


Zdravím Vás! Děkuji za stažení tohoto e-booku. Dovolte mi, abych se krátce 
představil. Jmenuji se Daniel Kotula a  ve světě nemovitostí se pohybuji již od 
roku 2010. Pravidelně pořádám živá školení o investování do nemovitostí, 
kterými prošly stovky studentů a sám do nemovitostí  dlouhodobě investuji. 
Vlastním realitní kancelář a čas od času píši články do novin a na svůj blog.

To je vše ohledně pracovního života a nyní k osobnímu životu. Jsem ročník 
1981. Mám vystudovanou Vysokou školu ekonomickou. Se svou ženou 
vychováváme dvě děti a bydlíme v Praze. Jednou týdně plavu, dvakrát týdně 
cvičím yogu a hodně chodím pěšky. Když mám na výběr výtah nebo schody, vždy 
vyberu schody. Strašně rád čtu životopisné knihy podnikatelů a naslouchám 
úspěšným lektorům. Mým snem je vydat se na velmi dlouhou pěší pouť jen se 
základním oblečením a jinak bez ničeho.
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Dobrý den vážení čtenáři,

nyní bych se s Vámi chtěl podělit o podstatné náležitosti rezervační smlouvy, 
které se zakládají na mých zkušenostech s prodejem a nákupem nemovitostí v 
celkové hodnotě více jak 800 mil. Kč. Nyní se zkuste vžít do následující situace. 
Možná se nebude příliš lišit od Vaší stávající situace.

PROČ JE REZERVAČNÍ SMLOUVA 
STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO KUPNÍ ?
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Týdny a měsíce hledáte v nabídce realitních serverů svou ideální nemovitost 
a pořád nic... Pak se na vás usměje štěstí! Narazíte na ideální nemovitost. 
Uskutečníte první prohlídku. Vše je dokonalé a tak neváháte a rozhodnete se 
nemovitost koupit. S makléřem se domluvíte na podpisu rezervační smlouvy a 
složení depozita u realitní kanceláře. Jakmile však dojde k podpisu, vše se začíná 
hroutit jako domeček z karet.

První problém může přijít záhy

Prodávající se začne zdráhat s  prodejem a Vy zjistíte, že nemáte 
podepsanou trojstrannou rezervační smlouvu. Že nevíte, o co se jedná? Ale to 
byste měli. Nebo počítáte s přenecháním kompletně zařízeného bytu či domu ze 
strany prodávajícího, ale původní majitel si nakonec veškeré zařízení odstěhuje? 
Nebo dokonce počítáte s nastěhování ihned po termínu prodeje, přičemž čekat 
budete ještě celý měsíc, jelikož jste si toto nepohlídali??

Toto jsou jedny z  nejčastějších nedorozumění, ke kterými dochází po 
podpisu rezervační smlouvy, kde těmto podmínkám dáváte svůj souhlas. Bohužel 
někdy bez toho, aniž byste si to uvědomili.

Pro naprostou většinu kupujících je koupě nemovitosti významnou životní 
událostí, se kterou se pojí silné emoce. Ať už jde o vysoké částky, které lítají 
vzduchem nebo o novou kapitolu života, co se před námi otevírá, značně to 
může ovlivnit naše racionální rozhodování. A bohužel právě v  těchto emočně 
vypjatých chvílích jsme schopni podepsat to, co nám makléř pošle k posouzení, 
aniž bychom to kriticky zhodnotili a byli si vědomi náležitostí oboustranně 
výhodné rezervační smlouvy.

Proč řešit už rezervační smlouvu?

Možná Vás napadne, že se vše podstatné dohodne až v kupní smlouvě. To 
je však omyl. Po podpisu rezervační smlouvy a uhrazení rezervačního poplatku na 
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Vás může makléř i prodávající vyvíjet nátlak, abyste přistoupili na jejich 
podmínky, jinak přijdete o rezervační poplatek. Ten činí minimálně pár desítek 
tisíc ale klidně i stovky tisíc. Proto je podpis rezervační smlouvy skutečně stěžejní, 
jelikož se zde nastavuje, jak celý proces koupě nemovitosti bude vypadat a za 
jakých podmínek se uskuteční. Z  tohoto pohledu je kontrola obsahu rezervační 
smlouvy zcela nezbytná a vyžaduje znalost toho, na co je třeba se zaměřit a co si 
pohlídat. Jinak zde vzniká značný prostor pro nedorozumění a problémy. 
Vyjmenujme si nyní ty nejtypičtější:

1) Prodávající prodá nemovitost někomu jinému.

2) Prodávající chce navýšit kupní cenu jinak nepodepíše kupní smlouvu.

3) Provize realitní kanceláři není součástí kupní ceny a musí se uhradit navíc.

4) Vybavení nemovitosti není součástí kupní ceny, přestože to bylo slíbeno.

5) Nedostaneme zpět rezervační poplatek, i když se prodej neuskutečnil z 
důvodů na straně prodávajícího či realitní kanceláře.

6) Realitní kancelář trvá na úschově kupní ceny na svém účtu.

7) Prodávající odmítá podepsat zástavní smlouvu Vaší hypoteční banky, 
jelikož k tomu není smluvně vázán a tím prodej padá.

V tuto chvíli pevně věřím, že další řádky tohoto ebooku budete číst s vyšší 
obezřetností vzhledem k důležitosti rezervační smlouvy. Dozvíte se tak nejčastější 
nedostatky běžných rezervačních smluv a také to, co by měla správná rezervační 
smlouva obsahovat. Pojďme na to!
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Je dost pravděpodobné, že se setkáte s tzv. dvoustrannou rezervační 
smlouvou, která se uzavírá jen mezi realitní kanceláří a Vámi jakožto zájemci o 
koupi. Tento druh smlouvy je v dnešní době naprosto nevyhovující a to hlavně 
z následujících důvodů.

JEDINĚ TROJSTRANNÁ 
REZERVAČNÍ SMLOUVA
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Hlavním důvodem je, že si potřebujete s prodávajícím vzájemně ujednat 
celou řadu náležitostí týkajících se procesu koupě nemovitosti. Některé 
podstatné náležitosti jsem zmínil již v úvodu a zde je vždy nutné vše zanést do 
smlouvy, kterou prodávající i Vy stvrdíte svými podpisy. Pokud uzavřete smlouvu 
jen s realitní kanceláří, znamená to pouze zavázání Vás vůči realitní kanceláři ale 
nikoliv prodávajícího. V  takovém případě nemá jistotu, že prodávající Vaše 
potřeby chápe a akceptuje je.

Druhým neméně podstatným důvodem bývá absence zprostředkovatelské 
smlouvy s prodávajícím ze strany realitní kanceláře či makléře. Kancelář může mít 
pouze ústní dohodu, že když přivede zájemce za určitou cenu, nemovitost mu 
bude prodána. Prodávající tak není vázán spolupracovat pouze s danou realitní 
kanceláří a může nemovitost nabízet i dalším zájemcům. Snadno tedy může 
nemovitost prodat někomu jinému a Vy akorát ztratíte drahocenný čas. Ovšem 
ani fakt, že má realitní kancelář podepsanou exklusivní zprostředkovatelskou 
smlouvu s prodávajícím nám nic nezaručuje.

Podle celé řady rozhodnutí Nejvyššího soudu se musí k  uzavření kupní 
smlouvy zavázat v rezervační smlouvě jak prodávající tak kupující, jinak nejsou 
ujednání z  rezervační smlouvy platná. Tedy jediná možnost v  případě 
dvoustranné rezervační smlouvy je, aby realitní kancelář měla od prodávajícího 
zplnomocnění k  uzavření rezervační smlouvy jeho jménem a k  přijetí všech 
závazků plynoucích ze smlouvy. Taková plná moc bývá ale výjimečná, a proto lze 
jako jedinou správnou rezervační smlouvu doporučit pouze tzv. trojstrannou, kde 
je podepsán prodávající, kupující a realitní kancelář a kde si podpisem vzájemně 
stvrdíte veškeré detaily koupě.

Svůj význam má také osobní setkání s prodávajícím při podpisu rezervační 
smlouvy. Při té příležitosti máme možnost si ověřit informace od makléře přímo 
s  prodávajícím. Někdy se stává, že vyvstanou okolnosti, které realitní makléř 
nezmiňoval. Máme tak možnost na ně reagovat dříve, než smlouvu podepíšeme.
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Jakmile dojde k podpisu trojstranné rezervační smlouvy, máme povinnost 
složit blokovací depozitum, které je někdy nazýváno jako rezervační poplatek. 
V případě, že bychom si koupi nemovitosti nakonec rozmysleli nebo případně 
nezískali prostředky na koupi, toto depozitum propadne ve prospěch realitní 
kanceláře či prodávajícího. Nicméně při tomto úkonu je dobré si pohlídat pár 
zásadních detailů. 

PRAVIDLA SLOŽENÍ  
REZERVAČNÍHO POPLATKU
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Výše depozita

Prvním z  nich je, že depozitum by mělo být v přijatelné výši. Běžně se 
depozitum pohybuje v   řádu jednotek procent z kupní ceny nemovitosti a v 
mnohých případech odpovídá výši provize realitní kanceláře. Tedy při ceně 
nemovitosti 3.000.000,- Kč by mělo být adekvátní depozitum cca 90.000 až 
150.000,- Kč.

Pokud by bylo vyžadováno depozitum ve výši 500.000,- Kč, pak je to zcela 
nepřiměřené. Musíme si uvědomit, že částka depozita je zpravidla i částkou 
pokuty, která propadne prodávajícímu nebo realitní kanceláři při nedodržení 
našich závazků. Tedy nepřiměřeně vysoké depozitum je pro kupující zbytečným 
rizikem.

Mohlo by se zdát, že naopak bude výhodné si domluvit depozitum na co 
nejnižší úrovni. I to však má svá úskalí, protože prodávající má zpravidla také výši 
pokuty stanovenou jako je výše depozita. Kdybychom se tedy dohodli na 
depozitu jen 10.000,- Kč při ceně nemovitosti 3.000.000,- Kč, vystavujeme se 
riziku, že prodávajícímu nebude vadit porušit rezervační smlouvu. Tedy klidně 
může nemovitost prodat někomu jinému, kdo mu nabídl třeba jen o 50.000,- Kč 
více s tím, že pokutu 10.000,- Kč nám klidně zaplatí, protože je celkově v plusu 
40.000,- Kč.

Způsob platby

Dále bychom měli depozitum platit vždy převodem na účet po podpisu 
rezervační smlouvy, aby platba byla zaznamenána a dostala se skutečně na 
depozitní účet realitní kanceláře uvedený v  rezervační smlouvě. Dobrá realitní 
kancelář by měla mít pro tento účel samostatný účet, který je oddělen od 
provozního účtu. Díky tomu máme jistotu, že peníze budou ihned k dispozici pro 
vrácení, pokud by se prodej neuskutečnil z důvodů na straně prodávajícího. 
Opatrným zájemcům o koupi zde doporučuji, aby si ověřili, zda uvedené číslo 
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účtu skutečně patří realitní kanceláři nebo depozitum vložili přímo na pokladně 
banky a ověřili si tak majitele účtu. Pokud by byl bankovní účet vedený na 
realitního makléře nebo patřil jakékoliv jiné neznámé osobě, pak to nasvědčuje 
tomu, že jste se stali obětí podvodu.

Zde nedoporučuji platit v  hotovosti a určitě je na místě zvýšit svou 
opatrnost, pokud by v  rezervační smlouvě bylo výslovně uvedeno, že je třeba 
depozitum uhradit hotově. Díky tomu postrádáte důkaz o tom, kdo platbu 
obdržel, přestože obdržíte příjmový pokladní doklad. Bohužel jsou případy, kdy 
makléř vystavil pokladní doklad na falešný občanský průkaz.

Splatnost depozita

Poslední věcí je splatnost depozita, která běžně bývá alespoň 2-3 pracovní 
dny od podpisu rezervační smlouvy. Zbystřete v případě, že by na Vás makléř 
naléhal s okamžitým zaplacením. Pro takové jednání jen stěží existuje legitimní 
důvod. Není to dobrý signál, že je vše v pořádku.

Specifikace kupní ceny

Kromě přesné částky kupní ceny za nemovitost by mělo být specifikováno, 
co je součástí kupní ceny. První položkou je provize realitní kanceláře. Mělo by 
tedy v rezervační smlouvě být napsáno, že kupní cena je včetně provize realitní 
kanceláři nebo „kupní cena + provize realitní kanceláři ve výši ….,- Kč“. Druhou 
položkou je vybavení. Pokud je nemovitosti vybavena a dohodli jste se s 
prodávajícím na převzetí vybavení, pak je ideální do přílohy smlouvy udělat 
přesný seznam movitého vybavení a dále specifikovat, zda kupní cena je včetně 
vybavení nebo jaká částka je doplatkem. Podobná specifikace kupní ceny by 
měla být např. u družstevních bytů s vyčíslením anuity, u developerských projektů 
s vyčíslením prací za klientské změny atd.
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K tomu, aby se prodej řádně a bez komplikací uskutečnil, musí každá strana 
splnit náležitosti vyplývající z trojstranné rezervační smlouvy. Ve smlouvě jsou 
tedy definovány závazky, které musí splnit jak prodávající a tak kupující. V dalším 
textu si popíšeme důležité závazky, které nesmíte opomenout.

VAŠE ZÁVAZKY A ZÁVAZKY 
PRODÁVAJÍCÍHO

5

10



Vaše závazky

V  zásadě jako kupující máte dva hlavní závazky. Prvním z  nich je, že se 
zavazujete do určitého data podepsat kupní smlouvu na koupi nemovitosti. 
Termín by měl být dostatečně realistický a závisí zejména na tom, kdy budete mít 
k dispozici prostředky na koupi. Pokud kupujete nemovitost na hypotéku, termín 
by neměl být kratší než 6 týdnů od podpisu rezervační smlouvy. Dokonce bych 
doporučoval raději 8 týdnů. Proces vyřizování hypotéky je zdlouhavý a může zde 
dojít ke zdržením, ať už z důvodů na straně odhadce, který vypracovává odhad 
nebo při schvalování bankou. Podobných průtahů může vzniknout celá řada. 
V případě koupě nemovitosti vlastními prostředky si sjednejte termín pro podpis 
kupní smlouvy 3 až 4 týdny, ať máte dost času na kontrolu a odsouhlasení kupní a 
úschovní smlouvy. Jestliže chcete financovat koupi nemovitosti penězi z prodeje 
jiné nemovitosti, lhůta by měla být minimálně 5-6 měsíců, abyste sehnali kupce, 
ten si vyřídil hypotéku, kupní smlouva se zavkladovala na katastr a vy obdrželi 
peníze na účet. Celý proces běžně zabere půl roku.

Druhým závazkem je termín pro zaplacení kupní ceny po podpisu kupní 
smlouvy. V případě koupě na hypotéku doporučuji sjednat termín 15 pracovních 
dní od popisu kupní smlouvy. Při koupi z vlastních zdrojů jsou běžné termíny 5 až 
10 pracovních dní od podpisu kupní smlouvy.

Závazky prodávajícího

První závazek prodávajícího je obdobný jako Váš, a to do určitého termínu 
podepsat kupní smlouvu a tento termín je stejný jako ve Vašem případě. Druhý 
závazek prodávajícího je ujištění, že na předmětné nemovitosti neváznou 
jakákoliv omezení vlastnického práva, která by buďto znehodnotili nemovitost 
nebo zabránili převodu nemovitosti. Závazek může vypadat následovně:

„Prodávající prohlašuje, že na předmětné nemovitosti neváznou a nebudou 
váznout žádné ve smlouvě neuvedené dluhy, věcná břemena, předkupní práva, 
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zástavní práva, nájemní práva či jiná práva třetích osob, a že nezamlčel žádné 
podstatné skutečnosti, které by mohly ztížit uzavření smlouvy o převodu výše 
uvedené nemovitosti.“

V  případě, že existují nějaká omezení vlastnického práva, je třeba vše 
specifikovat v  rezervační smlouvě a napsat, jak budou řešena. Typicky se může 
jednat o zástavní právo smluvní ve prospěch hypoteční banky prodávajícího, 
nájemní právo nebo věcné břemeno atd. 

Při koupi bytu je dalším závazkem prodávajícího předat Vám potvrzení 
správy nemovitosti o bezdlužnosti vůči SVJ nebo družstvu před podpisem kupní 
smlouvy. Koupí bytu totiž veškeré dluhy související s  bytem přecházejí na 
kupujícího. Proto je na místě mít potvrzeno, že zde dluhy nejsou.

Poslední důležitý závazek prodávajícího vyplývá z  koupě nemovitosti na 
hypotéku. Prodávající se totiž musí zavázat k součinnosti při uzavírání zástavní 
smlouvy s bankou poskytující hypoteční úvěr. To se však prodávajícímu nemusí 
líbit a je vhodné, aby o tom byl srozuměn před podpisem rezervační smlouvy a 
tuto skutečnost v  rezervační smlouvě stvrdil podpisem. Jinak by na základě 
svého nesouhlasu prodej nemovitosti mohl znemožnit.

Stává se, že s tímto závazkem mívají prodávající problém. Nicméně jsou dva 
pádné argumenty, které je zpravidla přesvědčí. Prvním z  nich je, že všechny 
banky mají stejný postup a při prodeji nemovitosti na hypotéku neexistuje jiná 
možnost. S  tím souvisí i fakt, že většina kupujících dnes požaduje koupi 
nemovitosti na hypotéku a šance, že by se našel kupující s  vlastními zdroji je 
malá. Druhým argumentem je, že závazky ze zástavní smlouvy přecházejí na 
kupujícího termínem návrhu na vklad vlastnického práva. Reálně tedy tyto 
závazky trvají týden či dva a po prodeji se ho již netýkají.
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V této části rezervační smlouvy je třeba ošetřit několik věcí, které podléhají 
vzájemné dohodě. Pokud se tedy chcete vyhnout nedorozumění, kdy se budete 
moci do nemovitosti začít stěhovat nebo kdo bude hradit provizi realitní 
kanceláři, pak věnujte společným dohodám zvýšenou pozornost.

SPOLEČNÉ DOHODY:      
PŘEVZETÍ, ÚHRADY A PROVIZE
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Předání nemovitosti

První společnou dohodou je termín předání, kdy se prodávající zavazuje 
nemovitost předat a kupující se zavazuje ji převzít. Tento termín zpravidla bývá 5 
pracovních dní po zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve prospěch 
kupujícího. Jestliže však prodávající vyžaduje více času, může požadovat více 
času. To je relativně běžné a je dobré se na tom dopředu domluvit.

Úhrada kupní ceny a úschova peněz

Druhá společná dohoda specifikuje způsob zaplacení kupní ceny a termín 
výplaty kupní ceny. Celá částka by měla být zcela jistě složena po celou dobu 
převodu nemovitosti v úschově a následně z úschovy vyplacena prodávajícímu, 
jakmile dojde úspěšně k převodu vlastnického právo na Vás a zároveň 
nemovitost bude prostá jakýchkoliv omezení vlastnického práva souvisejících 
s prodávajícím. Zde je třeba věnovat pozornost především úschově peněz. Určitě 
nedoporučuji úschovu u realitní kanceláře, přestože ji některé realitní kanceláře 
prosazují. Pro tento typ úschovy totiž nejsou zákonem stanovené regule, jak 
s  úschovou nakládat a v  případě finančních problémů realitní kanceláře je 
dokonce možné, že se k penězům z prodeje nemovitosti ani nedostaneme.

Jako nejbezpečnější úschovu mohu doporučit bankovní úschovu, která se 
sjednává přímo v bance s bankovním úředníkem. Její nevýhodou je však o něco 
vyšší cena a zdlouhavější proces vypracování úschovní smlouvy. Z  hlediska 
bezpečnosti lze s mírnou opatrností doporučit advokátní úschovu, která je ovšem 
co do rychlosti zpracování a ceny nejlepším řešením. Někdo může k  úschově 
využívat i notáře s odůvodněním, že „jde o státního úředníka“ a že „za notáře ručí 
stát“, ale to je pouze všeobecně rozšířený omyl. Status notáře je zcela stejný jako 
status advokáta. Jediným rozdílem je, že notářů je podstatně méně a získali si 
větší renomé na rozdíl od advokátů.
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Zásady bezpečné advokátní úschovy

Vedení a nakládání s advokátní úschovou má svá ustálená pravidla, která 
standardně fungující advokát přirozeně následuje. Prvním pravidlem je, že každá 
úschova kupní ceny má své samostatné číslo učtu, aby bylo transparentní, že 
veškeré transakce na daném účtu se týkají pouze jednoho prodeje. V opačném 
případě se ztrácí přehlednost s rostoucím množstvím jiných prodejů pod jednou 
úschovou. Proto při jednání v  advokátní kanceláři požádejte o výpis z  účtu 
úschovy, kde by měl být s nulový zůstatek a žádné transakce.

Druhé pravidlo hovoří o schválení každé transakce minimálně 2 osobami, 
čímž se snižuje riziko osobního selhání. Advokát to může sám zmínit, ale nemusí. 
Neostýchejte se proto zeptat.

Třetím pravidlem je informování o každém peněžním pohybu okamžitě po 
uskutečnění transakce emailem. Spolu s tím advokát zasílá vždy výpis z účtu, kde 
je daná transakce vidět.

Čtvrtým pravidlem je pojištění odpovědnosti advokáta pro případ, kdyby 
zaslal peněžní prostředky na nesprávný účet. Tím se Vás chrání před případnou 
chybou. K takovému pojištění by Vám obratem měl advokát předložit i certifikát, 
že je sjednáno. Pakliže máme nějaké podezření, že s úschovou není nakládáno 
správně, můžeme kontaktovat Českou advokátní komoru, která provádí dohled 
nad úschovami a okamžitě věc prověří.

Úhrada provize a nárok na odměnu

Třetí společná dohoda se týká úhrady nákladů za procesy spojené 
s  prodejem nemovitosti. Mezi ty patří náklady na advokáta, který připravuje 
převodní smlouvy, náklady na úschovu, náklady na kolky na katastru nebo 
poplatek za převod členských práv v případě družstevního bytu atd. Tyto náklady 
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většinou hradí všechny solidní realitní kanceláře. Dohoda je také možná na 
rozdělení rovným dílem mezi prodávajícího a kupujícího.

Čtvrtou společnou dohodou je pak termín, kdy realitní kancelář připadá 
nárok na svoji provizi. Tento termín by měl být ideálně až na konci převodu 
nemovitosti, např. zápisem vlastnického práva kupujícího na katastru nemovitostí. 
Můžete se ale setkat i s  tím, že provize realitní kanceláři náleží již po podpisu 
kupní smlouvy. To bohužel nezavazuje k převodu vlastnictví a realitní kanceláři 
tak vznikne nárok na provizi, aniž by byla celá transakce úspěšně dokončena. 
Krom toho součinnost makléře s převodem je nutná až do převodu vlastnických 
práv, a proto je vhodné, aby byl makléř finančně motivován prodej dotáhnout.

Vzájemné pokuty

Poslední část dobré rezervační smlouvy by měla stanovovat výši pokuty za 
nedodržení závazků jak pro kupujícího tak pro prodávajícího. Aby smlouva byla 
vyrovnaná, měla by být výše pokuty stejná pro obě strany. Tedy pokud kupující 
poruší svoje závazky, které jsou zejména podpis kupní smlouvy v určitém termínu 
a složení kupní ceny, pak blokovací depozitum (rezervační poplatek) propadá ve 
prospěch prodávajícího a realitní kanceláře. A stejné platí pro prodávajícího. 
Pokud ten poruší svoje závazky, které jsou zejména podpis kupní smlouvy 
v  určitém termínu a zajištění převoditelnosti nemovitosti na kupujícího, pak 
kupujícímu bude blokovací depozitum obratem vráceno a zároveň kupujícímu 
vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši blokovacího depozita. To má prodávající 
v tomto případě kupujícímu uhradit v dohledném termínu.

Další ustanovení rezervační smlouvy již bývají jen obecného charakteru a 
myslí se jimi třeba počet vyhotovení rezervační smlouvy nebo skutečnost, že se 
právní otázky neupravené rezervační smlouvou řídí občanským zákoníkem.
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