
Příloha č. 1:          SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - vzor 

 

Smlouva uzavřená mezi 

 

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

(dále jen povinný z věcného břemene) 

 

a 

 

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

(dále jen oprávněný z věcného břemene) 

 

uzavírají tuto 

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 

I. 

1. Povinný na základě § 1 zákona č. 172/91 Sb. je vlastníkem pozemku p.č. ……………., 

zapsaného na LV ……………... 

2. Na uvedeném pozemku jsou se souhlasem povinného na základě kolaudačního rozhodnutí 

vydaného Stavebním úřadem v …………….. pod č.j. …………………….., ze dne …………, 

v právní moci dne …………….., umístěné inženýrské sítě - plynové potrubí, které jsou ve 

vlastnictví oprávněného. Originál kolaudačního rozhodnutí tvoří přílohu č. 1a této smlouvy a 

její nedílnou součástí. 

3. Pro vyznačení věcných břemen na části pozemku byl vypracován geometrický plán č. 

………………………… ze dne ……………… potvrzený Katastrálním úřadem, kdy tento 

vydal souhlas dne ………………..  pod čj. …………………… (dále jen Geometrický plán). 

Originál geometrického plánu tvoří přílohu č. 1b této smlouvy a její nedílnou součástí. 

II. 

1. Věcná břemena jsou zřizována povinným z věcných břemen pro vlastníka inženýrských sítí 

- plynové potrubí jako oprávněného z věcných břemen za účelem provozování inženýrských 

sítí. Touto smlouvou se zřizují práva odpovídající věcným břemenům, a to: 

a) právo vstupu na pozemky, chůze a jízdy a pro vlastníka inženýrských sítí specifikovaných 

v článku I. bodech 2. a 3. této smlouvy jako oprávněného z věcných břemen, a v souvislosti s 

výkonem jeho vlastnických práv a povinností i pro třetí osoby 

b) právo zřízení, uložení a provozování inženýrských sítí a povinnost provádění správy, 

údržby, oprav a úprav předmětu věcných břemen jak oprávněným z věcných břemen, tak v 

nezbytném rozsahu i třetími osobami 

c) povinnost oprávněného uvést po provedených činnostech na své náklady pozemek do 

původního stavu. 



2. Oprávněný práva odpovídající věcným břemenům v rozsahu uvedeném výše přijímá a 

naopak povinný se zavazuje tato práva strpět. 

3. Oprávněný se zavazuje, že při realizaci práv odpovídajících věcným břemenům v rozsahu 

uvedeném výše bude šetřit práva povinného z věcných břemen. 

4. Veškeré škody, které by vznikly povinnému nebo třetím osobám při realizaci práv z 

věcných břemen oprávněným nebo jím pověřenými třetími osobami, jdou plně k tíži 

oprávněného. 

5. Práva odpovídající věcným břemenům specifikovaná v bodu 1. tohoto článku této smlouvy 

zřizuje povinný jako závazná po dobu existence inženýrských sítí specifikovaných v článku I., 

bodech 2. a 3. a zavazuje se tato práva strpět, a oprávněný tato práva, odpovídající věcným 

břemenům, včetně povinností specifikovaných v této smlouvě přijímá. Zánikem předmětných 

inženýrských sítí zanikají příslušná věcná břemena, a to i jednotlivě. 

III. 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o věcných břemenech je uzavřena a sjednaná 

jednorázová finanční náhrada je stanovena v souladu se Zásadami pro uzavírání smluv o 

zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve 

vlastnictví povinného (dále jen cena věcných břemen). Výpočet ceny věcných břemen z této 

smlouvy je uveden v příloze 1c této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. 

2. Vypracování znaleckého posudku na ocenění věcných břemen pro potřeby povinného 

zajistí na své náklady oprávněný, s tím, že jedno originální paré znaleckého posudku je 

oprávněný povinen předat povinnému při podpisu této smlouvy. 

3. Cenu věcných břemen se oprávněný zavazuje uhradit nejdéle do 30 dnů po podání návrhu 

na vklad práv odpovídajících věcným břemenům na Katastrální úřad, a to bankovním 

převodem na účet povinného vedený u ………………, č.ú. ………………., variabilní symbol 

……………….. 

4. Cena věcných břemen bude uhrazena na základě vystavené faktury, o kterou požádá 

oprávněný povinného včas. Poté má oprávněný možnost uhradit cenu věcných břemen v 

náhradním termínu do dalších 30 dnů po uplynutí lhůty podle bodu 3. tohoto článku (dále jen 

prodloužená lhůta). 

5. Nebude-li ve lhůtě uvedené v bodu 3. tohoto článku cena věcných břemen zaplacena je 

oprávněný povinen zaplatit povinnému smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

6. Pro případ nezaplacení ceny věcných břemen ani v prodloužené lhůtě se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení po uplynutí prodloužené lhůty. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné na účet povinného specifikovaný v bodu 3. tohoto článku. 

Uplatněním smluvních pokut nezaniká právo povinného na náhradu škody. 

 

 



IV. 

1. Nebude-li ani v prodloužené lhůtě sjednaná cena věcných břemen uhrazena, má povinný 

právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. Tímto úkonem se smlouva i věcná břemena ruší. 

Odstoupení je účinné doručením tohoto písemného projevu vůle oprávněnému. 

2. Povinný má právo v případě odstoupení od smlouvy umístěné inženýrské sítě odstranit a 

dotčené pozemky uvést do původního stavu nebo jejich odstranění a uvedení do původního 

stavu zajistit na náklady oprávněného. Nezahájí-li povinný práce k odstranění inženýrských 

sítí do 30-ti dnů od odstoupení od této smlouvy je oprávněný pro tento případ povinen 

umístěné inženýrské sítě z dotčených pozemků odstranit a pozemky uvést do původního stavu 

na své náklady nejpozději do 90-ti dnů od účinku odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinou smlouvou jinak. 

V. 

1. Na základě této smlouvy lze v katastru nemovitostí zapsat na list vlastnictví č. ……………. 

pro katastrální území ……………………, vedený u Katastrálního úřadu pro ………………. 

kraj, Katastrální pracoviště ………………..  práva odpovídající věcným břemenům ve 

prospěch vlastníka inženýrských sítí – plynové potrubí. 

2. Povinný a oprávněný vstoupí do práv odpovídajících věcným břemenům z této smlouvy 

vkladem práv věcných břemen dle této smlouvy do Katastru nemovitostí. 

3. Oprávněný se zavazuje na svůj náklad podat návrh na vklad do 3 pracovních dní po 

podpisu této smlouvy a jednu kopii návrhu na vklad opatřenou originálním podacím razítkem 

a číslem jednacím řízením se zavazuje oprávněný předat bezodkladně povinnému. 

VI. 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 

vůle. Dále prohlašují, že jim je tato smlouva srozumitelná a že nebyla uzavřená ani v tísni ani 

za nevýhodných podmínek. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou plně způsobilí k 

právním úkonům. Tato smlouva zavazuje i právní nástupce obou smluvních stran. Tato 

smlouva o zřízení věcných břemen nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět výlučně písemně ve formě 

posloupně číslovaných dodatků k této smlouvě. 

2. Tato smlouva o zřízení věcných břemen je vyhotovena v sedmi stejnopisech s tím, že čtyři 

stejnopisy budou předloženy příslušnému Katastrálnímu úřadu pro účely vkladu práv 

odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí, dva stejnopisy obdrží povinný a 

jeden oprávněný. 

3. V ostatním se tento smluvní vztah řídí platným právním řádem ČR. 

V ……………….  dne …………………. 

  

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

             Povinný         Oprávněný 



Příloha č. 2:  ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA – vzor 

Výhradní zprostředkovatelská smlouva 
 

uzavřená podle § 774 a násl. Občanského zákoníku 

 

Mezi 

……………………………………………. se sídlem ………………………………………, 

IČ ……………………, DIČ …………………….., zastoupená ………...……….……………, 

na základě plné moci ze dne ……………………….. 

jako zprostředkovatel na straně jedné 

 

a 

 

....................................................…, r.č. .............................., bytem........................................., 

stav …................................. 

jako zájemce na straně druhé 

 

I. 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zprostředkovatele vyvíjet veškerou potřebnou činnost 

vedoucí k prodeji níže specifikovaných nemovitostí ve vlastnictví zájemce třetí straně a 

závazek zájemce zaplatit za tuto činnost zprostředkovateli odměnu. Do této činnosti spadá 

i právní servis: příprava kupní smlouvy, popřípadě smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

(bude-li její uzavření třeba), zajištění úschovy kupní ceny či její části v advokátní úschově, 

příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zajištění vyhotovení 

znaleckého posudku.  

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena jako smlouva výhradní a zájemce 

není oprávněn pověřit stejnou činností jinou osobu. 

3.  Nemovitosti zájemce jsou definovány následujícím způsobem: 

 

Budova č.p. .................................., část obce …………………….……............. na pozemku 

p.č.………………….. 

 

Pozemek p.č…………………..……………, pozemek p.č………….……………, pozemek 

p.č……………………     

  

     k.ú................................................................., obec.................................................................. 

 (dále jen „Nemovitosti“). 

4. Zájemce prohlašuje, že Nemovitosti nemají žádné právní ani faktické vady, zejména že na 

nich neváznou zástavní práva, věcná břemena či nájemní práva a jeho dispozice s 

Nemovitostmi není nijak omezena s výjimkou ……………………………..………………. 

 

II. 

1. Zájemce stanovil nabídkovou kupní cenu Nemovitostí popsaných v ust. I.3., ve výši 

……………………………Kč (slovy: ................................................................Kč). 

Smluvní strany se dohodly, že zprostředkovatel je oprávněn nabídkovou cenu Nemovitostí 

snížit jen na základě písemného souhlasu zájemce.  

2. Zprostředkovatel má nárok za činnost dle této smlouvy na odměnu ve výši ...............% + 

DPH z realizované kupní ceny Nemovitostí nebo na pevnou provizi ve výši 

...........................................Kč (slovy: ........................................................Kč). Tato provize 

zahrnuje veškerý výše uvedený právní servis, který souvisí s prodejem (převodem) 

Nemovitostí na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. 



3. Zájemce podpisem této smlouvy uděluje zprostředkovateli plnou moc k uzavření smlouvy 

o rezervaci koupě Nemovitostí (dále jen „Rezervační smlouva“), k přijetí rezervačního 

depozita popř. k zrušení Rezervační smlouvy a vrácení rezervačního depozita. Smluvní 

strany se dohodly, že složené rezervační depozitum bude při uzavření kupní smlouvy či 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní (bude-li uzavřena) započteno jako první splátka kupní 

ceny Nemovitostí.  

4. Zprostředkovatel má nárok na odměnu v případě, že zájemce uzavře kupní smlouvu nebo 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní (bude-li uzavřena) na shora uvedené Nemovitosti 

během trvání této smlouvy. Stejně tak má Zprostředkovatel nárok na odměnu v případě 

uzavření kupní smlouvy i po skončení trvání této smlouvy s třetí osobou (nebo osobou této 

třetí osobě blízkou), se kterou byl seznámen prostřednictvím zprostředkovatele. Nárok na 

odměnu vzniká okamžikem uzavření některé ze smluv dle tohoto odstavce a odměna je 

splatná do …… dnů po podpisu dané smlouvy.  

5. Pokud třetí osobu jako kupujícího najde zájemce sám bez přispění zprostředkovatele, 

poskytne zprostředkovatel zájemci slevu z provize zprostředkovatele ve výši ………..%. 

6. Pokud bez vážných důvodů nedojde k podpisu kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní ze strany třetí osoby jako kupujícího a zájemci vznikne na základě ujednání 

Rezervační smlouvy právo na smluvní pokutu, má Zprostředkovatel právo na odměnu za 

činnost dle této smlouvy ve výši …….% sjednané výše smluvní pokuty, na kterou vznikne 

zájemci nárok.   

 

III. 

1. Zájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že souhlasí se všemi způsoby inzerce a 

propagace prodeje shora uvedených Nemovitostí. Zájemce prohlašuje, že souhlasí, aby 

kupní cena či její část byla hrazena prostřednictvím úvěru a zavazuje se poskytnout k 

jejímu vyřízení součinnost. 

2. Zájemce se zavazuje umožnit zprostředkovateli na základě vzájemné domluvy prohlídky 

Nemovitostí a informovat jej neprodleně o překážkách, které brání dočasně prohlídky 

uskutečnit. 

3. Zájemce se zavazuje, že nejpozději do ……… dnů po obdržení zprávy zprostředkovatele, 

že byla uzavřena Rezervační smlouva, uzavře s třetí osobou smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní či kupní smlouvu o prodeji Nemovitostí.  

 

IV. 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to v délce trvání …….. měsíců. 

2. Smlouva končí: 

2.1. písemnou dohodou smluvních stran; 

2.2. písemnou výpovědí smluvní strany s výpovědní dobou končící poslední den kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně, 

a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu; 

 Písemná výpověď musí být doručena druhé smluvní straně, přičemž účinky výpovědi 

nastávají dnem, kdy byla druhé straně doručena na výše uvedenou adresu.   

3.   Pokud nedojde k ukončení smlouvy postupem dle ustanovení IV. 2.1. nebo IV2.2 tohoto 

článku, tato smlouva se automaticky prodlužuje o další 1 měsíc a to i opakovaně. 

4.   Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nelze vypovědět a její trvání se prodlužuje o 

……. dnů v případě, že bude uzavřena Rezervační smlouva.  

 

  



V. 

1. V případě, že by některé ustanovení smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, 

nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po 

vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného 

ustanovení. 

2. Podepsáním této smlouvy obě smluvní strany potvrzují, že smlouvu četly, souhlasí s ní, 

uzavřely ji svobodně a vážně. 

3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou smluvních stran 

formou písemného dodatku. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba s platností originálu s tím, že 

každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

 

 

V ………………..…… dne ..................                 

 

 

 

 

 

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

                zprostředkovatel      zájemce 

 

 

  



Příloha č. 3:       SMLOUVA O REZERVACI KOUPĚ NEMOVITOSTI - vzor 

 v nabídce realitní kanceláře 
 

Uzavřená dle ustanvení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Manželé ………………………………….. 

jako zájemce na straně první 

dále jako „Vlastník“ níže uvedených nemovitostí na straně jedné, zastoupený na základě plné 

moci společností …………………………………….., se sídlem ……………………………, 

IČ: ……………………., zastoupena …………………………………., na základě plné moci 

ze dne ……………,  

dále jako „Zprostředkovatel“  

 

a 

 

1.2. …………………………….., r.č………………., bytem: ………………………….., rodinný 

stav : ……………………….. 

dále jako „Zájemce“ na straně druhé 

 

uzavírají na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních 

a s úmyslem být touto smlouvou právně vázány 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 

 

smlouvu o rezervaci koupě nemovitostí v nabídce realitní kanceláře 

 

takto: 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zprostředkovatel, jakožto realitní kancelář poskytující realitní a zprostředkovatelské služby, 

byl na základě Smlouvy o poskytování realitních služeb ze dne …………………. vlastníkem 

následujících nemovitostí:   

 

Nemovitost:   ……………………....... (parcelní, popisné nebo evidenční číslo) 

Katastrální území:  ……………………….... 

Obec:   …………………………. 

 

(dále jen „Nemovitosti“) pověřen zprostředkováním jejich prodeje.   

2.2. Zájemce má zájem o koupi Nemovitostí uvedených v odstavci 2.1. této smlouvy, a to za 

celkovou kupní cenu ve výši …………………………,- Kč (slovy: ………………………… 

korun českých). 

2.3. Zájemce potvrzuje, že si Nemovitosti před uzavřením této smlouvy prohlédl způsobem 

obvyklým při seznámení s Nemovitostmi, jejichž prodej je prováděn za účasti 

Zprostředkovatele, a hodlá uzavřít kupní smlouvu, na základě které za shora uvedenou cenu 

Nemovitosti koupí (dále jen „Kupní smlouva“). 

2.4. Vlastník se touto smlouvou zavazuje, že po dobu ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do 

dne ……………. nebude nabízet prodej Nemovitostí třetím osobám. Uvedená lhůta je 

rezervační lhůtou ve prospěch Zájemce. Vlastník se dále zavazuje, že případným dalším 

třetím osobám sdělí, že Nemovitosti jsou již rezervovány ve prospěch Zájemce. 



2.5. Vlastník tímto upozorňuje Zájemce na tyto právní povinnosti a omezení vlastnického práva 

vztahující se k nemovitosti: 

 

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

 

 

3. Rezervační poplatek 

Za rezervaci Nemovitostí a jako zálohu na kupní cenu Nemovitostí v nabídce 

Zprostředkovatele složí Zájemce Vlastníkovi prostřednictvím Zprostředkovatele rezervační 

poplatek ve výši …………………………,- Kč (slovy: …………………….. korun českých), 

a to v hotovosti při podpisu této smlouvy, oproti předání potvrzení o úhradě rezervačního 

poplatku. / nejpozději do …………….. složením na bankovní účet č. ………………….., 

vedený u ……………..... ve formě směnky vlastní vystavené na řad Zprostředkovatele znějící 

na částku ………………., s doložkou „Bez protestu“ a splatnou dne …………….. 

 

Sjednaný rezervační poplatek bude v den uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (bude-li 

uzavírána) nebo přímo kupní smlouvy započítán na úhradu kupní ceny Nemovitostí, uvedené 

v odstavci 2.2. této smlouvy. 

 

V případě, že nebude rezervační poplatek Zájemcem uhrazen v souladu s  odstavcem 3.1. této 

smlouvy, tato smlouva se od počátku ruší vyjma ustanovení o smluvní pokutě dle odstavce 

4.3. této smlouvy. 

 

 

4. Uzavření kupní smlouvy 

4.1. Zájemce se zavazuje, že nejpozději do skončení rezervační lhůty uvedené v odstavci 2.4. této 

smlouvy uzavře za účasti Zprostředkovatele s Vlastníkem smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

(dále jen „Smlouva budoucí“) a následně, nejpozději do ………………………., Kupní 

smlouvu nebo rovnou Kupní smlouvu. 

4.2. Při uzavření Smlouvy budoucí (bude-li uzavírána) nebo přímo Kupní smlouvy mezi 

Vlastníkem a Zájemcem bude zaplacený rezervační poplatek v plné výši započten na úhradu 

kupní ceny za převod vlastnictví k Nemovitostem. Doplatek kupní ceny bude vypořádán 

prostřednictvím advokátní úschovy.  

4.3. Nebude-li Smlouva budoucí (bude-li uzavírána) nebo přímo Kupní smlouva dle odstavce 4.1. 

této smlouvy uzavřena řádně a v termínu stanoveném touto smlouvou nebo nebude-li řádně a 

včas uhrazen rezervační poplatek, má Vlastník nárok na  

smluvní pokutu ve výši rezervačního poplatku. V takovém případě je Vlastník oprávněn 

započíst zaplacený rezervační poplatek vůči smluvní pokutě sjednané v předchozí větě.  

4.4. Nebude-li Smlouva budoucí (bude-li uzavírána) nebo přímo Kupní smlouva uzavřena ve 

sjednané lhůtě pro překážky na straně Vlastníka Nemovitostí či Zprostředkovatele, je Vlastník 

povinen vrátit rezervační poplatek Zájemci po marném uplynutí rezervační lhůty dle odstavce 

2.4. této smlouvy, a to do pěti pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zájemce k vrácení 

rezervačního poplatku. Smluvní strany se dohodly, že rezervační poplatek bude Zájemci 

vrácen i v případě, pokud přes veškerou jeho součinnost mu nebude poskytnut úvěr na 

financování koupě nemovitostí alespoň ve výši ….......% ze sjednané kupní ceny (čl. 2.2 této 

smlouvy) a Zájemce o tomto předloží nejpozději do ……. dnů po podpisu této smlouvy 

potvrzení vydané hypotečním specialistou …………………………………. . 

4.5. Rezervační poplatek je až do doby uzavření Smlouvy budoucí (bude-li uzavírána) nebo přímo 

Kupní smlouvy resp. započtení na smluvní pokutu dle odstavce 4.3. této smlouvy majetkem 

Zájemce. 



5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Zájemce poskytuje Zprostředkovateli souhlas, aby tento v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jím 

poskytnuté osobní údaje, obsažené v této smlouvě, dotaznících Zprostředkovatele či 

Zájemcem jinak Zprostředkovateli sdělené, a to po dobu trvání této smlouvy a po dobu 

nejdéle dalších deseti (10) let od jejich poskytnutí. Poskytnutý souhlas může Zájemce 

kdykoliv odvolat. 

5.2. Zájemce tímto prohlašuje, že je zákazníkem Zprostředkovatele a dává mu tímto v souladu s § 

7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 

zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů 

dobrovolně souhlas, aby mu v budoucnu zasílal na jeho elektronický kontakt pro 

elektronickou poštu všechny formy sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb 

nebo image jejího podniku a reklamu (obchodní sdělení). 

5.3. Zájemce si je vědom toho, že má kdykoli jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem 

zdarma nebo na účet Zprostředkovatele odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého 

elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy a to buď zasláním informace o 

tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení nadále zasílány na platnou adresu 

odesílatele obchodního sdělení, jehož jménem se komunikace uskutečňuje nebo zasláním této 

informace poštou na adresu sídla Zprostředkovatele. 

5.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření do konce rezervační 

lhůty uvedené v odstavci 2.4. smlouvy s tím, že uplynutím této doby nezaniká závazek 

Zájemce uhradit Vlastníkovi smluvní pokutu podle odstavce 4.3. této smlouvy. 

5.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá 

Zprostředkovatel, jedno Zájemce a jedno Vlastník.  

5.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumějí všem jejím ustanovením, 

která odpovídají jejich svobodně a vážně projevené vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy 

způsobem smluvní strany zavazujícím.  

 

 

V ……………………… dne ……………………. 

 

 

 

 

 

 

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

    Vlastník                                                                                Zájemce 
 

  



Příloha č. 4:  SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ - vzor 

uzavřená v souladu s ustanovením §50a zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami 

 

1) ………………………, trvale bydlištěm ……………………………………………….  

 (dále jen „Budoucí prodávající") 

a 

 

2) ………………………., trvale bydlištěm ……………………………………………… 

 (dále jen „Budoucí kupující“) 

 

uzavřena tato  

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
 

I. 

Budoucí prodávající prohlašuje a činí nepochybným, že má na základě Smlouvy kupní ze dne 

……………, právní účinky vkladu práva ke dni ……..., dle které katastrální úřad provedl 

zápis vlastnického práva pod č.j. V-……….... ve svém výlučném vlastnictví nemovitost 

…………. číslo, o výměře …. m
2
 v k.ú. ……………, obec ………….. (dále jen 

„Nemovitost“).  

(Vlastnické právo k výše uvedené nemovitosti je zapsáno na LV č. ………….. vedeném 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště ……………… pro k.ú. 

…………………., obec …………………). 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do …………. uzavřou kupní smlouvu o prodeji 

výše uvedené Nemovitosti. Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva bude mezi nimi 

uzavřena v následujícím znění:  

 

--------------------------------------- začátek textu kupní smlouvy  ----------------------------------- 

 

KUPNÍ SMLOUVA 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami 

 

1) …………………………………………, trvale bydlištěm ……………………………………… 

(dále jen „Prodávající") 

a 

 

2) ………………………………………., trvale bydlištěm ……………………………………….. 

(dále jen „Kupující“) 

 

uzavřena tato  



 

Kupní smlouva 
 

I. 

Prodávající prohlašuje a činí nepochybným, že má na základě Smlouvy kupní ze dne 

………….., právní účinky vkladu práva ke dni …………..., dle které katastrální úřad provedl 

zápis vlastnického práva pod č.j. V-…………….….. ve svém výlučném vlastnictví nemovitost 

………………….. o výměře ……….. m
2
 v k.ú. ……………….…..…, obec …………..………. (dále 

jen „Nemovitost“).  

(Vlastnické právo k výše uvedenému pozemku je zapsáno na LV č. ….. vedeném Katastrálním 

úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště …..…………. pro k.ú. ……………, 

obec ………………..). 

 

II. 

Předmětem koupě podle této smlouvy je nemovitost č. …………………. o výměře ……
2
 v k.ú. 

……………………………. popsaný v čl. I. této smlouvy, a to se všemi trvalými porosty a dalším 

příslušenstvím.  

 

III. 

Prodávající touto smlouvou prodává Kupujícím Nemovitost spolu se všemi součástmi a 

příslušenstvím a spolu s veškerými právy a povinnostmi s touto Nemovitostí spojenými 

v hranicích, jak ona sama prodávanou Nemovitost vlastní a užívá a Kupující tuto Nemovitost 

do svého společného jmění manželů přijímají. 

 

IV. 

1) Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena prodávané Nemovitosti činí:  

 

………………………..……..,-Kč (slovy: …………..........………………. Korun českých) 
Tato kupní cena je konečná. 

2) Smluvní strany se dále dohodly, že kupní cena bude Kupujícími zaplacena následujícím 

způsobem:  

a) první část kupní ceny ve výši ………………………..,- Kč zaplatil Kupující na 

základě Smlouvy o rezervaci koupě nemovitostí ze dne ……………… a 

b) druhou část kupní ceny ve výši ……………………..,-Kč zaplatí Kupující 

prostřednictvím advokátní úschovy u …………………………, advokáta se sídlem 

v ………………………………… , ev.č. …………………., IČ: ……………… /dále jen 

„Advokát“/, když tato částka byla již před podpisem této smlouvy složena na 

bankovní účet Advokáta č. ……………………./………. vedený u 

………………………... Smluvní strany se dohodly, že tato část kupní ceny bude 

Prodávajícímu z advokátní úschovy zaplacena dle podmínek sjednaných v Dohodě 

o depozitní úschově uzavřené smluvními stranami a Advokátem dne 

………………………    

 

V. 

1) Prodávající prohlašují, že předmětná Nemovitost nemá žádné právní vady, zejména že na 

ní neváznou žádné dluhy, nájemní práva, věcná práva ani jiné právní povinnosti.   

2) Prodávající prohlašují, že neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně 

předmětu této smlouvy zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru 

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



ohledně předmětu této smlouvy podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně 

rozhodnuto.  

3) Prodávající se zavazují, že do dne vkladu vlastnického práva ve prospěch Kupujících 

podle této kupní smlouvy nezřídí ve prospěch třetích osob žádná výše uvedená práva a ani 

jinak předmětnou Nemovitost nezatíží.  

4) Kupující prohlašují, že si předmětný Pozemek řádně prohlédli a je jim znám jeho současný 

věcný stav a neshledali na Pozemku žádné zjevné vady, na které by nebyli upozorněni 

Prodávajícím a v tomto stavu Pozemek kupují.  

5) V případě, že se tvrzení Prodávajících uvedená v čl. V. odst. 1) a 2) této smlouvy ukážou 

jako nepravdivá, a to bez ohledu na zavinění Prodávajících, nebo v případě, že 

Prodávající poruší závazek uvedený v čl. V. odst. 3) této smlouvy, je Kupující pro právní 

vady věci oprávněn od této smlouvy odstoupit; v takovém případě se smlouva ruší od 

počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit již navzájem poskytnutá plnění podle této 

smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného projevu 

vůle o odstoupení Prodávajícím na adresu uvedenou výše. Stejné právní účinky jako 

doručení má i oznámení přepravce pověřeného doručením zásilky o tom, že zásilku 

obsahující písemný projev vůle o odstoupení nebylo možné doručit, přestože byli 

Prodávající o uložení zásilky řádně vyrozuměni, nebo protože Prodávající odmítli zásilku 

převzít. 

6) Podle předchozího ustanovení se posuzují účinky doručení i jiných písemností 

doručovaných mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou. 

 

VI. 

1) Smluvní strany se zavazují, že současně s podpisem této kupní smlouvy podepíší i návrh na 

vklad vlastnického práva předmětné Nemovitost ve prospěch Kupujících podle této 

smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou 

součinnost potřebnou pro vyřízení převodu vlastnického práva k Nemovitosti. 

2) Daň z převodu nemovitostí platnou v zákonné výši v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb. 

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí hradí Prodávající.  

 

VII. 

Smluvní strany se zavazují pro případ, že by nedošlo ke vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí ve prospěch Kupujících podle této smlouvy pouze z důvodů nesplnění zákonných 

podmínek pro povolení vkladu, že uzavřou do 14 dnů od zamítavého rozhodnutí katastrálního 

úřadu dodatek k této smlouvě nebo novou kupní smlouvu, tak aby byly vytýkané vady 

odstraněny, případně, že na pokyn katastrálního úřadu do 14 dnů tuto kupní smlouvu či návrh 

na vklad náležitě doplní. 

 

VIII. 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

2) Vlastnické právo k předmětné Nemovitosti nabývají Kupující se všemi právy a 

povinnostmi dnem jeho vkladu do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu 

vlastnického práva vznikají na základě rozhodnutí o povolení vkladu zpětně ke dni, kdy 

byl návrh na vklad vlastnického práva doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.  

3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, 

že tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni, či za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé vůle smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy.  



4) Tato smlouva má čtyři strany a vyhotovuje se v devíti vyhotoveních, přičemž Prodávající a 

Kupující obdrží po jednom vyhotovení, jedno si ponechá Advokát a zprostředkovatel 

prodeje a pět zbývajících bude podáno spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu. 

 

--------------------------------------- konec textu kupní smlouvy  ------------------------------------- 

 

III. 

1) Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena prodávaného Pozemku bude činit: 

……………………..…..,-Kč (slovy: ………………….…………..……,- Korun českých) 
Tato kupní cena je konečná. 

2) Smluvní strany se dále dohodly, že kupní cena bude Budoucími kupujícími složena 

následujícím způsobem:  

a) první část kupní ceny ve výši ……………………...,-Kč zaplatil Budoucí kupující 

na základě Smlouvy o rezervaci koupě nemovitostí ze dne ………….. 

b) druhou část kupní ceny ve výši ……………………..,-Kč zaplatí Budoucí kupující 

prostřednictví advokátní úschovy u ………………………., advokáta se sídlem 

v ………………………….., ev.č. ………………….., IČ: ………………… (dále 

jen „Advokát“), když tato částka bude Budoucími kupujícími nejpozději do 

………………….. složena na bankovní účet Advokáta č. …………………/……., 

vedený u …………………………………..   

3) Smluvní strany se dohodly, že část kupní ceny dle odst. 2, písm. b této části smlouvy 

bude z advokátní úschovy u Advokáta Budoucí prodávající zaplacena následujícím 

způsobem: 

a) peněžní částka ve výši ……………………...,-Kč nejpozději do 5 pracovních dnů 

poté, co bude Advokátovi předložen list vlastnictví, na kterém budou Budoucí 

kupující vedeni jako vlastníci Nemovitosti a nebude na něm zapsáno žádné 

omezení vlastnického práva s výjimkou případných omezení vlastnického práva 

zřízených Budoucími kupujícími nebo vzniklých v době vlastnictví Nemovitosti 

Budoucími kupujícími. Tato částka bude vyplacena na následující účty: 

 částka ve výši …………………….,-Kč na bankovní účet č. 

…………………/……, vedený u ……………… a 

 částka ve výši ………………..,-Kč na bankovní účet č. ………………/……..  

pod variabilním symbolem …………., vedený u …………………………….. 

b) peněžní částka ve výši …………….…,-Kč nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co 

bude Advokátovi předloženo daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí 

s razítkem podatelny prokazujícím jejich řádné podání na příslušný finanční úřad. 

Tato částka bude zaplacena na bankovní účet Finančního úřadu v ……………. za 

účelem zaplacení daně z převodu nemovitostí v souvislosti s prodejem Nemovitosti.   

4)  Smluvní strany se dohodly, že o způsobu vypořádání části kupní ceny prostřednictvím 

advokátní úschovy sjednané v odst. 3 této části smlouvy uzavřou s Advokátem nejpozději 

do 10 dnů po podpisu této smlouvy dohodu o depozitní úschově.   

 

IV. 

Budoucí prodávající jsou povinni uzavřít výše uvedenou kupní smlouvu, jen pokud Budoucí 

kupující složí část kupní ceny do advokátní úschovy způsobem sjednaným v části III., odst. 2) 

této smlouvy.  



E. 

Budoucí kupující prohlašují, že si předmětnou Nemovitost řádně prohlédli a je jim znám její 

současný věcný stav a neshledali na Nemovitosti žádné zjevné vady, na které by nebyli 

upozorněni Budoucími prodávajícími a v tomto stavu Nemovitost za podmínek v této 

smlouvě sjednaných koupí.  

 

F. 

1) Nedojde-li do sjednaného data k uzavření kupní smlouvy dle části II. této smlouvy 

z důvodu na straně Budoucích kupujících bez zavinění Budoucího prodávajícího, zejména 

pokud nedojde k řádnému složení doplatku kupní ceny do sjednané úschovy u Advokáta, 

má Budoucí prodávající po předchozím písemném upozornění Budoucích kupujících, ve 

kterém bude Budoucím kupujícím poskytnuta dodatečná 10 denní lhůta ke splnění této 

povinnosti, po marném uplynutí této dodatečné lhůty právo na smluvní pokutu ve výši 

………………………,- Kč (slovy: ……………………….. korun českých), která se tímto 

sjednává. Budoucí kupující jsou povinni tuto smluvní pokutu zaplatit do …. dnů po 

uplynutí dodatečné lhůty.  

2) Nedojde-li do sjednaného data k uzavření kupní smlouvy dle části II. této smlouvy 

z důvodu na straně Budoucí prodávající bez zavinění Budoucích kupujících, mají Budoucí 

kupující po předchozím písemném upozornění Budoucí prodávající, ve kterém bude 

Budoucí prodávající poskytnuta dodatečná 10 denní  lhůta  ke splnění této povinnosti, po 

marném uplynutí této dodatečné lhůty právo na smluvní pokutu ve výši 

………………….,- Kč  (slovy: …………………. korun českých), která se tímto 

sjednává. Budoucí prodávající je povinna tuto smluvní pokutu zaplatit do …. dnů po 

uplynutí dodatečné lhůty.  

3) Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku na některou z pokut sjednaných 

v odst. 1) nebo 2) této části smlouvy, má kterákoli ze stran právo od této smlouvy 

odstoupit. V případě oprávněného odstoupení od této smlouvy se smlouva od počátku ruší, 

s výjimkou ustanovení o smluvních pokutách podle této smlouvy, která zůstávají 

v platnosti. 

 

G. 

1) Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým 

právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním 

znění. 

2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, 

že tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé vůle smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy. 

Tato smlouva má šest stran a vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních. 

 

 

V …………………… dne …………………….. 

 

 

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

        Budoucí prodávající          Budoucí kupující 



  



Příloha č. 5:   DOHODA O DEPOZITNÍ ÚSCHOVĚ  

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – vzor 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

1. ……………………………., trvale bydlištěm………………………………  

(dále jen „Prodávající“) 

 

2. ……………………………., trvale bydlištěm ……………………………… 

(dále jen „Kupující“) 

 

3. ………………………….…, se sídlem ………………………………..…..... 

evidenční číslo ………………………, IČ: ………………………… 

(dále jen „Advokát“)  

 

tuto 

 

dohodu o depozitní úschově finančních prostředků 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Prodávající a Kupující shodně prohlašují, že uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí kupní o 

budoucím prodeji nemovitostí (dále jen „Smlouva“), ……………..……. o výměře ……..m
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v k.ú. …………………. (dále jen „Nemovitost“) zapsaného na listu vlastnictví č. …………. 

u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště …………………. 

(dále jen „Katastrální úřad“). Ve Smlouvě se Kupující zavázali uhradit Prodávajícímu 

prostřednictvím úschovy u Advokáta část kupní ceny za převod Nemovitosti ve výši 

………………………………….,-Kč.  

 

1.2. Advokát podpisem této dohody (dále jen „Dohoda“) potvrzuje, že se s obsahem Smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní ze dne …………… podrobně seznámil.  

 

II. Předmět Dohody 

2.1. Kupující se zavazuje, že nejpozději do ………… složí na depozitní účet Advokáta 

vedený u ……………………………….., číslo ………………………/………., do úschovy 

část kupní ceny ve výši ………………..,-Kč (slovy: ……………………………. korun 

českých).  

 

2.2. Advokát je povinen poté, co na jeho účet bude poukázána celá částka kupní ceny ve výši 

………………………....,-Kč a po splnění dalších podmínek, uhradit Prodávajícím kupní cenu 

z úschovy takto:  

 

a) peněžní částku ve výši ……………..….,-Kč nejpozději do …. pracovních dnů poté, 

co bude Advokátovi předložen list vlastnictví, na kterém budou Kupující vedeni 

jako vlastníci Nemovitosti a nebude na něm zapsáno žádné omezení vlastnického 

práva s výjimkou případných omezení vlastnického práva zřízených Kupujícími 

nebo vzniklých v době vlastnictví Nemovitosti Kupujícími. Tato částka bude 

vyplacena na následující účty: 

 částka ve výši …………....,-Kč na bankovní účet č. ……………………/…..., 

vedený u …………………………….. a 



 částka ve výši …………….,-Kč na bankovní účet č. …………………/……  

pod variabilním symbolem ……………….., vedený u ………………………. 

b) peněžní částku ve výši ………………...,-Kč nejpozději do …. pracovních dnů poté, 

co bude Advokátovi předloženo daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí 

s razítkem podatelny prokazujícím jejich řádné podání na příslušný finanční úřad. 

Tato částka bude zaplacena na bankovní účet Finančního úřadu v …………………. 

za účelem zaplacení daně z převodu nemovitostí v souvislosti s prodejem 

Nemovitosti a bude vyplacena na bankovní účet č. ………………………./………..  

pod variabilním symbolem ……………….   

2.3. Pokud nedojde ke splnění podmínek pro výplatu peněz z advokátní úschovy ani do …. 

měsíců po složení peněz do advokátní úschovy, je Advokát povinen vrátit Kupujícím 

nevyplacenou peněžní částku na bankovní účet, ze kterého byla poukázána, a to nejpozději do 

…. pracovních dnů poté, co k tomu bude Kupujícími písemně vyzván a zároveň mu bude 

prokázáno, že u Katastrálního úřadu neprobíhá vkladové řízení týkající se převodu 

vlastnického práva k Nemovitosti na Kupující. Jinak je Advokát povinen vyčkat na ukončení 

probíhajícího vkladového řízení a po jeho ukončení dále postupovat dle této Dohody. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Vztahy Dohodou blíže neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy a dále 

přísl. stavovskému předpisu o depozitních úschovách (č. 7/2004 Věstníku ČAK).  

 

3.2. Tato Dohoda je sepsána ve 3 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. 

Advokátu náleží veškeré přírůstky k částce úschovy vzniklé po dobu od složení Kupní ceny 

do úschovy po výplatu částky, resp. částek úschovy. 

 

 

V ……………………… dne ……………….. 

 

 

 

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

          Prodávající            Kupující 

 

 

 

 

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

                   Advokát  

  



Příloha č. 6:                  KUPNÍ SMLOUVA – vzor 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami 

 

2) ……………………………………, trvale bydlištěm ……………………………………… 

(dále jen „Prodávající") 

a 

 

3) ………………………………..…., trvale bydlištěm ………………..…………………….. 

(dále jen „Kupující“) 

 

uzavřena tato  

 

Kupní smlouva 
 

I. 

Prodávající prohlašuje a činí nepochybným, že má na základě Smlouvy kupní ze dne 

………….., právní účinky vkladu práva ke dni …………..., dle které katastrální úřad provedl 

zápis vlastnického práva pod č.j. V-…………….….. ve svém výlučném vlastnictví 

nemovitost ………………….. o výměře ……….. m
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 v k.ú. ……………….…..…, obec 

…………..………. (dále jen „Nemovitost“).  

(Vlastnické právo k výše uvedenému pozemku je zapsáno na LV č. ….. vedeném 

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště …..…………. pro k.ú. 

……………, obec ………………..). 

 

II. 

Předmětem koupě podle této smlouvy je nemovitost č. …………………. o výměře ……
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v k.ú. ……………………………. popsaný v čl. I. této smlouvy, a to se všemi 

příslušenstvími.  

 

III. 

Prodávající touto smlouvou prodává Kupujícím Nemovitost spolu se všemi součástmi a 

příslušenstvím a spolu s veškerými právy a povinnostmi s touto Nemovitostí spojenými 

v hranicích, jak ona sama prodávanou Nemovitost vlastní a užívá a Kupující tuto Nemovitost 

do svého společného jmění manželů přijímají. 

 

IV. 

2) Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena prodávané Nemovitosti činí:  

 

………………………..……..,-Kč (slovy: ………...........………………. Korun českých) 
Tato kupní cena je konečná. 

3) Smluvní strany se dále dohodly, že kupní cena bude Kupujícími zaplacena následujícím 

způsobem:  

c) první část kupní ceny ve výši ………………………..,- Kč zaplatil Kupující na 

základě Smlouvy o rezervaci koupě nemovitostí ze dne ……………… a 



d) druhou část kupní ceny ve výši ……………………..,-Kč zaplatí Kupující 

prostřednictvím advokátní úschovy u …………………………, advokáta se sídlem 

v ………………………………… , ev.č. …………………., IČ: ……………… 

(dále jen „Advokát“), když tato částka byla již před podpisem této smlouvy složena 

na bankovní účet Advokáta č. ……………………./………. vedený u 

………………………... Smluvní strany se dohodly, že tato část kupní ceny bude 

Prodávajícímu z advokátní úschovy zaplacena dle podmínek sjednaných v Dohodě 

o depozitní úschově uzavřené smluvními stranami a Advokátem dne 

………………………    

 

V. 

7) Prodávající prohlašují, že předmětná Nemovitost nemá žádné právní vady, zejména že na 

ní neváznou žádné dluhy, nájemní práva, věcná práva ani jiné právní povinnosti.   

8) Prodávající prohlašují, že neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně 

předmětu této smlouvy zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru 

nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně 

předmětu této smlouvy podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně 

rozhodnuto.  

9) Prodávající se zavazují, že do dne vkladu vlastnického práva ve prospěch Kupujících 

podle této kupní smlouvy nezřídí ve prospěch třetích osob žádná výše uvedená práva a ani 

jinak předmětnou Nemovitost nezatíží.  

10) Kupující prohlašují, že si předmětný Pozemek řádně prohlédli a je jim znám jeho 

současný věcný stav a neshledali na Pozemku žádné zjevné vady, na které by nebyli 

upozorněni Prodávajícím a v tomto stavu Pozemek kupují.  

11) V případě, že se tvrzení Prodávajících uvedená v čl. V. odst. 1) a 2) této smlouvy ukážou 

jako nepravdivá, a to bez ohledu na zavinění Prodávajících, nebo v případě, že Prodávající 

poruší závazek uvedený v čl. V. odst. 3) této smlouvy, je Kupující pro právní vady věci 

oprávněn od této smlouvy odstoupit; v takovém případě se smlouva ruší od počátku a 

smluvní strany jsou povinny si vrátit již navzájem poskytnutá plnění podle této smlouvy. 

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného projevu vůle o 

odstoupení Prodávajícím na adresu uvedenou výše. Stejné právní účinky jako doručení má 

i oznámení přepravce pověřeného doručením zásilky o tom, že zásilku obsahující písemný 

projev vůle o odstoupení nebylo možné doručit, přestože byli Prodávající o uložení 

zásilky řádně vyrozuměni, nebo protože Prodávající odmítli zásilku převzít. 

12) Podle předchozího ustanovení se posuzují účinky doručení i jiných písemností 

doručovaných mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou. 

 

VI. 

3) Smluvní strany se zavazují, že současně s podpisem této kupní smlouvy podepíší i návrh 

na vklad vlastnického práva předmětné Nemovitost ve prospěch Kupujících podle této 

smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou 

součinnost potřebnou pro vyřízení převodu vlastnického práva k Nemovitosti. 

4) Daň z převodu nemovitostí platnou v zákonné výši v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb. 

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí hradí Prodávající.  

  



VII. 

Smluvní strany se zavazují pro případ, že by nedošlo ke vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí ve prospěch Kupujících podle této smlouvy pouze z důvodů nesplnění zákonných 

podmínek pro povolení vkladu, že uzavřou do 14 dnů od zamítavého rozhodnutí katastrálního 

úřadu dodatek k této smlouvě nebo novou kupní smlouvu, tak aby byly vytýkané vady 

odstraněny, případně, že na pokyn katastrálního úřadu do 14 dnů tuto kupní smlouvu či návrh 

na vklad náležitě doplní. 

 

VIII. 

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

6) Vlastnické právo k předmětné Nemovitosti nabývají Kupující se všemi právy a 

povinnostmi dnem jeho vkladu do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu 

vlastnického práva vznikají na základě rozhodnutí o povolení vkladu zpětně ke dni, kdy 

byl návrh na vklad vlastnického práva doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.  

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, 

že tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni, či za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé vůle smluvní strany připojují k této smlouvě své podpisy.  

8) Tato smlouva má čtyři strany a vyhotovuje se v devíti vyhotoveních, přičemž Prodávající 

a Kupující obdrží po jednom vyhotovení, jedno si ponechá Advokát a zprostředkovatel 

prodeje a pět zbývajících bude podáno spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu. 

 

 

V ……………………….. dne …………………. 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………….. 

  Prodávající      Kupující 

 


