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DOHODA O REZERVACI PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU,  
S NÍMŽ JE SPOJENO PRÁVO NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU  

v nabídce realitní kanceláře 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

pouze jako „rezervační smlouva“) 
 
 
 
 

1. Strany dohody 
 

1.1. Ing. Miroslava Pavlíková – Privátní makléřka 

Záběhlická 3262/88a, Praha 10 

IĆ 67227287 

dále jen „zprostředkovatel“ 
  

 
1.2.  Roman Vorlíček 

narozen ……. 
Jitka Vorlíčková 
Narozena…… 
 
Oba bytem ……………..  

 
dále jako „Převodce“ 

 
1.3. …………………….. 

narozen ……. 
bytem ……………..  
Číslo OP: …………… 

      Číslo účtu: …………….. 
 
 
      dále jako „Zájemce“  

 

dále také „smluvní strany“ 

 

uzavírají na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a 
s úmyslem být touto dohodou právně vázány, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 

 

dohodu o rezervaci převodu členských práv a povinností,  

s nimiž je spojeno právo nájmu k družstevnímu bytu  
takto: 
 
 

 
2. Předmět dohody 

 
2.1. Předmětem dohody je převod družstevního podílu v Družstvu,  s nimiž je spojeno právo nájmu 
následujícího bytu: 
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Bytová 
jednotka č. 

Celk. plocha Nadzemní 
podlaží 

Budova č.p. Katastrální 
území 

Obec 

14 42,3 m2 3NP 802 Košíře Praha 5 

 

(dále v této smlouvě jen „Družstevní byt“), byt, umístněný v budově Košíře, čp. 802, budova stojí   
na pozemku parc.č. 1282 o výměře 321m2 – zastavěná plocha a nádvoří, dále parce 1283 o 
výměře 74 m2 – zahrada, vše zapsáno na LV 5615 (bytový dům), Katastrální území Košíře, pro 
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Převodcem Družstevního 
bytu je Bytové družstvo Holečkova 91, se sídlem Holečkova 802/91, Praha 5, IČ 28519825 (dále 
jen „Družstvo“), Převodce prohlašuje, že k Družstevnímu bytu má s Družstvem uzavřenou řádnou 
nájemní smlouvu. 

 
2.2. Zájemce má zájem o převod družstevního podílu v Družstvu, s nímž je spojeno právo nájmu k 
Družstevnímu bytu uvedeného v odstavci 2.1. tohoto článku, a to za celkovou cenu ve výši 
…………………… Kč (slovy: ……………………….) (dále jen „kupní cena“), s právem užívání 
družstevního podílu a nájmu Družstevního bytu, ke kterému se  váže anuita ve výši 0,- Kč. 
 
2.3. Zájemce prohlašuje, že je schopen doplatit a doplatí celkovou kupní cenu za převod 
družstevního podílu, s nímž je spojeno právo nájmu Družstevního bytu podle podmínek uvedených 
v této dohodě. 
 
2.4. Zájemce potvrzuje, že si Družstevní byt před uzavřením této dohody prohlédl způsobem 
obvyklým při seznámení se s Družstevním bytem a hodlá uzavřít Dohodu o převodu družstevního 
podílu s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu, v Družstvu za cenu uvedenou 
v odstavci 2.2. tohoto článku (dále jen „Dohoda o převodu“). 
 
 
2.5. Zprostředkovatel se touto dohodou zavazuje, že po dobu ode dne nabytí účinnosti této dohody 
do dne ………………….2021 (dále jen „Rezervační lhůta“) nebude nabízet převod družstevního 
podílu v Družstvu třetím osobám. Uvedená lhůta je rezervační lhůtou ve prospěch Zájemce. 
Zprostředkovatel se dále zavazuje, že třetím osobám sdělí, že převod družstevního podílu 
v Družstvu, s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu, je již rezervován ve prospěch 
Zájemce. 
 
2.6. Zprostředkovatel tímto předává Zájemci informace o bytovém družstvu a jeho stanovách 
s odkazem na Justice.cz   Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz) 

sbírka listin  

 

 

3. Rezervační depozitum 
 
3.1. Za rezervaci převodu družstevního podílu v Družstvu, s nimiž je spojeno právo nájmu 
k Družstevnímu bytu složí Zájemce  rezervační depozitum ve výši  150 000 Kč (slovy: jedno sto 
padesát tisíc korun českých) do pěti pracovních dnů od uzavření této dohody na účet 
zprostředkovatele,  234037455/0600 vedený Moneta money bank  a.s. Pod VS 2021015. 
 
3.2. Zájemce v souladu s ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o nněkterých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, prohlašuje, že není politicky 
exponovaná osoba, že je skutečným majitelem finančních prostředků, kterými bude financovat 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=21686145&subjektId=362628&spis=316160
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koupi nemovitosti, a že tyto finanční prostředky nepochází z výnosů z trestné činnosti a ani 
z financování terorismu. 
 
3.3. V případě, že nebude rezervační depozitum Zájemcem uhrazeno v souladu s  odstavcem 3.1. 
tohoto článku, tato dohoda se od počátku ruší, vyjma ustanovení o smluvní pokutě podle článku 4. 
odstavce 4.3. této dohody. 
 
3.4. Rezervační depozitum je až do doby uzavření Dohody o převodu, resp. okamžiku vzniku 
nároku na smluvní pokutu dle odstavce 4.6. tohoto článku majetkem Zájemce.  
 

 

 

 

 

4. Uzavření Dohody o převodu 

 
4.1. Zájemce a Převodce se zavazují, že nejpozději do skončení rezervační lhůty uvedené 
v odstavci 2.5. této dohody uzavřou za přítomnosti Zprostředkovatele Dohodu o převodu 
Družstevního bytu. Současně s Dohodou o převodu  uzavřou smluvní strany ke stejnému dni 
samostatnou smlouvu o úschově kupní ceny u advokátní kanceláře TMS Legal advokátní kancelář 
s.r.o. Mgr. Petr Janda, advokát Římská 2575/31a 120 00 Praha 2 

(Dále jen „Depozitní smlouvu“), která bude za podmínek v ní sjednaných sloužit pro složení kupní 
ceny.  

 

4.2. Zájemce bude kupní cenu financovat z části vlastních zdrojů a z části hypotečním úvěrem, 
který si za tímto účelem sjedná. 

 

4.3. Termín pro zaplacení kupní ceny na účet úschovy je dohodou stran stanovena do 15 
pracovních dnů od podpisu Dohody o převodu, a to  na účet úschovy v souladu s Depozitní 
smlouvou. 

 
4.4. Vyplacení kupní ceny na účet převodce bude vypořádáno dle podmínek  Depozitní smlouvy 

tehdy: 

 bude-li advokátovi předložen originál Dohody o převodu s úředně ověřenými podpisy smluvních 
stran  s potvrzením Družstva o převzetí Dohody o převodu . Za potvrzení Družstva  o převzetí 
Dohody o převodu je považováno razítko a oprávněný podpis družstva na na Dohodě o převodu. 
Originál jednoho výtisku Smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu předloží 
Bytovému družstvu převodce. 

 

4.5. Uzavřením Dohody o převodu mezi Převodcem a Zájemcem bude zaplacené rezervační 
depozitum v plné výši započteno na úhradu kupní ceny za převod družstevního podílu v Družstvu. 
Zprostředkovatel v takovém případě vypořádá rezervační depozitum s Převodcem na základě 
Smlouvy o zprostředkování realitních služeb. 
 
4.6. Nebude-li z důvodu na straně Zájemce Dohoda o převodu dle odstavce 4.1. tohoto článku 
uzavřena řádně a v termínu stanoveném touto dohodou nebo nebude-li řádně a včas podle této 
dohody uhrazeno rezervační depozitum, je Zájemce povinen uhradit Převodci smluvní pokutu ve 
výši  rezervačního depozita a zaplacené rezervační depozitum se automaticky započítává oproti 
pohledávce na zaplacení smluvní pokuty sjednané v předchozí větě. Smluvní pokuty sjednané 
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podle ustanovení tohoto odstavce jsou splatné pátým dnem po marném uplynutí lhůty pro splnění 
příslušné povinnosti, z důvodu jejíhož porušení nárok na smluvní pokutu vznikl.  
 
4.7. Nebude-li Dohoda uzavřena ve sjednané lhůtě pro překážky na straně Převodce, bude 
v souladu se smlouvu o úschově rezervační depozitum vráceno na účet Zájemce, a to  po marném 
uplynutí rezervační lhůty dle článku 2. odstavce 2.5. této dohody. Rezervační depozitum bude 
Zájemci vráceno  do pěti pracovních dnů po uplynutí  Rezervační lhůty a to na bankovní účet 
Zájemce uvedený v této smlouvě. 
  
 
4.8. Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit veškerou smluvní dokumentaci k Dohodě 
o převodu, úschově kupní ceny v  advokátní úschově a veškerou právní dokumentaci spojenou 
s převodem členských práva a nájemní smlouvy v Družstvu ve prospěch Zájemce a Převodce. 

  

5. Ostatní ujednání 

 
5.1. Převodce prohlašuje, že budou veškeré pohledávky , dluhy, související s nájmem a 
službami vůči družstvu ke dni podpisu Dohody o  převodu  uhrazené a vyrovnané. Převodce doloží 
zájemci do konce rezervační lhůty potvrzení Družstva o bezdlužnosti. 
 
5.2. Převodce prohlašuje, že v souvislosti s údaji o předmětu této smlouvy nezamlčel a nezatajil 
žádné podstatné údaje ohledně předmětu této smlouvy a seznámil zájemce se všemi podstatnými 
informacemi spojené s  převodem družstevního podílu,  seznámil zájemce se stanovami Družstva. 
Zájemce byl také seznámen s možností převodu Družstevního bytu do osobního vlastnictví. 
Zájemce prohlašuje, že byl s podstatnými údaji seznámen. 
 
5.3 V případě, že by došlo ze strany zájemce nebo převodce k odstoupení od této smlouvy, 
odstoupení musí být učiněno v písemné formě, jinak je neplatné a nabývá účinnosti dnem jeho 
doručení zprostředkovateli. Odstoupení musí být zasláno doporučenou poštou.  Odstoupením se 
tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit veškerá doposud učiněná 
plnění, vyjma nároků na smluvní pokutu dle čl. 4.6. a 4.7., a to ve lhůtě 15 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy. 
. 
 5.4. Zájemce  a převodce dávají svůj výslovný souhlas s tím, aby zprostředkovatel jakožto správce 
osobních údajů o fyzických osobách podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, shromažďoval a nakládal s jím poskytnutými údaji, a to v rozsahu 
stanoveném právními předpisy a nezbytném k naplnění stanoveného účelu dohody a dále. 
Zprostředkovatel jakožto správce osobních údajů se zavazuje přijmout taková opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, ani k jinému 
neoprávněnému zneužití a tato povinnost pro něj trvá i po ukončení zpracování osobních údajů. 
  
5.5. Pro případ, že by zájemce byl ve vztahu ke zprostředkovateli považován za spotřebitele a 
k uzavření této smlouvy došlo mimo obvyklé prostory k podnikání zprostředkovatele, bere tímto 
zájemce na vědomí, že je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne 
jejího uzavření. Zájemce pro tento případ žádá v souladu s ust. § 1823 občanského zákoníku 
výslovně zprostředkovatele, aby s poskytováním služeb započal již ode dne uzavření této smlouvy, 
tj. ještě ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy s tím, že v případě odstoupení zájemce od této smlouvy 
uhradí zprostředkovateli v souladu s ust. § 1834 občanského zákoníku poměrnou část sjednané 
odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od této smlouvy. Je-li zájemce považován ve 
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vztahu ke zprostředkovateli za spotřebitele, bere dále zájemce na vědomí, že pokud služby dle této 
smlouvy budou zprostředkovatelem splněny, nemá zájemce právo od této smlouvy odstoupit. 
 
5.6. INFORMAČNÍ POVINNOST O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ:  
V případě, že je zájemce ve vztahu ke zprostředkovateli považován za spotřebitele a došlo by mezi 
zprostředkovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování 
služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní 
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ARD, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, 
email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz 
 

6. Závěrečná ustanovení 

 

6.1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření do konce rezervační lhůty 
uvedené v čl. 2. odst. 2.5. dohody s tím, že uplynutím této doby nezaniká závazek Zájemce uhradit 
smluvní pokutu podle čl. 4. odstavce 4.6. této dohody ani závazek vrátit rezervační depozitum podle 
čl. 4. odstavce 4.7. této dohody. 
 
6.2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (3) vyhotoveních, po jednom (1) pro Zprostředkovatele, 
Převodce a Zájemce. 
 
6.3. Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že rozumějí všem jejím ustanovením, 
která odpovídají jejich svobodně a vážně projevené vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy 
způsobem strany této dohody zavazujícím.  

 

V Praze dne …………………………….. 

 

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

Zprostředkovatel           Převodce         Zájemce 
 


