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VZOR - KUPNÍ SMLOUVA  
 
 

I. 
// 
(dále také jen „prodávající“ v jednotném čísle mužského rodu)  
 

- jako prodávající na straně jedné 
 
 

 
a 
 
 
 
 
 
 

// 
(dále také jen „kupující“ v jednotném čísle mužského rodu)   
 

- jako kupující na straně druhé 
 
 
 
 

(všichni dohromady též jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“) 
 
 
 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
případných pozdějších předpisů smlouvu kupní takto: ---------------------------------------------------------- 
 
 

II. 
2. 1. Prodávající prohlašuje, že se v jeho výlučném vlastnictví nachází tyto věci nemovité: 
 

• // 
• // 
• // 
•  

 

(to vše dále také jen “Předmět převodu“). 
 

2. 2. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu převodu neváznou žádná věcná břemena, zástavní práva, 
předkupní práva, nájemní práva a ani jiná omezení vlastníka, vyjma níže specifikovaného zástavního práva  
 
 
(dále také jen “Předmětné břemeno“) 
 

Smluvní strany se tímto výslovně vylučují z aplikace ust. § 1888 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, v platném a účinném znění, o převzetí dluhu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, 
že níže sjednaná Kupní cena, je sjednána jako kupní cena za Předmět převodu nezatížený Starým zástavním 
právem. Dle níže uvedeného ujednání stran dojde k zaplacení pohledávky zajištěné Starým zástavním 
právem z Kupní ceny (viz bod. 3.2. této smlouvy), přičemž vyplacení odpovídající části Kupní ceny 
prodávajícímu z advokátní úschovy je podmíněno mj. výmazem Starého zástavního práva z příslušného LV.  
2. 3. Prodávající dále prohlašuje, že své vlastnické právo k Předmětu převodu nepozbyl. Prodávající se 
rovněž zavazuje v budoucnu žádné takovéto omezení, zátěž či právo třetí osoby nezřídit. V případě, že by 
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se jakékoliv z výše uvedených prohlášení prodávajícího ukázalo nepravdivým, je kupující oprávněn 
v souladu s platnou právní úpravou v budoucnu od této smlouvy odstoupit s účinky jejího zrušení od samého 
počátku – s výjimkou ujednání o smluvních pokutách – požadovat navrácení veškerých plnění, která poskytl 
na základě této smlouvy a požadovat zaplacení náhrady tím způsobené újmy v plné výši. Kupující je dále 
oprávněn odstoupit od této smlouvy se stejnými účinky a se stejnými právními nároky jako při odstoupení 
dle předchozí věty, pokud bude po uzavření této smlouvy před povolením vkladu vlastnického práva k 
Předmětu převodu ve prospěch kupujícího zjištěn v insolvenčním řízení úpadek prodávajícího, nařízena 
exekuce proti prodávajícímu nebo pokud bude zapsáno omezení v části C příslušného listu vlastnictví z 
příčiny na straně prodávajícího, vyjma omezení výše zmiňovaných. Prodávající dále prohlašuje, že ve 
smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb. nedošlo k podstatné změně v charakteru jednotky. 
 

2. 4. Kupující prohlašuje, že si Předmět převodu řádně prohlédl a je mu znám jeho současný faktický i 
právní stav. K jednotce – bytu náleží také // specifikované budovy, v níž se byt nachází. Další příslušenství 
Předmětu převodu je vymezeno v Příloze číslo 1 k této smlouvě, jež tvoří její nedílnou součást. Kupující 
dále prohlašuje, že prodávající vůči němu doložením potvrzení osoby odpovědné za správu domu, z něhož 
vyplývá, že zde nejsou žádné přecházející dluhy ve smyslu ust. § 1186 odst. 2 občanského zákoníku, splnili 
povinnost dle výše citovaného ustanovení. 

 
III. 

3. 1. Prodávající  p r o d á v á  Předmět převodu se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a 
povinnostmi za dohodnutou kupní cenu ///,- Kč (slovy: /// tisíc korun českých) – dále jen “Kupní cena“ – 
kupujícímu, který jej se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi za tuto cenu k u p u j e  a  
p ř i j í m á  do svého výlučného vlastnictví. 
 

 

3. 2. Kupní cena je konečná. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu 
takto: 
 

• Část Kupní ceny ve výši //,- Kč (slovy: // korun českých) – dále také jen “První část kupní ceny“ - se 
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu z vlastních zdrojů jejím složením do advokátní úschovy u 
Mgr. Zdeňka Jedličky, advokáta, se sídlem Masarykovo nám 65, 79852 Konice, pob. BEA Centrum, 
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc, evidovaného u ČAK pod č. 11190 (dále jen “schovatel“) na 
účet číslo //, pod variabilním symbolem //, na základě uzavřené Smlouvy o úschově, do // dnů ode dne 
podpisu této smlouvy posledním z účastníků. 
 

 

• Zbývající část ve výši //,- Kč (slovy: //  tisíc korun českých) se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu 
z vlastních zdrojů, a to 

 
- částkou // Kč (slovy://) – dále také jen “Zbytek kupní ceny“ - jejím složením do advokátní 

úschovy schovatele na účet číslo //, pod variabilním symbolem //, na základě uzavřené 
Smlouvy o úschově, a to //. 

 

3. 3. Smluvní strany si ujednaly, že Kupní cena bude uhrazena připsáním výše sjednaných částek na 
shora uvedené účty v souladu s výše sjednanými podmínkami. Výplata Kupní ceny se bude řídit podepsanou 
smlouvou o úschově uzavřenou mezi schovatelem, prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že s těmito platebními podmínkami souhlasí. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu 
kteroukoli z částí Kupní ceny dle čl. 3.2 této smlouvy řádně nebo včas, je prodávající oprávněn v souladu s 
platnou právní úpravou v budoucnu od této smlouvy odstoupit s účinky jejího zrušení od samého počátku – 
s výjimkou ujednání o smluvních pokutách – požadovat navrácení veškerých plnění, která poskytl na 
základě této smlouvy a požadovat zaplacení náhrady tím způsobené újmy v plné výši. Prodávající je dále 
oprávněn odstoupit od této smlouvy se stejnými účinky a se stejnými právními nároky jako při odstoupení 
dle předchozí věty, pokud bude po uzavření této smlouvy před povolením vkladu vlastnického práva k 
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Předmětu převodu ve prospěch kupujícího zjištěn v insolvenčním řízení úpadek kupující nebo nařízena 
exekuce proti kupující." 

3. 4. Smluvní strany si ujednaly // //přičemž k vydání potvrzení o tomto složení zplnomocňují strany 
schovatele a podpis schovatele na tomto potvrzení bude úředně ověřen; údaje o datu a místu narození, adrese 
pobytu a čísle dokladu totožnosti schovatele budou v ověřovací doložce znečitelněny.------------------------- 

IV. 
4. 1. Prodávající se zavazuje Předmět převodu předat kupujícímu nejpozději do // dnů ode dne zápisu 
vkladu vlastnického práva kupujícího k Předmětu převodu dle této smlouvy do katastru nemovitostí.  
Při předání Předmětu převodu bude mezi smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, ve kterém 
bude zejména uveden stav měřidel médií (energií) k datu předání, jsou-li na příslušných věcech nemovitých 
instalovány. Smluvní strany se zavazují, že v souvislosti s touto smlouvou provedou ve vzájemné 
součinnosti potřebné úkony spojené s přehlášením dodávek příslušných médií, jako jsou např. voda a 
elektřina. Veškeré platby za služby poskytované v souvislosti s užíváním Předmětu převodu přede dnem 
jeho předání, zejména platby za odběr energií, hradí prodávající.  
 

4. 2. Pro případ porušení povinnosti prodávajícího předat Předmět převodu kupujícímu v souladu s 
bodem 4.1. této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Kupní ceny za každý 
započatý den prodlení, kterou je povinen zaplatit prodávající. Pro případ porušení povinnosti kupujícího 
zaplati prodávajícímu Kupní cenu v souladu s bodem 3.2. této smlouvy, si smluvní strany sjednávají 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Kupní ceny za každý započatý den prodlení, kterou je povinen zaplatit 
kupující. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu újmy. 
 

4. 3. Kupující nabyde vlastnictví k Předmětu převodu vkladem vlastnického práva dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí. Kupující a prodávající jsou srozuměni s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých 
věcí je v souladu s účinnou právní úpravou nabyvatel – tedy kupující; kupující se zavazuje splnit veškeré z 
tohoto plynoucí povinnosti a nést veškeré s tímto související náklady 

 

4. 4. Prodávající a kupující se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost katastrálnímu úřadu i sobě 
navzájem tak, aby vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy mohl být povolen. V případě, kdy by 
byl návrh na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy zamítnut, nebo byl jinak nepovolen zápis 
vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a nebo bylo příslušné řízení u 
katastrálního úřadu přerušeno či zastaveno, zavazují se prodávající a kupující k odstranění všech příčin, 
které vedly k takovému postupu a rozhodnutí katastrálního úřadu - a to i sepsáním a uzavřením nové kupní 
smlouvy o převodu vlastnického práva k Předmětu převodu ze strany prodávajícího ve prospěch kupujícího 
za smluvních podmínek, které budou odpovídat smluvním podmínkám obsaženým v této kupní smlouvě - 
a k opětovnému podání příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 

4. 5. Kupující prohlašuje a potvrzuje, že při uzavření této smlouvy byl jako strana kupující seznámen 
prodávajícím s energetickou náročností převáděné budovy předáním průkazu energetické náročnosti 
budovy, vypracovaným dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.  
 

4. 6.  Prodávající se zavazuje zajistit, aby do třiceti dnů od předání Předmětu převodu prodávajícím 
kupujícímu žádná fyzická a/nebo právnická osoba neměla evidován/o v Předmětu převodu trvalý pobyt 
a/nebo sídlo, vyjma evidence založené kupujícím či v souvislosti s jeho vlastnictvím Předmětu převodu. Pro 
případ porušení této povinnosti prodávajícím si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý započatý měsíc prodlení se splněním dané povinnosti, kterou je povinen zaplatit prodávající. 
Zaplacením této smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu újmy.---------------------------------  
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V. 
 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem posledního z účastníků a je vyhotovena ve 
čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží každý z účastníků,  jedno 
schovatel a zbylé vyhotovení bude předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu jako příloha návrhu na 
vklad vlastnického práva kupujícího z této smlouvy do katastru nemovitostí. Prodávající a kupující si 
ujednali, že veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a dále prohlašují, že tato 
smlouva obsahuje jejich veškerá - i předsmluvní - ujednání týkající se jejího předmětu, účelu smlouvy, jakož 
i smluvních podmínek, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a tuto po vzájemném projednání 
uzavírají dle své pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.------------------------------------ 

 

 
 
 
V Olomouci dne ……………….                 V Olomouci dne ………………. 
 
 
 
 
//                       // 


