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Č. smlouvy: [●] 
variabilní symbol: ……[●] 

 

REZERVAČNÍ SMLOUVA 
(„RS BYX“) 

 
uzavřená mezi: 
 
Rezidence Letňany 22 s.r.o.  
se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 14118637, společností zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360756 
zastoupenou Ing. Martinem Kubištou, jednatelem 
bankovní spojení: č. ú. [BUDE DOPLNĚNO] vedený u [BUDE DOPLNĚNO] 
 
(dále jen „Budoucí prodávající“) 
 
a 
 
varianta č. 1 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
e-mail: 
 
varianta č. 2 
manželi 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
 
spolu s 
 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem:  
e-mail: 
 
varianta č. 3 
společností 
 
Obchodní firma:  
IČ:  
se sídlem:  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v……. , v oddílu……, vložka ………. 
zastoupená: ……………………. 
e-mail: 
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varianta č. 4 
Budoucími spoluvlastníky 
 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem: 
velikost spoluvlastnického podílu:  ...../...... 
 
spolu s  
 
Jméno a příjmení 
r.č.:  
trvale bytem: 
velikost spoluvlastnického podílu: ...../...... 
e-mail: 
 
Doručovací adresa:………………….. /je-li odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla/ 
 
(dále jen „Budoucí kupující“, Budoucí prodávající a Budoucí kupující jsou dále také společně nebo 
samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“) 
 

uzavírají následující Rezervační smlouvu (dále jen „Smlouva“): 
 

PREAMBULE 
 
A) Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 629/707, 629/708 

a 629/713, vše v katastrálním území Letňany, obec Praha („Pozemky“). Budoucí prodávající 
prohlašuje, že na Pozemcích bude realizovat projekt výstavby bytového domu Letnian, který je 
předmětem stavebního povolení č.j. 28840/2022 OVÚR ze dne 31. 5. 2022, v právní moci dne 8. 7. 
2022 („Bytový dům“). 

B) Předpokládaný termín dokončení výstavby Bytového domu je BUDE DOPLNĚNO. V Bytovém domě 
vymezí Budoucí prodávající jednotky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění („Občanský zákoník“). 

C) Budoucí kupující projevil současně zájem o účast v Programu BYX, kterým je ze strany Budoucího 
prodávajícího umožněno odložit termín úhrady Kupní ceny Bytové jednotky o určitou dobu, zatímco 
je Bytová jednotka užívána Budoucím kupujícím na základě nájemní smlouvy, kterou mezi sebou 
Smluvní strany uzavřou. Ohledně podmínek účasti v Programu BYX vyhotovil Budoucí prodávající 
smluvní dokumentaci, včetně všeobecných smluvních podmínek Programu BYX (dále jen 
„Podmínky BYX“), které tvoří součást tzv. „Dokumentace BYX“, jak je tento pojem definován mj. 
v Podmínkách BYX. Podmínky BYX tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.    

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1 Budoucí kupující se na základě této Smlouvy zavazuje, že s Budoucím prodávajícím uzavře 

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě („SBK BYX“), týkající se bytové jednotky č. BUDE DOPLNĚNO, 
která se bude nacházet v Bytovém domě a je blíže specifikována v Kartě jednotky („Bytová 
jednotka“), tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy, jejíž provedení v tzv. Standardním provedení je 
popsáno v příloze č. 5 této Smlouvy. Budoucí kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami SBK 
BYX i s popisem a definicí předmětné Bytové jednotky, jakož i Podmínkami BYX, a souhlasí s nimi. 
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1.2 Budoucí kupující se dále zavazuje, že s Budoucím prodávajícím uzavře Smlouvu o budoucí nájemní 
smlouvě („SBN BYX“), která upraví podmínky, za nichž vznikne Budoucímu kupujícímu právo na 
uzavření smlouvy o nájmu Bytové jednotky. 

1.3 Budoucí kupující uzavře SBK BYX a SBN BYX do 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy Budoucího prodávajícího k jejich uzavření, nejpozději však do 3 (tří) měsíců od uzavření této 
Smlouvy. 

1.4 Před uzavřením SBK BYX a SBN BYX musí Budoucí kupující uhradit řádně a včas Rezervační 
poplatek (viz níže). Budoucí prodávající se zavazuje, že bude po dobu účinnosti této Smlouvy a za 
předpokladu uhrazení Rezervačního poplatku pro Budoucího kupujícího rezervovat Bytovou 
jednotku. 

1.5 Předpokládaná základní kupní cena Bytové jednotky činí celkem [BUDE DOPLNĚNO] Kč bez DPH, 
které bude připočteno dle aktuálně platných a účinných právních předpisů (k datu uzavření této 
Smlouvy je vyčíslena celková kupní cena včetně 15 % DPH ve výši [BUDE DOPLNĚNO] Kč). Výše 
kupní ceny Bytové jednotky se odvíjí od výše uhrazených záloh a její přesné vyčíslení bude uvedeno 
v SBK BYX; v tomto odstavci uvedená předpokládaná základní Kupní cena vychází z předpokladu 
úhrady 15 % Úvodní zálohy, jak je tento pojem definován v SBK BYX. 
 

2. REZERVAČNÍ POPLATEK  
2.1 Budoucí kupující se zavazuje, že do 15 (patnácti) dnů od uzavření této Smlouvy uhradí rezervační 

poplatek ve výši 50 000 Kč vč. 15 % DPH („Rezervační poplatek“). 
2.2 Pokud Budoucí kupující v termínu stanoveném v čl. 1.3 této Smlouvy uzavře s Budoucím 

prodávajícím SBK BYX a SBN BYX, bude uhrazený Rezervační poplatek v plné výši započten na 
úhradu kupní ceny za převod Bytové jednotky ve formě Úvodní zálohy dle SBK BYX.  

2.3 Pokud Budoucí kupující neuzavře SBK BYX a/nebo SBN BYX v termínu stanoveném v čl. 1.3 této 
Smlouvy, je povinen zaplatit Budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši rovnající se 
Rezervačnímu poplatku. Smluvní pokuta je splatná do 5 (pěti) dnů od doručení výzvy k jejímu 
uhrazení. Sjednání smluvní pokuty nevylučuje ani neomezuje právo na náhradu škody. Budoucí 
prodávající může použít (započíst) zaplacený Rezervační poplatek na uhrazení této smluvní pokuty. 

2.4 Neuzavře-li Budoucí prodávající s Budoucím kupujícím SBK BYX a/nebo SBN BYX ve lhůtě dle čl. 
1.3 této Smlouvy z důvodu ležících pouze na jeho straně, bude Rezervační poplatek vrácen v plné 
výši zpět Budoucímu kupujícímu.  

2.5 V případě, že Budoucí kupující neuhradí řádně a včas Rezervační poplatek, tato Smlouva pozbývá 
platnosti a od počátku se ruší (rozvazovací podmínka).  

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
3.1 Budoucí kupující bere na vědomí, že Budoucí prodávající je v rámci plnění svých zákonných 

povinností, po dobu k tomu nezbytnou, oprávněn zpracovávat osobní údaje Budoucího kupujícího, 
a to za účelem: 

a) plnění této Smlouvy, SBK BYX a SBN BYX, jakož i smluv a dohod s těmito smlouvami 
souvisejících a pro jednání a komunikaci směřující k uzavření výše uvedených smluv 
a dohod, 

b) ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými 
soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše, 

c) plnění povinností uložených právními předpisy (např. Občanským zákoníkem, účetními 
a daňovými předpisy). 

3.2 Ke zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům dochází v souladu se zákonem a není 
k němu nutný výslovný souhlas Budoucího kupujícího.  

3.3 Bližší podrobnosti o zpracování osobních údajů se nacházejí na webových stránkách Budoucího 
prodávajícího www.letnian.cz.  
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
4.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a je uzavřena na 

dobu určitou do uplynutí lhůty dle čl. 1.3 této Smlouvy. Uplynutím této lhůty závazky z této Smlouvy 
zanikají, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

4.2 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou výtiscích, po 1 (jednom) výtisku pro každou 
Smluvní stranu. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy č. 1 až 5. 

4.3 Tuto Smlouvu lze měnit jen písemně. 
4.4 Dle dohody Smluvních stran bude doručování písemností probíhat na adresy uvedené v záhlaví 

Smlouvy, nebude-li oznámena změna. Oznámení změny je povinna prokázat Smluvní strana, která 
se změny dovolává. Písemnost je doručena v okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice 
adresáta a tento bude mít objektivní možnost se s ní seznámit. V případě doručování 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb může tímto okamžikem být např. uložení zásilky 
u provozovatele poštovních služeb nebo marný pokus o doručení. 

4.5 Smluvní strany svými podpisy na této Smlouvě stvrzují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, 
porozuměly jí a souhlasí s ní, a že byla podepsána dobrovolně a svobodně nikoliv v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. 
 

Přílohy: 
1) Karta jednotky; 
2) Podmínky BYX, vč. příloh;  
3) Znění SBK BYX (bez příloh); 
4) Znění SBN BYX (bez příloh); 
5) Standardní provedení Bytové jednotky. 

 
 
V Praze dne _____________________ 
 
 
 
 
 
   

Budoucí prodávající 
Rezidence Letňany 22 s.r.o. 

 

 Budoucí kupující 
BUDE DOPLNĚNO 

 


