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PRODEJ DOMU DVOU VLASTNÃ•KÅ®
StÅ™eda, 01 Å™Ã-jen 2014

Dobrý den, ráda bych se vás zeptala, jak mám postupovat s prodejem mé ideální poloviny domu. Druhou polovinu
vlastní mÅ¯j ex manÅ¾el. JiÅ¾ pÅ™ed dvÄ›ma mÄ›síci mÄ› informoval ústnÄ› o tom, Å¾e máme kupce na ná&scaron; spoleÄ•
Já jsem tomu vÄ›Å™ila z poloviny, jelikoÅ¾ on neustále v nÄ›Ä•em lÅ¾e. NicménÄ› se s kupujícími se&scaron;el, ukazoval jim
polovinu domku a spoleÄ•né prostory. Ov&scaron;em bez mého vÄ›domí...
Byl tam i prý odhadce, asi z banky, protoÅ¾e si kupující bere hypotéku. Byla mi od bývalého Å™eÄ•ena i cena - 1 800 00
prodej, s tím, Å¾e kupující za nÄ›ho zaplatí exekuci. Jeho polovina domu je totiÅ¾ zatíÅ¾ena exekucí, protoÅ¾e v roce 2013 m
neplatil výÅ¾ivné na dvÄ› dÄ›ti a dodnes to nemá zaplacené. Bývalého jsem tedy poÅ¾ádala, aby mi dal na kupující telefonní
Ä•íslo (to bylo jiÅ¾ pÅ™ed tÄ›mi dvÄ›ma mÄ›síci), ale poslal mi ho teprve vÄ•era.
S kupující jsem tedy mluvila a ta mi Å™ek
cenu za dÅ¯m 2 000 000,- KÄ•. Byla jsem úplnÄ› vynechána pÅ™i zaÅ™izování prodeje, i kdyÅ¾ je polovina nemovitosti moje.
Je to vÅ¯bec moÅ¾né? Kupující mi Å™ekla, Å¾e do 20 dnÅ¯ bude prodej domu uskuteÄ•nÄ›n!
Myslím si, Å¾e mÄ›la být uÅ
sepsaná smlouva o smlouvÄ› budoucí nebo nÄ›jaká rezervaÄ•ní smlouva... Jak to tedy je a jak mám prosím postupovat
dál? Za dva dny se mám s kupující sejít a prý si v&scaron;e Å™ekneme. MÄ› se zdá, Å¾e je to trochu pozdÄ› a hlavnÄ› jsem by
ze v&scaron;eho vynechána, jsem pÅ™eci rovnocennÄ› prodávající jako mÅ¯j exmanÅ¾el.
Co se v tomto pÅ™ípadÄ› mám d
KdyÅ¾ to v&scaron;e bylo jen ústní dohodou, tak je to pÅ™eci neplatné. Nejedná se pÅ™eci o vÄ›c za pár korun. Nebo to
takhle být mÅ¯Å¾e? I bez té smlouvy o smlouvÄ› budoucí? Kupující má prý uÅ¾ pÅ™ipravenou hypotéku a oddluÅ¾ení na&sca
nemovitosti.
A já o tom ani nevÄ›dÄ›la...
Prosím poraÄ•te mi co nejdÅ™íve, vím, Å¾e dotazÅ¯ máte asi hodnÄ›, ale mÅ¯
docela urgentní a dÅ¯m se prodává jednou za Å¾ivot.
PÅ™edem vám mockrát dÄ›kuji a zdravím KAMILA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Kamilo,

asi bude&scaron; ráda, kdyÅ¾ se to prodá a jen je tÅ™eba si pojistit, abys nebyla nÄ›jak o&scaron;izená. Ano, tvÅ¯j
exmanÅ¾el tÄ› pÅ™i shánÄ›ní kupce obe&scaron;el, ale teÄ• je tedy jen na tobÄ›, abys za sebe bojovala. Nejprve bych se co
nejdÅ™íve spojila s tou kupující a chtÄ›la od ní vidÄ›t v&scaron;echny papíry, co k té koupi má. Myslím, Å¾e nÄ›jakou tu smlouv
co bude muset od nÄ›j mít... V kaÅ¾dém pÅ™ípadÄ› ti tu nabízím takovou kostru kupní smlouvy, abys vÄ›dÄ›la, co tam
v&scaron;echno má být.

Kupní smlouva uzavÅ™ená podle §588 a násl. zák. Ä•. 40/1964 Sb. ve znÄ›ní pozd. pÅ™edpisÅ¯ 1. ÚÄ•astníci smlouvy
smluvní strany této smlouvy, kterými jsou : Prodávající : Jméno PÅ™íjmení, rodné Ä•íslo : 123456/1234, trvalé
bydli&scaron;tÄ› : pÅ™esná adresa Kupující : Jméno PÅ™íjmení, rodné Ä•íslo : 123456/1235, trvalé bydli&scaron;tÄ› : pÅ™
adresa se dohodly, Å¾e spolu uzavÅ™ou tuto kupní smlouvu a projevily vÅ¯li Å™ídit se v&scaron;emi jejími ustanoveními.
Otázky touto smlouvou neupravené se Å™ídí právním Å™ádem ÄŒeské Republiky.
2. PÅ™edmÄ›t smlouvy
PÅ™edm
této smlouvy jsou tyto nemovitosti zapsané u Katastrálního úÅ™adu v&hellip;.. na Listu vlastnictví&hellip;... , pro
katastrální území&hellip;.&hellip;, okres&hellip;.&hellip;.&hellip;.. : a. Rodinný dÅ¯m Ä•ísla popisného 123, postavený na
zastavÄ›né plo&scaron;e katastru nemovitostí Ä•ísla parcelního 456/1 se v&scaron;emi jeho souÄ•ástmi a
pÅ™íslu&scaron;enstvím, zejména : pÅ™ípojka plynu, elektÅ™iny&hellip;.&hellip;.. b. ZastavÄ›ná plocha katastru nemovitost
parcelního 456/1 o výmÄ›Å™e 100 m2 c. Pozemek katastru nemovitostí &ndash; zahrada parcelního Ä•ísla 789 o výmÄ›Å™e
se v&scaron;emi jeho souÄ•ástmi a pÅ™íslu&scaron;enstvím, zejména : bazén, kÅ¯lna, altán&hellip;.. 3.
Prohlá&scaron;ení prodávajícího
I. Prodávající prohla&scaron;uje, Å¾e vÄ›ci, které jsou pÅ™edmÄ›tem podle této smlouvy
jsou v jeho výluÄ•ném vlastnictví. II. Prodávající prohla&scaron;uje, Å¾e na vÄ›cech, které jsou pÅ™edmÄ›tem podle této
smlouvy vÄ•etnÄ› pÅ™íslu&scaron;enství neváznou Å¾ádné právní vady, bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s
tímto majetkem, zejména se na nÄ› neváÅ¾e zástavní právo nebo vÄ›cné bÅ™emeno, ani nemají Å¾ádné faktické ani skryté
vady. III. Prodávající se zavazuje, Å¾e pÅ™evádÄ›né nemovitosti vyklidí do 15 dnÅ¯ od podpisu této smlouvy.
4.
Prohlá&scaron;ení kupujícího
I. Kupující prohla&scaron;uje, Å¾e mu je stav prodávaných nemovitostí znám. II. Kupující
prohla&scaron;uje, Å¾e vÄ•as zaplatí kupní cenu a pÅ™evezme nemovitosti do svého výluÄ•ného vlastnictví. III. Kupující
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prohla&scaron;uje, Å¾e na vlastní náklady podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u
Katastrálního úÅ™adu v&hellip;.&hellip;.&hellip;. do 7 dnÅ¯ od podpisu této smlouvy.
5. Ujednání o cenÄ›
I. Kupní
cena za nemovitosti, které jsou pÅ™edmÄ›tem podle této smlouvy je&hellip;.&hellip;.&hellip;.&hellip;.&hellip; KÄ•. II. Kupní
cena bude prodávajícímu kupujícím uhrazena takto : .&hellip;.&hellip;... tisíc bude uhrazeno bankovním pÅ™evodem z úÄ•tu
kupujícího Ä•íslo 123456 vedeného u UrÄ•ité Banky a.s. v BrnÄ› na úÄ•et prodávajícího Ä•íslo 123456 vedeného u Jiné Banky
a.s. v OstravÄ› do 3 dnÅ¯ od podpisu této smlouvy. .&hellip;.&hellip;.&hellip; tisíc bude uhrazeno bankovním pÅ™evodem z
úÄ•tu kupujícího Ä•íslo 123456 vedeného u UrÄ•ité Banky a.s. v BrnÄ› na úÄ•et prodávajícího Ä•íslo 123456 vedeného u Jiné
Banky a.s. v OstravÄ› do 180 dne po podpisu této smlouvy 500 tisíc bude uhrazeno bankovním pÅ™evodem z úÄ•tu
kupujícího Ä•íslo 123456 vedeného u UrÄ•ité Banky a.s. v BrnÄ› na úÄ•et prodávajícího Ä•íslo 123456 vedeného u Jiné Banky
a.s. v OstravÄ› do 360 dne po podpisu této smlouvy III. Dojde li na stranÄ› kupujícího k prodlení v placení kupní ceny, úroÄ•í
se opoÅ¾dÄ›ná platba 1,5 násobkem diskontní sazby ÄŒNB p.a.
6. Vklad do katastru nemovitostí
Smluvní strany se na
základÄ› této smlouvy dohodly o návrhu zápisÅ¯ v Katastru nemovitostí ÄŒeské Republiky v&hellip;.&hellip;... do listu
vlastnictví Ä•íslo&hellip;.&hellip;. pro obec&hellip;.&hellip;.. katastrální území&hellip;.&hellip;.&hellip;.
okres&hellip;.&hellip;.&hellip;... : A-LV
Údaje kupujícího : Jméno PÅ™íjmení, rodné Ä•íslo : 123456/1235, trvalé bydli&scaron;tÄ› : pÅ™esná adresa .= B-LV
IdentifikaÄ•ní údaje nemovitostí : parcelní Ä•íslo, výmÄ›ra, Ä•íslo budovy, druh pozemku, Ä•ást obce, zpÅ¯sob vyuÅ¾ití, zpÅ¯sob
ochrany .= E-LV
Tato smlouva
7. ZávÄ›reÄ•ná ustanovení
I. Tato smlouva je vyhotovena ve Ä•tyÅ™ech vyhotoveních. II. Tato
smlouva je úÄ•inná od okamÅ¾iku podpisu. III. ÚÄ•astníci této smlouvy prohla&scaron;ují, Å¾e si text smlouvy dÅ¯kladnÄ›
pÅ™eÄ•etli, s obsahem souhlasí a Å¾e tato smlouva byla uzavÅ™ena podle jejich skuteÄ•né, svobodné a váÅ¾né vÅ¯le, nikoli
a za nápadnÄ› nevýhodných podmínek a na dÅ¯kaz toho pod ni pÅ™ipojují své podpisy.
V&hellip;.&hellip;.&hellip;.&hellip;.&hellip;.&hellip;.. dne&hellip;.&hellip;.&hellip;.&hellip;.&hellip;.&hellip;.
Prodávající :
_______________________ Kupující : _______________________

Jinak, milá Kamilko,

dÅ¯m pÅ™eci chcete prodat oba, není-liÅ¾ pravda? A Å¾e tÄ› chtÄ›l lohnout o dvÄ› stÄ› tisíc? No, tak právÄ› na to si musí
dát pozor a s tou kupující se dohodnout a nechat si od ní potvrdit Ä•ástku, za kterou to opravdu kupuje. Sejdi se proto s
tou dotyÄ•nou zase nyní ty. A pochopitelnÄ› u toho jednání nebuÄ• sama, ale vezmi si je&scaron;tÄ› s sebou nÄ›koho, kdo bude
do problému zasvÄ›cen, a bude stejnÄ› jako ty dávat na v&scaron;echno pozor. To potvrzení musí být stejnÄ› tak se
v&scaron;emi dÅ¯leÅ¾itými náleÅ¾itostmi. Jméno, adresu, Ä•. OP, a nech si to podepsat je&scaron;tÄ› od toho svÄ›dka. Taky
tam bude napsáno, kdy, respektive do kdy budou peníze vyplaceny....
Mj. vÅ™ele doporuÄ•uju si i pÅ™eÄ•íst toto:
http://www.home-institute.cz/kupni-smlouva-na-nemovitost/ drÅ¾ím palce, d@niela
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