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1 Úvod 

1.1 Tento protokol o kontrole obsahuje analýzu rizik, které smlouva či smlouvy obsahují, 
a jejich zhodnocení. Protokol dále obsahuje doporučení, která je dobré zvážit, než do 
vztahu s druhou smluvní stranou vstoupíte. Upozorňujeme ale, že doporučení jsou 
pouze našimi návrhy. Vždy je nutné počítat s tím, že i druhá smluvní strana má své 
zájmy, které hodlá chránit. Pro úspěšnou a pro obě strany bezpečnou realizaci 
smluvního vztahu bude nutné o doporučeních s druhou smluvní stranou vyjednávat 
a shodnout se na nich. Zvažte proto nabízená doporučení, a pakliže se pro ně 
rozhodnete, předložte je druhé smluvní straně. 

2 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 

2.1 V systému nahlížení do katastru nemovitosti (dále také jen „KN“) bylo zjištěno, 
že prodávající je vlastníkem nemovitých věcí (pozemků), na kterých má být dům 
postaven a které mají být zahradou k domu, a že na pozemcích vázne zástavní právo 
smluvní, kterému se věnují body 2.3 a 2.4 dále v protokolu.  

2.2 Ve SBKS je nesprávně uvedena spisová značka, pod kterou je prodávající zapsán 
v obchodním rejstříku, jako oddíl X vložka 11111. Podle obchodního rejstříku by ale 
spisová značka měla správně být Z 22222. Doporučujeme identifikaci prodávajícího 
uvést do souladu s obchodním rejstříkem. 

2.3 V čl. II. odst. 3 písm. a) SBKS je uvedeno zástavní právo váznoucí na pozemcích ve 
prospěch věřitele (banky) prodávajícího. Není ale blíže specifikováno, o jaké zástavní 
právo se jedná. Bylo by vhodné zástavní právo přesně specifikovat (jménem banky a 
případně datem uzavření zástavní smlouvy), aby bylo zřejmé, které zástavní právo na 
nemovitostech vázlo v okamžiku uzavření smlouvy a se kterým byl tedy kupující 
srozuměn (pro případ, že by na nemovitostech v mezidobí vzniklo další zástavní 
právo).  
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2.4 Před podpisem SBKS doporučujeme si od prodávajícího vyžádat potvrzení banky o 
způsobu zániku zástavního práva a zkontrolovat, zda závazek mezi prodávajícím jako 
dlužníkem a bankou jako zástavním věřitelem umožňuje zánik zástavního práva, jak 
jej předpokládá smlouva v čl. II. odst. 4 SBKS.  

2.5 Z čl. II. odst. 4 první věty SBKS  se zdá, že prodávající má v úmyslu nemovité věci zatížit 
vedle existujícího zástavního práva i dalším zástavním právem. To by mohlo být 
rizikové, protože v takovém případě si kupující nemůže předem ověřit, zda způsob 
zániku zástavního práva vyhovuje jeho zájmům.  

Doporučujeme proto trvat na změně formulace věty druhé čl. II odst. 4 SBKS na 
následující větu: „Budoucí prodávající se zavazuje, že zástavní věřitel – financující 
banka budoucího prodávajícího se vzdá svého zástavního práva na Předmětu budoucí 
koupě bez zbytečného odkladu – nejpozději do 30-ti pracovních dní – poté, co 
budoucí kupující zaplatí celou Kupní cenu vč. případných nedoplatků, bude uzavřena 
Kupní smlouva a bude podán návrh na povolení vkladu vlastnického práva dle Kupní 
smlouvy k příslušnému katastrálnímu úřadu.“  

Změna formulace je z právního hlediska významná, protože v případě původní 
formulace prodávající odpovídá pouze za to, že se přimluví u banky o zánik zástavního 
práva, kdežto u druhé formulace odpovídá za to, že se banka zástavního práva 
skutečně vzdá (§ 1769 občanského zákoníku). V případě druhé formulace se lze 
domáhat náhrady škody, které by kupujícímu vznikla z důvodu, že banka se svého 
zástavního práva nevzdala. 

Současně navrhujeme do čl. VI SBKS (týkající se odstoupení od smlouvy) doplnit, 
že v případě, že zástavní práva váznoucí na nemovité věci zřízená z důvodů na straně 
prodávajícího nezaniknout ve lhůtě podle čl. II odst. 4 SBKS, má kupující právo od 
Kupní smlouvy odstoupit.  

2.6 Doporučujeme zakotvit, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1888 odst. 2 
občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení přechází na nabyvatele nemovité věci 
i dluh, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovité věci, což kupující 
pochopitelně nechce.  

2.7 Druhá věta ustanovení čl. II odst. 5, kde je stanoveno, že smluvní strany se zavazují 
uzavřít Kupní smlouvu do 30. 9. 2015 za podmínky vydání kolaudačního souhlasu, 
je matoucí.  

Podmínky podání výzvy k uzavření Kupní smlouvy jsou stanoveny v čl. III. odst. 9 
(kolaudační souhlas, přidělení čísla popisného, uzavření či závazek uzavřít smlouvy o 
věcných břemenech). Tyto podmínky odeslání výzvy musí být splněny nejpozději do 
31. 12. 2016, jinak má kupující právo odstoupit od SBKS podle čl. VI. odst. 1 písm. a). 



 

 

 

Podmínky uzavření vlastní Kupní smlouvy jsou upraveny v čl. III. odst. 8 SBKS (do 30 
dní od doručení výzvy za podmínky zaplacení kupní ceny). 

Takto nastavené podmínky jsou v rozporu s tím, že se v čl. II. odst. 5 SBKS strany 
zavazují Kupní smlouvu uzavřít do 30. 9. 2015. Doporučujeme proto vypustit druhou 
větu čl. II odst. 5 SBKS (ostatně ani první věta nemá valný smysl, protože termín 
vydání kolaudačního souhlasu je orientační). 

2.8 Ve vymezení předmětu převodu (čl. III odst. 1 SBKS) jsou pozemek, kde má stát dům, 
a pozemek, který bude zahradou, vymezeny pomocí výměry a odkazu na přílohu 
smlouvy. Na druhou stranu ale tyto pozemky již byly vymezeny i v čl. I SBKS pod 
bodem 4. a 5. a to odkazem na katastr nemovitostí. Dvojí vymezení předmětu 
převodu zakládá nejasnost a nejednoznačnost. V případě rozporu by mohl být 
předmět smlouvy považován za neurčitý a proto i celá SBKS za neplatnou. Nic na tom 
nezmění prohlášení stran uvedené v čl. III odst. 2 SBKS v poslední větě. 
Doporučujeme proto vymezit pozemky pouze odkazem na katastr nemovitostí 
(který je spolehlivým veřejným zdrojem). 

2.9 S tím souvisí i problém čl. III. odst. 5 a 6 SBKS. Není důvod, proč by se měl pozemek 
měnit až o 7 % (malé změny jsou přípustné třeba z důvodu úpravy zaměření v KN). 
Pokud budou pozemky vymezeny odkazem na katastr nemovitostí, je předmět 
převodu vymezen jeho stavem v katastru nemovitostí. Pro strany smlouvy tak je 
jednoznačné, co je předmětem jejich vzájemného závazku.  

Doporučujeme proto vynechat části čl. III odst. 5 a 6 SBKS, které se týkají změn 
pozemků. 

2.10 V čl. III. odst. 6 SBKS je nejasná formulace znějící „(…) bude Kupní cena (…) zvýšena 
nebo snížena o procento tohoto rozdílu.“ Z této formulace se zdá, že by měla kupní 
ceny být změněna o 1 % z rozdílu, tedy například o 1 % z rozdílu 5 %, tedy o 0,05 %. 
To nedává smysl. Doporučujeme proto formulaci upravit takto: 

„(…) bude Kupní cena za Rodinný dům zvýšena nebo snížena o tolik procent, o kolik 
se liší předpokládaná a skutečná výměra.“ 

(část o pozemcích je z navrhované formulace s ohledem na bod 2.9 protokolu 
vynechána) 

2.11 V čl. III. odst. 7 SBKS doporučujeme s ohledem na bod 2.9 protokolu vynechat části, 
které se týkají změny pozemků.  

2.12 V čl. III. odst. 9 písm. c) SBKS je stanoveno, že uzavření smluv o věcných břemenech, 
mezi kterými jsou i věcná břemena nutná k užívání domu (smlouvy s dodavateli 
energií…), může prodávající dle své vůle nahradit závazkem tyto smlouvy uzavřít 
v budoucnu. Pokud se tak ale rozhodne učinit, mohlo by být ohroženo užívání domu 
kupujícím, až ho převezme. Doporučujeme proto stanovit, že prodávající se zavazuje, 



 

 

 

že v takovém případě uzavře všechny smlouvy, které jsou potřebné k řádnému 
užívání domu kupujícím, v takové době, aby kupující mohl dům po převzetí v plné 
míře užívat, včetně dodávek služeb a energií. 

2.13 Čl. IV odst. 3 SBKS upravuje placení kupní ceny. Kupní cena je z velké části hrazena 
vůbec před tím, než je dům postaven a než je uzavřena kupní smlouva, což je pro 
kupujícího rizikové. Chápeme ale, že prodávající provádí výstavbu domů a peníze od 
kupujících pravděpodobně používá na financování výstavby.  

Doporučujeme proto alespoň poslední část kupní ceny [dle čl. IV. odst. 3 písm. d) 
SBKS] platit prostřednictvím úschovy (poskytnuté advokátem, notářem nebo 
bankou). Úschova umožňuje, aby byly peněžní prostředky složeny u nezávislé osoby 
a vydány až po splnění stanovených podmínek, což je bezpečné pro obě smluvní 
strany. Typicky je touto podmínkou podání návrhu na vklad vlastnického práva nebo 
zápis vlastnického práva v KN ve prospěch kupujícího. Prodávající je tím navíc 
motivován, aby své závazky ze smlouvy plnil včas, protože je na jejich splnění navázán 
i okamžik, kdy obdrží peníze. 

2.14 V čl. IV. odst. 3 písm. g) SBKS je upraveno, že kupující se zavazuje zaplatit daň z nabytí 
nemovité věci v případě, že se plátcem daně z důvodu změny legislativy stane on. 
Toto ustanovení nedůsledně označuje kupujícího jako „zájemce“ namísto „budoucího 
kupujícího“. Změna plátce daně skutečně nastane od 1. 4. 2016. V současné době 
musí daň zaplatit prodávající, v době uzavření smlouvy to tedy pravděpodobně bude 
kupující. Fakticky se tak cena za nemovitost pro kupujícího zvýší o částku daně.  

Pokud by se tomuto chtěl kupující vyhnout, navrhujeme zakotvit, že pokud se plátcem 
daně stane z důvodu změny legislativy kupující, poníží se o tuto částku daně kupní 
cena.  

2.15 V čl. V odst. 3 SBKS je stanovena lhůta pro opravu drobných vad a nedodělků na 30 
pracovních dní. Není ale zřejmé, od kdy se počítá. Doporučujeme proto doplnit, 
že jde o lhůtu 30 pracovních dní od vytknutí drobných vad a nedodělků. 

2.16 V čl. V odst. 4 SBKS je věta, která je nesmyslná a pravděpodobně má znít: 
„Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě nezávislého experta, vybere experta ze 
seznamu soudních znalců budoucí kupující. Na základě odborného posouzení 
vybraného nezávislého experta bude soupis nedodělků a vad rozdělen na vady či 
nedodělky, které brání užívání Rodinného domu a drobné vady či nedodělky.“ 

Ve stejném ustanovení je znovu stanovena lhůta pro odstranění drobných vad a 
nedodělků. Doporučujeme pro jasnost a přehlednost tuto duplicitně stanovenou 
lhůtu vymazat.  



 

 

 

2.17 Čl. V odst. 5 a 6 SBKS upravují podmínky předání předmětu převodu, ale jejich 
konstrukce je matoucí. Doporučujeme je spojit do jednoho odstavce v tomto znění: 

„Budoucí prodávající se zavazuje předat Předmět budoucí koupě a klíče k Rodinnému 
domu budoucímu kupujícímu a budoucí kupující se zavazuje Předmět budoucí koupě 
a klíče k Rodinnému domu převzít nejpozději do 14 pracovních dní od toho, kdy byla 
uzavřena Kupní smlouva, byl podán návrh na vklad vlastnického práva k Předmětu 
budoucí koupě dle Kupní smlouvy do katastru nemovitostí a budoucí kupující uhradil 
budoucímu prodávajícímu 100% Kupní ceny dle této smlouvy včetně přípočtů a ceny 
za provedení Klientských změn či dalších poplatků v této smlouvě uvedených. 
O předání Rodinného domu a klíčů bude sepsán mezi smluvními stranami protokol. 
Předáním Rodinného domu a podepsáním uvedeného protokolu platí, že byl předán 
celý Předmět budoucí koupě, tedy i Zahrady apod. Předmět budoucí koupě je budoucí 
kupující povinen převzít i s případnými drobnými vadami či nedodělky, které nebrání 
jeho užívání, a pokud Předmět budoucí koupě nepřevezme bez zavinění budoucího 
prodávajícího, je povinen budoucímu prodávajícímu zaplatit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení.“ 

(část o smluvní pokutě je zkopírována jen pro jasnost a její znění a výši doporučujeme 
upravit, viz bod 2.19 protokolu) 

2.18 Čl. V odst. 4 SBKS upravuje předběžnou prohlídku hotového domu, která je spojena 
s vytýkáním vad a jejich opravou. Podle občanského zákoníku je kupující povinen 
provést prohlídku předmětu převodu při předání a je povinen vytknout všechny 
zjevné vady (tedy zjistitelné vady) a od tohoto okamžiku také běží lhůty k uplatnění 
práv z vadného plnění (tedy okamžik, který upravuje čl. V odst. 5 a 6 SBKS). SBKS v čl. 
V odst. 4 SBKS sice zavádí prohlídku, která má být provedena po dokončení výstavby, 
nicméně tím není vyloučena prohlídka podle zákona a ani tím není změněno, kdy mají 
být vytknuty vady a od kdy běží lhůta k právům z vadného plnění. Doporučujeme 
proto k převzetí domu podle čl. V odst. 5 a 6 SBKS přibrat technického inspektora 
(dlouhodobě spolupracujeme se společností www.bytecheck.cz) a předmět převodu 
pořádně prohlédnout a vytknout všechny zjištěné vady a nechat je zapsat do 
předávacího protokolu. 

2.19 Smluvní pokuta uvedená v čl. V odst. 6 SBKS za nepřevzetí předmětu převodu je 
nepřiměřeně vysoká a naopak prodávajícímu není stanovena žádná sankce, pokud je 
v prodlení s předáním předmětu převodu. Z podstaty věci nevzniká prodávajícímu 
žádná škoda, pokud kupující předmět převodu nepřevezme včas. Navíc podle 
občanského zákoníku přechází nebezpečí škody na kupujícího i v případě, že si věc 
nepřevezme, ačkoliv si ji dle dohody stran převzít měl a prodávající mu to umožnil. 
Ani z tohoto hlediska proto prodávajícímu nepřevzetím domu kupujícím nevzniká 
riziko. Není tedy důvod toto zajišťovat smluvní pokutou. Naopak kupujícímu může 



 

 

 

vznikat škoda (nemůže bydlet), pokud je prodávající v prodlení s předáním předmětu 
převodu, a prodlení prodávající má proto smysl smluvní pokutou zajistit. 

Doporučujeme proto smluvní pokutu v případě prodlení s předáním domu ze strany 
kupujícího vypustit nebo alespoň podstatně snížit a naopak stanovit smluvní pokutu 
prodávajícímu v případě, že se s povinností dům předat dostane do prodlení on. 
Rozumná výše pokuty se nám zdá být 0,05 % z Kupní ceny za každý i započatý den 
prodlení. 

2.20 V čl. V odst. 8 SBKS je stanoveno, že si Zhotovitel Rodinného domu ponechá záruční 
listy od jednotlivých dodavatelů. Je otázkou, zda by nemělo být spíše stanoveno, 
že si záruční listy ponechá budoucí prodávající (pravděpodobně jde o jeden a tentýž 
subjekt). Nehledě na to,  že podle čl. VIII odst. 1 poskytuje prodávající kupujícímu 
záruku v trvání 36 měsíců, nestanoví-li záruka dodavatele jinak, zdá se rozumné, aby 
kupující obdržel alespoň kopie záručních listů, aby měl vůbec přehled, jaké záruky a 
v jaké délce mu svědčí. 

2.21 V celém čl. VI SBKS je u každého odstoupení od smlouvy stanoveno, že účinky 
nastávají ex nunc, tedy od okamžiku účinnosti odstoupení. Tohle je ale matoucí. 
Podstata odstoupení od smlouvy je, že se smlouva mezi stranami ruší a strany si mají 
vydat to, co si vzájemně plnily. Ruší se tedy smlouva od počátku (tedy v právní latinské 
terminologii ex tunc). Nedává proto smysl, že by měly účinky odstoupení od smlouvy 
nastat až ex nunc, jak stanoví smlouva. Doporučujeme proto vymazat všechny části 
čl. VI SBKS, kde je stanoveno, že účinky odstoupení od smlouvy nastávají ex nunc.  

Stejně je nesmyslné ustanovení o účincích odstoupení od smlouvy ex nunc použito i 
v čl. VII odst. 7 SBKS. 

2.22 V čl. VI. odst. 1 písm. c) SBKS doporučujeme pro jasnost nahradit slova „jeho straně“ 
slovy „na straně prodávajícího“. 

2.23 Do čl. VI. odst. 1 SBKS doporučujeme doplnit právo kupujícího na odstoupení 
od smlouvy v případě, že by v Kupní smlouvě (jejíž znění předkládá prodávající) byly 
kupujícímu stanoveny povinnosti, které nejsou předpokládány touto smlouvou nebo 
právním řádem, nebo pokud Kupní smlouva omezuje práva kupujícího, která vyplývají 
z této smlouvy nebo právního řádu. Doporučujeme to z důvodu, že předložená 
smlouva je smlouvou o smlouvě budoucí a nikoliv přímo kupní smlouvou a znění 
kupní smlouvy bude kupujícímu předkládat prodávající.  

2.24 Do článku VI. odst. 1 SBKS by měla být případně doplněna možnost odstoupení 
od smlouvy navržená v bodu 2.5 protokolu. 

2.25 Čl. VI. odst. 2 SBKS upravuje, co má být prodávajícím vráceno v případě odstoupení 
od smlouvy kupujícím. Ustanovení ale nezmiňuje poplatky či navýšení ceny za 
klientské změny. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy pro důvody v čl. VI odst. 



 

 

 

1 SBKS, tedy z důvodů na straně prodávajícího, měly by mu být vráceny i případné 
poplatky za klientské změny. 

2.26 V čl. VI odst. 4 SBKS, kde je upraveno odstoupení od smlouvy prodávajícím, je špatné 
formátování a jednotlivé odrážky nejsou označeny abecedně. Je vhodné provést 
opravu.  

K odrážce první [písm. a)] doporučujeme stanovit možnost na odstoupení od smlouvy 
až po delším prodlení – například až po 30 dnech prodlení. Možnost odstoupit od 
smlouvy za jakékoliv prodlení, třeba i jeden den, je zbytečně přísné. 

K třetí odrážce [nyní písm. b), ale správně by se mělo jednat o písm. c)] doporučujeme 
doplnit „z důvodů výlučně na straně budoucího kupujícího“. Jinak by prodávající mohl 
odstoupit i v případě, že důvody neuzavření kupní smlouvy nebudou vinou 
kupujícího.  

Stejnou úpravu (doplnění slov „z důvodů výlučně na straně budoucího kupujícího“) 
navrhujeme doplnit i do následujícího odstavce 5, kde jsou upraveny smluvní pokuty.  

2.27 Čl. VI odst. 5 SBKS obsahuje úpravu smluvních pokut. Na základě písm. a) se může 
prodávající domáhat smluvní pokuty ve výši 10 % kupní ceny, pokud je kupující 
v prodlení s placením kupní ceny. Takto paušálně stanovená vysoká pokuta je 
nepřiměřená. Doporučujeme v případě prodlení s placením kupní ceny stanovit 
procentuální pokutu (např. 0,05 %) za každý den prodlení. Případně může být 
paušální pokuta stanovena (stejně jako je navrženo pro odstoupení od smlouvy 
v bodu 2.25 protokolu) až po uplynutí delší doby prodlení – například 30 dní prodlení, 
pokud prodávající využije práva na odstoupení od smlouvy.  

2.28 Upozorňujeme, že čl. VI odst. 8 SBKS, kde je v poslední větě stanoveno, že úvěrující 
banka vydá prodávajícímu potvrzení o zániku zástavního práva, pokud jí budou 
uhrazeny všechny její nároky, nezavazuje banku. Banka není stranou smlouvy a 
nemohou jí ze smlouvy plynout žádné závazky. Vzhledem k tomu, že jde o ustanovení 
směrované ve prospěch prodávajícího, není pro kupujícího rizikové. 

2.29 V čl. VII odst. 5 SBKS je stanoveno, že se lhůty k plnění prodávajícím prodlužují, pokud 
prodlení vzniklo z důvodů průtahů na straně správních orgánů a podobně. Není 
vyloučeno, že takové prodlení nastane, a může trvat dlouhou dobu. Není v zájmu 
kupujícího, aby musel čekat na dům nepřiměřeně dlouho. Doporučujeme proto 
stanovit nejzazší termín, do kdy musí být dům a zahrada předány kupujícímu, nehledě 
na prodlužování v tomto odstavci, jinak má kupující právo od smlouvy odstoupit.  



 

 

 

3 Závěr 

3.1 Smlouva obsahuje řadu problematických ustanovení, která jsou nejasná, matoucí a 
přinášejí tak rizika jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. V zájmu vyjasnění 
vzájemných práv a povinností mezi stranami doporučujeme proto zvážit výše 
navržené úpravy. 

3.2 Smlouva je pro kupujícího nevyvážená z hlediska smluvních pokut. Některé pokuty, 
které jsou stanoveny ve prospěch prodávajícího, nedávají smysl a naopak některá 
rizika kupujícího nejsou smluvními pokutami vůbec zajištěna. Doporučujeme proto 
jednat o vypuštění některých smluvních pokut, případně o jejich výši a o zakotvení 
dalších smluvních pokut ve prospěch kupujícího. 

3.3 Obecně za riziko pro kupujícího považujeme to, že je kupní cena hrazena v celé výši 
před uzavřením kupní smlouvy či vůbec před tím, než je dům hotov, přímo na účet 
prodávajícího. S ohledem na to, že prodávající provádí výstavbu domů a 
pravděpodobně ji z prostředků od kupujících financuje, nebude prodávající s velkou 
pravděpodobností ochoten ze svých požadavků slevit. Navrhujeme proto s ním 
jednat alespoň o úhradě poslední části kupní ceny prostřednictvím úschovy.  

 

V Brně dne 19. 2. 2016 

 

 
      KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o. 

Mgr. Jiří Helán, advokát 

 


