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Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy  

o prodeji nemovité věci 
 

Firma:    Viva Cuba s.r.o. 
Sídlo:    Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2 
Adresa pro doručování:  Kovářská 5, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČ:    08089833 
DIČ:    CZ08089833 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312843 
Zastoupená:   Ing. Volodymrem Tomashevskyy, na základě plné moci 
E-mail:    info@gartal.cz 
Variabilní symbol:  [●●●] 
Bankovní spojení:  2402036988/2010 
    IBAN:  CZ97 2010 0000 0024 0203 6988 
    SWIFT: FIOBCZPPXXX 
    Fio banka, a.s., V celnici 1028/10, 110 00 Praha  
(dále jen „budoucí prodávající“) 
 
a 
 
Jméno:    [●●●] 
RČ:    [●●●] 
Datum narození:  [●●●] 
Trvalý pobyt:   [●●●] 
Tel:    [●●●] 
E-mail:    [●●●] 
Adresa pro doručování:  [●●●] 

(dále jen „budoucí kupující“) 
 

(budoucí prodávající a budoucí kupující dále společně jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají dále uvedeného data ve smyslu ust. § 1785 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ občanský zákoník“) tuto smlouvu o uzavření budoucí kupní 

smlouvy o prodeji nemovité věci (dále jen „smlouva“): 

Článek I. 
Úvodní ujednání 

 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem: 

- pozemku parc. č. 1625/4, jehož součástí je stavba č.p.1333 (víceúčelová stavba) 
- pozemku parc. č. 1625/15, 
- pozemku parc. č. 1625/16; 

(dále společně jen jako „pozemky“) 

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, katastrální území Vršovice, obec Praha, a současně investorem developerského 
projektu na těchto pozemcích, obchodně označeného jako „Moje Kubáň“ (dále jen „Projekt“), v rámci 
kterého budoucí prodávající provede na některém nebo na všech výše uvedených pozemcích, 
případně i na přilehlých sousedních pozemcích k uvedeným pozemkům (stane-li se jejich vlastníkem), 
případně na pozemcích vzniklých scelením či rozdělením výše uvedených pozemků, na své náklady 
rekonstrukci a nástavbu budovy (dále jen „budova“), ve které bude dle občanského zákoníku 
vymezena jednotka, která je dále specifikována v této smlouvě. 

 2. Po dokončení rekonstrukce a nástavby budovy zhotoví budoucí prodávající prohlášení vlastníka ve 
smyslu ustanovení § 1166 občanského zákoníku (dále jen „Prohlášení vlastníka“), kterým v souladu 
s ustanovením § 1164 odst. 1 vymezí a do katastru nemovitosti zapíše jednotky, přičemž jako 
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samostatná jednotka bude vymezena také jednotka, která tvoří předmět budoucího převodu (jak je 
dále definováno v této smlouvě). 

 3. Budoucí kupující se před uzavřením této smlouvy seznámil s popisem Projektu a s popisem budovy, 
ve které bude převáděná jednotka umístěna, se soupisem standardů jednotky, jakož i s půdorysem 
podlaží budovy, se schematickým plánem Prostoru (jak je definován dále), s umístěním případného 
parkovacího stání či sklepa (jsou-li relevantní) a všemi přílohami, které jsou součástí této smlouvy. 
Budoucí kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prostor (jak je definován níže) bude vyhotoven 
ve stavu Shell&Core, tj. v základní úpravě bez jakýchkoli dalších investic, prací, vybavení nebo 
zhodnocení, a to dle specifikace uvedené v příloze č. [●●●] (dále jen „standardní provedení“). 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 1. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít za níže sjednaných podmínek kupní 
smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“), ve znění připraveném budoucím prodávajícím, za kupní cenu, 
způsobem a ve lhůtách stanovených v této smlouvě, jejímž předmětem bude převod dále 
vymezeného předmětu budoucího převodu: 

a) jednotka vymezená podle občanského zákoníku, která bude zahrnovat: 

− [●●●] jednotka, tj. prostor, typu [●●●]+kk, označený obchodním č. [●●●], o předpokládané 
výměře přibližně [●●●] m2, který se bude nacházet v [●●●]. nadzemním podlaží budovy (dále 
jen „Prostor“), a dále 

− podíl na společných částech nemovité věci, 

to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, katastrální území Vršovice, obec Praha (dále jen „jednotka“). 
 

Pro vyloučení pochybností, způsob uváděných možných vymezení nemá vliv na výši budoucí kupní 
ceny.  

Součástí předmětu budoucího převodu bude také balkon/terasa (předpokládaná výměra [●●●] m2), 
jak bude vymezeno v Prohlášení vlastníka jako společná část nemovité věci určená k výlučnému 
užívání vlastníkovi jednotky). 

Součástí předmětu budoucího převodu bude také sklepní kóje/sklep/skladová místnost, označená 
číslem [●●●] o předpokládané výměře [●●●] m2 (dále jen „sklepní kóje/sklad“), tak jak je vyznačena 
v příloze č. 6 k této smlouvě s tím, že předmětná sklepní kóje/předmětný sklad může být 
vymezena/vymezený zejména jako: 

− právo výlučně užívat sklepní kóji/sklad, který je součástí společných částí nemovité věci, 
přičemž toto právo výlučného užívání sklepní kóje/sklad bude vyhrazeno vlastníku jednotky, 
nebo 

− ideální spoluvlastnický podíl na samostatné jednotce, vymezené v Prohlášení vlastníka. 

Budoucí kupující bere na vědomí a souhlasí, že další specifikace jednotky, společných částí nemovité 
věci a výše podílu na společných částech nemovité věci bude stanovena v rámci Prohlášení vlastníka 
a všechny výše vymezené součásti předmětu převodu budou v kupní smlouvě příslušným způsobem 
vymezeny, přičemž vše výše uvedené nebude mít vliv na výši budoucí kupní ceny. Budoucí kupující 
bere na vědomí, že podlahová plocha případných výše uvedených součástí předmětu budoucího 
převodu (mimo jednotku) se nezapočítává do podlahové plochy Prostoru. 

(dále vše společně v tomto bodu článku jen jako „předmět budoucího převodu“).  

 2. Schematický plán Prostoru je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Přesná 
výměra podlahové plochy Prostoru bude stanovena v Kupní smlouvě v souladu s Prohlášením 
vlastníka a nařízením vlády č. 366/2013 Sb. Technický popis budovy, podmínky a postup klientských 
změn jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Článek III. 
Znění kupní smlouvy 
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1. Budoucí kupující bere na vědomí, že znění Kupní smlouvy, které je přílohou č. 1 této Smlouvy, je 
pouze vzorovým zněním (draft) a Kupní smlouva, která bude uzavřena na základě této smlouvy, bude 
doplněna a upravena dle podmínek této smlouvy (zejména v rámci přípravy k uzavření Kupní 
smlouvy). Kupní smlouva, která bude uzavírána, proto nemusí vzorovému znění Kupní smlouvy, které 
je přílohou č. 1 této smlouvy, zcela odpovídat. Smluvní strany prohlašují, že při vypracování znění 
Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, vycházely ze stavu předmětu budoucího převodu, 
informací a podkladů aktuálních a dostupných v době uzavření této smlouvy a definitivní vymezení 
předmětu budoucího převodu lze provést až po provedení vkladu Prohlášení vlastníka do katastru 
nemovitostí a dokončení budovy. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že k datu 
uzavření této smlouvy není objektivně možné uvést veškeré přesné a konkrétní údaje s tím, že absenci 
těchto údajů nepovažují za vadu, která by činila tuto smlouvu či její část za neplatnou či neurčitou 
nebo by mohla být důvodem k odstoupení od této smlouvy. 

2. Smluvní strany tímto dále sjednávají, že budoucí prodávající může dále provádět změny, ať už 
faktického či právního charakteru, které budou souviset s výstavbou budovy či realizací Projektu, či 
které budou reagovat na změnu právních předpisů, stavebních, technických, obchodních či právních 
změn v průběhu realizace Projektu. Smluvní strany sjednávají, že budoucí prodávající je oprávněn 
změnit znění Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, tak aby byla v souladu se změnami 
dle předchozí věty. Smluvní strany berou na vědomí, že budoucí prodávající může provádět změny 
Kupní smlouvy na základě požadavků případné úvěrující banky budoucího prodávajícího, a to tak, 
aby se co nejvíce zachoval účel této smlouvy a Kupní smlouvy a aby byly respektovány cíle smluvních 
stran vtělené do této smlouvy. 

3. Pokud v době mezi uzavřením této smlouvy a Kupní smlouvy dojde ke změně právních předpisů, které 
budou mít vliv na vlastnické a spoluvlastnické vztahy k budově či pozemku (pozemkům) nebo jiných 
právních předpisů, které mají dopad na Kupní smlouvu, bude budoucí prodávající oprávněn změnit 
text Kupní smlouvy tak, aby byl v souladu s aktuálním právním řádem, avšak co nejvíce zachoval 
koncept založený touto smlouvou a respektoval záměry a cíle smluvních stran vtělené do této 
smlouvy. 

4. Smluvní strany staví najisto, že změny Kupní smlouvy provedené v souladu s touto smlouvou oproti 
textu sjednanému v příloze č. 1 této smlouvy nepředstavují změnu okolností a ani nezakládají důvod 
pro neuzavření Kupní smlouvy či odstoupení od této smlouvy, a budoucí kupující je zavázán uzavřít 
Kupní smlouvu i po provedení těchto změn. 

Článek IV. 
Kupní cena, její splatnost a platební podmínky 

1. Celková kupní cena za celý předmět budoucího převodu, včetně všech součástí a příslušenství a 
užívacích práv (jsou-li relevantní), bude činit [●●●],- Kč (slovy: [●●●] korun českých) včetně DPH (dále 
jen „budoucí kupní cena“). 
 
Rozpis kupní ceny: 

- cena jednotky (vč. případného balkonu/terasy) činí 
- s DPH: [●●●] Kč 

sazba DPH: 15 %/21%; 

- cena sklepní kóje/skladu činí 
- s DPH: [●●●] Kč 

sazba DPH: 15 %/21%; 

2. Budoucí kupní cena může být měněna pouze v následujících případech: 
a) v souladu s ustanovením čl. V. odst. 8. této smlouvy; 
b) v důsledku klientských změn v souladu s ustanovením čl. V. odst. 12. této smlouvy; 
c) v případě změny daňových předpisů týkajících se předmětu budoucího převodu po uzavření 

této smlouvy, příp. i Kupní smlouvy, je budoucí prodávající oprávněn upravit výši sjednané 
budoucí kupní ceny, přičemž tato změna bude promítnuta ve výši doplatku kupní ceny (jak je 
popsán dále), o čemž bude budoucího kupujícího informovat; 

d) písemnou dohodou smluvních stran. 

3. Takto dohodnutá budoucí kupní cena bude budoucím kupujícím uhrazena následujícím způsobem: 
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a) 1. záloha na budoucí kupní cenu byla uhrazena na základě smlouvy o rezervaci jednotky ze 
dne [●●●] před podpisem této smlouvy na účet budoucího prodávajícího, a to jako rezervační 
záloha ve výši 95.000,- Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých), která bude uzavřením 
Kupní smlouvy započtena na úhradu části budoucí kupní ceny; 

b) 2. zálohu na budoucí kupní cenu ve výši 15 % z celkové budoucí kupní ceny, tj. [●●●] Kč 
(slovy: [●●●] korun českých), se budoucí kupující zavazuje uhradit zcela nebo z části 
z vlastních zdrojů a/nebo zcela nebo z části formou úvěru poskytnutého budoucímu kupujícímu, 
a to ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne uzavření této smlouvy na účet budoucího prodávajícího 
a pod variabilním symbolem uvedenými v záhlaví této smlouvy. Tato záloha, stejně jako 
případné další realizované platby záloh na úhradu kupní ceny pod uvedeným variabilním 
symbolem, bude uzavřením Kupní smlouvy započtena na úhradu části budoucí kupní ceny; 

(částky dle písm. a) a b) tohoto odstavce výše, dále jen společně jako „záloha“), 

c) doplatek kupní ceny, který činí: [●●●] Kč (slovy: [●●●] korun českých), se budoucí kupující 
zavazuje uhradit zcela nebo z části z vlastních zdrojů a/nebo zcela nebo z části pomocí úvěru 
poskytnutého budoucímu kupujícímu, a to na účet budoucího prodávajícího a pod variabilním 
symbolem dle podmínek stanovených v Kupní smlouvě. 

4. V případě úhrady budoucí kupní ceny zcela nebo z části prostřednictvím úvěru poskytnutého 
budoucímu kupujícímu bankou nebo jiným subjektem (dále jen „financující banka“), se budoucí 
prodávající zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při sjednávání tohoto úvěru, zejména při 
splnění podmínek stanovených budoucím prodávajícím zřídit ve prospěch financující banky zástavní 
právo k jednotce či jiná s ním související omezení za účelem zajištění pohledávky financující banky z 
úvěru vůči budoucímu kupujícímu.	Budoucí kupující se zavazuje předložit budoucímu prodávajícímu 
návrh zástavní smlouvy, kterou bude ve prospěch financující banky zřízeno zástavní právo dle 
předchozí věty, poté, co tento návrh obdrží od financující banky. Zástavní smlouva bude uzavřena 
mezi budoucím prodávajícím jako zástavcem, financující bankou jako zástavním věřitelem 
a budoucím kupujícím jako vedlejším účastníkem, a to ve znění akceptovatelném pro budoucího 
prodávajícího. V zástavní smlouvě dle předchozí věty musí být stanoveno, že dnem změny 
vlastnického práva k zástavě zanikají veškeré povinnosti budoucího prodávajícího vůči financující 
bance stanovené v zástavní smlouvě. Smluvní strany staví najisto, že za řádné zřízení zástavního 
práva dle tohoto článku, zejména za řádné provedení návrhu na vklad tohoto zástavního práva do 
katastru nemovitostí podaného financující bankou, nenese budoucí prodávající odpovědnost.  
Budoucí kupující je srozuměn se vznikem výše uvedeného zástavního práva ve prospěch financující 
banky váznoucího na předmětu budoucího převodu, s tímto souhlasí a předmět budoucího převodu 
takto při převodu převezme a nabude v souladu s Kupní smlouvou. 

5. V případě, že bude mít budoucí kupující zájem uhradit budoucí kupní cenu zcela nebo z části 
prostřednictvím úvěru poskytnutého budoucímu kupujícímu financující bankou, je dále budoucí 
kupující povinen budoucímu prodávajícímu předložit kopii smlouvy uzavřené s financující bankou o 
poskytnutí úvěru ve lhůtě do 10 dnů od jejího uzavření, nejpozději však do 10 dnů od odeslání 
vyrozumění budoucímu kupujícímu o skutečnosti, že byla budoucím prodávajícím podána žádost o 
závěrečnou kolaudační prohlídku v souladu s ust. čl. V odst. 1 této smlouvy. V případě, že je 
nastavená výše úvěru minimálně 90 % z budoucí kupní ceny, je budoucí kupující povinen budoucímu 
prodávajícímu předložit kopii smlouvy uzavřené s financující bankou o poskytnutí úvěru ve lhůtě do 
90 dnů od podpisu této smlouvy a zároveň se zavazuje uhradit administrativní poplatek za změnu 
podmínek smlouvy dle přílohy č. 5 k této smlouvě, a to na základě budoucím prodávajícím 
vystaveného daňového dokladu. V případě nesplnění jakékoliv povinnosti dle ust. tohoto odstavce, je 
budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z budoucí 
kupní ceny, kdy budoucí prodávající je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv do 
posledního dne lhůty pro účely odeslání výzvy k uzavření kupní smlouvy dle ust. čl. V odst. 4 této 
smlouvy. 

6. V případě, že tato smlouva pozbude platnosti/stane se či bude shledána zdánlivou a Kupní smlouva 
nebude uzavřena nebo dojde k zániku této smlouvy, je budoucí kupující povinen předložit budoucímu 
prodávajícímu potvrzení o zániku zástavního práva a jiných souvisejících omezení (např. zákaz 
zatížení a zcizení) zřízených k předmětu budoucího převodu ve prospěch financující banky dle odst. 4 
tohoto článku s náležitostmi dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí a zároveň se 
zavazuje zajistit výmaz tohoto zástavního práva a jiných souvisejících omezení z příslušných listů 
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vlastnictví k předmětu budoucího převodu v katastru nemovitostí, pakliže již zástavní právo a s tímto 
související zápisy ve prospěch financující banky již bylo zapsáno, či bylo zahájeno vkladové řízení 
stran jeho zápisu, a to vše ve lhůtě do 30 pracovních dnů (včetně provedení výmazu z katastru 
nemovitostí) ode dne, kdy bude ta část budoucí kupní ceny hrazená úvěrem poskytnutým budoucímu 
kupujícímu ze strany financující banky, vrácena zpět na příslušný účet financující banky budoucího 
kupujícího nebo budoucímu kupujícímu. Budoucí prodávající je povinen vrátit budoucímu kupujícímu 
případné další zbývající budoucím kupujícím poskytnuté peněžité prostředky za podmínek této 
smlouvy a Kupní smlouvy až po splnění povinnosti budoucího kupujícího uvedené výše v tomto 
odstavci. V případě porušení povinnosti dle ust. tohoto odstavce, je budoucí kupující povinen uhradit 
budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení, přičemž při 
prodlení delším 30 dnů se smluvní pokuta přeměňuje na pokutu fixní ve výši 15 % z budoucí kupní 
ceny. 

7. V případě, že si smluvní strany sjednají, že část budoucí kupní ceny dle písm. c) odst. 3 tohoto článku 
bude vypořádána prostřednictvím účtu úschovy nebo vázaného účtu u třetí osoby (dále jen 
„schovatel“) na základě smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami a schovatelem (dále jen 
„smlouva o úschově“), je dále budoucí kupující povinen budoucímu prodávajícímu uhradit 
administrativní poplatek za náklady spojené s jednáním o smlouvě o úschově ve výši, která je 
uvedena v příloze č. 5, jež je nedílnou součástí této smlouvy, a to na základě budoucím prodávajícím 
vystaveného daňového dokladu. 

8. V případě prodlení s úhradou 2. zálohy na budoucí kupní cenu dle tohoto článku odst. 3 písm. b) této 
smlouvy, je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z 2. zálohy na budoucí kupní cenu za každý den prodlení, přičemž při prodlení delším 30 dnů se 
smluvní pokuta přeměňuje na pokutu fixní ve výši 15 % z budoucí kupní ceny; nesplní-li budoucí 
kupující svoji povinnost ani v náhradní lhůtě, která se sjednává v délce trvání sedmi (7) pracovních 
dnů ode dne splatnosti 2. zálohy na budoucí kupní cenu, je budoucí prodávající oprávněn od této 
smlouvy odstoupit; 

9. V případě, že v souvislosti s jakoukoliv přijatou platbou od budoucího kupujícího bude banka 
budoucímu prodávajícímu účtovat jakékoliv bankovní poplatky, je budoucí prodávající oprávněn 
požadovat úhradu těchto poplatků a budoucí kupující se zavazuje tyto poplatky uhradit. Budoucí 
prodávající zašle budoucímu kupujícímu výzvu k úhradě s vyčíslením těchto poplatků s desetidenní 
splatností. Toto ustanovení se vztahuje i na již dříve přijaté platby. 

Článek V. 
Doba plnění, provedení předmětu budoucího převodu 

1. Budoucí prodávající se zavazuje podat žádost o závěrečnou kolaudační prohlídku stavby ve lhůtě 
nejpozději ke dni 30.09.2023, o čemž se budoucí prodávající zavazuje písemně vyrozumět budoucího 
kupujícího na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 

2. Budoucí prodávající oznámí budoucímu kupujícímu, nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti 
o závěrečnou kolaudační prohlídku, dle předchozího odstavce, že předmět budoucího převodu je 
připraven ke kontrole a vyzve jej k účasti na tomto předpřejímkovém řízení (dále jen „předpřejímka“). 
O výsledku kontroly sepíší smluvní strany protokol o předpřejímce s tím, že budoucím prodávajícím 
uznané vady a nedodělky, jež svým charakterem budou bránit řádnému užívání předmětu budoucího 
převodu, budou budoucím prodávajícím odstraněny do předání předmětu budoucího převodu. V 
případě, že se budoucí kupující nedostaví k předpřejímce, ztrácí právo na účasti při předpřejímce. 

3. Budoucí prodávající se zavazuje podat návrh na vklad Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí 
nejpozději do 30 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu / nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí a současně od vystavení dokladu o přidělení č.p. budovy. 

4. Výzvu k uzavření Kupní smlouvy je oprávněn učinit výhradně budoucí prodávající. Budoucí 
prodávající se zavazuje vyzvat budoucího kupujícího na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy k uzavření Kupní smlouvy do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne, kdy příslušným 
katastrálním úřadem bude proveden vklad vymezených jednotek v budově dle Prohlášení vlastníka 
(ustanovení § 1785 občanského zákoníku stanovující lhůtu jednoho roku k zaslání výzvy k uzavření 
Kupní smlouvy se nepoužije), a to za podmínky, že budoucí kupující splnil všechny své povinnosti dle 
této smlouvy (vč. případných dodatků), když v případě jejich nesplnění budoucím kupujícím, není 
budoucí prodávající povinen k odeslání předmětné výzvy, ani není povinen k uzavření Kupní smlouvy 
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(zejména byla-li výzva již odeslána). K výzvě je budoucí prodávající povinen předložit finální znění 
návrhu Kupní smlouvy. Budoucí kupující se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu ve lhůtě dvaceti (20) dnů 
ode dne doručení výzvy. Neuzavře-li budoucí kupující Kupní smlouvu ve lhůtě uvedené v tomto 
odstavci, je povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
den prodlení, přičemž při prodlení delším 15 dnů se smluvní pokuta přeměňuje na pokutu fixní ve výši 
15 % z budoucí kupní ceny. Nesplní-li budoucí kupující svoji povinnost uzavřít Kupní smlouvu ani v 
náhradní lhůtě, která se sjednává v délce trvání dalších sedmi (7) pracovních dnů po uplynutí lhůty 
dle čl. V odst. 4 této smlouvy, je budoucí prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Budoucí kupující je povinen na e-mailovou adresu budoucího prodávajícího uvedenou v záhlaví této 
smlouvy potvrdit doručení výzvy budoucího prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy. V případě, že 
budoucím kupujícím nedojde k potvrzení doručení výzvy dle předchozího odstavce, považuje se tato 
výzva za doručenou třetím dnem po jejím odeslání budoucím prodávajícím. 

6. Budoucí kupující je povinen Kupní smlouvu uzavřít i v případě, že výzva budoucího prodávajícího 
k uzavření Kupní smlouvy bude budoucímu kupujícímu doručena až po uplynutí lhůty k výzvě 
k uzavření Kupní smlouvy dle odstavce 4. tohoto článku a závazek uzavřít Kupní smlouvu v případě 
prodlení s doručením této výzvy nezaniká. 

7. Až do úhrady celé budoucí kupní ceny v souladu s čl. IV. odst. 3 této smlouvy, jako podmínky pro 
podání návrhu na vklad vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí, bude vyhotovení Kupní 
smlouvy s úředně ověřenými podpisy, určené pro účely vkladového řízení, v držení budoucího 
prodávajícího. V případě úhrady kupní ceny či její části prostřednictvím úvěru financující bankou, 
obdrží v případě potřeby budoucí kupující jeden stejnopis určený pro financující banku, kdy tento 
stejnopis bude opatřen poznámkou, že není určen pro účely vkladového řízení na katastru, nýbrž 
výlučně pro účely financující banky. 

8. Smluvní strany si sjednávají, že pokud se nebude skutečná celková podlahová plocha Prostoru 
vypočtená v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., odchylovat od předpokládané celkové 
podlahové plochy Prostoru, specifikované v této smlouvě v čl. II odst. 1, o více než +/- 4 %, tak tato 
změna nebude mít vliv na sjednanou budoucí kupní cenu. Jestliže odchylka překročí shora uvedené 
meze, bude budoucí kupní cena snížena nebo zvýšena o částku odpovídající ceně za m2 za každý 
celý m2, o který tento rozdíl přesahuje oněch 4 %, kdy se cena za m2 vypočte podle vzorce: 

!"#$"%í	(")*í	%+*,	-+#*$.(/	0	1č
3ř+#)$(5á#á*,	0ý8ě:,	3:$;.$:"	0	𝑚²	#5+	č5.==	$#;..>	;85$"0/

= 𝑐𝑒𝑛𝑎	𝑣	𝐾č	𝑧𝑎	𝑚²		
 

Smluvní strany si dále sjednávají, že pokud se bude skutečná celková podlahová plocha sklepní 
kóje/skladu dle této smlouvy uvedená v Prohlášení vlastníka jakkoliv odchylovat od předpokládané 
celkové podlahové plochy sklepní kóje/skladu, specifikované v této smlouvě v čl. II odst. 1, přičemž to 
stejné platí pro případnou odchylku u výměry balkonu/terasy (vše je-li relevantní), bude budoucí kupní 
cena v Kupní smlouvě snížena nebo zvýšena o částku odpovídající ceně za m2 za každý m2, o který 
tento rozdíl přesahuje, kdy se cena za m2 vypočte podle vzorce: 

- pro sklepní kóji/sklad: 
!"#$"%í	(")*í	%+*,	;(5+)*í	(ó@A	0	1č

3ř+#)$(5á#á*,	0ý8ě:,	;(5+)*í	($@A	0	𝑚²	#5+	č5.==	$#;..>	;85$"0/
= 𝑐𝑒𝑛𝑎	𝑣	𝐾č	𝑧𝑎	𝑚²		

 
- pro balkon a/nebo terasu: 

!"#$"%í	(")*í	%+*,	-+#*$.(/	0	1č
(3ř+#)$(5á#á*,	0ý8ě:,	3:$;.$:"	0	𝑚²	#5+	č5.==	$#;..>	;85$"0/)	D	E

= 𝑐𝑒𝑛𝑎	𝑣	𝐾č	𝑧𝑎	𝑚²		
 

9. Navýšení či snížení budoucí kupní ceny dle předchozího článku bude zohledněno ve výši budoucí 
kupní ceny a zároveň v doplatku budoucí kupní ceny. Smluvní strany se výslovně dohodly, že změny 
ve výměrách podlahových ploch Prostoru vyvolané realizací klientských změn požadovaných 
budoucím kupujícím nebo v přímé souvislosti s nimi se nezapočítávají do výše uvedených odchylek. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré výměry, ve smlouvě uvedené, jsou vypočteny ve 
vztahu k hrubé stavbě, tzn. bez finálních omítek 

10. Budoucí kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li se skutečná výměra celkové 
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podlahové plochy Prostoru vypočtená v souladu s právními předpisy odchylovat o více než +/- 8 % od 
předpokládané celkové podlahové plochy Prostoru, specifikované v této smlouvě v čl. II odst. 1. Toto 
ustanovení neplatí v případě, že ke změně ve velikostech podlahových ploch Prostoru došlo realizací 
klientských změn požadovaných budoucím kupujícím. 

11. Smluvní strany dále sjednávají, že výrobky nebo materiály, které jsou součástí standardního vybavení 
jednotky, mohou být budoucím prodávajícím zaměněny za jiné výrobky nebo materiály kvalitativně a 
cenově srovnatelné. Budoucí kupující bere na vědomí, že obchodní materiály, vizualizace a jiné 
podklady, které nejsou součástí této smlouvy nebo na ně tato smlouva výslovně neodkazuje, jsou 
pouze ilustrační a nikoli závazně sjednané. Budoucí prodávající je oprávněn odchýlit se od 
smluveného provedení Prostoru za současného dodržení závazných právních předpisů v případě, kdy 
je taková odchylka v souladu s obvyklými prováděcími postupy anebo pokud se taková odchylka 
v průběhu výstavby projeví jako technicky nutná nebo prakticky účelná, to vše však za předpokladu, 
že tímto postupem nedojde ke snížení hodnoty Prostoru. 

12. Změny oproti standardnímu provedení Prostoru je budoucí kupující oprávněn požadovat a odsouhlasit 
u budoucího prodávajícího pouze do termínů dle manuálu klientských změn v příloze č. 4 této 
smlouvy, popřípadě ve lhůtě dle sdělení budoucího prodávajícího. Po uplynutí termínů je budoucí 
prodávající oprávněn odmítnout požadavek na změnu oproti standardnímu provedení. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně objednaných klientských změn ve lhůtě stanovené dle přílohy č. 
4 této smlouvy, je budoucí prodávající oprávněn realizovat Prostor ve standardním provedení. 
Budoucí prodávající je oprávněn změnit a doplnit návrh Kupní smlouvy v souladu s klientskými 
změnami vč. změny výše budoucí kupní ceny. Za provedení klientských změn je vedle ceny 
klientských změn budoucí kupující povinen uhradit také administrativní poplatek za náklady 
spojené s provedením klientských změn, jehož výše je uvedena v příloze č. 4, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že budoucí kupující uhradí cenu klientských změn 
na základě samostatného dodatku k této smlouvě, a to na bankovní účet uvedený v tomto dodatku. 
Smluvní strany sjednávají, že pokud budoucí kupující neuhradí částku sjednanou v dodatku dle 
předchozí věty ani do pěti (5) kalendářních dnů ode dne její splatnosti, bude Prostor proveden ve 
standardním provedení, a tímto zanikne účinnost tohoto dodatku. Budoucí prodávající prohlašuje, že 
k podpisu uvedeného dodatku zplnomocnil budoucím prodávajícím pověřeného dodavatele 
klientských změn. 

13. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany budoucího prodávajícího v okamžiku, kdy 
již budoucí prodávající provedl i byť jen z části klientské změny, je budoucí kupující povinen uhradit 
budoucímu prodávajícímu náklady případně vzniklé v souvislosti s uvedením Prostoru zpět do stavu 
odpovídajícího standardnímu provedení bez klientských změn. 

14. Budoucí kupující bere na vědomí a předmět budoucího převodu bez výhrad převezme s vědomím, že 
v budově a jejím okolí mohou být, i po převzetí předmětu budoucího převodu, dále realizovány 
dokončovací práce pro účely úplného dokončení Projektu. Smluvní strany si sjednávají, že případná 
omezení způsobená realizací dostavby Projektu nejsou vadami předmětu budoucího převodu. 
Budoucí kupující se zavazuje, že se zdrží jakéhokoliv jednání, které by znemožnilo, ztížilo, zpozdilo 
nebo narušilo dokončovací práce Projektu. V případě, že budoucí kupující poruší svou povinnost dle 
předchozí věty tohoto odstavce, má budoucí prodávající vůči budoucímu kupujícímu právo na 
uhrazení škody vzniklé porušením této povinnosti. 

15. Budoucí kupující tímto bere na vědomí a dává svůj souhlas k tomu, aby budoucí prodávající v případě, 
že tak nebude učiněno prostřednictvím samotného společenství vlastníků jednotek, smluvně zajistil 
jak dodávku jím zvolených služeb do budovy, event. také do prostoru, tak i uzavíral další závazky 
spojené s Projektem. Budoucí kupující dále bere na vědomí, že na něj, jakož i na ostatní vlastníky 
jednotek v budově, přejdou nebo budou převedena práva a povinnosti ze smluv uzavřených budoucím 
prodávajícím dle předchozí věty, přičemž specifikace takových smluv bude obsažena v Prohlášení 
vlastníka, popř. v Kupní smlouvě. V souladu s výše uvedeným bude budoucí kupující hradit veškeré 
platby z těchto závazků vzniklých (buď přímo a/nebo prostřednictvím úhrad společenství vlastníků 
jednotek). Budoucí kupující dále bere na vědomí, že shora uvedené smlouvy mohou být po vzniku 
společenství vlastníků jednotek uzavírány jménem tohoto společenství vlastníků jednotek. 

16. Budoucí kupující bere na vědomí, že dodavatel tepelné energie je nebo se stane vlastníkem 
energetického zařízení pro dodávku tepelné energie v budově, a to na základě smlouvy s budoucím 
prodávajícím. Budoucí kupující bere na vědomí, že součástí závazků s dodavatelem tepelné energie 
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budou, vedle plateb za cenu dodávané energie, i poplatky, které tvoří náklady na pořízení 
energetického zařízení a náklady na provoz, údržbu a servis energetického zařízení, které bude 
budoucí kupující hradit v souladu s předchozím odstavcem. 

17. Společně s koupí předmětu budoucího převodu na základě Kupní smlouvy převezme budoucí kupující 
také práva a povinnosti, která souvisí s vlastnictvím předmětu budoucího převodu, a které se vztahují 
jednak ke společným částem nemovité věci, a jednak ke způsobu prováděné správy budovy a úhradě 
společných nákladů budovy. Vlastníci jednotlivých jednotek v budově budou tvořit společenství 
vlastníků jednotek. 

18. V případě, že bude budoucí prodávající v prodlení s podáním žádosti o kolaudaci dle čl. V. odst. 1 
této smlouvy déle než 6 měsíců, je budoucí kupující oprávněn požadovat na budoucím prodávajícím 
úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02% z výše v té době již budoucímu prodávajícímu uhrazené budoucí 
kupní ceny, resp. její části, a to za každý den prodlení, počínaje prvním dnem 7. měsíce prodlení. 
Smluvní pokuta je splatná nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po obdržení výzvy budoucího 
kupujícího k její úhradě. 

19. V případě, že budoucí prodávající nevyzve budoucího kupujícího k uzavření Kupní smlouvy nejpozději 
do 30.09.2025, je budoucí kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Budoucí kupující nemá právo 
na odstoupení od této smlouvy dle předchozí věty v případě, že budoucí prodávající nevyzval 
budoucího kupujícího k uzavření Kupní smlouvy z důvodů na straně budoucího kupujícího. 

20. Budoucí kupující bere na vědomí, že budova včetně předmětu budoucího převodu bude pouze 
částečně zrekonstruována a některé části zůstanou původní, příp. budou pouze opraveny a nebudou 
vyměněny za nové v rámci rekonstrukce. Budoucí kupující bere na vědomí, že tyto původní části byly 
provedeny způsobem, který nemusí splňovat parametry, které předepisují technické normy na 
výstavbu nových budov účinné v době uzavření této smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí soupis částí původní konstrukce, které nebudou předmětem 
rekonstrukce: 

- kompletní založení objektu (základové konstrukce, základová deska apod.), 
- hydroizolace spodní stavby, 
- nosné zdivo/konstrukce celého objektu, 
- železobetonové stropy všech podlaží, 
- celková skladba podlahy v 1. PP, 
- kompletní skladba fasády objektu, 
- kompletní skladba střešního pláště objektu, 
- domovní schodiště v celém objektu (vč. původní nášlapné vrstvy), 
- prosklené stěny (tzv. luxfery) v prostoru domovního schodiště, 
- podlahy společných prostor (vč. původní nášlapné vrstvy), 
- balkony v 2. NP (kompletní skladba, vč. zábradlí), 
- vnitřní omítky ve společných prostorách domu (budou předmětem lokálních oprav), 
- původní přípojka elektro (NN), vody, kanalizace a teplovodní přípojka, 
- kompletní ležatá kanalizace v úrovni 1. PP. 

Budoucí kupující dále bere na vědomí, že v návaznosti na výše uvedené bude mít předmět budoucího 
převodu povahu použité věci, a doba pro uplatnění práv z vadného plnění bude v Kupní smlouvě dle 
občanského zákoníku zkrácena na polovinu zákonné doby, tedy na 12 měsíců od převzetí předmětu 
budoucího převodu. Smluvní strany zároveň staví najisto, že budoucímu kupujícímu nebudou náležet 
práva z vadného plnění a ze záruky ohledně předmětu budoucího převodu odpovídajících míře 
používání a opotřebení, kterou bude mít předmět budoucího převodu při převzetí budoucím kupujícím. 

21. Smluvní strany sjednávají, že vlastnosti a stav předmětu budoucího převodu vyplývající z výše 
uvedeného, tak jak bude podrobněji popsáno v Kupní smlouvě, nebudou považovány za vady, neboť 
se jedná o smluvními stranami sjednané a popsané vlastnosti budovy, pozemků a předmětu 
budoucího převodu, a budoucímu kupujícímu tak nebudou náležet práva z vadného plnění, ze záruky 
ani jiné nároky (zejména nárok na náhradu škody) vůči budoucímu prodávajícímu. 
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Článek VI. 
Práva a povinnosti a prohlášení smluvních stran 

1. Budoucí prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy ve prospěch třetí 
osoby, o čemž se zavazuje budoucího kupujícího písemně informovat. K postoupení práv a povinnosti 
z této smlouvy ve prospěch třetí osoby, dle předchozí věty, uděluje budoucí kupující tímto předem 
souhlas. 

2. Na nemovitých věcech, tvořících předmět budoucího převodu, vázne nebo bude váznout zástavní 
právo ve prospěch banky Fio banka a.s. (dále jen „úvěrující banka“), zřízené za účelem zajištění 
financování Projektu, jakož i jiná omezení se zástavním právem související.  Budoucí kupující bere 
na vědomí a souhlasí, že předmět budoucího převodu na něj může být převeden zatížen zástavním 
právem a dalšími souvisejícími omezeními ve prospěch úvěrující banky dle předchozí věty, přičemž 
podmínky, za kterých dojde k výmazu tohoto zástavního práva a dalších souvisejících omezení 
úvěrující banky z katastru nemovitostí, budou upraveny v Kupní smlouvě.  Budoucí kupující dále bere 
na vědomí, že všechny pohledávky budoucího prodávajícího vyplývající z této smlouvy a Kupní 
smlouvy nebo v souvislosti s neplatností těchto smluv nebo jejich zánikem z jiného důvodu mohou být 
zastaveny ve prospěch úvěrující banky. 

3. Budoucí prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření Kupní smlouvy, dle této smlouvy, nebudou na 
předmětu budoucího převodu váznout žádná věcná práva ani jiné závazky, které by omezovaly 
dispoziční práva vlastníka jednotky s výjimkou práv uvedených v této smlouvě nebo Kupní smlouvě 
nebo vyplývajících ze zákona. Dále prohlašuje, že na předmětu budoucího převodu nebudou váznout 
žádná věcná břemena, zástavní práva, nájemní práva, práva stavby nebo jiná věcná práva výkon 
vlastnického práva omezující s výjimkou: 

− případného zástavního práva a s ním souvisejících omezení zřízených ve prospěch budoucím 
kupujícím zvolené financující banky k zajištění pohledávky z úvěrové smlouvy k zaplacení 
budoucí kupní ceny nebo její části; a dále 

− zástavního práva a s tímto souvisejících zápisů ve prospěch úvěrující banky budoucího 
prodávajícího, v souladu s ust. čl. VI odst. 2 této smlouvy; a dále 

− těch práv, která vyplývají z právních předpisů, smluv se správci sítí a z oprav, provozu či údržby 
některé jednotky či budovy (zejména údržby a oprav obvodového pláště budovy, rozvodů médií 
apod., včetně technické infrastruktury nesouvisející s provozem budovy), nebo jiných práv, 
která budou potřebná pro výstavbu budovy a/nebo realizaci Projektu. 

4. Budoucí kupující bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že dojde k zániku této smlouvy nebo Kupní 
smlouvy a smluvní strany si budou muset vrátit poskytnutá plnění nebo nedojde z jakéhokoliv důvodu 
k  nabytí vlastnického práva k jednotce budoucím kupujícím, přičemž již došlo k výmazu zástavního 
práva a souvisejících omezení k jednotce zřízeného ve prospěch úvěrující banky, je budoucí 
prodávající povinen vrátit budoucímu kupujícímu jím poskytnuté peněžité prostředky, za podmínek 
této smlouvy a Kupní smlouvy, až poté, co k jednotce bude opět zapsáno v katastru nemovitostí 
zástavní právo a jiná omezení se zástavním právem související ve prospěch úvěrující banky 
budoucího prodávajícího. Budoucí kupující se zavazuje poskytnout veškerou součinnost potřebnou k 
zapsání tohoto zástavního práva a souvisejících omezení do katastru nemovitostí. V případě, kdy 
kupující neposkytne žádnou či potřebnou součinnost k zápisu zástavního práva a souvisejících 
omezení ve prospěch úvěrující banky budoucího prodávajícího, v souladu s ust. tohoto odstavce, je 
povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, 
přičemž při prodlení delším 30 dnů se smluvní pokuta přeměňuje na pokutu fixní ve výši 15 % z 
budoucí kupní ceny; 

5. Budoucí kupující ohledně předmětu budoucího převodu prohlašuje, že jeho majetek není předmětem 
konkurzního ani insolvenčního řízení, ani předmětem soudního výkonu rozhodnutí či exekuce a že 
nemá závazky vůči správci daně z titulu daňové povinnosti. V případě, že vůči budoucímu kupujícímu 
bude zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, je budoucí prodávající oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6. Smrtí budoucího kupujícího (či některého z budoucích kupujících, je-li jich více) zaniká povinnost 
budoucího prodávajícího vyzvat budoucího kupujícího k předpřejímce a k uzavření Kupní smlouvy a 
přistoupit k jejímu uzavření, měl-li tak budoucí prodávající dle této smlouvy učinit. Okamžikem 
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uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy či jiné obdobné smlouvy týkající se převodu 
předmětu budoucího převodu mezi budoucím prodávajícím a třetí osobou po smrti budoucího 
kupujícího (či některého z budoucích kupujících) tato smlouva zaniká. 

7. Budoucí prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy nastanou okolnosti, které 
znemožní a/nebo podstatně ovlivní možnosti či schopnosti budoucího prodávajícího realizovat Projekt 
a/nebo dokončit Projekt v předpokládaném termínu (vč. vzniku neúměrně vyšších nákladů výstavby), 
nebo nastanou okolnosti nezávislé na vůli budoucího prodávajícího, v důsledku, kterých nebude 
možné po budoucím prodávajícím spravedlivě požadovat splnění závazků vyplývajících pro něj z této 
smlouvy. V takovém případě se budoucí prodávající zavazuje budoucímu kupujícímu vrátit poskytnutá 
plnění na účet budoucího kupujícího, a to nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne doručení 
odstoupení od této smlouvy budoucímu kupujícímu. 

8. Budoucí kupující se zavazuje poskytnout budoucímu prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost 
k tomu, aby byl dosažen účel této smlouvy, tj. aby došlo k uzavření Kupní smlouvy dle podmínek této 
smlouvy, a dále se budoucí kupující zavazuje, že nezpůsobí (zejména svým jednáním či nekonáním), 
že Kupní smlouva nebude uzavřena z důvodů na jeho straně. Budoucí kupující se zavazuje, že 
budoucímu prodávajícímu poskytne nezbytnou součinnost jak při jednání o podmínkách Kupní 
smlouvy včetně jejího uzavření, tak i že bude bez zbytečného odkladu vždy reagovat na návrhy a 
výzvy budoucího prodávajícího a poskytne budoucímu prodávajícímu požadovanou součinnost.  

9. Budoucí kupující je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy ve prospěch třetí osoby 
pouze formou trojstranné dohody uzavřené mezi smluvními stranami a touto třetí osobou. Pokud 
budoucí kupující projeví zájem o postoupení této smlouvy, resp. uzavření trojstranné dohody dle 
předchozí věty, musí o toto budoucího prodávajícího písemně požádat nejpozději do obdržení výzvy 
od budoucího prodávajícího k účasti na předpřejímkovém řízení uvedeném v čl. V. odst. 2 této 
smlouvy a zároveň je povinen uhradit administrativní poplatek, jehož výše je uvedena v příloze 
č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

10. Budoucí kupující je dále povinen Budoucímu prodávajícímu uhradit poplatek za instalaci elektroměru, 
jehož výše je uvedena v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že budoucí kupující uhradí poplatek na základě Kupní smlouvy, a to na bankovní účet 
uvedený v této Kupní smlouvě. 

V případě, odmítne-li dodavatel média realizovat převod dodávky média ve prospěch strany budoucí 
kupující z důvodu překážky na straně budoucího kupujícího (např. existence pohledávky dodavatele 
vůči straně budoucího kupujícího), je budoucí kupující povinen předmětnou překážku odstranit ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí jednotky.  

V případě marného uplynutí lhůty pro účely odstranění překážky: 

a) bude elektroměr demontován bez nároku na vrácení poplatku za montáž elektroměru; 
b) spotřeba média bude vyúčtována budoucímu kupujícímu za období od převzetí jednotky do 

okamžiku demontáže elektroměru; 
c) k zajištění opakovaného připojení elektroměru nebude budoucí prodávající již povinen. 

11. Budoucí kupující se zavazuje respektovat skutečnost, že po celou dobu výstavby je zakázán vstup na 
staveniště. Budoucí prodávající umožní budoucímu kupujícímu vstup na staveniště pouze ve 
výjimečných a opodstatněných případech (např. znalecký posudek pro poskytnutí úvěru apod.), vždy 
v doprovodu osoby pověřené budoucím prodávajícím, a to na základě předchozí dohody, kdy musí 
být termín vstupu odsouhlasen pověřenou osobou budoucího prodávajícího nejméně pět (5) 
pracovních dnů předem. V případě nerespektování tohoto postupu a svévolného vstupu na staveniště 
budou všechny osoby vyvedeny ze staveniště bezpečnostní službou nebo přítomnými pracovníky na 
staveništi. V případě porušení povinnosti budoucím kupujícím dle ust. tohoto odstavce, je budoucí 
kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení své povinnosti; 

12.  Pro případ prodlení budoucího kupujícího s úhradou jakéhokoliv poplatku dle přílohy č. 5 k této 
smlouvě, měl-li být budoucím kupujícím uhrazen na základě splnění předpokladů uvedených v této 
smlouvě, je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž je ujednáno, že vznikne-li v důsledku porušení 
smluvních povinností dle této smlouvy povinnost na straně budoucího kupujícího k úhradě smluvní 
pokuty budoucímu prodávajícímu, je budoucí prodávající oprávněn započíst smluvní pokutu na částku 
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uhrazenou budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou 
splatné do sedmi dnů ode dne vzniku povinnosti k jejich úhradě (tzn. ode dne porušení příslušné 
smluvní povinnosti), není-li v konkrétním ustanovení této smlouvy určeno jinak. Ujednáním o smluvní 
pokutě ani její úhradou nezaniká ani není nijak omezeno právo budoucího prodávajícího na náhradu 
škody vzniklé porušením smluvních povinností (ustanovení § 2050 občanského zákoníku se pro 
případ této smlouvy nepoužije). 

13. Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy jsou oprávněny odstoupit od smlouvy na základě 
některého ustanovení této smlouvy či podle právních předpisů, jsou oprávněny toto jednání učinit 
kdykoliv (tj. bez časového omezení) po vzniku tohoto práva a bez nutnosti vyzývat druhou smluvní 
stranu k plnění či poskytování náhradních lhůt k plnění (není-li v této smlouvě v konkrétních 
ustanoveních uvedeno jinak). 

14. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle této smlouvy (nesankcionované smluvními pokutami dle 
výše uvedeného) je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. 

Článek VII. 
Zvláštní ujednání 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že 
tuto smlouvu nelze jednostranně ukončit s výjimkou případů stanovených zákonem a případů 
uvedených v této smlouvě. Jakékoliv právní jednání odporující předchozí větě je neplatné a vůči druhé 
smluvní straně neúčinné. 

2. Písemnost se má za doručenou dnem převzetí nebo odmítnutí převzetí doručované zásilky osobně 
nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a v případě, že při doručování poskytovatelem 
poštovních služeb adresát nebude zastižen, pátým dnem od uložení zásilky na příslušném pracovišti 
poskytovatele poštovních služeb. V případě doručování písemností mimo ČR platí ustanovení 
předchozí věty stejně, písemnost se má však nejpozději za doručenou 15. pracovním dnem ode dne 
odeslání odesílatelem. Písemnost zaslaná elektronicky se má za doručenou dnem následujícím po 
odeslání e-mailové zprávy odesílatelem. Vše v tomto odstavci platí bez ohledu na to, zda se o tom 
adresát dozvěděl. 

V případě změny adresy pro doručování či e-mailové adresy se smluvní strana zavazuje neprodleně 
o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Porušení této povinnosti nemůže být následně 
jakkoliv přikládáno k tíži druhé smluvní straně, a to zejména v otázce doručování písemností, kdy 
neposkytnutí informací o změně adresy a/nebo uvedení nesprávné adresy bude považováno za 
maření dojití ve smyslu § 570 občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že v případě právního 
jednání v souvislosti s touto smlouvou, a to i pokud je zákonem nebo touto smlouvou vyžadována 
písemná forma pro určité jednání, má stejné účinky takové jednání učiněné elektronicky, a to 
prostřednictvím e-mailových adres uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany však sjednávají, 
že veškerá jednání, jejichž prostřednictvím dochází přímo k zániku této smlouvy, zejména odstoupení 
od této smlouvy, musí být učiněny písemně a doručeny druhé smluvní straně osobně nebo 
doporučenou listovní zásilkou s dodejkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny údajů budoucího kupujícího obsažených 
v záhlaví této smlouvy je budoucí kupující povinen tuto změnu budoucímu prodávajícímu písemně 
oznámit nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Jakékoliv 
porušení této povinnosti budoucího kupujícího, které by mohlo být považováno za porušení povinnosti 
budoucího prodávajícího, nebude ani zčásti přisuzováno k tíži budoucího prodávajícího (např. 
prodlení s doručením výzvy k uzavření Kupní smlouvy v důsledku nesdělení aktuálních údajů 
budoucího kupujícího apod.). Budoucí prodávající je v takovém případě oprávněn uplatnit sankci dle 
podmínek ust. Čl. VI odst. 12 písm. k) této smlouvy. 

4. Ustanovení o smluvních pokutách a další ustanovení, z jejichž povahy to vyplývá, zůstávají v platnosti 
i po zániku této smlouvy jakýmkoliv způsobem. Budoucí prodávající je přitom oprávněn započíst 
jakékoliv své splatné, nesplatné, nejisté či budoucí pohledávky vůči budoucímu kupujícímu, dle této 
smlouvy, proti pohledávkám budoucího kupujícího vůči budoucímu prodávajícímu z této smlouvy.  

5. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným a je-li oddělitelné 
od zbytku smlouvy, zůstává smlouva v platnosti a účinnosti, přičemž smluvní strany se zavazují 
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nahradit neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, shodného či obdobného 
obsahu. V případě, že se tato smlouva stane neplatnou či zdánlivou jako celek, zavazují se smluvní 
strany uzavřít novou smlouvu, svým obsahem a předmětem obdobnou této smlouvě, vyjma důvodů 
neplatnosti či zdánlivosti původní smlouvy. To vše se smluvní strany zavazují učinit bez nutnosti výzvy 
druhé smluvní strany, popř. v termínu dle výzvy druhé smluvní strany. V případě porušení jakékoliv 
povinnosti budoucího kupujícího dle ust. tohoto odstavce, je budoucí kupující povinen uhradit 
budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, přičemž při 
prodlení delším 30 dnů se smluvní pokuta přeměňuje na pokutu fixní ve výši 15 % z budoucí kupní 
ceny. 

6. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jsou plně způsobilé k uzavření této smlouvy. 

7. Budoucí kupující prohlašuje, že mu budoucí prodávající před uzavřením této smlouvy sdělil všechny 
podmínky a informace, které budoucí kupující považoval za důležité a vhodné vědět pro to, aby tuto 
smlouvu uzavřel (včetně informací podle ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku), a že měl 
možnost se informovat o záležitostech předmětu budoucího převodu a zakládaného smluvního 
vztahu, které ho zajímaly, a příležitost ovlivnit obsah podmínek této smlouvy. 

8. Budoucí kupující přebírá v plném rozsahu nebezpečí změny okolností s výslovným vyloučením 
aplikace ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1788 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. Je-li budoucí kupující spotřebitelem a mezi ním a budoucím prodávajícím vznikne spor z této smlouvy, 
pak je budoucí kupující oprávněn obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: 
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; 
webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 
366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.(adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec 
Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: 
+420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. 

10. Budoucí kupující, v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, čestně prohlašuje, 
že není politicky exponovanou osobou, že peněžní prostředky pro účely úhrady kupní ceny 
nepocházejí z nepoctivých a/nebo nezákonných zdrojů, např. z trestné činnosti, financování terorismu, 
že tyto peněžní prostředky nabyl v souladu s právními předpisy, že koupí předmětu budoucího 
převodu nesleduje zakrytí jejich nezákonného původu ani financování. 

11. Budoucí prodávající prohlašuje, že údaje budoucího kupujícího, uvedené v záhlaví této smlouvy, 
ověřil dle jimi osobně předložených průkazů totožnosti. 

Článek VIII. 
Vyšší moc a další překážky 

1. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou nezávisle na vůli smluvních stran po uzavření této 
smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy. Budoucí 
prodávající nenese odpovědnost za splnění svých závazků z této smlouvy, jestliže mu ve splnění jeho 
závazku zabrání vyšší moc, která nastane po podpisu této Smlouvy. O dobu trvání vlivu vyšší moci 
se automaticky prodlužuje doba plnění jakéhokoliv závazku budoucího prodávajícího vyplývající z této 
smlouvy, zejména lhůta k podání žádosti o závěrečnou kolaudační prohlídku stavby, lhůta pro podání 
návrhu na vklad Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí či lhůta pro zaslání výzvy k uzavření 
Kupní smlouvy. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 180 (slovy: jedno sto osmdesát dnů) 
dnů projednají smluvní strany další postup. 

2. Za podmínek uvedených v předchozím odstavci se vyšší mocí rozumí zejména: 
a) přírodní katastrofa, živelní pohroma, stávka, válka či epidemie;  
b) archeologický nález v místě realizace projektu;  
c) změny nebo novely obecně závazných právních předpisů a technických norem nebo přijetí 

jakýchkoliv nových obecně závazných právních předpisů nebo technických norem, které 
podstatným způsobem ztíží realizaci výstavby předmětu budoucího převodu;  

d) extrémně nepříznivé (a pro Prahu a její okolí neobvyklé) počasí (v případě extrémních mrazů 
bude situace, kdy bude alespoň tři po sobě následující dny průměrná denní teplota v Praze, 
příp. jejím okolí, nižší o více jak 5 stupňů Celsia oproti dlouhodobému průměru, považována za 
událost vyšší moci); 
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e) nepředpokládatelná opatření státního, správního či kontrolního orgánu, jednání občanských 
sdružení či sousedů, kteří jsou mimo kontrolu budoucího prodávajícího, jestliže tato opatření a 
jednání si vynutí zpoždění ve výstavbě a dokončení projektu. 

3. Budoucí prodávající je povinen v případě vyšší moci, která by mohla ovlivnit splnění jeho závazků dle 
této smlouvy, o takovéto skutečnosti informovat budoucího kupujícího. 
 

4. Budoucí kupující bere na vědomí, že výše uvedená pravidla v tomto článku smlouvy se v plném 
rozsahu (vč. prodloužení doby plnění jakéhokoliv závazku budoucího prodávajícího vyplývající z této 
smlouvy) použijí i na situace, kdy budoucí kupující neposkytuje budoucímu prodávajícímu potřebnou 
součinnost za účelem naplnění cílů této a Kupní smlouvy, případně je v prodlení s plněním jakékoliv 
své povinnosti dle této smlouvy. Výše uvedené se uplatní i pro jakékoliv situace a skutečnosti, které 
ve svém důsledku způsobí průtahy a obtíže s výstavbou a vzniknou v návaznosti na jednání třetích 
osob, zejména občanských sdružení či sousedů, nebo v návaznosti na úkony orgánů veřejné moci, 
správních orgánů a/nebo rozhodnutí soudů učiněných nezávisle na vůli budoucího prodávajícího, 
stejně jako pro veškeré překážky na straně budoucího prodávajícího, jež nastaly nezávisle na jeho 
vůli. 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jsou s jejím obsahem seznámeny a tento 
odpovídá projevům jejich skutečné vůle. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na 
základě své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
tohoto tvrzení připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy pod touto smlouvou. 

2. Tato smlouva se vystavuje v počtu dvou (2) vyhotovení, po jednom pro každou ze smluvních stran, s 
tím, že každé takové vyhotovení má platnost originálu. Případné další vyhotovení bude vyhotoveno 
pro potřeby financující banky a případné další vyhotovení pro potřeby úvěrující banky. 

3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně (nikoliv elektronicky) dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. 

4. V případě, že na straně budoucího kupujícího vystupuje více osob, jsou všechny tyto osoby povinny 
plnit své závazky z této smlouvy společně a nerozdílně. V případě, že tuto smlouvu uzavřel na straně 
budoucího kupujícího pouze jeden z manželů jako záležitost týkající se společného jmění manželů, 
budoucí kupující prohlašuje, že druhý z manželů udělil s uzavřením této smlouvy souhlas, což budoucí 
kupující doložil separátním prohlášením s podpisem druhého z manželů, a toto prohlášení bylo 
předáno budoucímu prodávajícímu. 

5. Tato smlouva se v otázkách zde neupravených řídí právním řádem České republiky. Pokud má 
některá ze smluvních stran dle této smlouvy bydliště nebo trvalý pobyt mimo Českou republiku nebo 
jsou obě smluvní strany podnikateli, budou v případě jakýchkoliv sporů smluvních stran vyplývajících 
z této smlouvy rozhodovat soudy České republiky, přičemž se sjednává místní příslušnost podle sídla 
budoucího prodávajícího. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
Přílohy: 

1. Kupní smlouva – draft 
2. Schematický plán Prostoru (karta jednotky) 
3. Technický popis budovy 
4. Podmínky a postup klientských změn 
5. Klientské administrativní poplatky 
6. Situační plány s označením sklepních kójí/skladů 
7. Kopie Plné moci 
8. Zásady ochrany osobních údajů 

 
 
 
V Praze dne ______________, uzavřeno v obchodních prostorách budoucího prodávajícího. 
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___________________     ____________________ 
budoucí prodávající     budoucí kupující 


