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984/BBV/2020-BBVM 
Čj.: UZSVM/BBV/933/2020-BBVM

A U K Č N Í  V Y H L Á Š K A

Aukce se řídí platným Aukčním řádem, není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak. Aukční řád 
je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

I.
Termín konání aukce

Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního 
systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, dostupného na webových stránkách 
www.nabidkamajetku.cz. 
Začátek aukce se stanovuje na den 17. 3. 2020 ve 12:00 hod. 
Konec aukce se stanovuje na den 19. 3. 2020 v 10:00 hod.

Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Odloučené pracoviště Břeclav, odbor 
Hospodaření s majetkem státu, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 15 Břeclav.
Kontaktní osobou je Lenka Kolesíková, tel: 519 311 552, e-mail: lenka.kolesikova@uzsvm.cz.

II.
Podmínky účasti v aukci

1. Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému 
(dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových 
stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci 
provést.

2. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen 
„kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 33 600,00 Kč. 
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-45423621/0710 tak, 
aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 16. 3. 2020. Jako variabilní 
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem 
po přihlášení se k aukci.

3. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem, 
než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu 
má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních 
údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne 
ukončení aukce.

Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné 
zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; 
včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností účastníka. Případné 
zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.

http://www.nabidkamajetku.cz/
http://www.nabidkamajetku.cz/
mailto:lenka.kolesikova@uzsvm.cz
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III.
Označení vyhlašovatele aukce

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, 
ředitel Územního pracoviště Brno, pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, 
v platném znění. 

IV.
Předmět aukce

Předmětem elektronické aukce jsou:

Pozemky:

 stavební parcela číslo: 178 o výměře 68 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Brumovice, č. p. 418, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 178

 pozemková parcela číslo: 49/22 o výměře 163 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, 
způsob ochrany: zemědělský půdní fond

 pozemková parcela číslo: 971/6 o výměře 329 m2, druh pozemku: orná půda, způsob 
ochrany: zemědělský půdní fond

 pozemková parcela číslo: 998/7 o výměře 62 m2, druh pozemku: orná půda, způsob 
ochrany: zemědělský půdní fond

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Brumovice, obec Brumovice 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Hustopeče.

Součásti a příslušenství: stavba Brumovice, č. p. 418, rod. dům, zděná kolna, zděný suchý 
záchod,  zemní sklep, trvalé porosty (vinohrad, ovocná dřevina – meruňka). 

Podmínkou převodu je převzetí movitých věcí nepatrné hodnoty nacházejících se především 
v domě č.p. 418 v k.ú. Brumovice, ve zděné kolně a v zemním sklepě. Jedná se zejména                     
o nábytek, zařízení domácnosti a dřevěné sudy.

Popis předmětu aukce:

Pozemek stavební parcela č. 178:
Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru, nacházející se v intravilánu obce. Pozemek je 
přístupný z místní komunikace. Z větší části je zastavěn rodinným domem Brumovice č. p. 418    
a zbývající část pozemku tvoří zatravněný dvůr, na kterém se nachází částečně stavba zemního 
vinného sklepa (přístup veden po strmém betonovém schodišti  ze zádveří rodinného domu). Na 
dvůr dále navazuje zahrada. 

Pozemek pozemková parcela č. 49/22: 
Jedná se o pozemek, nacházející se v intravilánu obce. Pozemek funkčně souvisí se stavbou 
Brumovice č. p. 418 – rod. dům. Na pozemku se nachází vedlejší stavba zděné kolny, zděný 
suchý záchod a ovocná dřevina - meruňka.

Pozemek pozemková parcela č. 971/6:
Jedná se o pozemek, nacházející se v intravilánu obce. Pozemek funkčně souvisí se stavbou 
Brumovice č. p. 418 – rod. dům. 
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Pozemek pozemková parcela č. 998/7:
Jedná se o pozemek, nacházející se v intravilánu obce. Pozemek funkčně souvisí se stavbou 
Brumovice č. p. 418 – rod. dům. 

Na pozemcích parc. č.971/6 a 998/7 se nachází 6 řádků neudržovaného vinohradu.

Pozemky stavební parcela č. 178 a pozemkové parcely č. 49/22 a 971/6 se dle platného 
územního plánu nacházejí v zastavěném území obce Brumovice a jsou vedeny v ploše BR - 
plochy bydlení v rodinných domech. Pozemek pozemková parcela č. 998/7 se dle platného 
územního plánu nachází v zastavěném území obce Brumovice a je veden v ploše ZV - vinice.

Stavby: 

o Rodinný dům Brumovice č. p. 418 na pozemku stavební parcela č. 178:
Jedná se o rodinný dům menší velikosti 1+1, který má jediné nadzemní podlaží. Dům je 
řadový, koncový a z jeho půdorysu je přístupný zemní sklep, který se ale nachází mimo 
půdorys vlastního rodinného domu. Dům je postaven klasickou, zděnou technologií. 
Obvodové stěny jsou zděné na tl. cca 30 cm. Je zde plochá střecha s nefunkční krytinou, 
klempířské konstrukce z pozinku, okna dřevěná, zdvojená, dveře hladké v ocelových 
zárubních, podlahy betonové s volnými krytinami, fasáda břizolit, vnitřní omítky hladké 
vápenné. Rodinný dům je napojen na elektro, plyn, kanalizaci i veřejný vodovod. V současné 
době vše odpojeno. Stáří domu je cca 48 let. Dům je ve velmi špatném technickém stavu, 
který neumožňuje jeho užívání.  

Vnitřní dispozice: 
1.NP – závětří, zádveří se vstupem do zemního sklepa, malá chodba, kuchyně, 1 obytná 
místnost, nadúrovňový výklenek s WC mísou, umyvadlem a ruční sprchou, krytý pouze 
závěsem.

o Zemní sklep
Jedná se o zděný, cihlový sklep, který sestává ze vstupní šíje a vlastního sklepa. Sklep je 
plný dřevěných sudů, zadní část je zřícená, ale přístupná. Podlaha je mlatová a zdi 
neomítnuté. Přístup je veden po strmém betonovém schodišti ze zádveří rodinného domu. 
Stáří sklepa je cca 48 let. Obestavěný prostor včetně schodiště je 77,66 m2.

Úřadu není známo, že by se na prodávaném majetku nacházely další inženýrské sítě. V případě 
pochybností ohledně případného uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví 
(v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.

Průkaz energetické náročnosti budovy Brumovice č. p. 418 dle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), 
je přílohou této Aukční vyhlášky.

Vlastníkem výše uvedených nemovitých a movitých věcí je Česká republika, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2, IČO: 69797111.

V.
Prohlídka předmětu aukce

Prohlídka předmětu aukce je možná po dohodě s kontaktní osobou.

Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární 
ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
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VI.
Nejnižší podání a Příhoz

1. Nejnižší podání činí 336 000,00 Kč (slovy: třistatřicetšesttisíc korun českých).

2. Příhoz je stanoven na částku minimálně 10 000,00 Kč (slovy: desettisíc korun českých).

VII.
Účastníci aukce

1. Uživatelům EAS, kteří se do aukce přihlásí, bude jako účastníkům aukce přiděleno ID 
účastníka aukce, které platí pouze pro konkrétní aukci. Vstupem do aukce účastník souhlasí 
s podmínkami kupní smlouvy.

2. Kromě prohlášení podle Aukčního řádu účastník svou účastí v aukci prohlašuje, že nemá vůči 
Zadavateli aukce dluh, jehož plnění je vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu 
podle § 40 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 
řád), ve znění pozdějších předpisů; v případě, že dojde ke změně v této skutečnosti, nebude 
se účastnit žádné aukce v EAS a bezodkladně tyto změny oznámí správci. Existence 
takového dluhu může být důvodem pro odmítnutí uzavření kupní smlouvy s Vítězem aukce.

VIII.
Úhrada ceny dosažené v aukci a převzetí předmětu aukce

1. Jestliže Vítěz aukce při přihlašování do aukce uvedl, že předmět chce nabýt 
do spoluvlastnictví, musí ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu doložit 
kontaktní osobě souhlas budoucího spoluvlastníka/spoluvlastníků k nabytí spoluvlastnického 
podílu na předmětu aukce v prosté kopii (viz příloha č. 1 Aukčního řádu).

2. Jestliže Vítěz aukce při přihlašování uvedl, že předmět aukce chce nabýt do společného 
jmění manželů, musí manžel/ka ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu 
doložit kontaktní osobě své identifikační údaje. Pokud podává nabídku jeden z manželů 
a hodlá kupní smlouvou nabýt předmět aukce do svého výlučného vlastnictví, musí ve lhůtě 
do 10 pracovních dnů od udělení souhlasu doložit kontaktní osobě jednu z listin dle čl. 10 
odst. 3. písm. d) Aukčního řádu.

3. Vítěz aukce je povinen se dostavit ve lhůtě 30 dnů ode dne udělení souhlasu na příslušné 
pracoviště Zadavatele aukce, prokázat svou totožnost (včetně rodného čísla) ve smyslu 
čl. 10 odst. 3. Aukčního řádu, a platně podepsat kupní smlouvu. Poté je třeba jeden 
podepsaný výtisk doručit s úředně ověřeným podpisem na příslušné pracoviště ve lhůtě do 14 
dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, pokud to Aukční řád vyžaduje.

4. Vítěz aukce může po dohodě s kontaktní osobou podepsat kupní smlouvu za využití 
poštovních služeb. Tento požadavek musí Vítěz aukce sdělit do 5 pracovních dnů ode dne 
udělení souhlasu. V takovém případě je Vítěz aukce povinen vrátit podepsanou kupní 
smlouvu v požadovaném počtu výtisků v termínu do 14 pracovních dní od doručení. Jeden 
z výtisků musí v tomto případě být vždy opatřen úředně ověřeným podpisem. Jestliže 
k převodu vlastnického práva je nutný zápis do katastru nemovitostí, je Vítěz aukce povinen 
z důvodu přípravy návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitostí sdělit své rodné číslo, 
a to na formuláři (viz příloha č. 1 Aukční vyhlášky), který je zaslán spolu s kupní smlouvou.

5. Jestliže se Vítězem aukce stane územní samosprávný celek, tak se lhůty dle odst. 3. a 4.  
tohoto článku neuplatní. V takovém případě je Vítěz aukce povinen doručit podepsanou kupní 
smlouvu v požadovaném počtu výtisků v termínu do 14 pracovních dní od schválení právního 
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jednání orgánem územně samosprávného celku. V případě, kdy má zástupce územně 
samosprávného celku založený podpisový vzor na příslušném katastrálním úřadě, nemusí být 
žádný z výtisků opatřen úředně ověřeným podpisem.

V případě, že Vítěz aukce tak neučiní v těchto lhůtách, nastává zmaření aukce. Jestliže Vítěz 
aukce se stane Zmařitelem aukce, může být vyzván k uzavření kupní smlouvy účastník aukce, 
který se umístil na dalším místě, pokud jím nabídnutá aukční cena není nižší než 90 % ceny 
nabídnuté účastníkem prvním v pořadí.

6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení všech výtisků smlouvy podepsaných 
kupujícím zajistí Zadavatel aukce podpis smlouvy ze své strany. Zadavatel aukce předá kupní 
smlouvu po podpisu poslední smluvní stranou do 10 pracovních dnů příslušnému ministerstvu 
ke schválení převodu.

7. Po nabytí platnosti kupní smlouvy je kupující povinen zaplatit Zadavateli aukce aukční cenu 
v plné výši, a to do konkrétně určeného data, přičemž tato lhůta nebude kratší než 30 dnů 
ode dne odeslání výzvy k úhradě, a zároveň tato výzva bude kupujícímu zaslána do 10 dnů 
ode dne, kdy tato kupní smlouva opatřená schválením převodu příslušným ministerstvem 
bude doručena prodávajícímu. Přílohou výzvy bude stejnopis oboustranně podepsané kupní 
smlouvy s případným schválením převodu od příslušného ministerstva.

8. Po udělení souhlasu Vítězi aukce se neúspěšným účastníkům kauce vrací bez prodlení 
po udělení souhlasu, nejpozději do 10 pracovních dnů od ode dne udělení souhlasu.

9. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet Zadavatele aukce. 
Kauce složená kupujícím v rámci elektronické aukce na účet Zadavatele aukce se započte 
na úhradu kupní ceny.

10. Pokud ministerstvo uzavřenou kupní smlouvu neschválí, kauce se vrací i Vítězi aukce bez 
zbytečného odkladu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení Úřadu sdělení 
o neschválení převodu ministerstvem, s tím, že ve sdělení není Úřad vyzván k doplnění.

11. Kauce propadá kromě situací vymezených v Aukčním řádu i v případě, že předmět aukce lze 
převést pouze do společného jmění manželů, avšak druhý z manželů ve lhůtě 10 pracovních 
dnů neposkytne své identifikační údaje nebo odmítne podepsat kupní smlouvu.

12. Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, včetně příslušenství a případných dalších závazků 
kupujícího, předá Zadavatel aukce spolu s kupujícím katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení 
kupní smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí.

13. Podléhá-li kupní smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje kupní smlouvu 
v registru smluv Zadavatel aukce.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Aukční vyhláška byla sepsána a je platná pouze pro aukci předmětu, pro nějž byla tato 
Aukční vyhláška vyhotovena.
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2. Veškerá práva a povinnosti účastníků aukce, které nejsou v této Aukční vyhlášce 
specifikována, se řídí platným Aukčním řádem a souvisejícími zákony.

V Brně dne 

……………………………….
Zadavatel aukce
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel odboru Územní pracoviště Břeclav, na základě 
Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v platném znění 

Příloha: Průkaz energetické náročnosti budovy
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Příloha č. 1 AV – věci nemovité

Formulář pro sdělení rodného čísla (Prohlášení o rodném čísle)

V souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), a zákonem 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších 
předpisů, prohlašuji, že mé rodné číslo je následující:

RČ: _______________________/___________

Toto rodné číslo uvádím z důvodu jeho nezbytnosti při vyhotovení návrhu na zápis vkladu 
převodu vlastnického práva, jehož titulem je (vypsat smlouvu - KS, BÚP a její číslo), beru 
na vědomí zákonnost jeho zpracování a potvrzuji (prohlašuji) jeho správnost, přesnost a úplnost.

Jméno:
Příjmení:
Trvalý pobyt:

Podpis:



984/BBV/2020-BBVM 
Čj.: UZSVM/BBV/933/2020-BBVM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Mgr. Bc. František Čech, MPA
ředitel odboru Odloučené pracoviště Břeclav 
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění 
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 15 Břeclav
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
a
Varianta - fyzická osoba
……..........… (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: ………, 
trvalý pobyt: ………, 
(dále jen „kupující“)

Varianta - manželé
Manželé
……...........… (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: ………, 
trvalý pobyt: ……….,  
……...........… (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození: ………, 
trvalý pobyt: ……….,  
(dále jen „kupující“)

Varianta - právnická osoba
……........................… (přesný název v souladu s  veřejným rejstříkem právnických osob),se 
sídlem ……...........................…,
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul, jméno, příjmení, vědeckou hodnost, funkci), nebo 
zastoupená na základě plné moci,
IČO: ………, DIČ: ………,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….....................................……,
(dále jen „kupující“)

Varianta - územní samosprávný celek
…….........................… (přesné znění názvu územního  samosprávného celku),
se sídlem ……............................…,
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul, jméno, příjmení, vědeckou hodnost, funkci), nebo 
zastoupený na základě plné moci,
IČO: ………, DIČ: ………,
(dále jen „kupující“)

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

K U P N Í  S M L O U V U

č .  . . . . . . . . . . . . . . . . .



Čl. I.

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:

Pozemky:
stavební parcela číslo: 178, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Brumovice, č. p. 418, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 178

pozemková parcela číslo: 49/22, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond

pozemková parcela číslo: 971/6, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský 
půdní fond

pozemková parcela číslo: 998/7, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský 
půdní fond

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Brumovice, obec Brumovice 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 
pracovištěm Hustopeče.

2. Česká republika je dále vlastníkem movitých věcí nacházejících se v rodinném domě 
č.p. 418,  Brumovice, na pozemku p. č. st. 178, kat. území Brumovice, ve zděné kolně                   
a v zemním sklepě. Jedná se zejména o nábytek, zařízení domácnosti a dřevěné sudy, vše 
nepatrné hodnoty.

3. Nemovité věci dle odst. 1 a movité věci dle odst. 2 jsou dále označovány jen jako 
„převáděný majetek“.

4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Usnesení Okresního soudu 
v Břeclavi sp. zn. 41 D 771/2015-112, 113 ze dne 27. 6. 2017, právní moc ke dni 13. 7. 2017, 
příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

5. Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků aukce uskutečněné prostřednictvím 
Elektronického aukčního systému prodávajícího.

Čl. II.

1. Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku   
se všemi součástmi a  příslušenstvím [stavba: Brumovice č. p. 418 rod. dům, zděná kolna, 
zděný suchý záchod, zemní sklep, trvalé porosty (vinohrad, ovocná dřevina – meruňka)], 
právy a povinnostmi, a to za kupní cenu, stanovenou v Čl. II. odst. 3. této smlouvy. Kupující 
toto právo za kupní cenu uvedenou v Čl. II. odst. 3. této smlouvy přijímá.

(Varianta – pokud kupující nabývá majetek do společného jmění manželů)
Prodávající převádí touto smlouvou kupujícím vlastnické právo k převáděnému majetku  
se všemi součástmi a  příslušenstvím [stavba: Brumovice č. p. 418 rod. dům, zděná kolna, 
zděný suchý záchod, zemní sklep, trvalé porosty (vinohrad, ovocná dřevina – meruňka)], 
právy a povinnostmi, a to za kupní cenu, stanovenou v Čl. II. odst. 3. této smlouvy. Kupující 
toto právo za kupní cenu uvedenou v Čl. II. odst. 3. této smlouvy přijímají do společného 
jmění manželů.

(Varianta – pokud kupující nabývají majetek do podílového spoluvlastnictví)
Prodávající převádí touto smlouvou kupujícím vlastnické právo k převáděnému majetku  
se všemi součástmi a  příslušenstvím [stavba: Brumovice č. p. 418 rod. dům, zděná kolna, 
zděný suchý záchod, zemní sklep, trvalé porosty (vinohrad, ovocná dřevina – meruňka)], 
právy a povinnostmi, a to za kupní cenu stanovenou v Čl. II. odst. 3. této smlouvy. Kupující 



toto právo za kupní cenu uvedenou v Čl. II. odst. 3 této smlouvy přijímají do podílového 
spoluvlastnictví, a to např. XY podíl ve výši ... vzhledem k celku a YZ podíl ve výši ... vzhledem 
k celku.

2. Prodávající dále převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k movitým věcem 
nepatrné hodnoty, nacházejícím se  v rodinném domě č. p. 418,  Brumovice, na pozemku            
p. č. st. 178, kat. území Brumovice, ve zděné kolně  a v zemním sklepě. Jedná se zejména        
o nábytek, bezcenné zařízení domácnosti a dřevěné sudy. Kupující toto právo přijímá.

3. Kupní cena za převáděný majetek, ve smyslu odst. 1 tohoto článku,  činí  …...…, - Kč (slovy: 
................…… korun českých).

Čl. III.
                         
1. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu kupní ceny stanovené v Čl. II. odst. 3 bude použita 

částka ve výši 33 600,00 Kč, kterou složil kupující v elektronické aukci na účet prodávajícího 
č. 6015-45423621/0710, variabilní symbol ............ , dne .......... (dále jen „kauce“). Zbývající 
část kupní ceny ve výši ……….. Kč zaplatí kupující na účet prodávajícího vedený u České 
národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu 19-45423621/0710, variabilní symbol ................. 
, a to ve lhůtě, která bude kupujícímu oznámena ve výzvě prodávajícího 
k zaplacení, přičemž tato lhůta nebude kratší než 30 dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě.

(U nabytí do spoluvlastnictví dále: Prodávající není povinen přijmout část plnění kupní 
ceny, byť by jí byl uhrazen jeden z prodávaných ideálních spoluvlastnických podílů.)

(Při stanovení lhůty pro úhradu kupní ceny nelze sjednat dobu kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů; 
samotná lhůta ode dne doručení výzvy bude oznámena prostřednictvím výzvy.)

2. Neuhradí-li kupující celou kupní cenu ve lhůtě, stanovené touto smlouvou, je kupující 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.

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

4. Pokud kupující v prohlášeních podle Čl. V. odst. 1. této smlouvy uvede nepravdivé 
skutečnosti, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 
10 % z kupní ceny.

5. Pokuty podle odst. 2. nebo 4. jsou splatné na účet prodávajícího č. 19-45423621/0710               
ve lhůtě, která bude kupujícímu oznámena ve výzvě prodávajícího k zaplacení, přičemž tato 
lhůta nebude kratší než 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

6. Pro účely této smlouvy se kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a případné jiné 
platby, považují za zaplacené okamžikem připsání celé hrazené částky na účet 
prodávajícího.

Čl. IV.

1. Kupující bere na vědomí, že převáděný majetek může být dotčen, se všemi souvisejícími 
dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských 
sítí poskytnou kupujícímu bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci 
inženýrských sítí. 

2. Kupující bere na vědomí, že stavba rodinného domu Brumovice, č. p. 418, kat. území 
Brumovice, je ve špatném technickém stavu, který neumožňuje její užívání. 

3. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká další 
omezení, závazky či právní vady.



Čl. V.

1. Kupující prohlašuje, že je mu současný stav převáděného majetku dobře znám. Kupující 
rovněž prohlašuje, že je schopen dodržet své závazky vyplývající z této smlouvy, zejména 
zaplatit včas a řádně kupní cenu, a že nemá vůči prodávajícímu žádný dluh, jehož plnění je 
vynutitelné na základě vykonatelného exekučního titulu podle § 40 zákona č. 120/2001 Sb., 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

(Varianta - pokud kupující nabývá majetek do podílového spoluvlastnictví)
2. Kupující jsou ke všem povinnostem plynoucím z této smlouvy zavázáni společně 

a nerozdílně.

Čl. VI.

Kupující je povinen bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které 
mají nebo by mohly mít vliv na převod vlastnického práva k převáděnému majetku podle této 
smlouvy, zejména pak skutečnosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní ceny. Tato 
povinnost kupujícího trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s příslušenstvím.

Čl. VII.

1. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy pouze v souladu s ustanovením § 2001 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

2. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, má prodávající právo v souladu 
s ustanovením § 1977 zákona č. 89/2012 Sb. od smlouvy odstoupit, pokud to kupujícímu 
(prodlévajícímu) oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl.

Čl. VIII.

1. Odstoupením od smlouvy prodávajícím zároveň vznikne prodávajícímu právo na náhradu 
veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodejem převáděného majetku.

2. Odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se nedotýká povinnosti 
kupujícího zaplatit peněžitá plnění (zejm. úroky z prodlení, smluvní pokuty), na jejichž úhradu 
dle této smlouvy vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení.

3. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení druhé 
straně. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí 
vše, co si splnily, kromě peněžitých plnění (např. úroků z prodlení, smluvních pokut), na 
jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení.

4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a kupní cena již byla zaplacena, má prodávající 
povinnost do třiceti dnů od účinků odstoupení vrátit kupní cenu sníženou o:
- náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s prodejem převáděného majetku
- vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení
na účet kupujícího.
Nebyla-li kupní cena dosud uhrazena a od kupní smlouvy odstoupil prodávající, má kupující 
povinnost náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s prodejem převáděného 
majetku a dále vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení, uhradit prodávajícímu ve 
lhůtě, která bude kupujícímu oznámena ve výzvě k zaplacení, přičemž tato lhůta nebude 
kratší než 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. 



Čl. IX

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá kupující zápisem do katastru nemovitostí. 
Právní účinky zápisu nastanou ke dni, kdy byl návrh doručen katastrálnímu úřadu. Tímto 
dnem na kupujícího přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním 
převáděného majetku. Kupující, jako nabyvatel vlastnického práva k převáděnému majetku, 
bere na vědomí, že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

2. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podají prodávající 
a kupující společně prostřednictvím prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po úplném 
zaplacení kupní ceny včetně příslušenství a příp. smluvních pokut. Doklad o zaplacení, 
resp. prohlášení prodávajícího o tom, že uvedená částka byla uhrazena, bude obsažen 
v návrhu na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatky 
spojené s touto smlouvou nese kupující. Návrh na vklad se kupujícímu zasílá k podpisu 
zároveň s výzvou k úhradě kupní ceny a s výzvou k vrácení podepsaného návrhu. 
Katastrální úřad kupujícího vyzve k úhradě správního poplatku za povolení vkladu 
vlastnického práva.

3. Pokud by příslušným Katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva 
k  převáděnému majetku dle této smlouvy pro kupujícího pravomocně zamítnut, účastníci 
této smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.

4. Pro případ, že vklad vlastnického práva k převáděnému majetku podle této smlouvy pro 
kupujícího nebude příslušným katastrálním úřadem ani po součinnosti stran podle odstavce 
3. povolen, smluvní strany si sjednávají rozvazovací podmínku tak, že se tato kupní smlouva 
ruší od počátku. Prodávající se zavazuje písemně oznámit kupujícímu naplnění této 
rozvazovací podmínky této kupní smlouvy bezodkladně po jejím vzniku. Kupní cena bude 
kupujícímu vrácena do 30 dnů od naplnění této rozvazovací podmínky.

Čl. X.

Varianta - smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv, ale bude dle ZMS vyžadovat 
schválení příslušným ministerstvem

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle 
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb.

Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § …… odst. …… 
písm. …… zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

------------------------------------------   Obecná ustanovení   --------------------------------------------------

Varianta - smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude dle ZMS vyžadovat 
schválení příslušným ministerstvem

Smlouva je platně uzavřena okamžikem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení 
§ 22 zákona č. 219/2000 Sb.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem                               
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv   
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od platného uzavření smlouvy. Prodávající předá kupujícímu doklad 



o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva     
neobsahuje žádné obchodní tajemství.
variantně
…………… prohlašuje, že níže uvedené údaje v této smlouvě považuje za své obchodní 
tajemství a požaduje, aby tyto údaje nebyly uveřejněny v registru smluv:
…………… (doplnit konkrétní údaje)

------------------------------------------   Obecná ustanovení   --------------------------------------------------

Obecná ustanovení společná pro obě varianty

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v ……… stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení, jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo a jedno vyhotovení bude 
použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí. 

Nedílnou součástí této smlouvy je 
 doložka dle zákona č.: ...................., ve znění pozdějších předpisů

Varianta - pouze u smluv uzavřených s ÚSC, pokud smlouva nebude zveřejněna v registru 
smluv
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo 
omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V ………………… dne ………………… V ………………… dne …………………

Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

…………………………….……………………… …………………………….……………………
Mgr. Bc. František Čech, MPA

ředitel odboru 
Odloučené pracoviště Břeclav

akademický titul, jméno, příjmení, vědecká 
hodnost, funkce opravňující k jednání nebo 

jednající na základě plné moci, 
název

Přílohy: 
dle textu
Doložka dle zákona č. …………………, ve znění pozdějších předpisů.
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