
KUPNÍ SMLOUVA 
A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY 
 
 
mezi těmito účastníky 
 
 
město Hrádek nad Nisou 
 
- a - 
 
[*vybraný navrhovatel*] 
 
- a - 
 
SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. 
  



[1] Tato KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOV Ě KUPNÍ CENY [dále jen „Smlouva“ ] 
se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami smlouvy: 
 
Město Hrádek nad Nisou , obec podle ustanovení § 2 a město podle ustanovení § 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, IČO 002 62 854, se sídlem Hrádek nad Nisou, Horní 
náměstí č. p. 73, PSČ 463 34, zastoupené starostou města, panem Josefem Horinkou, na 
straně jedné jako prodávající; 

[dále ve smlouvě také jako „Prodávající“ ] 
- a - 
 
[*vybraný navrhovatel*], obchodní společnost založená podle obchodního zákoníku/fyzická 
podnikající osoba/fyzická nepodnikající osoba, RČ/IČO [*], se sídlem/místem 
podnikání/bydlištěm [*], zapsaná v obchodním rejstříku/jiném veřejném seznamu/nezapsaná 
vedeném [*] soudem v [*], v oddíle [*], vložce [*], za níž jedná [*], na straně druhé jako 
kupující; 

[dále ve smlouvě také jako „Kupující“ ] 
- a - 
 
SPOLAK advokátní kancelá ř s.r.o., založená podle zákona o advokacii, IČO 287 03 448, se 
sídlem Liberec, Liberec V – Kristiánov, 8. března 21/13, PSČ 460 05, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 27619, za níž 
jedná Mgr. David Rolný, jednatel a advokát vykonávající advokacii jako společník advokátní 
kanceláře SPOLAK advokátní kancelář s.r.o., na straně třetí jako vedlejší účastník. 

[dále ve smlouvě také jako „Schovatel“ ] 
 
[2] jejichž zástupci, anebo oni sami, shodně prohlašují, že označení jejich Smluvní Strany 
a oprávnění za ni jednat tak, jak je uvedeno v rubrice této Smlouvy, odpovídá aktuálnímu 
stavu zápisu v obchodním rejstříku nebo skutečnosti a že tento stav není dotčen žádnými 
změnami již uskutečněnými, avšak ještě nezapsanými v obchodním rejstříku anebo změnami 
odsouhlasenými zastupitelstvem města; 
[3] jejichž zástupci, anebo oni sami, dále shodně prohlašují, že jsou plně oprávněni i podle 
vnitřních pravidel jimi zastupované Smluvní Strany přijímat za tuto Smluvní Stranu veškeré 
závazky sjednané v této Smlouvě a že byly naplněny veškeré podmínky a uděleny veškeré 
souhlasy, ať již požadované ze zákona či vnitřními předpisy jimi zastupované právnické 
osoby, jimž podléhá uzavření této Smlouvy; 
[4] obě smluvní strany zejména výslovně prohlašují a vzájemně si dokladují, že valná 
hromada společnosti [vybraný navrhovatel] ve smyslu čl. [*] Stanov/Společenské smlouvy/ 
dala s uzavřením této Smlouvy svůj souhlas dne [*] a její průběh byl osvědčen notářským 
zápisem [*]; 
[5] obě smluvní strany si zejména výslovně prohlašují a vzájemně si dokladují, že 
Zastupitelstvo města Hrádku nad Nisou, ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, rozhodlo a dalo souhlas s uzavřením této Smlouvy dne [*] 
na svém [*] zasedání v roce [*]. 
[6] jejichž zástupci, anebo oni sami, dále shodně prohlašují, že se přesvědčili o totožnosti 
osob jednajících za druhou Smluvní Stranu a o jejich zmocnění takto jednat. 
 

[dále ve smlouvě také společně jako „Smluvní Strany“  
a jednotlivě také jako „Smluvní Strana“ ] 

 
Preambule smlouvy 

 
[7] VZHLEDEM K TOMU, že 

(A.) Prodávající má ve svém výlučném vlastnictví Nemovitosti [jak jsou definovány níže]; 
(B.) Kupující si přeje nabýt Nemovitosti od Prodávajícího do svého výlučného vlastnictví, 

a to se záměrem na Nemovitostech vybudovat [*]; 
(C.) Prodávající s prodejem Nemovitostí Kupujícímu, za podmínek stanovených touto 

Smlouvou, souhlasí; 
(D.) Schovatel je advokátní kanceláří, jež jako právní službu poskytuje advokátní 

úschovu podle pravidel České advokátní komory; 



(E.) Prodávající s Kupujícím sjednali způsob uhrazení a vypořádání Kupní Ceny 
Nemovitostí jejím složením do advokátní úschovy; 

(F.) Prodávající si vymínil, že bude Kupní Cena uložena u Schovatele; 
DOHODLY SE STRANY, po zevrubném seznámení s povinnostmi, které Schovateli vyplývají 
z právních a stavovských předpisů vydaných Českou advokátní komorou upravující opatření 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dále o právech a povinnostech, které pro 
Prodávajícího a Kupujícího plynou ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 254/2004 Sb., 
o omezení plateb v hotovosti, na následujícím: 
 

Definice a výklad pojm ů 
 
[8] Definice. Níže uvedené pojmy této Smlouvy, psané s velkým počátečním písmenem, 
v jednotném i množném čísle, mají pro účely této Smlouvy význam definovaný v tomto čl. [8] 
Smlouvy: 
 
„Kupní Cena“  má význam, který jí přísluší podle článku [19] této Smlouvy; 

 
„Kupující“  znamená příslušnou Smluvní Stranu uvedenou v rubrice této 

Smlouvy; 
 

„Nemovitos ti“  znamená nemovité věci: 
p. p. č. 354/8 – orná půda o výměře 2 030 m2, umístěná 
v katastrálním území Oldřichov na Hranicích a obci Hrádek 
nad Nisou, zapsaná na listu vlastnictví č. 1 pro vlastníka 
Prodávajícího [dále také jen jako „Nemovitost I“]; 
 
a část p. p. č. 1594/1 – orná půda o výměře 109 063 m2, 
oddělená geometrickým plánem č. 1399-5/2015 vyhotoveným 
společností Valbek spol. s r.o., IČO 482 66 230, se sídlem 
Liberec, Liberec III – Jeřáb, Vaňurova 505/1, PSČ 460 07, 
potvrzeným dne 5. května 2015 pod číslem PGP-486/2015-
505 Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním 
pracovištěm Liberec, označená jako p. p. č. 1594/52 – orná 
půda o výměře 89 669 m2, umístěná v katastrálním území a 
obci Hrádek na Nisou, zapsaná na listu vlastnictví č. 1 u 
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního 
pracoviště Liberec pro vlastníka Prodávajícího [dále také jen 
jako „Nemovitost II“]; 
 

„Prodávající“  znamená příslušnou Smluvní Stranu uvedenou v rubrice této 
Smlouvy; 
 

„Schovatel“  znamená příslušnou Smluvní Stranu uvedenou v rubrice této 
Smlouvy; 
 

„ Účet Finan čního ú řadu“  znamená účet č. 7691–77628461/0710 vedený Českou 
národní bankou, IČO 481 36 450, se sídlem Praha, Praha 1 – 
Nové Město, Na příkopě 864/28, PSČ 110 00; 
 

„Ú čet Prodávající ho“  znamená účet č. [*], vedený [*], a.s., IČO [*], se sídlem Praha 
[*], PSČ [*], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce [*]; 
 

„Ú čet Kupující ho“  znamená účet č. [*], vedený [*], a.s., IČO [*], se sídlem Praha 
[*], PSČ [*], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce [*]; 
 

„Úschovný Ú čet“  znamená účet č. [*]/2700 vedený UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., IČO 649 48 242, se sídlem Praha, 



Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
v oddíle B, vložce 3608. 
 

[9] Členění smlouvy. Členění této Smlouvy do článků a odstavců a zařazení nadpisů v této 
Smlouvě je použito pouze pro přehlednost a orientaci a v žádném případě nedefinuje, 
neomezuje ani nepopisuje rozsah této Smlouvy ani úmysl Smluvních Stran, pokud jde 
o jakékoliv její ustanovení. 
[10] Významy. Na příslušných místech této Smlouvy budou slova označující jednotné číslo 
znamenat i množné číslo a naopak. Slova označující mužský rod budou znamenat i ženský 
a střední rod s tou výhradou, pokud by tak bylo proti smyslu samotného ujednání. 
[11] Odkazy na zákony a jiné odkazy. Odkazy na jakýkoliv zákon budou znamenat odkaz na 
tento zákon tak, jak bude v budoucnu novelizován, schválen v novém znění či nahrazen [ať 
už před nebo po dni podpisu této Smlouvy], a budou zahrnovat jakákoliv nařízení, vyhlášky či 
jiné podřízené právní předpisy vydané na základě takového zákona. 
[12] Výklad Smlouvy. Uvedené se však nevztahuje na výklad této Smlouvy tak, jak byla bez 
znalosti budoucí zákonné úpravy Smluvními Stranami uzavřena, a dále pokud by zároveň 
změna zákona představovala i změnu ve vzájemných závazcích mezi Smluvními Stranami, 
aniž by tato změna byla případně Smluvními Stranami i vzájemně vyrovnána. 
 

Předmět smlouvy 
 
[13] Předmět této kupní smlouvy. Prodávající touto kupní smlouvou prodává ze svého 
výlučného vlastnictví Kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví Nemovitosti, společně se 
všemi jejich součástmi a příslušenstvím, za níže ujednanou Kupní Cenu a Kupující od 
Prodávajícího Nemovitosti, společně se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, do svého 
výlučného vlastnictví kupuje. 
 

Prohlášení Prodávajícího 
 
[14] Vlastnictví k Nemovitostem. Prodávající prohlašuje a dále i výpisem z katastru 
nemovitostí dokládá, že vlastnická práva k Nemovitostem nabyl na základě Smlouvy kupní ze 
dne 23. srpna 2007 s právními účinky ke dni 27. srpna 2007 uzavřené podle ustanovení § 17 
odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb. Prodávající dále prohlašuje, že předchozí vlastníci 
Nemovitostí nemají žádný právní titul ani oprávněný důvod k odstoupení od označených 
smluv či jakémukoliv jinému zpochybnění jeho vlastnictví k Nemovitostem. 
[15] Zatížení Nemovitostí. Prodávající prohlašuje, že na prodávaných Nemovitostech 
neváznou žádné dluhy, zástavní práva, předkupní práva, služebnosti ani reálná břemena 
nebo jiné závazky třetích osob, byť zapsané či nezapsané, vyjma: 

(A.) Věcného práva (nemovité věci) na Nemovitosti I, a to: 
i. Předkupní právo ve prospěch Státního pozemkového úřadu, IČO 013 12 774, se 

sídlem Praha, Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, zřízené na 
základě smlouvy o zřízení věcného předkupního práva V-6585/2007 ze dne 
23. srpna 2007 s právními účinky vkladu ke dni 27. srpna 2007, přičemž předkupní 
právo přešlo na Státní pozemkový úřad ohlášením ze dne 1. ledna 2013, a to 
z jeho předchůdce Pozemkového fondu České republiky; 

Prodávající v souvislosti s předkupním právem podle odst. (A.) tohoto článku prohlašuje, že 
se Státní pozemkový úřad (podle ustanovení článku VII odst. 2 smlouvy kupní ze dne 
23. srpna 2007) vzdá předkupního práva, pokud mu bude doloženo souhlasné stanovisko 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Agentury Czech Invest (ACI). MPO a ACI vydá 
souhlasné stanovisko na základě předloženého záměru Kupujícího o investiční výstavbě na 
Nemovitostech, přičemž MPO a ACI záměr posoudí a souhlasné stanovisko vydá, bude-li 
účelem záměru investiční výstavba v oborech zpracovatelského průmyslu vyjma oborů 
zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb, technologických 
center a v oblasti výzkumu a vývoje, což Kupující bez ohledu na předkupní právo zamýšlí 
a uzavřením této smlouvy stvrzuje a prohlašuje. Nesplnění tohoto záměru představuje 
podstatné porušení smlouvy a naplnění skutkové podstaty nepravdivého prohlášení 
ve smyslu článku [33] této Smlouvy, přičemž zakládá právo Prodávajícího od této Smlouvy 
odstoupit. 



[16] Splnění daňové povinnosti. Prodávající dále prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy 
nebyly na Nemovitostech ani v souvislosti s nimi vyměřeny ani doměřeny žádné daně, jejichž 
neuhrazení by mělo nebo mohlo mít za následek vznik jakéhokoli zástavního práva nebo 
práva k cizí věci vztahujícího se k jakékoli části Nemovitostí. Prodávající si není vědom žádné 
skutečnosti, která by mohla být podstatným způsobem na překážku užívání Nemovitostí 
Kupujícím v souladu s jeho záměrem. 
[17] Prodávající je dále povinen zdržet se ode dne uzavření této Smlouvy jakéhokoli jednání, 
kterým by Nemovitosti převedl na třetí osobu nebo ji jakkoli zatížil, jakkoli snížil její hodnotu, 
uzavíral nájemní či obdobné smlouvy k nemovitostem. 
 

Prohlášení Kupujícího 
 
[18] Prohlášení Kupujícího. Kupující Nemovitosti se všemi jejich součástmi, příslušenstvím, 
se všemi právy a povinnostmi za níže ujednanou Kupní Cenu do svého společného jmění 
kupuje. 
 

Kupní Cena a platební podmínky 
 
[19] Kupní Cena. Kupní Cena Nemovitostí byla na základě dohody Smluvních stran 
stanovena na částku ve výši [*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*],- Kč (slovy 
[*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*] korun českých) [dále jen jako “Kupní 
Cena“]. Kupní Cena je stanovena pevně a bude uhrazena Kupujícím: 

(A.) z vlastních zdrojů Kupujícího, který již uhradil k rukám Prodávajícího část Kupní Ceny 
ve výši 730.000,- Kč (slovy sedm set třicet tisíc korun českých) [dále jen „První část 
Kupní Ceny“] (na účet Prodávajícího); 

(B.) z vlastních zdrojů Kupujícího/z prostředků poskytnutých Kupujícímu Úvěrující Bankou, 
přičemž druhá část Kupní Ceny ve výši [*bude doplněno podle výsledku veřejné 
soutěže*],- Kč (slovy [*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*] korun českých) 
[dále jen „Druhá část Kupní Ceny“] bude Kupujícím a se souhlasem Prodávajícího 
převedena na Úschovný Účet pod variabilním symbolem [*], nejpozději do deseti dnů 
od podpisu této Smlouvy. 

[20] Uhrazení Kupní Ceny. Složením Druhé části Kupní Ceny do advokátní úschovy 
u Schovatele bude celá Kupní Cena mezi Prodávajícím a Kupujícím plně vypořádána 
a Prodávající a Kupující prohlašují a podpisem této Smlouvy stvrzují, že po zaplacení Druhé 
části Kupní Ceny do advokátní úschovy u Schovatele budou vzájemné závazky a pohledávky 
zcela vypořádány a Smluvní strany si z titulu této Smlouvy nebudou klásti žádných dalších 
finančních nároků. 
[21] Vydání Kupní Ceny. Částka ve výši [*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*],- 
Kč (slovy [*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*] korun českých), představující 
Druhou část Kupní Ceny za Nemovitost, bude Schovatelem uvolněna takto: 
Prodávajícímu: 

(A.) částka [*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*],- Kč (slovy [*bude doplněno 
podle výsledku veřejné soutěže*] korun českých) bude poukázána na Účet 
Prodávajícího do pěti (5) pracovních dnů, poté, co bude Schovateli předloženo 
vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva 
podle této Smlouvy do katastru nemovitostí, z něhož plyne, že vlastníkem Nemovitostí 
se stal Kupující, a dále, že Nemovitosti nejsou zatíženy žádnými právy ve prospěch 
třetích osob či Prodávajícího, a dále, že Nemovitosti jsou bez zápisu omezení 
dispozičních práv, poznámek či plomb (právní vztahy dotčeny změnou), vyjma věcných 
práv a dalších práv označených v článku [15] této Smlouvy; 

(B.) částka ve výši [*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*],- Kč (slovy [*bude 
doplněno podle výsledku veřejné soutěže*] korun českých) bude poukázána na Účet 
Finančního Úřadu po splnění podmínek pro vydání první části finančních prostředků 
podle ustanovení písmene (A.) tohoto článku, a to pod variabilním symbolem 
00262854, jako záloha na daň z nabytí nemovitých věcí za převod Nemovitostí podle 
zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Kupujícímu: 
(C.) celou Úschovu, tj. částku ve výši [*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*],- 

Kč (slovy [*bude doplněno podle výsledku veřejné soutěže*] korun českých), do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne, kdy bude Schovateli předložen originál rozhodnutí 



příslušného katastrálního úřadu s doložkou právní moci o zamítnutí vkladu 
vlastnického práva ve prospěch Kupujícího k Nemovitostem ve smyslu této uzavřené 
Smlouvy. Tuto částku vyplatí Schovatel Kupujícímu zpět na účty, ze kterých byly 
finanční prostředky na Úschovný Účet složeny. 

[22] Nesplnění podmínek Úschovy. Smluvní Strany ujednaly, že pro případ, kdy nebudou 
splněny podmínky pro vydání Úschovy podle článku [21] této Smlouvy do dne 
31. prosince 2015, je Schovatel povinen a oprávněn vydat Kupní Cenu nebo její část, 
uschovanou na Úschovném Účtu, zpět Kupujícímu, a to v části, ve které nebyla Kupní Cena 
podle pravidel obsažených v této Smlouvě vydána Prodávajícímu. Schovatel částku podle 
věty první vydá Kupujícímu Kupní Cenu nebo její část zpět na účty, ze kterých byla na 
Úschovný účet složena. 
 

Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 
[23] Podání návrhu. Poté, co bude do advokátní úschovy Schovatele složena Druhá část 
Kupní Ceny dle článku [19](B.) této Smlouvy je Schovatel oprávněn a povinen do pěti (5) 
pracovních dnů podat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 
k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího k příslušnému katastrálnímu pracovišti. 
[24] Zamítnutí povolení vkladu do katastru nemovitostí. V případě, že příslušné katastrální 
pracoviště zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, povolení vkladu vlastnického práva na 
Kupujícího, zavazují se Smluvní Strany k odstranění těchto vad v součinnosti se Schovatelem 
a k novému uzavření smlouvy se shodným předmětem plnění. V případě, že příslušné 
katastrální pracoviště pravomocně zamítne povolení vkladu vlastnického práva z této 
Smlouvy, zavazují se Smluvní Strany k navrácení veškerého, do té doby již poskytnutého, 
plnění, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí 
povolení vkladu vlastnického práva z této Smlouvy s tím, že již uhrazené finanční prostředky 
Kupujícího budou zaslány z advokátní úschovy Schovatele zpět na účty, ze kterých byly 
složeny do advokátní úschovy. 
[25] Úschova této Smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že podepsaná Smlouva bude v jednom 
vyhotovení s úředně ověřenými podpisy deponována u Schovatele s tím, že na příslušné 
katastrální pracoviště bude podepsaná Smlouva včetně návrhu na vklad vlastnického práva 
odeslána do pěti (5) pracovních dnů ode dne složení sjednané Druhé části Kupní Ceny dle 
článku [19](B.) této Smlouvy do advokátní úschovy Schovatele. 
 

Předání a p řevzetí Nemovitostí 
 
[26] Lhůta k předání Nemovitostí a protokol. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu 
veškeré doklady a dokumentaci k Nemovitostem nejpozději do pěti (5) dnů od okamžiku, kdy 
bude vyrozuměn o povolení vkladu vlastnického práva podle této Smlouvy do katastru 
nemovitostí. Smluvní Strany se dohodly, se s ohledem na charakter předmětu převodu podle 
této Smlouvy nedojde k předání Nemovitostí a k vyhotovení předávacího protokolu. 
[27] Přechod odpovědnosti za škodu. Prodávající se tímto zavazuje do dne přechodu 
vlastnického práva k Nemovitostem se o tyto řádně starat tak, jako doposud, aby na 
Nemovitostech nevznikla škoda. Dnem přechodu vlastnického práva k Nemovitostem 
přechází na Kupujícího odpovědnost za škodu na Nemovitostech. 
 

Katastr nemovitostí 
 
[28] Zmocnění pro Schovatele. Účastníci podpisem této Smlouvy zmocňují Schovatele, 
jmenovitě Mgr. Davida Rolného, advokáta a jednatele Schovatele, k podání návrhu na 
zahájení řízení u příslušného Katastrálního pracoviště - vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí dle této Smlouvy ve prospěch Kupujícího, tedy jej zmocňují k tomu, aby 
vykonával veškeré úkony s tím související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával 
návrhy a žádosti, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, a to 
vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. 
[29] Správní poplatek a ostatní náklady spojené s vypracování Smlouvy. Kupující je povinen 
uhradit společně s podpisem této Smlouvy správní poplatek ve výši 1.000,- Kč k rukám 
Schovatele. Náklady spojené s vypracováním Smlouvy, zastoupením, Úschovou a dalšími 
právními službami nese Prodávající. 



[30] Daň z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem zákonem stanovené daně z nabytí 
nemovitých věcí je Prodávající, když tento je povinen uhradit daň v souladu s touto Smlouvou 
a dále je Prodávající povinen podat v zákonem stanovené lhůtě daňové přiznání k dani 
z nabytí nemovitých věcí. V případě, že skutečná daň bude vyšší, než je deponovaná záloha 
na tuto daň, zavazuje se Prodávající zbytek daně doplatit. 
 

Prohlášení ke schopnosti plnit závazky ze smlouvy 
 
[31] Kupující prohlašuje, že není v úpadku, že nemá ke dni podpisu Smlouvy nedoplatky na 
daních či sociálním pojištění, že nejsou proti němu vedena žádná exekuční řízení pro 
pohledávky za ním a že ani není žádný pravomocný rozsudek, který by mu ukládal za 
povinnost plnit jakékoliv finanční závazky vůči třetí osobě. 
[32] Prodávající prohlašuje, že není v úpadku, že nemá ke dni podpisu Smlouvy nedoplatky 
na daních či sociálním pojištění, že nejsou proti němu vedena žádná exekuční řízení pro 
pohledávky za ním a že ani není žádný pravomocný rozsudek, který by mu ukládal za 
povinnost plnit jakékoliv finanční závazky vůči třetí osobě. Prodávající dále prohlašuje, že 
vůči němu není veden soudní spor, jenž by se přímo či nepřímo týkal převáděných   
Nemovitostí, ani nelze zahájení takovéhoto řízení očekávat. 
[33] Odstoupení od Smlouvy. Smluvní strany sjednaly právo kterékoliv ze Smluvních stran od 
Smlouvy písemně odstoupit pro případ, kdy se jakékoliv prohlášení z této Smlouvy stane 
nebo bude od počátku nepravdivým. 
 

Neuplatn ění práv a úplnost ujednání 
 
[34] Neuplatnění práv. Skutečnost, že některá ze Smluvních Stran neusiluje o náhradu za 
porušení sjednané povinnosti nebo netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, 
prohlášení či podmínky Smlouvy, přesto neznamená, že následné jednání (které by jinak 
nesporně představovalo porušení Smlouvy) nebude mít veškerou platnost a účinek prvotního 
porušení. Žádné takové vyvázání z povinností nebude předpokládáno, ale bude účinné, 
pouze pokud bude vyjádřeno pro takový případ písemně, a nelze se Smluvním Stranám 
v budoucnu dovolávat nepostižení oprávněnou Smluvní Stranou obdobného dřívějšího 
případu, jako jednání Smlouvou či jejich praxí připuštěného. 
[35] Úplnost ujednání. Smluvní Strany stvrzují, že Smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu 
a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět 
Smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze 
zbytku Smlouvou. 
[36] Změny Smlouvy. Jakákoliv změna či úprava Smlouvy nebo vyvázání se z ní (celková 
i částečná), musí mít písemnou formu a musí být podepsána oběma Smluvními Stranami. 
Smluvní Strany souhlasně vyloučily v souladu s ustanovením § 564 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, možnost měnit Smlouvu jinak nežli v písemné formě dodatkem. Pro 
účely jednání o změně či úpravě Smlouvy se obě Smluvní strany zavazují na základě 
písemné výzvy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy jedné nebo druhé Smluvní 
Straně zahájit jednání o změně. 
 

Řešení spor ů mezi Smluvními Stranami 
 
[37] Doložka dobré víry. Smluvní strany se zavazují ke splnění všech závazků ze Smlouvy, 
stejně jako závazků na ně navazujících. Pro případ, že by některá ze Smluvních Stran své 
závazky ze Smlouvy nebyla schopna dodržet, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se všechny 
Smluvní Strany ponejprv společně jednat a při jednání se v dobré víře pokusit dojít k takové 
výsledné změně závazku, jež byl porušen nebo má být porušen, která bude nejlépe 
odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu porušeného závazku a nebude 
představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní Strany na úkor či ve 
prospěch Smluvní Strany druhé či jiné. 
[38] Salvátorská klausule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 
Smluvní Strany se zavazují dohodou bezodkladně po takovémto případném zjištění nahradit 
neplatné ustanovení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu neplatného ustanovení a nebude představovat zejména 
zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní Strany na úkor či ve prospěch Smluvní Strany 



druhé. Smluvní Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení Smlouvy 
tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění Smluvních Stran naplněny výše 
uvedené předpoklady. Nezahájení jednání o nahrazení neplatného ujednání dohodou do 30 
dnů od výzvy kterékoliv ze Smluvních Stran, představuje rozvazovací podmínku platnosti celé 
Smlouvy. 
 

Závěrečná ujednání, vyhotovení Smlouvy a podpisy Smluvních  Stran 
 
[39] Závěrečné prohlášení. Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, 
že si Smlouvu a její obsah řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po 
zralé úvaze a o své vůli svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek, a to 
s plným úmyslem Smlouvu takto splnit. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známé 
žádné skutečnosti, které by mohly Smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit 
neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob. Smluvní Strany 
prohlašují, že nebyl podán insolvenční návrh na jejich majetek. Dále prohlašují, že jim osobně 
nejsou známé ani po zevrubném prověření žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly 
naplnění zákonných předpokladů k podání insolvenčního návrhu proti kterékoliv Smluvní 
Straně. 
[40] Vyhotovení Smlouvy. Smlouva je vyhotovena v [*] ([*]) stejnopisech, přičemž všechny 
stejnopisy mají sílu originálu a po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran, jeden 
stejnopis bude sloužit pro účely přiznání k dani z nabytí nemovité věci u příslušného 
finančního úřadu, jeden stejnopis bude sloužit pro účely Úvěrující banky a jeden stejnopis 
bude sloužit pro účely řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. 
[41] Přílohy: 

(A.) Příloha č. 1 - Výpis z usnesení zastupitelstva města Hrádek nad Nisou o uděleném 
souhlasu s uzavřením této Smlouvy, usnesení č. [*] ze dne [*] 

(B.) Příloha č. 2 – geometrický plán č. 1399-5/2015 vyhotovený společností Valbek spol. 
s r.o. 

[42] Podpisy Smluvních stran. 
 

V Hrádku nad Nisou 
dne [*] 2015 

 V Hrádku nad Nisou 
dne [*] 2015 

 

   

[*statutární orgán*] 
Kupující 

 
Mgr. Josef Horinka 

starosta 
Prodávající 

   

 
Mgr. David Rolný 

Schovatel 
 

 


