
Smlouva 
o zřízení zástavního práva k nemovitostem 

uzavřená v souladu s ust. § 152 a násl. občanského zákoníku 
mezi těmito smluvními stranami: 

Libor Novák, r.č. 670526/1178, trvale bytem Ostrava - Poruba, V Zahradách 
2298/213, PSČ: 708 00 

jako „zástavní věřitel" 

Věra Kocourková, r.č. 255529/445, bytem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 
Hlubčická 375/137, PSČ: 794 01, okr. Bruntál 

jako „zástavce« 

za účasti: 

Jiřího Kocourka, r.č. 450418/456, bytem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 
Hlubčická 375/137, PSČ: 794 01, okr. Bruntál 

jako „dlužníka" 

takto: 

Článek I. 

Zástavce paní Věra Kocourková prohlašuje, že je na základě Dohody o zrušení a 
vypořádání podílového spoluvlastnictví ze 'dne 25.1.2005, ohledně níž byl vklad 
vlastnického prá.va  povolen rozhodnutím č.j. V-132/2005 s právními účinky vkladu 
ke dni 27.1.2005 vlastníkem nemovitostí, a to: 

jednotky Č. 375/1, způsob využití byt, v budově č.p.375, v části obce Pod 
Bezručovým vrchem, postavené na pozemku parc.č. 1327, včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti 2242/10000 na společných částech 
tohoto domu a pozemku 

vše k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, zapsaných u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, na 
listu vlastnictví č. 2334 a č. 6064. 

Článek II. 

Zástavce prohlašuje, že na nemovitostech neváznou žádné závazky, věcná břemena, 
zástavní práva, nebo jiné právní závady. 



Článek III. 

Dne 5.9.2005 uzavřeli zástavní věřitel, jako věřitel, s Jiřím Kocourkem, jako 
dlužníkem, smlouvu o půjčce, na základě které má zástavní věřitel vůči zástavci 
pohledávku ve výši 430.000,- Kč (slovy: etyřistatřicettisic korun českých). Zástavce 
byl s obsahem této smlouvy a závazkem dlužníka seznámen a prohlašuje, že si je 
vědom postavení zástavce, včetně veškerých právních důsledků nespinění závazku 
dlužníka z výše uvedené smlouvy o půjčce. 

Článek IV. 

K zajištění pohledávky specifikované v článku III. této smlouvy, tedy pohledávky ve 
výši 430.000,- Kč vzniklé z titulu smlouvy o půjčce, jakož i k zajištění případných 
nároků na zaplacení zákonných úroků z prodlení a smluvní pokuty vyplývajících 
z uvedené smlouvy o půjčce, zřizuje touto smlouvou zástavce zástavní právo ve 
prospěch zástavního věřitele k nemovitostem uvedeným v článku I. této smlouvy. 

Zástavní věřitel zástavní právo shora uvedené přijímá. 

Článek V. 

Zástavce prohlašuje, že po dobu trvání zástavního práva nemovitosti uvedené 
v článku I. této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele 
nesmění, nedaruje, neprodá, či jinak nezcizí a nezatíží žádnými právy třetích osob 
(věcným břemenem, nájemním právem, zástavním právem, apod.). Poruší-li tuto 
povinnost, je povinen zaplatit zástavnímu věřiteli smluvní pokutu ve výši 250.000,-
Kč (slovy Dvěstěpadesáttisíc korun českých). 

Článek VI. 

Zástavce je povinen zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje na újmu zástavního 
věřitele. Ztratí-li zástava na ceně tak, že zajištění pohledávky se stane 
nedostatečným, je-zástavce povinen dopinit způsob zajištění. 

Článek VIL 

Zástavní věřitel se zavazuje, v případě úhrady dlužné částky dle smlouvy o půjčce 
uvedené v článku III. této smlouvy, vydat zástavci kvitanci o zaplacení dlužné 
částky za účelem výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí. 

Článek VIII. 

Na základě této smlouvy a pravomocného rozhodnutí Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, vyznačí na příslušném listu 
vlastnictví pro k.ú. Krnov-Horní Předměstí, tento nový stav: 

u zástavní právo ve prospěch Libora Nováka na nemovitostech specifikovaných 
v článku I. této smlouvy 

a to na základě návrhu podaného zástavním věřitelem a zástavcem. 



zástavce 
Věra Kocourková 

za účasti: 

dlužník 
Jiří Kocourek 

Článek IX. 

Tato smlouva je aiá a úČinná okamžikem  podpisu smluvních stran. 

Tato smlouva je . hotovena ve čtyřech vyhotoveních, "která budou předložena 
příslušnému katastrM--ii-rm úřadu s návrhem na vklad zástavního práva do 
katastru nemovitostí. 

Účastníci se dohodli, že jejich práva a povinnosti touto smlouvou výslovně 
neupravená, jakož i celý režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, a to ust. 
§ 152 a násl. občanského zákoníku. 

Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejirři podpisem 
řádně přečetli, že byla uzavřena po. vzájemném projednání; podle \jejich pravé
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Obě smluVni strany potvrzují správnost á autentičnost této 
smlouvy svými vlastnoručními podpisy. 
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