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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:     Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

IČ:      00005886 

DIČ:      CZ00005886, plátce DPH 

jednající:    BUDE DOPLNĚNO 
zapsaná v:  obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. B 

847 

bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1 

č. účtu:     1930731349/0800 

č. účtu pro složení aukční jistoty: 120037-1930731349/0800 

 

dále jen „Prodávající“ na straně jedné 

 

a 

 

  BUDE DOPLNĚNO 

se sídlem:     BUDE DOPLNĚNO 

IČ:      BUDE DOPLNĚNO 

DIČ:      BUDE DOPLNĚNO, plátce/neplátce DPH 

jednací/zastoupená:    BUDE DOPLNĚNO 

zapsaná v:   BUDE DOPLNĚNO 

bankovní spojení:   BUDE DOPLNĚNO 

č. účtu:     BUDE DOPLNĚNO 

 

dále jen „Kupující“ na straně druhé 

 

dále společně jako „Smluvní strany“ 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto 

 

 

kupní smlouvu 
(dále jen „Smlouva“) 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 5634/25 o celkové 

výměře 607 m
2
 v k.ú. Záběhlice, obec Praha zapsaném na listu vlastnictví č. 2945 

vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha 

(dále jen „Pozemek“). 

2. Kupující je fyzickou/právnickou osobou, která se zúčastnila elektronické aukce 

na prodej Pozemku vyhlášené Prodávajícím na portálu www.aukce.dpp.cz pod názvem 

„Prodej pozemku parc. č. 5634/25 v k.ú. Záběhlice, obec Praha“. Smluvní strany 
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uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků elektronické aukce, ve které Kupující nabídl 

nejvyšší kupní cenu a stal se konečným vítězem elektronické aukce. 

 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

1. Prodávající na základě této Smlouvy a v souladu s podmínkami elektronické aukce 

vyhlášené Prodávajícím prodává Kupujícímu Pozemek specifikovaný v článku I. odst. 1 

se všemi součástmi a příslušenstvím a Kupující Pozemek přijímá do svého výlučného 

vlastnictví/do podílového spoluvlastnictví, a to každému z Kupujících v podíle id. … 

za kupní cenu uvedenou v článku III. odst. 1 této Smlouvy. 

 

 

III. 

Kupní cena a způsob její úhrady 

1. Kupní cena za Pozemek je mezi Smluvními stranami stanovena v celkové výši BUDE 

DOPLNĚNO (slovy BUDE DOPLNĚNO korun českých). Stanovená kupní cena, kterou 

se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu za Pozemek, odpovídá nejvyšší ceně 

nabídnuté Prodávajícím v rámci elektronické aukce, na základě které se stal vítězem 

aukce. 

2. Za účelem zjištění minimální výše kupní ceny (vyvolávací ceny do elektronické aukce) 

nechal Prodávající vyhotovit dva znalecké posudky, a to znalecký posudek č. 29/2015-

500 ze dne 27.11.2015 ve znění jeho dodatku č. 1 ze dne 28.6.2016 (stanovení obvyklé 

ceny Pozemku) a znalecký posudek č. 30/2015-501 ze dne 27.11.2015 ve znění jeho 

dodatku č. 1 ze dne 28.6.2016 (stanovení administrativní ceny Pozemku), které 

zpracoval Ing. Stanislav Rektor, znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny 

a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí (dále jen „Znalecké posudky“). 

3. Kupující složil dne BUDE DOPLNĚNO na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této 

Smlouvy aukční jistotu v celkové výši 101.300,- Kč (slovy: jednostojedentisíctřista 

korun českých), která se na základě dohody Smluvních stran započítává na úhradu kupní 

ceny. 

4. Kupující se zavazuje uhradit zbývající část kupní ceny, tj. BUDE DOPLNĚNO,- Kč 

(slovy: BUDE DOPLNĚNO korun českých) a současně náklady spojené s vyhotovením 

Znaleckých posudků ve výši celkem 8000,- Kč (slovy: osmtisíc korun českých) jako 

náklad spojený s realizací odprodeje ve smyslu § 36 odst. 3 písm. c) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty a náklady spojené se vkladem vlastnického práva 

do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) ve smyslu 

§ 36 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (kupní cena a náklady 

uvedené v tomto odstavci dále společně jen jako „Kupní cena“), a to způsobem 

uvedeným v odstavci 5 tohoto článku. 

5. Kupující se zavazuje uhradit Kupní cenu do 20 dnů ode dne jejího podpisu, a to 

bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

6. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou v okamžiku 

jejího připsání na účet Prodávajícího. 
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7. V souladu s ustanoveními § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

je převod Pozemku osvobozen od DPH. 

8. Prodávající vystaví Kupujícímu do 8 pracovních dnů od data uskutečnění osvobozeného 

plnění daňový doklad s vyúčtováním platby dle článku III. odst. 3 této Smlouvy 

na Kupní cenu, náhradu nákladů spojených s vypracováním Znaleckých posudků 

a na náhradu nákladů spojených se vkladem vlastnického práva k Pozemku do katastru 

nemovitostí. Za den uskutečnění osvobozeného plnění se považuje den podpisu Smlouvy 

oběma Smluvními stranami. 

9. V případě, že Kupující nesplní svou povinnost a neuhradí ve lhůtě celou Kupní cenu dle 

článku III. odst. 5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu 

ve výši 101.300,- Kč (slovy: jednostojedentisíctřista korun českých). Tato částka 

odpovídá složené aukční jistotě a bude započtena na úhradu smluvní pokuty. 

10. Pro případ, že Kupující nesplní svou povinnost řádně a včas zaplatit Prodávajícímu 

Kupní cenu v plné výši, ruší se jeho vítězství v elektronické aukci, čímž tato Smlouva 

zaniká, a to k poslednímu dni lhůty pro úhradu Kupní ceny. Nárok Prodávajícího 

na zaplacení smluvní pokuty dle článku III. odst. 9 této Smlouvy a právo na náhradu 

škody tím není dotčeno. 

 

 

IV. 

Prohlášení Smluvních stran 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Pozemku a že mu nejsou známy žádné 

skutečnosti, které by bránily převodu vlastnického práva v souladu s touto Smlouvou 

na Kupujícího. Prodávající současně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není 

Pozemek dotčen žádnými věcnými břemeny, zástavními právy, předkupními právy, 

jinými právy třetích osob či jinými omezeními. 

2. Prodávající se zavazuje do doby povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí ve prospěch Kupujícího nezcizit a nezatížit Pozemek věcnými břemeny či 

jinými právy třetích osob bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 

3. Kupující prohlašuje, že před tím, než se zúčastnil elektronické aukce na prodej Pozemku, 

se podrobně seznámil s právním a faktickým stavem Pozemku prohlídkou na místě 

samém. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Kupující přebírá Pozemek ke dni podpisu této Smlouvy. 

 

V. 

Ostatní smluvní ujednání 

1. Vlastnické právo k Pozemku přechází na Kupujícího dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch 

Kupujícího do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni, kdy byl návrh na vklad 

vlastnického práva k Pozemku příslušnému katastrálnímu úřadu doručen. 

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí, který Smluvní strany podepisují současně se Smlouvou, 

podá příslušnému katastrálnímu úřadu Prodávající nejpozději do 15 pracovních dnů poté, 
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co mu bude prokazatelně připsána částka odpovídající Kupní ceně dle čl. III. odst. 5 této 

Smlouvy. 

3. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu příslušný katastrální úřad přerušil vklad 

vlastnického práva ve prospěch Kupujícího k Pozemku do katastru nemovitostí, zavazují 

se Smluvní strany poskytnout si vzájemnou součinnost při odstranění vad a naplnění vůle 

Smluvních stran dle této Smlouvy, a to vždy nejpozději do deseti (10) pracovních dnů 

po doručení písemné výzvy jedné ze stran k poskytnutí součinnosti. 

4. Dojde-li v řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

ve prospěch Kupujícího k pravomocnému zamítnutí návrhu na vklad, zavazují 

se Smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřít novou kupní smlouvu za stejných 

smluvních podmínek s tím, že v nové kupní smlouvě budou odstraněny vady, které byly 

důvodem zamítnutí vkladu či zastavení řízení ze strany příslušného katastrálního úřadu 

a znovu podají návrh na vklad práv z této nové kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

5. Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je Kupující, 

to znamená, že Kupující podá příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání a zaplatí 

celou částku odpovídající výši daně z nabytí nemovitých věcí. Kupující se zavazuje bez 

zbytečného odkladu předat Prodávajícímu kopii daňového přiznání a kopii dokladu 

o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, 

vyjma věcně-právních účinků spojených se vkladem vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

2. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo 

s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými 

stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém případě se 

strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým 

ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se 

bude postupovat v případě jiných nedostatků Smlouvy či souvisejících ujednání. 

3. Ve všech záležitostech Smlouvou výslovně neupravených se vztahy mezi Smluvními 

stranami řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

4. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení a čtyři vyhotovení jsou určeny pro řízení o vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

Katastrální pracoviště Praha. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla zveřejněna na webových 

stránkách www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné a které obsahují údaje o Smluvních 

stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího podpisu. 

http://www.dpp.cz/
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7. Smlouvu lze upřesnit, doplnit či změnit, a to pouze formou písemných, oboustranně 

podepsaných dodatků číslovaných ve vzestupné řadě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva v plném rozsahu odpovídá jejich svobodné vůli, 

její text v celém rozsahu přečetly a s veškerými jejími ustanoveními souhlasí. 

 

 

V Praze dne 

Za Prodávajícího  

V Praze dne 

Za Kupujícího  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 

BUDE DOPLNĚNO 

 

 

……………………………………… 

BUDE DOPLNĚNO 

 

 

……………………………………… 

BUDE DOPLNĚNO 

 

 

……………………………………… 

BUDE DOPLNĚNO 


