MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
Praha 1, Vodičkova 18, PSČ 115 68, IČ 00063410, DIČ CZ0063410

Úvodní deklarace
pro důvod výběrového řízení
na
výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy na převod vlastnictví
rozestavěných bytových jednotek

Městská část Praha 1 deklaruje tímto výběrovým řízením svůj úmysl umožnit
fyzickým osobám, které neměly jako oprávnění nájemci možnost získat do vlastnictví
jednotky v rámci privatizace obecního bytového fondu, koupi rozestavěných bytových
jednotek v domech, které jsou určeny k privatizaci a v současné době privatizovány,
nebo již zprivatizovány.
Nabízené rozestavěné bytové jednotky nejsou ze strany MČ Praha 1
s ohledem na rozlohu či na výši nákladů nezbytných na provedení jejich dostavby a
kolaudace využitelné v souladu s cíly Městské části Praha 1 v oblasti bytové politiky.
Současně jde o takové rozestavěné bytové jednotky, které mohou znamenat
pro fyzické osoby reálnou možnost bydlení v centru Prahy, a tím v kontextu
s dlouhodobou snahou Městská část Praha 1 plní svůj závazek stabilizace počtu
obyvatel na území Prahy 1.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
Praha 1, Vodičkova 18, PSČ 115 68, IČ 00063410, DIČ CZ0063410

Výběrové řízení
na výběr nejvhodnějšího zájemce o uzavření smlouvy na převod
vlastnictví rozestavěných bytových jednotek
Podmínky pro zájemce
(dále jen „Podmínky“)
A) Úvodní informace
1)Toto výběrové řízení se týká pouze rozestavěných bytových jednotek
představujících rozestavěné bytové jednotky vymezené podle občanského
zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., zejm. § 1159), (dále též jen „Občanský zákoník“)
a to v budovách:
a) ve vlastnictví hlavního města Praha,
b) svěřených Městské části Praha 1 (dále jen „MČ Praha 1“) do správy,
c) o jejichž zařazení mezi převáděné rozestavěné byty/jednotky podle těchto
Podmínek rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 1,
d) ve kterých již byla zahájena privatizace bytového fondu.
Nabízené rozestavěné bytové jednotky se nacházejí v posledních podlažích
předmětných domů, jedná se tedy o tzv. půdní byty/půdní bytové jednotky.
Pro účely těchto Podmínek se rozestavěné bytové jednotky splňující shora
uvedené podmínky dále označují pouze jako „nabízená/é RBJ“.
2) Nabízená RBJ je ohraničena obvodovými zdmi, jsou do ní přivedeny sítě, tak že je
napojena na rozvody vody, kanalizace, el. energie případně plynu. Vybraný
zájemce bude povinen na své náklady dokončit výstavbu nabízené RBJ ve
stanoveném termínu podle projektové dokumentace a stavebního povolení
zajištěných MČ Praha 1.
3) právní rámec výběrových řízení
Výběr ze zájemců o nabízené RBJ se vždy uskuteční prostřednictvím
dvoustupňového výběrového řízení podléhajícího těmto Podmínkám.
S ohledem na předmět výběrového řízení podléhajícího těmto Podmínkám,
nevztahuje se na ně režim ust. § 1772 a násl. Občanského zákoníku, upravující
veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, a § 1780 a násl. Občanského zákoníku,
upravující veřejnou nabídku, ani působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění. S ohledem na předmět výběrových řízení
podléhajících těmto Podmínkám, je v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, v platném znění, konečné rozhodnutí (schválení) výběru zájemce o
převod nabízené RBJ za účelem uzavření smlouvy o převodu vlastnictví
rozestavěné bytové jednotky vždy v kompetenci Zastupitelstva MČ Praha 1.
3) cíl výběrových řízení
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Cílem výběrového řízení je vždy výběr zájemce, kterému bude převedena
nabízená RBJ do vlastnictví. Se zájemcem vybraným ve výběrovém řízení
způsobem podle těchto Podmínek bude po skončení výběrového řízení (za
podmínky schválení výběru Zastupitelstvem MČ Praha 1) uzavřena smlouva o
převodu vlastnictví rozestavěné bytové jednotky.
4) jazyk výběrových řízení
Jazykem výběrového řízení je výlučně český jazyk; k veškerým informacím, které
nejsou v českém jazyce, musí zájemce připojit jejich úřední překlad do českého
jazyka.
5) náklady spojené s účastí zájemce ve výběrovém řízení
V souvislosti s výběrovým řízením nehradí MČ Praha 1 zájemcům žádné jejich
vzniklé náklady.
6) dokumentace předkládaná zájemcem/i ve výběrovém řízení
Podané přihlášky a nabídky ani jiné materiály, které jsou jejich součástí, se
zájemci/ům nevracejí a zůstávají k archivaci MČ Praha 1. Podávají–li přihlášku,
resp. nabídku manželé, nebo osoby, které chtějí získat RBJ do podílového
spoluvlastnictví, musí být jména a příjmení všech zájemců uvedena již na všech
třech obálkách do výběrového řízení.
7) plná moc
Zájemce je povinen ve výběrovém řízení jednat vždy osobně; pro jednotlivé
jednání v rámci výběrového řízení může zájemce udělit třetí osobě plnou moc,
jejíž originál či ověřenou kopii musí předložit organizátorovi výběrového řízení,
kterým je Oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČP1. Organizátor
výběrového řízení si ke každému dílčímu jednání zakládá originál či ověřenou
kopii plné moci do své spisové dokumentace. Podpisy zmocnitele na plné moci
musí být úředně ověřeny.
B) Určený okruh zájemců (základní podmínky pro účast zájemce)
1) Výběrové řízení podléhající těmto Podmínkám je určeno výhradně pro zájemce –
fyzické osoby - státní občany České republiky anebo fyzické osoby, které
prokáží, že mají právo na účast ve výběrovém řízení podle závazných právních
předpisů EU. Ve výběrovém řízení není možné vystupovat jako fyzická osoba
podnikatel.
2) Vedle podmínky podle bodu 1) této části B) musí každý zájemce splňovat
současně všechny tyto další podmínky:
a) jde o zájemce, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný
ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu a současně
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b) jde o zájemce, vůči jehož majetku neprobíhá či neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyl zamítnut návrh na
povolení oddlužení a současně
c) jde o zájemce, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a
současně;
d) jde o zájemce, který nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení
či na veřejné zdravotní pojištění a na penále a současně
e) jde o zájemce, ohledně kterého nebylo do dne podání přihlášky do
výběrového řízení ze strany MČ Praha 1 přijato rozhodnutí (usnesení apod.),
podle kterého má být se zájemcem samým anebo se zájemcem společně
s jinou osobou uzavřena smlouva o úplatném či bezúplatném převodu či
směně bytu/bytové jednotky či o výstavbě bytové jednotky v územním
obvodu MČ Praha 1 nebo smlouva o převodu bytového domu či výstavbě
bytového domu v územním obvodu MČ Praha 1 a současně
f) jde o zájemce, který nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči MČ Praha 1,
hlavnímu městu Praze ani dalším městským částem hlavního města Praha
a, který není v soudním či správním sporu s MČ Praha 1 či s hlavním
městem Praha.
C) Informace o nabízených rozestavěných bytových jednotkách
1) MČ Praha 1 poskytuje informace o každé nabízené RBJ výlučně prostřednictvím
Oddělení správy nemovitostí. Písemné a případně i obrazové informace jsou
poskytovány formou soutěžní dokumentace zpracované pro příslušnou nabízenou
RBJ a formou prohlídky podle bodu 3) této části C);
2) soutěžní dokumentace
Na úhradu nákladů spojených s každým vyhotovením soutěžní dokumentace, kterou
si je zájemce povinen vyžádat pro nabízenou RBJ, je zájemce vždy povinen
předem zaplatit v pokladně Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18,
vstupní poplatek ve výši 1.500 Kč. Soutěžní dokumentace se poskytuje v
digitální verzi na nosiči FLASH, za příplatek 200 Kč (tj. celkem vstupní poplatek
1.700 Kč) lze dokoupit i listinnou verzi, (tj. vstupní poplatek se hradí za soutěžní
dokumentaci v odpovídající výši před jejím převzetím a je nevratný).
Po zaplacení vstupního poplatku bude zájemci poskytnuta soutěžní dokumentace,
jejíž součástí bude:
a) Popis nabízené RBJ,
b) Fotodokumentace nabízené RBJ,
c)
Kopie výpisu z listu vlastnictví,
d) Kopie pravomocného stavebního povolení,
e) Kopie prohlášení vlastníka ve smyslu § 1166 Občanského zákoníku, event.
smlouva o výstavbě, jejíž součástí je prohlášení vlastníka,
f)
Kopie výňatku z projektové dokumentace pro stavební povolení,
g) Podmínky výběrového řízení včetně všech příloh,
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h)
i)

Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 o vyhlášení výběrového řízení včetně
záměru prodeje,
Harmonogram výběrového řízení.

3) prohlídka nabízených RBJ
MČ Praha 1 zajistí pro zájemce virtuální prohlídky nabízených rozestavěných
bytových jednotek. Odkaz na virtuální prohlídku u každé nabízené jednotky bude
zveřejněn na http://reality.praha1.cz v sekci „Záměry“. Pokud bude realizována
fyzická prohlídka, bude její termín oznámen s dostatečným časovým předstihem
(min. 14 dní předem také na http://reality.praha1.cz). Z každé fyzické prohlídky
bude pořízena prezenční listina. Fyzická prohlídka se bude konat nejpozději 14
dní před předpokládaným datem ukončení lhůty pro podávání nabídek.
4) DPH
Na cenu za převod nabízené RBJ se vztahuje DPH. Cena nabídnutá zájemcem se
považuje za cenu bez DPH. K ceně nabídnuté zájemcem tak bude následně
přičteno DPH takto:
- projektová dokumentace pro stavební povolení – základní sazba DPH ve výši
21% DPH
- pravomocné stavební povolení – základní sazba DPH ve výši 21% DPH
- převod spoluvlastnického podílu na pozemku k RBJ do 120 m2* – snížená
sazba DPH ve výši 15% DPH
- převod spoluvlastnického podílu na pozemku k RBJ nad 120 m2* – základní
sazba DPH ve výši 21% DPH
- převod vlastnického práva k RBJ do 120 m2* – snížená sazba DPH ve výši
15% DPH
- převod vlastnického práva k RBJ nad 120 m2* – základní sazba DPH ve výši
21% DPH
(* výměra se vztahuje k zapsané podlahové ploše nabízené RBJ)

D) Informace o obsahu smlouvy, kterou hodlá MČ Praha 1 uzavřít a o způsobu
financování a splatnosti kupní ceny
1) Spolu se zveřejněním těchto Podmínek na úřední desce Úřadu MČ Praha 1,
Vodičkova 18 a na internetových stránkách Úřadu MČ Praha 1 (tj. vždy spolu se
zahájením výběrového řízení) se zveřejňují i zásady smlouvy o převodu vlastnictví
rozestavěné bytové jednotky, které jsou spolu s cenovou nabídkou vybraného
zájemce základními podklady pro vypracování závazného návrhu smlouvy, který
bude předložen k podpisu vybranému zájemci. Zásady smlouvy o převodu
vlastnictví rozestavěné bytové jednotky tvoří přílohu č. 7 těchto Podmínek.
Pozn.: Vybraným zájemcem se rozumí zájemce, s nímž Zastupitelstvo MČ Praha 1
odsouhlasilo uzavřít příslušnou smlouvu na převod vlastnictví rozestavěné bytové
jednotky podle těchto Podmínek.
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2) Pro účel těchto Podmínek se zásady smlouvy o převodu vlastnictví rozestavěné
bytové jednotky podle bodu 1) této části D) dále označují pouze/také jako „Zásady
smlouvy“.
3) Zásady smlouvy se zveřejňují vždy po dobu zveřejnění příslušného záměru
prodat nemovitý majetek podle těchto podmínek (tj. vždy po dobu minimálně 15
dní).
4) Zásady smlouvy obsahují kromě svých povinných zákonných náležitostí dále
zejm.:


povinnost vybraného zájemce zahájit a dokončit na své náklady výstavbu
nabízené RBJ podle projektové dokumentace a pravomocného stavebního
povolení, zajištěných MČ Praha 1, a to ve stanovené lhůtě s tím, že nesplnění
těchto povinností bude sankcionováno smluvní pokutou a dále



možnost, aby MČ Praha 1 ve vymezených případech od smlouvy odstoupila, a
dále



závazek zájemce přihlásit se k trvalému pobytu na adrese občana v objektu v
územním obvodu městské části Prahy 1, ve kterém se nachází nabízená RBJ ve
stanovené době, umožňují-li to právními předpisy upravující pobyt cizinců, je-li
zájemce cizincem, a splnění této povinnosti oznámit MČ PRAHA 1, s tím, že
nesplnění této povinnosti bude sankcionováno smluvní pokutou a dále



závazek zájemce zachovat nabízenou RBJ k účelům trvalého bydlení po
stanovenou dobu a udržovat v platnosti své trvalé bydliště v budově, kde se
nachází nabízená RBJ, s tím, že nesplnění této povinnosti bude sankcionováno
smluvní pokutou a dále



zákaz zcizení nabízené RBJ po dobu 10-ti let ode dne nabytí vlastnického práva
k předmětné nabízené RBJ zřízený jako právo věcné a dále



smluvní pokuty za nedodržení vybraných povinností nabyvatele nabízené RBJ
(vybraného zájemce).

Pozn.: Zásady smlouvy obsahují přesná znění těchto ujednání a další závazky
smluvních stran.
5) Způsob financování a splatnosti kupní ceny
MČ Praha 1 nepřipouští financování kupní ceny formou úvěru zajištěného
zástavou na nabízené RBJ. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem
smlouvy o převodu vlastnictví rozestavěné jednotky.
E) Zahájení výběrového řízení
Výběrové řízení podléhající těmto Podmínkám se vždy zahajuje jeho zveřejněním na
úřední desce Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18 a na internetových stránkách Úřadu
MČ Praha 1 (http://reality.praha1.cz/ v sekci s názvem „Záměry“) po dobu minimálně
15 dní společně se znaleckým posudkem vyhotoveným k nabízené RBJ, kterým je
stanovena minimální cena nabízené RBJ v souladu s §36 odst. 2, zákona č.
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131/2000 Sb. o hlavním městě v Praze v platném znění, s přihlédnutím k zásadám
hospodárnosti, tj. k §35 odst. 1 téhož zákona.

F) Požadavky na nabídky
1) Nabídka každého zájemce musí respektovat, že výběrové řízení je vždy
dvoustupňové.
2) Pro účely bodu 1) této části F) stanoví MČ Praha 1, že se nabídky podávají
systémem tří obálek takto:
a) prvá z obálek je určena pro I. stupeň výběrového řízení - k označení a
obsahu této obálky viz bod 4) této části F);
b) druhá z obálek je určena pro II. stupeň výběrového řízení - k označení a
obsahu této obálky viz bod 5) této části F);
c) třetí z obálek je krycí a bude obsahovat obálky podle písm. a) a b) tohoto bodu
2) - k označení a obsahu této obálky viz bod 6) této části F).
3) Všechny 3 obálky musí být neprůhledné a musí být opatřeny přelepkou
a podpisem zájemce. Pozn.: viz vzor uvedený ve fotopříloze těchto podmínek).
Podávají–li přihlášku, resp. nabídku manželé, nebo osoby, které chtějí získat RBJ
do podílového spoluvlastnictví, musí být jména a příjmení všech zájemců uvedena
již na všech třech obálkách do výběrového řízení.
4) Obálka do I. stupně výběrového řízení
Na obalu obálky musí být napsáno, kterého výběrového řízení se týká a kdo
nabídku podává, a že se týká I. stupně takového výběrového řízení (k tomu viz
vzor v příloze č. 1 těchto Podmínek).






Obsah obálky musí tvořit:
přihláška dle vzoru tvořícího přílohu č. 4 těchto Podmínek včetně všech jejích
příloh. Přihláška musí být zájemcem datována a podepsána.
čestné prohlášení o splnění základních požadavků dle příslušného vzoru MČ
Praha 1 tvořícího přílohu č. 5 těchto Podmínek. Čestné prohlášení musí být
zájemcem datováno a podepsáno.
doklad o úhradě poplatku za převzetí soutěžní dokumentace vystavený na jméno
zájemce (vydává se v přízemí úřadu v pokladně).
doklad o převzetí soutěžní dokumentace a přidělení variabilního symbolu (vydává
se v kanc. 616 v 6. patře úřadu na oddělení správy nemovitostí).
prohlášení o tom, že zájemce:
- má zajištěny finanční prostředky na zaplacení nabízené ceny
- vykonal virtuální nebo fyzickou prohlídku a seznámil se s technickým
stavem soutěžené jednotky,
- akceptuje podmínky výběrového řízení a souhlasí s nimi
- akceptuje vzorovou smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a souhlasí
s jejím obsahem, kterému plně porozuměl
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-

(pozn.: vzor tohoto čestného prohlášení není součástí Podmínek a každý
zájemce jej sepisuje sám)

Listiny obsažené v obálce lze předkládat MČ Praha 1 pouze v originále či v úředně
ověřené kopii, s výjimkou dokladu o úhradě vstupního poplatku, dokladu o převzetí
soutěžní dokumentace a přidělení variabilního symbolu a kauce, které je možné
předložit v prosté kopii. (formát A4, svázané a zajištěné stránky po podélné straně
vlevo tak, aby bylo možné svazkem listovat bez poškození bezpečnostních prvků).
Obsah obálky musí být svázán a zajištěn (opatřen přelepkou s podpisem) tak, aby
nebylo možno ze svazku vyjímat listiny ani je do svazku přidávat bez toho, aby
došlo k poškození bezpečnostních prvků vytvořených zájemcem. (pozn.: viz vzor
uvedený ve fotopříloze těchto podmínek)

5) Obálka do II. stupně výběrového řízení
Na obalu obálky musí být napsáno, kterého výběrového řízení se týká a kdo
nabídku podává, a že se týká II. stupně takového výběrového řízení (k tomu viz
vzor v příloze č. 2 těchto Podmínek).
Obsah obálky musí tvořit cenová nabídka dle vzoru tvořícího přílohu č. 6 těchto
Podmínek. Cenová nabídka (kterou zájemce musí uvést pouze jednou částkou
v Kč ve výši bez DPH) musí být zájemcem datována a podepsána. Částka
v nabídce uvedená musí být alespoň v minimální výši stanovené znaleckým
posudkem k nabízené RBJ.
Pozn.: nabídková cena uvedená v cenové nabídce je cenou za převod nabízené
RBJ (zahrnující byt jako prostorově vymezenou části domu a spoluvlastnický podíl
na společných částech nemovité věci) cenou za převod práv a závazků
z vydaného stavebního povolení a cenou projektové dokumentace. V případě
úspěchu zájemce bude v uzavírané smlouvě nabídková cena rozdělena v
poměru 4:4:1:1 s tím, že prvý podíl 4 bude cenou za převod nabízené RBJ a
spoluvlastnického podílu na společných částech domu, druhý podíl 4 bude cenou
za převod spoluvlastnického podílu na pozemku, třetí podíl 1 bude cenou za
převod práv a závazků ze stavebního povolení a čtvrtý podíl 1 cenou za převod
projektové dokumentace.
Cenovou nabídku obsaženou v obálce lze předkládat MČ Praha 1 pouze v
originále či v úředně ověřené kopii.
6) Krycí obálka pro výběrové řízení
Na obalu obálky musí být napsáno, kterého výběrového řízení se týká a kdo
nabídku podává (k tomu viz vzor v příloze č. 3 těchto Podmínek).
Obsah obálky musí tvořit:
- řádně označená a zajištěná obálka do I. stupně výběrového řízení (dle
části F) odst. 3 těchto Podmínek) a
- řádně označená a zajištěná obálka do II. stupně výběrového řízení dle
části F) odst. 3 těchto Podmínek).
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Krycí obálka musí být zajištěna způsobem odpovídajícím části F) odst. 3 těchto
Podmínek.
7) Nabídku do výběrového řízení vloženou do obálky způsobem popsaným v této
části F) podávají zájemci vždy nejpozději do skončení lhůty, kterou MČ Praha
1 zveřejní při zahájení výběrového řízení, do informačního centra ÚMČ Praha 1,
na adresu Vodičkova 18, Praha 1 (rozhodující je razítko podání do
informačního centra ÚMČ Praha 1).
K listinám, které zájemci nedoručí včas do informačního centra ÚMČ Praha 1,
nebude přihlíženo.
8) Peněžní kauce
 Jednou z podmínek úspěchu ve výběrovém řízení je včasné zaplacení peněžní
kauce (dále jen „kauce“), a to kauce ve výši stanovené MČ Praha 1. Kauce se
pokládá za složenou dnem připsání předmětné částky na účet MČ Praha 1.
 Výše kauce
O výši kauce rozhoduje příslušný člen Rady MČ Praha 1.
 Povaha kauce
Kauce představuje záruku zájemce, že dodrží tyto Podmínky (tj. podmínky
výběrového řízení). V případě následného uzavření Smlouvy o převodu
vlastnictví rozestavěné bytové jednotky bude část složené kauce odpovídající
80% složené kauce použita na úhradu části kupní ceny podle Smlouvy o
převodu vlastnictví rozestavěné bytové jednotky a zbývající část složené kauce,
tj. 20% bude po dobu realizace výstavby vysoutěžené nabízené RBJ uložena
na účtu MČ Praha 1 s tím, že zájemci bude vrácena ve lhůtě 30 dnů poté, kdy
předloží MČ Praha 1 doklad, ve smyslu § 119 zák. č. 183/2006 Sb., v platném
znění, o vzniku práva užívat dokončenou vysoutěženou nabízenou RBJ.
 Způsob zaplacení kauce
Kauce bude poukázána výhradně bezhotovostním převodem na bankovní
účet MČ Praha 1, vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 1500172000727399/0800 s použitím variabilního symbolu, který bude zájemci přidělen
při úhradě vstupního poplatku dle písm. C) bodu 2 těchto Podmínek. Kauci
nelze zaplatit vkladem na účet MČ Praha 1. Složení kauce v hotovosti je
důvodem pro okamžité vyloučení zájemce z výběrového řízení. Kauce složená
z účtu právnické osoby je důvodem pro okamžité vyloučení z výběrového řízení,
protože toto výběrové řízení je určeno v souladu s částí B) těchto Podmínek
pouze pro fyzické osoby.
Pozn: MČ Praha 1 upozorňuje zájemce, že účet určený pro zaplacení kauce
není úročený.
Prokázání zaplacení kauce
Doklad o zaplacení peněžní kauce musí být vložen v Obálce do I. stupně
výběrového řízení. Za doklad o zaplacení peněžní kauce se považuje pouze
takový doklad, ze kterého je patrné, že peněžní prostředky byly na účet MČ
Praha 1 skutečně převedeny. Dokladem o zaplacení peněžní kauce není
například příkaz k úhradě. Příkladem dokladu o zaplacení peněžní kauce je výpis
z účtu zájemce, jeho kopie, výpis z účtu zájemce z internetového bankovnictví, či
potvrzení banky o převodu peněžních prostředků ve prospěch MČ Praha 1.
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 Zájem o vícero nabízených RBJ
Podá-li zájemce vícero nabídek do výběrového řízení se zájmem o vícero
nabízených RBJ, musí zaplatit peněžní kauci pro každou nabízenou RBJ, o
kterou má zájem.
 Vracení kauce
Kauce se vrací na účet zájemce, ze kterého byla kauce poukázána na účet
MČ Praha 1.
Kauce se zájemci vrací vždy, dojde-li:
 ke zrušení výběrového řízení, a to do 30 dnů ode dne zrušení výběrového
řízení; to neplatí pouze v případě, že složená kauce bude předmětem
zápočtu podle těchto Podmínek ve prospěch MČ Praha 1, anebo
 k rozhodnutí, která z vícera nabídek jednoho zájemce bude
akceptována (ohledně které z nabízených RBJ dojde k uzavření smlouvy o
jejím převodu), a to do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí. V tom případě se
vrací kauce zaplacená ve výběrových řízeních týkajících se
nabízené/nabízených RBJ, ohledně které/ých nemá dle rozhodnutí MČ
Praha 1 dojít se zájemcem k uzavření smlouvy; to neplatí pouze v případě,
že složená kauce bude předmětem zápočtu podle těchto Podmínek ve
prospěch MČ Praha 1, anebo
 k vyřazení zájemce (jeho nabídky) pro nesplnění podmínek výběrového
řízení. V takovém případě se kauce odesílá nejpozději do 10-ti pracovních
dnů po rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 o vyhodnocení výběrového
řízení a vyhlášení výsledků výběrového řízení.
 k písemné žádosti zájemce o vrácení kauce, a to do 30 dnů ode dne
doručení této písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem zájemce; to
neplatí pouze v případě, že složená kauce bude předmětem zápočtu podle
těchto Podmínek ve prospěch MČ Praha 1. Zájemce, který podle tohoto
bodu požádá o vrácení kauce:
- před rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 1 o vyhodnocení
výběrového řízení a vyhlášení výsledků výběrového řízení, bude
vyřazen (resp. jeho nabídka) z výběrového řízení,
- po rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 o vyhodnocení výběrového
řízení a vyhlášení výsledků výběrového řízení ztrácí právo na
uzavření smlouvy ohledně nabízené RBJ, o kterou měl zájem.
 všechny ostatní kauce musejí být vráceny neúspěšným/nevybraným
zájemcům nejpozději do 2 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1
o vyhodnocení výběrového řízení a vyhlášení výsledků výběrového řízení; to
neplatí pouze v případě, že složená kauce bude předmětem zápočtu podle
těchto Podmínek ve prospěch MČ Praha 1.
 V případě, kdy by došlo k vrácení kauce ve smyslu předchozích odstavců,
vyjma vrácení kauce na žádost zájemce před rozhodnutím Zastupitelstva
MČ Praha 1 o vyhodnocení výběrového řízení a vyhlášení výsledků
výběrového řízení, a zájemce by byl přesto pro odstoupení těch, kdo se
umístili v pořadí před ním, osloven a vyzván k opětovnému složení kauce,
jako projevu svého vážného a opravdového zájmu o uzavření smlouvy, je
takový zájemce povinen opětovně složit kauci do 5 pracovních dní od
doručení výzvy ke složení kauce.
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G) Otevírání a přezkoumávání nabídek, výběr zájemců
1) Otevírání nabídek se ve výběrovém řízení provádí samostatně vždy pro I. stupeň
a samostatně pro II. stupeň výběrového řízení. Požadavky na obsah obálek
podávaných do každého z obou stupňů výběrového řízení jsou uvedeny v části F)
těchto Podmínek.
2) Otevírání obálek pro I. stupeň výběrového řízení provede komise k tomu určená
příslušným členem Rady MČ Praha 1. Otevírání obálek se uskuteční protokolárně.
Tohoto otevírání se mohou účastnit zájemci, kteří se účastnili příslušného
výběrového řízení s tím, že účast je možná vždy jen ke konkrétně adresou
identifikovanému výběrovému řízení. Nabídky pro I. stupeň výběrového řízení,
které nebudou kompletní nebo nebudou splňovat stanovené náležitosti, mohou být
komisí vyřazeny z výběrového řízení.
Nabídky pro I. stupeň výběrového řízení, po otevření obálek pro I. stupeň
výběrového řízení, posuzuje Městská část Praha 1 prostřednictvím komise Rady
MČ Praha 1 – „Komise obecního majetku“.
Komise Rady MČ Praha 1 – „Komise obecního majetku“ přezkoumává
předpoklady a způsobilost přihlášených zájemců postoupit do II. stupně
výběrového řízení (tj. jak zájemci splňují stanovené náležitosti).
Posuzování předpokladů a způsobilosti přihlášených zájemců se děje formou
přezkoumávání listin. Komise Rady MČ Praha 1 – „Komise obecního majetku“ si
může jednotlivé zájemce přizvat k osobnímu pohovoru.
Zájemci, kteří nebudou splňovat náležitosti stanovené těmito Podmínkami, a
zájemci, u kterých MČ Praha 1 shledá nedostatek předpokladů anebo
způsobilosti, nebudou příslušnou komisí doporučeni do II. stupně výběrového
řízení.
3) Otevírání obálek pro II. stupeň výběrového řízení provede komise k tomu určená
příslušným členem Rady MČ Praha 1, která otevírala obálky pro I. stupeň
výběrového řízení. Otevírání obálek se uskuteční protokolárně. K tomuto otevírání
mohou být přizváni a účastnit se jej zájemci, kteří postoupili do II. stupně
výběrového řízení.
Ve II. stupni výběrového řízení MČ Praha 1 posuzuje a hodnotí nabídky zájemců,
kteří uspěli v I. stupni výběrového řízení. Hodnocení nabídek těchto zájemců,
provádí MČ Praha 1 tak, aby bylo možno sestavit pořadí zájemců s ohledem na
všechny souvislosti nabídky a tak aby byl vybrán zájemce nejvhodnější pro MČ
Praha 1.
Zájemci, jenž nesplní podmínku stanovení ceny za nabízenou RBJ v minimální
výši určené znaleckým posudkem, budou z výběrového řízení vyloučeni.
4) V případě rovnosti nabídek dvou či více zájemců si MČ Praha 1 vyhrazuje právo
zájemce oslovit a jednat s nimi o navýšení jimi nabídnuté ceny.

5) MČ Praha 1 si vyhrazuje právo považovat kteroukoli z podaných nabídek do
výběrového řízení za nevhodnou z důvodu uvedeného v ust. § 36 odst. 2 zák. č.
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131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, podle kterého se při
úplatném převodu majetku cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem.
6) Výběrové řízení skončí projednáním jeho výsledku v Zastupitelstvu MČ
Praha 1. Výsledek každého výběrového řízení bude zveřejněn po jeho
skončení na úřední desce ÚMČ Praha 1.
H) Uzavření smlouvy
1) MČ Praha 1 písemně vyzve zájemce, který se ve skončeném výběrovém řízení
umístil jako prvý v pořadí, k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví rozestavěné
bytové jednotky (podle zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění), a ten je povinen
smlouvu o převodu vlastnictví rozestavěné bytové jednotky na jím vysoutěženou
nabízenou RBJ podepsat ve lhůtě podle bodu 2) této části H) Podmínek.
V případě porušení této povinnosti zájemcem vzniká MČ Praha 1 právo na
smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč pro vysoutěženou nabízenou RBJ . Výzvu
doručí MČ Praha 1 na adresu uvedenou v přihlášce zájemce do výběrového
řízení.
 Smlouva o převodu vlastnictví rozestavěné bytové jednotky (dále jen „Smlouva“)
bude zaslána vybranému zájemci spolu s výzvou k uzavření Smlouvy pouze
v jednom vyhotovení bez příloh, které byly součástí soutěžní dokumentace.
 Případné připomínky k předloženému návrhu Smlouvy, neměnící zásadně
obsah Smlouvy (tj. připomínky k odstranění případných chyb v psaní či
počtech), musí být doručeny písemně/*e-mailem referentovi uvedenému
v záhlaví výzvy k uzavření smlouvy do 3 dnů od doručení výzvy k uzavření
smlouvy. Kontaktní údaje a číslo jednací budou uvedeny v záhlaví/zápatí
na listině obsahující tuto výzvu k uzavření smlouvy.
 Smlouva včetně příloh je v době odeslání výzvy k uzavření Smlouvy připravena
v příslušném počtu vyhotovení k podpisu vybraného zájemce u referenta
uvedeného ve výzvě k uzavření Smlouvy.
 Termín pro podepsání návrhu Smlouvy je nutné si předem telefonicky sjednat
na tel. čísle uvedeném pro konkrétního referenta ve výzvě k uzavření Smlouvy.
Podpis vybraného zájemce bude ověřen na jeho náklady a zájemce se zavazuje
toto ověření podpisů zajistit. K podpisu Smlouvy je nutné s sebou přinést kolek
k úhradě správního poplatku za řízení o povolení vkladu vlastnického práva k
vysoutěžené nabízené RBJ do katastru nemovitostí a doklad o zaplacení
doplatku kupní (nabídkové) ceny.
 Poté, co bude Smlouva vybraným zájemcem podepsána, bude předložena do 5
pracovních dní k podpisu starostovi Městské části Praha 1.


Jedno vyhotovení Smlouvy, podepsané všemi účastníky Smlouvy, bude
vybranému zájemci následně protokolárně předáno poté, kdy bude ke Smlouvě
vydána formou potvrzení správnosti návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí ve smyslu ust. § 21 obecně závazné vyhlášky hlavního
města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, v platném znění tzv. „doložka věcné správnosti“. O možnosti si
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Smlouvu vyzvednout bude vybraný zájemce informován věcně příslušným
referentem formou, kterou mezi sebou obě strany dohodnou (telefonicky,
elektronicky,…) tak, aby v informaci bylo uvedeno datum a místo možného
převzetí Smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k převáděnému
spoluvlastnickému podílu na nemovité věci (tj. pozemku, jehož součástí je
budova, v níž se nachází nabízený PP) a zřízení zákazu zcizení bude podávat
Městská část Praha 1 se souhlasem nabyvatele, který tento potvrdí svým
podpisem na návrhu na vklad.
 Návrh na vklad vlastnického práva k převáděné nabízené RBJ a zřízení zákazu
zcizení bude podávat Městská část Praha 1.
2) Zájemce, který nepodepíše Smlouvu podle bodu 1) této části H, do 30 dnů ode
dne, kdy mu byla doručena výzva MČ Praha 1 (tj. poruší svou povinnost podle
bodu 1) této části H), ztrácí právo na uzavření takové Smlouvy a MČ Praha 1
vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uvedené v bodě 1) této části H) Podmínek.
MČ Praha 1 je oprávněna započítat svůj nárok na smluvní pokutu ve výši dle bodu
1 části H) těchto Podmínek proti nároku zájemce na vrácení jím složené kauce.
Zájemce bere tyto důsledky na vědomí a svojí účastí ve výběrovém řízení
deklaruje, že takové důsledky akceptuje.
Zbývající část kauce bude vrácena příslušnému zájemci do 30-ti dnů ode dne
marného uplynutí 30-ti denní lhůty pro podpis smlouvy.
3) Nedojde-li k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví rozestavěné bytové jednotky
se zájemcem, který se umístil jako prvý v pořadí výběrového řízení, může být
učiněna nabídka na uzavření smlouvy převodu vlastnictví rozestavěné bytové
jednotky dalšímu zájemci v pořadí, pokud bylo pořadí zájemců ve výběrovém
řízení sestaveno, a pokud tento zájemce složí opětovně kauci ve lhůtě dle části F)
odst. 8 těchto Podmínek.
Pro dalšího zájemce v pořadí platí obdobně to, co je uvedeno pro zájemce, který
se umístil jako prvý v pořadí včetně možnosti započtení smluvní pokuty proti
nároku na vrácení složené kauce, nepodepíše-li vyzvaný zájemce včas (tj. ve
lhůtě podle bodu 2) této části H) Podmínek) s MČ Praha 1 smlouvu o převodu
vlastnictví rozestavěné bytové jednotky.
4) Způsobem uvedeným v bodě 3) této části H) lze postupovat až do doby, kdy dojde
k uzavření smlouvy anebo k marné výzvě všech zájemců, kteří byli uvedeni
v pořadí sestaveném pro dané skončené výběrové řízení, pokud bylo pořadí
zájemců ve výběrovém řízení sestaveno, a pokud tito zájemci postupovali dle
odst. 3 části H) těchto Podmínek.
J) Výhrady
1) Pokud zájemce nesplní kteroukoliv z podmínek stanovených těmito Podmínkami
anebo součástí jeho nabídky nebude některá listina předepsaná těmito
Podmínkami anebo pokud zájemce neuvede v nabídce některý údaj požadovaný
těmito Podmínkami anebo pokud zájemce nepředloží některý doklad požadovaný
těmito Podmínkami, jeho nabídka může být vyřazena.
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2) Zájemce je oprávněn podat vícero nabídek do výběrového řízení podle těchto
Podmínek se zájmem o vícero nabízených RBJ. Podá-li zájemce vícero nabídek
se zájem o vícero nabízených RBJ, uzavře MČ Praha 1 se zájemcem pouze
jednu smlouvu na jednu nabízenou RBJ. Rozhodnutí, která z vícera nabídek
zájemce bude akceptována (ohledně kterého z nabízených RBJ dojde k uzavření
smlouvy) náleží MČ Praha 1. K vrácení kauce u neakceptovaných nabídek viz
část F) těchto Podmínek.
3) MČ Praha 1 si vyhrazuje právo ověřit si informace uváděné zájemci v jimi
předložených listinách do výběrového řízení, jakož i právo požadovat na každém
zájemci vysvětlení resp. informace resp. upřesnění k listinám podaným do
výběrového řízení, příp. vyžadovat doplnění listin, na které zájemce v listinách
odkazuje.
4) MČ Praha 1 si výslovně vyhrazuje právo jednat se zájemci s cílem zvýšit
nabídkovou cenu.
5) Praha 1 si výslovně vyhrazuje právo zrušit, změnit anebo doplnit obsah kterékoliv
části těchto Podmínek a jejich příloh včetně harmonogramu výběrového řízení.
Takové změny budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 1.
6) MČ P1 si výslovně vyhrazuje právo změnit Zásady Smlouvy zejm., pokud změna
bude vyžadována platnou legislativou. Takové změny budou zveřejněny na
úřední desce ÚMČ Praha 1.
7) MČ Praha 1 si výslovně vyhrazuje právo kdykoli i bez uvedení důvodu zrušit celé
výběrové řízení nebo jeho část. Pro vrácení uhrazených kaucí se použijí
ustanovení bodu F) odst. 8).
8) MČ Praha 1 si výslovně vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a smlouvy o
převodu vlastnictví rozestavěné bytové jednotky neuzavřít.
9) MČ Praha 1 si výslovně vyhrazuje právo odmítnout kteroukoliv nabídku
výběrového řízení z důvodu uvedení některých nepřesných a neúplných
informací, uvedených uchazečem v jeho nabídce.
10) MČ Praha1 si vyhrazuje právo nesestavovat pořadí zájemců.
11) Zájemce, který nebude spokojen s tím, že jeho nabídka nebyla MČ P1 vybrána, a
který případně svou nespokojenost či nesouhlas s postupem MČ P1 sdělí
písemně, bere na vědomí, že toto jeho jednání nemá odkladný účinek a není pro
rozhodnutí Zastupitelstva MČ P1 závazné.
12) Složením kauce a svou účastí v těchto VŘ, zájemce zároveň deklaruje, že je
seznámen se všemi podmínkami VŘ včetně listin, že jim zcela rozumí a plně je
akceptuje.
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13) MČ Praha 1 si vyhrazuje právo jakoukoliv lhůtu či dobu stanovenou v těchto
Podmínkách či jejich přílohách dle vlastního uvážení prodloužit. Na toto
prodloužení není právní nárok.

K) Závěrečné ustanovení
Zájemce bere na vědomí, že svou účastí ve výběrovém řízení bezvýhradně
akceptuje jeho Podmínky a zejm. se zavazuje ve smyslu části H) těchto Podmínek
podepsat smlouvu o převodu vlastnictví rozestavěné bytové jednotky. Pro případ
porušení této povinnosti zájemce souhlasí a zavazuje se zaplatit smluvní pokutu
v souladu s částí H) těchto Podmínek.
Volnou přílohou těchto Podmínek je znalecký posudek vyhotovený samostatně pro
každou nabízenou RBJ, jenž určuje minimální cenu této nabízené RBJ.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
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