
Na Vackově s.r.o. 
člen skupiny Metrostav Development 
Zenklova 2245/29  180 00 Praha 8 
IČ 01620142 DIČ CZ01620142  
Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C 208479 
www.metrostavdevelopment.cz 
www.metrostav.cz     

¢  1/6 

 
 
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY   
 
 
 
Rezidenční park Na Vackově, II. Etapa, budovy A+B  
Praha 3 – Žižkov  
 
Zahájení výstavby:             III. čtvrtletí 2014 
Předpokládané zahájení kolaudace  II. čtvrtletí 2016 
 
Rezidenční park Na Vackově, II. Etapa, budovy C  
Praha 3 – Žižkov  
 
Zahájení výstavby:               II. čtvrtletí 2015 
Předpokládané zahájení kolaudace  III. čtvrtletí 2016 
 
 
                        
Investor, prodávající:  
 Na Vackově s.r.o. 
se sídlem: Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8, Libeň 
IČ: 016 20 142 
DIČ: CZ01620142 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 107-0141470217/0100 (budovy A+B) 

107-4649010287/0100 (budovy C) 
 tel: 266 017 023 
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v 

Praze, oddíl C, vložka 208479    
                      
Developer, kontaktní místo:  
 Metrostav Development a.s. 
 Realitní kancelář 
se sídlem: Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8, Libeň 
IČ: 284 40 412 
DIČ: CZ28440412 
e-mail: reality@metrostavdevelopment.cz 
 tel: 800 266 060 
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu            

v Praze, oddíl B, vložka 14524    
 (dále také „MD“) 
 
Manažer klientských změn:  
 Design&CO, s.r.o. 
se sídlem: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČ: 290 21 235 
DIČ: CZ29021235 
e-mail: lukas.pinkava@designco.cz 
 tel: 722 909 698 
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Hypoteční úvěry:  
 Hyposervis Consulting a.s. 
se sídlem: Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1, Staré Město 
IČ: 248 41 862 
DIČ: CZ24841862 
e-mail: vratislav.donat@hyposervisgroup.cz  
 tel: 731 158 640 
 
                          
   
Postup při koupi bytové jednotky 
 
 
I. Výběr bytové jednotky 

Bytovou jednotku v nabízeném projektu si je možné vybrat:  
 

▫ na webových stránkách projektu  www.navackove.cz 
▫ na schůzce s makléřem  MD v centrále společnosti Metrostav Development, 

Zenklova 2245/29, Praha 8 
          

Ke každému bytu o velikosti 3+kk a 4+kk je nutné zakoupit:  
    

▫ 1 garážové stání  
 

Předběžně poptaný 
je Vámi vybraný byt, který bude rezervován na 7 dní.  
 

 
II. Rezervační smlouva 

Rezervace se stává závaznou po uzavření rezervační smlouvy a úhradě rezervačního 
poplatku (viz. splátkový kalendář níže).  

 
Doba trvání rezervace  
Rezervační doba běží od zaplacení rezervačního poplatku a to v délce 35 dní. 
V případě neuhrazení rezervačního poplatku v uvedené časové lhůtě rezervační 
smlouva zaniká. 

 
Způsob financování 
Rozhodnete-li se financovat část kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru, zajistili 
jsme pro Vás možnost využít odbornou pomoc při zprostředkování  úvěru společností 
Hyposervis Consulting a.s. 
 
Pokud v souladu s podmínkami rezervační smlouvy neuzavřete smlouvu o 
smlouvě budoucí kupní, bude rezervační poplatek započten na smluvní pokutu za 
porušení povinnosti uzavřít smlouvu a bytová jednotka bude uvolněná do 
prodeje!  

 
 

III. Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
Je smlouva, která především vymezuje:  

 
▫ předmět převodu, tedy Vámi vybraný byt včetně garážového stání 
▫ kupní cenu a způsob jejího uhrazení  
▫ termíny dokončení stavby a předání bytu 
▫ možnosti klientských změn 
▫ a další podmínky nezbytné k uzavření Kupní smlouvy.  
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V případě požadavku klienta na změnu již uzavřené Budoucí kupní smlouvy (změna 
financování, změna na straně klienta apod.) je klient při odsouhlasení požadované 
změny prodávajícím povinen uhradit poplatek ve výši 5.000,-Kč. Poplatek je určený 
k úhradě nákladů na přípravu, zpracování a vyhotovení  dodatku Budoucí kupní 
smlouvy. 

 
 

Klientské změny 
U manažera klientských změn bude moci dojít k výběru standardu, nadstandardu, 
popřípadě ke změně dispozice Vašeho bytu. Manažer klientských změn Vám poradí při 
řešení Vašich požadavků, vyčíslí a sjedná s Vámi cenu klientské změny a dohlédne na 
její realizaci. Doporučujeme Vám sjednat si schůzku  bez zbytečného odkladu co 
nejdříve po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
Kategorie klientských změn: 
 
KZS – „klientská změna standardního vybavení“ 

- nabízí změnu standardního vybavení bytu na variantní standardní vybavení 
bez doplatku, bez dopadu na změnu dispozice bytu, bez dopadu na změnu 
umístění zařizovacích předmětů, instalačních rozvodů a bez dopadu na 
způsob montáže materiálu 

- poplatek 0,- Kč 
 
       KZM – „klientská změna materiálů“ 

- nabízí možnost navýšení rozsahu standardního vybavení a změnu 
standardního vybavení bytu na nadstandardní vybavení s doplatkem, 
s možností dopadu na způsob montáže materiálu, bez dopadu na změnu 
dispozice bytu nebo jiných prostor, bez dopadu na změnu umístění 
zařizovacích předmětů a instalačních rozvodů 

- poplatek 7.500,-Kč bez DPH 
 
       KZPD – „klientská změna projektové dokumentace“ 

-    umožňuje úpravy vnitřní dispozice bytu v níže uvedeném rozsahu: 
                 a)   posunů, prodloužení, zkrácení bytových příček nebo úpravy dveřních otvorů, 
                       úpravy dispozice o  další příčky a dveřní     otvory, 
                 b)   změn rozvodů bytových elektroinstalací – změny v elektroinstalaci (posuny či  
                       úpravy a  
                       počty zásuvek, vypínačů, svítidel), změny ve slaboproudu (zásuvky STA,  
                       telefonu, internetu), 
                 c)   změn rozvodů zdravotechniky – posuny či změny vyvolané dispozičními 
                       změnami koupelen  
                       a toalet, změny zařizovacích předmětů, napojení jiných typů van, sprchových 
                       koutů, umyvadel, 
                       baterií, použití podomítkových baterií, masážních van, apod., 
                 d)   změn rozvodů vzduchotechniky a vytápění, zpravidla souvisejících s 
                       vyvolanými dispozičními změnami,   
                 e)   doplnění zabezpečení bytu, apod., 
                 f)    změn otočných dveří za posuvné (dopad na umístění pouzdra, překlady, 
                       dopad 
                       na rozvody elektroinstalace, apod.). 

-    poplatek 9.500,- až 12.000,-Kč bez DPH, dle rozsahu zpracování 
 
 

IV. Prohlášení vlastníka budovy 
Po dokončení stavby domu a venkovních úprav, přidělení čísla popisného a dalších 
náležitostí , podá prodávající návrh na vklad prohlášení vlastníka budovy o vymezení 
jednotek v domě  na příslušný Katastrální úřad a vyzve Vás k uzavření Kupní smlouvy a 
převzetí bytu.  
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V. Přejímka bytové jednotky 
Při přejímce bytu obdržíte pasport bytové jednotky – tj. zjednodušené stavební schéma 
provedení bytu, včetně vedení domovních rozvodů a instalací, doklady k převodu 
odběru elektrické energie, pokyny k užívání bytu a společných částí domu a evidenční 
list bytu s výší záloh na platby služeb pro dům a byt.  

 
 
 
Možnosti financování  
 

I. Financování koupě bytové jednotky z vlastních zdrojů klienta 
 
      Základní splátkový kalendář kupní ceny 

 
a) rezervační poplatek1) 

 
▫ ve výši 100 000 Kč  

 
Splatnost rezervačního poplatku je do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační 
smlouvy. Při uzavření Budoucí kupní smlouvy je rezervační poplatek započítán 
do 1. zálohy kupní ceny. V případě neuzavření smlouvy z důvodů na Vaší 
straně je rezervační poplatek započten na smluvní pokutu za porušení 
povinnosti uzavřít smlouvu! 

 
b) splatnost kupní ceny 

 
▫ 1. záloha | 20 % kupní ceny (snížená o výši rezervačního poplatku), 

splatnost do 10 pracovních dní od podpisu Budoucí kupní smlouvy  
▫ 2. záloha | 70 % kupní ceny 

splatnost do 14 dnů od oznámení o zahájení kolaudačního řízení  
▫ Doplatek | 10% kupní ceny,  

splatnost ke dni podpisu Kupní smlouvy.  
 

V případě, že klient bude kupovat tři a více bytových jednotek, bude záloha 
minimálně 30% kupní ceny všech nakupovaných jednotek. 

 
 II.      Financování koupě bytové jednotky s využitím hypotečního úvěru 
 

Část kupní ceny, maximálně do výše 80 % kupní ceny, lze v závislosti na konkrétní 
situaci jednotlivého klienta financovat formou hypotečního úvěru.  
Zajistili jsme pro Vás možnost využít odbornou pomoc při zprostředkování  úvěru 
společností Hyposervis Consulting a.s. 

 
     Základní hypoteční splátkový kalendář kupní ceny 

Podíl vlastních zdrojů klienta – minimálně 20% kupní ceny nemovitosti 
a) rezervační poplatek1) 
 

▫ ve výši 100 000 Kč  
 

b) splatnost  kupní ceny 
 
▫ 1. záloha I 20 % kupní ceny (snížená o výši rezervačního poplatku) do 10 

pracovních dní od podpisu Budoucí kupní smlouvy  
 

Podíl hypotečního úvěru – max. do výše 80% kupní ceny nemovitosti  
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▫ 2. záloha na kupní cenu- čerpání HÚ ve výši 70 % kupní ceny, splatnost do 

10 pracovních dnů po předložení následujících listin Vaší financující bance-
oznámení o zahájení kolaudačního řízení a návrhu na vklad zástavního práva 
k bytové jednotce ve prospěch Vaší financující banky do katastru nemovitostí 
(s razítkem podatelny příslušného KÚ) 

▫ doplatek kupní ceny-čerpání HÚ ve výši 10 % kupní ceny, splatnost do 10 
pracovních dnů po předložení následujících listin Vaší financující bance-
kolaudačního souhlasu a návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu 
převodu ve Váš prospěch do katastru nemovitostí (s razítkem podatelny 
příslušného KÚ) 
 

V případě, že klient bude kupovat tři a více bytových jednotek, bude záloha 
minimálně 30% kupní ceny všech nakupovaných jednotek. 

 
 
V.  Informace  
Dům, ve kterém se bude nacházet Vaše bytová jednotka, je budován na pozemku    parc.č. 
3541/124 (v případě domu A) parc.č. 3541/125 (v případě domu B) nebo parc. č. 3541/123 
(v případě domu C). Současně s převodem vlastnického práva k bytové jednotce na Vás 
bude převeden i spoluvlastnický podíl na uvedeném pozemku, který je v současné době ve 
vlastnictví společnosti Na Vackově s.r.o. Naše vlastnické právo je řádně zapsáno v katastru 
nemovitostí a jsme tedy bez jakýchkoliv omezení oprávněni s předmětnými pozemky 
nakládat tj. podíly na nich také převádět formou kupní smlouvy. 
 
S ohledem na skutečnost, že se v minulosti objevil pokus o neoprávněnou restituci výše 
uvedených pozemků a celá záležitost byla medializována, dovolujeme si Vás o ní a 
aktuálním stavu touto cestou informovat. Dne 3.1.2013 jsme obdrželi rozhodnutí 
Pozemkového úřadu Praha ze dne 27.12.2012, č.j. PÚ 1112/12, kterým bylo rozhodnuto, že 
vlastníkem mimo jiné i výše uvedených dvou pozemků je údajná restituentka, paní Emília 
Bednářová. Uvedené rozhodnutí se týká pouze pozemků a nikoliv bytových jednotek a 
domu, ve kterém se jednotky budou nacházet. Toto rozhodnutí však bylo nezákonné a 
rozhodnutími Státního pozemkového úřadu ze dne 11.12.2013 a ze dne 6.1.2014 bylo proto 
zrušeno, když paní Bednářová není podle zákona o půdě osobou oprávněnou žádat o 
vydání uvedených pozemků. Dne 22.8.2014 jsme pak obdrželi rozhodnutí Státního 
pozemkového úřadu, dle kterého Emílie Bednářová není dle zákona o půdě osobou 
oprávněnou a tudíž se jí pozemky nevydávají ani jí za ně nepřísluší náhrada. Současně 
uvádíme, že zde není ani žádná jiná osoba, které by takový nárok svědčil a která by 
v souladu se zákonem o půdě a ve lhůtě tímto zákonem stanovené uplatnila nárok na vydání 
předmětných pozemků. 

V případě, že se rozhodnete pro koupi bytové jednotky v projektu Na Vackově, stanete se 
provedením vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí jednoznačným vlastníkem 
bytové jednotky vč. spoluvlastnických podílů na domě a uvedeném pozemku. Navíc 
v případě, že by v době podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy kupní 
nebyla celá záležitost s neoprávněnou restitucí definitivně ukončena, bude pro Vaši 100 % 
právní jistotu ve smlouvách upraven způsob řešení celé věci. 
 

 
 
 
 
 
 

Podmínky nakládání s osobními údaji 
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Ochranu soukromí a osobních údajů považuje Metrostav Development a.s. za svoji 
prvořadou povinnost. Informace a údaje o fyzických osobách získává MD výlučně 
v souvislosti s vlastní činností, přímo od klientů a používá je pouze v souladu se 
zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Osobní údaje a jejich zabezpečení jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou 
a MD má zavedené bezpečnostní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu 
zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich 
ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které 
s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně 
převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 
 
Souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních 
sdělení může klient kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na 
reality@metrostavdevelopment.cz nebo písemně na adresu Metrostav Development a.s., 
Obchodní centrum, Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8. 
 
 
 
 


