
HŠHJPNH ŠMĹUUVA
č.z 81425/16

uzavřená dle uSt. § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní Strany:

František Hencl
rodné č.
Bydliště

(dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a

Lesy České republiky, S.p. ˇ
Se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSC 500 08
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451 DIČ: cz42196451
Zastoupený , na Základě Pověření Ze dne 10.12.2015 uděleného
Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
(dále jen „kupující“) na Straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ sMLouvu

I.
Uvodní ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem ideálního podílu ve velikosti ı/2 Zcelku následujících
nemovitých věcí - pozemků:

Č' D v' ˇ (t t'ı lıslo ruh ymezra | aıas ra n LV Obec
parcely pozemku vm uzemı

, DobřanyLesnı . , v356/2 194 vOrIıckych 174 Dobranypozemek ,horách
, Dobřany

Lesnı . , v357/1 5393 vOrlıckych 174 Dobranypozemek ,horách
, Dobřany

Lesní . , v357/2 11392 vOrlıckych 174 Dobrany
pozemek horách
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lesní Dobřany
358 ' 1187 vOrlických 174 Dobřany

pozemek ,horach
, Dobřany

Lesnı . , v359/2 7872 vOrIıckych 174 Dobrany
pozemek ,horach

, Dobřany
Lesnı . , v360/1 460 vOrlıckych 174 Dobrany
pozemek ,horach

, Dobřany
Lesní . , v

361/2 5720 vOrlıckych 174 Dobrany
pozemek ,

horach

Celkem

vše Zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 174, pro obec Dobřany, k. ú. Dobřany v Orlických horách
(dále jen „Předmět koupě“).

II.
Kupní cena

1. Prodávající na Základě této smlouvy prodává kupujícímu předmět koupě uvedený v čl. I. této
smlouvy se všemi jeho součástmí a příslušenstvím Za dohodnutou kupní cenu ve výši 549.000,“-
l<č (Slovy: pětsetčtyřicetdevěttisíckorunčeských). Kupní cena byla stanovena dohodou.

2. Kupující tímto předmět koupě uvedený v čl. I. této Smlouvy včetně všech součástí a příslušenství
od prodávajícího Za tuto kupní cenu kupuje do vlastnictví Ceské republiky a do Svého práva
hospodařit.

IIÍ..
Způsob úhrady kupní ceny

Smluvní Strany ujednaly, že kupní cena, tj. částka ve výši 549.000,- Kč (slovy:
pětsetčtyřicetdevěttisíckorunčeských) bude kupujícím Zaplacena prodávajícímu nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy bude kupujícímˇu předložen výpis Z příslušného LV , kde bude jako výlučný
vlastník předmětu koupě Zapsána Ceská republika s právem hospodařit pro Lesy Ceské republiky,
S.p., a předmět koupě nebude Zatížen žádnými omezeními Svýjimkou Omezení ve prospěch
kupujícího. Za den úhrady se považuje den, kdy byla kupní cena odepsána Z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího, č. účtu Ceská Spořitelna,a.s.

IV.
Stav předmětu koupě

1. Prodávající prohlašuje, že ke dni oboustranného podpisu této Smlouvy není předmět koupě
včetně součástí a příslušenství poskytnut do užívání třetím Osobám, že-ke dni podpisu této kupní
Smlouvy neuzavřel smlouvu o převodu vlastnického práva týkajícího se předmětu koupě S jinými
Osobaml a že v právu nakládat s předmětem koupě není nikterak omezen.
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Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou ke dni oboustranného podpisu této
Smlouvy žádná Zástavní práva, věcná břemena, právo Stavby či jiná omezení a že mu nejsou
Známý žádné právní vady předmětu koupě, a to ani vady Skryté.
Prodávající se Zavazuje, že po Oboustranném podpisu této smlouvy spředmětem koupě
uvedeným včl. I. této smlouvy nebude nijak nakládat, Zejména ho nepřevede na třetí osobu
a ani jej jinak nezatíží jakýmikoliv právy ve prospěch třetích osob.
Pro případ, že by nedošlo k převodu vlastnického práva k předmětu koupě ve prospěch České
republiky S právem hospodařit pro Lesy České republiky, sp. J'e kupující Oprávněn Od této
smlouvy odstoupit.
Smluvní Strany ujednaly, že nebezpečí škody na nemovité věci přechází na kupujícího jejím
faktickým převzetím učiněným po zápisu vlastnického práva dle této Smlouvy do katastru
nemovitostí.

V.
Vklad do katastru nemovitostí, poplatky

Po převodu vlastnického práva k předmětu koupě na Základě této kupní Smlouvy se vlastníkem
předmětu koupě Stane Česká republika, když Lesům ČR, S. p. bude kpředmětu koupě Svědčit
právo hospodařit. Vlastnické pıávo se všemi právy a povinnostmí přechází Z prodávajícího
na kupujícího dnem provedení vkladu vlastnického práva místně příslušným katastrálním úřadem
do katastru nemovitostí.
Návrh na vklad vlastnického práva - práva hospodařit, k předmětu koupě do katastru nemovitostí
podá pouze kupující, a to po Oboustranném podpisu této Smlouvy.
Poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se Zavazuje
uhradit kupující.
Daň Z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena příslušnému finančnímu úřadu v souladu s platnými
a účinnými právními předpisy.

VI.
Odstoupení od smlouvy

Kterákoliv ze smluvních stran má právo odstoupit od této Smlouvy,
a) pokud vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy nebo dalších práv dle této smlouvy

nebude v termínu do 12ti měsíců Ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva na
místně příslušný katastrální úřad a pracoviště Zapsán,

b) v případě poskytnutí nepravdivých informací druhou smluvní Stranou nebo pokud se ukáží
prohlášení druhé smluvní strany v této Smlouvě jako nepravdivá,

c) v případě, že prodlení S uhrazením kupní ceny ve smyslu čl. III. této smlouvy bude delší
než 30 dnů. V

Odstoupení od Smlouvy je účinně okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní Straně. Odstoupením od této smlouvy se tato Smlouva ruší od počátku.
V případě odstoupení Od této Smlouvy v souladu s touto smlouvou se obě smluvní strany Zavazují
potvrdit Svým podpisem návrh na Zpětvzetí návrhu na vklad vlastnického práva na místně
příslušný katastrální úřad a pracoviště, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení
Odstoupení Od této smlouvy a po doručení písemné žádosti s návrhem Zpětvzetí.

VII.
Doiožky platnosti

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Kupující je Oprávněn zveřejnit tuto Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a Způsobem
dle Zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle Zákonač .134/2016 Sb,
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o Zadávání veřejných Zakázek. Zveřejnění Zajisti kupující. Prodávající je se Zveřejněním Smlouvy
včetně metadat Srozuměn.
Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí s tirn, aby kupující ve smyslu příslušných ustanovení
Zák. č. 101/2000 Sb., O Ochraně osobních údajů, ve Znění pozdějších předpisů, shromáždil
a Zpracoval O prodávajícím údaje, Zejména jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště, a to Za
účelem jejich eventuelniho použití při realizaci práv a povinnosti prodávajícího a kupujícího v
Souvislosti s touto Smlouvou. l< jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.
Pokud není vtéto Smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi Smluvnímí Stranamì příslušnými
Obecně platnými právními předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem.
Vpřípadě Změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto Zavazují vzájemně se O této
skutečnosti bez Zbytečného Odkladu písemně informovat.
Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pisemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma Smluvnímí Stranami.
V případě, že příslušný katastrální úřad neprovede Zápis do KN dle této smlouvy, Zavazuji se
Smluvní Strany k poskytnutí vzájemné Součinnosti a podání nového návrhu na vklad do KN
bez Zbytečného Odkladu.
V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tim dotčena
platnost nebo účinnost Ostatních ustanovení Smlouvy. Vtakovém případě se Smluvní Strany
Zavazují, že nahradí ustanovení Zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přibližilo
předmětu a účelu ustanovení původního.
Tato Smlouva je vyhotovena v počtu tři Stejnopisů, Z nichž po jednom vyhotoveních Obdrží každá
Ze smluvních Stran a jedno vyhotovení obdrží katastrální úřad.
Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz Správnosti a SouhIaSu připojuji
prosty omylu Své vlastnoruční podpisy.

Prodávající Kupující

František Hencl Lesy 'šČeské republiky, s.p.
I

Reditel KR Choceň
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