
DOHODA 
  o rezervaci, složení blokovacího depozita a úschově finančních prostředků

mezi

1. společností HASSMAN TRADING,s.r.o.,se sídlem Lučanská 1515, 438 01 ŽATEC; IČ: 27303535; DIČ:
CZ27303535;  pojištěné  z titulu  odpovědnosti  vůči  klientům  u  Kooperativa,  a.s.pojišťovny/frančízant
RE/MAX  4  you/  zastoupená  na  základě  plné  moci   zmocněncem  :  Milan  Gavenčiak  (dále  jen
Zprostředkovatel),  a

2. František  Černý, r.č. 490628/103,  trvale bytem  Tratinova 2587/6, 158 00 Praha 5
    (dále jen Prodávající), 
a
3. Jana Robíková, r.č. 5855/2218, trvale bytem Ke sklárně 297, 267 18 Hlásná Třebaň 
    Aleš Robík,         r.č. 550207/181  , trvale bytem Ke sklárně 297, 267 18 Hlásná Třebaň 
    (dále jen Zájemce),

                                                                    uzavírají  tuto 
 

DOHODU 
o rezervaci, složení blokovacího depozita a     úschově finančních prostředků

I.     Zprostředkovatel  je  smlouvou  o  poskytování  realitních  služeb  uzavřenou  mezi  ním a  prodávajícím
pověřen, aby zprostředkoval prodej těchto nemovitostí :

             a) Pozemek par.č. 1020/30, součástí je stavba rodinného domu č.p. 147
             b) Pozemek par.č. 1040/50             
             
zapsáno na  LV č.  982, pro katastrální  území  Hlásná Třebaň, obec Hlásná Třebaň,  vedeném KÚ pro
Středočeský  kraj, Katastrální pracoviště Beroun.                                   .

Prodávající výslovně ujišťujíe Zájemce, že je osobou oprávněnou k převodu vlastnictví předmětných nemovitostí
a prohlašuje,  že na nemovitostech neváznou žádné dluhy, ani jiné právní vady, na které by měl  prodávající
zájemce upozornit.

II.   Zájemce prohlašuje, že si nabízené nemovitosti prohlédl seznámil se s jejich stavem a vlastnostmi a
hodlá s prodávajícím uzavřít smlouvu o převodu, na základě níž se stane vlastníkem nemovitostí popsaných
v článku I.  této dohody (dále jen smlouva) a respektuje a akceptuje podmínky stanovené  prodávajícím,
zejména požadovanou kupní cenu  ve výši  6.290.000,-Kč. 

III.  Zájemce dále prohlašuje, že žádá, aby ode dne  podpisu této dohody nemovitosti uvedené v čl. I. této
dohody nebyly nadále nabízeny třetím osobám prodávajícím ani  zprostředkovatelem.  Zájemce souhlasí
s tím,  že  za  účelem  zablokování  nemovitostí,  tj.  jejich  rezervování  v jeho  prospěch,  složí  do  úschovy
zprostředkovatele finanční částku  ve výši stanovené touto dohodou jako blokovací depozitum, která bude
v případě uzavření smlouvy o převodu předmětných nemovitostí mezi zájemcem a prodávajícím započtena
vůči  kupní  ceně.  Zájemce se  svým  podpisem  na  této  dohodě  zavazuje  do  14.2.2017 složit  k rukám
zprostředkovatele částku  100.000,-Kč  (bankovním převodem), jako blokovací depozitum dle čl. III. této
dohody,  na účet  vedený u  ČSOB Žatec,  č.ú.: 219860777/0300, VS 1234.  Zprostředkovatel  se zavazuje
vyhotovit kompletní smluvní dukumentaci (kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově a návrh na vklad
vlastnického práva) na vlastní náklady a to do 5 prac. dní ode dne přijetí částky výše uvedeného blokovacího
depozita.  Zprostředkovatel prohlašuje,  že  výše  uvedený  bankovní  účet  je  účtem  vedeným  na  jméno
společnosti  HASSMAN  TRADING,  s.r.o.,  franchisant  zn.  RE/MAX  a  je  určen  výhradně  k úschově
finančních  prostředků  blokovacího  depozita  složených  třetí  osobou  (zájemcem).  Zprostředkovatel je
povinen a výslovně se zavazuje s těmito prostředky nakládat výlučně v mezích stanovených touto dohodou a
ručí ostatním účastníkům této dohody za veškerou škodu,  která by jim mohla vědomým porušením této
povinnosti  vzniknout.
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IV.  Zájemce se  dále  zavazuje  složit  do  advokátní  úschovy  u  Mgr.Vlastimila  Loučka,  se  sídlem
Osvoboditelů 2649,  440 01 Louny,  IČ71467246,  www.akls.cz,  částku  6.190.000,-  Kč   a  to nejdéle  do
30.3.2017, za účelem doplacení celé sjednané ceny.  Zájemce a prodávající se zavazují, po složení kupní
ceny do úschovy, na výzvu zprostředkovatele, nejpozději však do 10 prac. dnů, uzavřít smlouvu o převodu
vlastnictví k předmětným nemovitostem. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude
podán zprostředkovatelem do 3 pracovních dnů poté,  co účastníci  uzavřou kupní smlouvu a smlouvu o
advokátní úschově. Správní poplatek za přijetí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí zprostředkovatel.

Smluvní  strany se  dohodly,  že  po  podpisu  této  dohody nebude  zprostředkovatel ani  prodávající sám
nabízet předmětné nemovitosti k prodeji.  Prodávající ani  zprostředkovatel však nejsou tímto ujednáním
vázáni, pokud zájemce nesplní své povinnosti sjednané v čl. III. Nebo v č. IV. této dohody řádně a včas. 

Nedojde-li k převodu předmětných nemovitostí z důvodů  stojících na straně prodávajícího, budou veškeré
částky složené do  úschovy zprostředkovatele  bez zbytečného odkladu vyplaceny (vráceny) zájemci.
Pro případ, že nedojde k převodu předmětných nemovitostí na Zájemce  z důvodů stojících na jeho straně,
zejména pokud  Zájemce nesloží řádně a včas částku sjednanou v čl. IV. nebo částku sjednanou v čl. III. této
dohody, nebo jiným způsobem zmaří uzavření smlouvy o převodu předmětných nemovitostí s prodávajícím,
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši blokovacího depozita, tedy 100.000,-Kč. Smluvní pokuta
je  splatná 14 dní  poté,  co zájemce  zmaří  uzavření  smlouvy o převodu nemovitostí.  Zprostředkovatel  je
oprávněn započíst částku blokovacího depozita na smluvní pokutu. V případě zjištění závažných vad

VII. Případné změny či dodatky této dohody jsou platné pouze tehdy, budou-li budou uzavřeny v písemné
formě a podepsány  všemi  účastníky. Níže podepsaní účastníci svými podpisy stvrzují, že si před podpisem
dohodu řádně přečetli a tato plně vyjadřuje jejich vůli, s jejím obsahem souhlasí a nežádají žádných změn ani
doplnění.  Prohlašují,  že  veškeré  jimi  tvrzené skutečnosti  a  údaje  jsou pravdivé a  úplné.  Na důkaz toho
připojují své podpisy.

V                           ,  dne 

........................................................                                       ..................................................................             
         Za zprostředkovatele                                   Kupující (zájemce) 

.......................................................
Prodávající
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