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KUPNÍ SMLOUVA 

 
MUDr. Ivana Hampejsová, r. č. xxxxxxxxxx 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Liberec 
 
a 
 
MUDr. Eva Štičková, r. č. xxxxxxxxxxxx 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Liberec 
 
(dále též společně jen jako „strana prodávající“) 
jako strana prodávající na straně jedné 
 
a 
 
Město Chrastava, IČO 00262871 
se sídlem nám. 1. máje 1, 46331 Chrastava 
zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou 
bankovní spojení: č. účtu 4200099074/6800, vedený u Sberbank CZ, a. s. 
 
(dále též jen jako „strana kupující“) 
jako strana kupující na straně druhé  

a 

obchodní společnost M&M reality holding a.s., IČO 274 87 768 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ 110 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
v oddíle B, vložce číslo 14537 
obchodní zastoupení Liberec [103], zastoupena na základě plné moci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále též jen jako „zprostředkovatel“) 
jako vedlejší účastník na straně třetí 

strana prodávající a strana kupující dále společně označeny také jen jako „smluvní strany“ či „strany“, není-li 
třeba užít konkrétního označení každé z nich, 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 

kupní smlouvu 

(dále jen „smlouva“) 
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Článek I. 
Prohlášení strany prodávající 

1. Strana prodávající prohlašuje, že v podílovém spoluvlastnictví vlastní následující:  

 
vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na 
LV č. 51 pro katastrální území Dolní Chrastava, část obce Dolní Chrastava, obec Chrastava. 

(vše dále též jen jako „předmět převodu“). 

Spoluvlastnické podíly strany prodávající jsou následující: 

Ivana Hampejsová vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 vzhledem k celku předmětu převodu. 

Eva Štičková vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 vzhledem k celku předmětu převodu. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Strana prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat straně kupující předmět převodu s veškerým 
příslušenstvím a umožnit straně kupující nabýt k předmětu převodu vlastnické právo a strana kupující se 
zavazuje předmět převodu převzít a zaplatit straně prodávající kupní cenu sjednanou v čl. III. odst. 1. této 
smlouvy níže. Strana kupující nabývá předmět převodu s veškerým příslušenstvím do svého výlučného 
vlastnictví. 

2. Smluvní strany se zároveň s touto smlouvou zavazují podepsat i návrh na vklad vlastnického práva strany 
kupující k předmětu převodu dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 

Článek III. 
Kupní cena a její splatnost 

1. Strana kupující se zavazuje zaplatit straně prodávající za předmět převodu celkovou kupní cenu ve výši  

 
8.500.000,-- Kč 

 
2. Kupní cenu uhradí strana kupující z vlastních prostředků bezhotovostním převodem do advokátní úschovy 

zřízené u JUDr. Jana Vrby, advokáta ev.č. ČAK 12020, se sídlem Na Poříčí 116/5, Liberec 2 (dále jen 
„Schovatel“), na zvláštní účet úschov vedený u Sberbank CZ, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, VS: ……………,  a to 
nejpozději do třicet (30) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet Schovatele. 

3. V podrobnostech řeší podmínky složení a výplaty kupní ceny dle této smlouvy příslušná smlouva o advokátní 
úschově, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít se Schovatelem nejpozději v den uzavření této smlouvy 
(dále jen „Smlouva o úschově“). O složení kupní ceny na účet úschovy vydá Schovatel straně prodávající, 
straně kupující a Zprostředkovateli k jejich žádosti písemné potvrzení, a to do 3 (tří) pracovních dnů ode dne 
připsání kupní ceny na účet úschovy v souladu s bodem 2. tohoto článku této smlouvy shora. Smluvní strany 
se dohodly, že náklady spojené s úschovou peněžních prostředků na účtu úschovy ve výši 2.500,-Kč zaplatí 
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smluvní strany rovným dílem s tím, že straně kupující bude při podpisu smlouvy předána faktura na částku 
1.250,- Kč,  se splatností ne kratší než 15 dní, která bude uhrazena bankovním převodem.   

4. Smluvní strany se dále dohodly, že součástí Smlouvy o úschově bude mj. i toto ujednání týkající se podmínek, 
kdy uschovaná kupní cena ve výši 8.500.000,-- Kč, bude z účtu úschovy Schovatele uvolněna následovně:  

4.1 částku ve výši xxxxxxxxxxxx,-- Kč vyplatí Schovatel na účet prodávající MUDr. Ivany Hampejsové 
vedený u ……..…………xxxxxx………., a.s., č.ú.: ……………………….; 
 

4.2 částku ve výši xxxxxxxxxxxx,-- Kč vyplatí Schovatel na účet prodávající MUDr. Evy Štičkové vedený u 
……..………xxxx…………., a.s., č.ú.: ……………………….; 

 
4.3 částku ve výši xxxx.xxxxx,-- Kč vyplatí Schovatel na účet zprostředkovatele  M&M reality holding 

a.s., IČO 274 87 768 se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, vedený u 
Komerční banky, a.s., pod číslem xxxxxxxxxxxxxxxxx, variabilní symbol xxxxxx, specifický symbol 
103; 

 
a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů poté, co bude Schovateli, kteroukoliv ze smluvních stran, 
předložen originál či úředně ověřená kopie částečného výpisu z listu vlastnictví, k.ú. Dolní Chrastava, 
prokazující vlastnické právo strany kupující k předmětu převodu, na kterém jako vlastník předmětu převodu 
bude uvedena strana kupující a na listu vlastnictví nebudou váznout žádná věcná břemena, zástavní práva, ani 
jiné právní vady či vklady vzniklé na základě úkonů strany prodávající nebo z důvodu stojícího na straně strany 
prodávající, a dále předmět převodu bude prostý nedořešených právních vztahů a uvedené údaje nebudou 
dotčeny změnou právních vztahů s výjimkou případných vkladů vzniklých na základě úkonů strany kupující 
nebo z důvodu stojícího na straně strany kupující.  
 

5.   Strana prodávající a zprostředkovatel touto smlouvou sjednávají provizi ve prospěch zprostředkovatele ve 
výši 340.000,-- Kč, která bude uhrazena na účet zprostředkovatele přímo z advokátní úschovy. Strana 
prodávající bere na vědomí, že nárok na provizi zprostředkovatele ve výši 340.000,-- Kč vznikl 
zprostředkovateli uzavřením této kupní smlouvy. 

Článek IV. 
Prohlášení smluvních stran 

1. Strana prodávající dále prohlašuje, že: 

1.1 na předmětu převodu neváznou žádné právní závady, dluhy, věcná břemena, zástavní práva, právo 
nájmu či jiná práva či povinnosti, která by straně kupující jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala 
výkon jejího vlastnického práva; s výjimkou: 

- nájemních vztahů uzavřených na základě samostatných nájemních smluv, jejichž přehled tvoří 
přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy. Strana kupující potvrzuje svým podpisem na této 
smlouvě, že se seznámila s obsahem výše uvedených nájemních smluv před uzavřením této 
smlouvy a dále bere na vědomí, že nabytím vlastnického práva k předmětu převodu vstupuje do 
právního postavení pronajímatele z výše uvedených nájemních smluv se všemi právy a 
povinnostmi vyplývajícími z výše uvedených nájemních smluv. Strana kupující přejímá nájemní 
smlouvu č. 1/2012 uzavřenou dne 14.02.2012 s MUDr. Muhannadem Aldeebem bez kauce ve 
výši 7.300,- Kč, která byla uvedena v čl.  IV. odst. 6 nájemní smlouvy. Strana prodávající 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že kauce byla nájemci vrácena a připojuje výdajový doklad, 
jehož kopie tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. 

1.2 ke dni uzavření této smlouvy není vůči ní vedeno nebo zahájeno jakékoliv soudní, insolvenční, 
správní nebo jiné řízení včetně exekučního, které by mělo nebo mohlo mít za následek omezení 
možnosti převodu předmětu převodu na stranu kupující či mohlo jakkoliv ovlivnit převod 
vlastnického práva k předmětu převodu na stranu kupující; 


















