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eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových  
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, 
za kterou právn  jedná Mgr. Vojt ch Žídek, editel odboru Odlou ené pracovišt  Frýdek-Místek 
na základ  P íkazu generálního editele . 6/2019, v platném zn ní,  

O: 69797111 
(dále jen „prodávající“) 
a 
Varianta - fyzická osoba 
……..........… (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození: ………, 
trvalý pobyt: ………,  
(dále jen „kupující“) 
 
 
Varianta - manželé 
Manželé 
……...........… (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození: ………, 
trvalý pobyt: ……….,   
……...........… (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození: ………, 
trvalý pobyt: ……….,   
(dále jen „kupující“) 
 
Varianta - právnická osoba 
……........................… ( esný název v souladu s  ve ejným rejst íkem právnických osob), se 
sídlem ……...........................…, 
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul, jméno, p íjmení, v deckou hodnost, funkci), nebo 
zastoupená na základ  plné moci, 

O: ………, DI : ………, 
zapsána v obchodním rejst íku vedeném ….....................................……, 
 (dále jen „kupující“) 
 
Varianta - územní samosprávný celek 
…….........................… (p esné zn ní názvu územního  samosprávného celku), 
se sídlem ……............................…, 
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul, jméno, p íjmení, v deckou hodnost, funkci), nebo 
zastoupený na základ  plné moci, 

O: ………, DI : ………, 
 (dále jen „kupující“) 
 
uzavírají podle § 2079 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších 

edpis  (dále jen „zákon . 89/2012 Sb.“), a podle zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon 
. 219/2000 Sb.“), tuto 

 
 

K U P N Í  S M L O U V U  
. UZSVM/OFM/xxxx/2020-OFMM 
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l. I. 
 
1. eská republika je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na níže uvedených 

nemovitých v cech: 
 

pozemky: 
 parcela 280, orná p da, zem lský p dní fond,  
 parcela 281, zastav ná plocha a nádvo í,  

Sou ástí je stavba: St ítež, .p.136, rod. d m, stavba stojí na pozemku parcela 281 
 parcela 282, zahrada, zem lský p dní fond,  

 
etn  sou ástí a p íslušenství: studna, vodovodní p ípojka, elektro p ípojka, plynová p ípojka, 

septik do 15 m3 OP, plot ze strojového pletiva na ocelových sloupcích do betonových patek, 
ovocné d eviny (2ks t eše ) a k lna, v katastrálním území St ítež, obec St ítež, vedených                           
u Katastrálního ú adu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovišt  T inec a zapsaných na 
listu vlastnictví 88 (dále jen „p evád ný majetek“). 

 
2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ  ust. § 10 písm a) zákona  

. 219/2000 Sb. p íslušný s p evád ným majetkem hospoda it, a to ve smyslu § 9 zákona 

. 219/2000 Sb. 
 
3. Tato kupní smlouva je uzavírána na základ  výsledk  aukce uskute né prost ednictvím 

Elektronického auk ního systému prodávajícího.  
 

 
l. II. 

 
1. Prodávající p evádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k p evád nému majetku  

se všemi sou ástmi a p íslušenstvím (studna, vodovodní p ípojka, elektro p ípojka, plynová 
ípojka, septik do 15 m3 OP, plot ze strojového pletiva na ocelových sloupcích do 

betonových patek, ovocné d eviny (2ks t eše ) a k lna), právy a povinnostmi, a to za kupní 
cenu stanovenou v l. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou 
v l. II. odst. 2. této smlouvy p ijímá. 
 
(Varianta – pokud kupující nabývají majetek do spole ného jm ní manžel ) 
Prodávající p evádí touto smlouvou kupujícím vlastnické právo k p evád nému majetku  
se všemi sou ástmi a p íslušenstvím (studna, vodovodní p ípojka, elektro p ípojka, plynová 

ípojka, septik do 15 m3 OP, plot ze strojového pletiva na ocelových sloupcích do 
betonových patek, ovocné d eviny (2ks t eše ) a k lna), právy a povinnostmi, a to za kupní 
cenu stanovenou v l. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou 
v l. II. odst. 2. této smlouvy p ijímají do spole ného jm ní manžel . 
 
 
(Varianta – pokud kupující nabývají majetek do podílového spoluvlastnictví) 
Prodávající p evádí touto smlouvou kupujícím vlastnické právo k p evád nému majetku  
se všemi sou ástmi a p íslušenstvím (studna, vodovodní p ípojka, elektro p ípojka, plynová 

ípojka, septik do 15 m3 OP, plot ze strojového pletiva na ocelových sloupcích do 
betonových patek, ovocné d eviny (2ks t eše ) a k lna), právy a povinnostmi, a to za kupní 
cenu stanovenou v l. II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou 
v l. II. odst. 2 této smlouvy p ijímají do podílového spoluvlastnictví, a to nap . XY podíl 
ve výši ... vzhledem k celku a YZ podíl ve výši ... vzhledem k celku. 

 
2. Kupní cena za p evád ný majetek ve smyslu odst. 1. tohoto lánku  iní  …...…K  (slovy: 

................…… korun eských). 
 
 



j.: UZSVM/OFM/4222/2019-OFMM 
 

3 
 

l. III. 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu kupní ceny stanovené v l. II. odst. 2 bude použita 

ástka ve výši 63.700,00 K , kterou složil kupující v elektronické aukci na ú et prodávajícího 
vedený u eské národní banky, se sídlem v Praze, íslo ú tu 6015-9127761/0710, variabilní 
symbol ……………. dne ......  Zbývající ást kupní ceny ve výši  .......... K  zaplatí kupující na 

et prodávajícího vedený u eské národní banky, se sídlem v Praze, íslo ú tu                            
. 19-9127761/0710, variabilní symbol ………………. a to ve lh , která mu bude oznámena 

ve výzv  prodávajícího k zaplacení kupní ceny, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn  
ode dne odeslání výzvy k úhrad , a zárove  bude tato výzva zaslána kupujícímu do 14 dn  
ode dne, kdy tato kupní smlouva opat ená schválením p evodu p íslušným ministerstvem 
bude neúsp šn  nabídnuta  p edkupníkovi dle l. IX této smlouvy. 

 
(Varianta odst. 1 - pokud kupující nabývají majetek do spole ného jm ní manžel ) 
Kupující se zavazují uhradit kupní cenu, dle l. II. odst. 2, rukou spole nou a nerozdílnou. 
Smluvní strany se dohodly, že na úhradu kupní ceny stanovené v l. II. odst. 2 bude použita 
ástka ve výši 63.700,00 K , kterou složili kupující v elektronické aukci na ú et prodávajícího 

vedený u eské národní banky, se sídlem v Praze, íslo ú tu 6015-9127761/0710, variabilní 
symbol ……………. dne ......  Zbývající ást kupní ceny ve výši  .......... K  zaplatí kupující na 

et prodávajícího vedený u eské národní banky, se sídlem v Praze, íslo ú tu                              
. 19-9127761/0710, variabilní symbol …………….., a to ve lh , která jim bude oznámena 

ve výzv  prodávajícího k zaplacení kupní ceny, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn  
ode dne odeslání výzvy k úhrad , a zárove  bude tato výzva zaslána kupujícím do 14 dn  
ode dne, kdy tato kupní smlouva opat ená schválením p evodu p íslušným ministerstvem 
bude neúsp šn  nabídnuta  p edkupníkovi dle l. IX. této smlouvy. 

 
(Varianta odst. 1 - pokud kupující nabývají majetek do podílového spoluvlastnictví) 
Kupující jsou povinni zaplatit kupní cenu, dle l. II. odst. 2, spole  a nerozdíln . 
Prodávající není povinen p ijmout ást pln ní kupní ceny, by  by jí byl uhrazen jeden 
z prodávaných ideálních spoluvlastnických podíl . Smluvní strany se dohodly, že na úhradu 
kupní ceny stanovené v l. II. odst. 2 bude použita ástka ve výši 63.700,00 K , kterou složili 
kupující v elektronické aukci na ú et prodávajícího vedený u eské národní banky, se sídlem 
v Praze, íslo ú tu 6015-9127761/0710, variabilní symbol …………….. dne ....... Zbývající 
ást kupní ceny ve výši .......... K  zaplatí kupující  na ú et prodávajícího vedený u eské 

národní banky, se sídlem v Praze, íslo ú tu . 19-9127761/0710, variabilní symbol 
……………., a to ve lh , která jim bude oznámena ve výzv  prodávajícího k zaplacení 
kupní ceny, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn  ode dne odeslání výzvy k úhrad ,                 
a zárove  bude tato výzva zaslána kupujícím do 14 dn  ode dne, kdy tato kupní smlouva 
opat ená schválením p evodu p íslušným ministerstvem bude neúsp šn  nabídnuta 

edkupníkovi dle l. IX. této smlouvy. 
 
2. Neuhradí-li kupující celou kupní cenu ve lh , stanovené touto smlouvou, je kupující 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny za každý den prodlení.  
 

3. V p ípad  prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit vyjma smluvní pokuty 
dle p edchozího odstavce i úroky z prodlení dle platné právní úpravy. 

 
4. Pokud kupující v prohlášení podle l. V. odst. 1 uvede nepravdivé skute nosti o svých 

dluzích v i prodávajícímu a své zp sobilosti nabýt p evád ný majetek, má prodávající 
právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny. 
 

5. Pokuty podle odst. 2 a 4 tohoto lánku jsou splatné na ú et prodávajícího ve lh , která 
bude oznámena ve výzv  prodávajícího k zaplacení, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 
dn  ode dne odeslání výzvy k úhrad .  
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6.  Pro ú ely této smlouvy se kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a p ípadné jiné 
platby, považují za zaplacené okamžikem p ipsání celé hrazené ástky na ú et 
prodávajícího. 

 
l. IV. 

 
1. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by na p evád ném majetku vázla n jaká 

omezení, závazky i právní vady, vyjma níže uvedeného. 
 

2. Na pozemku parcela 281, 280 a v blízkosti pozemku parcela 282, katastrální území St ítež, 
se nachází energetické za ízení typu nadzemní vedení NN do 1 kV, na pozemku parcela 
280, katastrální území St ítež, se nachází energetické za ízení typu nadzemní vedení VN do 
35 kV, vše v majetku spole nosti EZ Distribuce, a.s., I O: 24729035.  
 

3. V blízkosti pozemk  parcela 280 a 281, katastrální území St ítež, se nachází provozované 
plynárenské za ízení, a to STL plynovod ve vlastnictví nebo správ  GasNet, s.r.o.,                     

O: 27295567. 
 

4. Na pozemku parcela 280 a 281, katastrální území St ítež, se nachází sí  elektronických 
komunikací ve vlastnictví spole nosti eská telekomunika ní infrastruktura a.s.,                        

O: 04084063, a to nadzemní sít . 
 

5. Na pozemku parcela 281 se nachází vodohospodá ské za ízení, jedná se vodovodní ad DN 
80 PVC a p ípojka DN 25-1“ PE a v blízkosti pozemk  parcela 281 a 280 se nachází 
vodovodní ad DN 100 PVC, vše v majetku spole nosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., I O 45193665, V blízkosti pozemk  281 a 280 se nachází 
kanalizace DN 250 PP, která není v majetku ani v provozování spole nosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
 

6. Dle zápisu na listu vlastnictví 88 se na p edm tný majetek váže v cné b emeno cesty na 
základ  listiny Usnesení soudu – íslo deníku 1581/1951, POLVZ:4/1968. Oprávn ní pro 
pozemky parcela 280, 281 a 282 a povinnost pro pozemky parcela 232, 233, 235,             
k.ú. St ítež. 
 

7. Pr kaz energetické náro nosti budovy uvedené v l. I. této smlouvy nebyl zpracován, 
jelikož  se jedná o prodej spoluvlastnického podílu, a tudíž budova spl uje podmínky 
pro výjimku dle zákona . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, ve zn ní pozd jších 

edpis .     
                                                                      
                                                                 l. V. 

 
1. Kupující prohlašuje, že je mu sou asný stav p evád ného majetku dob e znám. Kupující 

rovn ž prohlašuje, že nemá v i prodávajícímu žádný dluh, jehož pln ní je vynutitelné 
na základ  vykonatelného exeku ního titulu podle § 40 zákona . 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní ád), ve zn ní pozd jších p edpis , a že je 
schopen dodržet své závazky vyplývající z této smlouvy, zejména zaplatit v as a ádn  kupní 
cenu. 
 

2. (Varianta - pokud kupující nabývají majetek do podílového spoluvlastnictví) 
Kupující jsou ke všem povinnostem plynoucím z této smlouvy zavázáni spole  
a nerozdíln . 
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l. VI. 
 

Kupující je povinen bezodkladn  písemn  oznámit prodávajícímu veškeré skute nosti, které 
mají nebo by mohly mít vliv na p evod vlastnického práva k p evád nému majetku 
podle této smlouvy, zejména pak skute nosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní 
ceny. Tato povinnost kupujícího trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s p íslušenstvím. 

 
 

l. VII. 
 
1. Kupující je oprávn n odstoupit od této kupní smlouvy pouze v souladu s ustanovení § 2001  

a násl. zákona . 89/2012 Sb. 
 

2. Pokud kupující neuhradí kupní cenu ádn  a v as, má prodávající právo v souladu 
s ustanovením § 1977 zákona . 89/2012 Sb. od smlouvy odstoupit, pokud to kupujícímu 
(prodlévajícímu) oznámí bez zbyte ného odkladu poté, co se o prodlení dozv l. 

 
3. Prodávající je, krom  zákonných d vod , též oprávn n od této smlouvy odstoupit, jestliže  

se prokáže, že prohlášení kupujícího uvedená v l. V. nejsou pravdivá, úplná nebo p esná. 
  

l. VIII. 
 
1. V p ípad , že dojde k porušení závazk  ze strany kupujícího, ve smyslu l. VII. odst. 2 nebo 

odst. 3, a prodávající od této smlouvy odstoupí, propadá ást kupní ceny, složená kupujícím 
na ú et prodávajícího v elektronické aukci, ve prosp ch prodávajícího.  
 

2. Odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se nedotýká povinnosti 
kupujícího zaplatit pen žitá pln ní (zejm. úroky z prodlení, smluvní pokuty), na jejichž úhradu 
vznikl prodávajícímu nárok do data ú innosti odstoupení. 
 

3. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné form  a nabývá ú innosti dnem doru ení druhé 
stran . Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od po átku a smluvní strany si vrátí 
vše, co si splnily, krom  pen žitých pln ní (nap . úrok  z prodlení, smluvních pokut),  
na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data ú innosti odstoupení.  
 

4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a kupní cena již byla zaplacena, má prodávající 
povinnost do t iceti dn  od ú ink  odstoupení vrátit kupní cenu sníženou o: 

 kauci (pouze v p ípad  odstoupení od smlouvy prodávajícím)  
 vyú tované smluvní pokuty a úroky z prodlení 

na ú et kupujícího. 
 

5. Nebyla-li kupní cena dosud uhrazena a od kupní smlouvy odstoupil prodávající, má kupující 
povinnost vyú tované smluvní pokuty a úroky z prodlení, pokud vznikly podle této smlouvy, 
uhradit prodávajícímu ve lh , která bude kupujícímu oznámena ve výzv  prodávajícího 
k zaplacení, p emž tato lh ta nebude kratší než 30 dn  ode dne odeslání výzvy k úhrad . 
Kauce propadá ve prosp ch prodávajícího podle l. VIII. odst. 1.  

 
 

l. IX. 
 
1. Kupující je v souladu s § 2145 zákona . 89/2012 Sb. srozum n s tím, že k p evád nému 

majetku náleží p edkupní právo z titulu ust. § 1124 zákona . 89/2012 Sb., a že p evád ný 
majetek bude do 30 dn  ode dne schválení této smlouvy p íslušným ministerstvem podle § 22 
zákona . 219/2000 Sb. nabídnut p edkupníkovi ke koupi za podmínek sjednaných touto 
smlouvou. 
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2. Uplatní-li p edkupník své p edkupní právo tím, že zaplatí ve lh  t í m síc  ode dne doru ení 
nabídky kupní cenu ve výši sjednané v této smlouv , tato smlouva okamžikem zaplacení 
zanikne, p evád ný majetek z stává ve vlastnictví prodávajícího a smluvní strany si vrátí vše, 
co si splnily. 
 

3. Prodávající se zavazuje, že o skute nosti, zda p edkupník své p edkupní právo uplatnil 
i nikoliv, bude kupujícího informovat písemn  bez zbyte ného odkladu, a zárove , pokud 
edkupník svého práva využije, kupujícímu do 10 pracovních dn  ode dne uhrazení kupní 

ceny p edkupníkem vrátí kauci. 
 
 

I. X. 
 

1. Vlastnické právo k p evád nému majetku nabývá kupující zápisem do katastru nemovitostí. 
Právní ú inky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu ú adu. 
Tímto dnem na kupujícího p echázejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím 
a užíváním p evád ného majetku.  
 

2. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podají prodávající 
a kupující spole  prost ednictvím prodávajícího, a to bez zbyte ného odkladu po úplném 
zaplacení kupní ceny v etn  p íslušenství a p íp. smluvních pokut. Doklad o zaplacení, resp. 
prohlášení prodávajícího o tom, že uvedená ástka byla uhrazena, bude p iložen k návrhu 
na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatky spojené s touto 
smlouvou nese kupující. 

 
3. Pokud by p íslušným katastrálním ú adem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva 

k p evád nému majetku dle této smlouvy pro kupujícího pravomocn  zamítnut, ú astníci 
této smlouvy se zavazují k sou innosti sm ující k napln ní v le obou smluvních stran. 
Následný návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podá již pouze 
prodávající. V návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
prohlášení prodávajícího o tom, že ástky uvedené v odstavci 2 tohoto lánku byly uhrazeny.  
 

4. Pro p ípad, že vklad vlastnického práva k p evád nému majetku podle této smlouvy 
pro kupujícího nebude p íslušným katastrálním ú adem ani po sou innosti stran podle 
odstavce 3 tohoto lánku smlouvy povolen, smluvní strany si sjednávají rozvazovací 
podmínku tak, že se tato kupní smlouva ruší od po átku. Prodávající se zavazuje písemn  
oznámit kupujícímu napln ní této rozvazovací podmínky této kupní smlouvy bezodkladn  
po jejím vzniku. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do 30 dn  od napln ní této rozvazovací 
podmínky. 

 
 

l. XI. 
 

Varianta - smlouva nepodléhá uve ejn ní v registru smluv, ale bude dle ZMS vyžadovat 
schválení p íslušným ministerstvem 
 
Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem schválení p íslušným ministerstvem podle 
ustanovení § 22 zákona . 219/2000 Sb.  
 
Tato smlouva nepodléhá uve ejn ní v registru smluv v souladu s ustanovením § …… odst. …… 
písm. …… zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, 
uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
(povinné ustanovení pro p ípady, kdy smlouva nepodléhá uve ejn ní v registru smluv podle § 3 
odst. 2 písm. k), ale na jejím základ  bude proveden vklad nebo zápis do katastru nemovitostí) 
Tato smlouva nepodléhá uve ejn ní v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. 
k) zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování 
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chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), protože obec …………… není obcí 
s rozší enou p sobností ve smyslu zákona . 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pov eným 
obecním ú adem a stanovení obcí s rozší enou p sobností v platném zn ní (variantn  

ísp vková organizace je z ízena obcí ……………, která není obcí s rozší enou p sobností ve 
smyslu zákona . 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pov eným obecním ú adem a stanovení 
obcí s rozší enou p sobností v platném zn ní). 
 
------------------------------------------   Obecná ustanovení   -------------------------------------------------- 
 
 
Varianta - smlouva podléhá uve ejn ní v registru smluv a bude dle ZMS vyžadovat 
schválení p íslušným ministerstvem 

 
Smlouva je platn  uzav ena okamžikem schválení p íslušným ministerstvem podle ustanovení 
§ 22 zákona . 219/2000 Sb. 
 
Smlouva nabývá ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv v souladu se zákonem  
. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, 
nejpozd ji však do 30 dn  od platného uzav ení smlouvy. Prodávající p edá kupujícímu doklad 
o uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb.,  
o registru smluv, jako potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti. 
 
Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
variantn  
…………… prohlašuje, že níže uvedené údaje v této smlouv  považuje za své obchodní 
tajemství a požaduje, aby tyto údaje nebyly uve ejn ny v registru smluv: 
…………… (doplnit konkrétní údaje) 
 
------------------------------------------   Obecná ustanovení   -------------------------------------------------- 
 
 
Obecná ustanovení spole ná pro varianty A až D 
 
Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy. 
 
Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv  stanoveno jinak, ídí se práva a povinnosti 
smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb. 
 
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podob  oboustrann  uzav ených, vzestupn íslovaných dodatk  smlouvy. 
 
Tato smlouva je vyhotovena v ………stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení, jedno vyhotovení bude ur eno pro p íslušné ministerstvo a jedno vyhotovení bude 
použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí.  
 
Varianta - pouze u smluv uzav ených s ÚSC 
Nedílnou sou ástí této smlouvy je  

 doložka dle zákona . ...................., ve zn ní pozd jších p edpis  
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Smluvní strany výslovn  souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném zn ní byla zve ejn na 
v rámci informací zp ístup ovaných ve ejnosti prost ednictvím dálkového p ístupu. Smluvní 
strany prohlašují, že skute nosti uvedené v této smlouv  nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona . 89/2012 Sb., a ud lují svolení k jejich užití a zve ejn ní bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení nebo 
v omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy. 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne  
 
 
 
 
 
 

V                        dne  
 
 
 
 

  
Mgr. Vojt ch Žídek 

editel odboru Odlou ené pracovišt   
Frýdek-Místek 
(prodávající) 

akademický titul, jméno, p íjmení, v decká 
hodnost, funkce oprav ující k jednání nebo 

jednající na základ  plné moci,  
 (kupující) 

 
 
 
 

ílohy 
dle textu 
Doložka dle zákona . …………………, ve zn ní pozd jších p edpis  

 


