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Příloha č. 1: Nájemní smlouva 
Zdroj: NOVÁKOVÁ, Helena. Nájemné, ceny služeb a způsob jejich rozúčtování. Str.   , vlastní úprava. 

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA 
 

uzavřená podle § 685 a §686 občanského zákoníku mezi smluvními stranami: 
 
Jiří Kudrna, narozen 31. 1. 1951, r. č.: 510131/165, 
bytem Borová 225, 386 00, 
 
dále jen „pronajímatel“ 
a 
Vojtěch Bělovský, narozen 8. 12. 1949, r. č.: 491208/351, 
bytem Březová 142, 456 00, 
 
dále jen „nájemce“. 
 

Článek I. 
Předmět nájmu 

 
Pronajímatel přenechává nájemci do užívání na dobu určitou od 1. ledna 2010 do 31. března 2012 byt 
v 2. podlaží domu č. p. 1482, ulice Lipová, č. or. 44 v Hradci Králové. 
Byt má kuchyň, tři pokoje a dále předsíň, koupelnu a WC, komoru a spíž. K bytu rovněž náleží sklepní 
box a balkón. 
 
Podlahová plocha místnosti pro výpočet nájemného: 
kuchyň  8 m2 
předsíň  5 m2 
pokoj  20,8 m2 
pokoj  22 m2 
pokoj  19,6 m2 
koupelna 3,8 m2 
WC  2,5 m2 
komora  2 m2 
sklep  3 m2 
spíž  1,5 m2 

 
Stav bytu a rozsah jeho vybavení je uveden v pasportu bytu. 
 

Článek II. 
Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu 

 
1. Nájemné se stanoví 

a) jako smluvní nájemné ve výši 8 500 Kč měsíčně; zvyšovat se bude vždy k 1. 1. o procento 
míry inflace. 
b) nájemné za vybavení bytu následujícími zařizovacími předměty: kuchyňská linka, dřez, 
lednice, pračka, osvětlení ve všech pokojích, včetně koupelny, WC a komory. 
c) zálohy na úhradu za plnění spojena s užíváním bytu se stanoví podle platných cenových 
předpisů. Skutečná výše úhrady za služby se zúčtuje se zaplacenými zálohami na jednotlivé 
druhy služeb vždy do 31. března následujícího roku. 



 

 

2. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a zálohy na úhradu za služby do 5. dne měsíce, 
za který se platí nájemné. Nezaplatí-li nájemce nájemné a zálohy na úhradu služeb do pěti dnů 
po tomto termínu, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile dlužné částky 
za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. 
 
3. Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí 
s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode den, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce 
uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost 
ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností dle § 711 odst. 2 písm. b) 
občanského zákoníku. 
 

Článek III. 
Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu 

 
Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu jsou upraveny v § 687 až § 695 občanského zákoníku. 
Rozsah finanční spoluúčasti nájemce na úhradě nákladů na opravy a údržbu bytu jsou uvedeny 
v článku IV. Zvláštní ujednání. pokud není v nájemní smlouvě rozsah sjednán, hradí nájemce drobné 
opravy bytu související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, které jsou vymezeny 
v § 5 a § 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. 
 

Článek IV. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Nájemce se zavazuje hradit kromě nákladů na drobné opravy a nákladů spojených s údržbou náklady 
na všechny opravy a výměny všech předmětů vnitřního vybavení bytu včetně nákladů spojených s jejich 
dovozem a instalací. 
 
2. Nájemce se zavazuje, že v případě skončení nájmu v bytě uvedené předměty ponechá. Nájemce 
bere na vědomí, že předměty v bytě zabudované se stávají trvalou součástí bytu, pokud dojde k zániku 
nájmu bytu, nemůže je odebrat. Nájemce současně prohlašuje, že předměty, které svým nákladem 
pořídil, pronajímateli daruje. 
 
3. Pronajímatel se zavazuje, že v případě skončení nájmu poskytne nájemci přiměřenou náhradu 
za předměty, které nájemce svým nákladem pořídil a v bytě ponechá. 
 
4. pronajímatel bere na vědomí, že mu nepřísluší nárok na nájemné za vybavení bytu, které pořídil 
nájemce vlastním nákladem. 
 
 
Hradec Králové, 20. prosince 2009 
 
 

Podpis pronajímatele: Podpis nájemce: 
 

………………………………………………. 
 

………………………………………………. 
Jiří Kudrna Vojtěch Bělovský 

 
 



Příloha č. 2: Smlouva o výstavbě 

Zdroj: OLIVOVÁ, Květa a KUBA, Bohumil. Byty a katastr nemovitostí. Str. 272 – 291, vlastní úprava. 

 

SMLOUVA O VÝSTAVBĚ 
 

Smluvní strany: 
 

Jiří Kudrna, narozen 31. 1. 1951, r. č.: 510131/165, bytem Borová 225, 386 00 
a 
Vojtěch Bělovský, narozen 8. 12. 1949, r. č.: 491208/351, bytem Březová 142, 456 00 
a 
Hana Holečková, narozena 25. 8. 1949, r. č.: 495825/465, bytem Lipová 187, 328 00 
dále jen „stavebníci“ 
 

uzavírají podle ustanovení § 17 a následujících zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující 
smlouvu o výstavbě: 

 

I. 
Stavebníci si navzájem listinami doložili, že disponují prostředky, potřebnými k realizaci této smlouvy, 

a prohlašují, že je v jejich společném zájmu prostřednictvím této smlouvy zhotovit dům s jednotkami, přičemž 
níže jimi určené jednotky budou zhotovovány do jejich vlastnictví nebo do společného jmění manželů. 

Stavebníci se seznámili s typovou projektovou dokumentací domu, kterou vypracovala projektová 
kancelář Bytoprojekt a. s., se sídlem Vinohradská 1, Praha 2, IČ 123 648 769, a s listinami, prokazujícími právní 
vztah k pozemku parc. č. 1856/4, ostatní plocha, o výměře 2.650 m2, katastrální území Kněževes, který je 
v majetku Obce Kněževes, a v souladu s územním plánem byl zastupitelstvem určen k prodeji za účelem 
zastavění obytnou stavbou. 

Stavebníci se seznámili s návrhem kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1865/4, ostatní plocha, o výměře 
2.650 m2, Katastrální území Kněževes, který jim za Obec Kněževes předložil její starosta pan Václav Michal. 

Stavebníci se seznámili s nabídkou stavební firmy Bytostav s. r. o., se sídlem Vlašská 2842/12, Praha 4, 
IČ 447 581 253, která je schopna realizovat výstavbu domu podle projektu projektové kanceláře Bytoprojekt a. s., 
formou smlouvy o dílo, jejíž obecný návrh jim rovněž předložila, a která podle ustanovení § 58 zákona č. 50/1976 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 542 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění zachovává 
ve smlouvě o dílo smluvním stranám této smlouvy o výstavbě status stavebníků. 
 

II. 
Stavebníci se zavazují, že do 10 dnů ode den uzavření této smlouvy opatří úředně ověřeným 

vlastnoručním podpisem text kupní smlouvy, který jim před uzavřením této smlouvy předložila Obec Kněževes. 
Předmětem kupní smlouvy je prodej pozemku parc. č. 1865/4, ostatní plocha, o výměře 2.650 m2, katastrální 
území Kněževes, prodávajícím – obcí Kněževes, a koupě tohoto pozemku do spoluvlastnictví stavebníků ve výši 
ideálních podílů pro každého z nich, stanovených níže. 

Pan Vojtěch Bělovský se zavazuje, že za strany prodávající a kupující podá na Katastrální úřad 
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ návrh na vklad práv podle dotčené kupní smlouvy 
do katastru nemovitostí, a po vkladu práv do katastru nemovitostí opatří na náklady stavebníků výpis z katastru 
nemovitostí, zejména pro potřeby stavebního řízení. 

Stavebníci se zavazují, že do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy předloží panu Ing. Lubomíru 
Rychlému požadavky na drobné změny v typovém projektu na stavbu obytného domu, přičemž tyto změny 
nesmějí vést ke změně výměr celkové podlahové plochy žádné jednotky, zakreslené v typovém projektu. Ing. 
Lubomír Rychlý se zavazuje, že navržené změny neprodleně nechá odsouhlasit stavebníky, a poté je projedná 
s Bytoprojektem a. s., a zabezpečí, aby jím byly zapracovány do projektu pro účely stavebního povolení. Řádně 
vyhotovený projekt ke stavebnímu povolení Ing. Lubomír Rychlý od Bytoprojektu a. s. za stavebníky převezme 
a předá jej panu Vojtěchu Bělovskému. 

Pan Vojtěch Bělovský se zavazuje, že neprodleně poté, co po zápisu spoluvlastnických práv stavebníků 
k němu obdrží výpis z katastru nemovitostí na pozemek, který bude dotčen výstavbou domu s jednotkami, 
a projekt tohoto domu a další listiny potřebné pro účely stavebního řízení, zajistí na příslušných úřadech vydání 
souhlasu se stavbou podle projektu, potřebného pro účely stavebního řízení, a poté všechny takové listiny spolu 
s projektem doručí na stavební úřad, spolu s žádostí stavebníků o stavební povolení. 

JUDr. Kateřina Líbalová se zavazuje, že za stavebníky vypracuje a poté stavebnímu úřadu odešle 
žádost o kolaudaci řádně zhotoveného domu s jednotkami. 



 

 

III. 
Stavebníci se zavazují, že poté, kdy stavební úřad vydá stavební povolení, které nabude právní moci, 

zhotoví jako stavebníci na pozemku parc. č. 1865/4, ostatní plocha, o výměře 2.650 m2, katastrální území 
Kněževes, stavbu domu s níže specifikovanými jednotkami, a to do dvaceti měsíců ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení. 
 

IV. 
Stavebníci se v souladu s typovým projektem dohodli, že při výstavbě domu s jednotkami, který zhotoví, 

budou pořízeny následující jednotky: 
 

1. Jednotka č. 101, kterou je garáž, umístěná v 1. podzemním podlaží domu. 
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace – elektroinstalační rozvody a k nim připojené instalační 
předměty světla, zásuvky, vypínače. 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, stropu a podlahy a vnější stranou garážových vrat. 
Celková podlahová plocha jednotky je 16,2 m2. 
 

2. Jednotka č. 102, kterou je garáž, umístěná v 1. podzemním podlaží domu. 
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace – elektroinstalační rozvody a k nim připojené instalační 
předměty světla, zásuvky, vypínače. 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, stropu a podlahy a vnější stranou garážových vrat. 
Celková podlahová plocha jednotky je 16,2 m2. 
 

3. Jednotka č. 103, kterou je garáž, umístěná v 1. podzemním podlaží domu. 
Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace – elektroinstalační rozvody a k nim připojené instalační 
předměty světla, zásuvky, vypínače. 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, stropu a podlahy a vnější stranou garážových vrat. 
Celková podlahová plocha jednotky je 16,2 m2. 
 

4. Jednotka č. 01, kterou je byt 3 + 1, umístěný v 1. podlaží domu. 
Jednotka č. 01 se skládá z: 
Kuchyně 10,5 m2 Šatny 3,3 m2 
Jídelny 16,0 m2 Komory 8,0 m2 
Pokoje 22,8 m2 Koupelny 4,1 m2 
Ložnice 18,5 m2 WC 2,2 m2 
Haly 10,7 m2 Sklepa 6,3 m2 
Lodžie 5,0 m2 – nezapočítává se do podl. pl. jednotky, spol. část domu 
 

Vybavení náležící k jednotce: 
a) listovní schránka 1 ks e) vana 1 ks 
b) zvonek 1 ks f) WC mísa 1 ks 
c) plynový sporák 1 ks g) umývadlo 1 ks 
d) kuchyňská linka 1 ks h) vestavěná skříň 7 ks 
 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, 
plynu, elektroinstalace, odpady, apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
a) nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu, 
b) nenosné příčky, 
c) vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní a vnější strany dveří a oken, příslušných 
k bytu, 
d) vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 
Celková podlahová plocha jednotky s příslušenstvím je 102,4 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Jednotka č. 02, kterou je byt 4 + 1, umístěný v 1. podlaží domu. 
Jednotka č. 02 se skládá z: 
Kuchyně 10,5 m2 Šatny 3,3 m2 
Jídelny 16,0 m2 Komory 5,5 m2 
Pokoje 24,0 m2 Koupelny 4,1 m2 
Ložnice 18,0 m2 WC 2,2 m2 
Haly 10,7 m2 Sklepa 6,3 m2 
Pokoje 18,0 m2 
Lodžie 5,0 m2 – nezapočítává se do podl. pl. jednotky, spol. část domu 
 

Vybavení náležící k jednotce: 
a) listovní schránka 1 ks e) vana 1 ks 
b) zvonek 1 ks f) WC mísa 1 ks 
c) plynový sporák 1 ks g) umývadlo 1 ks 
d) kuchyňská linka 1 ks h) vestavěná skříň 7 ks 
 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, 
plynu, elektroinstalace, odpady, apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
a) nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu, 
b) nenosné příčky, 
c) vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní a vnější strany dveří a oken, příslušných 
k bytu, 
d) vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 
Celková podlahová plocha jednotky s příslušenstvím je 113,1 m2. 
 

6. Jednotka č. 03, kterou je byt 3 + 1, umístěný v 1. podlaží domu. 
Jednotka č. 03 se skládá z: 
Kuchyně 10,5 m2 Šatny 3,3 m2 
Jídelny 16,0 m2 Komory 8,0 m2 
Pokoje 22,8 m2 Koupelny 4,1 m2 
Ložnice 18,5 m2 WC 2,2 m2 
Haly 10,7 m2 Sklepa 6,3 m2 
Lodžie 5,0 m2 – nezapočítává se do podl. pl. jednotky, spol. část domu 
 

Vybavení náležící k jednotce: 
a) listovní schránka 1 ks e) vana 1 ks 
b) zvonek 1 ks f) WC mísa 1 ks 
c) plynový sporák 1 ks g) umývadlo 1 ks 
d) kuchyňská linka 1 ks h) vestavěná skříň 7 ks 
 

Součástí jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody včetně vodoměru a uzavíracích ventilů, 
plynu, elektroinstalace, odpady, apod.), kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů před jednotkou. 
 

K vlastnictví jednotky dále patří: 
a) nášlapné vrstvy podlah a stropní vystrojení prostor v místnostech bytu, 
b) nenosné příčky, 
c) vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní a vnější strany dveří a oken, příslušných 
k bytu, 
d) vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) 
od elektroměru pro danou jednotku. 
Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnějších oken. 
Celková podlahová plocha jednotky s příslušenstvím je 102,4 m2. 
 
 



 

 

Stavebníci se podle ustanovení § 18 odst b) zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
dohodli, že každý z nich bude vlastnit následující jednotky: 
 

Jiří Kudrna jednotku č. 01 a 101, 
Vojtěch Bělovský jednotku č. 02 a 102, 
Hana Holečková jednotku č. 03 a 103. 
 

IV. 
Spolu se vznikem rozestavěných jednotek vznikne stavebníkům vlastnictví jednotek 

se spoluvlastnickými podíly ke společným částem obytného domu, kterými jsou: 
a) základy, včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, 
b) střecha, 
c) hlavní svislé a vodorovné nosné konstrukce, 
d) rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny včetně hlavní pojistkové skříně, domovní elektroinstalace 
ve společných částech, jímky, 
e) okapy a jiné klempířské výrobky, 
f) ohradní zdi u domu a ohrazení pro popelnice, 
g) chodníky u domu, 
h) vnější i vnitřní schodiště, okna, dveře a dveře lodžií ve společných prostorách, přím přístupné ze společných 
částí, 
i) rozvody telekomunikací, radiokomunikací, včetně domovních antén, 
j) komíny, 
k) lodžie včetně zábradlí přístupné z chodeb a bytů, 
l) větrací šachty, světlíky, 
m) terasy u domu. 
 

Celkem je vlastníkům výše uvedených jednotek společných 230,7 m2 společných prostorů společných 
částí domu s jednotkami. Lodžie přístupné z bytu jsou v užívání vlastníka příslušného bytu. Spoluvlastnický podíl 
ke společným částem domu s jednotkami se stanoví jako poměr výměry podlahové plochy jednotky k součtu 
výměr podlahových ploch všech jednotek v domě s jednotkami. Takto stanovený podíl je následující: 
Vlastník jednotky č. 101 má na spol. částech podíl ve výši 162/3665 
Vlastník jednotky č. 102 má na spol. částech podíl ve výši 162/3665 
Vlastník jednotky č. 103 má na spol. částech podíl ve výši 162/3665 
Vlastník jednotky č. 01 má na spol. částech podíl ve výši 1024/3665 
Vlastník jednotky č. 02 má na spol. částech podíl ve výši 1131/3665 
Vlastník jednotky č. 03 má na spol. částech podíl ve výši 1024/3665 
Celkem 3665/3665 

 

Vzhledem k tomu, že stavebníci si touto smlouvou stanovili, kdo z nich bude vlastnit každou z jednotek 
v domě, je spoluvlastnický podíl na společných částech domu náležející jednotlivým stavebníkům z titulu 
vlastnictví dvou jednotek – bytu a garáže následovný: 
 

Jiří Kudrna z titulu vlastnictví jednotky č. 01 a 101 celkem = 1186/3665, 
Vojtěch Bělovský z titulu vlastnictví jednotky č. 02 a 102 celkem = 1293/3665, 
Hana Holečková z titulu vlastnictví jednotky č. 03 a 103 celkem = 1186/3665. 
 

Vlastníci výše uvedených jednotek jsou povinni umožnit revize, opravy a údržbu společných částí domu 
s jednotkami uvedených výše a přispívat na ně podle dále stanovených podmínek. 
 

VII. 
Práva k pozemku parc. č. 1865/4, ostatní plocha, o výměře 2.650 m2, katastrální území Kněževes, 

budou, jak je v této smlouvě sjednáno dříve, podrobně upravena v kupní smlouvě, uzavřené mezi obcí Kněževes 
a stavebníky. 

Spoluvlastnické podíly stavebníků k pozemku parc. č. 1865/4, ostatní plocha, o výměře 2.650 m2, 
katastrální území Kněževes, budou v kupní smlouvě stanoveny shodně se spoluvlastnickými podíly příslušejícími 
k jednotkám – bytu a garáži, které budou ve vlastnictví každého ze stavebníků, a to následovně: 
Jiří Kudrna celkem = 1186/3665, 
Vojtěch Bělovský celkem = 1293/3665, 
Hana Holečková celkem = 1186/3665. 



 

 

Pozemek parc. č. 1865/4, ostatní plocha, o výměře 2.650 m2, katastrální území Kněževes, mají právo 
užívat, a povinnost podílet se na jeho údržbě, všichni vlastníci jednotek v domě. 
 

VIII. 
Stavebníci si na základě cenové mapy obce Kněževes a podle cenové nabídky firmy Bytostav s. r. o., 

která bude zhotovitelem domu s jednotkami, stanovili, vedle způsobu ocenění věcného plnění nebo jeho náhrady 
uvedených vpředu, výši nákladů na pořízení pozemku a stavby na něm, způsob financování kupní ceny pozemku 
a stavebních nákladů a výši a lhůty splatnosti příspěvků takto: 

 

a) Cena pozemku je podle cenové mapy stanovena na částku 800,-- Kč/m2, tj. 2650 x 800 = 2.120.000,-- Kč. 
 

b) Maximální cena díla – domu s jednotkami dle cenové nabídky firmy Bytostav s. r. o. je stanovena jako součet 
cen za jednotlivé typy jednotek takto: 
 

jednotka 4 +1 = 1.500.000,-- Kč, 
jednotka 3 + 1 = 1.350.000,-- Kč, tj. celkem 2 x 1.350.000 = 2.700.000,-- Kč, 
jednotka – garáž = 200.000,-- Kč, tj. celkem 3 x 200.000 = 600.000,-- Kč, 
Celkem a) + b): 5.420.000,-- Kč. 
 

c) Stavebník se spoluvlastnickým podílem k pozemku 1293/3665, zaplatí za pozemek poměrnou část kupní ceny 
ve výši 748.000,-- Kč. Každý ze stavebníků se spoluvlastnickým podílem k pozemku 1186/3665, zaplatí 
za pozemek poměrnou část kupní ceny ve výši 686.000,-- Kč. 
 

d) Každý ze stavebníků zaplatí ke dni uzavření smlouvy o dílo na výstavbu domu s jednotkami složenkou na účet 
firmy Bytostav s. r. o. zálohu ve výši 10 % z ceny bytu a garáže, které nabude do vlastnictví podle této smlouvy. 
Úhradu zálohy složí při podpisu smlouvy o dílo. Dále každý ze stavebníků zaplatí ke dni předání staveniště firmě 
Bytostav s. r. o. prostřednictvím složenky další zálohy ve výši 40 % z ceny bytu a garáže. Dále každý 
ze stavebníků zaplatí do deseti dnů po dokončení hrubé stavby domu s jednotkami prostřednictvím složenky 
firmě Bytostav s. r. o. zálohu ve výši 40 % ceny bytu a garáže. Deset procent ceny bytu a garáže, které každý 
ze stavebníků nabude do svého vlastnictví podle této smlouvy, zaplatí každý ze stavebníků ke dni kolaudace díla, 
tj. poté, co řádně zhotovená stavba domu s jednotkami bude protokolárně stavebníky převzata ke kolaudaci. 
 

IX. 
Stavebníci se dohodli na zásadách a povinnostech, souvisejících se správou obytného domu, 

s opravami a údržbou společných částí obytného domu a s užíváním jednotek v obytném domě, přičemž tyto 
zásady jsou zakotveny ve stanovách společenství vlastníků jednotek. 

 

X. 
Stavebníci se dohodli, že stavbu domu s jednotkami před zahájením výstavby pojistí, protože podle 

ustanovení § 542 odst. 1 obchodního zákoníku, podle kterého bude uzavřena smlouva o dílo a kterým se bude 
řídit výstavba domu s jednotkami, budou vlastníky zhotovované věci, a tudíž ponesou nebezpečí škody na ní. 
 

XI. 
Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro účely stavebního řízení, 

jedno pro zápis jednotek do katastru nemovitostí, zbývající pro každou ze smluvních stran. 
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými všemi 

smluvními stranami. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou: schémata všech jednotek a společných částí obytného 
domu v jednotlivých podlažích. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

Smluvní strany přečetly text smlouvy, prohlašují, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že smlouva 
nebyla sepsána ani uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ji opatřují svými 
vlastnoručními podpisy, čímž tuto smlouvu uzavírají. 
 
 

Březová, 20. září 2010 
 
 
 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 
Jiří Kudrna Vojtěch Bělovský Hana Holečková 

 



Příloha č. 3: Smlouva o převodu jednotky 

Zdroj: HOLEJŠOVSKÝ, Josef a kol. Společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Str. 389 – 392, 

vlastní úprava. 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
Smluvní strany: 
 

manželé: 
Baloun Jan, narozen 8. 1. 1948, r. č.: 480108/6106 a 
Balounová Jaroslava, narozena 22. 6. 1950, r. č.: 505622/8100, 
oba bytem Bělá nad Svitavou 148, 569 05 
jako prodávající 
a 
Jura Pavel, narozen 12. 6. 1950, r. č.: 500612/1268, 
bytem Bělá nad Svitavou 153, 569 05 
jako kupující 
 

uzavírají 
podle ustanovení § 6 odst. 3 a následujících zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům 
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BytZ“), tuto 

kupní smlouvu: 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Prodávající příslušnými listinami kupujícímu doložili, že jsou vlastníky bytu č. 1 v domě č. p. 148 
na pozemku st. parc. č. 1819 v katastrálním území Bělá nad Svitavou, spoluvlastníky společných částí 
označeného domu o velikosti spoluvlastnického podílu 883/3468 a spoluvlastníky funkčně souvisejících 
pozemků stavební parcely č. 1819, zastavěná plocha, o výměře 150 m2, a pozemkové parcely č. 1820, 
zahrada, o výměře 650 m2, oba v katastrálním území Bělá nad Svitavou. 
 

2. Nemovitosti, které tvoří předmět převodu podle této smlouvy, byly oceněny znaleckým posudkem, 
který vypracoval Ing. arch. Jaroslav Petr pod č. j. 10/08-PeJ dne 2. 1. 2008. 
 

II. 
Předmět převodu 

1. Prodávající touto smlouvou do vlastnictví kupujícího na níže uvedenou kupní cenu prodávají: 
a) jednotku č. 1, kterou je byt 2 +1, situovaný v prvním podlaží domu č. p. 148, na pozemku 
st. parc. č. 1819, katastrální území Bělá nad Svitavou a  
b) spoluvlastnický podíl o velikosti 883/3468 k pozemkům st. parc. č. 1819, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemková parc. č. 1820, zahrada, oba v katastrálním území Bělá nad Svitavou. 
 

2. Spolu s vlastnictvím jednotky – bytu č. 1 přechází na kupujícího spoluvlastnický podíl na společných 
částech domu o velikosti 883/3468. Spoluvlastnický podíl na společných částech domu se řídí 
vzájemným poměrem podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě; nesmí být 
samostatným předmětem převodu. 
 

III. 
Kupující prohlašuje, že se seznámil s prohlášením vlastníka, které je uloženo u dále vedeného správce 
domu, se zásadami o správě domu a jeho společných částí a s oprávněními a povinnostmi vlastníků 
z nich plynoucími, se znaleckým posudkem, a ze si předmět převodu osobně prohlédl a byt č. 1 v domě 
č. p. 148 na pozemku parc. č. 1819, katastrální území Bělá nad Svitavou, a spoluvlastnický podíl 
o velikosti 883/3468 na pozemcích st. parc. č. 1819, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemková 
parc. č. 1820, zahrada, oba katastrální území Bělá nad Svitavou, bez výhrad, tak jak stojí a leží, 
se všemi oprávněními a závazky z toho plynoucími a za cenu sjednanou níže do svého vlastnictví 
a spoluvlastnictví kupuje. 
 



 

 

IV. 
Kupní cena a její úhrada 

1. Prodávající a kupující se dohodli na kupní ceně za byt a podíl na společných částech domu 
a na pozemcích, které jsou předmětem převodu, v celkové výši Kč 800.000,--. V rámci dohody 
o smluvní kupní ceně smluvní strany sjednaly, že z celkové smluvní ceny činí cena jednotky-bytu 
a spoluvlastnického podílu na společných částech domu Kč 720.000,-- a cena spoluvlastnického podílu 
na pozemcích činí Kč 80.000,--. 
 

2. Kupující uhradil prodávajícím kupní cenu ve výši Kč 800.000,-- ke dni uzavření této smlouvy 
v hotovosti oproti písemnému potvrzení prodávajících o jejím přijetí. 
 

V. 
Nabytí vlastnictví a spoluvlastnictví k nemovitostem, přechod nebezpečí škody 

1. Kupující nabude vlastnictví k bytu, k němu příslušejících spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu a spoluvlastnický podíl k pozemkům vkladem výše sjednaných práv do katastru nemovitostí. 
 

2. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Správní poplatek při návrhu na vklad hradí kupující. 
 

3. Nebezpečí nahodilé zkázy a škody přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, jinak dnem faktického převzetí nemovitostí, pokud k němu dojde dříve. 
 

VI. 
Závazky kupujícího 

1. Převádějící prohlašují, že v souladu s BytZ správu domu vykonává do doby ustavení orgánů 
společenství vlastníků v domě správě, jímž je Bytová s. r. o. se sídlem Květinová č. p. 165, 60 Březová 
nad Svitavou, IČ 568 488 165, OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl V, vložka 456, zastoupen 
Ing. Václavem Drahošem. 
 

2. Kupující se zavazuje, že se správcem označeným v předchozím odstavci uzavře smlouvu o správě 
domu a jeho společných částí, kterou je každý vlastník jednotky povinen uzavřít. 
 

3. Kupující se zavazuje, že bude využívat oprávnění a plnit povinnosti stanovené obecně závazným 
předpisy a specifikované v prohlášení vlastníka a ve smlouvě o správě domu a jeho společných částí. 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Prodávající a kupující prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům. 
 

2. Tato smlouva o třech stranách textu je pořízena v 5 vyhotoveních, z nichž po vkladu práv do katastru 
nemovitostí po jednom obdrží každý z prodávajících a jedno kupující. Dvě vyhotovení jsou určena 
pro potřeby katastrálního úřadu. 
 

3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. 
 
 
 

Bělá nad Svitovou, 27. dubna 2010 
 
 
 

Prodávající: 
 

Kupující: 

…………............................ …………............................ 
Jan Baloun 

 
Pavel Jura 

……………………………...  
Jaroslava Balounová  

 



Příloha č. 4: Návrh na vklad vlastnického práva k jednotce a spoluvlastnického podílu k pozemkům 
Zdroj: HOLEJŠOVSKÝ, Josef a kol. Společenství vlastníků jednotek z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Str. 378 - 379, 

vlastní úprava. 

 

 
 
Katastrální úřad pro Pardubický kraj 
Katastrální pracoviště Svitavy 
Lanškrounská 2a 
568 02   Svitavy 
 
 

Bělá nad Svitavou, 27. dubna 2010 
 
 

Věc: Návrh na vklad práv do katastru nemovitostí 
 
 
 
Podle ustanovení § 4 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účastníci řízení, kterými 
jsou 
 
manželé: 
Baloun Jan, narozen 8. 1. 1948, r. č.: 480108/6106 a 
Balounová Jaroslava, narozena 22. 6. 1950, r. č.: 505622/8100, 
oba bytem Bělá nad Svitavou 148, 569 05 
jako prodávající 
a 
Jura Pavel, narozen 12. 6. 1950, r. č.: 500612/1268, 
bytem Bělá nad Svitavou 153, 569 05 
jako kupující 
 

navrhují: 
 
1. vklad vlastnického práva k bytu č. 1 v domě č. p. 148, na pozemku st parc. č. 1819, katastrální území 
Bělá nad Svitavou; k vlastnictví bytu přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech domu 
o velikosti 883/3468, a 
 
2. spoluvlastnický podíl o velikosti 883/3468 k pozemkům st. parc. č. 1819, zastavěná plocha a nádvoří, 
a parc. č. 1820, zahrada, oba v katastrálním území Bělá nad Svitavou, 
 
a to pro kupujícího, uvedeného výše podle přiložené kupní smlouvy. 
 
Příloha: 5 vyhotovení kupní smlouvy 
 
Za účastníky řízení: 
 
 
 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 
Jan Baloun Jaroslava Balounová Pavel Jura 

 
 


