
 

LEXICON REALITY 
 
 

   

Záznam o prohlídce nemovitosti 
 
Makléř zastupující ………………………………………… 
 
Rodinný 
 domek 

Chata 
Chalupa 

Parcela Byt 
0+1 

Byt 
1+1,1+ 

Byt 
2+1,2+ 

Byt 
3+1,3+ 

Byt 
4+1,4+ 

Jiné 

 
Identifikace nemovitosti 

Ulice ………………………………..…………………………………………………............... 
Č.p. …………………………………………………………………………………………….. 
Město …………………………………………………………………………………............... 
Katastrální území…………………………………….LV……………………………………… 
Majitel (é)………………………………………………………………………………………. 
Nabídková cena ………………………………………………………………………………… 
 

Zájemce(i) 
Jméno ………………………………….……………………………………………………….. 
Příjmení ………………………………………………………………………………………… 
Bydliště ………………………………………………………………………………………… 
Mobilní telefon ………………………………………………………………………………… 
Jiný kontakt…………………………………………………………………………………….. 
 
NEMOVITOST:      Cena odpovídá?   ANO - NE                    Líbí se?     ANO - NE  
 
 
Odkud jste se o nás dozvěděl(a):                             

 

……………………………………………………………….…… 

 
 
 
V …………………………dne……………..…..…………………          
                                                                                                      (měsíc slovy)    
 

 
                                                                                                             Podpis zájemce(ů): 

 

                                                                                                  …………………………………                           

LEXIREAL s.r.o.  
Bělohorská 269/19, 169 00 Praha 6, Zastoupená Vojtěchem 
Moravcem, jednatelem 
IČ: 289 78 072 
DIČ: CZ289 78 072 
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze oddíl C, vložka 157361 



 

LEXICON REALITY 
 
 

 
 
 

Prohlášení zástupce strany prodávající 
 

 Identifikace zástupce strany prodávající: 
 
….......................................................................... 
…......................................................................... 
…......................................................................... 
 
Svým podpisem stvrzuji, že zájemce o nemovitost, který je uveden na přední straně tohoto dokumentu, 

byl doporučen společností LEXIREAL s r.o., a v případě, že dojde k úspěšnému prodeji výše uvedené 

nemovitosti, se zavazuji k vyplacení provize společnosti LEXIREAL  s r.o. za zprostředkování.                      

Obchodní podmínky 
 
1 Vlastník nemovitosti se zavazuje, že v případě, dojde-li k uzavření kupní smlouvy se zájemcem, 

jehož identifikace je zaznamenána na přední straně tohoto záznamu o prohlídce nemovitosti, vyplatí 
společnosti LEXIREAL s r.o. smluvenou provizi ve výši………………………… Kč z kupní ceny – 
(buď Kč nebo % z kupní ceny), za zprostředkování prodeje nemovitosti uvedené na přední straně 
tohoto záznamu o prohlídce nemovitosti. 

2 Vlastník nemovitosti se zavazuje neuzavřít se zájemcem, jehož identifikace je zaznamenána na 
přední straně tohoto záznamu o prohlídce nemovitosti, kupní smlouvu bez vědomí společnosti 
LEXIREAL s r.o. nebo bez přítomnosti jejího zástupce. 

3 V případě, že vlastník nemovitosti poruší svou povinnost zakotvenou v čl. 2 těchto obchodních 
podmínek, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny za nemovitost 
uvedenou na přední straně tohoto záznamu o prohlídce nemovitosti. 

4 Společnost se zavazuje nakládat se všemi informacemi získanými od zástupce strany prodávající 
jako s informacemi důvěrnými a bez jejího souhlasu se zdrží jakéhokoliv nakládání s nimi. 

 
 
 

V ………………………………………dne………………………….…………………..             
                                                                                                                                                       (měsíc slovy)    
 

 

Podpis (zástupce) majitele nemovitosti: ………………………................... 
 
 
Podpis zástupce společnosti: …................................................................  
 
 


