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SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTÍ 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

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

 

 

New Men Estate s.r.o. 

se sídlem: Praha 3, Roháčova 145/14, Žižkov, PSČ: 130 00 

IČ: 076 30 492, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným  

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 304399 

zastoupena jednatelkou Ing. Miroslava Pavlíková, dat. nar. 31. května 1973 

 

dále jen „zprostředkovatel“ 

 

a  

Vojtěch Blažek 

U Průhonu 20, Praha 7 

Narozen 16.6.1979 

č OP 211103016 

 

dále jen „prodávající“ 

 

a  

……………………………………….. 

 

dále jen „zájemce“ nebo „kupující“ 

 

 

uzavřely tuto 

smlouvu o rezervaci nemovitostí 

dále jen „tato smlouva“ 

 

 

I. 

Prohlášení smluvních stran 

 

1. Zprostředkovatel prohlašuje, že je na základě Smlouvy o poskytování realitních 

služeb uzavřené dne 27.10.2021 s prodávajícím pověřen prodávajícím, který je 

výlučným vlastníkem níže uvedených nemovitostí, zprostředkováním jejich prodeje a 

příležitosti uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva 

k dále specifikovaným nemovitostem z prodávajícího na zájemce.   

 

2. Prodávající prohlašuje, že je v okamžiku uzavření této smlouvy výlučným vlastníkem  

-   jednotka číslo 927/29, způsob využití byt, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, 

umístěné v budově Holešovice čp. 927 – bytový dům, nacházející se na pozemku parc. 

č. 823/2 zapsané na LV 8680 (dále jen „byt“), jejíž součástí je:  

 

-  spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 588/20920 ve vztahu k celku na společných 

částech domu – budova Holešovice čp. 927 – bytový dům, zapsaný na LV 8441 

nacházející se na pozemku parc. č. 823/2 (dále jen „budova“) a 
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-  spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 588/20920 ve vztahu k celku na pozemku parc. 

č. 823/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 451 m2 

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město 

Prahu, katastrální pracoviště Praha, na LV 8680 (byt),  LV 8441 (budova), pro obec Hlavní 

město Praha, katastrální území Holešovice 

(dále jen „předmětné nemovitosti“).  

 

3. Zprostředkovatel zajistil a předal zájemci a prodávajícímu před uzavřením této smlouvy 

výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví č 8680 pro katastrální území Holešovice, 

pořízený dálkovým přístupem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

4. Prodávající jakožto vlastník předmětných nemovitostí prohlašuje, že 

a) předmětné nemovitosti netrpí žádnými faktickými vadami nad rámec běžného 

opotřebení, ani vadami ohrožujícími zdraví nebo život, ani statickými vadami či poruchami; 

b) předmětné nemovitosti ke dni uzavření této smlouvy nemají žádné právní vady, 

zejména na nich neváznou žádné dluhy, nájemní práva, pachty, předkupní práva, 

služebnosti, věcná práva včetně věcných břemen, zástavní práva vyjma zástavního práva 

zástavního věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zapsaného na LV 

8680 pro KÚ Holešovice. 

c) vůči prodávajícímu či předmětným nemovitostem neprobíhá žádné soudní, správní, 

exekuční, vykonávací či jiné obdobné řízení, v jehož důsledku by mohly být předmětné 

nemovitosti či jejich část zatíženy, nebo by s nimi mohlo být nakládáno jinak, ať již 

dobrovolně či nedobrovolně; 

d) předmětné nemovitosti nejsou předmětem insolvenčního řízení, ani předmětem 

výkonu soudního nebo správního rozhodnutí, neváznou na nich žádné daňové 

nedoplatky; 

e) předmětné nemovitosti nebyly vloženy do základního kapitálu obchodní společnosti 

nebo družstva; 

f) není v úpadku ani dle svého nejlepšího vědomí nebyl ohledně jeho majetku podán 

návrh na zahájení insolvenčního řízení; 

g) neexistují žádné smlouvy, dohody či splatné pohledávky, které by ohledně 

předmětných nemovitostí zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána 

v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují a ani nejsou u příslušného katastrálního 

úřadu ohledně předmětných nemovitostí podány žádné návrhy, o nichž by nebylo 

pravomocně rozhodnuto. 

5. Zájemce prohlašuje, že 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 dle této 

smlouvy nabýt vlastnického práva. 

 

 

 

II. 

Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran,  

kupní cena, rezervační záloha 

1. Zájemce uzavřením této smlouvy projevuje svůj zájem o nabytí předmětných nemovitostí 

do svého výlučného vlastnictví. Zájemce a prodávající se zavazují, že bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do konce rezervační lhůty sjednané v čl. III. odst. 1. této smlouvy 

uzavřou mezi sebou  kupní smlouvu o převodu vlastnictví k předmětným nemovitostem, 

(se lhůtou na podpis kupní smlouvy do konce rezervační lhůty), uvedeným v čl. I. odst. 2. 

této smlouvy, a to za 
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sjednanou kupní cenu ve výši …………………… (slovy: ……………………… korun 

českých) (dále jen „kupní cena“). Kupní cena bude na základě kupní smlouvy a 

smlouvy o úschově kupní ceny hrazena kupujícím takto: 

 

a) První část kupní ceny ve výši ………………. Kč (slovy: ……………… korun 

českých) uhradí kupující z vlastních zdrojů jako zálohu na kupní cenu a tato 

částka bude zaplacena dle ujednání čl. II.odst. 2 této smlouvy.  

 

b) Druhou část kupní ceny, ve výši ……………… Kč (slovy: ……………… korun 

českých) uhradí kupující z části z vlastních zdrojů a z části z hypotečního úvěru 

poskytnutého mu financující bankou ……………………. (dále jen „financující 

banka“). Druhá část kupní ceny bude uhrazena na základě uzavřené smlouvy o 

úschově kupní ceny na účet advokátní úschovy  TMS Legal advokátní kancelář 

a.s., advokát  Mgr. Petr Janda,  se sídlem Římská 2575/31a, 120 00 Praha to 

nejpozději do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy bezhotovostním převodem 

v souladu s Kupní smlouvou , smlouvou o úschově kupní ceny a v souladu 

s podmínkami financující banky.  

 

 

2. Na důkaz svého rozhodnutí dostát závazku uvedenému v odstavci 1. tohoto článku složí 

zájemce na bankovní účet zprostředkovatele částku ve výši ……………….. Kč 

(slovy: …………… korun českých) jako rezervační zálohu na koupi předmětných 

nemovitostí (dále „rezervační záloha“). Smluvní strany sjednávají a činí nesporným, že 

uvedená rezervační záloha se po jejím složení zprostředkovateli a po uzavření kupní 

smlouvy mezi prodávajícím a zájemcem stane součástí kupní ceny a započítává se na 

úhradu první části sjednané kupní ceny podle odst. 1 písm. a) shora. Zprostředkovatel a 

prodávající se dále ohledně rezervační zálohy dohodnuli, že rezervační záloha bude 

použita na úhradu  odměny zprostředkovatele za zprostředkování prodeje a koupě 

nemovitostí (provize), tj. právo prodávajícího na vyplacení první části kupní ceny bude 

započteno oproti právu zprostředkovatele na provizi. 

 

3. Zájemce se zavazuje složit rezervační zálohu do 3 pracovních dnů od podpisu této  

smlouvy pod VS  20211112 na účet zprostředkovatele č.ú 1031797002/5500 vedený u 

Raiffeisenbank a.s 

 

4. Rezervační depozitum je až do doby uzavření Kupní smlouvy majetkem Zájemce. 

Zájemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel je povinen s depozitem nakládat 

pouze v souladu s touto smlouvou. 

 

 

5. Prodávající se zavazuje, že bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce rezervační 

lhůty sjednané v čl. III. této smlouvy, uzavře s kupujícím kupní smlouvu, (se lhůtou na 

podpis kupní smlouvy do konce rezervační lhůty) za podmínek stanovených touto 

rezervační smlouvou. 

 

6. Návrh kupní smlouvy bude obsahovat všechny podstatné náležitosti vyplývající z této 

rezervační smlouvy a její obsah bude v souladu s touto rezervační smlouvou, obsah 

nebude zavazovat kupující k ničemu, co nevyplývá z této rezervační smlouvy (rezervační 

smlouva může být upravena písemnými dodatky).  
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7.   Zprostředkovatel a prodávající se každý samostatně zavazují vůči zájemci po dobu 

rezervační lhůty nenabízet předmětné nemovitosti k prodeji třetím osobám. 

Zprostředkovatel se v této souvislosti zavazuje: 

- oznamovat dalším případným zájemcům o předmětné nemovitosti, že v rezervační 

lhůtě nejsou k dispozici, 

- vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít s prodávajícím ve 

sjednané rezervační lhůtě kupní smlouvu, případně smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě, zejména zajistit potřebné doklady z katastru nemovitostí, obstarat návrh 

kupní smlouvy a smlouvy o úschově kupní ceny v souladu s příslušnými ustanoveními 

této rezervační smlouvy, včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí a zajistit 

převod vlastnictví až po fyzické předání nemovitosti kupujícímu, 

- sdělovat bez zbytečného odkladu zájemci okolnosti důležité pro uzavření kupní 

smlouvy. 

Prodávající se v této souvislosti zavazuje, že od počátku účinnosti této smlouvy až do 

uzavření Kupní smlouvy nebo do konce účinnosti této smlouvy neučiní žádné právní 

jednání, jímž by předmětné nemovitosti zcizoval (uzavíral s jinou třetí osobou 

rezervační, budoucí nebo kupní smlouvu na převod předmětných nemovitostí), a/nebo 

je zatěžoval věcnými či závazkovými právy třetích osob, vyjma případné smlouvy o 

zřízení zástavního práva k předmětným nemovitostem s úvěrující bankou zájemce 

uzavřené na žádost zájemce. Prodávající se zavazuje, že v rezervační lhůtě neučiní 

ničeho, čím by omezoval užívání předmětných nemovitostí, neprovádět žádné stavební 

úpravy bez souhlasu zájemce a že neučiní nic, čím by zhoršil stav předmětných 

nemovitostí. 

 

III. 

Rezervační lhůta 

 

Rezervační lhůta je sjednána do …………..2021. K případnému prodloužení této lhůty může 

dojít jen po písemné dohodě všech stran. 

 

 

IV. 

Nakládání s rezervační zálohou a smluvní pokuta 

 

1. Při splnění závazku zájemce dle čl. II. odst.1 této smlouvy je zprostředkovatel povinen 

použít složenou zálohu na úhradu peněžitého závazku zájemce – kupní ceny, resp. její 

části. 

 

2. Pro případ, že zájemce včas a řádně nesplní z důvodů stojících na straně zájemce svůj 

závazek uzavřít “Kupní smlouvu” (dle čl. II odst. 1 této smlouvy), (se lhůtou na podpis 

kupní smlouvy do konce rezervační lhůty) a na základě toho bude obchod mezi 

zájemcem a prodávajícím  zmařen, zavazuje se zájemce uhradit zprostředkovateli a 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ……………. Kč, s tím, že polovina (50%) této 

pokuty, po odečtení DPH v zákonné výši, náleží prodávajícímu a polovina (50%) 

zprostředkovateli. Zájemce tímto bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na 

vrácení složené rezervační zálohy odpovídající shora uvedené smluvní pokutě a souhlasí 

s uhrazením této pokuty započtením oproti nároku na vrácení složené rezervační zálohy. 

    

3.    Pro případ, že ve sjednané rezervační lhůtě nebude ze strany prodávajícího uzavřena 

“Kupní smlouva“ jako závazek k převodu vlastnictví předmětných nemovitostí zájemci 

(dle čl. II odst. 1. a II odst. 5 této smlouvy), se lhůtou na podpis kupní smlouvy do konce 

rezervační lhůty, či k podpisu nedojde z jakéhokoliv důvodu stojícího na straně 
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prodávajícího a na základě toho bude obchod mezi zájemcem a prodávajícím  zmařen, 

zavazuje se zprostředkovatel bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne 

marného uplynutí rezervační lhůty, vrátit zájemci složenou rezervační zálohu v plné výši 

na účet, ze kterého byla rezervační záloha zaplacena. Prodávající se v takovém případě 

zavazuje uhradit ve stejné lhůtě zájemci smluvní pokutu ve výši odpovídající rezervační 

záloze. 

 

4.     Prodávající se zavazuje, že v případě požadavku kupujícího poskytne kupujícímu 

nezbytnou součinnost k zajištění úvěru na financování kupní ceny nebo její části 

spočívající v uzavření zástavní smlouvy s financující bankou kupujícího k předmětným 

nemovitostem, tj. že podepíše v den podpisu kupní smlouvy současně i zástavní smlouvu 

s financující bankou kupujícího pro zajištění hypotečního úvěru kupujícího na nákup 

předmětných nemovitostí. Nedodržení tohoto závazku prodávajícím je považováno za 

odmítnutí prodávajícího podepsat kupní smlouvu a zmaření obchodu dle čl. IV. odst.3 této 

smlouvy. 

 

5.     Nemovitosti musí být při podpisu kupních smluv bez právních vad. Porušení této 

povinnosti je považováno za odmítnutí uzavření kupní smlouvy prodávajícím dle čl. IV. 

odst. 3 této smlouvy. 

 

 

V. 

Ochrana osobních údajů 

 

1. Zájemce  a prodávající berou na vědomí, že 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, v souvislosti 

s plněním této smlouvy bude shromažďovat a nakládat s 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. 

2. 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 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. 
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3. 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 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.    Jakékoliv spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní se pokusí smluvní strany 

bezodkladně vyřešit smírem s náležitým zřetelem k účelu této smlouvy. V případě, že 

strany nedospějí k dohodě, zavazují se spor předložit příslušnému obecnému soudu 

České republiky. 

  

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

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a že smlouva je projevem jejich 

svobodné vůle. Na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

    

3.    Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran. Veškeré dodatky 

k této smlouvě musí mít písemné vyhotovení a být odsouhlasené všemi smluvními 

stranami.  

 

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

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

V Praze, dne .…........................... 

 

 

 

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

Prodávající       Zájemce 

Vojtěch Blažek 

        . 

 

 

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

Zprostředkovatel 

New Men Estate s.r.o. 

Zastoupena Ing. Miroslavou Pavlíkovou 

 

Příloha č. 1 – LV 8680, výpis ke dni 21.10.2021 

 

 

 

 

 


