
REZERVAČNÍ   DOHODA  
podle ust. § 51 Občanského zákoníku (zák.č. 40/1964 Sb. v platném znění) 

 
 

 

HYBLER GROUP, a.s. 
se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily 
IČO: 252 73 850   
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, v oddílu B, vložce č.1638 
zastoupená Mgr. Pavlem Vávrou, dle plné moci 
jako budoucí pronajímatel na straně jedné ( dále jen „pronajímatel“ ) 

 

a 
 

 

……………………………………………… 

  
se sídlem/bytem: ………………………………………………………………………………. 

 

IČO/r.č.: ……………………………….. 
Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeném ……………………, oddíl……..,  vložka ……. 

 

zastoupen/a …………………………………………… 

 

tel. kontakt : ……………………………….. 

jako zájemce na straně druhé ( dále jen „zájemce“ ) 

uzavřely níže uvedeného roku, měsíce a dne  tuto 

 

d o h o d u : 

 

I. 

1. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 3 ( třech ) pracovních dnů ode dne podpisu 

této dohody uhradí zájemce pronajímateli, v hotovosti do pokladny pronajímatele  

 rezervační poplatek ve výši …………… Kč (slovy: ………………………… korun 

českých).  

Úhradou rezervačního poplatku: 

   - zájemce potvrzuje vážný zájem o nájem v nebytových prostorách 

pronajímatele, nacházejících se v Areálu VÚ, v Praze 9 - Běchovicích, konkrétně v: 

objektu …………………..……. 

místnosti/ech č.   ……………………………………………. 

 - se pronajímatel zavazuje předmětné nebytové prostory rezervovat 

výhradně pro zájemce po dobu ode dne zaplacení rezervačního poplatku do dne uzavření 

Smlouvy o nájmu nebytových prostor (dále jen „Smlouva“), nejdéle však  do . . . . . . . . 

 

 



II. 

1. Zájemce se zavazuje uzavřít Smlouvu nejpozději do . . . . . . . . . a potvrzuje, že byl 

pronajímatelem seznámen se všemi podstatnými podmínkami pro uzavření Smlouvy, 

jimiž jsou: 

a) Specifikace předmětu nájmu a jeho výměr 

b) Výše nájemného a služeb s ním spojených 

c) Termín a způsob placení nájemného 

d) Výše peněžité záruky 

e) Doba trvání nájemního poměru 

2. Zájemce potvrzuje, že od pronajímatele obdržel bližší specifikaci nájemného a služeb 

s ním spojených ohledně nebytových prostor, o jejichž nájem projevil zájem. 

 

III. 

1. Rezervační poplatek, uhrazený na základě této dohody, bude zájemci vyúčtován 

pronajímatelem, a to započtením na platbu peněžité záruky při podpisu vlastní Smlouvy. 

2. Smluvní strany sjednaly, že nedojde-li k uzavření Smlouvy ve sjednaném termínu                      

z důvodů na straně zájemce, zavazuje se zájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu 

ve výši složeného rezervačního poplatku – viz čl. I, odst. 1 této dohody. Pronajímatel je 

v takovém případě oprávněn, bez souhlasu zájemce, jednostranně započítat na tuto 

smluvní pokutu zájemcem složenou zálohu. Smluvní pokuta je splatná následující 

pracovní den po marném uplynutí sjednané lhůty pro uzavření Smlouvy.  

3. Nebude-li Smlouva uzavřena z důvodů na straně pronajímatele, zavazuje se pronajímatel 

zálohu vrátit zájemci v plné výši, a to nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne 

marného uplynutí sjednané lhůty pro uzavření Smlouvy. 

 

IV. 

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk je 

určen pro pronajímatele a jeden pro zájemce. 

2. Tato dohoda nabývá účinnosti okamžikem zaplacení rezervačního poplatku. Do doby jeho 

úhrady v plné výši nevznikají účastníkům z této dohody žádná práva ani povinnosti.  

3. V případě, že rezervační poplatek nebude uhrazen do dne sjednaného v čl. I, odst. 1 této 

dohody, považuje se tato dohoda následujícím dnem za rozvázanou.  

 

V Praze dne  . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

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

           za HYBLER GROUP, a.s. 


