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Postup při koupi bytu v projektu Rezidence Vrchlického 

 

 

1) Výběr bytu 

 Vyberte si svůj nový byt na webových stránkách projektu Rezidence Vrchlického.  
 Nebo si s námi sjednejte schůzku, projekt Vám detailně představíme, pomůžeme Vám se 

v něm zorientovat a na základě Vašich požadavků Vás bezpečně provedeme celým 

procesem výběru bytu. Společně s Vámi pak optimální byt vybereme. 
 Při osobním jednání s Vámi prodejce dále projedná možnosti financování Vašeho nového 

bytu, platební kalendář a seznámí Vás se standardním vybavením bytů. 
 

 

2) Rezervace 

 Vybraný byt si můžete ústně zarezervovat a to jednak online na internetu vyplněním 

rezervačního formuláře, telefonicky u prodejce anebo při osobním jednání s prodejcem. 
 Nezávazná ústní rezervace je bez poplatku a platí nejdéle po dobu 5 pracovních dnů. 
 Po dobu ústní rezervace nebude byt nabízen jinému zájemci a status rezervace se zobrazí i 

v ceníku na webových stránkách projektu. 
 

 

3) Uzavření smlouvy 

 V případě, že potvrdíte svůj zájem o koupi vybraného bytu, stává se rezervace závaznou, 

stále však ještě bez nutnosti úhrady rezervačního poplatku. 
 Od nás obdržíte návrh Rezervační smlouvy (event. rovnou Smlouvy o uzavření budoucí 

kupní smlouvy), kterou je třeba nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení návrhu 

projednat a podepsat. 
 

 

4) Výběr standardu, nadstandardu a řešení případných klientských změn 

 Přestože jsme byty společně s architekty navrhovali tak, jako bychom v nich chtěli sami 

bydlet, a to jak po stránce dispoziční, tak po stránce materiálového vybavení, můžete mít 

jiný vkus a požadavky. V tom případě máme pro Vás připravenou nabídku 

nadstandardního vybavení koupelen a dveří v podobě cenově zvýhodněných balíčků. 
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 Pokud si nevyberete ani z nabídky balíčků, Vaše požadavky na úpravy bytu s Vámi 

projednáme v rámci řešení tzv. klientských změn. Vymezíme rozsah změn, náklady na 

jejich provedení, způsob jejich úhrady a po odsouhlasení rozsahu a ceny podepíšeme 

dodatek k uzavřené Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy. 
 Možnost určitého omezeného výběru dekorů/barev z naší nabídky nabízíme u vybraných 

materiálů, jako jsou obklady/dlažby, podlaha a dveře i v případě, že si zvolíte standardní 

provedení bytu. 
 

 

5) Předpřejímka bytové jednotky  

 Abychom předešli případným nesrovnalostem při samotné přejímce bytové jednotky a 

nezdržovali tak Vaše možné nastěhování, zajišťujeme předpřejímací technickou prohlídku 

bytu. Jde vlastně o návštěvu téměř hotového bytu, kdy máte možnost zkontrolovat kvalitu 

provedení a je tak dostatek prostoru pro odstranění případných nesrovnalostí či závad. 
 

 

6) Podpis kupní smlouvy 

 Po dokončení stavby, vydání kolaudačního souhlasu, přidělení čísla popisného a po 

doplacení kupní ceny bytové jednotky v plné výši podepíšeme kupní smlouvu, podáme 

návrh na vklad vlastnického práva na katastrální úřad a byt Vám tak bude převeden do 

osobního vlastnictví.   
 

 

7) Přejímka bytové jednotky  

 Po doplacení kupní ceny bytové jednotky v plné výši, v souladu s podepsanou Kupní 

smlouvou, dojde k protokolárnímu předání a převzetí Vašeho nového bytu a následně již 

nic nebude bránit nastěhování a užívání nového bytu. 
 


