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Název materiálu:

Odstoupení od kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a společností OPERA 
Bohemia s.r.o. ze dne 15.8.2007 k nemovitostem v k.ú. Přerov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

1. schvaluje odstoupení statutárního města Přerova od kupní smlouvy, kterou dne 15.8.2007 uzavřely 
statutární město Přerov jako prodávající a společnost OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem 
Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako kupující k objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 
27), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798
(zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušnému k části obce 
Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), 
objektu k bydlení č.p. 745 (Škodova 23), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému 
na pozemku p.č. 800 a pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 744 
(Škodova 21), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 801 a pozemku
p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušnému k části 
obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná plocha 
a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušnému k části obce Přerov I-Město, 
postavenému na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení
č.p. 737 (Škodova 15), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 804 
a pozemku p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační 
plocha), jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené 
na pozemku p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Přerov, a to 
z důvodu nesplnění závazku ze strany kupujícího započít s novou výstavbou ve lhůtě 5 let od nabytí 
vlastnictví k předmětným nemovitostem (tj. 13.9.2012), který byl sjednán v čl. IV odst. 1 písm. a) 
kupní smlouvy.

2. ukládá Magistrátu města Přerova vymáhat po společnosti OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, 
se sídlem Zámecká 230/31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 



500.000,- Kč jako smluvní sankci za nesplnění závazku ze strany kupujícího započít s novou 
výstavbou ve lhůtě 5 let od nabytí vlastnictví k předmětným nemovitostem (tj. 13.9.2012), který byl 
sjednán v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy, kterou dne 15.8.2007 uzavřely statutární město Přerov
jako prodávající a společnost OPERA Bohemia s.r.o., IČ 27772829, se sídlem Zámecká 230/31, 
Přerov VII-Čekyně, Přerov, jako kupující k objektu k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), příslušnému
k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 798 a pozemku p.č. 798 (zastavěná plocha 
a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 746 (Škodova 25), příslušnému k části obce Přerov I-Město, 
postavenému na pozemku p.č. 799 a pozemku p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení
č.p. 745 (Škodova 23), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 800 
a pozemku p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 744 (Škodova 21), 
příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 801 a pozemku p.č. 801
(zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 743 (Škodova 19), příslušnému k části obce 
Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 802 a pozemku p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří),
objektu k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému
na pozemku p.č. 803 a pozemku p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), objektu k bydlení č.p. 737
(Škodova 15), příslušnému k části obce Přerov I-Město, postavenému na pozemku p.č. 804 a pozemku
p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), jiné
stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku 
p.č. 805/2 a pozemku p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Přerov.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Zastupitelstvo města Přerova:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 13. zasedání konaném dne 10.9.2012 přijalo usnesení 
č. 567/13/3/2012, kterým v bodě 2. neschválilo uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 
uzavřené dne 15.8.2007 mezi statutárním městem Přerov a spol. OPERA Bohemia s.r.o. 
k nemovitým věcem na ul. Škodova v Přerově, kterým mělo dojít k prodloužení lhůty
ke splnění závazku kupujícího započít s novou výstavbou ve lhůtě 5 let od nabytí vlastnictví 
k předmětným nemovitostem (tj. do 13.9.2012), který byla sjednán v čl. IV odst. 1 písm. a) 
kupní smlouvy, do 15.8.2014. 

Důvodová zpráva:

Statutární město Přerov bylo do 13.9.2007 vlastníkem obytných domů Škodova 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, situovaných ve vnitrobloku ul. Škodova v blízkosti bývalého areálu 
JUTA. V těchto obytných domech se nacházelo 82 bytových jednotek IV. kategorie, 
které nájemci obývali na základě nájemních smluv uzavřených převážně na dobu neurčitou.
Soubor nemovitých věcí ul. Škodova tvořily v roce 2007 následující nemovitosti:

- objekt k bydlení č.p. 1604, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 798 a pozemek p.č. 798 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 264 m2 (Škodova 27),

- objekt k bydlení č.p. 746, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 799 a pozemek p.č. 799 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2 (Škodova 25),

- objekt k bydlení č.p. 745, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 800 a pozemek p.č. 800 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2 (Škodova 23),

- objekt k bydlení č.p. 744, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 801 a pozemek p.č. 801 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 265 m2 (Škodova 21),

- objekt k bydlení č.p. 743, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 802 a pozemek p.č. 802 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 (Škodova 19),



- objekt k bydlení č.p. 742, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 803 a pozemek p.č. 803 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 302 m2 (Škodova 17),

- objekt k bydlení č.p. 737, příslušný k části obce Přerov I-Město, postavený na pozemku 
p.č. 804 a pozemek p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 262 m2 (Škodova 15),

- pozemek p.č. 805/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 2879 m2, 

- jiná stavba č.p. 2877, příslušná k části obce Přerov I-Město, postavená na pozemku 
p.č. 805/2 a pozemek p.č. 805/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2

(Škodova 19a), vše v k.ú. Přerov.

Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 5. zasedání konaném dne 16.4.2007 
usnesením č. 69/5/3/2007 B-5 úplatný převod výše uvedených nemovitých věcí z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví spol. Immofin CZ s.r.o., IČ 27772829, se sídlem 
Zámecká 31, Přerov VII-Čekyně, Přerov, za kupní cenu 1.500.000,-Kč a za podmínek 
uvedených ve vyhlášení výběrového řízení. Následně dne 4.6.2007 přijala Rada města 
Přerova na své 12. schůzi usnesení č  399/12/7/2007 B-3, kterým schválila znění kupní 
smlouvy mezi statutárním městem Přerov a spol. Immofin CZ s.r.o. 

Kupní smlouva mezi statutárním městem Přerov a spol. Immofin CZ s.r.o. byla 
uzavřena dne 15.8.2007, přičemž na základě této smlouvy se kupující stal vlastníkem 
nemovitých věcí ke dni 13.9.2007. Kupující se v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy
zavázal, že nejpozději do 5 let od nabytí vlastnictví (pozn. do 13.9.2012) započne s novou 
výstavbou, kterou provede v celém rozsahu převáděných nemovitostí. Pro případ, že by 
kupující tuto povinnost neplnil, zavázal se kupující v čl. IV odst. 2 kupní smlouvy 
uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč a ve prospěch prodávajícího 
bylo současně sjednáno právo odstoupit od smlouvy. 

Pro úplnost dodáváme, že dne 25.9.2007 (tj. po uzavření kupní smlouvy 
mezi statutárním městem Přerov a spol. Immofin CZ s.r.o. dne 15.8.2007) byla v obchodním 
rejstříku zapsána změna obchodní firmy společnosti z „Immofin CZ s.r.o.“ na „OPERA 
Bohemia s.r.o.“

Ke dni 31.10.2012 byla spol. OPERA Bohemia, s.r.o. stále zapsána v katastru 
nemovitostí na LV č. 15287 pro k.ú. Přerov jako vlastník všech nemovitostí, které nabyla 
od statutárního města Přerova na základě kupní smlouvy ze dne 15.8.2007. V této souvislosti 
upozorňujeme na to, že spol. OPERA Bohemia s.r.o. již v minulých letech zcela odstranila 
objekty k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), č.p. 743 (Škodova 19) a jinou stavbu č.p. 2877 
(Škodova 19a), přičemž však do dnešního dne nezajistila výmaz těchto staveb z katastru 
nemovitostí a že v současné době je do úrovně terénu rovněž odstraněn objekt k bydlení
č.p. 737 (Škodova 15). Dále upozorňujeme na to, že u pozemků p.č. 798, 799, 800, 801, 802 
a 805/1, vše v k.ú. Přerov, došlo oproti stavu z roku 2007 ke změně jejich výměr vyhlášením 
platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Přerov dne 5.11.2010, kdy pozemek p.č. 
798 je nově evidován s výměrou 265 m2, p.č. 799 s výměrou 261 m2, p.č. 800 s výměrou 263 
m2, p.č. 801 s výměrou 267 m2, p.č. 802 s výměrou 262 m2 a p.č. 805/1 s výměrou 2855 m2.

Dne 10.8.2012 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost spol. OPERA 
Bohemia s.r.o. o prodloužení lhůty ke splnění závazku kupujícího uvedeného v čl. IV odst. 1 
písm. a) kupní smlouvy, podle kterého měl kupující započít s novou výstavbou ve lhůtě 5 let 
od nabytí vlastnictví k předmětným nemovitostem (tj. do 13.9.2012), do 15.8.2014. 
Zastupitelstvo města Přerova však na svém 13. zasedání konaném dne 10.9.2012 přijalo 



usnesení č. 567/13/3/2012, kterým v bodě 2. neschválilo uzavření dodatku č. 1 ke kupní 
smlouvě, kterým by došlo k prodloužení lhůty ke splnění závazku uvedeného v čl. IV odst. 1 
písm. a) kupní smlouvy do 15.8.2014. 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k prodloužení lhůty ke splnění závazku spol. 
OPERA Bohemia s.r.o. uvedeného v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy a spol.
OPERA Bohemia s.r.o. nezahájila novou výstavbu v lokalitě ul. Škodova do 13.9.2012, 
je statutární město Přerov oprávněno od kupní smlouvy odstoupit a požadovat po spol. 
OPERA Bohemia s.r.o. uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,-Kč.

K odstoupení statutárního města Přerova od kupní smlouvy se spol. OPERA Bohemia 
s.r.o. ze dne 15.8.2007 a s tím souvisejícím skutečnostem uvádíme následující:

Podle ust. § 48 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, platí, že „Od smlouvy může účastník odstoupit, jen jestliže je to v tomto zákoně 
stanoveno nebo účastníky dohodnuto“, přičemž podle ust. § 48 odst. 2 občanského zákoníku 
platí, že „Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem 
stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.“

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší od počátku (tzn. zpětně od doby, 
kdy byl právní úkon učiněn), nestanovil-li zákon nebo dohoda účastníků jinak. 
Účinky odstoupení od smlouvy přitom nastávají automaticky okamžikem, kdy projev 
o odstoupení od smlouvy dojde druhému účastníkovi, o jejich nastoupení nerozhoduje druhý 
účastník ani soud, který je pouze oprávněn v případě sporu účastníků ohledně platnosti 
a účinnosti odstoupení od smlouvy zkoumat, zda právní úkon, kterým oprávněný od smlouvy 
odstoupil, splňuje požadované náležitosti (mj. zda je v něm uveden důvod odstoupení) a zda 
je odstoupení od smlouvy účinné.

Statutární město Přerov bylo oprávněno odstoupit od smlouvy nejdříve dnem 
14.9.2012 (tj. prvním dnem poté, co spol. OPERA Bohemia s.r.o. nesplnila svoji povinnost, 
ke které se zavázala v čl. IV odst. 1 písm. a) kupní smlouvy). Vzhledem k tomu, že právo 
odstoupit od smlouvy je majetkovým právem, které podléhá promlčení ve smyslu ust. § 100 
a násl. občanského zákoníku, kdy podle ust. § 101 odst. 1 občanského zákoníku je promlčecí 
doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, může statutární město 
Přerov využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv po 14.9.2012, nejpozději by 
však mělo tohoto práva využít do 14.9.2015. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy 
totiž reálně hrozí, že spol. OPERA Bohemia s.r.o. v případě soudního sporu o účinnost 
odstoupení od smlouvy uplatní námitku promlčení práva a soud by v takovém případě musel 
k její námitce přihlédnout a právo na odstoupení od smlouvy statutárnímu městu Přerov 
nepřiznat.

Obecně platí, že pokud na základě smlouvy, která byla zrušena v důsledku odstoupení 
od smlouvy jednou ze smluvních stran, ještě plněno nebylo, závazek plnit z takto zrušené 
smlouvy odpadá, pokud již plněno bylo, strany jsou povinny se vzájemně vypořádat
podle zásad vydání bezdůvodného obohacení. Podle ust. § 457 občanského zákoníku totiž 
platí, že „Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit 
druhému vše, co podle ní dostal.“ Tato povinnost každého z účastníků zrušené smlouvy 
zakládá vzájemnou povinnost, kdy nárok jednoho účastníka smlouvy na vrácení plnění 
ze zrušené smlouvy je podmíněn vrácením plnění i ze strany druhého účastníka smlouvy.



V případě odstoupení od kupní smlouvy ze dne 15.8.2007 to bude znamenat, že se 
statutární město Přerov opětovně stane vlastníkem nemovitých věcí, které byly 
na základě kupní smlouvy převedeny do vlastnictví společnosti OPERA Bohemia, s.r.o., 
a současně bude povinno vrátit společnosti OPERA Bohemia, s.r.o. kupní cenu ve výši 
1.500.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že objekty k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), č.p. 743 (Škodova 19) 
a jiná stavba č.p. 2877 (Škodova 19a) již byly v minulosti odstraněny a objekt k bydlení
č.p. 737 (Škodova 15) je v současné době odstraněn do úrovně terénu, nemohly by být tyto 
nemovitosti statutárnímu městu Přerov vydány. V této souvislosti upozorňujeme na pravidlo, 
že pokud dojde ke zničení předmětu plnění, může se strana smlouvy, jíž měl být předmět 
plnění vydán, domáhat místo něj zaplacení jeho kupní ceny. Jelikož však v kupní smlouvě 
ze dne 15.8.2007 byla stanovena dohodou celková kupní cena ve výši 1.500.000,- Kč 
bez uvedení toho, jaká část kupní ceny připadá na jednotlivé nemovitosti, výše případné 
finanční náhrady za nemovitosti, které by nebylo možné vydat statutárnímu městu Přerov, 
by musela být předmětem dalších jednání se spol. OPERA Bohemia s.r.o., případě
předmětem občanskoprávního řízení před soudem.   

Ke dni 31.10.2012 byly k předmětným nemovitostem zapsány na LV č. 15287 pro k.ú. 
Přerov následující práva, záznamy a poznámky:

1) zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky spol. Remedies, s.r.o., id.č. 36733954, 
se sídlem Kupeckého 3, Bratislava, SR, ve výši 7.000.000,- Kč, které bylo do katastru 
nemovitostí vloženo k tíži pozemků p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2 
v k.ú. Přerov a objektů k bydlení č.p. 742 (Škodova 17), č.p. 744 (Škodova 21), č.p. 745
(Škodova 23) a č.p. 746 (Škodova 25) na základě zástavní smlouvy, kterou uzavřely spol.
OPERA Bohemia s.r.o. jako zástavce a spol. Remedies, s.r.o. jako zástavní věřitel dne 
27.3.2012,

2) poznámka o nařízení exekuce na majetek spol. OPERA Bohemia s.r.o. jako povinného, 
která byla do katastru nemovitostí zapsána na základě usnesení Okresního soudu v Přerově 
ze dne 11.6.2012 o nařízení exekuce, které nabylo právní moci dne 4.7.2012,

3) poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitostí, která byla v katastru nemovitostí 
zapsána k pozemkům p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2 v k.ú. Přerov 
a objektům k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), č.p. 737 (Škodova 15), č.p. 742
(Škodova 17), č.p. 743 (Škodova 19), č.p. 744 (Škodova 21), č.p. 745 (Škodova 23), 
č.p. 746 (Škodova 25) a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a) na základě exekučního příkazu 
k prodeji nemovitých věcí vyhotoveného Exekutorským úřadem Přerov dne 13.6.2012,

4) poznámka o nařízení exekuce na majetek spol. OPERA Bohemia s.r.o. jako povinného, 
která byla do katastru nemovitostí zapsána na základě usnesení Okresního soudu v Přerově 
ze dne 26.6.2012 o nařízení exekuce,

5) poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitostí, která byla v katastru nemovitostí 
zapsána k pozemkům p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2 v k.ú. Přerov 
a objektům k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), č.p. 737 (Škodova 15), č.p. 742
(Škodova 17), č.p. 743 (Škodova 19), č.p. 744 (Škodova 21), č.p. 745 (Škodova 23), 
č.p. 746 (Škodova 25) a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a) na základě exekučního příkazu 
k prodeji nemovitých věcí vyhotoveného Exekutorským úřadem Prostějov dne 18.7.2012,
který nabyl právní moci dne 27.7.2012,

6) zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky Mgr. Zdeňka Macha, bytem Malá 
Tratidla 1968/2, Přerov, ve výši 200.507,- Kč, náklady nalézacího řízení a příslušenství, 



které bylo do katastru nemovitostí zapsáno k tíži pozemků p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 
804, 805/1, 805/2 v k.ú. Přerov, objektů k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), č.p. 737 
(Škodova 15), č.p. 742 (Škodova 17), č.p. 743 (Škodova 19), č.p. 744 (Škodova 21), č.p. 
745 (Škodova 23), č.p. 746 (Škodova 25) a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a) na základě 
exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva vyhotoveného Exekutorským 
úřadem Přerov dne 13.6.2012, který nabyl právní moci dne 18.6.2012,

7) poznámka o nařízení exekuce na majetek spol. OPERA Bohemia s.r.o. jako povinného, 
která byla do katastru nemovitostí zapsána na základě usnesení Okresního soudu v Přerově 
ze dne 21.8.2012 o nařízení exekuce,

8) poznámka o nařízení exekuce na majetek spol. OPERA Bohemia s.r.o. jako povinného, 
která byla do katastru nemovitostí zapsána na základě usnesení Okresního soudu v Přerově 
ze dne 15.8.2012 o nařízení exekuce,

9) poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitostí, která byla v katastru nemovitostí 
zapsána k pozemkům p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2 v k.ú. Přerov 
a objektům k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), č.p. 737 (Škodova 15), č.p. 742
(Škodova 17), č.p. 743 (Škodova 19), č.p. 744 (Škodova 21), č.p. 745 (Škodova 23), 
č.p. 746 (Škodova 25) a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a) na základě exekučního příkazu 
k prodeji nemovitých věcí vyhotoveného Exekutorským úřadem Přerov dne 30.8.2012,

10) poznámka o exekučním příkazu k prodeji nemovitostí, která byla v katastru nemovitostí 
zapsána k pozemkům p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2 v k.ú. Přerov 
a objektům k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), č.p. 737 (Škodova 15), č.p. 742
(Škodova 17), č.p. 743 (Škodova 19), č.p. 744 (Škodova 21), č.p. 745 (Škodova 23), 
č.p. 746 (Škodova 25) a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a) na základě exekučního příkazu 
k prodeji nemovitých věcí vyhotoveného Exekutorským úřadem Kroměříž dne 3.9.2012,

11) zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky Patrika Krempaského, bytem 
Moskevská 1073/5, Havířov, ve výši 565.000,- Kč s příslušenstvím, k pozemkům p.č. 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805/1, 805/2 v k.ú. Přerov a objektům k bydlení č.p. 1604 
(Škodova 27), č.p. 737 (Škodova 15), č.p. 742 (Škodova 17), č.p. 743 (Škodova 19), č.p. 
744 (Škodova 21), č.p. 745 (Škodova 23), č.p. 746 (Škodova 25) a jiné stavbě č.p. 2877 
(Škodova 19a), která byla do katastru nemovitostí zapsána na základě exekučního příkazu 
o zřízení exekutorského zástavního práva vyhotoveného Exekutorským úřadem Prostějov dne 
18.7.2012, který nabyl právní moci dne 27.7.2012,

12) zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky statutárního města Přerova ve výši 
35.000,- Kč, nákladů nalézacího řízení s příslušenstvím k pozemkům p.č. 798, 799, 800, 801, 
802, 803, 804, 805/1, 805/2 v k.ú. Přerov a objektům k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), 
č.p. 737 (Škodova 15), č.p. 742 (Škodova 17), č.p. 743 (Škodova 19), č.p. 744 (Škodova 
21), č.p. 745 (Škodova 23), č.p. 746 (Škodova 25) a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a),
která byla do katastru nemovitostí zapsána na základě exekučního příkazu o zřízení 
exekutorského zástavního práva vyhotoveného Exekutorským úřadem Přerov dne 30.8.2012,
který nabyl právní moci dne 10.9.2012,

13) poznámka o tom, že dne 3.9.2012 byl katastrálnímu úřadu doručen dosud nepravomocný 
exekuční příkaz o zřízení zástavního práva k pozemkům p.č. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 
804, 805/1, 805/2 v k.ú. Přerov a objektům k bydlení č.p. 1604 (Škodova 27), č.p. 737 
(Škodova 15), č.p. 742 (Škodova 17), č.p. 743 (Škodova 19), č.p. 744 (Škodova 21), 
č.p. 745 (Škodova 23), č.p. 746 (Škodova 25) a jiné stavbě č.p. 2877 (Škodova 19a),
k zajištění pohledávky Bronislava Špalka, bytem Trávník 1311/26, Přerov, která byla 



do katastru nemovitostí zapsána na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského 
zástavního práva vyhotoveného Exekutorským úřadem Kroměříž dne 3.9.2012.

Jedním z  aspektů, který může mít vliv na rozhodnutí odstoupit od kupní 
smlouvy či nikoli, je skutečnost, zda po odstoupení od kupní smlouvy budou předmětné 
nemovitosti nadále zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávky spol. Remedies, 
s.r.o. (viz bod 1).

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr v této souvislosti uvádí, že se 
s ohledem na nález Ústavního soudu ČR č.j. Pl. ÚS 78/06 ze dne 16.10.2007 dříve zastával
názor, že odstoupením statutárního města Přerova od kupní smlouvy ze dne 15.8.2007 a jejím 
zrušením nedojde současně ke zrušení zástavní smlouvy mezi spol. OPERA Bohemia s r.o. 
a spol. Remedies s.r.o. ze dne 27.3.2012 ani ke zrušení právních účinků, které na základě 
zástavní smlouvy nastaly a předmětné nemovitosti tak budou nadále zatíženy zástavním 
právem k zajištění pohledávky spol. Remedies, s.r.o.

Ústavní soud ČR v citovaném nálezu totiž uvedl, že odstoupením od smlouvy dle ust. 
§ 48 odst. 2 občanského zákoníku se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem 
nebo účastníky dohodnuto jinak, avšak pouze s účinky mezi jejími účastníky, 
přičemž vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své právo nabyli v dobré víře než došlo 
k odstoupení od smlouvy požívá ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod 
a s ústavními principy právní jistoty a ochrany nabytých práv vyvěrajícími z pojmu 
demokratického právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy, a nezaniká. Pro úplnost 
dodáváme, že princip právní jistoty v tomto případě mj. zahrnuje očekávání, že bude šetřeno 
práv nabytých třetí osobou v dobré víře před zrušením smlouvy o převodu nemovitostí.

Podle názoru odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr bylo možné 
aplikovat výše uvedený závěr Ústavního soudu ČR analogicky i na zástavní práva, která byla 
nabyta zástavním věřitelem v dobré víře předtím, než převodce odstoupil od kupní smlouvy, 
kterou převedl předmětné nemovitosti nabyvateli (zástavci), přičemž z žádného právního 
předpisu nebylo možné dovodit, že by odstoupení od smlouvy o převodu nemovitostí, 
které má za následek zrušení této smlouvy, mělo rovněž za následek zrušení dalších smluv 
k předmětným nemovitostem, uzavřených po převodu těchto nemovitostí jejich nabyvatelem, 
ani zrušení právních účinků, které na základě těchto dalších smluv nastaly. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr v této souvislosti upozorňuje 
na odlišný právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 
5061/2008 ze dne 26.1.2010, který se odboru správy majetku a komunálních služeb MMPr 
podařilo dohledat v nedávné době, podle něhož proti tomu, kdo důvodně odstoupil 
od smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti, nepůsobí ve smyslu ust. § 164 odst. 1 
občanského zákoníku zástavní právo, které bylo zřízeno na základě zástavní smlouvy 
zástavcem, jenž své vlastnictví nemovitosti odvozoval od smlouvy o převodu vlastnictví, 
odstoupením (později) zrušené. 

Nejvyšší soud ČR v citovaném rozsudku mj. uvedl, že jelikož odstoupení od kupní 
smlouvy působí od počátku, neboť právním předpisem a ani dohodou účastníků nebylo 
v předmětném případě stanoveno jinak, kupní smlouva jako právní důvod převodu vlastnictví 
tu s účinky „ex tunc“ odpadá (nastává stejný právní stav, jako kdyby k ní a s ním spojenému 
převodu vlastnictví nikdy nedošlo) a předmětné nemovitosti tak dal do zástavy někdo, 
kdo nebyl jejich vlastníkem. Vzhledem k tomu, že podle ust. § 161 odst. 2 občanského 



zákoníku platí, že cizí nemovitá věc může být dána do zástavy jen se souhlasem vlastníka 
a osob, která k ní má jiné věcné právo neslučitelné se zástavním právem, je zástavní smlouvu 
oprávněn uzavřít jako zástavce jen ten, kdo je vlastníkem zástavy a dá-li zástavce do zástavy 
cizí věc bez souhlasu vlastníka nebo osoby, která má k věci jiné věcné právo neslučitelné 
se zástavním právem, je zástavní smlouva neplatná, neboť svým obsahem odporuje zákonu.

Na rozdíl od právní úpravy účinné do 31.12.2000, která připouštěla při zastavení cizí 
věci bez souhlasu vlastníka vznik zástavního práva vždy, byla-li věc odevzdána zástavnímu 
věřiteli a ten ji přijal v dobré víře, že zástavce je oprávněn věc zastavit (viz. ust. § 151d odst. 
1 občanského zákoníku, ve znění účinném do 31.12.2000), nyní platná právní úprava (viz. ust. 
§ 151 občanského zákoníku) umožňuje při splnění těchto podmínek vznik zástavního práva, 
jen je-li zástavou cizí movitá věc. Byla-li tedy dána do zástavy cizí nemovitá věc bez souhlasu 
vlastníka, je vyloučeno (platné) zřízení zástavního práva, i kdyby zástavní věřitel byl v dobré 
víře, že zástavce byl oprávněn zástavu zastavit, a i kdyby mu zástava byla odevzdána.
Dle Nejvyššího soudu ČR nelze přitom výše uvedený závěr úspěšně zpochybňovat zásadou 
ochrany dobré víry zástavního věřitele nebo principem jeho „právní jistoty“, neboť ochrana 
dobré víra v českém právní řádu neplatí obecně, ale jen v případech stanovených zákonem 
a „právní jistota“ nemůže být založena na tom, že by byl (v rozporu se zákonem) pominut 
při zastavení cizí věci souhlas vlastníka nebo osoby, která má k věci jiné věcné právo 
neslučitelné se zástavním právem.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení statutárního města Přerova lze použít 
závěr obsažený v nálezu Ústavního soudu ČR pouze analogicky (nález se týkal 
vlastnického práva), zatímco rozsudek Nejvyššího soudu ČR dopadá na odstoupení 
statutárního města Přerova přímo (rozsudek se týkal zástavního práva), kloní se odbor 
správy majetku a komunálních služeb MMPr k závěru, že pokud statutární město
Přerov odstoupí od kupní smlouvy se spol. OPERA Bohemia, s.r.o. ze dne 15.8.2007,
spol. Remedies, s.r.o. se nebude moci domáhat uspokojení své pohledávky ve výši 7 mil. 
Kč prodejem předmětných nemovitostí, které již budou ve vlastnictví statutárního 
města Přerova a statutární město Přerov se bude moci domáhat soudní cestou určení, 
že zástavní právo zřízené na základě zástavní smlouvy mezi spol. OPERA Bohemia, 
s.r.o. a Remedies, s.r.o. neexistuje.  

K poznámkám o nařízení exekuce na majetek povinného (tj. spol. OPERA Bohemia 
s.r.o.), které jsou dosud zapsány v katastru nemovitostí, uvádíme, že tyto poznámky nejsou 
zapisovány ke konkrétním nemovitostem, ale jejich zápis je vázán přímo na osobu povinného. 
V případě, že by předmětné nemovitosti byly opětovně zapsány na LV č. 10001 pro k.ú. 
Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, nebyly by poznámky o nařízení exekuce 
na majetek povinného (tj. spol. OPERA Bohemia s.r.o.) na tomto LV nadále zapsány. 

V případě poznámek o vydaných exekučním příkazech k prodeji nemovitostí 
a exekučních příkazech o zřízení exekutorského zástavního práva je situace odlišná, 
neboť zápis těchto poznámek není vázán na osobu povinného, ale tyto poznámky jsou 
zapisovány ke konkrétním nemovitostem. V případě, že by předmětné nemovitosti byly 
opětovně zapsány na LV č. 10001 pro k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, 
byly by tyto poznámky i nadále zapsány k předmětným nemovitostem vedeným nově na LV 
č. 10001 pro k.ú. Přerov. Vzhledem k tomu, že by předmětné nemovitosti již nebyly 
ve vlastnictví povinného (tj. spol. OPERA Bohemia s.r.o.), zastává odbor správy majetku 
a komunálních služeb MMPr názor, že exekutor by nemohl přistoupit k provedení exekuce 



prodejem těchto nemovitostí a statutární město Přerov by se mohlo domáhat vyškrtnutí těchto 
nemovitých věcí ze soupisu věcí povinného.

Bez ohledu na to, zda statutární město Přerov využije svého práva odstoupit od kupní 
smlouvy či nikoliv, má právo požadovat po spol. OPERA Bohemia s.r.o. uhrazení smluvní 
pokuty 500.000,-Kč za nesplnění povinnosti, ke které se tato společnost zavázala v čl. IV 
odst. 1 písm. a) kupní smlouvy. Nejvyšší soud ČR totiž ve svém rozsudku sp.zn. 33 Odo 
131/2003 ze dne 25.6.2003 uvedl, že nárok na smluvní pokutu v důsledku odstoupení 
od smlouvy nezaniká, vznikl-li ještě před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího 
porušení.

K tomu, aby obnovené vlastnické právo statutárního města Přerova bylo zapsáno 
k předmětným nemovitostem v katastru nemovitostí, bylo by potřeba součinnosti spol. 
OPERA Bohemia s.r.o. k sepisu souhlasného prohlášení účastníků kupní smlouvy ze dne 
15.8.2007 o obnovení vlastnického práva statutárního města Přerova v důsledku zrušení kupní 
smlouvy odstoupením od smlouvy ze strany statutárního města Přerova. Na základě tohoto 
prohlášení by katastrální úřad následně provedl zápis vlastnického práva statutárního města 
Přerova záznamem, neboť k jeho obnovení by došlo ze zákona a tento zápis by měl pouze
deklaratorní účinky. V případě, že by spol. OPERA Bohemia s.r.o. potřebnou součinnost 
statutárnímu městu Přerov neposkytla, mohlo by statutární město Přerov dosáhnout zápisu 
svého vlastnického práva k nemovitostem jen prostřednictvím soudního rozhodnutí, 
kterým by bylo určeno, že statutární město Přerov je vlastníkem předmětných nemovitostí.

Podle zatím neoficiálních informací ze strany spol. OPERA Bohemia s.r.o. tato 
společnost zastává právní názor, že vzhledem k tomu, že odstranění stavby je nedílnou 
součástí výstavby, která má být provedena na místě po odstraněné stavbě, splnila tato 
společnost svoji povinnost započít nejpozději do 5 let od nabytí vlastnictví k převedeným 
nemovitostem (tj. 13.9.2012) s novou výstavbou v ul. Škodova tím, že ve výše uvedené lhůtě 
započala s odstraňováním budov v dané lokalitě. Spol. OPERA Bohemia s.r.o. tak bude 
zřejmě zastávat právní názor, že na straně statutárního města Přerova nejsou dány podmínky, 
aby odstoupilo od smlouvy a požadovalo po spol. OPERA Bohemia s.r.o. úhradu smluvní 
pokuty ve výši 500.000,- Kč. 

V případě odstoupení statutárního města Přerova od kupní smlouvy tak lze 
předpokládat, že spol. OPERA Bohemia s.r.o. odmítne sepsat se statutárním městem Přerov 
souhlasné prohlášení o tom, že se statutární město Přerov stalo v důsledku platného 
a účinného odstoupení od kupní smlouvy opětovně vlastníkem převedených nemovitostí, 
na jehož základě by bylo možné provést zápis statutárního města Přerova k těmto 
nemovitostem do katastru nemovitostí a rovněž odmítne uhradit statutárnímu městu Přerov 
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za porušení své smluvní povinnosti. Statutární město 
Přerov se tak bude muset domáhat svých práv soudní cestou.

Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr upozorňuje na to, 
že na základě návrhu věřitele Patrika Krempaského bylo vyhláškou Krajského soudu 
v Ostravě sp.zn. KSOS 22 INS 23022/2012 ze dne 20.9.2012 zahájeno insolvenční řízení 
ve věci dlužníka spol. OPERA Bohemia s.r.o. V případě, že v insolvenčním řízení bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku spol. OPERA Bohemia s.r.o., bude statutární město Přerov 
nuceno přihlásit své pohledávky za spol. OPERA Bohemia s.r.o. do insolvenčního řízení. 
V této souvislosti nelze přitom vyloučit, že statutární město Přerov bude v rámci 
insolvenčního řízení ve věci dlužníka spol. OPERA Bohemia s.r.o účastníkem tzv. 



incidenčních sporů (tj. sporů o pravost a výši pohledávek statutárního města Přerova 
za spol. OPERA Bohemia s.r.o. a sporu o vyloučení souboru nemovitých věcí na ul. 
Škodova v Přerově, které byly převedeny kupní smlouvou z 15.8.2007 z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví spol. OPERA Bohemia s.r.o., z majetkové 
podstaty spol. OPERA Bohemia s.r.o.).

Účelem předlohy je schválení odstoupení statutárního města Přerova od kupní 
smlouvy, kterou dne 15.8.2007 uzavřely statutární město Přerov jako prodávající a spol. 
OPERA Bohemia s.r.o. jako kupující k souboru nemovitých věcí na ul. Škodova 
v Přerově, a současně uložení úkolu Magistrátu města Přerova vymáhat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 500.000,- Kč za nesplnění podmínky kupujícího stanovené v čl. IV odst. 1 
písm. a) kupní smlouvy (tj. zahájit novou výstavbu v dané lokalitě ve lhůtě 5 let ode dne 
nabytí vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě výše uvedené kupní 
smlouvy).

Příloha č. 1 – snímek mapy
Příloha č. 2 – kupní smlouva ze dne 15.8.2007
příloha č. 3 – výpis z KN z  31.10.2012 – LV č. 15287 pro k.ú. Přerov




