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DOHODA O ÚSCHOVĚ  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
mezi 

 
Agrodružstvo Zábřeh, IČO: 47673656 
se sídlem Zábřeh, Dvorská 853/19a, PSČ: 789 01 
zastoupené Ing. Bohuslavem Steidlem, předsedou představenstva  
 (dále jen „budoucí prodávající“ nebo „příjemce“) 
 
a 
 
zájemce _________ 
bytem __________________, PSČ: _________ 
(dále jen „budoucí kupující“ nebo „uschovatel“)  
 
a 
 
Mgr. Petra Hrachy, advokátka 
se sídlem Brno, Cihlářská 19, 602 00 
IČO: 662 41 316 
dále jako „schovatel“  

takto: 
 

I. 
Budoucí prodávající a budoucí kupující uzavřeli dne ___________ Smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě, kde budoucím předmětem prodeje a koupě jsou nemovité věci zapsané v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk na 
listu vlastnictví č. 61 pro kat. území Jestřebíčko, obec Jestřebí, okres Šumperk jako 
- pozemek parc. č. st. 69 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 145 (jiná 
stavba),  
- pozemek parc. č. st. 70/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(zem. stavba), 
- pozemek parc. č. st. 71 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (zem. 
stavba),  
- pozemek parc. č. st. 72/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba),  
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- pozemek parc. č. st. 74 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná 
stavba),  
- pozemek parc. č. st. 77/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(zem. stavba),  
- pozemek parc. č. st. 79 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (zem. 
stavba),  
- pozemek parc. č. st. 80/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(zem. stavba),  
- pozemek parc. č. st. 82/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba),  
- pozemek parc. č. st. 87 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná 
stavba),  
- pozemek parc. č. st. 88 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná 
stavba),  
- pozemek parc. č. st. 102 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba),  
- pozemek parc. č. st. 114 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba),  
- pozemek parc. č. st. 129 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če 
(jiná stavba),  
- pozemky parc. č. 147/3, parc. č. 147/4, parc. č.  149/2, parc. č. 149/5, parc. č. 149/6, parc. č. 
149/7, a parc. č. 149/8 
(dále také jen „nemovité věci“) za dohodnutou kupní cenu ve výši ………………………….- Kč (slovy: 
………………………………………………. korun českých). 
 

II. 
2.1 V rámci právní jistoty o tom, že druhá (zbývající) část kupní ceny ve výši ……………………………- Kč 

(slovy: korun českých) za nemovité věci bude uhrazena řádně a včas, zavazuje se budoucí 
kupující uhradit částku ve výši …………………………..,- Kč (slovy: …………………………… korun 
českých) z vlastních zdrojů do advokátní úschovy Mgr. Petry Hrachy, advokátky se sídlem 
v Brně, Cihlářská 19 na speciální účet vedený u UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, 
a.s. číslo: 450151164/2700 nejpozději do ……………………. 
 

2.2 Schovatel se zavazuje výše uvedené finanční prostředky do advokátní úschovy přijmout a 
zavazuje s nimi naložit výlučně v souladu s ujednáním v této dohodě. Složením částky ve výši 
……………………………,- Kč (slovy: …………………………………….. korun českých) do advokátní úschovy 
podle této dohody, je splněna povinnost budoucího kupujícího zaplatit druhou (zbývající) část 
kupní ceny podle smlouvy specifikované v článku I. této smlouvy.  
 

2.4 V případě, že výše uvedené finanční prostředky ve výši ………………………………,- Kč (slovy: 
……………………………………………… korun českých) nebudou složeny do advokátní úschovy 
nejpozději do ……………….., tato dohoda k následujícímu dni, tj. ke dni ………………….. zaniká. 

 
III. 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že složená kupní cena ve výši …………………………………,- Kč (slovy: 
……………………………………………… korun českých) bude vyplacena budoucí prodávající 
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z advokátní úschovy na bankovní účet prodávající vedený u Komerční banky, a.s., číslo: 
5895230247/0100 nejpozději do sedmi dnů poté, co bude schovateli předložen výpis z 
katastru nemovitostí, na kterém bude jako vlastník nemovitých věcí, jež jsou specifikované v 
článku I. této dohody zapsána budoucí kupující, a na kterém nebude zapsáno jakékoliv 
omezení vlastnického práva, zejména zástavní práva, práva odpovídající věcnému břemeni, 
předkupní práva ani jakákoliv omezení dispozičních práv například v důsledku nařízení 
exekuce na majetek prodávajícího, vyjma věcného břemene spočívající v právu umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní vedení NN, venkovní 
vedení NN a betonové podpěry, provádět obnovu, výměnu a modernizaci dle smlouvy o 
zřízení věcného břemene ze dne 22.10.2018 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 
(V-8636/2018-809), které vázne na pozemcích parc.č. 147/3, parc.č. 149/2 a parc.č. 149/5 
v kat. území Jestřebíčko a vyjma jakýchkoliv jiných typů řízení týkající se budoucí kupující. 
 

IV. 
4.1 Úschova se zřizuje na dobu od podpisu této dohody do dne vydání složené částky za 

podmínek specifikovaných v článku III. této dohody nejpozději však do 15.2.2023. 
 

V. 
5.1 V případě zamítavého rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního 

pracoviště Šumperk ohledně zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podle 
kupní smlouvy uzavřené mezi příjemcem jako prodávajícím a uschovatelem jako kupujícím, 
jejímž předmětem jsou nemovité věci, se smluvní strany zavazují učinit všechny kroky k tomu, 
aby mohl být podán nový návrh na zápis vkladu vlastnického práva k předmětu kupní smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
 

5.2 V případě, že schovateli bude předloženo pravomocné rozhodnutí příslušného katastrálního 
úřadu o tom, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva ve prospěch uschovatele, jako 
kupující, na základě předmětné kupní smlouvy na nemovité věci specifikované v článku I. této 
dohody byl zamítnut nebo, že toto řízení bylo zastaveno a mezi účastníky této dohody nebude 
sjednán dodatek k této dohodě, kterým by byly podmínky úschovy změněny, je schovatel 
povinen vrátit složenou částku z úschovy tak, že částku složenou do úschovy odešle na účet, 
ze kterého byly finanční prostředky na úschovní účet připsány.  

 
VI. 

6.1 Uschovatel čestně prohlašuje a podpisem této dohody potvrzuje, že prostředky, které složil či 
složí do úschovy ke schovateli, jak je shora uvedeno, jsou prostředky, které nepochází z 
výnosů z trestné činnosti a že úschova není legalizací výnosů z trestné činnosti ve smyslu 
zákona č. 253/2008 Sb.  
 

6.2 Příjemce předmětu úschovy čestně prohlašuje a podpisem této dohody potvrzuje, že předmět 
prodeje nebyl nabyt prostřednictvím trestné činnosti, a to žádným způsobem ve smyslu 
zákona č. 253/2008 Sb. 

 

6.3 Příjemce a uschovatel čestně prohlašují, že byli před podpisem této dohody o úschově 
informováni schovatelem o jeho povinnostech, které vyplývají z právních a stavovských 
předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.  
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6.4 Pokud nebylo v této dohodě ujednáno jinak, řídí se tato dohoda příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a zákonem o advokacii.  
 

6.5 Odměnu schovatele za úschovu podle této dohody hradí v plném rozsahu příjemce. 
 

6.6 Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom 
vyhotovení. Jakékoliv změny a doplňky týkající se obsahu této dohody lze provést pouze 
písemným dodatkem, vyhotoveným na jedné listině a podepsaným všemi smluvními stranami. 
 

VII. 
7.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle a po přečtení nežádají změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
 
Dne _____________ 
 
Budoucí prodávající:                      Budoucí kupující:  

 
 
____________________________    ____________________________ 
Agrodružstvo Zábřeh                                                                                                
zast. Ing. Bohuslav Steidl     
předseda představenstva     
      

 
Schovatel: 
 
 
____________________________ 
Mgr. Petra Hrachy 


