
 

 

 
 

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA  
K NEMOVITÝM VĚCEM 

 
 
 
 
Smluvní strany: 
 
Yaqoub Y. A. M. Alradhwan 
trvale bytem: Bayan b 2 s3 H68, Kuwajt 
číslo pasu:  
zastoupen:  
 
na straně jedné jako "Prodávající" nebo obecně "smluvní strana" 
 
a 
 
………. 
datum narození: …….. 
trvale bytem: …………….. 
na straně druhé jako "Kupující" nebo obecně "smluvní strana" 
 
/ 
 
manželé 
………. 
datum narození: …….. 
trvale bytem: …………….. 
 
a  
 
 
………. 
datum narození: …….. 
trvale bytem: …………….. 
manželé společně na straně druhé jako "Kupující" nebo obecně "smluvní strana" 
 
 
 
uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen "občanský zákoník" nebo "NOZ") tuto 
 
 
 

kupní smlouvu o převodu vlastnického práva: 
(dále též jen "Smlouva") 

 
Preambule 

Účelem této Smlouvy je převést níže specifikované nemovité věci a vlastnické právo k nim 
z Prodávajícího na Kupujícího za dohodnutou kupní cenu. 

 



 

 

Článek I.  
Úvodní ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí: 
 
- pozemku parc. č.  …………., orná půda, včetně všech součástí a příslušenství, 

v katastrálním území Starý Mateřov, obec: Starý Mateřov, zapsaném na LV číslo 779 v 
územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, 

 
(dále též jen "převáděné nemovitosti" nebo jen "nemovitosti").  

 
Článek II. 

Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je převod nemovitostí uvedených v čl. I této Smlouvy ve vlastnictví 
Prodávajícího do výlučného vlastnictví Kupujícího/společného jmění Kupujícího. 
 

Článek III. 
Obsah Smlouvy 

Prodávající prodává Kupujícímu nemovitosti blíže specifikované v článku I. této Smlouvy, spolu se 
všemi právy a povinnostmi, součástmi, příslušenstvím a vybavením, jež se ke dni podpisu této 
Smlouvy nachází na nemovitostech, a převádí na Kupujícího vlastnické právo k nemovitostem 
a zavazuje se Kupujícímu nemovitosti řádně předat dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 
Kupující tyto nemovitosti se všemi součástmi, příslušenstvím kupuje a do svého výlučného 
vlastnictví/společného jmění manželů přebírá a zavazuje se za ně zaplatit v článku IV. této Smlouvy 
dohodnutou kupní cenu Prodávajícímu a nemovitosti převzít. 
 

Článek IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena nemovitostí se sjednává na částku ve výši 
………………….,- Kč (slovy: …………………. korun českých) (dále též jen "kupní cena"), přičemž 
kupní cena bude uhrazena Kupujícím následovně: 
 
- První část kupní ceny ve výši …………………,- Kč (slovy: ………… tisíc korun českých) 
byla Kupujícím uhrazena před podpisem této smlouvy, což obě smluvní strany potvrzují podpisem 
této smlouvy.  
 
- Druhá část kupní ceny ve výši ………….,- Kč (slovy: ……………… korun českých) se 
Kupující zavazuje uhradit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne podpisu této Smlouvy, a to 
bezhotovostním převodem ve prospěch účtu advokátní úschovy číslo ………………../2700, 
variabilní symbol ………….. (doplnit datum narození kupujícího), vedeného u UniCredit Bank, a. s. (dále 
též jen "Účet úschovy"). Tato část kupní ceny bude hrazena částkou v plné výši kupujícím z 
hypotečního úvěru poskytnutého ……………………./z jeho vlastních zdrojů. Řádným uhrazením 
Kupní ceny se rozumí připsání příslušné peněžní částky na Účet úschovy v daném termínu splatnosti 
Kupní ceny. 
 
Konkrétní podmínky složení (převodu) Kupní ceny na Účet úschovy a její uvolnění z Účtu úschovy 
jsou upraveny samostatnou Smlouvou o advokátní úschově uzavřenou s Advokátem. 
 
Prodávající podpisem této Smlouvy stvrzuje, že kupní cena byla řádně uhrazena a Kupující podpisem 
této Smlouvy považuje kupní cenu za řádně vypořádanou. 

 



 

 

Článek V. 
Prohlášení smluvních stran a stav nemovitostí 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 
obsažené. 

 
2. Prodávající prohlašuje, že na nemovitostech neváznou žádná omezení, žádná věcná práva, 

zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva ani jiné právní vady, 
omezení a práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce ani jiné 
právní povinnosti, které by Kupujícího jakkoliv ztěžovaly nebo znemožňovaly výkon 
vlastnického práva. 
 

3. Prodávající seznámil Kupujícího s právním i technickým stavem nemovitostí a Kupující 
prohlašuje, že si nemovitosti řádně prohlédl a je mu znám jejich současný, skutečný stav 
a s tímto vědomím tyto nemovitosti kupuje. Prodávající je povinen zdržet se ode dne podpisu 
této Smlouvy jakéhokoliv jiného jednání týkajícího se nemovitostí než uvedeného v této 
Smlouvě, zejména jednání, kterým by jakkoliv snížil hodnotu nemovitostí, nebo tyto 
nemovitosti zatížil jakýmkoliv právem ve prospěch třetích osob, s výjimkou zřízení 
služebnosti inženýrských sítí. V případě, že Prodávající způsobí ode dne podpisu této 
Smlouvy do dne předání nemovitostí Kupujícímu škodu na nemovitostech, je ten, který tuto 
škodu způsobil, povinen tuto škodu odstranit, popřípadě uhradit vzniklou škodu Kupujícímu 
v penězích. Prodávající dále prohlašuje, že mu není známá žádná skutečnost, jež by bránila 
prodeji nemovitostí, resp. výkonu vlastnického práva Kupujícího v budoucnosti, a že 
nemovitosti nemají žádnou faktickou vadu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 
 

4. Prodávající se zavazuje, že do dne účinnosti vkladu vlastnického práva ve prospěch 
Kupujícího k nemovitostem do katastru nemovitostí nezřídí ve prospěch svůj ani třetích osob 
žádná věcná břemena, zástavní práva ani jiná věcná práva, nájemní práva, či jakékoliv jiné 
právní závazky či vady a ani nemovitosti nepřevede na třetí osobu, s výjimkou zřízení 
služebnosti inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina a kanalizace). 
 

5. Kupující bere na vědomí, že inženýrské sítě na nemovitostech nejsou ke dni uzavření této 
smlouvy zkolaudované. 
 

6. Prodávající se zavazuje, že zajistí kolaudaci inženýrských sítí na nemovitostech včetně 
obslužných komunikací. 

 
7. Prodávající prohlašuje, že neexistují žádné smlouvy, které zakládají práva, jež dosud nejsou 

zapsána v katastru nemovitostí, ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně 
nemovitostí podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Dále Prodávající 
prohlašuje, že vlastnické právo k nemovitostem dosud nepozbyl. 

 
8. Prodávající prohlašuje, že neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci 

nebo rozhodčími soudy), vztahující se k nemovitostem, a to ani spory týkající se nájemních 
a sousedských vztahů a nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat 
nemovitosti určitým způsobem nebo všeobecně. 

 
9. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo 

nebo nárok (např. právo vlastnické, nájemní právo, oprávnění odpovídající věcnému břemeni, 
nebo nárok vyplývající z restitučních či rehabilitačních předpisů) ve vztahu k nemovitostem. 

 
10. Výše uvedená prohlášení Prodávajícího se týkají i veškerého příslušenství a součástí 

nemovitostí. 



 

 

 
11. Kupující bere na vědomí, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou nemovitosti zasíťované, avšak 

nejsou zřízeny služebnosti inženýrských sítí, přičemž v případě, že do dne účinnosti vkladu 
vlastnického práva ve prospěch Kupujícího k nemovitostem do katastru nemovitostí nezřídí-
li ve prospěch třetích osob služebnosti inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina a kanalizace) 
Prodávající dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy, zavazuje se zřídit výše uvedená služebnosti 
sám Kupující.  

 
12. Kupující prohlašuje, že není předlužen, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy žádné 

nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani jiné nedoplatky či dluhy. Kupující dále 
prohlašuje, že je schopen uhradit Prodávajícímu kupní cenu nemovitostí v plné výši. 

 
13. Kupující prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční, 

exekuční ani vykonávací řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán insolvenční nebo 
exekuční návrh anebo návrh na výkon rozhodnutí. Dále prohlašuje, že vůči němu není 
vydané žádné vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci, které by mu ukládalo za 
povinnost plnit jakékoliv finanční plnění vůči třetí osobě a že neexistuje ani žádná jiná veřejná 
či soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 
výkon rozhodnutí. 

 
Článek VI. 

Předání nemovitosti  

Prodávající je povinen předat nemovitosti Kupujícímu nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od 
ode, kdy bude Prodávajícímu doručeno vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o provedení 
vkladu vlastnického práva k nemovitostem na základě této Smlouvy ve prospěch Kupujícího. 
O předání a převzetí nemovitostí smluvní strany sepíší a podepíší předávací protokol. Kupující se 
zavazuje takto předávané nemovitosti převzít. 
  

Článek VII. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se pro případ, že by nedošlo podle této Smlouvy ke vkladu vlastnického práva 
ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí a proti zamítavému rozhodnutí katastrálního 
úřadu nebyl podán opravný prostředek, zavazují, že uzavřou nejpozději do čtrnácti (14) dnů 
od uplynutí lhůty k podání opravného prostředku novou kupní smlouvu nebo dodatek 
stejného obsahu, který splní zákonné podmínky pro povolení vkladu, případně, že na pokyn 
katastrálního úřadu v průběhu řízení do čtrnácti (14) dnů případně ve lhůtě stanovené 
katastrálním úřadem odstraní nedostatky, které brání rozhodnutí o vkladu nebo náležitě 
doplní návrh na vklad.  

 
2. Budou-li proti rozhodnutí katastrálního úřadu podány opravné prostředky nebo žaloby, 

kterými se lze domáhat jiného rozhodnutí o vkladu, a v takovém řízení bude katastrálním 
úřadem či jiným správním orgánem ve správním řízení nebo soudem pravomocně 
s konečnou platností rozhodnuto o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva podle této 
Smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít novou kupní smlouvu nebo dodatek stejného 
obsahu do čtrnácti (14) dnů od právní moci konečného rozhodnutí ve věci, obdobně jako 
v případě uvedeném v odstavce 1. tohoto článku Smlouvy. 

 
3. Nedojde-li z jakéhokoli důvodu k zápisu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího ani 

k postupu podle odstavce 1., případně 2. tohoto článku Smlouvy, jsou smluvní strany povinny 
vrátit si bezodkladně vzájemně poskytnutá plnění. Stejnou povinnost mají i tehdy, kdyby po 
pravomocném povolení vkladu do katastru byla tato Smlouva v jiném řízení prohlášena za 
neplatnou nebo došlo k platnému odstoupení od této Smlouvy. 



 

 

 
Článek VIII. 

Daňové a poplatkové povinnosti 

1. Smluvní strany se zavazují, že současně s podpisem této Smlouvy podepíší návrh na povolení 
vkladu vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch Kupujícího do příslušného katastru 
nemovitostí. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu (s ověřenými podpisy) včetně návrhu na 

povolení vkladu vlastnického práva k nemovitostem ve prospěch Kupujícího do katastru 
nemovitostí doručí příslušnému Katastrálnímu úřadu Prodávající, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne, kdy bude uhrazena Prodávajícím druhá část kupní ceny do 
advokátní úschovy dle této smlouvy. 

 
3. Správní poplatky spojené s ověřením listin a se zápisem vlastnického práva k nemovitostem 

ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit Kupující. 
 

4. Daň z nabytí nemovitých věcí bude v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 písm. a) zákonného 
opatření senátu číslo 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších 
předpisů, hrazena Kupujícím. 

Článek IX. 
Odstoupení od Smlouvy 

1. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy dle ustanovení občanského 
zákoníku. 

 
2. Odstoupení od této Smlouvy může učinit oprávněná smluvní strana pouze písemnou 

formou a musí být osobně předáno druhé smluvní straně nebo doručeno způsobem uvedeným 
v článku X. odst. 9. této Smlouvy. 

 
3. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakékoli její části ve 

lhůtě uvedené v článku IV. této Smlouvy o více než patnáct (15) dnů právo od této Smlouvy 
odstoupit. 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od této Smlouvy se tato Smlouva ruší 
od počátku, s výjimkou tohoto ustanovení, ustanoveních o smluvních pokutách a náhradě škody 
podle této Smlouvy, která zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále. Odstoupením od této 
Smlouvy tedy není dotčen nárok smluvních stran na zaplacení smluvních pokut sjednaných v této 
Smlouvě. 

 
5. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od 

této Smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen 
nárok na náhradu škody. 

 
6. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od této Smlouvy poskytnuto plnění druhou smluvní 

stranou, má povinnost toto plnění vrátit. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od 
Smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.  

 
7. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této Smlouvy, pokud se kterékoliv prohlášení či 

ujištění uvedené v článku IV. této Smlouvy, stane či ukáže jako vědomě nepravdivé. 
 
8. Každá ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana zmaří 

svým jednáním naplnění účelu této Smlouvy, nebo pokud na druhou smluvní stranu bude v době 
od podpisu této Smlouvy do zápisu vkladu práva vlastnického ve prospěch Kupujícího prohlášen 



 

 

úpadek nebo bude-li insolvenční návrh podaný proti této smluvní straně zamítnut pro nedostatek 
majetku. Totéž platí, bude-li na majetek této smluvní strany prohlášen konkurz nebo schváleno 
oddlužení. 

 
9. V případě, že před řádným odstoupením od této Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou již došlo k 

převodu vlastnického práva k nemovitostem na Kupujícího a nelze-li zpětného převodu na 
prodávajícího docílit bez postupu soudní cestou, je kupující povinen neprodleně učinit potřebné 
a prodávající požadované právní úkony k obnovení vlastnického práva prodávajícího 
k nemovitostem a převést vlastnické právo k nemovitostem zpět na prodávajícího, a to oproti 
současnému vrácení přijatého plnění od prodávajícího.  

 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vlastnické právo k nemovitostem nabývá kupující se všemi právy a povinnostmi, součástmi 
a příslušenstvím dnem vkladu do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu práva 
vznikají ke dni, kdy byl návrh na vklad práva doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. 

 
2. Rozhodné právo. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí výlučně českým právem a 

právním řádem České republiky. 
 
3. Spory ze Smlouvy. O všech sporech vyplývajících z této Smlouvy nebo sporech týkajících se 

jejího porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně příslušný soud. 
 
4. Změny a dodatky. Tato Smlouva může být měněna zrušena jen a pouze písemnými dodatky, které 

jsou jako takové označeny, očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami. 
 
5. Zánik předešlých ujednání. Tato Smlouva nahrazuje jakékoli a všechny ústní či psaná ujednání či 

prohlášení smluvních stran a obsahuje úplné ujednání smluvních stran; všechny předchozí 
diskuse, dohody a úmluvy jakékoli podoby jsou vtěleny do této Smlouvy a jí nahrazeny.  

 
6. Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními 

stranami či osobami, které jsou oprávněni za smluvní strany Smlouvu podepsat.  
 
7. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné 

nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná, účinná a vymahatelná. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dotčené ustanovení takovým platným, 
účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem a ekonomickým 
dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou smluvních stran v den 
uzavření této Smlouvy. 

 
8. Ochrana informací. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si vzájemně sdělily v 

rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, a dále informace tvořící její obsah a informace, které si 
sdělí nebo jinak vyplynou z jejího plnění, zůstanou dle jejich vůle utajeny. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich 
přístupnost třetím osobám. Tyto povinnosti smluvních stran trvají i po skončení trvání této 
Smlouvy. Ustanovení první a druhé věty tohoto odstavce Smlouvy se nevztahuje na případy, kdy:  

a) mají smluvní strany této Smlouvy opačnou povinnost stanovenou zákonem, a/nebo 
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 
mlčenlivosti, a/nebo  
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy. 



 

 

 
9. Doručování. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno, dáno či doručeno 

druhé smluvní straně dle této Smlouvy, musí být vyhotoveno v písemné formě a obsahovat 
podpis jednajícího (dále též jen "písemnost"). Písemnost může mít formu listiny nebo 
elektronické písemnosti. Má se za to, že došlá zásilka (obsahující písemnost) odeslaná na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy s využitím provozovatele poštovních 
služeb došla třetí (3) pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 
patnáctý (15) pracovní den po odeslání. Smluvní strany jsou povinny oznamovat si navzájem 
změny doručovacích adres v průběhu trvání této Smlouvy. 

 
10. Prohlášení o vůli. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni, či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé vůle se smluvní strany zavázaly, že připojí k této 
Smlouvě podpisy, resp. podpisy osob, které za ně jednají. 

 
11. Vyhotovení. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech (3)/ čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé 

má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro Prodávajícího, jedno/dvě pro Kupujícího 
a jedno vyhotovení pro katastrální úřad. 

 
 
 

V …………… dne …………… 2016 V …………… dne …………… 2016 
 
 

Prodávající: 
 

 
 

Kupující: 
 

 
 

____________________________________ 
 

 

 
 

____________________________________ 
 

 
 
 
        
 
               ____________________________________ 
 


