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KUPNÍ smlouva
Smlouva č. KUP/35/05/011067/2021

uzavřená níže uvedeného dne. mésice a roku 
dle § 2079 a násl. a § 2128 a násl. zak. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen jako ..občansky zákoník’ ).
(dále jen jako ..smlouva * nebo ..kupní smlouva")

-**■

mezi

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2. 110 00 Praha 1 - Staré Město
zastoupené Ittg. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodařeni s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ0006458I. plátce DPH
Bunkovní spojeni: PPF banka a.s.. se sídlem Evropská 2690/17.160 41 Praha 6 

číslo účtu: 149024-0005157998/6000 
konstantní symbol: 0558 
variabilní symbol: 1300017070

(dále jen jako „prodávající") na straně jedné

JUDr. Alexandr César
Cestlice

a

Roman Šplichal
bytem

■BEK
Praha 4

(oba dále jen jako ..kupující*’) na šírané druhé

(všichni dále jen jako ..smluvní strany ”)

I.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 3198 - zastavěná plocha a 
nádvoří, v kat. území Chodov, obec Praha. tak. jak je zapsáno na LV č. 1678 vedeném 
u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu. Katastrální pracoviště Praha. Vlastnické právo 
k uvedenému pozemku nabyl prodávající na základě zákona č, 172/1991 Sb.. o přechodu některých 
věci z majetku České republiky do vlastnictví obci.

I,

2. Předmětem koupě dle této smlouvy je pozemek pare. č. 3198 - zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 135 nr. v kat. území Chodov, obec Praha (dále jen jako „předmět koupě").
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II.

I. Prodávající prodává předmět koupě uvedený v dl. I. odst. 2 této smlouvy se všemi součástmi 
a příslušenstvím, právy a povinnostmi sjcho vlastnictvím spojenými a kupující jej kupuji 
a přijímají do svého podílového spoluvlastnictví, a to tako:

JlIDr. Alexandr César....... id. Zz... •- ••

Roman Šplťchal ..... .... id....................—............ .......... ...............................

2, V souladu s § 43 odst. I zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisu, tímto prodávající potvrzuje, že uzavřeni této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy usnesením c. 29/60 ze dne 09.09.2021. Záměr prodeje předmětu koupě uvedeného 
v dl. I. odst. 2 této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy pod evidenčním 
číslem HOM-80129/2021 od 25.06.2021 do 16.07.2021.

3. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě uvedeném v čl I. odst. 2 této smlouvy nevážnou 
žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné právní vady.

4. Kupující prohlašuji, že byli seznámeni se současným fyzickým a právním stavem předmětu koupě 
a předmět koupě kupuji a přejímají bez výhrad ve stavu, v jakém se nachází.

III.

Kupní cena. sjednaná dohodou smluvních stran za předmět koupě. Činí 965.250,- KČ (slovy: devět 
set šedesát pět tisíc dvě sté padesát korun českých), tj. 7,150.- Kč/nr. Ke kupní ceně uvedené v 
předchozí větě bude připočteno daň z přidané hodnoty v zákonné vý ši 21 %. vypočtena ze základu 
dané ve výši 965.250.- Kč. v souladu s ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 202.702,50 Kč. Celková kupní cena za 
předmět koupě činí částku ve výši 1.167.952,50 KČ vč. DPH (slovy: jeden milión jedno sto šedesát 
sedm tisíc devět set padesát dva korun českých padesát haléřů).

I.

2. Celková kupní cena vč. DPI I uvedená v odst. I tohoto článku bude zaplacena takto:

a) ke splacení první splátky celkové kupní ceny vč. DPH si ponechá prodávající jistotu složenou 
kupujícími u prodávajícího ve výši 116.795,25 Ké (slovy: jedno sto šestnáct tisíc sedm set 
devadesát pět korun českých a dvacet pět haléřů).

b) doplatek celkové kupní ceny vč. DPH ve výši 1.051.157.35 Kč (slovy: jeden milión padesát 
jedna tisíc jedno sto padesát sedm korun českých třicet pět haléřů) se kupující zavazuji společné 
a nerozdílně zaplatit prodávajícímu na účet vedený u PPF banky a.s.. Evropská 2690/17. 
160 41 Praha 6. č. účtu: 149024-0005157998/6000, konstantní symbol: 0558, variabilní 
symbol: 1300017070, a to do 30 dnů ode dne doručení této uzavřené kupní smlouvy kupujícím, 
přičemž za den zaplaceni doplatku celkové kupní ceny vé. DPH se považuje den připsání platby 
na úéct prodávajícího.

3. Při prodleni se zaplacením doplatku celkové kupní ceny vč. DPH uvedeném v odst. 2 písni, b) 
tohoto článku se kupující zavazuji společně a nerozdílně uhradit ve prospěch prodávajícího 
smluvní pokutu ve výši 1.5 % z dlužné částky za každý i započatý týden prodleni, minimálně však 
300.- Kč. Smluvní strany výslovně vylučuji užiti § 2050 občanského zákoníku, prodávající tak má 
nárok na náhradu škody vzniklé prodlením se zaplacením doplatku celkové kupili ceny vč. DPH
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uvedeném v odst. 2 pism. b) tohoio článku, i pokud je kryta smluvní pokutou dle tohoto odstavec. 
Při prodlení kupujících se zaplacením doplatku celkové kupní ceny vč. DPH uvedeném 
v odst. 2 pism. b) tohoto článku delším než 30 dnu ode dne splatnosti doplatku celkové kupní ceny 
vč. DPH je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupeni vznikn 
dnem. kdy oznámeni prodávajícího o odstoupeni od této smlouvy bude doručeno kupujícím.

ou

4. V případě prodleni kupujících se zaplacením doplatku celkové kupní ceny vč. DPH uvedeném 
v odst. 2 pism. b| tohoto článku delším než 30 dnů ode dne splatnosti doplatku celkové kupní ceny 
vč. DPH smluvní strany sjednávají ve prospěch prodávajícího smluvní pokutu ve vvši složené 
jistoty dle odst. 2 pism. a) tohoto článku, tj. ve výši 116,795.25 Kč. Již uhrazená I. splátka celkové 
kupní ceny vč. DPH formou složené jistoty dle odst. 2 pism. a) tohoto článku se považuje za 
zaplacenou smluvní pokutu dle předchozí véty. to ke dni odstoupení od smlouvy, takže po 
zápočtu vzájemných pohledávek (pohledávka kupujících vůči prodávajícímu ve věci jistoty ve výši
116.795.25, - Kč a pohledávka prodávajícího vůči kupujícím ve věci smluvní pokuty ve výši
116.795.25. - Kč) nastane zánik obou těchto pohledávek. Smluvní strany pro tento případ výslovné 
vylučují užiti § 2050 občanského zákoníku; prodávající tak má nárok nu náhradu škody vzniklé 
prodlením se zaplacením doplatku celkové kupní ceny vč. DPH uvedeném v odst. 2 pism. b) tohoto 
článku delším než 30 dnů ode dne splatnosti, i pokud je kryta smluvní pokutou dle tohoto odstavce.

IV.

Vlastnické právo k předmětu koupě podle této smlouvy nabydou kupující jeho vkladem do katastru 
nemovitosti vedeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu. Katastrálním pracovištěm Praha. 
Dnem nabyli vlastnického práva k předmětu koupě přechází na kupující nebezpečí jeho nahodilé 
zkázy a nahodilého zhoršeni jeho stavu.

2. Smluvní strany souhlasí, aby Katastrální úřad pro hl. m. Prahu rozhodl o povoleni vkladu 
vlastnického práva k předmětu koupě pro kupující do katastru nemovitostí, a aby byli zapsáni na 
příslušném LV kupujících pro katastrální území Chodov, obec Praha, takto:

v části A LV:

I.

JUDr. Alexandr César, bytem Čcstlice. r. č.: 65
id. 1/2

Roman Šplíchal. bytem Praho 4. r. č.: 81
......id. 1/2...........

v části B LV:

pozemek pare. č. 3198 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 135 nr, 

v části E LV:

lato smlouva.

ostatní části LV beze zračn.

3. Návrh na zahájeni řízeni o povoleni vkladu vlastnického práva k předmětu koupě ve prospěch 
kupujících do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hl. in. Prahu. Katastrální 
pracoviště Praha dle odst. 2 tohoto článku učiní prodávající nejpo/déji do 30 dnů ode dne zaplacení 
doplaiku celkové kupní ceny vč. DPH dle čl. III. odst. 2 písni, b) této smlouvy. Smluvní strany se
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vkladu vlastnického práva k předmětudohodiv, že správní poplatek spojeny s provedením záp 
koupě do katastru nemovitosti ponese prodávající.

* —sskeskkssStssKfitas s.r;s^
5' kal05lrálního ůfad,,jsou "“lovní strany svými projevy a závazky dle

isu

V.

I. Veškerá písemnosti, výzvy a oznámení se doruCuji na adresu prodávajícího nebo kupujících

sx; '.ttztPokud v průbíhu p,nini ,e,° 4* ke l* ^ jziů
účasrnkňm T Je P0V'"C" ,C""’ ůias,nilí '"--prodlená písemné oznámit zbylým
Účastníkům teto smlouvy tuto zménu. a to způsobem dle předchozí vétv.

2. Smluvní stran) sjednávají, že doručování. 
služeb se řídi § 573 občanského zákoníku.

zásilek odeslaných s vy užitím provozovatele poštovních

VI.

'■ tťhn snůnirvswvt 7'™!* *jedniv*>1' * v*mira P^dmétu koupá uvedená vél. I. odst. 2 
léto smlouvy odpovídá ke dm uzavření této smlouvy výmčře uvedené v katastru nemovitosti
ncmETTl^' * ÍU'CÍ™ v>méra PWmř,u •‘““I* neodpovídá výměře uvedené v karasm.
, v h ,í 7m, 7 1 10dst-2 ,é,° smlouvy. se výslovné společně zavazuji

žt v budoucnu neuplatní z tohoto důvodu právo dle § 2129 '
přiměřenou slevu z celkové kupní ceny.

2 Vy,S,l0Vní nCUpraVené “ Mdi P™"5"*"" u5,Jn°venimi občanského
zákoníku a ostatními platnými a učinnymi právními předpisy.

odst. I občanského zákoníku na

3. Pokud kterékoliv ustanoveni léto smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se
čHinvm a/"Cb° bude íhledán" <1 nevynutilelnčn, soudem

n,“...........

4 f(TS i lSl0Vní SOU!'laSf 5 ,im-aby ,a'° Smlouva b-vla “vedena v Centrální evidenci smluv
(C ES | vedene prodávajícím, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách 
ctselnc označeni léto smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

-v Smluvní sírany prohlašuji, ze skutečnosli uvedené v lélo smlouvá (v ČI. I. - VI. tělo smlouvy, 
ncpovtótj za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udéluji svoleni k jejich 
Užili a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek. J

6- čn44Uocoi5 Sh !;^KT,ř„itdn!,Vaj,\ŽCcUVfejn4nÍ ,é,° SmloUV>' V "«**"* 5ml“v dle zákona 

registru smluv .zákon o regisJsX,.™'!a o

7. Tato kupní smlouvaje vyhotovena v osmi autorizovaných výtiscích 
po dvou obdrží kupující a šest prodávající. o pěti stranách textu, z nichž
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provede odskem razítka prodav,jícího v pravém horním rohu ka.de stxany

’■

je srozumitelný 'Z'my P°r°ZUmčly' >j'' ob«h
bvi rádné plnéna nebo kleré by způsobovaly neDlatncKr t* ' ’ T™ **** b> ,al0 sm,OUVa nemohla 
svobodné a v** vůle prosté ornvlu protvené otn lé ° * *je Pro^ jejich pravé,
smlouva nebyla ujednána v n./pon, se záilonem a nenWi ^Tk' °5" praVnÍ jcdn3'- 3 dále * tálo 
v léto smlouvá odpovídají skuteínosti. co, vše ni* ‘ Pr0hláSe'"

8. Autorizace se
textu.

2 k -09- 2021V Praze dne:
V Praze dne:.r. .2 A.:09;.2121

za prodávajícího:

Ing. Jan
ředitel odbočí /
hospodaření s majtfecm Magistrátu hl. m. Prahy

kupující:

andrCéiar

SSríK®vlastnoručně podepsal: JUDr.ALEXANDR CÉSAR 
Datum a místo narození:I 

Adresa pobytu: ČESTL1CE,

Oruh a č. předlož*.dokl.t

Poř.č: 11001-0437-0269
Roman Šplíchal

1965,PRAHA

*
7 aPra v.Pa'

V
is, úrf

\

ssaSsrííM Poř.č: 11001-0437-0263

Datu* a místo narození: 
Adresa pobytu: PRAHA 4I 

Druh.a č. předlož,dokI.

191 PRAHA

5 Sv>
f\\cS t\11

razítko^
Vj^

V .2^5;

V' Podpis, úři &
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