
 

 

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 
Níže uvedeného dne uzavřeli 
 
Penzion Lanšperk s.r.o.,  
IČ: 29142849, 
se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec 
zastoupená jednatelem Ing. Milošem Tkáčikem  
 (dále jako „Budoucí strana prodávající“) 
 
a 
manželé 
…………………… 
r.č. ………………. 

a 
………………….. 
r.č. ……………… 
oba bytem ……………………… 
(oba společně dále jako „Budoucí strana kupující“) 
 
tuto 
 
SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY 
dle ustanovení § 1785 ve spojení s § 2079 a násl., § 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění 
________________________________________________________________________ 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

I.1. Budoucí strana prodávající prohlašuje, že má ve svém jmění následující 
nemovitosti:  

 Bytová jednotka č. 48/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 225, vymezená 
v budově č.p. 48, zapsané na LV č. 224, stojící na st. parcele č. 21, zapsané na 
LV č. 224. 
Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1270/2663 na společných částech 
bytového domu č.p. 48, zapsaného na LV č. 224 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1270/2663 na st. parcele č. 21 o 
výměře 482 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 
224. 

 Bytová jednotka č. 48/2 zapsaná na listu vlastnictví č. 225, vymezená 
v budově č.p. 48, zapsané na LV č. 224, stojící na st. parcele č. 21, zapsané na 
LV č. 224. 
Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1393/2663 na společných částech 
bytového domu č.p. 48, zapsaného na LV č. 224 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1393/2663 na st. parcele č. 21 o 
výměře 482 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 
224. 

To vše v k.ú. Lanšperk, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

 

 pozemek parc. č. 82/1 o výměře 564 m2 zahrada        



 

 

 pozemek parc. č. 383  o výměře 1710 m2 zahrada        

 pozemek parc. č. 384  o výměře 154 m2 trvalý travní porost        

 pozemek parc. č. 385  o výměře 180 m2 trvalý travní porost        

 pozemek parc. č. 387/1 o výměře 1412 m2 zahrada        

 pozemek parc. č. 387/10 o výměře 165 m2 zahrada        

 pozemek parc. č. 531/2 o výměře 340 m2 ostatní plocha        
zapsané na LV č. 206, pro k.ú. Lanšperk, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad 
Orlicí, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí. 

I.2. Shora uvedené nemovitosti uvedené v čl. I.1 této smlouvy, včetně všech jejich 
součástí a příslušenství, budou dále společně označovány jen jako 
„Nemovitosti“. 

I.3. Budoucí strana prodávající má Nemovitosti ve vlastnictví na základě smlouvy 
kupní ze dne 27.12.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.12.2012. 

II. OBSAH SMLOUVY 

II.1. Budoucí strana prodávající má zájem Nemovitosti prodat a Budoucí strana 

kupující má zájem Nemovitosti koupit, a to za kupní cenu ve výši …………,- Kč 

(slovy: …………………….tisíc-korun-českých), dále jen „Kupní cena“. 

II.2. Část Kupní ceny ve výši ……….,- Kč (slovy: ……….-korun-českých) bude 

Budoucí stranou kupující hrazena z vlastních zdrojů a část Kupní ceny ve výši 

……………………….Kč (slovy: ………………-korun-českých) bude uhrazena 

Budoucí stranou kupující z vlastních zdrojů případně celá nebo z části 

prostřednictvím hypotečního úvěru, který Budoucí straně kupující poskytne blíže 

neurčený peněžní ústav (dále jen „Hypoteční úvěr“ a „Banka“) na základě 

smlouvy o úvěru. V případě, že bude nějaká část kupní ceny hrazena 

z Hypotečního úvěru, uzavře k zajištění tohoto úvěru Budoucí strana prodávající 

s Bankou zástavní smlouvu, kterou se zřídí zástavní právo k Nemovitostem ve 

prospěch Banky a případně zákaz zcizení a zatížení Nemovitostí (dále jen 

„Zástavní smlouva“) za účelem zajištění Hypotečního úvěru. 

II.3. Touto smlouvou se Budoucí strana prodávající zavazuje, že 

II.3.1. uzavře s Bankou, v případě, že nějaká část kupní ceny bude hrazena 

prostřednictvím Hypotečního úvěru, Zástavní smlouvu pro zajištění 

Hypotečního úvěru Budoucí strany kupující, a to nejpozději do …………., 

II.3.2. uzavře s Budoucí stranou kupující kupní smlouvu dle čl. III.1 této smlouvy 

(dále jen „Kupní smlouva“), a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů 

ode dne výzvy Budoucí strany kupující učiněné po splnění obou podmínek 

Budoucí strany kupující stanovených v čl. II.4.1 a II.4.2 této smlouvy. 

II.4. Touto smlouvou se Budoucí strana kupující zavazuje, že 

II.4.1. Při podpisu této smlouvy složí v hotovosti k rukám Budoucí strany 

prodávající částku ve výši ……………,- Kč (slovy: …………-korun-českých), 

která představuje část kupní ceny za Nemovitosti, a  

II.4.2. nejpozději do …………. složí na účet úschovy JUDr. Petra Kočího, Ph.D., 

advokáta, číslo registrace ČAK 10949, IČ 714 56 929, advokátní kancelář 



 

 

Mašek, Kočí, Aujezdský, se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, Nové 

Město, PSČ 110 00 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s. na základě samostatné smlouvy o provedení úschovy peněz (dále jen 

„Schovatel“ a „Účet úschovy“) část Kupní ceny ve výši ……………….,- Kč, 

II.4.3. uzavře s Budoucí stranou prodávající Kupní smlouvu, a to nejpozději do 

deseti (10) pracovních dnů ode dne výzvy Budoucí strany prodávající 

učiněné po splnění podmínky Budoucí strany prodávající stanovené 

v čl. II.3.1 této smlouvy. 

II.5. Nesplní-li Budoucí strana prodávající svůj závazek uvedený v čl. II.3.1, vzniká 

Budoucí straně kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě 

stě tisíc korun českých). 

II.6. Nesplní-li Budoucí strana kupující své povinnosti dle čl. II.4.1 a/nebo II.4.2 a/nebo 

II.4.3 této smlouvy, vzniká Budoucí straně prodávající nárok na smluvní pokutu ve 

výši 200.000,- Kč (slovy: dvě tisíc korun českých). Tato smluvní pokuta se 

započte oproti složené části kupní ceny dle čl. II.4.1 této smlouvy. 

II.7. Výzvu k uzavření Kupní smlouvy musí některá ze stran učinit nejpozději do 

……………., jinak povinnost stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká a strany jsou 

povinny si vrátit doposud poskytnuté plnění; tím není dotčena povinnost platit 

smluvní pokutu, pokud na ni již vznikl nárok. 

II.8. Budoucí strana kupující se zavazuje, že ponese vlastním nákladem veškeré 

poplatky a výdaje spojené s případným Hypotečním úvěrem a zřízením 

zástavního práva k Nemovitostem za účelem zajištění Hypotečního úvěru. 

II.9. Budoucí strana kupující se zavazuje, že ponese vlastním nákladem veškeré 

poplatky a výdaje spojené návrhem na vklad, podání přiznání k dani z nabytí 

nemovitosti a související ocenění nemovitosti. A dále uhradí daň z nabytí 

nemovitosti v zákonem stanovené výši. 

III. BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA 

III.1. Kupní smlouva uzavřená mezi účastníky této smlouvy bude následujícího obsahu: 

 
Níže uvedeného dne uzavřeli 

 

Penzion Lanšperk s.r.o.,  

IČ: 29142849, 

se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec 

zastoupená jednatelem Ing. Milošem Tkáčikem  

 (dále jako „strana prodávající“) 

 

a 

manželé 

…………………… 

r.č. ………………. 

a 

………………….. 

r.č. ……………… 



 

 

oba bytem ……………………… 

(oba společně dále jako „strana kupující“) 

 

tuto  

 

KUPNÍ SMLOUVU 

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Budoucí strana prodávající prohlašuje, že má ve svém jmění následující nemovitosti:  

 Bytová jednotka č. 48/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 225, vymezená v budově č.p. 
48, zapsané na LV č. 224, stojící na st. parcele č. 21, zapsané na LV č. 224. 

Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1270/2663 na společných částech 

bytového domu č.p. 48, zapsaného na LV č. 224 

a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1270/2663 na st. parcele č. 21 o výměře 

482 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 224. 

 Bytová jednotka č. 48/2 zapsaná na listu vlastnictví č. 225, vymezená v budově č.p. 
48, zapsané na LV č. 224, stojící na st. parcele č. 21, zapsané na LV č. 224. 

Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1393/2663 na společných částech 

bytového domu č.p. 48, zapsaného na LV č. 224 

a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1393/2663 na st. parcele č. 21 o výměře 

482 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 224. 

To vše v k.ú. Lanšperk, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí, vedeném u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 
 

 pozemek parc. č. 82/1 o výměře 564 m2 zahrada        

 pozemek parc. č. 383  o výměře 1710 m2 zahrada        

 pozemek parc. č. 384  o výměře 154 m2 trvalý travní porost        

 pozemek parc. č. 385  o výměře 180 m2 trvalý travní porost        

 pozemek parc. č. 387/1 o výměře 1412 m2 zahrada        

 pozemek parc. č. 387/10 o výměře 165 m2 zahrada        

 pozemek parc. č. 531/2 o výměře 340 m2 ostatní plocha        

zapsané na LV č. 206, pro k.ú. Lanšperk, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

1.2. Nemovitosti uvedené v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy, včetně všech 

jejich součástí a příslušenství, budou dále společně označovány jen jako „Nemovitosti“. 

1.3. Strana prodávající má Nemovitosti ve jmění na základě smlouvy kupní ze dne 

27.12.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.12.2012 

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

2.1. Strana prodávající prodává Nemovitosti Straně kupující. 

2.2. Strana kupující kupuje Nemovitosti a přijímá je do svého výlučného vlastnictví.  

2.3. Strana kupující se zavazuje zaplatit Straně prodávající kupní cenu dle čl. 3. této smlouvy. 



 

 

3. KUPNÍ CENA 

3.1. Kupní cena za Nemovitosti byla účastníky sjednána ve výši ………………,- Kč (slovy: 

……………………..-tisíc-korun-českých) dále jen „Kupní cena“.  

3.2. Kupní cena bude vypořádána způsobem uvedeným v čl. 3.3 a násl. této smlouvy. 

3.3. Kupní cena je hrazená z části ve výši …………,- Kč (slovy: ……….-korun-českých) 

z vlastních zdrojů  a ve zbývající části z části ve výši ……………………,- Kč (slovy: 

……………….-korun-českých) prostřednictvím hypotečního úvěru, který Straně kupující 

poskytl peněžní ústav k tomu oprávněný (dále jen „Hypoteční úvěr“ a „Peněžní ústav“) 

na základě smlouvy o úvěru. K zajištění tohoto úvěru uzavřela Strana prodávající 

s Peněžním ústavem zástavní smlouvu, kterou se zřizuje zástavní právo k Nemovitostem 

ve prospěch Peněžního ústavu (dále jen „Zástavní smlouva“) za účelem zajištění 

Hypotečního úvěru a případně zákaz zcizení a zatížení Nemovitostí. 

3.4. Část Kupní ceny ve výši …………..,- Kč (slovy: ………-korun-českých) uhradila Strana 

kupující Straně prodávající před podpisem této smlouvy.  

3.5. Část Kupní ceny ve výši ………………,- Kč (slovy: ………………..-korun-českých) byla 

složena před uzavřením této smlouvy na účet úschovy schovatele JUDr. Petra Kočího, 

Ph.D., advokáta, číslo registrace ČAK 10949, IČ 714 56 929, advokátní kancelář Mašek, 

Kočí, Aujezdský, se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, č. 

______/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na základě 

samostatné smlouvy o provedení úschovy peněz (dále jen „Schovatel“ a „Účet 

úschovy“).  

3.6. Část Kupní ceny ve výši ……………….,- Kč bude Schovatelem vyplacena na účet Strany 

prodávající č. ______, vedený u ______, a.s., a to do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy bude 

Schovateli předložena následující listina: 

3.6.1. výpis z katastru nemovitostí ohledně Nemovitostí, v němž bude Strana kupující 

vyznačena jako vlastník Nemovitostí, jehož části C LV a D LV budou bez zápisu, s 

případnou výjimkou zápisů provedených z důvodu návrhu na zápis do katastru 

nemovitostí, kde Strana kupující bude účastník vkladového řízení, na základě 

právního jednání, jehož účastníkem bude Strana kupující, na kterém zároveň 

nebude uvedena žádná plomba, s případnou výjimkou plomby vyznačené z důvodu 

návrhu na zápis do katastru nemovitostí, kde Strana kupující bude účastník 

vkladového řízení, na základě právního jednání, jehož účastníkem bude Strana 

kupující, s výjimkou zápisu zástavního práva Peněžního ústavu dle čl. 3.3 této 

smlouvy, a s výjimkou věcného břemene specifikovaného v čl. 4.1.2 této smlouvy; a 

v jehož části E LV bude uvedena tato kupní smlouva. 

3.7. Část Kupní ceny ve výši, ve výši……………,- Kč bude Schovatelem vyplacena na účet 

Strany prodávající č. ______, vedený u ______, a.s., a to do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy 

bude Schovateli po předložení listiny dle čl. 3.6.1 této smlouvy předložena následující 

listina: 

3.7.1. předávací protokol potvrzující předání Nemovitostí mezi Stranou prodávající a 

Stranou kupující. 

3.8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že uhrazením Kupní ceny v souladu s touto smlouvou 



 

 

na shora uvedené účty budou mezi sebou ohledně této skutečnosti zcela vyrovnání a 

nebudou mezi sebou uplatňovat žádné další nároky. 

3.9. Pokud by byl příslušným katastrálním úřadem návrh na vklad vlastnického práva 

k prodávaným Nemovitostem dle této smlouvy pro Stranu kupující pravomocně zamítnut 

nebo řízení o něm pravomocně zastaveno, účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou 

nadále vázáni svými projevy prodat a koupit Nemovitosti za cenu původně dohodnutou 

a zavazují se pro tento případ ve vzájemné součinnosti uzavřít do čtrnácti (14) dnů 

od pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu novou kupní smlouvu nebo 

dodatek splňující podmínky nebo požadavky příslušného katastrálního úřadu pro 

povolení vkladu, případně tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě doplnit dle 

pokynu příslušného katastrálního úřadu, a to nejpozději do 14 dnů od jeho doručení. 

3.10. Pokud by vklad vlastnického práva ve prospěch Strany kupující byl i poté příslušným 

katastrálním úřadem pravomocně zamítnut, je každá ze smluvních stran oprávněna od 

této smlouvy písemně odstoupit s tím, že v případě odstoupení se kupní smlouva od 

počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co si dle této smlouvy již plnily. 

Plnění poskytnuté Peněžním ústavem bude vráceno přímo na účet Peněžního ústavu, 

který finanční prostředky poskytl. 

4. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

4.1. Strana prodávající prohlašuje, že: 

4.1.1. vlastnické právo Strany prodávající k Nemovitostem nebylo nijak zpochybněno, 

4.1.2. v době uzavření této smlouvy na Nemovitostech neváznou a ke dni povolení vkladu 

vlastnického práva ve prospěch Strany kupující do katastru nemovitostí dle této 

smlouvy nebudou váznout žádná zástavní práva (s výjimkou zástavního práva a 

případného zákazu zcizení a zatížení Nemovitostí ve prospěch peněžního ústavu 

dle čl. 3.3 této smlouvy), žádná předkupní práva, věcná břemena ani jiná věcná 

práva třetích osob, vyjma:  

- na LV č. 225 - Věcné břemeno (podle listiny) - vedení vodovod. potrubí, jeho 

užívání, přechodu a přejezdu motor. vozidel a mechanizač. prostředků včetně 

provádění zemních prací v pruhu ochran. pásma vodovodu o š. 3,0 m dle GP 128-

410/95 a umožnění vstupu za účelem oprav a údržby vodovod. potrubí - dle čl. II. 

smlouvy ze dne 28.12.1999, právní účinky vkladu ke dni 17.7.2000 - vztahuje se ke 

stp.21 KN, oprávnění pro: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 

Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí, RČ/IČO: 48173398, povinnost k: 

Jednotka: 48/1 a 48/2. Smlouva o věcném břemeni V3 3077/2000. 

- Na LV č. 206 - Věcné břemeno (podle listiny) - vedení vodovod. potrubí, jeho 

užívání, přechodu a přejezdu motor. vozidel a mechanizač. prostředků včetně 

provádění zemních prací v pruhu ochran. pásma vodovodu o š. 3,0 m dle GP 128-

410/95 a umožnění vstupu za účelem oprav a údržby vodovod. potrubí - dle čl. II. 

smlouvy ze dne 28.12.1999, právní účinky vkladu ke dni 17.7.2000, oprávnění pro: 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad 

Orlicí, RČ/IČO: 48173398, povinnost k: Parcela: 384, 385 a 531/2. Smlouva o 

věcném břemeni V3 3077/2000. 



 

 

- Na LV č. 206 - Věcné břemeno (podle listiny) - vedení vodovod. potrubí, jeho 

užívání, přechodu a přejezdu motor. vozidel a mechanizač. prostředků včetně 

provádění zemních prací v pruhu ochran. pásma vodovodu o š. 3,0 m dle GP 128-

410/95 a umožnění vstupu za účelem oprav a údržby vodovod. potrubí - dle čl. II. 

smlouvy ze dne 9.12.1999, právní účinky vkladu ke dni 13.1.2000, oprávnění pro: 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad 

Orlicí, RČ/IČO: 48173398, povinnost k: Parcela: 387/10. Smlouva o věcném 

břemeni V3 122/2000. 

4.1.3. v době uzavření této smlouvy se k Nemovitostem nevztahují a ke dni povolení 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy nebudou 

vztahovat žádná jiná práva ve prospěch třetích osob, včetně práv nájemních a 

užívacích, 

4.1.4. že nejpozději do dne předání Nemovitostí nebude mít Strana prodávající ani žádná 

jiná třetí osoba s jejím vědomím v Nemovitostech evidováno trvalé bydliště, a že 

Strana prodávající ani žádná jiná třetí osoba s jejím vědomím nemá 

v Nemovitostech evidováno sídlo, resp. místo podnikání či provozovnu, 

4.1.5. Nemovitosti nebyly předmětem vkladu do základního kapitálu žádné společnosti, 

družstva, nadace, nadačního fondu či jiné právnické osoby, a nepodléhají žádnému 

omezení převoditelnosti ani jinému dispozičnímu omezení, 

4.1.6. ohledně Nemovitostí v době uzavření této smlouvy a ke dni povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy jí nejsou známa žádná 

soudní (včetně insolvenčního, konkurzního nebo jiného obdobného řízení), 

rozhodčí nebo správní řízení a není jí známo, že by Nemovitosti byly předmětem 

výkonu rozhodnutí, ani jí nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést 

k nařízení výkonu rozhodnutí vůči Nemovitostem, a Nemovitosti nemají žádné 

právní a faktické vady, na které by Strana prodávající Stranu kupující neupozornila,  

4.1.7. v době uzavření této smlouvy a ke dni povolení vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí dle této smlouvy vůči ní není vedeno insolvenční řízení, a že 

nemá žádné dluhy vůči České republice, z důvodu kterých by mohlo být na 

Nemovitostech zřízeno zástavní právo či by mohly být předmětem výkonu 

rozhodnutí či exekuce, a že nemá ani výlučných ani společných závazků, na 

základě kterých by eventuální věřitelé mohli podle § 589 a násl. občanského 

zákoníku odporovat této smlouvě, a že žádný z těchto stavů či situací nehrozí. 

4.2. Pokud by se některá z vad uvedených v čl. 4.1 této smlouvy vyskytla, resp. prohlášení 

Strany prodávající dle čl. 4.1 se ukázalo jako nepravdivé, je Strana prodávající povinna 

tyto vady (resp. vadný stav) neprodleně odstranit. Neodstraní-li Strana prodávající vady 

(resp. vadný stav) do 30 dnů ode dne, kdy se o nich Strana kupující dozví, má Strana 

kupující nárok na slevu z kupní ceny a/nebo dle své volby má právo od této smlouvy 

odstoupit.  

4.3. Strana kupující dále prohlašuje, že: 

4.3.1. v době uzavření této smlouvy a ke dni povolení vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí dle této smlouvy vůči ní není vedeno insolvenční řízení, a že 



 

 

nemá žádné dluhy vůči České republice, z důvodu kterých by na její majetek mohlo 

být zřízeno zástavní právo či by mohl být předmětem výkonu rozhodnutí či 

exekuce, 

4.3.2. nemá ani výlučných ani společných závazků, na základě kterých by eventuální 

věřitelé mohli podle § 589 a násl. občanského zákoníku odporovat této smlouvě, a 

že žádný z těchto stavů či situací nehrozí, 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

5.1. Strana kupující se stane vlastníkem Nemovitostí zápisem vlastnického práva dle této 

smlouvy do katastru nemovitostí, a to se zpětným účinkem k okamžiku, kdy byl návrh na 

vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.  

5.2. Účastníci této smlouvy se dohodli, že Strana prodávající předá Nemovitosti Straně 

kupující a Strana kupující se zavazuje Nemovitosti převzít, a to nejpozději do 10 dnů ode 

dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy. 

5.3. O předání Nemovitostí bude účastníky pořízen písemný předávací protokol. 

V předávacím protokole budou mimo jiné zaznamenány stavy měřidel energií ke dni 

předání Nemovitostí.  

5.4. Strana prodávající se zavazuje zaplatit úhradu za služby spojené s užíváním Nemovitostí 

do dne jejich předání a převzetí. Zároveň se zavazuje zaplatit dodavatelům energií 

veškeré nedoplatky za služby související s užíváním Nemovitostí vzniklé do dne jejich 

předání, a to zejména nedoplatky za elektrickou energii, vodné a stočné apod. Strana 

prodávající se dále zavazuje, že od podpisu této smlouvy do dne povolení vkladu 

vlastnického práva k Nemovitostem ve prospěch Strany kupující nebude, vyjma uzavření 

zástavní smlouvy dle čl. 3.3 této smlouvy, činit žádné úkony, které by vlastnické právo 

k Nemovitostem jakkoli omezovaly nebo Nemovitosti zatěžovaly, ani žádné jiné právní ani 

faktické úkony (zejména stavební či jiné úpravy), kterými by došlo k umenšení hodnoty 

Nemovitostí nebo jejich jinému poškození.  

5.5. Nebezpečí vzniku škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na předmětných 

Nemovitostech přechází ze Strany prodávající na Stranu kupující okamžikem jejich 

fyzického předání stvrzeného písemným předávacím protokolem. 

6. DALŠÍ USTANOVENÍ 

6.1. Účastníci této smlouvy souhlasí, aby po provedeném řízení o povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch Strany kupující dle této smlouvy 

byl příslušným katastrálním úřadem proveden zápis vlastnického práva dle této smlouvy. 

6.2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je Strana kupující; výše daně odpovídající 

Kupní ceně činí …………..,- Kč (slovy: ……………. -tisíc-korun-českých). 

6.3. Adresami pro doručování jsou adresy smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy.  



 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se řídí § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 

platném znění.  

7.2. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy či její části byla neplatná či neúčinná nebo 

se neplatnými či neúčinnými stala, nebude tím dotčena platnost resp. účinnost této 

smlouvy jako celku. 

7.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 (šesti) stejnopisech. Po jejím uzavření obdrží Strana 

prodávající 2 (dva) stejnopisy, Strana kupující 1 (jeden) stejnopise, 1 (jeden) stejnopis 

bude přiložen k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí, 1 (jeden) stejnopis je určen pro Peněžní ústav a 1 (jeden) stejnopis 

je určen pro Schovatele. 

7.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto 

smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 

dodatků této smlouvy podepsaných smluvními stranami s tím, že změna méně přísnou 

formou se vylučuje. 

7.5. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. 

7.6. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

Podpisy účastníků: 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

IV.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

IV.2. Znění Kupní smlouvy je možné změnit zejména v článcích týkajících se 

financování Kupní ceny za Nemovitosti s ohledem na možnou změnu tohoto 

financování a také v článku upravující počet vyhotovení Kupní smlouvy. 

IV.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

smlouvy. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních 

stran. 

IV.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Budoucí strana 

prodávající obdrží po dvou (2) stejnopisech a Budoucí strana kupující obdrží po 

jednom (1) stejnopise. 

IV.5. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. 

IV.6. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že jsou s ním srozuměni a 

na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
V………………, dne ………...2018  
       _______________________________ 
        Penzion Lanšperk s.r.o. 

Budoucí strana prodávající 
 
 
 
  
 
 

 
V …………………, dne …………2018 

   _______________________________ 
        …………………………. 

Budoucí strana kupující 


