
Pořadové číslo:  31/3.6.2. 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 7.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Zánik předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem – částem pozemku 

p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 

12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, prominutím 

povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  schvaluje jménem statutárního města Přerova jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 2140 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k částem pozemku p.č. 5307/2 

v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako 

pozemky p.č. 5307/628 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 191 m2 a 

p.č. 5307/629 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 99 m2 v k.ú. Přerov, 

Sportovnímu klubu 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov, jako 

osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.10.2017 

 

2.  pověřuje náměstka Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. usnesení, podpisu 

právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní jednání 

dle bodu 1. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z katastru 

nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinanční skupina: 



Koordinanční skupina na svém 13. jednání, které se konalo dne 13.7.2017, nezaujala ve věci žádosti 

Sportovního klubu 1908 z.s. o zrušení předkupního práva žádné stanovisko.  

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na svém 32. zasedání konaném dne 9.8.2017 přijala usnesení č. 

UZKBZS/32/3/27/2017, kterým doporučila Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit usnesení dle bodu 1. návrhu na usnesení. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 75. schůzi konané dne 24.8.2017 usnesení č. 3091/75/7/2017, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení dle bodu 1. návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Sportovní klub Přerov 1908 z.s., IČ 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov (dále jako „SK 

Přerov“) je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník následujících pozemků v k.ú. Přerov, které se 

nachází ve sportovním areálu na ul. Alšova v Přerově: 

  

- p.č. 5307/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 36 265 m2, 

- p.č. 5307/105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 321 m2 včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je jeho součástí, 

- p.č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 318 m2 včetně stavby občanského 
vybavení bez čp/če, která je jeho součástí. 

  

Pozemky p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 v k.ú. Přerov jsou zatíženy předkupním právem jako právem 

věcným ve prospěch statutárního města Přerova, které bylo do katastru nemovitostí vloženo na základě 

smlouvy o zřízení věcného předkupního práva č. MMPr-SML/3291/2016, kterou dne 24.10.2016 

uzavřely SK Přerov jako povinný z předkupního práva a statutární město Přerov jako oprávněný z 

předkupního práva, v řízení sp.zn. V-7163/2016-808 s právními účinky vkladu ke dni 25.10.2016.  

  

Zřízení předkupního práva a uzavření smlouvy o zřízení věcného předkupního práva č. MMPr-

SML/3291/2016 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 616/21/3/2016 bod 1. na 

jeho 21. zasedání konaném ze dne 17.10.2016. Předkupní právo bylo zřízeno v přímé souvislosti s 

poskytnutím účelové dotace na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy klubu - stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107 v k.ú. Přerov, ve výši 6.300.000,- Kč, 

kterou statutární město Přerov poskytlo SK Přerov na základě veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace č. SML/3283/2016, kterou dne 24.10.2016 uzavřely statutární město Přerov jako poskytovatel 

dotace a SK Přerov jako příjemce dotace.  

  

Předkupní právo bylo zřízeno ve prospěch statutárního města Přerova jako právo věcné, a to pro 

případ, že by SK Přerov chtěl předmětné nemovité věci nebo jejich části prodat, směnit nebo i jinak 

bezúplatně převést třetí osobě. V případě, že by statutární město Přerov přijalo nabídku SK Přerov na 

využití předkupního práva k nemovitým věcem nebo jejich částem, byl by úplatný převod pozemku 

p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov nebo jeho části realizován za kupní cenu, která by byla stanovena znaleckým 

posudkem jako cena v místě a čase obvyklá ke dni doručení nabídky SK Přerov na využití 

předkupního práva a úplatný převod pozemku p.č. 5307/107 v k.ú. Přerov včetně stavby občanského 

vybavení bez čp/če, která je jeho součástí, nebo jejich částí by byl realizován za kupní cenu, která by 

byla rozdílem mezi cenou v místě a čase obvyklou, jejíž výše by byla stanovena znaleckým posudkem 

ke dni doručení nabídky SK Přerov na využití předkupního práva a výší účelové dotace, kterou 

statutární město Přerov jako poskytovatel dotace poskytlo SK Přerov jako příjemci dotace na základě 

veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  



  

Skutečnost, že předkupní právo bylo zřízeno jako právo věcné ve smyslu ust. § 2144 občanského 

zákoníku, znamená, že pokud předkupník (tj. osoba, v jejíž prospěch je předkupní právo sjednáno) 

nevyužije své předkupní právo a nekoupí věc, kterou mu dlužník nabídne ke koupi v případě, že by ji 

zamýšlel prodat třetí osobě (koupěchtivému) nebo ji převést třetí osobě (koupěchtivému) jiným 

způsobem, který byl postaven ujednáním o předkupním právo na roveň koupi, předkupní právo 

nezanikne a zůstane předkupníkovi zachováno vůči každému dalšímu vlastníkovi věci. 

  

Předkupní právo jako právo věcné ve smyslu ust. § 2144 občanského zákoníku se v tomto smyslu liší 

od předkupního práva dle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které podle ust. § 101 odst. 8 stavebního zákona 

zaniká mj. tím, pokud z odpovědi oprávněné osoby z předkupního práva zaslané povinné osobě z 

předkupního práva podle odst. 6 vyplývá, že oprávněná osoba z předkupního práva nemá zájem využít 

předkupní právo.  

Dne 31.5.2017 požádal SK Přerov statutární město Přerov o vzdání se předkupního práva k 

částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze 

dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o 

výměře 191 m2 a p.č. 5307/629 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 99 m2 

v k.ú. Přerov.  
  

SK Přerov v žádosti uvedl, že v roce 2016 realizoval s podporou statutárního města Přerova rozsáhlou 

rekonstrukci a dostavbu sociálního zázemí sportovního areálu na ul. Alšova v Přerově (pozn. sociální 

zázemí se nachází ve stavbě občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107 v 

k.ú. Přerov). Výkonný výbor SK Přerov rozhodl o zrušení starých šaten (pozn. staré šatny se nacházejí 

ve stavbě občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/105 v k.ú. Přerov) a 

využití takto získaného prostoru pro výstavbu garáží pro osobní automobily. Vzhledem k tomu, že v 

dané lokalitě je výrazná nouze o parkovací místa, bylo toto řešení využití pozemků po demolici 

stávajícího objektu shledáno jako optimální. Aby bylo technicky možné výstavbu garáží uskutečnit a 

neomezit přitom možnost parkování na ul. Alšova v Přerově, je nutné umístit vjezdy do garáží na 

odvrácené straně od ulice. Z tohoto důvodu potřebuje SK Přerov přisloučit k pozemku p.č. 5307/105 v 

k.ú. Přerov části pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 

ze dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, u kterých je však dosud 

zapsáno předkupní právo ve prospěch statutárního města Přerova. 

  

Podle ust. § 35 odst. 7 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve 

znění pozdějších předpisů, není přípustné slučovat parcely nebo části parcel, pokud jsou u parcel 

evidovány různé údaje o právech nebo o upozorněních. Výjimkou jsou parcely nebo jejich části, u 

kterých je evidováno věcné břemeno, jehož rozsah byl vymezen v geometrickém plánu, nebo u 

kterých je evidováno předkupní právo podle stavebního zákona k části pozemku. Je-li věcné břemeno 

evidováno k celé parcele, lze tuto parcelu nebo její část sloučit jen při současném vymezení 

dosavadního rozsahu věcného břemene v geometrickém plánu, pokud to povaha věcného břemene 

umožňuje. Sloučení parcel nebo jejich částí nebrání rovněž věcné břemeno, které bylo zřízeno pouze k 

budově, jež se stala součástí pozemku.  

  

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov je na rozdíl od pozemku p.č. 5307/105 v k.ú. 

Přerov zatížen předkupním právem jako právem věcným, bude možné sloučit části pozemku p.č. 

5307/2 v k.ú. Přerov, označené v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako 

pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, s pozemkem p.č. 5307/105 v k.ú. Přerov pouze 

v případě, že dojde k zániku předkupního práva k předmětným částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. 

Přerov.  

  

Dne 21.6.2017 byla k žádosti SK Přerov dodatečně doručena kopie geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017, podle kterého má být mj. stávající pozemek p.č. 5307/2 

(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 36 265 m2 v k.ú. Přerov rozdělen na 



pozemky p.č. 5307/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 35 975 m2, p.č. 

5307/628 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 191 m2 a p.č. 5307/629 (ostatní 

plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 99 m2, vše v k.ú. Přerov. 

  

Podle ust. § 2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, se pro účely tohoto zákona rozumí pozemkem část zemského povrchu oddělená 

od sousedních částí pouze hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, 

hranicí jiného práva podle § 19 (pozn. jedná se o práva zapisovaná záznamem), hranicí rozsahu 

zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu 

využití pozemků.  

  

Vzhledem k tomu, že hranice předkupního práva jako práva věcného není hranicí pozemku ve smyslu 

ust. § 2 písm. a) katastrálního zákona, nemůže být geometrický plán č. 6557-26a/2017 ze dne 

12.5.2017 zapsán do katastru nemovitostí pouze jako podklad pro rozdělení pozemku p.č. 5307/2 v 

k.ú. Přerov v důsledku změny hranice předkupního práva jako práva věcného (tj. v důsledku výmazu 

předkupního práva z katastru nemovitostí k částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným 

jako pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov), ale musí být zapsán do katastru 

nemovitostí rovněž jako podklad pro rozdělení pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov v důsledku některé 

změny hranice pozemku, která je uvedena v ust. § 2 písm. a) katastrálního zákona (např. v důsledku 

změny vlastnického práva, změny druhu pozemku, změny rozhraní způsobu využití pozemku).  

  

V návaznosti na tuto skutečnost odbor správy majetku a komunálních služeb navrhuje, aby v případě, 

že statutární město Přerov zaujme kladné stanovisko k žádosti SK Přerov, nebyla mezi SK Přerov a 

statutárním městem Přerov uzavírána dvoustranná dohoda o zrušení předkupního práva k částem 

pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 

12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 a p.č. 5307/629 v k.ú. Přerov, ale aby předkupní právo k těmto 

částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov zaniklo na základě institutu prominutí dluhu ve smyslu ust. 

§ 1995 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (viz níže), s 

tím, že statutární město Přerov by vystavilo potvrzení o zániku předkupního práva jako práva věcného, 

na jehož základě by SK Přerov podalo příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na výmaz vkladem 

předkupního práva z katastru nemovitostí poté, co by v katastru nemovitostí byla na podkladě 

geometrického plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 provedena změna hranice pozemků, kterou 

umožňuje ust. § 2 písm. a) katastrálního zákona.  

K otázce zániku předkupního práva jako práva věcného, které bylo zřízeno uzavřením smlouvy o 

zřízení předkupního práva dle ust. § 2140 občanského zákoníku, uvádíme, že vzhledem k tomu, že 

předkupní právo je upraveno v ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku jako závazek z právních 

jednání, je třeba na předkupní právo aplikovat všeobecná ustanovení o závazcích.  

  

Podle ust. 1721 občanského zákoníku platí, že „Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité 

plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“  

  

Podle ust. § 1789 občanského zákoníku platí, že „Ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco konat, 

něčeho se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něho požadovat.“ Podle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku výše uvedené ustanovení konkretizuje obsah závazku tím, co je dlužník 

povinen jako dluh plnit. Navazuje tak na ust. § 1721 občanského zákoníku, které vymezuje obecně 

pojem pohledávky a dluhu a konkretizuje jeho obsah. 

  

Podle občanského zákoníku zanikají závazky buď splněním anebo jinými způsoby zániku závazků, 

kterými jsou dohoda, započtení, odstupné, splynutí, prominutí dluhu, výpověď, odstoupení od 

smlouvy, následná nemožnost plnění a smrt dlužníka nebo věřitele.  

  

Institut prominutí dluhu je upraven v ust. § 1995 a násl. občanského zákoníku, přičemž podle ust. § 

1995 odst. 1 občanského zákoníku platí, že „Promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to, že dlužník s 



prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu nesouhlas výslovně nebo 

plněním dluhu.“ 

  

V případě předkupního práva dle ust. § 2140 a násl. občanského zákoníku je dluhem dlužníka (tj. 

osoby povinné z předkupního práva) jeho povinnost nabídnou věc předkupníkovi (tj. osobě oprávněné 

z předkupního práva) ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). 

  

Předmětem předlohy je prominutí povinností (dluhu), které jsou obsahem předkupního práva 

dle ust. § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze 

strany statutárního města Přerova jako oprávněného z předkupního práva Sportovnímu klubu 

1908 z.s. jako povinnému z předkupního práva k částem pozemku p.č. 5307/2 v k.ú. Přerov, 

označeným v geometrickém plánu č. 6557-26a/2017 ze dne 12.5.2017 jako pozemky p.č. 5307/628 

(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře 191 m2 a p.č. 5307/629 (ostatní plocha 

– sportoviště a rekreační plocha) o výměře 99 m2 v k.ú. Přerov, za účelem dosažení výmazu 

předkupního práva z katastru nemovitostí.  

 

 


