
Voda – kamarád s.r.o., IČO: 27343421, se sídlem Praha 6, Suchdol, Internacionální 1231/8, 
165 00, adresa pro doručování Litoměřice, Horní Dubina č. p. 276, 412 01, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 206463, 
zastoupena jednatelem Ing. Hanou MACASOVOU  
 
jako „Budoucí prodávající“  

a 
 
Město Litoměřice, IČO: 00263958, se sídlem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01, 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem KREJZOU 
 
jako „Budoucí kupující“  
 
dále též společně jako „Smluvní strany“, 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek § 1785 až § 1788 zákona číslo 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a dále za podmínek blíže rozvedených, tuto: 
 

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
(dále jen „Smlouva“) 

 
A. 

Vlastnické vztahy 
 
1. Budoucí prodávající je na základě Projektu rozdělení společnosti VOD-KA a.s. odštěpením 

se založením nových společností (konkrétně bod 5. 4.) ze dne 09. listopadu 2007, 
výlučným vlastníkem: 

• provozní stavby raženého železničního tunelu (stavba neevidovaná v katastru 
nemovitostí), která se nachází zejména pod pozemky parcelní číslo 275/1,277, 
279/1,279/2,287/1,287/2,293/1,303/1,303/2,303/4,309,310/1,311,442/1
a 442/2 vše v katastrálním území Litoměřice, když vstup je z ulice Jarošova 
v Litoměřicích,  

            dále vše také jen „Tunel“. 

2. Budoucí prodávající vlastnické právo dokládá aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ve 
spojení s Projektem rozdělení společnosti VOD-KA a.s. odštěpením se založením nových 
společností ze dne 09. listopadu 2007. 

B. 
Účel uzavření Smlouvy  

 
1. Budoucí prodávající výslovně prohlašuje, že hodlá prodat a prodá Tunel, včetně veškerého 

příslušenství a součástí ve formě dvoukřídlých vrat, napojení na veřejnou kanalizaci, 
vodovodního řadu a přípojky elektrické energie, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve 
výši 6.900.000,- Kč (slovy: Šest-milionů-devět-set-tisíc korun českých) Budoucímu 
kupujícímu, a že kupní smlouvu s ním uzavře nejpozději do  jednoho měsíce ode dne 
doručení výzvy k uzavření smlouvy učiněné Budoucím kupujícím vůči Budoucímu 
prodávajícímu. 

   
2. Budoucí kupující výslovně prohlašuje, že hodlá koupit a koupí do svého výlučného 

vlastnictví od Budoucího prodávajícího Tunel včetně veškerého příslušenství a 
součástí ve formě dvoukřídlých vrat, napojení na veřejnou kanalizaci, vodovodního řadu a 
přípojky elektrické energie, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 6.900.000,- Kč 



(slovy: Šest-milionů-devět-set-tisíc korun českých) a že kupní smlouvu s ním uzavře po 
obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Objekt hromadného parkování u 
autobusového nádraží Litoměřice“. 

 
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že výzvu k podpisu řádné kupní smlouvy učiní 

 Budoucí kupující přímo Budoucímu prodávajícímu, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne 
obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Objekt hromadného parkování u 
autobusového nádraží Litoměřice“. 

             Pro způsob výzvy se Smluvní strany dohodly, že postačí, bude-li učiněna emailem 
s potvrzením o doručení na kontaktní e-mail Budoucího prodávajícího …………………… nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

 
4.     Pokud Budoucímu kupujícímu nebude poskytnuta dotace na projekt „Objekt hromadného 

parkování u autobusového nádraží Litoměřice“, níže uvedená kupní smlouva nebude 
uzavřena. Smluvní strany v takovém případě nemají vzájemný nárok na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou. 

 
5. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění budoucí kupní smlouvy: 
 
„Voda – kamarád s.r.o., IČO: 27343421, se sídlem Praha 6, Suchdol, Internacionální 1231/8, 165 
00, adresa pro doručování Litoměřice, Horní Dubina č. p. 276, 412 01, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 206463, zastoupena 
jednatelem Ing. Hanou MACASOVOU  
 
jako „Prodávající“ 
 

a 
 
Město Litoměřice, IČO: 00263958, se sídlem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01, zastoupené 
místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
 
jako „Kupující“  
 
- společně též „Smluvní strany“ 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku především v souladu s ustanoveními § 2079 a 
následujících zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, tuto: 
 

Kupní smlouvu 
 

I. 
Ustanovení o vlastnictví 

 
1.  Prodávající je na základě Projektu rozdělení společnosti VOD-KA a.s. odštěpením se 

založením nových společností (konkrétně bod 5. 4.) ze dne 09. listopadu 2007, výlučným 
vlastníkem: 

• provozní stavby raženého železničního tunelu (stavba neevidovaná v katastru 
nemovitostí), která se nachází zejména pod pozemky parcelní číslo 275/1,277, 
279/1,279/2,287/1,287/2,293/1,303/1,303/2,303/4,309,310/1,311,442/1a 442/2, vše 
v katastrálním území Litoměřice, když vstup je z ulice Jarošova v Litoměřicích,  

            dále vše také jen „Tunel“. 



2. Prodávající vlastnické právo dokládá aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ve spojení s 
Projektem rozdělení společnosti VOD-KA a.s. odštěpením se založením nových společností ze 
dne 09. listopadu 2007. 

3. Příslušenství a součásti Tunelu tvoří dvoukřídlá vrata, napojení na veřejnou kanalizaci, 
vodovodní řad a přípojka elektrické energie.    

4. Prodávající výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu této Kupní smlouvy je jediným oprávněným 
vlastníkem Tunelu, a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by ho v dispozici s ním 
omezovaly tak, že by jej nemohl úplatně převést na třetí osobu.  

II. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Prodávající touto Kupní smlouvou prodává Tunel včetně veškerého příslušenství a součástí ve 

formě dvoukřídlých vrat, napojení na veřejnou kanalizaci, vodovodního řadu a přípojky 
elektrické energie, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 6.900.000,- Kč (slovy: Šest-
milionů-devět-set-tisíc korun českých) Kupujícímu, který Tunel za uvedenou dohodnutou 
kupní cenu do svého výlučného vlastnictví kupuje a přijímá. 

  
2. Celková kupní cena byla stanovena na základě konsensu obou Smluvních stran a jako taková je 

neměnná a trvale platná. Dohodnutá kupní cena je konečná za Tunel a jeho příslušenství a součásti ke 
dni uzavření této Kupní smlouvy. 

 
III. 

Způsob zaplacení Kupní ceny 
 
1. Celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 6.900.000,- Kč (slovy: Šest-milionů-devět-set-tisíc 

korun českých) uhradí Kupující Prodávajícímu bezhotovostní platbou-převodem na 
Prodávajícím výslovně označený účet číslo:…………………………………., a to nejpozději do 
třiceti pracovních dnů ode dne podpisu této Kupní smlouvy.  

 
IV. 

Prohlášení Prodávající a Kupujícího 
 
1. Prodávající seznámil Kupujícího se stavem Tunelu a jeho příslušenstvím a součástmi a 

prohlašuje, že na něm v době podpisu této Kupní smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná 
břemena, zástavní právo, služebnosti, výhrada vlastnického práva, přednostní pořadí pro jiné 
právo ani jiná výhrada, přednostní právo ke zřízení věcného práva pro jinou osobu, poznámka 
o dovolání se neúčinnosti právního jednání, poznámka spornosti, vzdání se práva domáhat se 
náhrady škody vzniklé na stavbě, právo nájmu či pachtu ani jiné zatížení a ani jiné právní 
povinnosti. 

 
2. Kupující výslovně prohlašuje, že si Tunel a jeho příslušenství a součásti, které kupuje touto 

Kupní smlouvou do svého výlučného vlastnictví, prostřednictvím pověřené a odborně 
způsobilé osoby prohlédl, a že stav Tunelu a jeho příslušenství a součástí je mu dobře znám, a 
že jeho stav odpovídá stavu tak, jak je popsán v této Kupní smlouvě. 

3. Tunel a jeho příslušenství a součásti bude předán pověřenou osobou Prodávajícího a převzat 
pověřenou osobou Kupujícího bezprostředně po uhrazení celkové kupní ceny podle této Kupní 
smlouvy. O předání a převzetí Tunelu bude sepsán Protokol. Tím se rozumí společné 
prohlášení Prodávajícího a Kupujícího o skutečnostech předání Tunelu, včetně popsání jeho 
stavu. 

4. Prodávající výslovně prohlašuje, že před uzavřením této Kupní smlouvy nečinil žádné právní a 
ani neprávní jednání, které by směřovalo k převodu Tunelu a jeho příslušenství a součástí na 



jinou osobu, než toliko na Kupujícího podle této Kupní smlouvy. 

5.  Prodávající výslovně prohlašuje, že na Tunelu nevázne žádná ekologická nebo jiná zátěž, že 
tedy Tunel není zahrnut v žádném takovém seznamu či registru. 

6. Prodávající výslovně prohlašuje, že ohledně Tunelu nejsou vedena ani známa žádná soudní, 
rozhodčí ani správní řízení. Současně mu není ani známo, že by jakákoliv třetí strana podala 
v souvislosti s Tunelem návrh na exekuci či zahájení jiného obdobného řízení. 

7. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace týkající se Tunelu a jeho příslušenství 
a součástí poskytnuté Kupujícímu jsou pravdivé, přesné a že si není vědom žádné podstatné 
okolnosti nebo skutečnosti, které by mu nebyly oznámeny a u ní, nebo u nichž, by se dalo 
rozumově očekávat, že pokud by byly řádně oznámeny, mohly by nepříznivě ovlivnit 
rozhodnutí Kupujícího uzavřít tuto Kupní smlouvu nebo nabýt Tunel za podmínek v této Kupní 
smlouvě uvedených. 

8. Prodávající se současně výslovně zavazuje k tomu, že ke dni předání a převzetí Tunelu nebude 
jemu a ani žádné třetí osobě svědčit nájemní ani jiné užívací právo k němu, nebo k jeho 
částem.  

9. Prohlášení jsou učiněna ke dni uzavření této Kupní smlouvy a jsou považována za zopakovaná 
k okamžiku předání Tunelu a jeho příslušenství a součásti Kupujícímu ze strany 
Prodávajícího, vždy s odkazem na skutečnosti a okolnosti existující v dané době. 

10. Veškeré náklady a poplatky za poskytované služby, včetně případných dluhů na nich, které 
vznikly do doby předání a převzetí Tunelu a jeho příslušenství a součástí, hradí výlučně 
Prodávající.  

11. Pokud by jakákoliv třetí osoba uplatnila vůči Kupujícímu jakoukoliv pohledávku či jiné právo 
vztahující se k Tunelu a jeho příslušenství a součástem vzniklé před převodem vlastnického 
práva k němu podle této Kupní smlouvy a spojené s vlastnictvím Tunelu, zavazuje se 
Prodávající, že takovou případnou pohledávku či dluh v plné výši uhradí, popřípadě uspokojí 
takové jiné právo. 

12. Nebezpečí škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení stavu Tunelu přechází 
z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jejich fyzického předání stvrzeného podpisem 
Protokolu o předání a převzetí, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

13.   Prodávající je povinen zdržet se všech právních, ale také případně neprávních, jednání, která 
by mohla vést ke vzniku právních nebo faktických vad Tunelu nebo škod na něm. Zejména je 
tak povinen se zdržet zřizování zástavních práv, věcných břemen, předkupních a jiných 
věcných práv a jiných práv třetích osob k Tunelu, sjednávání nájemních smluv na Tunel nebo 
jeho části, či uzavírání jiných smluv a činění jiných právních jednání, na jejichž základě by 
mohlo dojít k snížení hodnoty Tunelu, či jakémukoliv omezení budoucího výkonu vlastnického 
práva Kupujícího.  

V. 
Ustanovení závěrečná 

 
1.   Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení stejnopisu 

jsou určena pro Kupujícího a jeden stejnopis je určen pro Prodávajícího. 

2. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany 
postoupit žádná práva, nároky ani povinnosti dle této Kupní smlouvy. 



3.   Účastníci této Kupní smlouvy jsou srozuměni s tím, že práva a povinnosti z této Kupní smlouvy 
vyplývající, jakož i z jejího případného porušení, se řídí právním řádem České republiky, 
zejména poté Občanským zákoníkem. 

4. Kupující touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato směnná smlouva byla uzavřena po splnění všech 
zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu.  

5. Kupující, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 
povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  

6. Smluvní strany jsou si vědomy, že Kupující je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 

7. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, škoda či újma způsobená nesplněním povinností z této 
Kupní smlouvy, se nahrazuje v penězích. 

8. V otázce doručování písemností vztahujících se k této Kupní smlouvě se Smluvní strany 
výslovně dohodly, že zásilka se považuje za doručenou nejpozději pátý den po jejím podání 
poštovnímu či jinému obecně uznávanému přepravci s tím, že je nerozhodné, pro počítání 
času, zda byla v této lhůtě skutečně adresátem převzata, nebo mu i doručena. Za správnou je 
považována adresa podle toho, jak je u Smluvních stran uvedena v úvodu, tedy na prvním 
listě, této Kupní smlouvy.  

9.  Smluvní strany prohlašují, že tato Kupní smlouva je souhlasným, svobodným a vážným 
projevem jejich skutečné vůle, že nebyla uzavřena v tísni, pod nátlakem, nebo za nevýhodných 
podmínek a že obsah této Kupní smlouvy souhlasí s jejich vzájemnou dohodou. 

10. Kupující uvádí, že uzavření této Kupní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Litoměřice dne 29. 6. 2017 usnesením č. 112/5/2017. 

11. Místo podpisu Litoměřice a datum podpisu…………………“ 

C. 
Ustanovení závěrečná Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že text řádné Kupní smlouvy může a případně musí být 

měněn dle aktuálně dohodnutých změn. Tyto změny nečiní smlouvu neplatnou, nebo 
nemožnou k plnění. Tedy tam, kde je text budoucí kupní smlouvy neúplný, nebo aktuálně 
nesprávný (stávající text je opatřen tečkami, nebo bude upraven podle aktuálně správných 
údajů), bude doplněn podle aktuálního stavu, jak bude zjištěn v době uzavření řádné kupní 
smlouvy. Neměnná zůstává však celková výše kupní ceny, předmět převodu, způsob 
zaplacení a termín uzavření řádné kupní smlouvy. 

 
2. Budoucí kupující prohlašuje, že koupě podzemní stavby Tunelu byla schválena 

zastupitelstvem města Litoměřice dne 29. 6. 2017 usnesením č. 112/5/2017. 
 

3. Budoucí kupující touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato směnná smlouva byla uzavřena po splnění 
všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu.  
 



4. Budoucí kupující, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmín-
kách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regis-
tru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 
povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.  
 

5. Smluvní strany jsou si vědomy, že Budoucí kupující je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, 
nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy 
potvrzují účastníci svými podpisy.  

 
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý 

z účastníků. 
 
Podepsáno v Litoměřicích dne  21.07.2017  
 
 
 
 
 
Budoucí prodávající              

 
 
 
Budoucí kupující              


