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Č. smlouvy: [●] 
variabilní symbol: ……[●] 

 

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 
(„SBK BYX“) 

 
uzavřená mezi: 
 
Rezidence Letňany 22 s.r.o.  
se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 14118637, společností zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360756 
zastoupenou Ing. Martinem Kubištou, jednatelem 
bankovní spojení: č. ú. [BUDE DOPLNĚNO] vedený u [BUDE DOPLNĚNO] 
 
(dále jen „Budoucí prodávající“) 
 
a 
 
varianta č. 1 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
e-mail: 
 
varianta č. 2 
manželi 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
 
spolu s 
 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
e-mail: 
 
varianta č. 3 
společností 
 
Obchodní firma:  
IČ:  
se sídlem:  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v……. , v oddílu……, vložka ………. 
zastoupená: ……………………. 
e-mail: 
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varianta č. 4 
Budoucími spoluvlastníky 
  
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trtvale bytem: 
velikost  spoluvlastnického podílu: ...../...... 
 
spolu s  
 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trtvale bytem: 
velikost  spoluvlastnického podílu: ...../...... 
e-mail: 
 
Doručovací adresa:………………….. /je-li odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla/ 
 
(dále jen „Budoucí kupující“, Budoucí prodávající a Budoucí kupující jsou dále také společně nebo 
samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“) 
 
uzavírají následující Smlouvu o budoucí kupní smlouvě (dále jen „Smlouva“): 

 

1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
 
1.1 Níže uvedené výrazy použité ve Smlouvě se budou vykládat následujícím způsobem, pokud ze 

znění Smlouvy nevyplývá jednoznačně jinak: 
 
„Bytový dům“ znamená bytový dům „Letnian“, který Budoucí prodávající vystaví na pozemcích parc. 

č. 629/707, 629/708 a 629/713, vše v katastrálním území Letňany, dle stavebního 
povolení č.j. 28840/2022 OVÚR vydaného Úřadem městské části Praha 9 – stavebním 
úřadem dne 31. 5. 2022, s nabytím právní moci k 8. 7. 2022, a ve kterém se bude 
nacházet Bytová jednotka; situace území s vyznačením obrysu Bytového domu je 
součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 5;  

„Bytová 
jednotka“ 

znamená jednotku specifikovanou v Příloze č. 1 (Karta jednotky) této Smlouvy, jejíž 
součástí jsou byt a podíl na společných částech; Půdorysný plán bytu a podlaží 
Bytového domu, v němž je byt umístěn, je graficky vyznačen v Příloze č. 4; 

„NS BYX“ je nájemní smlouva, k jejímuž uzavření má dojít na základě SBN BYX a dle níž bude 
Budoucí kupující užívat Bytovou jednotku jako nájemce před jejím převodem do 
vlastnictví Budoucího kupujícího v rámci Programu BYX; 

„Okolní 
pozemek“ 

znamená pozemky, které budou geometrickým plánem event. odděleny od 
stávajícího pozemku parc. č. 629/708 anebo 629/713 v k.ú. Letňany, obec Praha, 
tak jak je vyznačeno na situaci území, jež tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy a které 
mohou tvořit společnou část jako součást Bytové jednotky; 
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„Podmínky BYX“ je smluvní dokument s názvem „Popis programu a všeobecné obchodní podmínky“ 
vymezující práva a povinnosti Smluvních stran, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy a 
její nedílnou součástí; 

„Pozemek“ znamená pozemek, který bude geometrickým plánem oddělen od stávajícího 
pozemku parc. č. 629/707 v k.ú. Letňany, obec Praha, tak jak je vyznačeno na situaci 
území, jež tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy, jehož součástí bude Bytový dům, a který 
bude společnou částí;  

„Program BYX“ má význam uvedený v Podmínkách BYX, když účelem Programu BYX je pronájem a 
následný odkup Bytové jednotky Budoucím kupujícím na základě principu „nájmem 
k vlastnictví“ (rovněž „rent to own“); 

„Prohlášení 
vlastníka“ 

znamená prohlášení vlastníka Bytového domu, učiněné v souladu s Občanským 
zákoníkem, kterým dojde k vymezení jednotek v Bytovém domu (Pozemku), včetně 
Bytové jednotky; 

„Protokol“ znamená písemný protokol, který bude sepsán mezi Smluvními stranami o prohlídce 
a předání Bytové jednotky Budoucímu kupujícímu; 

„SBN BYX“ je smlouva o budoucí nájemní smlouvě uzavíraná v rámci Programu BYX současně 
s uzavřením této Smlouvy, jehož předmětem je ujednání podmínek budoucího nájmu 
Bytové jednotky Budoucím kupujícím na základě NS BYX; 

„KS BYX“ znamená smlouvu, na základě které bude převedeno vlastnické právo k Bytové 
jednotce na Budoucího Kupujícího;  

„Dokumentace 
BYX“ 

je soubor smluvních dokumentů, na jejichž základě dochází k účasti Budoucího 
kupujícího v Programu BYX, jak jsou vymezeny v čl. 2.2 níže; 

„Standardní 
provedení“  

znamená základní provedení a vybavení Bytové jednotky, které je zahrnuto v Kupní 
ceně sjednané dle této Smlouvy; popis Standardního provedení je uveden v Příloze 
č. 6 této Smlouvy;  

„Výzva k převzetí 
Bytové jednotky“ 

znamená písemnou výzvu Budoucího prodávajícího k převzetí Bytové jednotky 
Budoucím kupujícím učiněnou v souladu s ustanoveními čl. 7.1 této Smlouvy;  

„Výzva 
k uzavření KS 
BYX“ 

znamená písemnou výzvu k uzavření KS BYX, která bude učiněna v souladu s čl. 3.3 
této Smlouvy;  

„RS BYX“ BUDE-LI UZAVŘENA: [je rezervační smlouva, kterou mezi sebou Smluvní strany 
uzavřely před podpisem této Smlouvy a na základě které uhradil Budoucí kupující 
Rezervační poplatek;] 

„Odkládací 
podmínky“ 

mají význam uvedený v čl. 3.3 této Smlouvy; 

„Jednotkové 
ceny“ 

mají význam uvedený v čl. 5.4; 

„Kupní cena“ je uvedena v čl. 5.1. 

1.2 V rozsahu neupraveném touto Smlouvou se dále použijí definice uvedené v čl. 1.1 Podmínek BYX. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
2.1 Budoucí prodávající prohlašuje, že:  
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(i) je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 629/707, 629/708 a 629/713, vše v katastrálním 
území Letňany, obec Praha, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl. 
m. Prahu, katastrální pracoviště Praha,  

(ii) je stavebníkem Bytového domu, který na pozemcích uvedených v odst. (i) výše vystaví, 
(iii) Bytový dům (který bude součástí Pozemku) po jeho dokončení a kolaudaci rozdělí 

Prohlášením vlastníka v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku na 
jednotlivé jednotky a určí společné části, včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech.  

2.2 Smluvní strany konstatují, že současně s touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní uzavřely další 
smluvní ujednání tvořící Dokumentaci BYX, na jejímž základě vznikne Budoucímu kupujícímu právo 
stát se nájemcem Bytové jednotky. Tato Smlouva stanoví podmínky, za kterých Budoucímu 
kupujícímu vznikne právo na odkoupení Bytové jednotky v souladu s touto Smlouvou a za 
podmínky řádného plnění Dokumentace BYX. Dokumentaci BYX tvoří následující smluvní 
dokumenty: 
(i) tato Smlouva a její přílohy, včetně Podmínek BYX; 
(ii) SBN BYX, případně NS BYX, jakmile bude tato uzavřena; 
(iii) KS BYX. 

2.3 Smluvní strany konstatují, že obchodním účelem této Smlouvy je nabytí Bytové jednotky Budoucím 
kupujícím v rámci Programu BYX, jak je tento popsán zejména v Podmínkách BYX a dalších 
částech Dokumentace BYX, na základě principu „nájmem k vlastnictví“. Budoucí kupující bere na 
vědomí, že plnění povinností dle Dokumentace BYX je považováno za povinnost dle této Smlouvy 
a její porušení může vést k uplatnění sankčních ujednání dle této Smlouvy, zejména dle čl. 12, 
případně vést k odstoupení od této Smlouvy dle čl. 13 ze strany Budoucího prodávajícího. 

2.4 Smluvní strany sjednávají, že je povinností Budoucího kupujícího zajistit, aby byly po celou dobu 
trvání Programu BYX dodržovány povinnosti podle Dokumentace BYX, včetně plnění povinností 
z NS BYX od jejího uzavření do konce Doby trvání BYX. 

2.5 Ujednání této Smlouvy nahrazují a ruší veškerá ujednání RS BYX s tím, že uzavřením této Smlouvy 
a SBN BYX dochází ke splnění povinností na základě RS BYX.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího prodávajícího a Budoucího kupujícího uzavřít za 

podmínek stanovených touto Smlouvou, jakož i Dokumentací BYX, zejména Podmínkami BYX, KS 
BYX, kterou bude na Budoucího kupujícího převedeno vlastnické právo k Bytové jednotce. Vzorové 
znění KS BYX tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že k datu uzavření této Smlouvy nelze uvést veškeré 
údaje KS BYX ani veškeré údaje týkající se Bytové jednotky. Tato okolnost nemá vliv na platnost 
či závaznost této Smlouvy a závazků z ní vycházejících. Vymezení obsahu KS BYX v této Smlouvě 
považují za dostatečně určité. 

3.3 Smluvní strany se zavazují uzavřít KS BYX nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy Budoucí 
prodávající písemně vyzve Budoucího kupujícího k jejímu uzavření. Budoucí prodávající je povinen 
zaslat písemnou Výzvu k uzavření KS BYX Budoucímu kupujícímu nejpozději 2 (dva) měsíce před 
uplynutí Doby trvání BYX, pokud budou splněny veškeré následující Odkládací podmínky: 
(i) Dojde k uzavření Dokumentace BYX (s výjimkou KS BYX) a tato dokumentace bude platná 

a účinná; a 
(ii) na dokončenou stavbu Bytového domu bude vydán pravomocný kolaudační 

souhlas/rozhodnutí; a  
(iii) bude vyhotoveno Prohlášení vlastníka, jímž bude vymezena Bytová jednotka, a toto bude 

vloženo do katastru nemovitostí; a  
(iv) Budoucím kupujícím bude zaplacena Úvodní záloha, případně Další záloha ve sjednané výši 

(včetně příslušné částky DPH); a 
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(v) Budoucí kupující v souladu s Podmínkami BYX řádně hradil v rámci Měsíčních plateb BYX 
veškeré Dílčí úhrady Kupní ceny v souladu s veškerými příslušnými Rozpisy měsíčních plateb, 
případně Budoucí kupující splní podmínky pro předčasný převod vlastnictví Bytové jednotky; 
a 

(vi) Budoucí kupující řádně uhradil veškeré další platby na základě Dokumentace BYX s výjimkou 
Doplatku a neporušil ani neporušuje své povinnosti na základě Dokumentace BYX. 

3.4 Budoucí prodávající se zavazuje, že ke dni uzavření KS BYX nebudou na Bytové jednotce váznout 
věcná břemena, zástavní práva ani jiná věcná práva či užívací práva třetích osob, která by 
omezovala výkon vlastnického práva, s výjimkou práv vyplývajících z právních předpisů a práv 
zapsaných v katastru nemovitostí, zejména:  
(i) práv, která vyplývají z platných právních předpisů, a event. věcných práv zřízených za účelem 

vstupu, průjezdu anebo užívání, a ze smluv se správci sítí a dodavateli technických zařízení, 
nezbytných pro provoz Bytového domu, rozvodů médií, vedení inženýrských sítí apod.,  

(ii) zástavního práva, závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh 
a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého, zřízených ve prospěch 
Financující banky k zajištění úvěru poskytnutého za účelem spolufinancování výstavby 
Bytového domu,  

(iii) zástavních práv k ostatním jednotkám v Bytovém domě a k nim náležejícím spoluvlastnickým 
podílům na společných částech, event. ke spoluvlastnickému podílu na Pozemku nebo 
Okolním pozemku, zřízených k zajištění hypotečních úvěrů ostatních (budoucích) kupujících 
jednotek v Bytovém domě,  

(iv) [případného zástavního práva zřízeného Budoucím prodávajícím ve prospěch hypotéční banky 
k zajištění Hypotečního úvěru poskytnutého Budoucímu kupujícímu na zaplacení Kupní ceny 
nebo její části]. 

3.5 Budoucí prodávající se v případě, že ke dni splnění Odkládacích podmínek budou na Bytové 
jednotce dle této Smlouvy váznout zástavní práva a závazky uvedené v odst. 3.4(ii) zřízené ve 
prospěch Financující banky, zavazuje poté, co bude Budoucím kupujícím v plné výši zaplacena 
Kupní cena a případné platby za provedené Klientské změny, zajistit, aby bylo zástavním věřitelem 
(Financující bankou) vydáno prohlášení o vzdání se zástavního práva k Bytové jednotce 
(potvrzujícího zároveň, že v důsledku zániku zástavních práv došlo i k zániku závazku nezajistit 
zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního 
práva na místo starého) tak, aby mohl být Budoucím kupujícím podán návrh na výmaz tohoto 
zástavního práva z katastru nemovitostí, a to ne později než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne, 
kdy bude uzavřena KS BYX a uhrazena celá Kupní cena (včetně DPH a případných plateb za 
provedené Klientské změny). Budoucí prodávající předloží Budoucímu kupujícímu písemné 
potvrzení Financující banky o připravenosti, po úplném zaplacení Kupní ceny sjednané touto 
Smlouvou a event. platby za provedené Klientské změny, ke vzdání se zástavního práva k Bytové 
jednotce dle této Smlouvy. 

3.6 Budoucí prodávající se zavazuje vyvinout veškeré úsilí nezbytné pro splnění těch Odkládacích 
podmínek, jejichž splnění je schopen ovlivnit. Budoucí prodávající je povinen uzavřít KS BYX 
v případě, že Budoucí kupující řádně plní své povinnosti z Dokumentace BYX (zejména řádně hradí 
veškeré platby, rovněž ty splatné po doručení Výzvy k uzavření KS BYX); v opačném případě 
povinnost Budoucího prodávající uzavřít KS BYX zaniká. 

4. PŘEDMĚT BUDOUCÍHO PŘEVODU  
4.1 KS BYX bude na Budoucího kupujícího převedena Bytová jednotka, tj. jednotka č. [●], jejíž popis 

(včetně popisu jednotlivých místností a případně i sklepní kóje/sklepa, balkonů, teras, Parkovacího 
stání a Předzahrádky jako společných částí) je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy (Karta jednotky).  

4.2 Nedílnou součástí Bytové jednotky je rovněž spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité 
věci, který zahrnuje podíl na společných částech (Bytového domu, který se stane součástí 
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Pozemku, případně dalších pozemků), stanovený v souladu s obecně závaznými předpisy 
v Prohlášení vlastníka, přičemž předpokládaná výše tohoto podílu je uvedena v Kartě jednotky.  

4.3 Součástí Bytové jednotky může být rovněž podíl na Okolním pozemku ve výši odpovídající 
spoluvlastnickému podílu na společných částech nemovité věci. 

4.4 Budoucí kupující bere na vědomí, že výměry uvedené v Kartě jednotky představují přepokládané 
podlahové plochy místností či pozemků, přičemž skutečná výměra bude zjištěna po zaměření 
stavby Bytového domu po jeho dokončení včetně dokončení úprav souvisejících pozemků a jejich 
zaměření.  

5. KUPNÍ CENA  
5.1 Kupní cena za Bytovou jednotku je sjednána dohodou Smluvních stran a činí celkem:  

 
[●] Kč (slovy [●] korun českých) (bez DPH).  
 
Budoucí kupující bere na vědomí, že ke Kupní ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných 
právních předpisů. (K datu uzavření této Smlouvy je celková Kupní cena včetně 15 % DPH vyčíslena 
na částku [●] Kč.) Budoucí kupující bere na vědomí, že Kupní cena byla stanovena s ohledem na 
to, v jaké výši a v jakém termínu se Budoucí kupující zavázal uhradit Úvodní zálohu, resp. Další 
zálohu. V případě prodlení s úhradou Úvodní zálohy, případně Další zálohy je Budoucí prodávající 
oprávněn upravit Kupní cenu, resp. odebrat zvýhodnění (snížení Kupní ceny), a to v souladu se 
vzorcem dle čl. 5.3 Podmínek BYX. 

5.2 Kupní cena zahrnuje Standardní provedení Bytové jednotky. V případě uplatnění Klientských změn 
se Budoucí kupující zavazuje uhradit jejich cenu v souladu s Podmínkami BYX. 

5.3 Smluvní strany sjednávají, že v případě, že se bude skutečná celková Čistá podlahová plocha 
Bytové jednotky, resp. plocha terasy nebo balkonu, po jejím dokončení lišit od předpokládané 
celkové Čisté podlahové plochy Bytové jednotky, resp. terasy nebo balkonu, uvedených v Kartě 
jednotky nejvýše o +/-3.0 % (plus nebo minus tři celá nula desetin procenta) včetně, nemá tato 
skutečnost vliv na výši Kupní ceny. [EVENT. PRO PŘÍPAD BYTŮ S PRÁVEM UŽÍVAT 
PŘEDZAHRÁDKU: Smluvní strany dále rovněž sjednávají, že v případě, že se bude skutečná výměra 
Předzahrádky (náleží-li její užívání k Bytové jednotce dle této Smlouvy) lišit od výměry uvedené 
v Kartě jednotky nejvýše o +/- 8.0 % (plus nebo minus osm celých nula desetin procent) včetně, 
nemá tato skutečnost vliv na výši Kupní ceny.]      

5.4 Bude-li se skutečná celková Čistá podlahová plocha Bytové jednotky, resp. terasy nebo balkonu 
po jejím dokončení lišit směrem nahoru nebo dolů o více než 3,0 %, a v případě Předzahrádky 
o více než 8.0 %, pak dojde k úpravě Kupní ceny o rozdíl ve skutečné výměře oproti předpokládané 
(přesahující výše uvedené limitní kritérium), který bude vypočten užitím Jednotkové ceny té části 
Bytové jednotky, resp. terasy, balkonu či Předzahrádky, jejíž výměra se liší od té uvedené v Kartě 
jednotky, a tento bude odečten nebo přičten k původně sjednané Kupní ceně. Smluvní strany 
sjednávají, že pro úpravu Kupní ceny – stanovení částky rozdílu (zvýšení/snížení) Kupní ceny, bude 
užito těchto stanovených Jednotkových cen:  
(i) jednotková cena ve výši [●] Kč za každý metr čtvereční výměry (m2) Čisté podlahové plochy 

Bytové jednotky; resp. 
(ii) jednotková cena ve výši [●] Kč za čtvereční metr (m2) plochy terasy/balkonu/Předzahrádky;  
Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude připočtena v příslušné, aktuálně platné výši. 

5.5 Smluvní strany sjednaly povinnost upravit Kupní cenu v případě, že k datu podpisu KS BYX dojde 
ke změně (či změně v interpretaci) příslušných právních předpisů, které budou mít přímou 
souvislost s plněním dle této Smlouvy nebo dle KS BYX a stanovením a/nebo úhradou Kupní ceny, 
zejména v případě zavedení jiné daně a stanovení nové daňové povinnosti, kterou by byl Budoucí 
prodávající povinen nést v souvislosti s převodem Bytové jednotky. Budoucí kupující se 
v souvislosti s takovou event. úpravou Kupní ceny zavazuje uhradit celou částku Kupní ceny, 
včetně příslušné DPH.  
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5.6 Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení o korekci Kupní ceny dle odst. 5.3 a 5.4 výše, Budoucí kupující 
bere na vědomí, že projekční rozvoj Bytového domu a jeho realizace může vést k drobným 
odchylkám v provedení Bytové jednotky oproti grafickému vyobrazení Bytové jednotky v Kartě 
jednotky, která není a nebude důvodem pro odmítnutí převzetí Bytové jednotky na základě NS BYX, 
resp. pro odmítnutí uzavření KS či změnu Kupní ceny . 

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1 Budoucí kupující se zavazuje uhradit Kupní cenu, včetně příslušné DPH, na účet Budoucího 

prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy v následujících splátkách: 
(i) Úvodní záloha ve výši stanovené v Rozpisu měsíčních plateb, který je Přílohou č. 3, je splatná 

do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy na účet Budoucího prodávajícího uvedený v záhlaví 
této Smlouvy pod variabilním symbolem uvedeným tamtéž; 

(ii) [BUDE-LI SJEDNÁNA:] [Další záloha/y ve výši [ ], je/jsou splatné nejpozději do [nejzazší 
termín pro dopad do korekce Kupní ceny: 1 měsíc před termínem kolaudace Bytového domu], 
a to na základě výzvy Budoucího prodávajícího, nebude-li dohodnuto jinak;] 

(iii) Dílčí úhrady kupní ceny hrazené v rámci Programu BYX ve výši stanovené v Rozpisu 
měsíčních plateb, který je součástí Přílohy č. 3. Výše Měsíčních plateb BYX, včetně výše 
Dílčích úhrad kupní ceny může být v pravidelných půlročních (tj. pravidelně k 1. 1. a 1. 7. 
každého roku) intervalech aktualizována v souladu s Podmínkami BYX, a na základě 
Smluvními stranami odsouhlaseného (není-li v Dokumentaci BYX dohodnuto jinak) 
upraveného Rozpisu měsíčních plateb;  

(iv) Doplatek Kupní ceny představuje rozdíl mezi Kupní cenou (včetně DPH) a součtem Úvodní 
zálohy (případně navýšené o Další zálohy) a všech Dílčích úhrad kupní ceny; Doplatek je dále 
snížen případnými Mimořádnými úhradami provedenými v souladu s Podmínkami BYX; 
Splatnost Doplatku:  
1. Doplatek Kupní ceny, který bude hrazen z vlastních prostředků Budoucího kupujícího 

(či ta jeho část, která bude hrazena z vlastních prostředků) je splatný do 30 (třiceti) dnů 
ode dne doručení Výzvy k uzavření KS BYX, nejpozději však ke dni uzavření KS BYX, 

2. Doplatek Kupní ceny, který bude hrazen z Hypotéčního úvěru (či ta jeho část, která bude 
hrazena z Hypotéčního úvěru) je splatný do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude 
příslušnému katastrálnímu úřadu podán návrh na vklad zástavního práva dle Zástavní 
smlouvy (ve smyslu vymezeném v odst. 6.2(ii) níže, dále jen „Zástavní smlouva“) do 
katastru nemovitostí.  

Výše Doplatku bude v každém Období aktualizována v příslušném Rozpisu měsíčních plateb. 
6.2 Bude-li jakákoliv část Doplatku Kupní ceny hrazena z Hypotéčního úvěru, je Budoucí kupující 

povinen do 15 (patnácti) dnů od doručení Výzvy k uzavření KS BYX dle čl. 3.3 této Smlouvy doložit 
Budoucímu prodávajícímu:  
(i) platnou a účinnou smlouvu o poskytnutí Hypotečního úvěru (případně jiného úvěru na 

bydlení) v úplném znění, na jejímž základě budou Budoucímu kupujícímu poskytnuty bankou 
finanční prostředky výlučně k zaplacení Doplatku Kupní ceny do plné výše Kupní ceny, včetně 
příslušné DPH (vyúčtované Budoucím prodávajícím) (event. písemné potvrzení banky 
prokazující uzavření takové smlouvy); a zároveň 

(ii) Zástavní smlouvu podepsanou Budoucím kupujícím jako vedlejším účastníkem a bankou, 
kterou bude zřízeno zástavní právo k Bytové jednotce za účelem zajištění Hypotéčního úvěru, 
včetně návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí podepsaného bankou 
(Zástavní smlouva musí být vyhotovena ve znění, které je v bankovní praxi v ČR běžné 
a obecně užívané); a zároveň 

(iii) písemné prohlášení banky o tom, že byly ze strany Budoucího kupujícího splněny veškeré 
podmínky čerpání Hypotéčního úvěru (vyjma event. podmínky uzavření Zástavní smlouvy 
a podmínky uzavření KS BYX a podání návrhů na vklad zástavního a vlastnického práva dle 
těchto smluv do katastru nemovitostí). 
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6.3 Za předpokladu (i) splnění podmínek stanovených v čl. 6.2 tohoto článku, a (ii) zaplacení té části 
Kupní ceny, která nebude hrazena z Hypotéčního úvěru, se Budoucí prodávající zavazuje uzavřít 
Zástavní smlouvu, a to nejpozději ke dni podpisu KS BYX. Smluvní strany dále pro tento případ 
sjednávají, že podání návrhu na vklad zástavního práva dle Zástavní smlouvy a návrhu na vklad 
vlastnického práva dle KS BYX zajistí Budoucí prodávající, který se rovněž zavazuje o podání návrhů 
na vklad do katastru nemovitostí vyrozumět Budoucího kupujícího, resp. poskytnout mu originál 
návrhů na vklad s potvrzením o podání příslušnému katastrálnímu úřadu nejpozději do 6 (šesti) 
pracovních dnů od podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí.  

6.4 Smluvní strany dále sjednávají, že v případě, že Budoucí kupující nesplní jakoukoliv povinnost 
stanovenou v čl. 6.2 této Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda bude Budoucímu kupujícímu 
poskytnut Hypoteční úvěr, není tím dotčena povinnost Budoucího Kupujícího uzavřít KS BYX 
a zaplatit Kupní cenu. Doplatek Kupní ceny je v takovém případě splatný do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů od doručení Výzvy k uzavření KS BYX Budoucímu kupujícímu, nejpozději ke dni 
uzavření KS BYX.  

6.5 Smluvní strany současně sjednávají, že Budoucí kupující je oprávněn zaplatit Doplatek Kupní ceny 
Bytové jednotky (vždy spolu s příslušnou DPH), jakož i veškeré dosud nesplatné splátky Kupní 
ceny v souladu s Podmínkami BYX i před termínem splatnosti dle této Smlouvy na základě 
Mimořádné splátky učiněné v souladu s Podmínkami BYX. V takovém případě vznikne Budoucímu 
kupujícímu právo uzavřít KS BYX v souladu s Podmínkami BYX. 

6.6 Návrh na vklad vlastnického práva Budoucího kupujícího k Bytové jednotce do katastru nemovitostí 
bude podán až po úplném uhrazení Kupní ceny (včetně případných cen Klientských změn, doplatků 
a DPH) a po úplném uhrazení všech dalších plateb dle Dokumentace BYX (zejména dle NS BYX). 
Poplatky spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí 
Budoucí prodávající. Poplatky spojené s podáním návrhu na vklad zástavního práva dle Zástavní 
smlouvy (má-li být část Kupní ceny hrazena z Hypotéčního úvěru) jdou k tíži Budoucího kupujícího. 

7. PROHLÍDKA A PŘEDÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 
7.1 Smluvní strany konstatují, že v souladu se Dokumentací BYX bude Budoucí kupující užívat Bytovou 

jednotku na základě NS BYX, kterou se Smluvní strany zavázaly uzavřít v SBN BYX. V souvislosti 
s uzavřením NS BYX dojde k prohlídce a předání Bytové jednotky Budoucímu kupujícímu, který ji 
bude při řádném plnění Dokumentace BYX užívat ke dni uzavření KS BYX. 

7.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Bytová jednotka byla Budoucímu kupujícímu předána jako 
nová na základě NS BYX a Budoucí prodávající zajistil odstranění vad Bytové jednotky, které byly 
vytčeny při předání na základě NS BYX. Při předání Bytové jednotky na základě KS BYX může 
Bytová jednotka vykazovat známky obvyklého opotřebení v důsledku užívání Budoucím kupujícím 
dle Dokumentace BYX. Smluvní strany se dohodly, že okamžik převzetí Bytové jednotky při zahájení 
jejího užívání (nájmu dle NS BYX) je s ohledem na budoucí převod Bytové jednotky rozhodným 
okamžikem pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady Bytové jednotky a zároveň okamžikem, kdy 
začne běžet záruční doba. Smluvní strany se rovněž dohodly, že okamžikem převzetí Bytové 
jednotky při zahájení nájmu přejde na Budoucího kupujícího nebezpečí škody na Bytové jednotce.  

7.3 Nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření KS BYX provedou Smluvní strany prohlídku Bytové 
jednotky, ve které budou uvedeny veškeré případné vady Bytové jednotky. Smluvní strany 
sjednávají, že za vadu Bytové jednotky nebudou považovány takové vady a opotřebení, které byly 
způsobeny Budoucím kupujícím při užívání Bytové jednotky na základě NS BYX. 

7.4 Smluvní strany se z důvodu právní jistoty dohodly, že Budoucí kupující nebude uplatňovat práva 
z vad, které nebyly uvedeny v předávacím protokolu uzavřeném na základě NS BYX, neboť se má 
za to, že tyto vady způsobil Budoucí kupující při užívání Bytové jednotky. Toto se nevztahuje na 
skryté vady Bytové jednotky, případně na neodstraněné vady, které Budoucí kupující Budoucímu 
prodávajícímu vytkl při předání na základě NS BYX.  
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8. KLIENTSKÉ ZMĚNY 
8.1 Budoucí kupující je oprávněn vyzvat Budoucího prodávajícího k provedení Klientských změn na 

Bytové jednotce, kterými dojde ke změně Standardního provedení, za podmínek uvedených 
v Podmínkách BYX a Pravidlech KZ, která tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
9.1 Budoucí prodávající poskytne Budoucímu kupujícímu právo na bezplatné odstranění vad 

montážních a stavebních prací, zjištěných při převzetí Bytové jednotky, vad společných částí 
Bytového domu, které nemohly být při dostatečné péči zjištěny při převzetí Bytové jednotky, avšak 
v této době již existovaly (skryté vady), a dále v rámci trvání poskytnuté záruční doby. 

9.2 Záruční doba na montážní a stavební práce v bytě bude činit dvacet čtyři (24) měsíců a záruční 
doba na nosné konstrukce a střešní plášť budovy Bytového domu bude činit šedesát (60) měsíců. 
U výrobků a zařízení pro vybavení Bytové jednotky a ostatních prostor bude záruční doba shodná 
s údajem uvedeným na záručním listu výrobce, bude-li při předání Bytové jednotky Budoucímu 
kupujícímu předán. Záruční doba běží od okamžiku předání Bytové jednotky do užívání Budoucímu 
kupujícímu na základě NS BYX. 

9.3 Vzhledem k tomu, že Bytová jednotka bude na základě KS BYX předána Budoucímu kupujícímu 
poté, co jím bude užívána dle NS BYX, nemohou být okolnosti, které byly způsobeny užíváním 
Bytové jednotky Budoucím kupujícím, považovány za vady.  

10. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A SPRÁVA BYTOVÉHO DOMU, PŘECHOD PRÁV A ZÁVAZKŮ 
K BYTOVÉMU DOMU 

10.1 Budoucí kupující bude povinen platit Příspěvek na správu podle velikosti svého spoluvlastnického 
podílu, nebude-li Prohlášením vlastníka či stanovami společenství vlastníků stanoveno něco jiného.  

10.2 Budoucí kupující bere na vědomí, že v souvislosti s převodem vlastnického práva dle KS BYX na 
něj přejdou práva a povinnosti ze smluv týkajících se Bytového domu a společných částí uvedené 
v Prohlášení vlastníka, práva a povinnosti vyplývající z užívání společných částí ostatními 
spoluvlastníky, jakož i omezení z věcných břemen uzavřených se správci sítí a komunikací či 
vlastníky sousedních nebo dotčených pozemků v souvislosti se zajištěním existence a řádného 
užívání Bytové jednotky. 

10.3 Budoucí prodávající se zavazuje osobě pověřené společenstvím vlastníků v Bytovém domě nebo 
správci Bytového domu předat dokumentaci skutečného provedení Bytového domu a veškerou 
technickou a záruční dokumentaci společných zařízení a vybavení Bytového domu. O tomto předání 
bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán Budoucím prodávajícím a společenstvím 
vlastníků nebo správcem, u kterého bude dokumentace uložena.  

11. BUDE-LI UZAVŘENA RS: [REZERVAČNÍ POPLATEK] 
11.1 Budoucí kupující uhradil před podpisem této Smlouvy Budoucímu prodávajícímu rezervační 

poplatek ve výši 50 000,- Kč, vč. 15 % DPH (dále jen „Rezervační poplatek“) na základě RS BYX 
č. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO]. 

11.2 Rezervační poplatek bude ke dni splatnosti Úvodní zálohy započten na úhradu Úvodní zálohy. 
11.3 V případě, že Budoucímu prodávajícímu vznikne nárok na smluvní pokutu dle příslušných 

ustanovení této Smlouvy, bude Rezervační poplatek započten na úhradu smluvní pokuty, k čemuž 
Budoucí kupující uděluje Budoucímu prodávajícímu podpisem této Smlouvy souhlas. 

12. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ  
12.1 Pro případ prodlení Budoucího kupujícího s úhradou Úvodní zálohy, Další zálohy, jakékoliv Dílčí 

úhrady kupní ceny, Doplatku Kupní ceny nebo kterékoliv jiné splátky Kupní ceny nebo plateb za 
Klientské změny nebo DPH (daně z přidané hodnoty) vázající se na jakoukoliv splátku Kupní ceny, 
vzniká povinnost hradit úrok z prodlení v zákonné výši.  



 
   

S t r á n k a  | 10    Letnian / Program BYX™ - Smlouva o budoucí kupní smlouvě, v01.10 
 

 

12.2 Pro případ, že se Budoucí prodávající dostane vlastním zaviněním do prodlení: se zajištěním vydání 
prohlášení zástavního věřitele (banky) o vzdání se zástavního práva k Bytové jednotce, jak uvedeno 
v čl. 3.5 této Smlouvy, přesahujícího 30 (třicet) kalendářních dnů má Budoucí kupující za každý 
započatý kalendářní měsíc takového prodlení nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset 
tisíc korun českých). 

12.3 V případě, že Budoucí kupující: 
(i) bude déle než patnáct (15) kalendářních dnů v prodlení s úhradou kterékoliv platby na úhradu 

Kupní ceny dle čl. 6.1, a/nebo  
(ii) nesplní svoji povinnost uzavřít KS BYX ve lhůtě stanovené v čl. 3.3 této Smlouvy a za 

podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv Odkládací podmínky byly ze strany 
Budoucího prodávajícího splněny, a/nebo 

(iii) nesplní svou povinnost uzavřít NS BYX dle SBN BYX, a/nebo 
(iv) odmítne potvrdit aktualizovaný Rozpis měsíčních plateb v souladu s čl. 6.1(iii) této Smlouvy, 

a/nebo 
(v) poruší NS BYX takovým způsobem, se kterým právní předpisy a/nebo NS BYX spojují důvod 

pro výpověď NS BYX, a/nebo 
(vi) v důsledku porušení povinností Dokumentace BYX dojde k zániku práva na prodloužení NS 

BYX; a/nebo 
(vii) Budoucí kupující poruší povinnost převzít Bytovou jednotku v souladu s Dokumentací BYX; 

a/nebo 
(viii) Budoucí kupující vypoví před skončením Doby trvání BYX NS BYX z důvodů neležících na 

straně Budoucího prodávajícího nebo od NS BYX odstoupí; a/nebo 
(ix) Budoucí kupující před skončením Doby trvání BYX odmítne uzavřít právní jednání vedoucí 

k prodloužení NS BYX;  
má Budoucí prodávající nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 15 % Kupní 
ceny za každé z uvedených porušení povinnosti bez ohledu na skutečnost, zda dojde ze stejného 
důvodu k odstoupení od této Smlouvy nebo zda dojde k ukončení NS BYX. Budoucí prodávající je 
oprávněn tuto smluvní pokutu započíst na všechny částky uhrazené Budoucím kupujícím na 
základě této Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že výše této smluvní pokuty byla stanovena 
s přihlédnutím k hospodářskému účelu Programu BYX, kdy Budoucí prodávající nese po dobu 
trvání Programu BYX náklady na financování Bytové jednotky. 

12.4 V Případě, že ke kterémukoliv porušení uvedenému v čl. 12.3 této Smlouvy dojde poté, co bude 
uzavřena NS BYX, má Budoucí prodávající nad rámec smluvní pokuty uvedené v čl. 12.3 této 
Smlouvy nárok na další smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý měsíc, kdy Budoucí kupující 
užíval Bytovou jednotku na základě NS BYX nebo bez právního důvodu, a to až do okamžiku, kdy 
bude Bytová jednotka vyklizena a předána Budoucímu prodávajícímu. Smluvní strany konstatují, 
že výše této smluvní pokuty byla stanovena s přihlédnutím k hospodářskému účelu Programu BYX, 
kdy Budoucí prodávající nese po dobu trvání Programu BYX náklady na financování Bytové 
jednotky, přičemž tyto náklady jsou závislé na době, kterou Budoucí prodávající nemohl Bytovou 
jednotku nabízet třetím osobám.  

12.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich 
úhradě, resp. písemného oznámení o vzniku nároku na smluvní pokutu. 

12.6 Zaplacením smluvní pokuty nebo smluvních pokut není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu 
škody způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou Smluvní stranou.  

12.7 Smluvní strany se dále dohodly, že Budoucí kupující není oprávněn započíst smluvní pokutu na 
jakékoli částky splatné podle této Smlouvy. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
13.1 Budoucí prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

(i) Budoucí kupující řádně neuzavře jakoukoliv část Dokumentace BYX; 
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(ii) Nastanou důvody, pro které je Budoucí prodávající oprávněn odstoupit od SBN BYX, nebo 
nastanou okolnosti, které jsou důvodem pro výpověď NS BYX ze strany Pronajímatele; 

(iii) Dojde k zániku SBN BYX z jakéhokoliv důvodu (s výjimkou splnění) nebo k zániku NS BYX 
nebo dojde ze strany Budoucího prodávajícího nebo Budoucího kupujícího k výpovědi NS 
BYX, nebo v důsledku porušení povinností z Dokumentace BYX zanikne právo Budoucího 
kupujícího na prodloužení NS BYX;  

(iv) dostane-li se Budoucí kupující do prodlení s úhradou Úvodní zálohy, Další zálohy, jakékoliv 
Měsíční platby BYX či její součásti, Doplatku nebo DPH vázající se na jakoukoliv splátku Kupní 
ceny, a které bude delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů;  

(v) pokud Budoucí kupující nesplní svoji povinnost uzavřít KS BYX ve lhůtě stanovené v čl. 3.3 
této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv Odkládací podmínky byly 
ze strany Budoucího prodávajícího splněny;  

(vi) Budoucí kupující nesplní svoji povinnost doložit Budoucímu prodávajícímu dokumenty 
v souladu s ustanovením čl. 6.2;  

(vii) dostane-li se Budoucí kupující do prodlení s úhradou částky za provedení Klientských změn 
přesahující (kumulativně) částku 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a který 
bude delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů;  

(viii) bude-li vůči Budoucímu kupujícímu (či některému z Budoucích kupujících) zahájeno 
insolvenční řízení, bude nařízena exekuce a Budoucí kupující nezajistí do 10 pracovních dnů, 
aby takové řízení bylo zastaveno;  

(ix) v případě úmrtí některého z Budoucích kupujících;  
(x) Budoucí kupující odmítne potvrdit, resp. akceptovat aktualizovaný Rozpis měsíčních plateb 

v souladu s čl. 6.1(iii) této Smlouvy a/nebo nevrátí potvrzený Rozpis měsíčních plateb 
Budoucímu prodávajícímu, a to ani v dodatečné lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů dle písemné 
výzvy Budoucího prodávajícího, doručené Budoucímu kupujícímu; 

(xi) Budoucí kupující poruší povinnost převzít Bytovou jednotku dle příslušných ustanovení 
Dokumentace BYX. 

13.2 Budoucí kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech: 
(i) pokud Budoucí prodávající nesplní svoji povinnost uzavřít KS BYX ve lhůtě stanovené v čl. 3.3 

této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou, ačkoliv veškeré příslušné 
Odkládací podmínky byly ze strany Budoucího kupujícího řádně splněny a Budoucí kupující 
nebude porušovat žádnou povinnost dle Dokumentace BYX, anebo 

(ii) bude-li na majetek Budoucího prodávajícího prohlášen konkurs nebo bude-li konkurs zamítnut 
pro nedostatek majetku, anebo 

(iii) dojde k ukončení SBN BYX nebo NS BYX z důvodů na straně Budoucího prodávajícího; 
(iv) nebudou-li zaviněním Budoucího prodávajícího splněny Odkládací podmínky pro uzavření KS 

BYX stanovené v čl. 3.3(ii) a čl. 3.3(iii) této Smlouvy ve lhůtě do [BUDE DOPLNĚNO].  
13.3 Odstoupit od Smlouvy lze písemným sdělením doručeným druhé Smluvní straně. Odstoupení od 

Smlouvy musí obsahovat konkrétní důvod podle této Smlouvy nebo Dokumentace BYX. Účinky 
odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.  

13.4 Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu sjednanou pro případ 
porušení povinností dle této Smlouvy.  

13.5 Smluvní strany současně sjednávají, že odstoupit od této Smlouvy nelze pro prodlení, k němuž 
došlo v důsledku „vyšší moci“, tj. události, kterou Budoucí kupující či Budoucí prodávající nemohl 
předvídat či ovlivnit a která objektivně znemožní jeho řádné a včasné splnění závazku z této 
Smlouvy, přičemž za událost vyšší moci považují Smluvní strany zejména: přírodní katastrofu, 
válku, mobilizaci, povstání, občanskou válku, znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo 
jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení, objev archeologických nálezů, 
teroristický útok, opatření státního, správního či kontrolního orgánu, jednání občanských sdružení 
či sousedů, jestliže tato opatření si vynutí zpoždění ve výstavbě a dokončení Bytového domu.  
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14. KOMUNIKACE 
14.1 Smluvní strany se zavazují pro případ, že vnitroareálové komunikace (včetně chodníků, zpevněných 

ploch a prvků venkovní architektury) zajišťující přístup k Bytovému domu a areálové veřejného 
osvětlení (tj. prvky veřejného osvětlení - sloupy, rozvody, apod.) umístěné podél této komunikace 
na Pozemku či Okolním pozemku, nebudou Budoucím prodávajícím převedeny do vlastnictví 
městské části Praha 18 (či do správy organizací k tomu určených), že Budoucí prodávající tuto 
komunikaci (včetně pozemků, chodníků, zpevněných ploch a prvků venkovní architektury) a 
areálové veřejného osvětlení převede bezúplatně do vlastnictví společenství vlastníků v Bytovém 
domě, k čemuž se Budoucí kupující zavazuje vyslovit při hlasování na shromáždění společenství 
vlastníků souhlas. Do doby převodu areálové páteřní komunikace a areálového veřejného osvětlení 
do majetku městské části Praha 18, resp. do vlastnictví společenství vlastníků, bude Budoucí 
kupující povinen podílet se na nákladech na jejich správu, údržbu a opravy a na nákladech na 
dodávku elektrické energie s tím, že výše příspěvků bude určena poměrně v Prohlášení vlastníka.  

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami. 
15.2 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy: 

(i) Příloha č. 1 - Karta jednotky; 
(ii) Příloha č. 2 - Podmínky BYX; 
(iii) Příloha č. 3 - Rozpis měsíčních plateb (vycházející ze stavu ke dni uzavření Smlouvy);  
(iv) Příloha č. 4 - Půdorysný plán Bytové jednotky a podlaží, ve kterém se nachází, půdorys 

podlaží Bytového domu s vyznačením příslušného Parkovacího stání a sklepa;  
(v) Příloha č. 5 - Situace území s vyznačením Bytového domu, Pozemku a Okolního pozemku;  
(vi) Příloha č. 6 - Popis Standardního provedení;  
(vii) Příloha č. 7 - Znění KS BYX;  
(viii) Příloha č. 8 - Pravidla KZ. 

15.3 Tato Smlouva byla sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Budoucí prodávající obdrží 2 (dvě) 
vyhotovení a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Budoucí kupující. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její 
přílohy. 

15.4 Pokud by se stala některá ujednání této Smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato 
ustanovení (v co největším možném rozsahu) uvedena do souladu s právními normami a Smluvní 
strany prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu 
nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.  

15.5 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy. 
Veškeré předcházející návrhy a sdělení týkající se záležitostí řešených v této Smlouvě, ať již ústní 
či písemné, se tímto nahrazují touto Smlouvou.  

15.6 Změny této Smlouvy ve smyslu úprav lhůt pro odstranění vad Bytové jednotky, jak uvedeno 
v článku 7 a 9 této Smlouvy, lze rovněž platně sjednat v Protokolu, podepsanými Budoucím 
prodávajícím a Budoucím kupujícím.  

15.7 Smluvní strany současně sjednávají, že ustanovení § 1765, 1766, 1899, § 1977-1979 Občanského 
zákoníku se na smluvní vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Za předpokladu, že Budoucím 
kupujícím je podnikatel, strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

15.8 Dle dohody Smluvních stran bude doručování písemností probíhat na adresy uvedené v záhlaví 
Smlouvy, nebude-li oznámena změna. Oznámení změny je povinna prokázat Smluvní strana, která 
se změny dovolává. Písemnost je doručena v okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice 
adresáta a tento bude mít objektivní možnost se s ní seznámit. V případě doručování 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb může tímto okamžikem být např. uložení zásilky 
u provozovatele poštovních služeb nebo marný pokus o doručení. 

15.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle, že ji 
neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou Smluvní stranu, že nebyla 
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uzavřena distančním způsobem ani mimo prostory obvyklé pro podnikání Budoucího prodávajícího 
a že si ji přečetly a pochopily její obsah, což potvrzují svými podpisy. 
 

 
V Praze dne _____________________ 
 
 
 
 

_________________________     ________________________ 
Budoucí prodávající       Budoucí kupující 
Rezidence Letňany 22 s.r.o.  
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Č. smlouvy: [●] 
variabilní symbol: ……[●] 

 

KUPNÍ SMLOUVA 
(„KS BYX“) 

 
uzavřená mezi: 
 
Rezidence Letňany 22 s.r.o.  
se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 14118637, společností zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360756 
zastoupenou Ing. Martinem Kubištou, jednatelem 
bankovní spojení: č. ú. [BUDE DOPLNĚNO] vedený u [BUDE DOPLNĚNO] 
 
(dále jen „Prodávající“) 
 
a 
 
varianta č. 1 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
e-mail: 
 
varianta č. 2 
manželi 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
 
spolu s 
 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
e-mail: 
 
varianta č. 3 
společností 
 
Obchodní firma:  
IČ:  
se sídlem:  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v……. , v oddílu……, vložka ………. 
zastoupená: ……………………. 
e-mail: 
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varianta č. 4 
Budoucími spoluvlastníky 
 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem: 
velikost spoluvlastnického podílu:  ...../...... 
 
spolu s  
 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem: 
velikost spoluvlastnického podílu: ...../...... 
e-mail: 
 
Doručovací adresa:………………….. /je-li odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla/ 
 
(dále jen „Kupující“, Prodávající a Kupující jsou dále také společně nebo samostatně označováni jako 
„Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“) 
 
uzavírají následující Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem jednotky č. BUDE DOPLNĚNO (byt), vymezené podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („Občanský zákoník“) v pozemku parc. č. BUDE 
DOPLNĚNO, jehož součástí je budova č.p. BUDE DOPLNĚNO („Bytový dům“), pozemku parc. č. 
BUDE DOPLNĚNO a v pozemku BUDE DOPLNĚNO, zapsané na LV č. BUDE DOPLNĚNO pro 
katastrální území Letňany a obec Praha („Bytová jednotka“ nebo „Předmět převodu“).  

1.2 Prodávající prohlašuje, že na Předmětu převodu dle této Smlouvy neváznou žádná nájemní ani 
užívací práva, věcná břemena, zástavní práva ani jiná věcná práva třetích osob, vyjma: 
a) nájemního práva Kupujícího k Bytové jednotce; 
b) věcných práv zapsaných ke dni podpisu této Smlouvy v katastru nemovitostí, případně 

věcných práv vzniklých na základě právních předpisů; 
c) zástavního práva, závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a 

závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého, zřízených ve prospěch 
[UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.] k zajištění úvěru poskytnutého 
Prodávajícímu za účelem spolufinancování výstavby Bytového domu (vklad práv zapsán pod 
č.j.      s právními účinky vkladu ke dni     ), 

d) případného zástavního práva zřízeného ve prospěch hypotéční banky k zajištění hypotečního 
úvěru poskytnutého Kupujícímu na koupi Předmětu převodu dle této Smlouvy („Hypotéční 
úvěr“), na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím, hypotéční bankou a 
Kupujícím jako vedlejším účastníkem („Zástavní smlouva“).  

Kupující prohlašuje, že je mu právní stav Bytové jednotky znám. 
1.3 Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy nemá dluhy vůči osobě odpovědné za 

správu domu (společenství vlastníků) na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních 
spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění.  



   

S t r á n k a  | 3           Letnian / Program BYX™ - Kupní smlouva, v01.00      

                             

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  
2.1 Prodávající prodává Kupujícímu Bytovou jednotku se všemi součástmi a příslušenstvím, právy 

a povinnostmi za kupní cenu uvedenou níže a Kupující Bytovou jednotku se všemi součástmi 
a příslušenstvím, právy a povinnostmi přijímá/přijímají do  
 

varianta 1: svého výlučného vlastnictví; 
varianta 2: spoluvlastnictví s podíly uvedenými v záhlaví této Smlouvy;   
varianta 3: společného jmění manželů (SJM); 
varianta 4: majetkového společenství manželů podle cizího práva (MCP). 

 
Bytová jednotka zahrnuje byt (jako prostorově oddělenou část Bytového domu) a podíl o velikosti 
BUDE DOPLNĚNO na společných částech nemovité věci (pozemku parc.č. BUDE DOPLNĚNO, 
jehož součástí je Bytový dům, pozemku parc. č. BUDE DOPLNĚNO, pozemku parc. č. BUDE 
DOPLNĚNO) vzájemně spojené a neoddělitelné. 
 
S vlastnictvím Bytové jednotky je spojeno právo výlučně užívat následující společné části: 
 
a) sklepní kóji nacházející se v … podzemním podlaží Bytového domu o výměře BUDE 

DOPLNĚNO m2, 
b) [lodžii/terasu] přiléhající k Bytové jednotce (a přístupné pouze z Bytové jednotky) o výměře 

BUDE DOPLNĚNO m2, 
c) parkovací stání č.  /[ ] umístěné v      podzemním podlaží Bytového domu; 
d) [předzahrádku umístěnou na pozemku parc. č. BUDE DOPLNĚNO]. 
 
Bližší popis Bytové jednotky i společných částí (včetně společných částí, jejichž výlučné užívání je 
spojeno s vlastnictvím Bytové jednotky) jsou uvedeny v prohlášení o rozdělení práva k nemovité 
věci na vlastnické právo k jednotkám, které bylo Kupujícímu před uzavřením této Smlouvy 
poskytnuto. 

3. KUPNÍ CENA A JEJÍ SPLATNOST 
3.1 Kupní cena Bytové jednotky činí dle dohody Smluvních stran [BUDE DOPLNĚNO]Kč plus DPH ve 

výši [BUDE DOPLNĚNO] Kč, tedy celkem částku [BUDE DOPLNĚNO] Kč (slovy [BUDE DOPLNĚNO] 
korun českých) („Kupní cena“). 

3.2 Prodávající podpisem této Smlouvy potvrzuje, že před uzavřením této Smlouvy byla Kupujícím 
 varianta 1: Kupní cena uhrazena v plné výši. 
 varianta 2: PRO PRIPAD HYPOTECNIHO FINANCOVANI DOPLATKU: Kupní cena byla 

uhrazena ve výši  XZ,- Kč plus DPH ve výši  XZ,- Kč. Zbývající část Kupní ceny ve výši  
XZ,- Kč plus DPH ve výši  XZ,- Kč („Doplatek“) bude Kupujícím zaplacena z Hypotečního 
úvěru nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude příslušnému katastrálnímu úřadu 
podán návrh na vklad zástavního práva dle Zástavní smlouvy do katastru nemovitostí. 

3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že Kupující před uzavřením této Smlouvy v celém rozsahu 
uhradil cenu veškerých klientských změn provedených při výstavbě Bytové jednotky („Klientské 
změny“). Smluvní strany dále shodně prohlašují, že má Kupující ke dni uzavření této smlouvy 
uhrazeny všechny další platby dle Dokumentace BYX (soubor smluvních dokumentů uzavřených 
mezi Prodávajícím a Kupujícím, v nichž si Smluvní strany dohodly podmínky užívání a prodeje 
Bytové jednotky Kupujícímu, jak byl tento pojem definován ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
uzavřené mezi Smluvními stranami). 

3.4 Úhradou jakékoliv částky se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího 
uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
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3.5 Smluvní strany sjednaly, že upraví Kupní cenu v případě, že k datu úhrady celé Kupní ceny budou 
v platnosti jiné daňové předpisy (zejména zákon o DPH), které budou mít přímou souvislost 
s plněním dle této Smlouvy a úhradou Kupní ceny (včetně příslušné DPH). Kupující se v souvislosti 
s takovou event. úpravou zavazuje uhradit celou částku Kupní ceny, včetně příslušné DPH.  

3.6 Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího k Bytové jednotce do 
katastru nemovitostí bude podán poté, co budou splněny tyto podmínky: (i) bude v celém rozsahu 
uhrazena Kupní cena za Bytovou jednotku (včetně DPH), (ii) bude v celém rozsahu uhrazena cena 
případných Klientských změn a (iii) budou v celém rozsahu uhrazeny všechny další platby, které 
je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit dle Dokumentace BYX. O splnění těchto podmínek 
vystaví Prodávající potvrzení, které bude tvořit přílohu návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

4. STAV A PŘEDÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 
4.1 Kupující prohlašuje, že je mu faktický stav Bytové jednotky (včetně společných částí) znám, neboť 

Bytovou jednotku převzal již dne BUDE DOPLNĚNO a od té doby ji užívá na základě nájemní 
smlouvy (NS BYX). 

4.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 4.1 tohoto článku výše nebude Bytová jednotka 
Kupujícímu znovu předávána po uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že do (10) dnů 
od uzavření této Smlouvy provedou prohlídku Bytové jednotky za účelem zjištění jejího stavu 
a případných vad. O tom bude sepsán protokol. 

4.3 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost pro přepis odběrného místa (změny 
odběratele energií v Bytové jednotce tak, aby nejpozději do 10 dnů od uzavření této Smlouvy došlo 
k příslušné změně. 

5. SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
5.1 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Doplatku nebo jakékoliv jeho části, má Prodávající vůči 

Kupujícímu nárok smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč denně za každý den prodlení. 
5.2 Zaplacením smluvní pokuty nebo smluvních pokut není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu 

škody způsobenou porušením povinností vyplývající z této Smlouvy druhou Smluvní stranou. 
5.3 Smluvní pokuta je splatná do 5 (pěti) dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě, resp. 

písemného oznámení o vzniku nároku na smluvní pokutu. 
5.4 Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující nemá možnost zápočtu smluvní pokuty na jakékoli 

částky splatné podle této Smlouvy. 
5.5 Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, dostane-li se Kupující do prodlení s úhradou 

Kupní ceny či její části (včetně pravidelných měsíčních plateb dle Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě uzavřené mezi Smluvními stranami) a/nebo plateb dle nájemní smlouvy uzavřené mezi 
Smluvními stranami a/nebo DPH (daně z přidané hodnoty), které bude delší než 30 (třicet) dnů. 

5.6 Odstoupit od Smlouvy lze písemným úkonem doručeným druhé Smluvní straně. Odstoupení od 
Smlouvy musí obsahovat konkrétní důvod podle této Smlouvy. Účinky odstoupení nastávají 
okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu jejími účastníky. Kupující se stane 

vlastníkem/spoluvlastníkem Předmětu převodu vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí, s účinky ke dni podání návrhu na vklad. 

6.2 Smluvní strany podpisem této Smlouvy udělují souhlas s použitím svých osobních údajů pro účely 
této Smlouvy. 

6.3 Kupující bere na vědomí, že veškeré peněžité pohledávky Prodávajícího z této Smlouvy jsou 
zastaveny ve prospěch [BUDE DOPLNĚNO] poskytující spolufinancování výstavby Bytového domu. 
Veškeré platby z titulu úhrady Kupní ceny dle této Smlouvy se Kupující zavazuje platit výhradně na 
bankovní účet Prodávajícího, uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
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6.4 Kupující podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal kopii průkazu energetické náročnosti budovy 
a souhlasí s tím, že originál tohoto průkazu Prodávající předá společenství vlastníků, a považuje 
tak povinnost dle § 7a zák. č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, 
za splněnou. 

6.5 Jakékoliv změny této Smlouvy vyžadují písemnou formu. 
6.6 Tato Smlouva byla sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 1 (jedno) vyhotovení je určeno 

pro Prodávajícího, 2 (dvě) vyhotovení jsou určeny pro Kupujícího a 1 (jedno) vyhotovení je určeno 
k podání návrhu na vklad vlastnického práva dle této Smlouvy do katastru nemovitostí a je opatřeno 
ověřenými podpisy. Do doby, než budou splněny podmínky pro podání návrhu na vklad 
vlastnického práva dle této Smlouvy do katastru nemovitostí dle čl. 3.6 této Smlouvy bude mít 
všechny vyhotovení v úschově Prodávající. 

6.7 Tato Smlouva se řídí českým právem 
6.8 Smluvní strany současně sjednávají, že ustanovení § 1765 odst. 1, 1766, 1816, 1899, § 1977-

1979 Občanského zákoníku se na smluvní vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. 
6.9 Dle dohody Smluvních stran bude doručování písemností probíhat na adresy uvedené v záhlaví 

Smlouvy, nebude-li oznámena změna. Oznámení změny je povinna prokázat Smluvní strana, která 
se změny dovolává. Písemnost je doručena v okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice 
adresáta a tento bude mít objektivní možnost se s ní seznámit. V případě doručování 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb může tímto okamžikem být např. uložení zásilky 
u provozovatele poštovních služeb nebo marný pokus o doručení. 

6.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že tato Smlouva je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle, že ji 
neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou Smluvní stranu a že si ji 
přečetly a pochopily její obsah, což potvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 
V Praze dne _____________________ 
 
 
 
 
 
 
   

Prodávající 
Rezidence Letňany 22 s.r.o. 

 

 Kupující 
BUDE DOPLNĚNO 

 


