Dodatek č. XX ke Smlouvě o zprostředkování a poskytování
služeb č. XXXXXX ze dne xxxxxx
(dále jen „Dodatek“) uzavřený níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami,
jež se dohodly, že dle ustanovení § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) se tento jejich závazkový vztah bude řídit
obchodním zákoníkem.
M&M Reality holding a. s.
se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2 PSČ 110 00
IČ: 274 87 768, DIČ: CZ 274 87 768
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14537
zastoupený makléřem .......................................................................KK.........
jako „Zprostředkovatel“
a
Jméno a příjmení:.........................................................................
Rodné číslo:......................................................
Trvale bytem:.......................................................................................................
Telefon:............................................... Email:.....................................................
a
Jméno a příjmení:.........................................................................
Rodné číslo:......................................................
Trvale bytem:.......................................................................................................
Telefon:............................................... Email:.....................................................
dále jako „Klient“.
Čl. I
Předmět Dodatku
Klient tímto pověřuje Zprostředkovatele zveřejněním prodávané nemovitosti na dražebním
serveru www.mmdrazby.cz a prodejem nemovitosti provedením dražby dobrovolné.
Zprostředkovatel je oprávněn nemovitost dále nabízet způsobem, jak bylo smluvně ujednáno,
s tím, že bude nemovitost prezentovat jako určenou k dražbě dobrovolné.
Čl. II
Smluvní ujednání
1. Není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak, všechna ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají
v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly na změně kupní ceny předmětu Smlouvy (dále – kupní cena =
vyvolávací cena). Tato byla stanovena na částku ..................,-Kč (slovy:
............................................... korun českých) vč. dohodnuté zprostředkovatelské provize ve
výši:
.................................,-Kč (slovy: ..................................................... korun českých)
anebo
........% (slovy: ................................................%) z ceny dosažené vydražením*).
*) nehodící se škrtněte

V rámci dražebního jednání bude kupní cena navyšována účastníky dražby.
3. Smluvní strany se dohodly, že dražba bude vyhlášena nejdříve 20, nejpozději 60 dní od
podpisu tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení doby trvání této Smlouvy a to na:
dobu určitou ...................měsíců (minimálně 2 měsíce od posledního možného termínu konání
dražby).
5. Dražba se bude konat dne ..................................
6. Smluvní strany se dohodly, že Klient uhradí znalecký posudek Předmětu převodu, který je
nezbytnou součástí Dražební vyhlášky. Smluvní strany se dohodly, že tuto částku, která bude
předem dohodnuta, započte Zprostředkovatel z kupní ceny, kterou obdrží od Vydražitele.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné
vůle, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s
platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdržela po podpisu jedno vyhotovení.
2. Vše, co není upraveno tímto Dodatkem, se i nadále řídí výše uvedenou Smlouvou.

V .........................................dne...............................

....................................................................
za Zprostředkovatele

*) nehodící se škrtněte

...............................................................
za Klienta

