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SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI Č. 019/2023 
  
 
Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli níže uvedení:  
 
1.  Lenka Poláčková r.č.:  
  bytem: Řešovská 563/20, Bohnice, 18100 Praha 8 

e-mail: [●] 
(dále jen „Strana prodávající“) 

 
a 
 
2. [●], r.č.: [●]  
 trvale bytem [●]  
 e-mail: [●]  
 bankovní spojení: [●] 

(dále jen „Strana kupující“) 
 
a 
 
3. Michael Mandík, IČO: 03144992, DIČ: CZ 8112190504 

se sídlem Kytlická 862/6, 190 00, Praha 9 – Prosek 
provozovna Braunerova 514/1, 180 00 Praha 8 – Libeň 
e-mail: mandik@rk-mandik.cz 
(dále jen „Zprostředkovatel“) 

 
(Strana prodávající, Strana kupující a Zprostředkovatel dále společně jen „Smluvní strany“)  
 
tuto Smlouvu o rezervaci nemovitosti (dále jen „Smlouva“): 
 

Článek I.  
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Strana prodávající prohlašuje, že má ve svém vlastnictví následující nemovité věci:  

 
- jednotka č. 563/20, způsob využití byt, na LV č. 4684, vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb. v 

budově č.p. 563, 564, 565, 566, 567, v části obce Bohnice, způsob využití byt.dům, stojící na 
pozemku parc.č. 827/22, 
 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 3214/659677 na společných částech budovy č.p. 563, 564, 565, 
566, 567, v části obce Bohnice, způsob využití byt.dům, na LV č. 607, stojící na pozemku parc.č. 
827/22, 
 

- spoluvlastnický podíl o velikosti 3214/659677 na pozemcích parc.č. 827/22 (zastavěná plocha a 
nádvoří), 875/18 (ostatní plocha), 875/19 (ostatní plocha), 875/20 (ostatní plocha), 875/21 (ostatní 
plocha) na LV č. 607, 

 
vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha, katastrální území Bohnice, obec Praha (dále jen „Předmět převodu“). 

 
1.2. Zprostředkovatel a Strana prodávající prohlašují, že uzavřeli Smlouvu o zprostředkování, na jejímž 

základě Zprostředkovatel poskytuje realitní služby a vyvíjí ve prospěch Strany prodávající činnost 
směřující k tomu, aby Strana prodávající získala příležitost uzavřít Kupní smlouvu (dále jen „Kupní 
smlouva“) ohledně Předmětu převodu. Podpisem této rezervační smlouvy získává Strana prodávající 
příležitost uzavřít Kupní smlouvu se Stranou kupující, která je připravena k úhradě kupní ceny uvedené 
v čl. 3.1. této Smlouvy. 
 

1.3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na úhradě Rezervačního poplatku ve výši 121.000,- Kč (dále jen 
„Rezervační poplatek“). 

 
1.4. Výše zprostředkovatelské provize činí částku ve výši 121.000,- Kč včetně DPH. Zprostředkovatelská 

provize je zahrnuta do celkové kupní ceny. Odměna Zprostředkovatele obsahuje veškerý realitní servis, 
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advokátní servis včetně advokátní úschovy u spolupracující advokátní kanceláře dle čl. 3.3. této smlouvy a 
poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  
 

1.5. Nárok Zprostředkovatele na zprostředkovatelskou provizi vzniká okamžikem uzavření Kupní smlouvy. 
 

Článek II.  
Prohlášení smluvních stran 

 
2.1. Strana prodávající prohlašuje, že má ve svém vlastnictví Předmět převodu, a že její dispoziční právo 

k Předmětu převodu není nijak omezeno zákonem, soudním či správním rozhodnutím ani smluvně, 
Předmět převodu není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani řízení o výkonu 
soudního nebo správního rozhodnutí a nebyl vložen do základního kapitálu obchodní společnosti či 
družstva, s výjimkou: 
 
a) zástavní právo smluvní, pohledávky ve výši 7.890.000,- Kč s příslušenstvím, oprávněný Hypoteční 

banka, a.s., IČO: 13584324, zapsané na LV pod sp.zn. V-70056/2020-101; 
 

b) právo nájmu k Předmětu převodu dle nájemní smlouvy trvající do 28.2.2023, nájemce pan Buchta. 
 

2.2. Dále Strana prodávající prohlašuje, že na Předmětu převodu neváznou žádné dluhy ani jiné právní 
povinnosti, žádná věcná břemena, že jí nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému užívání 
Předmětu převodu nebo provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch Strany 
kupující. 

 
2.3. Pokud se prokáže, že některé z tvrzení Strany prodávající uvedené v předešlém článku 2.1. či 2.2. není 

pravdivé a Strana kupující z tohoto důvodu odmítne uzavřít Kupní smlouvu k Nemovitosti, jedná se 
o neuzavření Kupní smlouvy z důvodu na Straně prodávající. 

 
2.4. Strana kupující prohlašuje, že si Nemovitosti podrobně prohlédla, seznámila se s jejich faktickým i právním 

stavem a tento bez výhrad přijímá, a má vážný zájem o jejich koupi za kupní cenu stanovenou v čl. 3.1. 
této Smlouvy. 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 
 
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek Strany prodávající a Strany Kupují uzavřít za podmínek této Smlouvy 

Kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k Předmětu převodu na Stranu kupující 
za kupní cenu ve výši 3.290.000,- Kč. 
 

3.2. Strana prodávající se touto Smlouvou zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Předmět převodu 
na jinou osobu, ani Předmět převodu bez souhlasu Strany kupující jakkoliv zatížit právem třetí osoby. 
 

3.3. Zprostředkovatel zajistí kompletní právní služby tedy: vypracování Kupní smlouvy a Smlouvy o advokátní 
úschově kupní ceny, dále zaplatí návrh poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Všechny zmíněné smlouvy vypracuje spolupracující advokátní kancelář Mgr. Pavla Poupěte, 
advokáta se sídlem v Praze 8, Braunerova 514/1, ev.č. ČAK 18585 (dále jen „Advokát“), zorganizuje její 
uzavření a zabezpečí administrativní náležitosti spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva na 
příslušný katastrální úřad. Zprostředkovatel se dále zavazuje, že zajistí předání Předmětu převodu včetně 
předávacího protokolu. 

 
Článek IV. 

Rezervační doba, Rezervační poplatek 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly na Rezervační době v délce trvání 1 měsíce (dále jen „Rezervační doba“). 
 

4.2. Strana prodávající a Zprostředkovatel nejsou oprávněni po dobu trvání Rezervační doby aktivně nabízet 
Předmět převodu ke koupi třetím osobám. 
 

4.3. Strana prodávající a Strana kupující se zavazují, že ve sjednané Rezervační době uzavřou Kupní 
smlouvu, a to za podmínek uvedených v čl. V. této Smlouvy. 
 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Strana kupující na projev svého vážného zájmu o koupi Předmětu převodu 
uhradí ve lhůtě nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této Smlouvy Rezervační poplatek ve výši dle čl. 1.3. 
této Smlouvy, a to bankovním převodem do advokátní úschovy u Mgr. Pavla Poupěte, advokáta se sídlem 
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v Praze 8, Braunerova 514/1, ev.č. ČAK 18585 (dále jen „Schovatel“), na účet advokátní úschovy 
č. 2001217462/8040, vedený u Oberbank AG pobočka Česká republika. 
 

4.5. Pro případ prodlení Strany kupující s úhradou Rezervačního poplatku jsou Strana prodávající 
i Zprostředkovatel oprávněni od této Smlouvy odstoupit. 

 
Článek V. 

Uzavření Kupní smlouvy 
 

5.1. Strana prodávající a Strana kupující se zavazují, že ve sjednané rezervační lhůtě uzavřou Kupní smlouvu, 
a to za předpokladu splnění následujících podmínek: 
 
a) Kupní cena za Předmět převodu bude odpovídat ceně stanovené dle čl. 3.1. této Smlouvy. 

 
b) Složený Rezervační poplatek bude započten na nárok Zprostředkovatele na úhradu 

zprostředkovatelské provize. 
 

c) Kupní cena za Předmět převodu bude složena na účet advokátní úschovy Schovatele uvedený 
v Kupní smlouvě s tím, že k uvolnění kupní ceny proběhne způsobem, který bude stanoven v Kupní 
smlouvě. 

 
d) Strana prodávající poskytne veškerou nezbytnou součinnost Straně kupující za účelem umožnění 

financování kupní ceny úvěrem (zejména zřízení zástavního práva ve prospěch financující banky). 
 

e) Pohledávka zástavního věřitele zajištěná zástavním právem dle čl. 2.1. písm. a) této Smlouvy bude 
vypořádána z kupní ceny. 

 
f) Předmět převodu bude předán ve lhůtě do 5 dnů ode dne provedení vkladu vlastnického práva 

Strany kupující k Předmětu převodu do katastru nemovitostí, nikoliv dříve než 1.3.2023. 
 

Článek VI.  
Vypořádaní rezervační zálohy, sankce 

 
6.1. V případě, že v Rezervační dojde dojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Stranou prodávající a Stranou 

kupující, bude celý Rezervační poplatek započten na úhradu kupní ceny, resp. provize Zprostředkovatele. 
 

6.2. Nedojde-li Rezervační době k uzavření Kupní smlouvy z důvodů na Straně prodávající, zavazuje se Strana 
prodávající vrátit Straně kupující složený Rezervační poplatek a dále nahradit Straně kupující 
a Zprostředkovateli vzniklou škodu (zejména ušlý zisk ve výši provize Zprostředkovatele). 
 

6.3. Poruší-li Strana kupující povinnosti dle této Smlouvy, případně ukáže-li se jakékoli prohlášení Strany 
kupující uvedené v této Smlouvě jako nepravdivé či neúplné, a nedojde-li z toho důvodu v Rezervační 
době k uzavření Kupní smlouvy z důvodu na Straně kupující, je Strana kupující povinna uhradit smluvní 
pokutu celkem ve výši Rezervačního poplatku s tím, že 1/2 této pokuty náleží Straně prodávající a 1/2 
náleží Zprostředkovateli. Smluvní pokuta se započítává na složený Rezervační poplatek. 
 

6.4. Za důvod ležící na Straně kupující se nepovažuje pouze, bude-li po podpisu této Smlouvy zjištěno, že 
Předmět převodu je zatížen předkupním nebo zástavním právem, věcným břemenem, případně nájemní 
smlouvou, a to kterýmkoliv z nich, pokud nejsou uvedeny v této Smlouvě, nebo že Strana prodávající není 
oprávněna nakládat s Předmětem převodu v plném rozsahu. V případě zjištění kterékoliv z výše 
uvedených skutečností je Strana kupující oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Výjimku tvoří pouze 
případné zástavní právo (a s tím spojená omezení vlastnického práva) zřízené za účelem zajištění úvěru 
poskytnutého Straně kupující na koupi Předmětu převodu. 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Tato Smlouva se vystavuje v počtu 4 vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom a jedno 
vyhotovení je určené pro Schovatele. 

 
7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.  
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7.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, nikoliv za jednostranně 
nevýhodných podmínek, že znají její obsah, a že mu plně porozuměly, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
V Praze dne [●]    V Praze dne [●]    V Praze dne [●]  
 
 
 
 
………………………   ………………………   ……………………… 
Lenka Poláčková   [●]      Michael Mandík 
Strana prodávající   Strana kupující    Zprostředkovatel 


