
Pravidla pro prodej nemovitého majetku a zřízení práva stavby 
 

Čl. 1 
Rozsah působnosti 

 
Tato pravidla upravují podmínky prodeje nemovitého majetku města Vrbna pod Pradědem a 
také jeho zatížení právem stavby fyzickým a právnickým osobám, postup při podání žádosti, 
stanovení základních cen pro prodej/zatížení a podmínky, jimiž je stanoven podíl kupujícího 
na úhradě nákladů spojených s vlastním převodem/zatížením právem stavby. Prodej/zatížení 
právem stavby nemovitého majetku města Vrbna pod Pradědem se řídí zákonem o obcích č. 
128/2000 Sb. 
 

Čl. 2 
Vymezení nemovitostí 

 
1)  Pozemkem ve vlastnictví města Vrbna pod Pradědem se rozumí pozemková parcela 

nebo její konkrétní část v příslušném katastrálním území, která je zapsána na listu 
vlastnictví města Vrbna pod Pradědem, IČ: 00296457. 

 
2) Funkčním celkem je soubor nemovitostí tvořený nemovitou stavbou, pozemkem 

zastavěným touto stavbou a souvisejícím jedním nebo více společně užívanými 
pozemky. 

 
3) Součást pozemku je vše, co k němu podle jeho povahy náleží a nemůže být odděleno, 

aniž by se tím pozemek znehodnotil. K nim patří především trvalé porosty. Stavby 
nejsou součástí pozemku, a to ani stavby podzemní, ani nadzemní či jiné. 

 
4) Příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jim určeny 

k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (kůlny, ploty apod.).  
 
5) Jednotka, jako prostorově oddělená část domu vzniklá na základě prohlášení vlastníka. 
 
5) Právo stavby dle ustanovení § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
6) Z prodeje jsou vyloučené pozemky určené územním plánem jako plochy zemědělské a 

lesní. Tyto pozemky budou přednostně pronajímány. 

 
Čl. 3 

Stanovení ceny nemovitostí 
 

1) Kupní cena a stavební plat se sjednává minimálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé, 
která je vyžadována dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích. Cena 



je stanovena na základě znaleckého posudku. Tato cena může být nižší jen v souladu 
s ustanovením Čl. 3 odst. 4. 
 

Znaleckým posudkem se stanoví  
a) Cenou zjištěnou podle § 2 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb. – platnou 

vyhláškou. Cena zjištěná podle § 2 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., je cena 
určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, 
je cena zjištěná, tj. cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena 
nebo mimořádná cena, je cena zjištěná. Cena podle zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku s použitím vyhlášky MF ČR v platném znění. 

b) Cenou obvyklou podle § 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. – porovnávací 
metodou. Cena obvyklá podle § 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., je cena, 
která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného 
majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se 
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se 
rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 
přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.  

c) Pro porovnávací metodu je nutné upřednostnit ceny skutečně realizovaných 
obchodů. Nabídkové ceny lze použít pouze ve výjimečných případech, které 
je nutno zdůvodnit. Znalecký posudek musí být vždy přezkoumatelný a 
kontrolovatelný, tzn., že údaje, metody a postupy musí být zopakovatelné 
s přiměřeným úsilím a prostředky.  

 
2) Výsledná cena stanovená znaleckým posudkem neobsahuje DPH (daň z přidané 

hodnoty) z důvodu, že je to cena určená podle zákona č. 151/1997 Sb. a jeho prováděcí 
vyhlášky, v platném znění, která je v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu 
sp. zn. 10 Afs 178/2015 – 39, ze dne 11.08.2016, považována za cenu bez DPH. 
Výslednou cenu je nutno uvádět vždy bez DPH a tuto skutečnost ve znaleckém posudku 
i výslovně potvrdit. 
 

3) Zastupitelstvo města si v konkrétních případech vyhrazuje, s přihlédnutím 
k atraktivnosti a účelu využití nemovitosti, zvýšit kupní cenu/stavební plat. 
 

4) Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem má právo využít ustanovení § 39 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb.1) a ve výjimečných a odůvodněných případech ve veřejném 
zájmu se ve svém rozhodnutí odchýlit níže od ceny v místě a čase obvyklé (odůvodnění 
bude součástí usnesení o prodeji). 
 

5) Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem má právo ve výjimečných a odůvodněných 
případech se ve svém rozhodnutí odchýlit od těchto pravidel s výjimkou Čl. 3 odst. 1). 



 
6) Je-li více žadatelů o koupi nemovitosti, bude nemovitost prodána žadateli, který podá 

nejvyšší cenu, přičemž cenou minimální je cena stanovená znaleckým posudkem. 
Proces výběru kupujícího bude probíhat následovně: 
 
- záměr na prodej formou soutěže bude zveřejněn na ÚD, 
- zájemci ve zveřejněné lhůtě doručí své nabídky na adresu MěÚ, 
- nabídky vyhodnotí komise ve složení 1 zastupitel, 1 člen Majetkového výboru, 1 

zaměstnanec MěÚ, 
- zápis z hodnocení nabídek bude předložen ZM, které rozhodne o uzavření smlouvy 

a stanoví kupujícího. 

7) Pokud byla pro výstavbu rodinných domků realizována infrastruktura z prostředků 
Města, budou vynaložené náklady rozpočítány do ceny pozemku, která bude 
stanovena podle metru čtverečních. 

Čl. 4 
Způsob prodeje 

 
Před projednáváním zveřejnění záměru prodeje bude stanoven způsob prodeje dle níže 
uvedených kategorií: 
1)  prodej - kupní smlouvou 
 -  pozemky zastavěné stavbou, k výstavbě garáží, přístavby a ostatní drobné stavby, 
 - jednotky, 
 -  zahrady, předzahrádky a rozšíření zázemí u stávajících objektů. 
 
2) prodej – kupní smlouvou s výhradou zpětné koupě: 
 -   pozemky ke komerční výstavbě většího rozsahu, 
 -  výstavbě jednotlivých rodinných domů a bytových domů situovaných ve všech 

katastrálních územích města Vrbno pod Pradědem 
 
 Výhrada zpětné koupě bude uplatněna v případě, kdy kupující do pěti let od zápisu   
vlastnického práva s výhradou zpětné koupě do katastru nemovitostí nezahájí na 
nemovitosti stavební práce na základech budoucí stavby. 

 
Výhrada může být z veřejného seznamu vymazána i před uplynutím 5leté lhůty na základě 
předložení listiny, kterou stavební úřad opravňuje zahájení stavby. 

 
Zastupitelstvo může rozhodnout o uplatnění výhrady zpětné koupě v případech hodných 
zvláštního zřetele.  

 
3) Prodávající při prodeji pozemků nezajišťuje vytýčení jejich hranic pozemků. 

 
 



 
Čl. 5 

Způsob realizace práva stavby 
 

1) Řídí se ustanovením § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

2) Podmínky se sjednávají individuálně. Před vyhlášením záměru se předloží 
Zastupitelstvu města Smlouva o zřízení práva stavby, která bude řádně projednána 
v Majetkovém výboru. 

Čl. 6 
Náklady spojené s převodem nemovitosti 

 
 

1) Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí v plné výši kupující a tyto náklady jsou:  
 

a) sepsání kupní smlouvy ve výši 1.200 Kč,  
b) poplatky za ověření podpisu dle aktuálního sazebníku,  
c) úhrada správního poplatku za vklad do KN dle aktuálního sazebníku,  
d) zpracování geometrických plánů na základě vystavené faktury,  
e) náklady na zpracování znaleckého posudku na základě vystavené faktury, 
f) DPH v zákonné výši v případě, že nemovitost podléhá podle § 56 Zákona o dani 

z přidané hodnoty dodání. 
 

Čl. 7 
Způsob zpracování žádosti o odkup 

 
1) Kupující podává žádost na předepsaném formuláři. Žádost o uzavření práva stavby je 

nutné napsat na individuální žádost, která bude obsahovat přesný popis záměru, který 
se má realizovat na nemovitosti v majetku města. Zájemce dostane písemné potvrzení 
o přijetí žádosti, kterou zajistí MPO. 

2) Podmínkou pro projednání žádosti Zastupitelstvem města na vyhlášení záměru na 
prodej je uzavřená smlouva o úhradě nákladů spojených s prodejem nemovitostí. Bez 
uzavření této smlouvy nebude žádost projednána. 

3) Před projednáním záměru na prodej nemovitosti zajistí Majetkoprávní odbor ocenění 
nemovitosti znaleckým posudkem tak, aby Zastupitelstvo města při rozhodnutí o 
vyhlášení záměru mohlo využít Čl. 3 odst. 3), 4) nebo 5. 

4) Majetkoprávní odbor písemně informuje kupujícího o stanovisku Zastupitelstva města 
a zajistí vyvěšení schválených záměrů na úřední desce. 

5) V případě prodeje části pozemku Majetkoprávní odbor zajistí zpracování 
geometrického plánu. Také zajistí udělení souhlasu s dělením (případně i scelením) 
pozemku u příslušného orgánu státní správy. 



6) V případě, že o nemovitost projeví zájem další kupující, tak Zastupitelstvo města bude 
postupovat podle Čl. 3 odst. 6). 

7) Po rozhodnutí Zastupitelstva města o prodeji nemovitosti vyzve Majetkoprávní odbor 
zájemce k podpisu smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí a také zajistí 
odeslání návrhu na vklad na Katastrální úřad. 

8) Kupující má lhůtu na uzavření kupní smlouvy v délce jednoho roku. Po marném 
uplynutí této lhůty kupující potvrzuje odstoupení od záměru uzavřít kupní 
smlouvu/smlouvu o zřízení práva stavby. 

9) Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Marným uplynutím 
této lhůty kupující potvrdil odstoupení od záměru uzavřít kupní smlouvu. 

 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Vrbno pod Pradědem na 19. zasedání 

dne 14.09.2022 pod číslem usnesení 0601/ZM/19/2022. 
2) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města. 

 
 

 

 
  
 Ing. Iveta Pešatová         Petr Kopínec 
       místostarostka          starosta města 
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