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eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, 
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Nové M sto, Praha 2, 
za kterou právn  jedná Mgr. Ivana Kubí ková, editelka odboru Hospoda ení s majetkem státu 
Územního pracovišt  v hlavním m st  Praze na základ  P íkazu generálního editele . 6/2014 
v platném zn ní  

O: 69797111 
(dále jen „prodávající“) 
a 

manželé 
Pavel Kudlá ek   datum narození: 28.6.1943 
trvalý pobyt: Chotovická 1788/12, Kobylisy, 18200 Praha 8 
Anna Kudlá ková    datum narození: 8.7.1948 
trvalý pobyt: Chotovická 1788/12, Kobylisy, 18200 Praha 8 
(dále jen „kupující“)  Zastoupeni Ing. Pavlem Kudlá kem na základ  plné moci 
 
 
uzavírají podle § 3056 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále jen „zákon . 89/2012 Sb.“) a podle zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 
219/2000 Sb.“) tuto 
 

K U P N Í  S M L O U V U  

.  U Z S V M / A / 3 4 1 3 2 / 2 0 1 9 - H M U 2  
 
 

l. I. 
 
1. eská republika je vlastníkem pozemku parc. . 2339/89, zastav ná plocha a nádvo í 

v katastrálním území Kunratice.  

 Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán na listu vlastnictví . 60000 vedeném 
Katastrálním ú adem pro hlavní m sto Prahu, Katastrálním pracovišt m Praha pro 
katastrální území Kunratice, obec Praha. 

2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ  Smlouvy o p edání majetku 
a o zm  p íslušnosti hospoda it s majetkem státu ze dne 19.6.2017 p íslušný hospoda it 
s výše uvedeným pozemkem, a to ve smyslu § 9 zákona . 219/2000 Sb.  

3. P edm tem této smlouvy je p evod spoluvlastnického podílu ve výši id. 7773/219559 
pozemku parc. . 2339/89 v katastrálním území Kunratice (dále jen „p evád ný majetek“). 

4. Kupující jsou vlastníky bytu . 1428/21 a spoluvlastníky garáže . 1428/108 v bytovém dom  
.p. 1428 p íslušném k ásti obce Kunratice, obec Praha postaveném na pozemku                    

parc. . 2339/89, k.ú. Kunratice, obec Praha v etn  p íslušného spoluvlastnického podílu             
na spole ných ástech domu v rozsahu id. 7773/219559, jak je zapsáno na listech vlastnictví 
. 3830, 3907, 3874 vedených Katastrálním ú adem pro hlavní m sto Prahu, Katastrálním 

pracovišt m Praha. 



5. Pozemek parc. . 2339/89 tvo í jeden funk ní celek s bytovým domem .p. 1428. Bytový 
m .p. 1428  je rozd len na jednotky. 

 
l. II. 

 
1. Prodávající p evádí touto smlouvou vlastnické právo k p evád nému majetku kupujícím                

na základ  ustanovení § 3056 zákona . 89/2012 Sb. Prodávající p evádí kupujícím 
vlastnické právo k p evád nému majetku se všemi právy a povinnostmi, a to za kupní cenu, 
stanovenou v l. II. odst. 2 této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou                
v l. II. odst. 2 této smlouvy p ijímají. 

2. Kupní cena za p evád ný majetek ve smyslu odst. 1. a 3. tohoto lánku smlouvy iní                      
76.800 K  (slovy: sedmdesát šest tisíc osm set korun eských). Kupní cena byla stanovena 
na základ  znaleckého posudku . 2852/2018 vyhotoveného znalkyní Ing. Magdalenou 

udovou dne 30.10.2018. 

 
l. III. 

 
1. Kupující jsou povinni zaplatit kupní cenu dle l. II. odst. 2 této smlouvy na ú et 

prodávajícího, vedený u eské národní banky se sídlem v Praze, íslo ú tu                               
19-4827021/0710, variabilní symbol 9901902252, a to ve lh , která jim bude oznámena             
ve výzv  prodávajícího k zaplacení kupní ceny, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn  
ode dne odeslání výzvy k úhrad . 

 
2. Nezaplatí-li kupující celou kupní cenu ve lh , stanovené touto smlouvou, jsou kupující 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení. 

 
3. V p ípad  prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávn n požadovat úhradu, krom  

smluvní pokuty, dle p edchozího odstavce, i úroky z prodlení dle platné právní úpravy                
po kupujícím. 

 
4. Pokud kupující v prohlášeních podle l. V. odst. 1 této smlouvy uvedou nepravdivé 

skute nosti o svých dluzích v i státu a své zp sobilosti nabýt p evád ný majetek, má 
prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny. 

 
5. Pokuty podle odst. 2 a 4 tohoto lánku smlouvy jsou splatné do patnácti dn  ode dne 

doru ení výzvy k jejich zaplacení na ú et prodávajícího . 19-4827021/0710. 

 
6. Pro ú ely této smlouvy se kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a p ípadné jiné 

platby, považují za zaplacené okamžikem p ipsání celé hrazené ástky na ú et 
prodávajícího. 

 
l. IV. 

 
Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by na p evád ném majetku vázla n jaká 
omezení, závazky i právní vady. Stavba Kunratice, .p. 1428, byt. d m, LV 3830, stojící            
na pozemku parc. . 2339/89, není p evád ným majetkem. 

 
 

l. V. 
 
1. Kupující prohlašují, že je jim sou asný stav p evád ného majetku dob e znám. Kupující 

rovn ž prohlašují, že jim není známo, že by m li v i prodávajícímu n jaký dluh, jehož 



pln ní je vynutitelné na základ  vykonatelného exeku ního titulu podle § 40 zákona 
. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní ád), ve zn ní 

pozd jších p edpis  a dále prohlašují, že jsou schopni dodržet své závazky vyplývající z této 
smlouvy, zejména zaplatit v as a ádn  kupní cenu. 

 
2. Za užívání p evád ného majetku kupujícími náleží prodávajícímu od 26. 6. 2018                        

do p edcházejícího dne právních ú ink  zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
dle této smlouvy náhrada, a to z titulu bezd vodného obohacení. Náhrada za období                  
od 26. 6. 2018 do 31. 12. 2018 iní 1.871,- K  a od 1. 1. 2019 iní 14,20 K /den, Kupující se 
zavazují zaplatit tuto náhradu ve lh  dle doru ené výzvy k jejímu zaplacení na ú et 
prodávajícího, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn  ode dne odeslání výzvy k úhrad . 
Náhrada za bezesmluvní užívání pozemk  od 26. 6. 2017 do 25. 6. 2018 byla uhrazena 
kupujícími na ú et prodávajícího p ed uzav ením této smlouvy. 

 
l. VI. 

 
Kupující jsou povinni bezodkladn  písemn  oznámit prodávajícímu veškeré skute nosti, 
které mají nebo by mohly mít vliv na p evod vlastnického práva k p evád nému majetku 
podle této smlouvy, zejména pak skute nosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní 
ceny. Tato povinnost kupujících trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s p íslušenstvím. 

 
 

l. VII. 
 
1. Kupující jsou oprávn ni odstoupit od této kupní smlouvy pouze v souladu s ustanovením 

§ 2001 a násl. zákona . 89/2012 Sb. 

 
2. Pokud kupující neuhradí kupní cenu ádn  a v as, má prodávající právo v souladu 

s ustanovením § 1977 zákona . 89/2012 Sb. od smlouvy odstoupit, pokud to kupujícím 
(prodlévajícím) oznámí bez zbyte ného odkladu poté, co se o prodlení dozv l. 

 
l. VIII. 

 
1. Odstoupením od smlouvy prodávajícím zárove  vznikne prodávajícímu právo na náhradu 

veškerých náklad , které mu vznikly v souvislosti s prodejem p evád ného majetku. 

 
2. Odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se nedotýká povinnosti 

kupujících zaplatit pen žitá pln ní (zejm. úroky z prodlení a smluvní pokuty), na jejichž 
úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data ú innosti odstoupení a náhradu za bezd vodné 
obohacení užíváním dle l. V. odst. 2 této smlouvy. 

 
3. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné form  a nabývá ú innosti dnem doru ení druhé 

stran . Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od po átku a smluvní strany si vrátí 
vše, co si splnily, krom  pen žitých pln ní (nap . úrok  z prodlení, smluvních pokut),                   
na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data ú innosti odstoupení a náhrady                  
za bezd vodné obohacení užíváním p evád ného majetku dle l. V. odst. 2. 

 
4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a kupní cena již byla zaplacena, má prodávající 

povinnost do 30 dn  od ú ink  odstoupení vrátit kupní cenu sníženou o: 
 náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s prodejem p evád ného majetku 
 vyú tované smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 náhrady za bezd vodné obohacení podle l. V. odst. 2 této smlouvy 

na ú et kupujících. 



 
5. Pokud kupní cena ješt  nebyla uhrazena (a k odstoupení od smlouvy došlo ze strany 

prodávajícího), mají kupující povinnost do 30 dn  od doru ení výzvy k úhrad  vyú tovaných 
náklad , které vznikly v souvislosti s prodejem p evád ného majetku, p evést vyú tovanou 
ástku na ú et prodávajícího. Kupující jsou povinni zaplatit prodávajícímu vyú tované 

smluvní pokuty a úroky z prodlení a úhradu za bezd vodné obohacení užíváním, pokud 
vznikly. 

 
 

l. IX. 
 
1. Vlastnické právo k p evád nému majetku nabývá kupující zápisem do katastru nemovitostí. 

Právní ú inky zápisu nastanou ke dni, kdy byl návrh doru en Katastrálnímu ú adu. Tímto 
dnem na kupujícího p echázejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním 

evád ného majetku.  
 
2. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podají prodávající 

a kupující spole  prost ednictvím prodávajícího, a to bez zbyte ného odkladu nejpozd ji 
však do 15 dn  po úplném zaplacení kupní ceny v etn  p íslušenství a p íp. smluvních pokut 
a náhrady za p íp. bezd vodné obohacení. Doklad o zaplacení, resp. prohlášení 
prodávajícího o tom, že uvedená ástka byla uhrazena, bude obsažen v návrhu na zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatky spojené s touto 
smlouvou spojené nesou kupující. 

 
3. Pokud by p íslušným Katastrálním ú adem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva 

k p evád nému majetku dle této smlouvy pro kupující pravomocn  zamítnut, ú astníci této 
smlouvy se zavazují k sou innosti sm ující k napln ní v le obou smluvních stran. 

 
4. Pro p ípad, že vklad vlastnického práva k p evád nému majetku podle této smlouvy                   

pro kupující nebude p íslušným Katastrálním ú adem povolen ani po sou innosti stran podle 
odstavce 3, smluvní strany si sjednávají rozvazovací podmínku tak, že se tato kupní smlouva 
ruší od po átku. Prodávající se zavazuje písemn  oznámit kupujícím napln ní této 
rozvazovací podmínky této kupní smlouvy bezodkladn  po jejím vzniku. 

 
l. X. 

 
1. Smlouva je uzav ena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 
 
2. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se 

zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování 
chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
3. Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, 

nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. Prodávající p edá kupujícímu doklad 
o uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru 
smluv, jako potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti. 

 
4. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 

neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 
5. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 

smlouvy. 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv  stanoveno jinak, ídí se práva                        

a povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb. 
 



7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podob  oboustrann  uzav ených, vzestupn íslovaných dodatk  
smlouvy. 

 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru 
nemovitostí.  

 
9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení 

nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy. 

 
 
 
V Praze dne ………………… V ………………… dne ………………… 

 
eská republika - Ú ad pro zastupování státu 

ve v cech majetkových 
 
 
 
 

 

…………………………….………………………. …………………………….…………………… 
    Mgr. Ivana Kubí ková 

    editelka odboru Hospoda ení s majetkem 
státu Územního pracovišt  v hlavním 

st  Praze 
 
 
 

Pavel Kudlá ek 
Zastoupen Ing. Pavlem Kudlá kem na základ  plné moci 
 
 
 

 
…………………………….…………………… 

Anna Kudlá ková 
Zastoupena Ing. Pavlem Kudlá kem na základ  plné moci 

 
 

 


