
1 

Smluvní strany 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

IČO: 469 73 451, se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 

zapsaná v OR pod sp. zn. B 2742 vedenou u Městského soudu v Praze   

(dále jen jako „Prodávající“ nebo také „HVP“) 

 

a 

 

ZLT com s.r.o. 

IČO: 07072163, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1 zapsaná v OR pod sp. zn. C 

294159 vedenou u Městského soudu v Praze   

(dále jen jako „Kupující“) 

 

(všichni společně též jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřely tuto 

  

kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci 

(dále jen jako „Smlouva“) 

 

1. Definice 

1.1. Smluvní strany si ujednaly, že pro účely této Smlouvy budou mít výrazy níže uvedené v uvozovkách 

(jsou-li ve Smlouvě užity s počátečním velkým písmenem) následující význam: 

 

a) „Audit“ znamená audit ohledně záležitostí právních, technických a ostatních vztahujících se 

k Nemovitostem, který Kupující provedl prostřednictvím odborných poradců na základě 

podkladů, které Prodávající předložil Kupujícímu (přičemž tyto zahrnují podklady týkající se 

Nemovitostí včetně nabývacích titulů a nájemních a podnájemních smluv k jakýmkoliv 

prostorám v Nemovitostech, jakož i včetně veškeré dostupné dokumentace týkající se 

technického stavu Nemovitostí) a jejich seznam a kopie se nachází na DVD nosiči přiloženém 

k předávajícímu protokolu, který dnešního sepsal Prodávající a Kupující; 

 

b) „Den konání Valné hromady“ znamená den, kdy se bude konat Valná hromada; 

 

c) „Depozitum“ znamená zálohu na Kupní cenu ve výši 162.000.000, - Kč, kterou Kupující či 

osoba spřízněná s Kupujícím složila před podpisem této Smlouvy na Účet notářské úschovy; 

 

„Doložení neudělení Souhlasu“ znamená doložení neudělení Souhlasu ze strany Valné 

hromady v Den konání Valné hromady Prodávajícím Kupujícímu, a to předložením originálu 

notářského zápisu o konání Valné hromady Kupujícímu, ze kterého je zřejmé, že Valná 

hromada neschválila Kupní smlouvu; 
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d) „Kupní cena“ znamená kupní cenu za Nemovitosti ve výši 162.000.000, - Kč; 

 

e) „KV“ znamená vyhlášku č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve 

znění pozdějších předpisů; 

 

f) „KZ“ znamená zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

 

 

g) „Nebezpečné materiály“ znamenají zdraví škodlivé látky, zamořující nebo znečišťující 

materiály, jedovaté látky nebo odpady, infekční materiál, výbušné, hořlavé nebo korosivní 

materiály, ropné produkty, azbest nebo azbest obsahující materiály; 

 

h) „Nemovitosti“ znamenají pozemky parc. č. 1389/1, 1389/2, 1389/3 (součástí je stavba 

č.p. 1166) a 3375/6 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví 

č. 382, přičemž tyto Nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví Prodávajícího; 

 

i) „Notářský zápis“ znamená originál notářského zápisu o konání Valné hromady 

dokládajícího udělení Souhlasu; 

 

j) „Podmínka výplaty“ má význam uvedený v čl. 5.1 této Smlouvy; 

 

k) „Souhlas“ znamená souhlas s uzavřením této Smlouvy udělený v souladu s příslušnými 

právními předpisy valnou hromadou HVP, včetně schválení převodu Nemovitostí s odkazem 

na ustanovení § 421 odst. 2. písm. p) zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 

předpisů, a to ve formě notářského zápisu; 

 

l) „Účet Prodávajícího“ znamená bankovní účet Prodávajícího č. 3012680/0300; 

 

m) „Valná hromada“ znamená valnou hromadu HVP, na které má být s ohledem na uzavření 

této Smlouvy udělen Souhlas, resp. na které se bude hlasovat o udělení Souhlasu; 

 

n) „Vklad“ znamená vklad vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem do katastru 

nemovitostí dle této Smlouvy; 

 

o) „Zpětný vklad“ znamená vklad vlastnického práva Prodávajícího k Nemovitostem do 

katastru nemovitostí na základě odstoupení od této Smlouvy; 

 

 

2. Preambule 

2.1. Prodávají prohlašuje, že dle stanov HVP je k převodu vlastnického práva k Nemovitostem vyžadován 

Souhlas. Smluvní strany si proto ujednaly, že tato Smlouva nabyde účinnosti okamžikem udělení 

Souhlasu a podpisem Smlouvy smluvními stranami, přičemž: 
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a) přílohou této smlouvy je Notářský zápis o udělení souhlasu valnou hromadou s touto 

Smlouvou;  

 

2.2. Smluvní strany sjednávají, že nebude-li v Den konání Valné hromady udělen Souhlas, nemá Kupující 

právo na náhradu škody a Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ust. § 1729 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (o předsmluvní odpovědnosti).  

 

2.3. Před uzavřením této Smlouvy Kupující provedl Průzkum a Audit. 

 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Nemovitosti a umožní mu 

k Nemovitostem nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že Nemovitosti převezme a zaplatí 

Prodávajícímu Kupní cenu. Prodávající tak tímto Kupujícímu prodává do jeho výlučného vlastnictví 

Nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím a Kupující tímto Nemovitosti se všemi součástmi 

a příslušenstvím od Prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje. 

 

4. Způsob úhrady Kupní ceny 

4.1. Smluvní strany si ujednaly, že Kupní cena bude v plné výši uhrazena následujícím způsobem: 

 

a) Kupní cena ve výši 162.000.000, - Kč, Kupující uhradil (resp. osoba spřízněná s Kupujícím 

za Kupujícího uhradila) před uzavřením této Smlouvy na Účet Notářské úschovy, což 

Kupující prokazuje protokolem o úschově; 

 

4.2. Podmínkou výplaty Kupní ceny na účet Prodávajícího je předložení notáři kupní smlouvy podepsané 

Prodávajícím a doložení souhlasu s uzavřením kupní smlouvy valnou hromadou společnosti.  

 

4.3. Smluvní strany shodně a výslovně sjednávají, že s uvedenými platebními podmínkami tak, jak jsou 

uvedeny výše v této Smlouvě, souhlasí a toto níže stvrzují svými podpisy. 

 

5. Způsob nakládání s Kupní cenou 

5.1. Prodávající není oprávněn nakládat s kupní cenou jinak než kupní cenu mít uloženou na svém 

účtu až do okamžiku, kdy bude Schovateli předložen originál či úředně ověřená kopie příslušného 

listu vlastnictví (přičemž Smluvní strany si ujednaly, že předložit originál či úředně ověřenou kopii 

příslušného listu vlastnictví je oprávněna kterákoliv Smluvní strana), z něhož bude vyplývat, že: 

 

a) došlo ke Vkladu; a zároveň 

 

b) jsou Nemovitosti prosty jakéhokoliv omezení vlastnického práva, a to zejména právy dle § 11 

odst. 1 písm. b) až s) KZ a současně nebudou vyznačeny poznámky dle § 23 a/nebo § 24 KZ 

s výjimkou případných poznámek evidovaných v důsledku podání učiněných výlučně ze 

strany a/nebo z důvodu na straně Kupujícího (dále jen jako „Podmínka výplaty“); 
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5.2. Kupující se tímto zavazuje, že od okamžiku zahájení řízení o povolení Vkladu do dne výplaty 

peněžních prostředků nemovitosti nezcizí ani nezatíží právem třetí osoby bez předchozího písemného 

souhlasu Prodávajícího, a to až do dne splnění Podmínky výplaty dle. 5.1. 

 

5.3. Prodávající se tímto zavazuje, že od okamžiku uzavření této Smlouvy do dne splnění Podmínky 

výplaty dle čl. 5.1. této Smlouvy:  

 

a) Nemovitosti nezcizí ani nezatíží právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu 

Kupujícího ani se k takové dispozici nijak nezaváže;  

 

b) neprovede stavební úpravy žádné z Nemovitostí bez souhlasu Kupujícího a neučiní nic, čím 

by se zhoršil stav Nemovitostí. 

 

5.4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností si Smluvní strany výslovně ujednávají, že na Kupujícího 

nepřejde spolu s Nemovitostmi v žádném případě jakýkoliv závazek Prodávajícího týkající se 

Nemovitostí, do kterého Prodávající vstoupil na základě právního jednání nebo který u Prodávajícího 

nastal z důvodu opomenutí nebo protiprávního jednání (zejména úvěry, půjčky, závazky z náhrady 

škody, smluvních pokut atd.), přičemž uvedené závazky zůstanou vždy výhradně dluhem a závazkem 

Prodávajícího. Prodávající se zavazuje odškodnit Kupujícího za veškeré rozumně vynaložené 

a doložené nároky, výdaje, závazky či ztráty (ať vzniklé přímo či nepřímo), které vyplynou či 

vzniknou na základě jakéhokoli porušení či neplnění kteréhokoli ze závazků či prohlášení 

Prodávajícího. 

 

 

6. Odstoupení pro neprovedení Vkladu 

6.1. Kterákoliv ze Smluvních stran je dále oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že po podání 

Návrhu 1: 

 

a) a současně ještě před provedením Vkladu bude zřejmé, že v okamžik Vkladu nebude splněna 

Podmínka výplaty, jelikož je ve vztahu k Nemovitostem vedle řízení o povolení Vkladu 

vedeno řízení o zápisu práva dle § 11 odst. 1 písm. a) až s) KZ, nebo je ve vztahu 

k Nemovitostem zapsána poznámka dle § 23 KZ či poznámka spornosti zápisu dle § 24 KZ 

s výjimkou případných poznámek evidovaných v důsledku podání učiněných výlučně ze 

strany a/nebo z důvodu na straně Kupujícího; 

 

b) nedojde ke Vkladu ani do 50 pracovních dnů ode dne zahájení řízení o povolení Vkladu. 

 

 

6.2. Smluvní strany si rovněž ujednaly, že v případě odstoupení dle čl. 8.1. písm. a) nebo b) této Smlouvy, 

zavazují se Smluvní strany jednat v dobré víře za účelem případného opětovného uzavření této 

Smlouvy do 3 měsíců od odstoupení dle čl. 8.1. písm. a). Smluvní strany sjednávají, že i v případě že 

nedojde k dohodě Smluvních stran ohledně úpravy této Smlouvy ve stanovené lhůtě z jakéhokoliv 

důvodu, nemá Kupující ani Prodávající právo na náhradu škody a Smluvní strany tak výslovně 
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vylučují aplikaci ust. § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(o předsmluvní odpovědnosti). 

 

6.3. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší a Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně 

veškerá již poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 

 

7. Prohlášení Smluvních stran 

7.1. Prodávající prohlašuje, že k datu uzavření této Smlouvy (i) jsou všechna prohlášení a záruky 

obsažená v této Smlouvě ve všech ohledech pravdivá, úplná a správná a (ii) neexistuje žádná 

skutečnost, jež by byla s kterýmkoli takovým prohlášením či zárukou v rozporu.  

 

7.2. Prodávající ke své osobě prohlašuje, že: 

 

a) Prodávající je společností řádně založenou, vzniklou a existující dle českých právních 

předpisů a je oprávněn vykonávat podnikatelskou činnost, kterou nyní vykonává; 

 

b) Prodávající tuto Smlouvu řádně a platně uzavřel a na jeho straně neexistují důvody pro 

neplatnost Smlouvy;  

 

c) Prodávající uzavřením této Smlouvy (a případných dalších dokumentů s touto Smlouvou 

souvisejících) a/nebo plněním povinností z nich vyplývajících neporuší žádné ustanovení 

právních předpisů ani své smluvní nebo jiné závazky nebo rozhodnutí příslušného orgánu 

veřejné moci (tj. jakéhokoli orgánu státní správy včetně ústředních orgánů státní správy, 

soudu, tribunálu, rozhodčího soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, ať již s celostátní, 

krajskou nebo místní působností v České republice a jakékoli obdobného orgánu v jiném státě, 

dále jen jako „Orgán veřejné moci“) způsobem, který by mohl ovlivnit platnost a/nebo 

účinnost této Smlouvy a/nebo její plnění ze strany Prodávajícího; 

 

d) Prodávající se nedopustil žádného jednání, které by mělo za následek neplatnost převodu 

vlastnického práva k Nemovitostem na Kupujícího;  

 

e) k převodu vlastnického práva k Nemovitostem z Prodávajícího na Kupujícího byl udělen 

souhlas Valnou hromadou a nejsou zapotřebí žádné souhlasy třetích osob;  

 

f) Prodávající není v úpadku či obdobné situaci podle jakéhokoli právního předpisu, není 

a nebylo proti němu vedeno insolvenční řízení či jeho ekvivalent podle jakéhokoli právního 

předpisu ani nebyl ustanoven insolvenční správce (nebo jiný obdobný subjekt) ohledně 

jakéhokoli majetku Prodávajícího; 

 

g) proti Prodávajícímu v souvislosti s Nemovitostmi nejsou vedena jakákoli soudní či rozhodčí 

řízení a Nemovitosti nejsou předmětem jakéhokoli nároku uplatněného třetí osobu, zejména 

z titulu neúčinnosti právního jednání a taková řízení ani nehrozí; 
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h) na majetek Prodávajícího nebyla nařízena exekuce a/nebo nebyl vydán exekuční příkaz 

k provedení exekuce prodejem Nemovitostí; 

 

i) uzavřením této Smlouvy se Prodávající nedopouští porušení jakéhokoli právního předpisu, 

ujednání, prohlášení či obdobného právního jednání, ve vztahu k jakékoli třetí osobě 

a v případech, kdy by hrozilo takové porušení, byly k uzavření této Smlouvy a všem jednáním 

realizovaným na základě této Smlouvy uděleny všechny potřebné či účelně vyžadované 

souhlasy příslušných třetích osob; 

 

j) u žádného příslušného Orgánu veřejné moci nebyl předložen návrh na zrušení, ani nebylo 

vydáno či schváleno rozhodnutí týkající se zrušení Prodávajícího; 

 

k) Prodávající není v likvidaci; 

 

7.3. Prodávající prohlašuje ohledně Nemovitostí, že: 

 

a) Prodávající řádně nabyl Nemovitosti a je jejich výlučným vlastníkem; 

 

b) na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, zástavní práva či věcná břemena (služebnosti), 

nájmy (s výjimkou nájemních a podnájemních vztahů uvedených v příloze č. 2), pachty či 

výpůjčky, Nemovitosti nejsou žádným jiným způsobem zatíženy, zejména k nim není zřízeno 

žádné omezení převoditelnosti, nevázne na nich žádné předkupní právo, ani Nemovitosti 

nejsou předmětem žádné kupní, darovací či jiné obdobné smlouvy, resp. na Nemovitostech 

nevázne jakékoliv jiné právo třetí osoby nebo jiné právní vady, to vše s výjimkou těch, jež 

jsou uvedeny na příslušném listu vlastnictví, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy; 

 

c) Nemovitosti rovněž nebyly užity jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu 

jakékoli obchodní korporace či jinak využity jako předmět nepeněžitého vkladu ve vztahu 

k jiné formě právnické osoby, ani nebyly vyčleněny do jakéhokoli svěřenského fondu, resp. 

s  Nemovitostmi nebylo činěno žádné právní jednání, které by vedlo k omezení práv 

Kupujícího, která mu vzniknou na základě této Smlouvy nebo omezení možnosti řádného 

užívání Nemovitostí Kupujícím či jejich využití k zamýšlenému účelu; 

 

d) žádná třetí osoba vůči Prodávajícímu neuskutečnila jakékoliv právní jednání nebo jiný úkon, 

kterým by zpochybnila vlastnické právo Prodávajícího k Nemovitostem nebo by uplatnila 

k Nemovitostem jakékoliv věcné nebo závazkové právo; 

 

e) nemá daňové ani jiné závazky vůči finančním či jiným orgánům státní správy, z důvodu 

jejichž existence by mohlo být zřízeno zástavní právo k Nemovitostem na základě zákona; 

 

f) ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní, rozhodčí, správní, restituční ani 

jiná řízení, arbitráže nebo spory a tato řízení, arbitráže nebo spory ani nehrozí; 
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g) údaje zapsané na výpisu z katastru nemovitostí, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, 

jsou pravdivé a úplné; 

 

 

h) nedošlo k uzavření jakékoliv smlouvy, na jejímž základě by mohlo dojít ke vzniku práv či 

právních vad nebo omezení; 

7.4. Prodávající dále prohlašuje, že: 

 

a) příloha č. 2 obsahuje seznam všech nájemních a podnájemních smluv týkajících se 

Nemovitostí a/nebo jejich částí a kromě nájemních a podnájemních smluv uvedených 

v příloze č. 2 nejsou uzavřeny žádné jiné nájemní a podnájemních smlouvy či jiné smlouvy 

umožňující užívání Nemovitostí; nájemní a podnájemní smlouvy uvedené v příloze č. 2 jsou 

platné, účinné a vymahatelné a nebyly ukončeny; údaje uvedené o nájemních a podnájemních 

smlouvách v příloze č. 2 (zejména údaje o výši nájemného a výpovědní lhůtě pro ukončení 

smlouvy ze strany pronajímatele bez uvedení důvodu) jsou úplné a správné; 

 

b) s výjimkou výskytu azbestu v částech Nemovitostí specifikovaných ve Stavebně technickém 

průzkumu (který tvoří přílohu č. 3), nejsou na/v Nemovitostech či pod Nemovitostmi 

umístěny ani se nenachází Nebezpečné materiály a není vedeno žádné řízení dle předpisů 

upravujících ochranu nebo prevenci poškození lidského zdraví nebo bezpečnosti, životního 

prostředí nebo přírodních zdrojů a/nebo přítomnost, používání, skladování, čištění, 

odstraňování, správu, přepravu, výroby, manipulaci nebo likvidaci Nebezpečných materiálů 

(dále jen jako „Předpisy životního prostředí“) ani takové řízení nehrozí na základě nebo 

v souvislosti s Předpisy životního prostředí. Prodávající neobdržel od žádného Orgánu 

veřejné moci žádné oznámení o porušení nebo potenciální odpovědnosti týkající se 

přítomnosti, používání, výroby, skladování, zpracování, likvidace, uvolňování nebo hrozícího 

úniku Nebezpečných materiálů na nebo do Nemovitostí a dle vědomí Prodávajícího takové 

porušení či odpovědnost nehrozí; 

 

c) v souvislosti s převodem vlastnického práva k Nemovitostem na Kupujícího nedojde 

k přechodu či převodu jakýchkoliv zaměstnanců Prodávajícího či třetí osoby na Kupujícího, 

ani k přechodu či převodu jakýchkoliv práv a povinností z pracovněprávních či obdobných 

vztahů na Kupujícího; 

 

d) veškeré informace poskytnuté Kupujícímu v rámci Auditu jsou pravdivé, ve všech 

podstatných ohledech úplné a nejsou zavádějící; veškeré dokumenty poskytnuté v rámci 

Auditu byly věrnými kopiemi originálů příslušných dokumentů; Prodávající si není vědom 

žádných podstatných skutečností, které se týkají Nemovitostí a které nebyly sděleny 

Kupujícímu.    

 

7.5. Prodávající se zavazuje zabezpečit, že všechna prohlášení a záruky uvedená v této Smlouvě budou ve 

všech ohledech pravdivá, úplná a správná až do dne právních účinků Vkladu a do dne splnění 

Podmínky výplaty. 
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7.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že nepravdivost, neúplnost nebo nesprávnost jakéhokoli 

prohlášení zakládá práva Kupujícího odstoupit od této Smlouvy.  Kupující nemá právo požadovat 

Ztrátu, která mu vznikla s výhradou Ztráty, která vznikla úmyslným jednáním Prodávajícího.  

 

 

7.7. Smluvní strany si ujednaly, že Kupující není oprávněn odstoupit od této Smlouvy poté, co provedl 

nevratné změny Nemovitostí, za které se považuje výlučně taková změna Nemovitostí, která  nastala 

po dni Vkladu a zahrnuje demolici Nemovitostí a/nebo takové stavební zásahy do Nemovitostí, které 

znemožňují užívání (včetně pronájmu) Nemovitostí či prostor nacházejících se v nemovitostech, 

pokud Kupující nezajistí zánik, ukončení či jiné navrácení skutečnosti představující takovou změnu 

do původního stavu před uplatněním práva na odstoupení od této Smlouvy. 

 

7.8. Smluvní strany si rovněž ujednaly, že Kupující je povinen uzavřít s třetí osobou jakožto pojistitelem 

smlouvu o pojištění Nemovitostí tak, aby toto pojištění trvalo ode dne předání Nemovitostí 

Kupujícímu dle této Smlouvy až do 3 měsíců ode dne Vkladu a výše maximálního pojistného plnění 

dosahovala alespoň 25 % Kupní ceny; tímto nejsou dotčeny závazky Prodávajícího za Porušení 

Prodávajícího. 

 

8. Prohlášení Kupujícího 

8.1. Kupující prohlašuje, že mu bylo před podpisem této Smlouvy umožněno provést fyzickou prohlídku 

Nemovitostí a seznámit se s jejich faktickým (technickým) a právním stavem. 

 

8.2. Kupující dále prohlašuje, že k datu uzavření této Smlouvy (i) jsou všechna prohlášení a záruky 

Kupujícího obsažená v této Smlouvě ve všech ohledech pravdivá, úplná a správná a (ii) neexistuje 

žádná skutečnost, jež by byla s kterýmkoli takovým prohlášením či zárukou v rozporu: 

 

8.3. Kupující ke své osobě prohlašuje, že: 

 

a) Kupující je společností řádně založenou, vzniklou a existující dle českých právních předpisů 

a je oprávněn vykonávat podnikatelskou činnost, kterou nyní vykonává; 

 

b) Kupující tuto Smlouvu řádně a platně uzavřel a na jeho straně neexistují důvody pro 

neplatnost Smlouvy; uzavření Smlouvy je schváleno příslušným orgánem Kupujícího;  

 

c) Kupující uzavřením této Smlouvy (a případných dalších dokumentů s touto Smlouvou 

souvisejících) a/nebo plněním povinností z nich vyplývajících neporuší žádné ustanovení 

právních předpisů ani své smluvní nebo jiné závazky nebo rozhodnutí Orgánu veřejné moci 

způsobem, který by mohl ovlivnit platnost a/nebo účinnost této Smlouvy a/nebo její plnění ze 

strany Kupujícího; 

 

d) Kupující se nedopustil žádného jednání, které by mělo za následek neplatnost převodu 

vlastnického práva k Nemovitostem na Kupujícího;  
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e) k převodu vlastnického práva k Nemovitostem z Prodávajícího na Kupujícího nejsou stran 

Kupujícího zapotřebí souhlasy třetích osob, případně tyto souhlasy získal před uzavřením této 

Smlouvy;  

 

f) Kupující není v úpadku či obdobné situaci podle jakéhokoli právního předpisu, není a nebylo 

proti němu vedeno insolvenční řízení či jeho ekvivalent podle jakéhokoli právního předpisu 

ani nebyl ustanoven insolvenční správce (nebo jiný obdobný subjekt) ohledně jakéhokoli 

majetku Kupujícího; 

 

g) uzavřením této Smlouvy se Kupující nedopouští porušení jakéhokoli ujednání, prohlášení či 

obdobného právního jednání, ve vztahu k jakékoli třetí osobě a v případech, kdy by hrozilo 

takové porušení, byly k uzavření této Smlouvy a všem jednáním realizovaným na základě této 

Smlouvy uděleny všechny potřebné či účelně vyžadované souhlasy příslušných třetích osob; 

 

h) u žádného příslušného Orgánu veřejné moci nebyl předložen návrh na zrušení, ani nebylo 

vydáno či schváleno rozhodnutí týkající se zrušení Kupujícího; 

 

i) Kupující není v likvidaci. 

  

8.4. Kupující se zavazuje zabezpečit, že všechna prohlášení a záruky uvedená v tomto článku budou ve 

všech ohledech pravdivá, úplná a správná až do dne právních účinků Vkladu a do dne splnění 

Podmínky výplaty. 

 

8.5. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že dle platného územního plánu je využití Nemovitostí 

následující: 

 

a) pozemky parc. č. 1389/1, 1389/2 a 1389/3 v katastrálním území Michle: VV - veřejné 

vybavení;  

 

b) pozemek parc. č. 3375/6 v katastrálním území Michle: VN - nerušící výroby a služeb; a dále 

 

 že byl podán podnět na změnu územního plánu ve vztahu k Nemovitostem označený jako ZMPLA 

P86/2020. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu veškerou součinnost rozumně 

požadovanou Kupujícím za účelem převzetí řízení o této změně územního plánu a dosažení takové 

změny, zejména se zavazuje předat Kupujícímu veškerou komunikaci s příslušnými orgány, včetně 

předložené dokumentace, případně udělit Kupujícímu plnou moc pro účely dosažení změny územního 

plánu. 

 

 

9. Převod vlastnického práva k Nemovitostem 

9.1. Vlastnické právo k Nemovitostem se všemi právy a povinnostmi přejde na Kupujícího jeho vkladem 

do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky Vkladu vznikají ke dni podání návrhu na Vklad 

u příslušného katastrálního úřadu. Do té doby jsou Smluvní strany svými smluvními projevy vázány. 
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10. Vkladové řízení 

10.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost při řízení o povolení Vkladu tak, aby 

návrhu na jeho zahájení mohlo být příslušným katastrálním úřadem beze zbytku vyhověno. V případě, 

že podanému návrhu na provedení Vkladu nebude z jakéhokoli důvodu vyhověno, zavazují se 

Smluvní strany takový důvod společně odstranit a podat nový návrh tak, aby byl naplněn účel této 

Smlouvy a došlo k převodu vlastnického práva k Nemovitostem na Kupujícího. Tento odstavec je plně 

oddělitelný od ostatních ustanovení této Smlouvy. 

 

10.2. Dojde-li k odmítnutí či zamítnutí návrhu na zahájení řízení o povolení Vkladu nebo bude-li toto řízení 

zastaveno či přerušeno a Smluvní strana, která to převážně nebo zcela způsobila, nevyvinula činnost 

nezbytnou k nápravě tohoto stavu, porušila povinnost dle této Smlouvy a druhá Smluvní strana je 

oprávněna od Smlouvy odstoupit, přičemž jsou Smluvní strany povinny vrátit si poskytnutá plnění. 

 

11. Předání Nemovitostí 

11.1. Smluvní strany prohlašují, že termínem předání a převzetí Nemovitostí je nejpozději 5. pracovní den 

ode dne výplaty Kupní ceny v souladu s čl. 5.1. této Smlouvy. Současně se stanoví, že nájemné až do 

dne provedení Vkladu náleží Prodávajícímu. 

 

12. Úhrada daní a poplatků 

12.1. Kupující se zavazuje zaplatit správní poplatek související se zahájením správního řízení ve věci 

povolení Vkladu podle této Smlouvy.   

 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato Smlouva se stane uzavřenou a platnou a účinnou dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami 

a představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá 

ústní i písemná ujednání Smluvních stran.  

 

 

13.2. Pro případ, že je tato Smlouva uzavírána bez současné přítomnosti obou Smluvních stran, Smluvní 

strany se ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku dohodly, že Smlouva není uzavřena, pokud 

některá ze Smluvních stran podepíše Smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť 

nepodstatného obsahu, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně 

písemně výslovně schválí. Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku.  

 

13.3. Nevynutitelnost, neplatnost či zdánlivost jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na ostatní 

ustanovení Smlouvy, je-li takové vadné ustanovení od zbývajících ustanovení Smlouvy oddělitelné. 

Nebylo-li by nevynutitelné, neplatné či zdánlivé ustanovení od zbývajících ustanovení oddělitelné, 

zavazují se Smluvní strany poskytnout si bezodkladně veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby 

uzavřely dodatek k této Smlouvě či úplné nové znění smlouvy, které bude svým významem a účelem 

odpovídat textu této Smlouvy, avšak nahradí původní vadné ustanovení novým zněním, které bude 

v maximálním dovoleném rozsahu odpovídat původnímu ujednání Smluvních stran dle této Smlouvy.   
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13.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 

jejich skutečné vůle prosté omylu, že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 

a že s obsahem této Smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 

 

13.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání 

Smluvních stran a každá Smluvní strana měla příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. 

 

13.6. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákony České 

republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Všechny spory vznikající z této Smlouvy 

a v souvislosti s ní budou rozhodovány před příslušným obecným soudem České republiky. 

 

13.7. Tato Smlouva byla sepsána v 3 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Kupující, 1 vyhotovení 

obdrží Prodávající, a 1 vyhotovení je určeno pro potřebu katastrálního úřadu.  

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 - LV č. 382 pro katastrální území Michle 

Příloha č. 2 - Přehled nájemních a podnájemních vztahů 

Příloha č. 3 – Notářský zápis (souhlas valné hromady s uzavřením smlouvy) 

 

Prodávající:      Kupující: 

 

V Praze dne ___. ___. 2022    V Praze dne ___. ___. 2022 

 

 

 

_______________________________________  _______________________________________ 

za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s.  za ZLT com s.r.o. 

Ing. Josef Moravec, předseda představenstva  ......................................................... 

(úředně ověřený podpis)      (úředně ověřený podpis)  
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Příloha č. 1  

LV č. 382 pro katastrální území Michle 
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Příloha č. 2  

Přehled nájemních a podnájemních vztahů 

 

[Bude doplněna xls tabulka] 
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Příloha č. 3  

Notářský zápis (souhlas valné hromady s uzavřením smlouvy) 


