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Žádost o poskytnutí informace
/dle zákona č. 106/1999 Sb./

Vážení,

tímto si dovoluji požádat o poskytnutí následující informace:

Proč město Český Brod doposud nevyužilo svého předkupního práva k pozemkům pare. 
č. 179 a pare. č. 180 v k.ú. Štolmiř (zřízeno dle § 101 stavebního zákona a zapsáno 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kolín pod č. V-4863/2017-204) když původní vlastník 
tyto pozemky převedl způsobem postaveným na roveň prodeji společnosti Řepařský 
institut, spol. s r.o., IČ: 18572171?

Požadovanou informaci lze poskytnout jen elektronicky zasláním na emailovou adresu žadatele 
uvedenou v zálilaví této žádosti.

Vysvětlující poznámky k dotazu:

Opatřením obecné povahy města Český Brod č. 1076/2017 ze dne 5.1.2017 o vydání územního 
plánu bylo mj. dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon zřízeno ve prospěch města 
Český Brod předkupní právo k pozemkům pare. č. 179 a pare. č. 180 v k.ú. Štolmiř.

V době zřízení předkupního práva byl vlastníkem předmětných pozemků pan 

Pan s účinky prodeje ke dni 1.2.2020 převedl vlastnické právo k předmětným 
pozemkům stávajícímu vlastníkovi, tj. společnosti Řepařský institut, spol. s r.o., IČ: 18572171, 
Semčice 69, PSČ 294 46. Stalo se tak smlouvou o zajišťovacím převodu práva k zajištění 
pohledávky společnosti Řepařský institut, spol. s r.o. vůči panu z titulu zápůjčky ve 
výši jistiny 2 500 000 Kč s tím, že pokud dluh z půjčky nebude do 31.1.2020 uhrazen, stává se 
zajišfovací převod nepodmíněným (viz čl. IV. smlouvy o zajišfovacím převodu práva). Dluh ze 
zápůjčky evidentně uhrazen nebyl a společnost Řepařský institut, spol. s r.o. se tak dnem
1.2.2020 stala nepodmíněným vlastníkem pozemků a to způsobem postaveným na roveň prodeji 
(není proto ani nutné poukazovat na skutečnost, že zajišfovací převod práva měl zastřít prostý 
prodej právě v reakci na existující předkupní právo).
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Dle ust. § 2144 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platí: „Je-li předkupní právo 
zřízeno jako právo věcné, opravňuje předkupníka domáhat se vůči nástupci druhé strany, jenž 
věc nabvl kouoi nebo způsobem postaveným uiednáním o předkupním právu kouoi na roveň, aby 
mu věc za příslušnou úplatu převedl.“

Jak bylo výše uvedeno, dnem 1.2.2020 se stal převod vlastnického práva k předmětným 
pozemkům do vlastnictví společnosti Řepařský institut, spol. s r.o., čímž došlo k nabytí 
vlastnického práva způsobem postaveným na roveň prosté koupi a městu Český Brod, jakožto 
předkupníkovi, tím vzniklo právo domáhat se převodu vlastnického práva k těmto pozemkům za 
úplatu odpovídající peněžitému plnění mezi panem a společnosti Řepařský institut, spol. 
s r.o., tj. za cenu 2 500 000 Kč.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si dovoluji předložit tuto žádost o poskytnutí informace 
specifikovanou shora vymezeným dotazem. Současně dávám tímto městu podnět ke 
včasné realizaci předkupního práva za účelem naplnění veřejného zájmu specifikovaného 
územním plánem.

Pro úplnost přikládám i veřejně dostupné listiny z katastru nemovitostí.

S úctou

přílohy:
LV č. 2878 pro k.ú. Štolmíř
smlouva o zajišťovacím převodu práva ze dne 19.7.2019



VYPIŠ Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujíc! stav evidovaný k datu 21.06.2022 11:35:02

Okres: CZ0204 Kolín Obec: 533271 Český Brod
Kat.územi: 622818 Štolmiř List vlastnictví: 2878

V kat. územi jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl
Vlastnické právo

Řepařský institut, spol. s r.o., č.p. 69, 29446 Semčice 18572171
B Nemovitosti 

Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
179 714 zastavěná plocha a 

nádvoří

Součástí je stavba: Štolmiř, č.p. 1598, zem.stav
Stavba stojí na. pozemku p.č.: 179

180 4278 ostatní plocha manipulační
plocha

ochr.pásmo 
nem.kult.pam.,pam.zó 
ny,rezervace,nem.nár 
.kult.pam

ochr.pásmo 
nem.kult.pam.,pam.zó 
ny,rezervace,nem.nár 
.kult.pam

B1 Věcná práva sloužíci ve prospěch nemovitosti v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů 
Typ vztahu

o Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Oprávnění pro

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod,
RČ/IČO: 00235334 

Povinnost k
Parcela: 179, Parcela: 180

Listina Opatřeni obecné povahy kterým se vydává úz. plán nebo regulač. plán(§101
stav.zák.) MÚ Český Brod 1076/2017 ze dne 05.01.2017. Právní účinky zápisu k 
okamžiku 24.05.2017 11:15:05. Zápis proveden dne 16.06.2017.

V-4863/2017-204
Pořadí k 24.05.2017 11:15

o Zástavní právo smluvní
k zajištěni existujících dluhů do výše CZK 2.500.000,- plus příslušenství a budoucích 
dluhů do výše CZK 3.000.000,- vznikajících po dobu do 31.12.2030 

Oprávnění pro
Řepařský institut, spol. s r.o., č.p. 69, 29446 
Semčice, RČ/IČO: 18572171 

Povinnost k
Parcela: 179, Parcela: 180

Listina Smlouva o zřízeni zástavního práva podle obč.z. ze dne 21.06.2019, Právn!
účinky zápisu k okamžiku 24.06.2019 09:53:41. Zápis proveden dne 16.07.2019.

V-5433/2019-204
Pořadí k 24.06.2019 09:53

o Věcné břemeno umístěni a provoz, elektrorozvodného zařízeni
distribuční soustavy v rozsahu dle geometrického plánu č. 930-23774/2021 

Oprávnění pro
ČEZ Distribuce, a. s.. Teplická 874/8, Děčín IV- 
Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035

N e m o v i t o s t i  j s o u  v  ú ze m n ím  o b v o d u ^  v e  k t e r é m  v y k o n á v á  s t á t n í  s p r á v u  k a t a s t r u  n e m o v i t o s t í  CR 
K a t a s t r á l n í  ú ř a d  p r o  S t ř e d o č e s k ý  k r a j .  K a t a s t r á l n i  p r a c o v i š t ě  K o l i n ,  k ó d :  2 0 4 .

s t r a n a  1



VYPIŠ Z BCATASTRU NEMOVITOSTI 
prokazující stav evidovaný k datu 27.06.2022 17:35:02

Okres: CZ0204 Kolín Obec: 533271 Český Brod
Kat.území: 622818 Štolmíř List vlastnictví; 2878

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Povinnost k
Parcela: 180

Listina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná ze dne 04.08.2021. Právní účinky 
zápisu k okamžiku 09.11.2021 08:46:46. Zápis proveden dne 30.11.2021.

V-10982/2021-204
Pořadí k 09.11.2021 08:46

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu
Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu 

Listina

o Smlouva o zajišťovacim převodu práva ze dne 12.07.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 
22.07.2019 12:55:54. Zápis proveden dne 13.08.2019.

V-6287/2019-204
Pro: Řepařský institut, spol. s r.o., č.p. 69, 29446 Semčice RČ/IČO: 18572171

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Kolín, kód: 204.

Vyhotovil: Vyhotoveno: 27.06.2022 17:50:23
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD 
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Podpis, razítko: Řízení PÚ: .................

N e m o v i t o s t i  j s o u  v  ú z e m n ím  o b v o d u ^  v~e k t e r é m  v y k o n á v á  s t á t n í  s p r á v u  k a t a s t r u  n e m o v i t o s t í  CR 
K a t a s t r á l n í  ú ř a d  p r o  S t ř e d o č e s k ý  k r a j .  K a t a s t r á l n í  p r a c o v i š t ě  K o l í n ,  k ó d :  2 0 4 .

s t r a n a  2



CUZK 100013026537

Smlouva o zajišťovacím převodu 
vlastnického práva k nemovité věci

uzavřená mezi smluvními stranami dnešního dne, měsíce a roJíu dle §2040 a násL zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Řepařský institut, spol. s r.o.
IČO 185 72 171
Sídlem č.p. 69,294 46 Semčice
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 2734 
Zastoupený jednateli Ing. Jaromírem Chocholou, CSc. a Ing. Martinem Sukem 
dále jen jako „Věřitel“

a

II.
Zajišťovaná pohledávka

1. Smluvní strany považují za nesporné, že Věřitel má vilči dlužníkovi pohledávku v celkové 
výši jistiny 2.500.000,- Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých), která vznikla 
z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Věřitelem jako \7 půjčníkem a Dlužníkem jako 
^ydlužitelem.

2. Tímto zajiSřovacím převodem vlastnického práva podle této smlouvy zajiSťuje Dlužník 
své dluh)’ vůči Věřiteli popsané v odst. 1 výše, které vznikly nebo ještě v budoucnu 
vniknou, a to zejména:

-  dluhy spočívající v uhrazení jistiny Pohledávky, včetně veškerého příslušenství 
těchto dluhů.

-  dluhy spočívající v zaplacení veškerých poplatku, provizí, odměn, výdajů, 
nákladů, smluvních pokut a dalších sankčních plateb: zaplacení nákladu na 
realizaci zajišťovacího převodu vlastnického práva podle této smlouvy a na 
zaplacení nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které nejsou 
příslušenstvím pohledávek,

-  dluh spočívající v zaplacení náhrady škody vzniklé porušením povinností dlužníka 
a na zaplacení prokazatelných a účelně vynaložených nákladů vzniklých věřiteli 
jako důsledek prodlení dlužníka, pokud již nejsou zahrnuty v nároku na náhradu 
škody; jakož i na vydání bezdůvodného obohacení, stane-li se nebo ukáže-Ii se b>t 
jakákoli smlouva neplatnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou,

-  dluhy spočívající v úhradě nákladů spojených s pojištěním nemovitostí, tj. zejména 
náhradu pojistného,

(dále vše společně jen „Dluhy“).

100013026537



III.
Předmět zajišťovacího převodu práva

l. Předmětem zajišťovacího převodu práva jsou tjrto nemovitosti:

Pozemek parcJ. 179, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem, stav,, a pozemek parc.ž. 
180, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
katastrální pracoviště Kolín, na iistu vlastnictví č. 1287 pro k. ú. Štolmíř, obec Český 
Brod (dále společně jen jako „Nemovitosti“).

2. Dlužník prohlašuje a Věřiteli zaručuje, že je vlastníkem Nemovitosií, je oprávněn 
s Nemovitostmi disponovat v souladu s touto smlouvou, že mimo;

předkupního právo podle § 10 zákona č. 183/2006 Sb., pro Město Český 
Brod, zapsané na listu vlastnictví pod V-4863/2017-204 a

- zástavního práva na Nemovitostech, jež je sjednáno ve prospěch Věřitele 
zapsané v na LV 1287 pro kat.území Štolmíř pod sp.zn V-5433/2019 a 
nájemní smlouvy mezi Dlužníkem a Věřitelem na nemovitosti ze dne
11. 12.2000

neexistují žádná další omezení vztahující se k Nemovitostem, že nevstoupil a nevstoupí do 
jakéhokoliv jiného ujednání, na základě kterého by mohlo dojít ke vzniku jiného zatížení 
Nemovitostí, a že v>jma uvedených zatížení nejsou nemovitosti zatíženy jakýmikoliv 
právy třetích osob.

IV.
Převod vlastnického práva a předání Nemovitostí

1. Dlužník k zajištění všech Dluhů vůči Věřiteli uvedených včl. II této smlouvy převádí 
v souladu s ust. §2040 občanského zákoníku za podmínek stanovených dále v této smlouvě 
na Věřitele vlastnické právo k Nemovitostem uvedeným v či. IIÍ této smlouvy včetně všech 
jejich součástí a příslušenství a Věřitel Nemovitosti včetně všech jejich součástí a 
příslušenství do svého vlastnictví za účelem zajištění Dluhů vůči dlužníkovi a v souladu 
s podmínkami této smlouvy přijímá.

2. Dlužník předává Nemovitosti Věřiteli spolu s podpisem této smlouvy.

3. Zajišťovací převod vlastnického práva k Nemovitostem dle této smlouvy je převodem 
s rozvazovací podmínkou, že Dlužník své Dluhy vůči Věřiteli splní do 31.1.2020.

4. Nesplnl-Ii Dlužník své Dluhy vůči Věřiteli ve výše uvedeném termínu tj do 31.1,2020, 
stane se převod vlastnického práva k Nemovitostem dle této smlouvy nepodmíněnýTn.

5. Pokud poté, co se převod Nemovitostí stal nepodmíněným, převyšuje obvyklá cena 
Nemovitostí zřejmě výši zajištěných Dluhů Dlužníka vůči Věřiteli, vyplatí Věřitel 
Dlužníkovi částku odpovídající rozdílu, při tom si započte náklady, které v souvislosti 
s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil.



6. Dlužník nemá nárok na výplatu rozdílu, dokud nejsou Nemovitosti prodány a kupní cena 
za ně zaplacena Věřiteli (a to i v pfípadé, že předkupitel v^oižii své předkupní právo). 
Podmínka doplacení rozdílu Dlužníkovi se neuplatní v případě, že Véřitel nezahájí kroky 
směřující k prodeji Nemovitostí do tří let od chvíle, kdy se převod vlastnického práva 
k Nemovitostem die této smlouvy stal nepodmíněným.

V. 
Povinnosti dlužníka

L Dlužník je povinen poskytnout Věřiteli součinnost při zápisu tohoto zajištbvacího 
převodu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. Bude-ll nový stav zápisu Nemovitostí v katastru nemovitostí vyžadovat pro řádné 
provedení vkladu, jakož í dalších věcných práv a poznámek zapisovaných dle této 
Smlouvy', úpravu popisu Nemovitostí v této Smlouvě a tato úprava bude představovat 
sepsára' dodatku k této Smlouvě či sepsání nové smlouvy nahrazující tuto Smlouvu, 
zavazuje se Dlužník poskytnout Věřiteli veškerou, rozumně po^dovanou součinnost, 
aby zajišťovací převod vlastnického práva byl platně zapsán.

3. Dlužník je povinen poskytnout Věřiteli součinnost spočívající v zajištěni pojištěni 
Nemovitostí.

4. Dlužník je povinen poskytnout Věřiteli veškerou součinnost, kterou může Věřitel 
odůvodněně požadovat k úplnosti zajišťovacího převodu vlastnického práva 
k Nemovitostem.

VI. 
Doba trvání zajišťovacího převodu vlastnického práva

1. ZajiSťovací převod vlastnického práva k Nemovitostem trvá až do okamžiku řádného a 
úplného zaplacení všech zajištěných Dluhů Dlužníka vůči Věřiteli.

2. Okamžikem řádného a úplného zaplacení všech zajištěných Dluhů dlužníka vůči 
Věřiteli se splní rozvazovací podmínka trvání zajišťovacího převodu vlastnického 
práva. Dlužník se stává opěto%̂ ně vlastníkem Nemovitostí a Věřitel poskytne 
Dlužníkovi potřebnou součinnost pro provedení příslušného zápisu u Nemovitostí 
v katétru nemovitostí, a to bez zbytečného odkladu. Současně Věřitel předá 
Nemo\4tosti Dlužníkovi.

3. V případě, že se převod vlastnického práva k Nemovitostem stane převodem 
nepodmíněným, je Věřitel oprávněn realizovat zajišťovací převod vlastnického pmva 
k Nemovitostem, tj. provést příslušné úkony potřebné k provedení změn v katastru 
nemovitostí. Bude-li to třeba, je Dlužník povinen poskytnout Věřiteli potřebnou 
součinnost.

5. V případě, že Dlužník splní veškeré touto smlouvou zajištěné Dluhy vůči Věřiteli, 
přechází vlastnické právo k Nemovitostem zpět na Dlužníka.



Plná moc

Dlužník podpisem télo smlouvy zplnomocňuje Věřitele ke všem úkonům a právním jednáním 
na Jakémkoli správním či jiném úřadu nebo ve vztahu k jakémukoli orgánů či vůči třetí osobě 
(např. pojišťovně) v souvislostí se změnou zápisu zajiSťovacího převodu vlastnického práva 
v katastru nemovitost! a v souvislosti s užíváním Nemovitostí po dobu realizace zajišťovacího 
převodu vlastnického práva. Věřite! je oprávněn udělit tuto plnou moc i jiné osobě.

Vin.
Závěrečná ustanovení

1. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení této Smlouvy nebudou 
dotčena její ostatní ustanovení. Dlužník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 1765 odst. 2. Občanského zákoníku,

2. Dlužník není oprávněn bez předchozí písemného souhlasu věřitele postoupit nebo převést 
jakékoli ze svých práv či povinností podle smlouvy na třetí osobu, s čím dlužník výslovně 
souhlasí.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

4. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena 
na základě jejích pravé a svobodné vůle a po vzájemném projednání, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

Řebařský insíitu íj^^ů^^lx  
Ing. Jaromír Chochola, CSc. 
Ing. Martin Suk 
Jednatelé společnosti 
Věřitel
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UPOZORNĚNÍ
na povinnost zákonného nakládání s osobními údaji získanými z katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí je v souladu s § 1 odst. 1) zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon) veřejný seznam, obsahující soubor údajů o nemovitých věcech, zahrnující jejich soupis, popis, 
jejích geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Veřejnost katastru je v 
souvislostech naší právní úpravy základním předpokladem pro zajištění právní jistoty při nabývání 
nemovitostí a věcných práv k nim.

Na ochranu osobních údajů, poskytnutých jako součást údajů katastru, se v plném rozsahu vztahuje 
Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

Skutečnost, že některá osobní údaie soukromých osob isou veřeině dostupnými údaji ve veřejném 
seznamu, v žádném nřípadě neznamená, že tvto údaie mohou bvt dále šířenv. zveřejňovány nebo 
iinak zpracovávány v rozooru s katastrálním zákonem nebo obecnvm nařízením o ochraně osobních 
údajů.

Údaje katastru lze užít pouze k účelům uvedeným v § 1 odst. 2 katastrálníhio zákona, a to
a) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k 

ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové 
péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické;

b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).

Osobní údaje získané z katastru lze zpracovávat pouze při splnění podmínek obecnélio nařízení 
o ochraně osobních údajů.
Zpracování osobních údajú je zákonné, oouze pokud je splněna neiméně jedna z níže uvedených 
podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních 

účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 
osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací 
s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, 
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo 
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Při zpracování osobních údajů je nezbytné dodržet rovněž zásady uvedené v článku 5 obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů, se zvláštním důrazem na zásadu zákonnosti, korektnosti a 
účelového omezení. Právem na získání wbranvch osobních údajů, které jsou součástí údajů katastru, 
nesmělí být dotčena práva a svobody jinvch osob.

Prokázané protiprávní nakládání s osobními údaji získanými z katastru může být sankcionováno ve 
smyslu § 57 katastrálního zákona, resp. čl. 83 obecného nařízení pro ochranu osobních údajů.


