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Prodávající: 

\ 
'. 

··· ...... .. 

Ql investiční společnost, a.s. , IČO : 279 11 497 
se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11 O 05 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11985 
na účet: 
Druhý otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Ql investiční společnost, a.s. 
jednající Mgr. Vladanem Kubovcem, členem představenstva 
--- na straně jedné (dále jen jako "prodávající") 

a 

Kupující: 
Manželé 
Ivana Zoufalíková, r . č

trvale bytem
a 
Bohumil Zoufalík, r. č .
trvale byte 
--- (dále již jen jako "ku



(h) nemovitost je dle vydaného územního rozhódnutí schválená k zástavbě rodinným 
domem, a je prosta jakýchkoliv ekologických zátěží. - -

Prodávající se zavazuje, že prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku budou i po dni 
účinnosti této smlouvy až do dne povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího 
platná, pravdivá a úplná: V případě, že se toto prohlášení jako celek nebo kterákoli jeho část 
ukáže nepravdivým, _má kupující nárok na odstoupení od této smlouvy. Prodávající je 
povinen v takovém případě vrátit kupující veškerá plnění , která podle smlouvy již případně 
přijal a dále zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč splatnou dne následujícího po 
odstoupení od smlouvy. 

Kupující prohlašuje, že je s faktickým stavem nemovitosti seznámen, a že převáděnou 
nemovitost přebírá po povolení vkladu příslušným katastrálním úřadem do svého výlučného 
vlastnictví. · 

Článek 5 
Kupní cena, platba kupní ceny a daně z převodu nemovitosti 

Kupní cena za prodávanou a převáděnou nemovitost určenou v článku 2 je stanovena 
dohodou smluvních stran a činí 4.800.000,- Kč (Slovy: čtyři miliony osm set tisíc korun 
českých). 

Kupní cena bude kupujícím uhrazena takto: 

Celou kupní cenu v celkové výši 4.800.000,- Kč (Slovy: čtyři miliony osm set tisíc 
korun českých) se kupující zavazuje složit do 5 (pěti) pracovních dní od podpisu této kupní 
smlouvy ve prospěch účtu advokátní úschovy zřízené u JUDr. Petry Zemanové Hlomové, 
advokáta, č. osv. ČAK 10498, se sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2 (dále i jen 
"advokát"), z vlastních finančních zdrojů na zvláštní účet advokáta zřízený k účelu 
advokátní úschovy č.ú.: 107-4189510247/0100, vedený u Komerční banky, a.s., var. symbol 
12013. 

Do doby připsání celé kupní ceny ve prospěch advokátní úschovy tak, jak je uvedeno výše 
v tomto článku , zůstanou veškerá vyhotovení kupní smlouvy v advokátní úschově listin 
zřízené za tímto účelem u advokáta. 

Advokát vyplatí, po obdržení celé kupní ceny, v celkové výš. 4.800.000,- Kč do advokátní 
úschovy (dále jen "předmět úschovy"}, předmět úschovy následovrie: 

první část předmětu úschovy ve výši 4.608.000,- Kč (Slovy: čtyři miliony šest set 
osm tisíc korun českých) ve prospěch účtu prodávajícího č . ú . 1002484883/2700, vedený u 
UniCrediBank a.s., a to do pěti (5) pracovních dnů poté, co mu budou předloženy tyto 
dokumenty: 

(a) příslušný list vlastnictví k nemovitosti, kde jako vlastník bude uveden kupující a část C 
a D LV nebude obsahovat zápis omezení vlastnického práva, s výjimkou případného 
zápisu omezení vlastnického práva zřízeného z návrhu kupujícího nebo jehož 
účastníkem bude kupující , 

. druhou část předmětu úschovy ve výši 192.000,- Kč (Slovy: jedno sto devadesát 
dva tisíce korun českých) , představující předpokládanou daň z převodu nemovitosti ve výši 
4% z kupní ceny, vyplatí advokát přímo na účet Finančního úřadu pro Hlavní město Prahu, 
s variabilním symbolem IČO prodávajícího, a to do pěti (5) pracovních dnů po splnění 
podmínek pro výplatu první části předmětu úschovy a zároveň po předložení příslušného 
přiznán í k dani z převodu nemovitosti, podepsaného prodávajícím. Nesplní-li prodávající 
svou povinnost podepsat přiznání k dani z převodu nemovitosti , vyplatí advokát za stejných 
podmínek příslušnému finančnímu úřadu druhou část předmětu úschovy na základě 
předložení výzvy finančního úřadu adresované kupujícímu k uhrazení daně z titulu ručen í. 
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Prodávající se zavazuje doručit návrh na vklad spolu s příslušným počtem stejnopisů této 
smlouvy příslušnému katastrálnímu úřadu za účelem povolení vkladu vlastnického práva 

\kupujících k nemovitosti do katastru nemovitostí. 

'~~ 
Článek 8 

Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva je vyhotovena v sedmi výtiscích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 
vyhotovení a pět vyhotovení včetně příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí bude doručeno Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, 
pro účely správního řízení o povolení vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětné 
nemovitosti . 

Účastníci prohlašují , že si smlouvu přečetli a že jí rozumí. Dále prohlašují , že tato smlouva je 
výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy . 

. I , 

- I ,_;· 1/'J, • . . . '/... , 
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V Praze dne 19.4.2013 ' V Praze dne ... 1·9·-{}4- 2013 
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Prodávající: 
Ql investiční společnost, a.s., 
na účet: 
Druhý otevřený podílový fond 
kvalifikovaných investorů, 
Ql investiční společnost, a.s. 
Mgr. Vladan Kubovec, člen představenstva 

Kupující: 
Ivana Zoufalíková 

PROHLÁSENI O PRAVOSTI PODPISU NA LISTIN~ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM 
Béi.ne Cislo l<nihy o pmhlasenlch o pravoSti podp1su 6200311. 312, 313/201 3/C 

Já ni!e podepsaná JUDr. Pel• a Zemanová H\Omová. advol<át se sldlem Slavikova 1?W2~ 120 00 
Pr~ha ~. zapsany vseznamu advokátů vedeném Ceskou advokaln1 korno<ou !)Od ev.c. 104 • 
prohlašuJi. ie tuto listinu, kterou isern s:ilma nesepsala , prede mnou viOJstnorucne ve ··· · 7 ..... 
vyhotovenicl\ podepsal (aNy) : 

1 Vladan Kubovec ...... .. .. .... nar.: 27 12.1972 ....... .. .......... .. 
bYtem (mi stem pobytu): lidi<:"á.tt . 16So'27. okr Ceské BuděJOvice ......... .. 
jehoz (je1ii) totoinost Jsem ZJ15hl z:OP č.: 201077824 ... 

2 Bohumil Zoufali\<. . .. .. . .. . . . . ..... . nar.: 17 4.1968 .. , ................ . 
bytem (mi stem pobytu)· Jahodova 2706/119. Praha 10 · Zabehhee ..... . 
J"ilOt ÚCJit) tototnoSI Jsem ZJIStil z OPe 112653070 

JUDr. Pet•a Zemanová Hlomova 
advol<át 

(__"--

s 




