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[1] Tato KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ 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 zá-

kona 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 Mgr. Josefem 

Horinkou, na straně jedné jako první prodávající; 

[dále ve smlouvě také jako „Prodávající I“] 

- a - 

 

Ing. Pavlem Ouhrabkou, nar. 24. května 1953, r. č. 530524/026, bytem Liberec, Libe-

rec I-Staré Město, Voroněžská 217/5, PSČ 460 01, na straně druhé jako druhý prodáva-

jící; 

[dále ve smlouvě také jako „Prodávající II“] 

- a – 

 

[vybraný navrhovatel], na straně třetí jako kupující; 

[dále ve smlouvě také jako „Kupující“] 

- a - 

 

SPOLAK advokátní kancelář 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 obchod-

ním 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 čtvrté 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 aktuál-

nímu 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 udě-

leny veškeré souhlasy, ať již požadované ze zákona či vnitřními předpisy jimi zastupo-

vané právnické osoby, jimž podléhá uzavření této Smlouvy; 

[4] obě smluvní strany si zejména výslovně prohlašují a vzájemně si dokladují, že Zastu-

pitelstvo města Hrádku nad Nisou, ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 zákona 
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č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, rozhodlo a dalo souhlas s uzavřením této Smlouvy 

dne [*] na svém [*] zasedání v roce 2016 usnesením č. [*]. 

[5] 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 

 

[6] VZHLEDEM K TOMU, že 

(A.) Prodávající mají každý ve svém výlučném vlastnictví Nemovitosti [jak jsou de-

finovány níže]; 

(B.) Kupující si přeje nabýt Nemovitosti od Prodávajících do svého výlučného vlast-

nictví, a to se záměrem na Nemovitostech vybudovat [doplnit podle záměru]; 

(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 části Kupní Ceny 

Nemovitostí složením její části do advokátní úschovy; 

(F.) Prodávající si vymínili, že bude část Kupní Ceny uložena u Schovatele; 

DOHODLY SE STRANY, po zevrubném seznámení s povinnostmi, které Schovateli vyplý-

vají 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 opatře-

ních 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 POJMŮ 

 

[7] 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. [7] Smlouvy: 

 

„Kupní Cena“ má význam, který jí přísluší podle článku [26] této Smlouvy; 

 

„Kupující“ znamená příslušnou Smluvní Stranu uvedenou v rubrice této 

Smlouvy; 
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„Nemovitosti“ znamená Nemovitosti I a Nemovitosti II dohromady; 

 

„Nemovitosti I“ znamená nemovité věci: 

pozemek p. p. č. 354/1 – orná půda, o výměře 9 774 m2, 

pozemek p. p. č. 354/7 – orná půda o výměře 14 211 m2, a 

pozemek p. p. č. 354/10 – orná půda o výměře 2 857 m2, 

 

umístěné v katastrálním území Oldřichov na Hranicích a obci 

Hrádek na Nisou, zapsaná na listu vlastnictví č. 1 u Katastrál-

ního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Libe-

rec pro vlastníka Prodávajícího I; 

 

„Nemovitosti II“ znamená nemovité věci: 

pozemek p. p. č. 354/3 – orná půda o výměře 7 133 m2, 

pozemek p. p. č. 359/1 – trvalý travní porost o výměře 

13 607 m2, 

pozemek p. p. č. 359/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

6 353 m2, 

pozemek p. p. č. 259/3 – trvalý travní porost o výměře 

3 465 m2, a 

pozemek p. p. č. 259/4 – trvalý travní porost o výměře 

437 m2 

 

umístěné v katastrálním území Oldřichov na Hranicích a obci 

Hrádek na Nisou, zapsaná na listu vlastnictví č. 142 u Kata-

strálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště 

Liberec pro vlastníka Prodávajícího II; 

 

a dále nově vzniknuvší a nebo změněné nemovité věci: 

pozemek p. p. č. 354/2 - orná půda o nové výměře 

36 601 m2, 

nový pozemek p. p. č. 354/15 - orná půda o výměře 

3 266 m2, 

nový pozemek p. p. č. 378/1 - trvalý travní porost o výměře 

3 108 m2, 

nový pozemek p. p. č. 378/2 - trvalý travní porost o výměře 

2 180 m2, a 

nový pozemek p. p. č. 382/3 - trvalý travní porost o výměře 

2 090 m2, 
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a to rozdělením na základě geometrického plánu č. 137-

29/2007, vyhotoveného společností GEODET CZ s.r.o., 

IČO 254 11 829, se sídlem Liberec, Liberec I-Staré Město, 

Svojsíkova 849/7, PSČ 460 01, ověřeného oprávněným ze-

měměřičským inženýrem Ing. Janem Čermákem, opatřeného 

souhlasem Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrál-

ního pracoviště Liberec, pod č. 242/2007 ze dne 23. února 

2007, rozdělením původních pozemků p. p. č. 254/2 – orná 

půda o výměře 39 867 m2; p. p. č. 378 – trvalý travní porost 

o výměře 5 288 m2; a p. p. č. 382/1 – trvalý travní porost o 

výměře 6 519 m2; všechny taktéž v katastrálním území Oldři-

chov na Hranicích a obci Hrádek nad Nisou, zapsané na listu 

vlastnictví č. 142 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, ka-

tastrálního pracoviště Liberec, pro vlastníka Prodávajícího II; 

 

„Prodávající“ Znamená Prodávajícího I a Prodávajícího II dohromady; 

 

„Prodávající I“ znamená příslušnou Smluvní Stranu uvedenou v rubrice této 

Smlouvy; 

 

„Prodávající II“ znamená příslušnou Smluvní Stranu uvedenou v rubrice této 

Smlouvy; 

 

„Schovatel“ znamená příslušnou Smluvní Stranu uvedenou v rubrice této 

Smlouvy; 

 

„Účet Finančního 

úřadu“ 

znamená účet č. 7691–77628461/0710 vedený Českou ná-

rodní bankou, IČO 481 36 450, se sídlem Praha, Praha 1-

Nové Město, Na příkopě 864/28, PSČ 110 00; 

 

„Účet Prodávajícího 

I“ 

znamená účet č. 19-0984856329/0800, vedený Českou spo-

řitelnou, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha, Praha 4-Krč, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, 

vložce 1171; 

 

„Účet Prodávajícího 

II“ 

znamená účet č. [*], vedený [*]; 

 

„Účet Kupujícího“ znamená účet č. [*], vedený [*]; 
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„Úschovný Účet“ znamená účet č. [*]/2700 vedený UniCredit Bank Czech Re-

public 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. 

 

[8] 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 nedefi-

nuje, neomezuje ani nepopisuje rozsah této Smlouvy ani úmysl Smluvních Stran, pokud 

jde o jakékoliv její ustanovení. 

[9] Významy. Na příslušných místech této Smlouvy budou slova označující jednotné číslo 

znamenat i množné číslo a naopak. Slova označující mužský rod budou znamenat i žen-

ský a střední rod s tou výhradou, pokud by tak bylo proti smyslu samotného ujednání. 

[10] 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 nahra-

zen (ať už před nebo po dni podpisu této Smlouvy), a budou zahrnovat jakákoliv naří-

zení, vyhlášky či jiné podřízené právní předpisy vydané na základě takového zákona. 

[11] 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 

 

[12] Předmět této kupní smlouvy. Prodávající I touto kupní smlouvou prodává ze svého 

výlučného vlastnictví Kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví Nemovitosti I, společně 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, za níže ujednanou Kupní Cenu a Kupující od 

Prodávajícího I Nemovitosti I, společně se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, do 

svého výlučného vlastnictví kupuje. 

[13] Předmět této kupní smlouvy. Prodávající II touto kupní smlouvou prodává ze svého 

výlučného vlastnictví Kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví Nemovitosti II, společně 

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, za níže ujednanou Kupní Cenu a Kupující od 

Prodávajícího II Nemovitosti II, společně se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, do 

svého výlučného vlastnictví kupuje. 

 

PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO 

 

[14] Vlastnictví k Nemovitostem I. Prodávající I prohlašuje a dále i výpisem z katastru 

nemovitostí dokládá, že vlastnická práva k Nemovitostem I nabyl na základě Smlouvy 

kupní ze dne 23. srpna 2007 s právními účinky ke dni 27. srpna 2007 uzavřené podle 
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ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb. Prodávající dále prohlašuje, že předchozí 

vlastníci Nemovitostí I nemají žádný právní titul ani oprávněný důvod k odstoupení od 

označených smluv či jakémukoliv jinému zpochybnění jeho vlastnictví k Nemovitostem 

I. 

[15] Vlastnictví k Nemovitostem II. Prodávající II prohlašuje a dále i výpisem z katastru 

nemovitostí dokládá, že vlastnická práva k Nemovitostem II nabyl na základě Smlouvy 

kupní ze dne 12. března 2004 s právními účinky ke dni 15. března 2004. Prodávající dále 

prohlašuje, že předchozí vlastníci Nemovitostí II nemají žádný právní titul ani oprávněný 

důvod k odstoupení od označených smluv či jakémukoliv jinému zpochybnění jeho 

vlastnictví k Nemovitostem II. 

[16] Zatížení Nemovitostí. Prodávající prohlašují, že na prodávaných Nemovitostech I 

neváznou žádné dluhy, zástavní práva, služebnosti ani reálná břemena nebo žádné jiné 

závazky třetích osob zejména pak z nájemních smluv nebo smluv obdobných, ani že 

není v souvislosti s Nemovitostmi hlášená jakákoli osoba ani k trvalému pobytu ani se 

zde nenachází sídlo žádné právnické či podnikající osoby, byť zapsané či nezapsané, 

vyjma: 

(A.) Věcného práva (nemovité věci) na Nemovitostech I, a to 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 pře-

šlo na Státní pozemkový úřad ohlášením ze dne 1. ledna 2013, a to z jeho před-

chůdce Pozemkového fondu České republiky; 

(B.) Nájemních smluv se společností AGRO Chomutice a.s., IČO 647 92 226, se síd-

lem Chomutice 92, PSČ 507 53, č. [*] a č. [*], jejichž předmětem je využití Ne-

movitostí k zemědělské výrobě, přičemž nájem podle nájemních smluv je ujed-

nán na dobu určitou, a to do dne [*]. 

Prodávající I v souvislosti s předkupním právem podle odst. (A.) tohoto článku prohla-

šuje, 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 České republiky (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 na-

plnění skutkové podstaty nepravdivého prohlášení ve smyslu článku [39](E.) této 
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Smlouvy, přičemž zakládá právo Prodávajícího I od této Smlouvy odstoupit. Popis zá-

měru Kupujícího, tak jak byl předložen jako součást nabídky k uzavření Smlouvy Prodá-

vajícím v rámci veřejné soutěže, na základě výsledku které je tato Smlouva uzavírána 

tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

[17] Splnění daňové povinnosti. Prodávající dále prohlašují, 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. Pro-

dávající si nejsou vědomi žádné skutečnosti, která by mohla být podstatným způsobem 

na překážku užívání Nemovitostí Kupujícím v souladu s jeho záměrem. 

[18] Prodávající jsou dále povinni zdržet se ode dne uzavření této Smlouvy jakéhokoli 

jednání, kterým by Nemovitosti převedli na třetí osobu nebo ji jakkoli zatížili, jakkoli 

snížili její hodnotu, uzavíral nájemní či obdobné smlouvy k Nemovitostem. 

 

PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO 

 

[19] Prohlášení Kupujícího. Kupující Nemovitosti se všemi jejich součástmi, příslušen-

stvím, se všemi právy a povinnostmi za níže ujednanou Kupní Cenu do svého výlučného 

vlastnictví kupuje. 

[20] Zelený ochranný pás. Kupující prohlašuje, že součástí jeho záměru je i vybudování 

zeleného ochranného pásu, tj. územně celistvé plochy zeleně, která bude jako celek 

bránit šíření hluku a dalších imisí z průmyslové zóny do přiléhající zástavby katastru Ol-

dřichova na Hranicích na nově vzniknuvších pozemcích p. p. č. 354/15, p. p. č. 378/2 a 

p. p. č. 382/3 v katastrálním území Oldřichov na Hranicích a obci Hrádek nad Nisou. Ne-

splnění části záměru podle věty prvé tohoto článku představuje podstatné porušení 

smlouvy a naplnění skutkové podstaty nepravdivého prohlášení 

ve smyslu článku [39](E.) této Smlouvy, přičemž zakládá právo Prodávajících od této 

Smlouvy odstoupit. Za nesplnění záměru se pro účely této Smlouvy považuje již žádost 

o vydání územního rozhodnutí, která nebude obsahovat vybudování zeleného ochran-

ného pásu. 

[21] Kupující dále prohlašuje, že co do minimálně požadovaných vlastností a rozsahu 

zeleného ochranného pásu, je mu vše známo, a to nejméně z územního plánu a pokladů 

k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření této Smlouvy. 

 

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 

 

[22] Územní rozhodnutí o umístění stavby podle záměru. Kupující je povinen nejpozději 

do jednoho (1) roku ode dne uzavření této Smlouvy požádat o vydání územního roz-

hodnutí o umístění stavby, která bude sloužit k naplnění jeho záměru podle článku [16] 

této Smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud žádost o rozhodnutí o umístění stavby 
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podle záměru, resp. její podklady, nebude obsahovat záměr vybudovat a udržovat ze-

lený ochranný pás podle článku [20] této Smlouvy, bude Prodávající I jako účastník řízení 

o žádosti trvat na zamítnutí takové žádosti s odkazem na nevhodnost umístění takové 

stavby na Nemovitostech. Smluvní Strany souhlasně prohlašují, že postup Prodávajícího 

I v řízení o žádosti popsaný v tomto článku Smlouvy nebude ani pro jednu ze stran 

představovat prodlení věřitele, případně prodlení některé Smluvní Strany, podle této 

Smlouvy nebo zákona a nebude Prodávajícímu I sankciováno, nebude představovat dů-

vod pro odstoupení od této Smlouvy a nebude představovat porušení povinnosti s dů-

sledkem do odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu vzniklou kterékoliv Smluvní Straně. 

[23] Kupující je povinen doložit splnění povinnosti podle článku [22] této Smlouvy Pro-

dávajícím, a to předložením fotokopie podané žádosti, opatřené podacím razítkem or-

gánu veřejné správy příslušného k projednání takové žádosti. Kupující je dále povinen 

předložit Prodávajícím nejpozději do deseti (10) dnů ode dne právní moci územního 

rozhodnutí jeho písemné vyhotovení s vyznačenou doložkou právní moci. 

[24] Kupující se zavazuje, že v řízení o vydání územního rozhodnutí, zahájeném podle 

článku [22] této Smlouvy bude postupovat tak, aby nepůsobil průtahy v řízení, tj. 

zejména bude bez zbytečného odkladu, řádně a včas plnit na veškeré výzvy příslušného 

orgánu a na povinnosti účastníka řízení. 

[25] Prodávající se zavazují, že na žádost Kupujícího mu poskytnou součinnost nezbyt-

nou ke zdárnému průběhu a skončení řízení o vydání územního rozhodnutí, zejména 

vydají příslušná stanoviska, souhlasy a potvrzení tam, kde tyto nebudou v rozporu se 

záměrem, podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření této 

Smlouvy, případně nebudou ohrožovat některý veřejný zájem sledovaný Prodávajícím I, 

Libereckým krajem, anebo Českou republikou či Evropskou Unií, anebo nebudou naru-

šovat ochranu životního prostředí v okolí Nemovitostí. Prodávající nebudou povinni vy-

dat Kupujícímu generální plnou moc, a to ani omezenou pro řízení zahájené na žádost 

podle článku [22] této Smlouvy, avšak zavazují se vydat Kupujícímu plnou moc na jed-

notlivé úkony, tam kde jí bude nezbytně potřeba pro zdárné skončení řízení. 
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KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

[26] Kupní Cena. Kupní Cena Nemovitostí byla na základě veřejné soutěže o nejvhod-

nější nabídku stanovena na částku ve výši [*],- Kč (slovy [*] korun českých) [dále jen jako 

“Kupní Cena“], přičemž na Nemovitosti I připadne [*] ,- Kč a na Nemovitosti II při-

padne [*],- Kč. Kupní Cena je stanovena pevně a bude uhrazena Kupujícím: 

(A.) z vlastních zdrojů Kupujícího, který již uhradil k rukám Prodávajících část Kupní 

Ceny ve výši [*],- Kč (slovy [*částka odpovídající jistotě ve veřejné soutěži*] korun 

českých) [dále jen „První část Kupní Ceny“], a to jako jistotu v rámci veřejné sou-

těže; 

(B.) z [vlastních zdrojů/z úvěru/z jiných zdrojů] Kupujícího, přičemž druhá část Kupní 

Ceny ve výši [*nejméně 30 % z vysoutěžené kupní ceny*],- Kč (slovy [*] korun čes-

kých) [dále jen „Druhá část Kupní Ceny“] bude Kupujícím a se souhlasem Prodá-

vajících převedena na Úschovný Účet pod variabilním symbolem [*], nejpozději 

do deseti (10) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

(C.) z [vlastních zdrojů/z úvěru/z jiných zdrojů] Kupujícího, přičemž třetí část Kupní 

Ceny ve výši [*zbývající část kupní ceny],- Kč (slovy [*] korun českých) [dále jen 

„Třetí část Kupní Ceny“] bude Kupujícím a se souhlasem Prodávajícího převe-

dena na Úschovný Účet pod variabilním symbolem [*], nejpozději do deseti (10) 

dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí na umístění stavby v řízení zahá-

jeném na žádost Kupujícího podle článku [22] této Smlouvy, a současně ne později 

než do patnácti (15) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. 

[27] Uhrazení Kupní Ceny. Uvolněním ujednané části Kupní Ceny z advokátní úschovy 

u Schovatele podle článku [28] této Smlouvy bude celá Kupní Cena mezi Prodávajícími 

a Kupujícím plně vypořádána a Prodávající a Kupující prohlašují a podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že po zaplacení ujednané části Kupní Ceny z advokátní úschovy u 

Schovatele budou vzájemné závazky a pohledávky plynoucí z povinnosti Kupujícího 

k uhrazení Kupní Ceny zcela vypořádány a Smluvní strany si z titulu této Smlouvy nebu-

dou klásti žádných dalších finančních nároků. 

[28] Vydání Kupní Ceny. Částka ve výši [*],- Kč (slovy [*] korun českých), představující 

Druhou část Kupní Ceny a Třetí část Kupní Ceny za Nemovitosti, bude Schovatelem 

uvolněna takto: 

Prodávajícím: 

(A.) částka [*vypočtena podle nabídnuté ceny za Nemovitosti I a ponížena o polovinu 

jistoty složené v soutěži a ponížená o částku připadající na daň z nabytí nemovité 

věci*],- Kč (slovy [*] korun českých) bude poukázána na Účet Prodávajícího I do 

pěti (5) pracovních dnů, poté, co bude Schovateli předloženo vyrozumění přísluš-

ného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva podle této 

Smlouvy do katastru nemovitostí, z něhož plyne, že vlastníkem Nemovitostí I se 

stal Kupující, a dále, že Nemovitosti I nejsou zatíženy žádnými právy ve prospěch 
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třetích osob či Prodávajícího, a dále, že Nemovitosti jsou bez zápisu omezení dis-

pozičních práv, poznámek či plomb (právní vztahy dotčeny změnou), vyjma věc-

ných práv a dalších práv označených v článku [16] této Smlouvy; 

(B.) částka ve výši [*],- Kč (slovy [*] korun českých) bude poukázána na Účet Finanč-

ního Úřadu po splnění podmínek pro vydání první části finančních prostředků 

podle ustanovení písmene (A.) tohoto článku, a to pod variabilním symbolem po-

platníka daně u Nemovitostí I, jako záloha na daň z nabytí nemovitých věcí za 

převod Nemovitostí I podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 

z nabytí nemovitých věcí. 

(C.) částka [*vypočtena podle nabídnuté ceny za Nemovitosti II a ponížena o polovinu 

jistoty složené v soutěži a ponížená o částku připadající na daň z nabytí nemovité 

věci*],- Kč (slovy [*] korun českých) bude poukázána na Účet Prodávajícího II do 

pěti (5) pracovních dnů, poté, co bude Schovateli předloženo vyrozumění přísluš-

ného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva podle této 

Smlouvy do katastru nemovitostí, z něhož plyne, že vlastníkem Nemovitostí II se 

stal Kupující, a dále, že Nemovitosti II nejsou zatíženy žádnými právy ve prospěch 

třetích osob či Prodávajícího, a dále, že Nemovitosti II jsou bez zápisu omezení 

dispozičních práv, poznámek či plomb (právní vztahy dotčeny změnou), vyjma 

věcných práv a dalších práv označených v článku [16] této Smlouvy; 

(D.) částka ve výši [*],- Kč (slovy [*] korun českých) bude poukázána na Účet Finanč-

ního Úřadu po splnění podmínek pro vydání první části finančních prostředků 

podle ustanovení písmene (C.) tohoto článku, a to pod variabilním symbolem po-

platníka daně u Nemovitostí II, jako záloha na daň z nabytí nemovitých věcí za 

převod Nemovitostí II podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 

z nabytí nemovitých věcí. 

Kupujícímu: 

(E.) celou Úschovu, tj. částku ve výši [*],- Kč (slovy [*] korun českých), do pěti (5) pra-

covních dnů ode dne, kdy bude Schovateli předložen v pořadí druhý originál roz-

hodnutí příslušného katastrálního úřadu s doložkou právní moci o zamítnutí 

vkladu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího k Nemovitostem ve smyslu této 

uzavřené Smlouvy, tj. rozhodnutí vydaného po splnění povinnosti podle článku 

[31] této Smlouvy. Tuto částku vyplatí Schovatel Kupujícímu zpět na účty, ze kte-

rých byly finanční prostředky na Úschovný Účet složeny. 

[29] Schovatel je rovněž povinen pro případ skončení Smlouvy podle ujednání článku 

[38](B.) navrátit do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy mu bude skončení Smlouvy doloženo, 

vše, co je v ten okamžik na Úschovném Účtu uschováno podle ujednání článku [26] této 

Smlouvy, Kupujícímu, to vše ponížené o částku odpovídající smluvní pokutě uplatněné 

a jednostranně započtené podle článku [42] této Smlouvy, kterou vydá ve stejné lhůtě 

Prodávajícím, každému rovným dílem. Vydání částky odpovídající smluvní pokutě je 

podmíněno předložením dokladu o uplatnění smluvní pokuty a jejím jednostranném 
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započtení Prodávajícími na dluh Kupujícího, přičemž Schovatel není povinen zkoumat, 

zda nastaly nebo nenastaly okolností předvídané touto Smlouvou k uplatnění smluvní 

pokuty. 

 

VKLAD VLASTNICKÉHO PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 

[30] Podání návrhu. Poté, co bude do advokátní úschovy Schovatele složena Druhá část 

Kupní Ceny dle článku [26](B.) této Smlouvy, Třetí část Kupní Ceny dle článku [26](C.) 

této Smlouvy a Schovateli bude předloženo územní rozhodnutí vydané v řízení zaháje-

ném podle článku [22] této Smlouvy a potvrzené Prodávajícím I, že se jedná o splnění 

záměru podle článku [16] 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. 

[31] Zamítnutí povolení vkladu do katastru nemovitostí. V případě, že příslušné kata-

strální pracoviště zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, povolení vkladu vlastnického 

práva na Kupujícího, zavazují se Smluvní Strany k odstranění těchto vad a k novému 

uzavření smlouvy se shodným předmětem plnění. V případě, že příslušné katastrální 

pracoviště podruhé 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 pro-

středky Kupujícího budou zaslány z advokátní úschovy Schovatele zpět na účty, ze kte-

rých byly složeny do advokátní úschovy. 

[32] Úschova této Smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že podepsaná Smlouva bude v je-

diném vyhotovení s úředně ověřenými podpisy deponována u Schovatele s tím, že na 

příslušné katastrální pracoviště bude podepsaná Smlouva včetně návrhu na vklad vlast-

nického práva podána do pěti (5) pracovních dnů ode dne složení Druhá části Kupní 

Ceny dle článku [26](B.) této Smlouvy, Třetí části Kupní Ceny dle článku [26](C.) této 

Smlouvy a předložení územní rozhodnutí vydané v řízení zahájeném podle článku [22] 

této Smlouvy a potvrzené Prodávajícím I, že se jedná o splnění záměru podle článku [16] 

této Smlouvy. 

 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ NEMOVITOSTÍ 

 

[33] Lhůta k předání Nemovitostí a protokol. Prodávající se zavazují předat Kupujícímu 

veškeré Nemovitosti, doklady a dokumentaci k Nemovitostem nejpozději do pěti (5) 

dnů od okamžiku, kdy budou vyrozuměni o složení Druhé části Kupní Ceny do advokátní 

úschovy u Schovatele podle článku [26](B.) této Smlouvy s tím, že s ohledem na charak-

ter předmětu převodu podle této Smlouvy nedojde k osobnímu předání Nemovitostí a 

k vyhotovení předávacího protokolu. 
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[34] Přechod odpovědnosti za škodu. Prodávající se tímto zavazuje do dne faktického 

předání Nemovitostí se o tyto řádně starat tak, jako doposud, aby na Nemovitostech 

nevznikla škoda. Dnem faktického předání Nemovitostí přechází na Kupujícího odpo-

vědnost za škodu na Nemovitostech. 
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KATASTR NEMOVITOSTÍ 

 

[35] Zmocnění pro Schovatele. Účastníci podpisem této Smlouvy zmocňují Schovatele k 

podání návrhu na zahájení řízení u příslušného Katastrálního pracoviště - vklad vlastnic-

kého práva do katastru nemovitostí dle této Smlouvy ve prospěch Kupujícího, tedy jej 

zmocňují k tomu, aby vykonával veškeré úkony s tím související, zejména přijímal doru-

čované 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 zapo-

třebí zvláštní plné moci. 

[36] Správní poplatek a ostatní náklady spojené s vypracování Smlouvy. Prodávající jsou 

povinni 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 I. 

[37] Daň z nabytí nemovitých věcí. Povinnost k uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí 

splní jako poplatník daně ta Smluvní Strana, která k tomu bude v rozhodném okamžiku 

povolána platným a účinným právem. V případě, že jím bude Kupující, bude povinen 

doplatit Prodávajícím zbytek Třetí části Kupní ceny, který bude uvolněn na úhradu daně 

z nabytí nemovitých věcí podle ustanovení článku [28](B.) a [28](D.) této Smlouvy, a to 

nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu bude Prodávajícími vyzván. 

 

SKONČENÍ SMLOUVY 

 

[38] Tato Smlouva, mimo zákonem stanovených důvodů, skončí: 

(A.) splněním, tj. povolením vkladu vlastnického práva k Nemovitostem podle této 

Smlouvy a vypořádáním Kupní Ceny z advokátní úschovy podle pravidel obsaže-

ných v článku [28] této Smlouvy; 

(B.) odstoupením některé ze Smluvních Stran v souladu se zákonem nebo v souladu 

s ujednáním podle této Smlouvy. 

[39] Prodávající jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy písemným právním jedná-

ním, které bude doručeno Kupujícímu, po výzvě Kupujícímu, aby ve lhůtě nejméně čtr-

nácti (14) dnů odstranil své závadné jednání, a to pro případ kdy: 

(A.) je Kupující v prodlení s podáním žádosti o zahájení řízení podle článku [22] této 

Smlouvy; 

(B.) je Kupující v prodlení se splněním některé své povinnosti podle článku [23] této 

Smlouvy; 

(C.) je Kupující v prodlení se splněním některé své povinnosti podle článku [24] této 

Smlouvy; 

(D.) je Kupující v prodlení s úhradou Kupní Ceny podle článku [26] této Smlouvy; 

(E.) se jakékoliv prohlášení Kupujícího z této Smlouvy stane nebo bude od počátku 

nepravdivým. 



Strana 15 (celkem 18) 

[40] Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy písemným právním jednáním, které 

bude doručeno Prodávajícím, po výzvě Prodávajícím, aby ve lhůtě nejméně čtrnácti (14) 

dnů odstranili své závadné jednání, a to pro případ kdy: 

(A.) jsou Prodávající v prodlení se splněním některé své povinnosti podle článku [25] 

této Smlouvy; 

(B.) se jakékoliv prohlášení Prodávajících z této Smlouvy stane nebo bude od počátku 

nepravdivým. 

[41] Prodávající s Kupujícím výslovně ujednali, že odstoupením některé ze Smluvních 

Stran od této Smlouvy v souladu se zákonem, anebo v souladu s touto Smlouvou, ne-

vzniká některému z Prodávajících, anebo Kupujícímu, nárok na náhradu škody nebo jiné 

újmy, a to včetně náhrady ušlého zisku, odvozených nákladů, případně jiných nákladů 

spojených s uzavřením této Smlouvy a nákladů spojených s veřejnou soutěží o nejvhod-

nější nabídku na uzavření této Smlouvy. 

[42] Prodávající s Kupujícím společně ujednali smluvní pokutu ve výši [*stanovena na 

5 % z kupní ceny podle této Smlouvy*], kterou je povinen uhradit Kupující Prodávajícím 

pro případ, kdy poruší některou ze svých povinností podle článku [22], [23], [24] a [26] 

této Smlouvy, přičemž smluvní pokuta bude rozdělena rovným dílem mezi oba Prodá-

vající. Splatnost smluvní pokuty ujednali Prodávající s Kupujícím ke dni skončení této 

Smlouvy, přičemž společně rovněž ujednali právo Prodávajících jednostranně započíst 

dluh Kupujícího na uhrazení smluvní pokuty na svůj dluh navrátit plnění nabyté z plnění 

na tuto Smlouvu, jmenovitě navrátit složenou zálohu a jistotu podle této Smlouvy nebo 

podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření této Smlouvy. 

[43] Prodávající s Kupujícím rovněž ujednali, pro případ, kdy Smlouva skončí podle usta-

novení článku [38](B.) této Smlouvy a zároveň bude zahájeno, či pravomocně skončení 

řízení o vydání územního rozhodnutí, zahájeného na návrh podle článku [22] této 

Smlouvy, že nastupují Prodávající ke dni účinnosti odstoupení na místo Kupujícího, jako 

účastníka v zahájeném řízení, případně že na ně přecházejí veškerá práva a povinnosti 

podle vydaného územního rozhodnutí. Kupující nemá podle této Smlouvy a to ani po 

jejím skončení, nárok na náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s nástupem Pro-

dávajících na místo Kupujícího v řízení, případně s přechodem práv a povinností podle 

územního rozhodnutí na Prodávající, stejně jako nemá nárok na náhradu nákladů vyna-

ložených v řízení o vydání územního rozhodnutí, případně v souvislosti s ním. 

 

PROHLÁŠENÍ KE SCHOPNOSTI PLNIT ZÁVAZKY ZE SMLOUVY 

 

[44] 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. 
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[45] Prodávající prohlašují, že nejsou v úpadku, že nemají ke dni podpisu Smlouvy ne-

doplatky na daních či sociálním pojištění, že nejsou proti nim vedena žádná exekuční 

řízení pro pohledávky za nimi a že ani není žádný pravomocný rozsudek, který by jim 

ukládal za povinnost plnit jakékoliv finanční závazky vůči třetí osobě. Prodávající dále 

prohlašují, že vůči nim není veden soudní spor, jenž by se přímo či nepřímo týkal pře-

váděných Nemovitostí, ani nelze zahájení takovéhoto řízení očekávat. 

 

NEUPLATNĚNÍ PRÁV A ÚPLNOST UJEDNÁNÍ 

 

[46] 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 pr-

votního 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. 

[47] Úplnost ujednání. Smluvní Strany stvrzují, že Smlouva obsahuje jejich úplnou do-

hodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala 

předmět Smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahra-

zena beze zbytku Smlouvou. 

[48] 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 Stra-

nami. 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 třiceti (30) dnů ode dne doručení této výzvy 

jedné nebo druhé Smluvní Straně zahájit jednání o změně. 

 

ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

 

[49] 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 zá-

vazku a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní 

Strany na úkor či ve prospěch Smluvní Strany druhé či jiné. 
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[50] 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 na-

hradit neplatné ustanovení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá pů-

vodně zamýšlenému ekonomickému účelu neplatného ustanovení a nebude předsta-

vovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné Smluvní Strany na úkor či ve pro-

spěch 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 třiceti (30) dnů od výzvy kterékoliv ze Smluvních 

Stran, představuje rozvazovací podmínku platnosti celé Smlouvy. 

 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, VYHOTOVENÍ SMLOUVY A PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

[51] Závěrečné prohlášení. Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými pod-

pisy, 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 pod-

mínek, 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 pro-

hlašují, 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. 

[52] Kontakty na jednotlivé Smluvní Strany 

(A.) Prodávající I 

Poštovní adresa: Hrádek nad Nisou, Horní náměstí č. p. 73, PSČ 463 34 

Email: + 420 725 744 549 

Telefon , e-mail: timulak@muhradek.cz 

(B.) Prodávající II 

Poštovní adresa: Liberec, Liberec I-Staré Město, Voroněžská 217/5, PSČ 

460 01 

Email: [*] 

Telefon [*] 

(C.) Kupující 

Poštovní adresa: [*] 

Email: [*] 

Telefon [*] 

[53] Vyhotovení Smlouvy. Smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, přičemž 

všechny stejnopisy mají sílu originálu a po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních 
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stran, jeden stejnopis bude sloužit pro účely přiznání k dani z nabytí nemovité věci u 

příslušného finančního úřadu a jeden stejnopis bude sloužit pro účely řízení o povolení 

vkladu do katastru nemovitostí. 

[54] Přílohy: 

(A.) Příloha č. 1 - Výpis z usnesení zastupitelstva města Hrádek nad Nisou o uděle-

ném souhlasu s uzavřením této Smlouvy, usnesení č. [*] ze dne [*]; 

(B.) Příloha č. 2 – Geometrický plán č. 137-29/2007 vyhotovený společností GEO-

DET CZ s.r.o. 

(C.) Příloha č. 3 – Popis záměru Kupujícího, tak jak byl předložen jako součást na-

bídky k uzavření Smlouvy Prodávajícím v rámci veřejné soutěže  

[55] Podpisy Smluvních stran. 

 

V Hrádku nad Nisou 

dne [*] 

  

   

[*] 

Kupující 

 Mgr. Josef Horinka 

starosta 

Prodávající 

   

  Ing. Pavel Ouhrabka 

Prodávající 

   

 Mgr. David Rolný 

Schovatel 

 

 

 

[*] žlutě a hvězdičkou označené texty budou doplněny a zpřesněny v rámci aktualizace 

a projednávání konečného návrhu smlouvy před vlastním podepsáním. 
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