
 

 

 

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ  

 (dále jen „Smlouva o úschově“) 

 

Smluvní strany: 

 

…………………………....., 

r. č./IČO ………………….., 

bytem/se sídlem ……………………………………… 

dále jen „Složitel“ 

 

a 

 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace,  

IČO: 00064459 

se sídlem U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 

zastoupená Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 

dále jen „Oprávněný č. 1“  

a 

Hlavní město Praha, 

IČO: 00064581 

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

korespondenční a fakturační adresa: Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města 

Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10 

zastoupené Mgr. Klárou Šebkovou, na základě pověření 

dále jen „Oprávněný č. 2“  

a 

Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Praha - 

Strašnice 

IČO: 44846347 

Ke Strašnické 1000/10, 100 00 Praha 10 

zastoupená P. Mgr. Karlem Kočím, farářem 

dále jen „Oprávněný č. 3“ 

Oprávněný č. 1, Oprávněný č. 2 a Oprávněný č. 3 společně dále též jen „Oprávnění“ 

 

a 

 

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. 

se sídlem Rybná 9, 110 00 Praha 1 

IČ: 285 24 021 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 147864 

jednající Prof. JUDr. Janem Křížem, advokátem a jednatelem  

dále jen „Advokát“  

 

se dohodly takto: 
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I. Úvodní ustanovení 

 

1. Složitel se na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uzavřené dne …………….. 

mezi Složitelem, jako budoucím kupujícím a Oprávněnými, jako budoucími 

prodávajícími (dále jen „Smlouva o smlouvě budoucí“),  zavázal složit do úschovy 

Advokáta finanční částku ………………………..,-Kč (slovy: 

…………………………………………….. korun českých) (dále jen „Částka 

úschovy“), a to nejpozději v termínu do …………………… (dále jen „Termín složení“). 

 

2. Oprávnění jsou podílovými spoluvlastníky dále uvedených nemovitostí v katastrálním 

území Záběhlice, obec Praha, a to: 

bytové jednotky č.2814/7 (dále jen „Jednotka“), s níž je dále spojen 

podíl na společných částech budovy č. p. 2812, 2813, 2814, 2815, 2816 

a na pozemcích parc. č. 2225/25, 2225/26, 2225/27, 2225/28 a 2225/29  

(dále společně jen „Předmět koupě“). 

  

3. Složení Částky úschovy do Termínu složení je dle Smlouvy o smlouvě budoucí 

podmínkou vzniku povinnosti Oprávněných k uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupní 

smlouva“), jejímž předmětem je smluvní převod Předmětu koupě z Oprávněných na 

Kupujícího za kupní cenu ve Smlouvě u smlouvě budoucí rovněž specifikovanou (dále 

jen „Kupní cena“).  

 

4. Kopie smlouvy o smlouvě budoucí tvoří přílohu této Smlouvy o úschově.  

 

 

II. Úschova finančních prostředků 

 
1. Složitel se zavazuje složit celou Částku úschovy do advokátní úschovy Advokáta na jeho 

účet úschovy č. 210 996 9519/2700 nejpozději do Termínu úschovy.  

 

2. V případě, pokud celá Částka úschovy nebude připsána na účet Advokáta specifikovaný 

v odst. 1 tohoto článku nejpozději do Termínu úschovy, tato smlouva se bez dalšího ruší. 

Toto ustanovení má charakter rozvazovací podmínky sjednané všemi účastníky této 

Smlouvy o úschově. 

 

3. Advokát se podpisem této Smlouvy o úschově zavazuje vyplatit celou složenou Částku 

úschovy za podmínek v této Smlouvě o úschově dále sjednaných. 

 

 

III. Vyplacení složené Částky úschovy  

 

1. Advokát je povinen vydat celou Částku úschovy složenou do jeho úschovy dle čl. II. 

odst. 1 této Smlouvy, takto: 

a) Celou Částku úschovy je povinen vydat Oprávněným do deseti (10) pracovních dnů 

poté, kdy Složitel nebo kterýkoliv z Oprávněných předloží Advokátovi originál 

výpisu z katastru nemovitostí příslušného listu vlastnictví (dále též jen „Listina“), 

v němž Složitel bude v části A LV zapsán jako výlučný vlastník Jednotky a kde v 

části C a D LV nebudou k Jednotce v katastru nemovitostí zapsána žádná právní 
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omezení a ani se zde nebudou nacházet upozornění o změně právních vztahů 

týkajících se Jednotky, vyjma těch omezení a těch upozornění, které by zřídil nebo 

které by způsobil Složitel nebo které by byly zřízeny ve prospěch Složitele. 

b) Nebude-li Listina předložena v souladu s ustanovením ad a) tohoto odstavce 

nejpozději do ………………….., bude Částka úschovy vrácena Složiteli formou 

bezhotovostního převodu na účet, z něhož byla Částka úschovy do úschovy Advokáta 

poukázána. 

 

2. V případě vzniku povinnosti Advokáta k vydání Částky úschovy Oprávněným dle 

ustanovení ad a) odst. 1 tohoto článku Smlouvy o úschově, je Advokát povinen vydání 

Částky úschovy Oprávněným realizovat takto: 

a) jednu třetinu Částky úschovy poukázat bezhotovostním převodem na účet 

Oprávněného č. 1 č. ú. ……………………/……. s uvedením variabilního 

symbolu ………………….., a dále 

b) jednu třetinu Částky úschovy poukázat bezhotovostním převodem na účet 

Oprávněného č. 2 č. ú. 080004-0005157998/6000 s uvedením variabilního 

symbolu ………………….., a dále 

c) jednu třetinu Částky úschovy poukázat bezhotovostním převodem na účet 

Oprávněného č. 3 č. ú. 283641309/0800 s uvedením variabilního symbolu 

…………………… 

 

  

IV. Další ujednání 

 

1. Oprávnění a Složitel se zavazují, že Advokátovi nepředloží požadavek na vyplacení 

finančních prostředků z úschovy, který by byl v rozporu s ujednáními této Smlouvy o 

úschově. 

 

2. Účastníci Smlouvy o úschově prohlašují a svým podpisem na této smlouvě stvrzují, že 

byli Advokátem poučeni o veškerých příslušných právech a povinnostech, které 

vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění 

pozdějších předpisů) včetně předpisů stavovských (zejména usnesení představenstva 

ČAK ze dne      11. 9. 2008, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a 

postupu kontrolní rady ČAK ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). 

 

3. Advokát se zavazuje, že advokátní úschova peněz bude po celou dobu trvání úschovy 

uložena na zvláštním účtu výše uvedeném a s touto advokátní úschovou nebude mimo 

rámec podmínek této smlouvy nijak nakládáno. Advokát prohlašuje, že splňuje podmínky 

pro provádění úschov stanovené usnesením představenstva České advokátní komory č. 

7/2004 ze dne 28. června 2004, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného 

majetku klienta advokátem, a že plní svoji ohlašovací a informační povinnost 

prostřednictvím elektronické knihy úschov. 

 

4. Účastníci Smlouvy o úschově se dohodli, že případné úroky vzniklé ze složení Kupní 

ceny na účtu úschovy náleží Advokátovi jako součást odměny. 

 

5. Náklady spojené s úschovou u Advokáta hradí Oprávnění, a to každý jednou třetinou. 
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V. Závěrečná ujednání 

 

1. Tato Smlouva o úschově nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky. 

 

2. Advokát prohlašuje, že výše uvedený účet úschovy je vyčleněn výlučně pro účely 

úschovy dle této Smlouvy o úschově. 

 

3. Účastníci této Smlouvy o úschově prohlašují, že si Smlouvu o úschově před jejím 

podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 

jejího podpisu. 

 

5. Smluvní strany si jsou vědomy, že jsou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinny spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Oprávněný č. 1 i Oprávněný č.2 jsou vázáni 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy, 

případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Oprávněného č.1 v registru 

smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně 

osobních údajů ve smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této 

smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku 

na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují 

za obchodní tajemství. 

 

7. Tato Smlouva o úschově může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 

všemi účastníky této Smlouvy o úschově. 

 

8. Tato Smlouva o úschově je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu 

obdrží každý z účastníků. 
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9. Přílohou této Smlouvy o úschově je kopie Smlouvy o smlouvě budoucí. Tato příloha tvoří 

nedílnou součást Smlouvy o úschově. 

 

 

V Praze, dne ………………….. 

 

 

 

 

Složitel:      

 

 

______________________     

       

 

Oprávněný č. 1:           

 

 

______________________     

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

 

Oprávněný č. 2:           

 

 

______________________     

Hlavní město Praha 

 

 

Oprávněný č. 3:           

 

 

______________________     

Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Praha Strašnice 

 

Schovatel: 

 

 

_____________________________ 

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. 

Prof. JUDr. Jan Kříž, advokát 

 


