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Vyhlašovatelé:  

Město Hrádek nad Nisou, zastoupené Josefem Horinkou – starostou města, se sídlem: Horní náměstí 
73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854  

a  

Ing. Pavel Ouhrabka, Voroněžská 217/5, 460 01 Liberec, 
 

uveřejňují 
 

DOTAZY, UPŘESNĚNÍ A OPRAVY PODMÍNEK VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
III. 

 
V rámci zveřejněného prodeje pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT 
prostřednictvím veřejné soutěže, které je realizována společně s dalším subjektem ve společném zájmu a 
za podmínek stanovených v samostatném dokumentu: „Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na 
uzavření smlouvy o koupi pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT a 
podmínky prodeje“ uveřejňujeme odpovědi na dotazy, opravy a upřesnění PODMÍNEK PRODEJE: 
 
Na základě dotazů, vnesených na organizátora veřejné soutěže a na město Hrádek nad Nisou, 
známými potenciálními navrhovateli, činí vyhlašovatelé soutěže toto doplnění: 

A) Postup placení kupní ceny podle návrhu smlouvy s ohledem na daňové aspekty, resp. k dotazu 
ohledně data uskutečnění zdanitelného plnění vyhlašovatelé uvádí: 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) nastane nejpozději k patnáctému (15) dni po uzavření 
kupní smlouvy, resp. po vložení příslušné částky na úschovný účet uvedený ve smlouvě. K DUZP bude 
vypořádána daň z přidané hodnoty za celou kupní cenu. 

Rozhodnou skutečností pro DUZP je předání pozemku k užívání podle ustanovení článku 33 kupní 
smlouvy, tj. prakticky okamžik, kdy nastane pátý den po připsání druhé části kupní ceny (30 % z kupní 
ceny) na úschovný účet. K tomuto datu vystaví vyhlašovatel, povinný přiznat a odvést daň z přidané 
hodnoty získané prodejem pozemků, jež jsou předmětem veřejné soutěže, daňový doklad ve výši 
příslušné daně z přidané hodnoty, se lhůtou splatnosti nejméně dvacet jeden (21) den, na jehož základě 
bude vybraný navrhovatel povinen uhradit příslušnou daň z přidané hodnoty. Takto uhrazenou daň bude 
vybraný uchazeč oprávněn uplatnit po jejím zaplacení.  

V souhrnu to tedy znamená, že částky uschované na úschovném účtu budou odpovídat součtu druhé a 
třetí části kupní ceny bez příslušné DPH a budou tak i vypořádány. Stejně bude naloženo i s jistotou 
složenou ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku, ta je vedena bez příslušné DPH a její DPH bude 
vypořádáno postupem popsaným shora. 

 
 
 
Ing. Pavel Ouhrabka v. r.  Mgr. Josef Horinka v. r., starosta města 
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