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KUPNÍ SMLOUVA
1677314463

na Hzení oznámeného na centrální adrese dne 4.12.2015,

mezi smluvními stranami:

1. republika - Ministerstvo obrany
se sídlem Tychonova 22111, 160 00 Praha 6
zastoupená - vedoucím

nakládání s nemovitým majetkem
odboru nakládání s majetkem
sekce ekonomické a maietkové Ministerstva obrany
panem Ing. SONKOU
na ministra obrany ze dne 21.8.2015
ve smyslu § 7 odst. 2 zákona 219/2000 Sb.

60162694

adresa pro nám. Svobody 47114, 160 00 Praha 6
identifikátor datové schránky: hjyaavk

(dále jen„prodávajícr')

a

2. pan Pavel ANTOŠ,

(dále jen „kupující")

též dále jen „smluvní strany")

podle ustanovení § 2079 zákona 89/2012 Sb., zákoník (dále jen „o.z."), § 21
zákona 219/2000 Sb., o majetku republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve (dálejen ,,ZMS"), a ustanovení souvisejících takto:

I
Základní ustanovení

Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá
uvedený v II odst. 1 a umožní mu jej nabýt do vlastnictví a kupující se zavazuje, že

a zaplatí prodávajícímu kupní cenu uvedenou v III odst. 1.

II

1. je tato nemovitá (dále jen „nemovitost") prodaivajfcfho:
- podle geometrického plánu 3074-4612014 potvrzeného dne 12.6.2014 pozemek
1109/1 ostatní plocha, jiná plocha o nové 2759 m2

, který byl z



1109/1, to vše v k.ú. Kunratice. Geometrický plán je této 
smlouvy. 

jsou souaisti a pffslušenstvf uvedené nemovitosti, a to zejména: 
- severní a východní oplocení (SO 017) 
- studánka Gfmka) zídky (SO 006) 
- vrtaná studna (SO 006) 
-suché WC 
- trvalé porosty 
to vše v k.ú. Kunratice. 

stavebního objektu (SO) je interním údajem evidence 
prodávajícího. Kupující souhlasí, aby byly tyto údaje uvedeny v této pro 
odepsání majetku z evidence prodávajícího po vkladu práv podle této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 

2. Doklady k nabytí do vlastnictví republiky a 
Ministerstva obrany: 

- Výpis z pozemkové knihy kn.vl. 7 pro k.ú. Kunratice 
- smlouva o správy národního majetku 438/67 a44/19.90-

14/67 ze dne 27.6.1967. 

Kupnf cena 
1. Kupní cena ve výši 2 452 000,- slovy: korun 

je smluvními stranami sjednána podle § 22 odst. 2 ZMS a vyhlášky 62/2001 
Sb., o složek státu a státních organiz.acf s majetkem státu. 

2. Jako podklad pro stanovení minimální kupní ceny za celý rozsah 
v prvním kole byl použit znalecký posudek 1487-3712015 ze dne 
12.5.2015 znalce Ing. Lucie Cihelkové (dále jen ,,znalecký posudek''). 

Podminka platnosti smlouvy 
1. Podmínkou platnosti této smlouvy je podle § 22 odst. 4 ZMS, a to jako 

této smlouvy, schváleni Ministentvem financi. O schválení požádá prodávající 
bez odkladu po obdržení této smlouvy podepsané smluvními stranami. 
Tato smlouva (v celém rozsahu) nabývá ke dni vydání schvalovací doložky 
Ministerstvem financí. Pokud ministerstvo smlouvu neschválí a smluvní strany 
se do 60 poté, kdy prodávající obdrží omámení o neschválení této smlouvy, 
nedohodnou na ministerstva tak, aby smlouva mohla být 
znovu ministerstvu ke schválení, prodávající bez 
odkladu vrátí kupujícímu složenou kauci na jeho uvedený v této 

Platební podmínky 
1. Kupní cena ve výši 2 452 000,- slovy: korun 

bude kupujícím zaplacena na dokladu (dále jen „faktura"). 
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Prodávající vystaví fakturu na zaplacení kupní ceny do 30 ode dne, kdy obdrží tuto 
smlouvu se podmínkami platnosti IV), a zašle ji po jejím 
vystavení kupujícímu, a to s fotokopií této smlouvy se 
podmínkami platnosti. 

2. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na prodávajícího uvedený v této 
pod variabilním symbolem uvedeným v a to ve 45 ode dne 
vystavení faktury. 

3. dluh kupujícfuo bude podle § 1957 odst. 1 o.z. na 
prodávajícího. 

Smluvní pokuta a její 
1. Pokud kupující nezaplatí kupní cenu a (podle V) bez 

prodávajícího, je kupující povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu. Bude-li kupní 
cena uhrazena s prodlením do 3 pracovních ode dne její splatnosti, smluvní pokuta 

1 % z celkové kupní ceny, delším prodlení smluvní pokuta 10% z celkové 
kupní ceny. 

2. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu na dokladu -
faktury. k zaplacení smluvní pokuty bude 45 ode dne vystavení 

faktury. 

3. V odstoupení od smlouvy VII) je prodávající smluvní 
pokutu její oproti již zaplacené kupní ceny. vrátí 
prodávající kupujícímu bez odkladu na kupujícfuo uvedený v této 

4. Zaplacení smluvní pokuty právo prodávajícího domáhat se náhrady škody 
v plné výši. 

5. Kupující bere na že samotný závazek vyplývající z V této smlouvy zaplacením 
smluvní pokuty podle odst 1 a odst. 2 tohoto v souladu s § 2049 o.z. nezaniká. 

VII 
Odstoupení od smlouvy 

1. Pokud kupující nezaplatí fakturu a (podle V) bez na 
prodávajícího, jde o podstatné porušení smluvní povinnosti kupujícího a prodávající je 

bez dalšího od této smlouvy odstoupit. 

2. Odstoupením smlouva zaniká od samého Nárok prodávajícího na smluvní 
pokutu, úroky z prodlení a na náhradu škody 

VIII 
Úroky z prodleni 

Kupující, který je v prodlení se zaplacením kterékoliv svého dluhu, je 
povinen prodávajícímu, který splnil své smluvní a zákonné povinnosti, uhradit úroky 
z prodlení ve výši stanovené vlády 351/2013 Sb., ledaže kupující není 
za prodlení 
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Další 7.ávazky a prohlášení smluvních stran 
1. Smluvní strany jsou povinny si oznamovat veškeré 

pro vztahy vyplývající z této smlouvy písemnou formou s prokazatelným 
druhé smluvní - zejména adresy a 

2. Prodávající kupujícího, že na váznou, 
právních povinností vyplývajících z právní úpravy, zejména tyto 

smluvní závazky nebo právní, faktické vady: 
-Na pozemek 1109/1 v k.ú. Kunratice zasahuje dle analytických 
hl. m. Prahy 2014 radioreléový spoj, který je podle § 103 7.ákona 12712005 
Sb., o elektronických komunikacích a o souvisejících ve 

- Na pozemek 1109/1 v k.ú. Kunratice zasahuje dle Geoportálu hl. m. Praha 
provozovaném Institutem plánování a rozvoje hlavního Prahy, 
organizace hlavním Praha ochranné pásmo lesa podle zákona 289/1995 
Sb., o lesích a o a ve a je 

systému 
- Na pozemku 1109/l v k.ú. Kunratice se nacházejí vodní prameny a vodní 
bezejmenné Kunratického potoka ve vlastnictví osob. 

informace o a jednotlivých inženýrských sítí technických 
poskytne nabyvateli vlastník sítí 

3. Smluvní strany souhlasí, že veškeré vady jdou k tíži kupujícího 
a že náklady na vad a vad nese kupující. Kupující se v souladu 
s§ 1916 odst 2 o.z. vzdává svého práva z vadného a zavazuje se, že nebude 
po prodávajícím jakákoliv práva z vad 

4. Kupující prohlašuje, že si prohlédl, je mu znám jeho aktuální stav (stavby 
uvedené v II této smlouvy jsou ve špatném stavu a je možná 
tvorba skládky), že byl osobní prohlídce seznámen s vadami 

vad uvedených v odst. 2 tohoto a že je mu znám obsah 
znaleckého posudku, který byl jedním z prvního kola a bere 
na že obsah znaleckého posudku nemusí zcela odpovídat stavu 
v podpisu této smlouvy. 

Vklad do katastru nemovitostí a nabytí vlastnického práva 
1. Na této smlouvy lz.e ke každé nemovitosti z která je 

evidence v katastru nemovitostí, provést vklad vlastnického práva ve kupujícího 
do katastru nemovitostí u katastrálního na návrhu na zahájení vkladového 

podle odst. 2 tohoto 
2. Návrh na zahájení vkladového podá pouze prodávající, a to do 30 poté. 

kdy kupující zaplatí celou kupní cenu a všechny sankce vyplývající z této 
smlouvy. Prodávající bez odkladu zašle kupujícímu originál této 
kupní smlouvy. 

3. Kupující nabývá podle § 1105 o.z. vlastnické právo k nemovitosti, která je 
evidence v katastru nemovitosti, zápisem do katastru nemovitostí, a to vkladem 
vlastnického práva. Podle § 10 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, právní 

zápisu nastávají na pravomocného rozhodnuti katastrálního o jeho 
povolení k okamžiku, kdy návrh na zápis došel katastrálnímu Smluvní 
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strany si v souladu s § 1099 o.z. ujednaly, že vlastnické právo k nemovitosti, která není 
evidence v katastru nemovitostí, je-li obsažena v a vlastnické 

právo k movitým jsou-li obsaženy v kupující nabývá k okamžiku 
vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí dle první a druhé 
tohoto odstavce. 

4. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce tak, že pokud bude katastrálním 
vklad práv podle této smlouvy zamítnut, a smluvní strany se 

nedohodnou do 30 po právní moci jinak, 31. dnem po uvedené právní moci následky 
z této smlouvy již nastalé, pflpadné smluvní pokuty, pominou. Prodávající 
bez odkladu vrátí kupujícímu která odpovídá zaplacené kupní 
na kupujícího uvedený v této 

5. Uplatní-li se rozvazovací podmínka podle odst. 4, kupující bez odkladu vrátí 
prodávajícímu ve stavu, v jakém jej 

Protokolární bude provedeno do 30 ode dne podání 
návrhu na vklad (podle X této smlouvy). Kupující se zavazuje, že do doby, než bude 
povolen vklad práv podle této smlouvy, nebude na žádné nevratné 

z nabyti nemovité 
Poplatníkem z nabytí nemovitostí, které jsou podle této smlouvy, je 
kupující. 

XID 
Ochrana osobních a poskytování informaci 

S ohledem na povinnosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
k informacím, ve a zákona 10112000 Sb., o osobních 

ve kupující souhlasí se zpracováním svých nezbytných 
osobních pro vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy prodávajícím 
a s poskytnutím informací v režimu uvedených Smluvní strany po 
souhlasí, že tato smlouva být na oficiálních webových stránkách 
Ministerstva obrany (www.onnm.army.cz), s výjimkou osobních uvedených v této 

ujednání 

Tato smlouva je vyhotovena v stejnopisech s platností originálu. Z nich obdrží: 
prodávající dva, kupující jeden, schvalující ministerstvo jeden a katastrální 
jeden. 

5 



Tato smlouva být pouze po smluvních stran, a to písemnými
a osobami podepsanými dodatky, které ke své platnosti

vyžadují dodržení stejných podmínek platnosti jako u této smlouvy IV).

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své svobodné a vážné nikoliv
v tísni, a to na pravdivých Smluvní strany si tuto smlouvu
a jejímu obsahu. Na toho a s WU být touto smlouvou vázány
své podpisy.

3o -05· 2016V Praze dne ..... „ .............................

Ministerstvo obrany
zastoupená In ŠONKOU

' - vedoucím
nakládání s nemovitým majetkem

odboru nakládání s majetkem
sekce ekonomické a majetkové MO

(prodávající)
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Pavel ANTOŠ

(kupující)
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Ministerstvo financ( schvaluje právnijednánf podle
ustanoven( § 22 odst. 4 7.ákona 219/2000 Sb.,
o majetku republiky a jejím vystupování
v právnlch vztazích, ve 2016 Sb.

JUDr. Da r Tyšerová

V Praze dne t/ q );)//;




