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Číslo smlouvy ŘSD ČR: 22-MPS00046/16 
číslo smlouvy prodávajícího: 2015/001/Ba

i V

j Veolia Energie CR, a.s.
* se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zastoupená:

IČO: 45193410 " DIČ: GZ 45193410
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn B 318 
bankovní spojení: ]

jako „prodávající11 na straně jedné a
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 - Nusle
jež zastupuje _ Šumavská 525/33, 602 00 Brno
IČO: 65993390 DIČ: CZ 65993390

jako „kupující11 na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v  souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění, dále zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, 
V platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a zákona 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném 
znění, tuto

K U P N Í  S M L O U V U  č. 22-MPS00046/16

i.

1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 7167/25 o výměře 270 m2 zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov 
na LV č. 5186 pro obec Přerov a k. ú. Přerov.

II.

2.1 Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu a kupující od nej kupuje do vlastnictví 
České republiky a přijímá do příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR: 
pozemek p. č. 7167/25 o výměře 270 m2 v k. ú. Přerov, se všemi součástmi a příslušenstvím a 
se všemi právy a povinnostmi (dále jen „předmět koupě11), za kupní cenu uvedenou v Článku
3.2 této smlouvy.

2.2 Kupující předmět koupě kupuje a přijímá do vlastnictví České republiky a příslušnosti 
hospodařit pro Ředitelství sinic a dálnic ČR k zajištění veřejně prospěšné stavby:

„Dálnice D l, stavba 0136 Říkovice -  Přerov,
ISPROFIN ě. 327 283 1065“ .
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číslo smlouvy ŘSD ČR: 22-MPS00046/16
číslo smlouvy prodávajícího: 2015/001/Ba

3.1 Předmět koupě je  popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku ě. 3486-022/2016 
aktualizace, který vypracoval znalec v oboru ekonomika a stavebnictví

ze dne 31.3.2017. Dle tohoto znaleckého posudku cena předmětu
koupě činí 8 510,00 Kč.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že prodávající touto smlouvou prodává a odevzdává předmět 
koupě specifikovaný v odst. 2.1 kupujícímu, a to včetně všech součástí a příslušenství, za kupní 
cenu ve výši

68.080,00 KČ

(tj. slovy šedesát osm tisíc osmdesát korun českých). Tato cena vychází ze znaleckého posudku 
uvedeného v odst 3.1 s využitím ust. § 3b zák. č. 416/2009 Sb., v platném znění.

3.3 Výše uvedená částka bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího, vedený u
na základě daňového dokladu vystaveného 

prodávajícím. Prodávající vystaví daňový doklad do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží 
z Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva 
k předmětu smlouvy do katastru nemovitostí, ve prospěch kupujícího. Splatnost daňového 
dokladu bude 45 dnů od jeho doručení kupujícímu.

Daňový doklad -  faktura musí být vystavena na kupujícího: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: : ŘSD ČR - Závod Brno, Šumavská 525/33, 
602 00 Brno

3.4, V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odst. 3.2 v termínu 
uvedeném v odst. 3.3, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit'

III.

IV.

4.1 Předmět koupě se prodává ve stavu, jak je  popsán ve shora uvedeném znaleckém posudku. 
Prodávající kupujícího upozorňuje na skutečnost, že v předmětu koupě se nalézá podzemní 
kabelové vedení vysokého napětí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Smluvní strany se dohodly, že na kupujícího nepřechází žádné dluhy, ani případný dluh 
zajištěný zástavním právem váznoucím na předmětu koupě.

4.2 Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě není zatížen nájemním vztahem a že je do 
doby nabytí vlastnictví kupujícím ani takovýmto nájemním vztahem nezatíží.

4.3 Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádné další právní či jiné vady, 
kromě uvedených v odst. 4.1 a že je  do doby nabytí vlastnictví kupujícím žádnými dalšími 
vadami nezatíží.
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4.4 Případné právní či jiné vady na předmětu koupě nevyplývající zodst. 4.1, 4.2 a 4.3 se 
považují za podstatné porušení smlouvy, přičemž prodávající bere na vědomí, že kupující bude 
v takovém případě uplatňovat svá práva podle ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

4.5. Prodávající dále kupujícího upozorňuje, že v blízkosti hranice předmětu koupě má na 
pozemku pare. č. 6200/29 v k.ú. a obci Přerov umístěny dva vrty (MV 2 a HP 2) sloužící 
k monitorováni podzemních vod složiště popelovin, jak jsou přesně vyznačeny v katastrální 
mapě, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Kupující se zavazuje při 
výkonu jakékoli činnosti na předmětu koupě si počínat tak, aby výše uvedené vrty prodávajícího 
nepoškodil.

číslo smlouvy ŘSD ČR: 22-MPS00046/16
číslo smlouvy prodávajícího: 2015/001/Ba

V.

5.1 Vlastnictví k předmětu koupě, jakož i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí a užitky 
s převodem spojené, se nabývá vkladem do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu 
práva nastanou na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o jeho 
povolení k okamžiku, kdy návrh na vklad došel příslušnému katastrálnímu úřadu.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí 
kupující, který současně uhradí příslušný správní poplatek s ním spojený.

5.3 Smluvní strany se zavazují, pro případ, že katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu neprovede 
zápis věcných práv podle této smlouvy, učinit bezodkladně veškeré nezbytné úkony k 
odstranění překážek pro zápis práva.

VI.

6.1 Prodávající svým podpisem stvrzuje, že předmět koupě je ke dni uzavření této smlouvy 
vyklizen. Současně se zavazuje, že předmět koupě zůstane vyklizen i ke dni nabytí vlastnického 
práva kupujícím.

6.2 Prodávající podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. 
přebírá nebezpečí změny okolností.

6.3. Kupující předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případe nepodstatné odchylky či 
dodatku prodávajícího k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka, stejně tak 
jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.

6.4. V souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů má prodávající 
právo na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 
let od uzavření smlouvy. Toto právo musí prodávající uplatnit písemně okupujícího. Převedená 
práva budou následně prodávajícímu vrácena po vrácení kupní ceny kupujícímu.

7.1 Nabytí vlastnického práva k nemovité věci českou republikou dle této smlouvy je  v souladu 
s ust. § 6 odst. 1 písm. a) Zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., osvobozeno od daně
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z nabytí nemovitostí. Dle ust. § 40 Zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. se daňové 
přiznání nepodává.

VIII.

8.1 Smluvní strany za účelem naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také 
jen jako „zákon o registru smluv“), ujednávají, že elektronický obraz textového obsahu této 
smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat podle ustanovení § 5 odst. 5 
zákona o registru smluv, bude uveřejněn vložením do registru smluv coby informačního 
systému veřejné správy. Smluvní strany v dané souvislosti dále ujednávají, že uveřejnění dle 
předchozí věty zajistí kupující, resp. Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to do třiceti (30) dní ode 
dne uzavření této smlouvy.

8.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu poslední smluvní 
stranou, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

8.3 Kupní smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro 
katastrální úřad a po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu této smlouvy.

8.4 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich 
pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící 
nakládání s nemovitostmi a že nejsou omezeni ve svéprávnosti a na důkaz toho ji vlastnoručně 
podepisují.

8.5 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení 
shody předpokladem pro uzavření této smlouvy.

8.6 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla dohodnuta žádná jiná vedlejší ujednání ve 
smyslu ust. § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. než ta, jež jsou obsažena v textu této smlouvy.

8.7 Prodávající pro účely efektivní komunikace s kupujícím a případně pro účely plnění 
smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává 
osobní údaje subjektů údajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této 
smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a 
úkoly související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu nutnou pro 
vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchovávání v 
souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující se zavazuje tyto subjekty údajů o 
zpracování informovat a předat jim  informace v Zásadách zpracování osobních údajů pro 
dodavatele a další osoby dostupných na internetové adrese https://www.vecr.cz.

IX.

9.1 K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje kupující akceptační lhůtu v délce 90 dnů od 
okamžiku předložení návrhu této smlouvy prodávajícímu tj. ode dne doručení návrhu této 
smlouvy prodávajícímu.
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9.2 Smlouva je uzavřena za předpokladu, že v uvedené akceptační lhůtě kupující obdrží od 
prodávajícího podepsanou smlouvu.

9.3 Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká.

číslo smlouvy ŘSD ČR: 22-MPS00046/16
číslo smlouvy prodávajícího: 2015/001 /Ba

V Brně dne
2 1 - 10-  2019

V Ostravě dne ..0.5.



Příloha Č.l ke smlově číslo smlouvy ŘSD ČR: 22-MPS00046/16
číslo smlouvy prodávajícího: 2015/001/Ba

V blízkosti pozemku, který je předmětem odprodeje (parc.č. 7167/25, k.ú. Přerov) se nachází vrty

MV 2 a HP 2. Tyto vrty slouží k monitoringu podzemnmích vod složiště popelovin. Jejich popis je 
uveden ve schváleném provozním řádu uzavřeného složiště.

Prodávající požaduje po kupujícím, aby v rámci výstavby i následného užívání pozemku nebyly tyto 
vrty poškozeny.


