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DOHODA O PŘISTOUPENÍ K PODPISU SMLOUVY O REZERVACI NEMOVITOSTÍ 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku níže specifikované smluvní strany: 

 

 

New Men Estate s.r.o. 

se sídlem: Roháčova 145/14  

IČ 07630492 

DIČ: CZ07630492 

zapsan(-ý/-á): vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 304399 zastoupena  

jednatelem Ing. Miroslava Pavlíková 

 

dále jen „zprostředkovatel“ 

a  

 

Loriot Joachim Lionel Lormel,  

5 place Baiardi, Le Presbytere, Jupilles, 725 00, Francie 

 

dále jen „prodávající“ 

 

a  

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

dále jen „zájemce“ nebo „kupující“ 

 

 

uzavřely tuto 

dohodu o přistoupení ke smlouvě o rezervaci nemovitostí 

dále jen „tato smlouva“ 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zprostředkovatel je na základě Smlouvy o poskytování realitních služeb pověřen 

prodávajícím, který je výlučným vlastníkem níže uvedených nemovitostí, 

zprostředkováním jejich prodeje a příležitosti uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem 
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bude převod vlastnického práva k následujícím nemovitostem z prodávajícího na 

zájemce:   

 

Prodávající  prohlašuje, že je vlastníkem  

Bytová jednotka č. 1287/23 k.ú. Žižkov, obec Praha, zapsanou na LV č. 5034, vedeném u 

Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, pracoviště Praha (dále jen jako „Byť nebo 

„Jednotka"), v budově č. p. 1287, která je součástí pozemku p. č. st. 1397, budova a 

pozemek zapsány na LV 2341, k.ú. Žižkov, obec Praha, s jejímž vlastnictvím je spojen 

spoluvlastnický podíl ve výši 540/18902 na společných částech domu č. p. 1287  

A podíl na nebytové jednotce č. 1287/1 k.ú. Žižkov, obec Praha, zapsanou na LV č. 5019, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, pracoviště Praha v budově č. p. 

1287, která je součástí pozemku p. č. st. 1397, budova a pozemek zapsány na LV 2341, 

k.ú. Žižkov, obec Praha, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl ve výši 

540/17276 na společných částech domu č. p. 1287 

vše u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha -východ 

a to se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „předmětné nemovitosti“).  

Housing unit No. 1287/23 Žižkov,  municipality Žižkov, registered on LV No. 5034, 
maintained at the Cadastral Office for the Prague ("property” or "unit"), in building No. 
1287, which is part of the plot No. 1397, the building and land registered on LV 2341, 
Žižkov, the municipality of Žižkov, whose ownership relates to a co-ownership share of 
540/18902 in the common parts of house No. 1287, all at the Cadastral Office for 
Prague 

And comercial unit No. 1287/1 Žižkov,  municipality Žižkov, registered on LV No. 5019 
maintained at the Cadastral Office for the Prague, in building No. 1287, which is part of 
the plot No. 1397, the building and land registered on LV 2341, Žižkov, the municipality 
of Žižkov, whose ownership relates to a co-ownership share of 540/17276 in the 
common parts of house No. 1287, all at the Cadastral Office for Prague 

 

2. Zájemce předmětné nemovitosti navštívil, prohlédl si je a seznámil se s jejich faktickým i 

právním stavem, jejich součástmi a vybavením, a po důkladné úvaze prohlašuje, že hodlá 

k předmětným nemovitostem za sjednaných podmínek nabýt vlastnického práva. 

 

 

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran,  

kupní cena, rezervační záloha 

1. Zájemce se zavazuje, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce rezervační 

lhůty dle čl. III. odst. 1. této smlouvy uzavře s prodávajícím smlouvu o rezervaci 

nemovitosti, popř. smlouvu budoucí kupní jejímž předmětem bude závazek smluvních 

stran učinit veškeré kroky k převodu  předmětné nemovitosti uvedené v čl. I. odst. 1. 

této smlouvy,  
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při sjednané kupní ceně ve výši ……………………………..korun českých) (dále jen 

„kupní cena“) ze strany prodávajícího na zájemce za součinnosti zprostředkovatele. 

Součástí rezervační smlouvy, popřípadě smlouvy budoucí kupní bude mezi smluvními 

stranami sjednána dohoda o úhradě kupní ceny, včetně lhůty pro zalacení kupní ceny  

 

 

 

III. 

Rezervační lhůta 

 

Rezervační lhůta je sjednána do 31.8.2021  (dále jen „rezervační lhůta“).  

 

 

 

IV. 

Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty, závazky 

 

 

Pro případ, že zájemce včas a řádně nesplní z důvodů na své straně svůj závazek uzavřít 

rezervační smlouvu nebo smlouvu budoucí kupní do konce rezervační smlouvy má 

prodávající právo okamžitě odstoupit od této smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.  

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do na dobu rezervační lhůty uvedené v čl. 

III. odst. 1 této smlouvy. 

 

3.    Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, rozumí jejímu obsahu, že 

byla sepsána na základě pravdivých údajů a je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz 

toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 
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V Praze, dne .…........................... 

 

 

 

 

 

…..................................................... …............................................... 

Prodávající       Zájemce   

    

 

             

 

 

 

..................…................................... 

Zprostředkovatel 

 

 


