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ADVOKÁTI  /  ATTORNEYS  /  RECHTSANWÄLTE 

telefon: (+420) 533 555 353 
email: info@springwalk.cz 

web: www.springwalk.cz 

 

Smlouva o advokátní úschově 

uzavřená dle ust. § 2402 a § 2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

I. Smluvní strany. 

1. manželé 

Michal Petrželka, nar. 31. 10. 1990, 

bytem Týnec, Hlavní 244, PSČ: 691 54, 

a 

 Jana Petrželková, nar. 27. 7. 1989 

 bytem Mikulčice, Těšice 92, PSČ: 696 19, 

 dále rovněž jen jako „Oprávněný“ 

a 

2. Jméno Příjmení, nar. XXX, 

 bytem XXX, 

dále rovněž jen jako „Uschovatel“ 

a 

3. Mgr. Viktor Procházka, advokát, 

zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 15000, 

Spring Walk advokátní kancelář s.r.o., 

 se sídlem Brno, Veselá 169/24, PSČ: 602 00, 

 dále rovněž jen jako „Schovatel“ 

uzavírají tuto Smlouvu o advokátní úschově dle ust. § 2402 a § 2430 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění: 

II. Účel smlouvy. 

1. Oprávněný je vlastníkem následujících nemovitých věcí: 

- pozemek p.č. 475, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Týnec, 

č.p. 244, rodinný dům,  

vše nacházející se v katastrálním území Týnec na Moravě [772321], 

vše dále v textu souhrnně jen jako „Nemovité věci“. 

2. Uschovatel má zájem nabýt vlastnické právo k výše uvedeným Nemovitým věcem a za tímto 

účelem uzavřel s Oprávněným kupní smlouvu, jejímž předmětem je úplatný převod 

vlastnického práva k těmto nemovitým věcem (dále rovněž jen jako „Kupní smlouva“). 
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3. Za účelem zajištění převodu vlastnického práva a zajištění zaplacení kupní ceny uzavírají 

účastníci tuto Smlouvu o advokátní úschově. 

III. Předmět smlouvy. 

1. Uschovatel složí nejpozději do XX dnů ode dne podpisu této smlouvy částku ve výši 

XXX,- Kč na účet Schovatele č. ú. XXX/XXX, pod variabilním symbolem 5110041. 

2. O připsání jakékoliv částky vystaví Schovatel účastníkům smlouvy na jejich žádost písemné 

potvrzení. 

3. Schovatel je povinen na žádost kteréhokoliv z účastníků smlouvy sdělit tomuto účastníku 

aktuální výši prostředků na účtu úschovy. 

4. Účastníci smlouvy sjednávají, že Schovatel shora uvedenou částku do úschovy přijme a za 

podmínek a způsobem uvedeným níže vyplatí. 

5. Schovatel se zavazuje vyplatit úschovu výhradně způsobem uvedeným v čl. V. této smlouvy. 

6. Dnem převzetí do úschovy se rozumí den připsání částky na účet Schovatele. 

7. Úschova se sjednává na dobu do vyplacení, případně vrácení všech částek dle čl. V. této 

smlouvy. 

IV. Správa úschovy. 

1. Schovatel se zavazuje svěřené prostředky přijmout, řádně opatrovat a vyplatit pouze 

v souladu s touto smlouvou. 

2. Schovatel se zavazuje vést svěřené prostředky na odděleném účtu a zavazuje se s nimi 

nakládat pouze k účelu stanovenému touto smlouvou a s péčí řádného hospodáře v souladu 

s touto smlouvou. 

3. Do převodu vlastnického práva k nemovitým věcem specifikovaným v čl. II. této smlouvy 

jsou složené prostředky vlastnictvím Uschovatele. 

4. Schovatel neodpovídá za jednání třetích subjektů ani za okolnosti, které nezavinil. 

5. Schovatel odpovídá za škodu vzniklou zaviněným porušením jeho povinnosti z této 

smlouvy. 

V. Uvolnění úschovy 

1. Není-li níže uvedeno jinak, bude úschova uvolněna způsobem předvídaným v tomto článku 

na základě předložení originálů nebo úředně ověřených kopií níže uvedených listin, a to 

kteroukoliv ze stran smlouvy, není-li níže uvedeno jinak. 



Smlouva o advokátní úschově. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

- 3 - 

 

2. Schovatel nejdříve po složení částky dle čl. III. odst. 1 této smlouvy složenou částku vyplatí 

následujícím způsobem: 

částku ve výši XXX,- Kč vyplatí Schovatel na účet č. XXX/XXX, 

to vše do 7 pracovních dnů od předložení výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí 

nebo vyrozumění o provedení vkladu, z nichž bude vyplývat, že nemovité věci specifikované 

v čl. II odst. 1 této smlouvy včetně všech součástí a příslušenství jsou ve vlastnictví 

Uschovatele a z tohoto výpisu listu vlastnictví bude plynout, že tyto nemovité věci jsou bez 

zápisů práv odpovídajících věcnému břemeni, zástavních a jiných práv třetích osob, a bez 

jiných poznámek či plomb, vyjma práv uvedených v Kupní smlouvě a práv vzniklých 

přičiněním Uschovatele. 

3. Nedojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na základě Kupní 

smlouvy do XX. XX. XXXX, je Schovatel povinen zaslat veškeré peněžní prostředky zpět 

na účty, ze kterých mu byly částky do úschovy odeslány ve výších, v jakých byly částky na 

účet úschovy připsány. 

4. O vyčerpání celé částky složených prostředků, případně o vrácení prostředků dle tohoto 

článku smlouvy, vydá Schovatel ostatním účastníkům písemné potvrzení na základě jejich 

písemné žádosti. 

VI. Úschova listin. 

1. Oprávněný a Uschovatel současně při podpisu této smlouvy ukládají do úschovy 

u Schovatele následující listiny: 

- 1 (jeden) originál Kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy. 

2. Listiny uschované dle tohoto článku smlouvy doručí Schovatel příslušnému katastrálnímu 

úřadu spolu s návrhem na vklad vlastnického práva, a to nejpozději do 5 pracovních dnů 

po splnění následujících podmínek: 

- do advokátní úschovy bude složena částka dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

- Schovateli bude předloženo potvrzení o tom, že byla uhrazena část kupní ceny dle 

čl. IV. odst. 2 písm. x) Kupní smlouvy. 

3. Strany smlouvy jsou si povinny vzájemně poskytnout veškerou potřebnou součinnosti 

k vydání a převzetí listin dle předchozího odstavce této smlouvy. 

4. Nedojde-li k okolnostem podmiňujícím uvolnění listin z úschovy do XX. XX. XXXX, je 

povinen Schovatel veškeré uložené listiny zničit. O zničení listin pořídí Schovatel protokol a 

zašle jej na vyžádání ostatním účastníkům této smlouvy. 

VII. Společná ujednání. 

1. Strany této smlouvy shodně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že úschovní účet je 

úročen sazbou dle aktuálních obchodních podmínek příslušné banky a souhlasí s tím, že 

Komentář [A1]: Vyplacení úvěru 
prodávajících u RB a.s. 
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případné úroky z peněžních prostředků, které jsou předmětem úschovy za dobu jejich 

úschovy dle této smlouvy, náleží Schovateli jako část odměny za předmětnou úschovu. 

2. Strany této smlouvy shodně prohlašují, že byly informovány Schovatelem o povinnostech, 

které pro schovatele vyplývají ze stavovských předpisů (Usnesení představenstva ČAK ze 

dne 11. 9. 2008) a ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, a to zejména o povinnosti advokáta identifikace a 

kontroly klienta, uchovávání informací a oznamování podezřelého obchodu. Za tímto 

účelem poskytují Schovateli souhlas s pořízením fotokopie dokladu totožnosti. 

3. Poplatek za vedení účtu úschovy je povinen hradit Schovatel. 

VIII. Závěrečná ujednání. 

1. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a 

vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a tuto skutečnost stvrzují 

svými podpisy na této smlouvě. 

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky uzavřenými všemi 

stranami smlouvy. 

3. Všechna ujednání a podmínky smluvních stran v této smlouvě se budou vztahovat a budou 

právně závazné pro právní nástupce příslušných smluvních stran a budou je zavazovat, jako 

by byli v této smlouvě jmenováni a vyjádřeni. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech účastníků smlouvy. 

5. Smlouva byla sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom 

vyhotovení smlouvy, jedno vyhotovení je určeno pro potřeby financující banky. 

V ______________________ dne __.__.____ 

 

 

..................................................... 

Michal Petrželka 

 

 

..................................................... 

Jana Petrželková 

 

 

..................................................... 

XXX 

 

 

..................................................... 

Mgr. Viktor Procházka 

advokát 

 

Komentář [A2]: V případě financování 
úvěrem POČET ÚČASTNÍKŮ +2, v případě 
financováním bez banky POČET ÚČASTNÍKŮ 
+1 


