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Nabídka na koupi bytové jednotky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných 

částech domu a na zastavěném a souvisejícím/přilehlém pozemku MČ Praha 4  

(dále jen koupi bytové jednotky) 

 

Číslo záměru: Adresa bytové jednotky: 

 

Číslo bytové jednotky: 

 

1. ZÁJEMCE/ ZÁJEMCI  

/v případě zájmu nabytí do výlučného vlastnictví pouze jednoho z manželů, je požadováno 

doložení do přílohy prohlášení druhého z manželů (s ověřeným podpisem), že kupní cena 

předmětné bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů bude manželem uhrazena 

výlučně z finančních prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů/ 

 

2. KUPNÍ CENA 

Celková závazná nabídka kupní ceny včetně jistoty  (číslovkou i slovy): 
 

číslovkou: .......................................................................................................................................... 

 

slovy: .................................................................................................................................................  

                                                                                        

 

Jméno, příjmení, titul: 

 

Jméno, příjmení, titul manželky/manžela: 

 

 

Datum narození: 

 

Datum narození manželky/manžela: 

 

Rodinný stav: 

 

 

 

Státní příslušnost: 
 

 

Státní příslušnost manželky/manžela: 

 

Adresa trvalého bydliště: 

 

 

Adresa trvalého bydliště manželky/manžela: 

 

Kontaktní adresa: 

 

 

Kontaktní adresa manželky/manžela: 

 

Telefon: 
 

 

Telefon manželky/manžela: 

 

E-mail: 
 

 

E-mail manželky/manžela: 

 

Výše jistoty (číslovkou i slovy): 

 

Datum složení jistoty (datum příkazu k převodu): 

 

Číslo účtu, ze kterého je jistota zaslána a pro případné vrácení jistoty: 

 

 

Jistotu uhraďte na účet MČ Praha 4 vedený u České spořitelny, a. s., č. 6015-2000832359/0800 

Variabilní symbol: prvních 6 pozic datum narození zájemce v podobě  DDMMRR (den, měsíc 

a poslední dvojčíslí roku), na následující pozice uveďte čtyřčíslí udané v konkrétním záměru.      
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3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS  ZÁJEMCE/ZÁJEMCŮ 
            (nelze zájemcem jakkoliv měnit, upravovat, doplňovat apod.!!!) 
 

Prohlašuji (prohlašujeme) tímto, že : 
 

1) souhlasím(e) s podmínkami zveřejněného záměru, zejména  prohlašuji (prohlašujeme), že            

v případě, že jako vítězný zájemce(i) svou nabídku vezmu zpět nebo se nedostavím(e) k podpisu 

kupní smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo po účinnosti 

kupní smlouvy do 90 dnů nezaplatím(e) kupní cenu, má se nadále za to, že o koupi bytu již 

nemám(e) zájem a složená jistota propadá ve prospěch MČ Praha 4, a seznámil(a) jsem se se 

zněním vzorové kupní smlouvy a „Zásadami prodeje volných (nepronajatých) bytových 

jednotek“ ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 4, schválených usnesením 

Zastupitelstva městské části Praha 4 číslo 3Z-5/2011 ze dne 18.2.2011. 

2) bytovou jednotku, o jejíž koupi žádám(e), jsem si prohlédl(a) a tento byt převezmu(převezmeme) 

v takovém technickém stavu, v jakém se nachází ke dni fyzické prohlídky a souhlasím(e) se 

vzorovou kupní smlouvou schválenou Radou městské části Praha 4, 
 

3) souhlasím(e) s tím, aby mnou(námi) vyplněné osobní údaje byly shromažďovány                         

a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou  pro účely řízení na prodej bytové jednotky, zejména pro  

vedení evidence nabídky a uveřejnění jeho výsledků a pro účely kontroly řízení (ve struktuře : 

identifikace bytu, mé příjmení a jméno a cenová nabídka). Tento souhlas je po celou dobu vedení 

evidence nabídkového řízení neodvolatelný.  
 

4) v případě, že neuspěji (neuspějeme), žádám(e) o vrácení jistoty na číslo účtu, které je uvedeno 

v nabídce, složená jistota nebude úročena. 
 

5) všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom(a) toho, že 

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má za následek neplatnost právního úkonu dle 

zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník),  
 

6) beru (bereme) na vědomí, že městská část Praha 4 je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

vyjma údajů ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, v platném znění. 

 

4. VÝHRADA PRODÁVAJÍCÍHO 
 

Prodávající si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku a záměr zrušit. Zájemce nemá nárok 

na náhradu vynaložených nákladů na podání nabídky na odkoupení byt. jednotky MČ Praha 4. 
 

Datum :          

                                                            

 

 

 

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

                                       vlastnoruční podpis žadatele / žadatelů  

                       v případě manželů podpis obou* 
 

 /*nebo je požadováno doložení ověřené kopie smlouvy či rozhodnutí soudu, kterým byl 

zákonný majetkový režim změněn nebo vyloučen (společné jmění manželů) nebo čestné 

prohlášení druhého z manželů (s ověřeným podpisem), že kupní cena předmětné bytové 

jednotky včetně spoluvlastnických podílů bude manželem uhrazena výlučně z finančních 

prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů/ 


