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VZOR - SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky 

 
 
// 
 

(dále také jen “oprávněný“ v jednotném čísle mužského rodu) 
 

 
a 
 
 
 
 

// 
 

(dále také jen “složitel“ v jednotném čísle mužského rodu)  
 
 
 

a 
 
 

Mgr. Zdeněk Jedlička, advokát, se sídlem Masarykovo nám. 65, 79852 Konice, evid. č. ČAK 11190 
 

(dále také “schovatel“) 
 

 
(oprávněný, složitel a schovatel dále společně označováni též jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“) 
 
 

I. 
 Složitel a oprávněný prohlašují, že dnešního dne uzavřeli kupní smlouvu (dále jen “KS“), jejímž 
předmětem je převod níže uvedených nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví oprávněného do výlučného 
vlastnictví složitele:  
  
 

• // 
• // 
• //  
(to vše dále také jen “Nemovitost“).  
 

 
 
(dále také jen “Předmětné břemeno“).----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

II. 
Složitel a oprávněný si v KS sjednali kupní cenu za Nemovitost ve výši celkem // 
 dále také jen “Skládaná KC“ -  zaplatí kupující prodávajícímu z vlastních zdrojů jejím 

složením do advokátní úschovy u Mgr. Zdeňka Jedličky, advokáta, se sídlem Masarykovo nám 65, 
79852 Konice, pob. BEA Centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc, evidovaného u ČAK pod 
číslem 11190 (tedy schovatele) na účet číslo 115-7775010257/0100, pod variabilním symbolem 835314, 
kdy toto složení bude provedeno zasláním odpovídajících částek z bankovního účtu (či účtů) vedeného 
(vedených) na jméno složitele, a to  
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• částkou // Kč (slovy: //) do // dnů ode dne podpisu KS posledním z účastníků, a  
 

• částkou /ú Kč (slovy: //) do // 
 

 

Tato povinnost složitele je splněna připsáním těchto částek v plné výši a ve sjednaném termínu na shora 
uvedený úschovný účet schovatele.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

III. 
3. 1. Touto smlouvou pověřují složitel a oprávněný správou Skládané KC schovatele a v souladu se 
vzájemnou dohodou udělují schovateli neodvolatelný příkaz k její výplatě následovně:   

Skládanou KC vyplatí schovatel oprávněnému na jeho účet // pod VS // a to nejpozději do sedmi 
pracovních dní ode dne, kdy mu bude oprávněným nebo složitelem předložen výpis z katastru 
nemovitostí, ze kterého bude vyplývat výlučné vlastnictví složitele ke shora specifikované jednotce č. 
411/28, přičemž v části B, C a D listu vlastnictví číslo 1134 pro k.ú. Povel (respektive LV na němž bude 
tato jednotka zapsána) nebudou zapsána žádná práva třetích osob k Nemovitosti, vyjma Předmětného 
břemene, a dále vyjma případných zápisů zřízených z důvodu na straně složitele, přičemž tento výpis z 
katastru nemovitostí nesmí obsahovat žádné zápisy poznámek ani zápisy odkazující na probíhající řízení – 
to vše (zmíněné zápisy poznámek a zápisy odkazující na probíhající řízení) z důvodu na straně oprávněného 
či v souvislosti s ním. 

 

3. 2. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že částky složené dle této smlouvy do advokátní úschovy 
nejsou úročeny, a výslovně prohlašují, že si nečiní vůči schovateli nárok na úrokové výnosy z částek 
složených v jeho prospěch.  
 

3. 3.  Smluvní strany si ujednaly, že v případě, že nedojde ke složení Skládané KC v celé výši do úschovy 
schovateli dle této smlouvy nejpozději do čtyřech měsíců ode dne účinnosti této smlouvy, odešle schovatel 
do 10-ti pracovních dnů finanční prostředky, které byly případně do úschovy složeny, zpět na bankovní 
účty, ze kterých byly tyto finanční prostředky do úschovy zaslány - dále jen “účty pro vrácení“. Vrácením 
finančních prostředků na účty pro vrácení dle předchozí věty tato smlouva zanikne. 

3. 4.  Smluvní strany si ujednaly, že dojde-li k oprávněnému odstoupení od uzavřené kupní smlouvy o 
převodu Nemovitosti mezi oprávněným jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím (dále jen “kupní 
smlouva“) a kupní smlouva zanikne, nebo nebude-li proveden vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí dle kupní smlouvy a návrh na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí bude zamítnut, je schovatel povinen vrátit přijaté plnění složiteli na účty pro vrácení, a to do 
10-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti složitele o vrácení složených finančních prostředků 
s ověřeným podpisem - a to doručení do vlastních rukou schovatele formou doporučené poštovní zásilky 
s dodejkou – doložené originály listin prokazujícími naplnění skutečnosti rozhodné pro výplatu složené 
kupní ceny složiteli. V těchto případech bude složená část kupní ceny schovatelem vrácena složiteli pouze 
za předpokladu, že již nedošlo ze strany schovatele k vypořádání kupní ceny nebo její části dle bodu 3.1. 
této smlouvy, nebo nedošlo k opětovnému podání návrhu na vklad vlastnického práva složitele 
k Nemovitosti do katastru nemovitostí.  

3. 5. Smluvní strany si ujednaly, že jestliže nejpozději do osmi měsíců ode dne účinnosti této smlouvy 
nebudou schovateli předloženy dokumenty, jak je specifikováno v bodě 3.1. této smlouvy, vrátí schovatel 
do 10-ti pracovních dnů složené finanční prostředky na účty pro vrácení, to ovšem pouze v případě, že u 
katastrálního úřadu nebude probíhat vkladové řízení ohledně Nemovitosti, jehož účastníkem bude složitel. 
Vrácením finančních prostředků na účty pro vrácení dle předchozí věty tato smlouva zanikne. 
 

3. 6.  Složitel a oprávněný prohlašují, že byli schovatelem seznámeni s Usneseními představenstva České 
advokátní komory č. 7/2004 ze dne 28. června 2004 - o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného 
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majetku klienta advokátem a č. 2/2008 ze dne 11.09.2008 - kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech 
advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a rovněž s příslušnými ust. zmiňovaného 
zákona. Složitel svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl schovatelem informován o povinnostech, 
které mu vyplývají z právních a stavovských předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IV. 

 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy posledním 
z účastníků. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do vypořádání peněžních částek 
specifikovaných v bodě 3. 1. této smlouvy. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž 
jedno vyhotovení obdrží každý z účastníků. Smluvní strany si ujednaly, že veškeré změny této smlouvy jsou 
možné pouze písemnou formou. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich veškerá – i 
předsmluvní - ujednání týkající se jejího předmětu, účelu, jakož i smluvních podmínek, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tuto po vzájemném projednání uzavírají dle své pravé a svobodné vůle, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
V Olomouci dne ………………         V Olomouci dne ………………       V Olomouci dne ……………… 
 
 
 
 
//      
 


