaného termínu, zavazují se pak uhradit prodávající smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dluţné částky, a to za kaţdý den prodlení. 

Článek IV 

Věcné břemeno prŧjezdu 

1. Kupující berou na vědomí a souhlasí s tím, ţe k pozemku zahrady čís. par. 75/1 o 

výměře 450 m
2
 bylo dohodou o vypořádání SJM mezi prodávající a jejím bývalým manţelem 

Jiřím Veselým jako vlastníkem sousedícího pozemku, p. č. 75/2, zřízeno právo prŧchodu a 

prŧjezdu po cestě ke garáţi, nacházející se na sousedící parcele. Kopie dohody zakládající 

věcné břemeno, jeţ je zapsáno na LV č. 65 v oddílu C, tvoří nedílnou součást této smlouvy 

jako její příloha č. 1. 

2. V dalším prodávající ujišťuje kupující, ţe na převáděných nemovitostech neváznou 

ţádné jiné dluhy, věcná břemena a jiné právní závady. 

Článek V 

Stav nemovitostí, právo uţívání pozemku 

Kupující prohlašují, ţe je jim stav převáděných nemovitostí dobře znám. Nad rámec této 

smlouvy se prodávající zavazuje umoţnit kupujícím uţívat výše uvedené nemovitosti ještě 

před vkladem vlastnického práva do KN, a to počínaje 7. dnem po podpisu této smlouvy 

všemi účastníky. 

Článek VI 

Intabulační doloţka 

1. Smluvní strany vyslovují shodně souhlas s tím, ţe smlouva je podkladem pro zápis 

vlastnického práva k nemovitosti ve výlučný prospěch kupujících. 

2. Obě smluvní strany shodně navrhují, aby Katastrální úřad Znojmo vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil a na nově zaloţený list vlastnictví pro 

obec Tasovice, k. ú. Tasovice nad Dyjí zapsal: 

 V oddílu A – zapsán jako vlastník manţelé: František Novák, rodné číslo 53 12 06/077 a 



 

 

  

  

 

Marie Nováková, rodné číslo 56 55 01/044, oba bytem Znojmo, Holandská 1340. 

 V oddílu B – zapsány převáděné nemovitosti, tj. 

 V oddílu C, zahrada p. č. 75/1 – dohodou ze dne …….. zřízeno věcné břemeno 

prŧchodu a prŧjezdu po cestě ve prospěch vlastníka nemovitosti p. č. 75/2. 

 V oddílu D – bez zápisu 

 V oddílu E – tato smlouva.  

3.  Strany smlouvy prohlašují, ţe se aţ do provedení vkladu dle tohoto článku zdrţí 

jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztíţení tohoto úkonu. 

Článek VII 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí občanským zákoníkem, z. č. 40/1964 

Sb. v platném znění. O všech sporech vyplývajících z této smlouvy nebo sporech týkajících se 

jejího porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně příslušný soud. 

2. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou 

smluvních stran písemnou formou. To platí i pro tuto klauzuli. 

3. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech v českém jazyce. Kaţdá smluvní strana 

obdrţí po jednom stejnopise a čtyři stejnopisy budou zaslány příslušnému katastrálnímu 

úřadu.  

Ve Znojmě dne 11. února 2001                                          Podpisy účastníkŧ (ověřené):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 7: Vzor kupní smlouvy s předkupním právem prodávajícího do zaplacení 

kupní ceny a právem odstoupit od smlouvy při prodlení se zaplacením [1] 

Kupní smlouva 

 
uzavřená dle § 588 a násl. občanského zákoníku níţe uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

účastníky dle svého prohlášení k právním úkonŧm zpŧsobilými, jimiţ jsou:  

1. pan Jiří Veselý, rodné číslo xxxxxxxx, bytem Dyje č. p. 122 (dále jen prodávající)  

a 

2. pan František Novák, rodné číslo xxxxxxxx, bytem Znojmo, Holandská 1 (dále jen 

kupující). 

Článek I 

Předmět smlouvy 

Prodávající tímto prohlašuje, ţe je výlučným vlastníkem objektu pro bydlení č. p. 17 se 

zastavěnou plochou čís. par. 35 o výměře 102 m
2
, dále pak pozemku čís. par. 36 o výměře 

900 m
2
, jenţ je rozdělen na díl 1 zahrada o výměře 700 m

2
 a díl 2 ostatní plocha o výměře 200 

m
2
. Všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 252 pro obec a katastrální území Kadlov, 

okr. Znojmo. 

Článek II 

Kupní cena 

Prodávající touto smlouvou prodává všechny výše uvedené nemovitosti se všemi právy a 

povinnostmi, se všemi součástmi a příslušenstvím včetně oplocení a trvalých porostŧ na 

pozemcích vysázených do výlučného vlastnictví kupujícího za dohodnutou kupní cenu 3 000 

000 Kč (slovy tři miliony korun českých). Kupující nemovitosti dle čl. I kupuje a přijímá do 

svého vlastnictví. 

Článek III 

Uhrazení kupní ceny 

Část kupní ceny ve výši 2 000 000 Kč byla uhrazena při podpisu této smlouvy a prodávající 

potvrzuje tímto její převzetí. Další část kupní ceny ve výši 100 000 Kč bude uhrazena do 20. 



 

 

  

  

 

10. 2001. Zbývající část kupní ceny ve výši 900 000 Kč uhradí kupující prodávajícímu do 30. 

1. 2002.  

Článek IV 

Odstoupení od smlouvy 

Jako zvláštní ustanovení se pro prodávajícího sjednává právo odstoupení od této smlouvy v 

případě, ţe poslední splátka z kupní ceny tak, jak je sjednáno v čl. III této smlouvy, nebude 

vyplacena řádně a včas. Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a její účastníci jsou 

povinni vzájemně si bezvýhradně vrátit plnění do té doby podle této smlouvy poskytnutá. 

Článek V 

Předkupní právo 

1. Kupující tímto zřizuje předkupní právo podle ust. § 602 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 

v platném znění k nemovitostem dle čl. I. 

2. Na základě předkupního práva je kupující, pokud by chtěl některou či všechny 

nemovitosti dle čl. I prodat, povinen nabídnout je ke koupi nejdříve kupujícímu na základě 

písemné nabídky s uvedením kupní ceny, která co do výše v případě překročení částky, 

uvedené v nabídce, musí být řádně zdŧvodněna nově s nastalými okolnostmi, o nichţ nemohl 

vědět. Touto svou nabídkou je kupující jako povinný vázán po dobu dvou měsícŧ. Nedojde-li 

v této lhŧtě k uzavření kupní smlouvy, předkupní právo zaniká. 

3. Předkupní právo dle výše uvedených podmínek trvá po dobu 3 let od podpisu 

smlouvy. 

Článek VI 

Stav nemovitosti 

Prodávající ujišťuje kupujícího, ţe nemovitosti se převádí prosty dluhŧ, věcných břemen a 

jiných právních závad a kupující prohlašuje, ţe si nemovitosti prohlédl a jejich stav mu je 

znám. 

 

Článek VII 

Intabulační doloţka 



 

 

  

  

 

1. Smluvní strany vyslovují shodně souhlas s tím, ţe smlouva je podkladem pro zápis 

vlastnického práva k nemovitosti ve výlučný prospěch kupujících. 

2. Obě smluvní strany shodně navrhují, aby Katastrální úřad Znojmo vklad vlastnického 

práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil a na nově zaloţený list vlastnictví pro 

obec a k. ú. Kadlov zapsal: 

 V oddílu A – zapsán jako vlastník František Novák, rodné číslo 53 12 06/077, bytem 

Znojmo, Holandská 1 

 V oddílu B – zapsány převáděné nemovitosti, tj. 

 V oddílu C, D – bez zápisu 

 V oddílu E – tato smlouva.  

3.  Strany smlouvy prohlašují, ţe se aţ do provedení vkladu dle tohoto článku zdrţí 

jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztíţení tohoto úkonu. 

Článek VIII 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva a z ní vyplývající právní vztahy se řídí občanským zákoníkem, z. č. 40/1964 

Sb. v platném znění. O všech sporech vyplývajících z této smlouvy nebo sporech týkajících se 

jejího porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně příslušný soud. 

2. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou 

smluvních stran písemnou formou. To platí i pro tuto klauzuli. 

3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech v českém jazyce. Kaţdá smluvní strana 

obdrţí po jednom stejnopise a čtyři stejnopisy budou zaslány příslušnému katastrálnímu 

úřadu. 

Ve Znojmě dne 20. 2. 2001                                               Podpisy účastníkŧ: (ověřené)  

 
 
 
 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 8: Kupní smlouva o koupi nově rozděleného pozemku č. 280, příloha dále 

obsahuje geometrický plán nemovitosti na rozdělení pozemku, výpočet výměry parcel, 

výpis z KN a výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN [vlastní] 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 8: Geometrický plán nemovitosti na rozdělení pozemku 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 8: Výpočet výměr parcel 

 
  

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 8: Výpis z katastru nemovitostí 

 
 

 



 

 

  

  

 

 

Příloha č. 8: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 
 



 

 

  

  

 

Příloha č. 9: Vzor ţaloby o uloţení povinnosti uzavřít kupní smlouvu [vlastní]   

Okresní soud v Most 

Moskevská 2 

434 01  Most 

Trojmo. 

Ţalobce: Jan Novák, r.č. ……………, bydliště: ……………………… 

Ţalovaný: Jiří Novotný, r.č. ……………, bydliště: ……………………… 

Soudní poplatek:…………… Kč 

Přílohy: 

 kopie smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne ……… 

 kupní smlouva ze dne ……… 

 výzva ţalobce vŧči ţalovanému ze dne ……… 

 

Ţaloba o uloţení povinnosti uzavřít kupní smlouvu 

I. 

Dne ……… jsem s ţalovaným uzavřel smlouvu o budoucí kupní smlouvě. V ní se ţalovaný 

zavázal, ţe se mnou do ……… uzavře kupní smlouvu, kterou na mne převede za kupní cenu 

…… Kč tyto nemovitosti: rekreační chatu v obci …………, evidenční číslo … na stavební 

parcele č. …, stavební parcelu č. …, výměra …… m2 (zastavěná plocha) a pozemkovou 

parcelu č. …, výměra …… m2 (zahrada), vše zapsané v katastru nemovitosti u Katastrálního 

úřadu v ………… na LV č. …, pro katastrální území ………, obec ……… 

Dŧkaz: 

 výslech účastníkŧ 

 kopie smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne ……… 

 



 

 

  

  

 

II. 

Dne ……… jsem v souladu s článkem 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě vyzval 

ţalovaného, aby svoji povinnost splnil a mnou podepsanou kupní smlouvu, kterou jsem mu 

zaslal, se mnou uzavřel. On však na moji výzvu doposud nereagoval. 

Dŧkaz: 

 výslech účastníkŧ 

 výzva ţalobce ze dne ……… 

 kupní smlouva ze dne ……… 

III. 

Na základě výše uvedeného navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek: 

„Ţalobce se ţalovaným uzavírají dnem právní moci tohoto rozhodnutí následující kupní 

smlouvu:  

(následuje celý text příslušné kupní smlouvy)“ 

V Mostě dne ……… 

 

Jan Novák, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

Příloha č. 10: Vzor trestního oznámení k podvodnému jednání při uzavření kupní 

smlouvy na byt [vlastní] 

P O L I C I E  Č E S K É  R E P U B L I K Y  

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE  

Územní odbor SKPV  

Oddělení hospodářské kriminality 

Václava Řezáče 224/3  

434 75       MOST 

 

Č. j. Most 8. dubna 2010 

 Počet listŧ: 2 

Protokol o trestním oznámení 

Na oddělení hospodářské kriminality v Mostě,  dne 08.04.2010 v 12:30 hodin oznámil(a) 

jméno, příjmení: Jindřich Novák 

jméno, příjmení(rodné):  

datum narození:  

místo narození:  

Trvalé bydliště: 

 

Současné bydliště: 

 tel.:  

Adresa pro účely doručování: 

tel.: 

Adresa zaměstnavatele: 

Místo zaměstnání: 

 

Postavení v zaměstnání: 

Prŧkaz totoţnosti:                                                                      stav:  

K věci: 

Podvodné jednání při uzavření kupní smlouvy na byt 

P o u č e n í :  

Podle § 158 odst. 2 tr. řádu vás upozorňuji na odpovědnost za uvedení vědomě nepravdivých údajů, zejména na trestný čin 

křivé obvinění podle § 345 tr. zákoníku, pomluva podle § 184 tr. zákoníku, poškozování cizích práv podle § 181 tr. zákoníku, 

nadržování podle § 366 trestního zákoníku a přestupek křivé vysvětlení podle § 47a odstavec 1 zákona číslo 200/1990 Sb. 

Podle § 100 odst. 2 tr. řádu máte právo odepřít výpověď, jestliže byste způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému 

příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám 

v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmy byste právem pociťoval jako újmu vlastní.  

Podle § 100 odst. 3 tr. řádu odepřít výpověď nemůže ten, kdo má stran trestného činu, jehož se výpověď týká, oznamovací 

povinnost podle trestního zákona. 

Podle § 2 odst. 14 tr. řádu máte právo používat svůj mateřský jazyk nebo jazyk, o kterém prohlásíte, že jej ovládáte.  



 

 

  

  

 

Podle § 55 odst. 2 tr. řádu máte právo žádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod 

kterým budete v trestním spisu veden, jestliže zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že Vám nebo osobě blízké v souvislosti 

s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení základních práv. 

Po skončení výslechu vám bude protokol předložen k přečtení, nebo, požádáte-li o to, bude vám přečten. Máte právo žádat o 

jeho doplnění, provedení oprav či změn, aby byl v souladu s Vaší výpovědí.  

Pokud o to požádáte, budete do jednoho měsíce vyrozuměn o provedených opatřeních. 

 

Vyjádření oznamovatele: 

Tímto podávám trestní oznámení na Jana Nováka, se kterým jsem sepsal dne 8.1.2010 v Mostě, ul. J. 

Skupy čp. 2241 kupní smlouvu o prodeji bytu. Kopii kupní smlouvy včetně dalších dokumentŧ 

přikládám ke spisovému materiálu. Jan Novák mi jeho byt nabídl za částku 1000000,-Kč, kdy 250000,-

Kč jsem mu předal ihned po sepsání uvedené kupní smlouvy.  Při sepsání smlouvy jsem se dohodl s 

„prodávajícím“ Janem Novákem, ţe do čtrnácti dnŧ od sepsání kupní smlouvy, převede jeho byt na 

katastrálním úřadu v Mostě na mou osobu a tudíţ dne 22.1.2010 mi předá klíče od jeho bytu. Zbývající 

část z kupní ceny jsem se mu zavázal splatit do dvou měsícŧ formou hotovosti k jeho rukám. Od 

sepsání kupní smlouvy jsem pana Nováka neviděl a jeho tel. číslo je nedostupné. Dále jsem zjistil, ţe 

byt, který jsem od něho koupil vlastní jeho sestra Adéla Nováková. Pan Novák mi při podpisu kupní 

smlouvy ukázal kopii z výpisu z KN k předmětnému bytu, kde jsem vyčetl, ţe je napsán na jeho osobu. 

Tato kopie byla špatně viditelná a nejednalo se o originální výpis……………………………………… 

     To je vše, co bych chtěl k celé věci uvést. 

Neţádám, abych byl (a) vyrozuměn(a) o učiněných opatřeních. 

 Po poučení dle § 43 odst. 3 tr. řádu se jako poškozený připojuji  k trestnímu řízení s nárokem 

na náhradu škody ve výši 250000,-Kč a současně navrhuji, aby soud v odsuzujícím rozsudku uloţil 

obţalovanému povinnost nahradit tuto škodu.  

To je vše co jsem chtěl k věci uvést, text protokolu o trestním oznámení mi byl hlasitě diktován a 

souhlasí s tím, co jsem uvedl, po skončení zápisu jsem měl moţnost si jej znovu pozorně pročíst, s jeho 

obsahem souhlasím, neţádám v něm ţádných změn ani doplnění a jako správný jej podepisuji dne 

08.04.2010 v 13:05 hodin. 

 

Za policejní orgán Přítomen: Zapsal: Oznamovatel: 

oznámení přijal:    

   Jindřich Novák 

 

 

 

 

 


