Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011
Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Článek I.
Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen „Pravidla“) se vztahují
na úplatné převody těchto nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy:
1. objektů dokončených i rozestavěných, bez pozemku nebo včetně pozemku, se kterým tvoří jeden
funkční celek, kromě bytových objektů, kde se postupuje podle "Zásad postupu při prodeji
bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy", schválených usnesením Zastupitelstva HMP č. 09/14
ze dne 24.6.1999 a objektů, kde se postupuje podle "Zásad postupu při úplatném převodu
rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden
funkční celek", schválených usnesením Zastupitelstva HMP č. 13/32 ze dne 25.11.1999.
2. pozemků zastavěných i nezastavěných, kromě pozemků zastavěných obytnými domy ve
vlastnictví bytových družstev, kde se postupuje podle "Pravidel převodu pozemků ve vlastnictví
hlavního města Prahy zastavěných obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev", schválených
usnesením Rady HMP č. 1275 ze dne 21.8.2001.
Pozemkem, který tvoří jeden funkční celek s objektem dokončeným i rozestavěným se rozumí
pozemek, na němž je objekt umístěn, nebo pozemek, který sousedí s tímto pozemkem a který je
samostatně nezastavitelný a s předmětným pozemkem tvoří vhodný doplněk a jeho pořízení nemá
využití pro jinou osobu než pro žadatele.
Článek II.
1. O zveřejnění záměru převést nemovitost ve vlastnictví hl.m. Prahy rozhoduje ředitel odboru
evidence, správy a využití majetku MHMP (dále jen „odbor SVM MHMP“) po projednání
s příslušným členem Rady HMP.
2. a) Před zveřejněním záměru dle článku II. odst. 1 požádá odbor SVM MHMP o písemné stanovisko
k záměru převodu nemovitosti od těchto odborů MHMP: OMI, DOP, OOP, OÚP a od Útvaru rozvoje
hl.m. Prahy, p.o. a dále vyjádření od příslušné MČ, resp. od Úřadu příslušné MČ a TSK. Výše
označené odbory MHMP a Útvar rozvoje hl.m. Prahy, p.o. zašlou odboru SVM své písemné
stanovisko do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti. Příslušné MČ, resp. Úřad příslušené MČ a
TSK zašlou odboru SVM své písemné stanovisko do 45 dnů ode dne doručení písemné žádosti.
b) V případě nedoručení stanoviska ve lhůtách uvedených v odst. 2. písm a) tohoto článku se má za
to, že stanoviska dotčených subjektů jsou kladná.
c) Po obdržení výše uvedených stanovisek, resp. pokud nastane situace dle čl. II. odst. 2 písm b)
předloží odbor SVM MHMP záměr převodu k vyjádření Výboru pro hospodářskou politiku a
informatiku ZHMP.
3. Zveřejnění záměru převést nemovitost ve vlastnictví hl.m. Prahy na úřední desce v případě realizace
přímého prodeje po dobu nejméně 21 dnů, v ostatních případech 45 dnů před projednáním v orgánech
hlavního města Prahy v souladu se zákonem o hlavním městě Praze zajišťuje odbor SVM MHMP.
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4. Po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru dle čl. II. odst. 3. a po projednání nabídek ve Výboru pro
hospodářskou politiku a informatiku zpracuje SVM MHMP materiál pro jednání volených orgánů
HMP a předá odboru LEG MHMP k připomínkám. LEG MHMP materiál ve formě TISKu pro jednání
volených orgánů HMP odsouhlasí ve lhůtě 7 pracovních dní. V případě připomínek budou tyto
zapracovány do připomínkového listu a budou projednány na jednání Rady HMP, popř. ZHMP.
Článek III.
1. Při převodu nemovitostí dle čl. I. bude postupováno formou přímého prodeje nebo formou
výběrového řízení.
2. Přímý prodej bude realizován, pokud Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP
nedoporučí postupovat formou prodeje ve výběrovém řízení, minimálně za cenu dle aktuálního
znaleckého posudku nebo minimálně za cenu ve výši dle cenové mapy stavebních pozemků pro
příslušný kalendářní rok v těchto případech:
a) u objektů dle čl. I, odst. 1.:
- spoluvlastníkům objektu
b) pozemků dle čl. I, odst. 2.:
- vlastníkovi objektu, který s tímto pozemkem tvoří jeden funkční celek
- spoluvlastníkům pozemku
- kde se jedná o scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele
c) o kterém tak rozhodne Rada HMP, nebo Zastupitelstvo HMP.
3. V ostatních případech bude realizován prodej nemovitosti/í formou výběrového řízení , a to na
základě doporučení Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku ZHMP , minimálně za cenu
dle aktuálního znaleckého posudku nebo minimálně za cenu ve výši dle cenové mapy stavebních
pozemků pro příslušný kalendářní rok.
4. Články IV. až VII. těchto Pravidel se vztahují pouze na přímý prodej nemovitostí ve vlastnictví hl.
m. Prahy.
Článek IV.
Účastníci prodeje
1. Účastníky prodeje nemovitostí jsou hlavní město Praha jako prodávající a žadatel o úplatný převod
nemovitostí dle čl. IV. odst. 3.
2. Hlavní město Praha je při jednání o prodeji nemovitostí zastoupeno odborem SVM MHMP.
3. Žadatelem se stává právnická osoba, fyzická osoba - podnikatel, fyzická osoba způsobilá k právním
úkonům která předloží prodávajícímu písemnou žádost.
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Článek V.
Podmínky prodeje
1. V případě potřeby je prodávající povinen zajistit zpracování znaleckých posudků dle zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhlášky
Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a o změně některých zákonů v platném znění, nebo zjistit cenu nemovitosti dle
vyhlášky č. 32/1998 Sb. hl.m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků v platném znění.
2. Prodávající je povinen vyzvat žadatele doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou, aby
ve lhůtě do 60 dnů od obdržení výzvy předložili nabídku dle článku V. odst. 3. Součástí výzvy musí
být tato Pravidla a informace o ceně nemovitosti, event. cenová mapa.
3. Žadatel je povinen předložit nabídku která obsahuje:
a) identifikaci žadatele
- u fyzické osoby trvalý pobyt, datum narození event. rodné číslo
- u právnické osoby a u fyzické osoby - podnikatele aktuální výpis z obchodního rejstříku a event.
živnostenský list
b) doklady o vlastnictví
Žadatel o prodej nemovitostí dle článku III., odst. 2. písm. a) a b) musí předložit výpis z katastru
nemovitostí prokazující jeho vlastnické právo.
c) cenovou nabídku
d) záměr využití nemovitosti.
4. Nabídka včetně příloh musí být podána písemně, v českém jazyce, podepsána žadatelem,
statutárním orgánem žadatele nebo osobou jednající za žadatele na základě plné moci (všechny
podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny) a předložena ve lhůtě dle článku V. odst. 2. Podacím
místem pro předložení nabídky je Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence, správy a využití
majetku, nám. Franze Kafky 16/1, Praha 1, PSČ 110 01.
5. Žadatel je povinen na vyzvání uzavřít s prodávajícím protokol o výsledku jednání, který je uveden
v příloze č. 1 těchto Pravidel.
6. Žadatel je povinen složit na vyzvání odboru SVM MHMP jistotu ve výši min. 10% z kupní ceny
navržené odborem SVM MHMP. Jistota se skládá na depozitní účet prodávajícího, a to tak, aby byla
připsána na tento účet nejpozději v den určený v protokolu o výsledku jednání.
7. V případě, že žadatel nesplní podmínky uvedené v čl. V., je prodávající oprávněn
nemovitosti neuskutečnit.
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Článek VI.
Hodnocení nabídky
Hodnocení nabídky provádí prodávající. O převodu nemovitostí rozhoduje Zastupitelstvo HMP na
základě projednání Rady HMP a předchozího stanoviska Výboru pro hospodářskou politiku a
informatiku ZHMP. Úplatný převod pozemků s výměrou do 30 m2 se předkládá pouze přímo Radě
HMP a Zastupitelstvu HMP. V případě, že Rada HMP neodsouhlasí úplatný převod nemovitostí popř.
Zastupitelstvo HMP neschválí tento úplatný převod nemovitostí, bude složená jistota do 30 dnů od
takového rozhodnutí vrácena žadateli.
Článek VII.
Uzavření smlouvy
1. Po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem HMP vyzve prodávající žadatele k uzavření
kupní smlouvy. Žadatel je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30 dnů od obdržení výzvy zaslané do
vlastních rukou k uzavření kupní smlouvy. V případě nedodržení této lhůty je prodávající oprávněn
kupní smlouvu neuzavřít ; složená jistota propadá ve prospěch hl.m. Prahy.
2. Podmínky pro uzavření smlouvy:
a) Splatnost kupní ceny
Doplatek kupní ceny musí být splacen nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí uzavřené kupní smlouvy,
označené doložkou hl.m. Prahy v souladu s ust. § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
kupujícím, přičemž hodnota složené jistoty se započítává do sjednané kupní ceny.
b) Smluvní pokuta
Při prodlení se zaplacením doplatku kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 1,5% z dlužné částky za každý i započatý týden prodlení, minimálně však 300,- Kč.
Při prodlení delším 30 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a složená jistota
propadá.
c) Vklad do katastru nemovitostí
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch
kupujícího učiní prodávající do 30 dnů ode dne zaplacení kupní ceny.
Článek VIII.
Výběrové řízení
Při prodeji nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy formou výběrového řízení bude postupováno dle
přílohy č. 1 usnesení Rady HMP č. … ze dne …, tj. dle „Podmínek výběrového řízení na prodej
nemovitostí“.
Článek IX.
Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 16.9.2011.
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Příloha č. 1 k Pravidlům pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy
Protokol
o výsledku jednání odboru evidence, správy a využití majetku MHMP ve věci převodu nemovitosti ve
vlastnictví hlavního města Prahy
O prodeji nemovitosti/-í ve vlastnictví hl.m.Prahy rozhoduje Rada HMP a Zastupitelstvo HMP. V případě
neschválení tohoto prodeje, bude jistota vrácena.

Žadatel:
I. Předmět jednání:
II. Navrhovaná kupní cena: … Kč, tj. … Kč/m2
III. Návrh žadatele:
IV. Jistota: ve výši …Kč bude složena na depozitní účet HMP č.ú. 0060150005157998/6000
VS..., KS 0558 u PPF banky a.s., do 10 dnů od podpisu tohoto protokolu
V. Závazky žadatele:
1. Uzavřít kupní smlouvu, která bude v souladu s Pravidly pro převod nemovitostí do 30 dnů od doručení výzvy
k uzavření této kupní smlouvy. Při nedodržení této lhůty je prodávající oprávněn od uzavření smlouvy
odstoupit a složená jistota propadá ve prospěch hl. m. Prahy.
2. Doplatit kupní cenu do 30 dnů od převzetí uzavřené kupní smlouvy, označené doložkou hl. m. Prahy
v souladu s § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze kupujícím. Při prodlení se zaplacením doplatku
kupní ceny zaplatit smluvní pokutu ve výši 1,5% z dlužné částky za každý i započatý týden prodlení,
minimálně však 300 Kč. Při prodlení delším než 30 dnů ode dne splatnosti kupní ceny je prodávající oprávněn
od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy prodávajícím propadá složená jistota ve
prospěch prodávajícího.
3. Žadatel byl seznámen s tím, že stanovení konečné kupní ceny za převod nemovitosti je vyhrazeno
Zastupitelstvu HMP.
4. Žadatel souhlasí s uvedením svých osobních údajů (tj. rodného čísla a adresy trvalého pobytu) v materiálech
určených k projednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP a ve smlouvě ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě schválení převodu nemovitostí Zastupitelstvem HMP se jistota žadateli nevrací a hodnota jistoty se
započítává do sjednané kupní ceny.
6. Žadatel bere na vědomí, že při event. změně cen. předpisu, cenové mapy, resp. znaleckého posudku v době
projednávání v zastupitelských orgánech HMP může dojít ke změně navržené kupní ceny. Pokud žadatel
neodsouhlasí zvýšení této ceny bude mu složená jistota vrácena a prodej se neuskuteční.
VI. Ostatní:
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího učiní
prodávající do 30 dnů ode dne zaplacení kupní ceny.
VII. Další ujednání:

V Praze dne:
Za žadatele:

Za prodávajícího:

..................................

..........................................
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