
SMLOUVA  O  REZERVACI 

Dále uvedeného dne, měsíce a roku 

 

Dobrá realitka Praha, s.r.o., 

člen Partnerské sítě "NEXT REALITY" 

IČ: 008276374, DIČ: CZ008276374 

se sídlem Španielova 1269/1, 163 00  Praha 6 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 315316  

č.ú. 1207866017/2700, vedený u UniCredit Bank 

za kterou jedná Mgr. Olga Procházková 

první smluvní strana, (dále jen „ zprostředkovatel “) 

 

a 

………………………, nar.: ………………… 

bytem: ……………………………… 

druhá smluvní strana, (dále jen „ nabyvatel “) 

a 

………………………, nar.: ………………… 

bytem: ……………………………. 

třetí smluvní strana, (dále jen „ převodce“) 

 

 

uzavírají tuto: 

 

SMLOUVU  O  REZERVACI č. 93033 

 

I. 

Popis nemovitosti k rezervaci 

1.  Nabyvatel si vybral k rezervaci z nabídky zprostředkovatele následující nemovité věci: 

Budova 

(v budově) 

č.p./č.e. část obce obec katastrální území 

228 Čimice Praha Čimice 

Pozemky 

(č.parcelní) 
291 

LV 294 

(dále také jen jako "nemovitost" nebo "předmět převodu"). 

2.  Nabyvatel si předmět převodu fyzicky prohlédl, seznámil se s jeho faktickým i právním stavem a 

po důkladné úvaze prohlašuje, že k němu hodlá nabýt vlastnické právo za kupní cenu (včetně 

rezervačního poplatku) ve výši …………,- Kč (slovy: …………………… tisíc korun českých). 

3. Převodce prohlašuje, že má zájem předmět převodu za kupní cenu ve výši …………,- Kč (slovy: 

…………………… tisíc korun českých) nabyvateli prodat. 

4. Nabyvatel byl informován ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o realitním zprostředkování o těchto 

závadách a omezeních váznoucích na nemovitosti: 

…zástavní právo, služebnost, věcné břemeno……………. 

5. Vzhledem ke všemu výše uvedenému se převodce a nabyvatel dohodli a zavazují, že v průběhu 

rezervační lhůty uzavřou smlouvu o převodu. Tou se rozumí kupní smlouva, jejímž předmětem bude 

převod nemovitosti na nabyvatele, nebo smlouva o budoucím uzavření kupní smlouvy, bude-li se mezi 

převodcem a nabyvatelem na základě jejich dohody uzavírat (dále také jen jako „smlouva o převodu“). 

 

 

II. 

Rezervační poplatek 

Nabyvatel se zavazuje jako výraz vážného zájmu o rezervaci převést do tří (3) pracovních dnů od 

podpisu této rezervační smlouvy zprostředkovateli na účet č. 1207866017/2700, s variabilním 



symbolem 93033 (číslo této rezervační smlouvy) rezervační poplatek ve výši 000.000,- Kč (slovy: 

…………. tisíc korun českých).  

Výše rezervačního poplatku odpovídá výši odměny zprostředkovatele sjednané ve zprostředkovatelské 

smlouvě uzavřené mezi převádějícím a zprostředkovatelem. 

Nesložení rezervačního poplatku v uvedené lhůtě se považuje za zmaření uzavření smlouvy o převodu 

ve smyslu čl. IV. této smlouvy a převodce i zprostředkovatel jsou oprávněni od této smlouvy 

odstoupit.  

Rezervační poplatek bude součástí kupní ceny nemovitosti. V den podpisu smlouvy o převodu proto 

bude uhrazený rezervační poplatek zprostředkovatelem předán převodci k úhradě části kupní ceny, s 

čímž nabyvatel výslovně souhlasí. Tím zanikne nárok nabyvatele na vrácení rezervačního poplatku 

vůči zprostředkovateli. Nedojde-li k uzavření smlouvy o převodu, bude rezervační poplatek vypořádán 

dle článku IV. této smlouvy.  

 

III. 

Rezervační lhůta 

Rezervační lhůta je sjednána dohodou smluvních stran do ………….. 2022 

 

IV. 

Závazky smluvních stran 

1. Zprostředkovatel a převodce se zavazují po dobu rezervační lhůty předmětnou nemovitost nenabízet 

dalším zájemcům a zavazují se poskytovat součinnost při uzavření smlouvy o převodu. Úkony učiněné 

před podpisem této smlouvy (např. inzerce nemovitosti), se za porušení povinnosti nepovažují. 

2. Nabyvatel a převodce se zavazují poskytnout zprostředkovateli veškerou součinnost k výkonu jeho 

činnosti a zejména se zavazují na vyzvání zprostředkovatele osobně dostavit na určené místo za 

účelem sjednání podmínek převodu nemovitosti a zavazují se do termínu uplynutí rezervační lhůty 

uzavřít společně smlouvu o převodu dle podmínek sjednaných v této smlouvě o rezervaci. Smluvní 

strany se dohodly, že smlouva o převodu bude uzavřena za podmínek uvedených v čl. I. této smlouvy 

a za dalších standardních podmínek odpovídajících předmětné nemovitosti a její hodnotě. 

3. Zprostředkovatel kromě činnosti směřující k uzavření smlouvy o převodu provedené již před 

podpisem této smlouvy zajistí v případě zájmu nabyvatele a převodce odpovídající právní servis 

potřebný k přípravě návrhu a k podpisu kupní smlouvy, resp. smlouvy o smlouvě budoucí, návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a případně dalších dokumentů. Po podpisu kupní 

smlouvy zprostředkovatel zajistí podání podepsaného návrhu na vklad vlastnického práva a podepsané 

smlouvy katastrálnímu úřadu. 

4. V případě, že nabyvatel zmaří uzavření smlouvy o převodu, zejména tím, že ji odmítne uzavřít, 

nebo že bude vyvíjet takovou činnost, na základě které nedojde k jejímu podpisu, je povinen uhradit 

(i) zprostředkovateli pro ten případ sjednanou odměnu za zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu 

o převodu ve výši ………………….,- Kč (polovina rezervačního poplatku) a (ii) převodci smluvní 

pokutu ve výši ………………….,- Kč (polovina rezervačního poplatku). Nastane-li taková situace a 

rezervační poplatek bude nabyvatelem uhrazen, je zprostředkovatel oprávněn do částky 
………………….,- Kč (polovina rezervačního poplatku) započítat proti uhrazenému rezervačnímu 

poplatku svůj nárok na uhrazení odměny dle předchozí věty a částku ………………….,- Kč (polovina 

rezervačního poplatku) z rezervačního poplatku je oprávněn převést k rukám převodce za účelem 

úhrady smluvní pokuty, k čemuž mu dává nabyvatel svůj výslovný souhlas. 

5. V případě, že převodce zmaří uzavření smlouvy o převodu, zejména tím, že ji odmítne uzavřít, nebo 

že bude vyvíjet takovou činnost, na základě které nedojde k jejímu podpisu, je povinen uhradit (i) 

zprostředkovateli pro ten případ sjednanou odměnu za zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu o 

převodu ve výši ………………….,- Kč (polovina rezervačního poplatku) a (ii) nabyvateli smluvní 

pokutu ve výši ………………….,- Kč (polovina rezervačního poplatku). Nastane-li taková situace 

bude rezervační poplatek v plné výši vrácen nabyvateli. 

6. Výši smluvní pokuty a odměny za zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu o převodu považují 

smluvní strany za přiměřenou významu této smlouvy a sjednaným povinnostem smluvních stran. 

Povinnost úhrady odměny za zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu o převodu ani úhrady 

smluvní pokuty není dotčena případným odstoupením od této smlouvy. 

 

V. 



Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Nabývá 

platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.  

2. Nabyvatel byl seznámen s tím, že zprostředkovatel je povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném 

znění (dále též zákon o praní špinavých peněz). Nabyvatel potvrzuje, že byla s jeho souhlasem 

provedena jeho identifikace na základě předloženého průkazu totožnosti, a prohlašuje, že není 

politicky exponovanou osobou ani osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce 

podle zákona o provádění mezinárodních sankcí a že finanční prostředky použité ke koupi nepochází a 

nebudou pocházet z jakékoliv trestné činnosti ani z financování terorismu. 

3. Nabyvatel byl ve smyslu § 19 odst. 2 zákona o realitním zprostředkování poučen a bere na vědomí, 

že splatnost odměny zprostředkovatele může nastat dříve, než účinností kupní smlouvy (není na ni 

vázána), a to uzavřením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy nebo v případě neuzavření 

smlouvy o převodu z důvodu na straně nabyvatele dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy. 

4.  Zprostředkovatel má nárok na odměnu ve výši rezervačního poplatku i když k podpisu smlouvy o 

převodu mezi převodcem a nabyvatelem, nebo mezi převodcem a třetí osobou s nabyvatelem 

majetkově či personálně propojenou nebo nabyvateli blízkou, dojde po skončení rezervační lhůty. 

5. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, může nabyvatel a převodce v postavení spotřebitele 

požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podává spotřebitel dle zákona 

o ochraně spotřebitele České obchodní inspekci. Podrobnosti jsou uvedeny na jejích 

stránkách: www.coi.cz. 

6. Nabyvatel a převodce potvrzují, že jim byly všechny informace týkající se této smlouvy a jejího 

obsahu srozumitelně sděleny v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Nabyvatel a převodce 

potvrzují, že se před podpisem seznámili se Zásadami ochrany osobních údajů zprostředkovatele, které 

jsou uveřejněny na stránkách www.nextreality.cz. Poskytnutí osobních údajů nabyvatele a převodce je 

požadováno z důvodů, že jsou nezbytné pro plnění závazků zprostředkovatele, případně jejich 

poskytnutí vyžaduje zákon.  

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, nikoliv za jednostranně 

nevýhodných podmínek, že znají její obsah a plně mu porozuměly, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V ................... dne …………… 2022 

 

 

 

 

 

…………………… …………………… …………………… 

zprostředkovatel  převodce nabyvatel 

 

http://www.coi.cz/
http://www.nextreality.cz/

