SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ
o převzetí peněžních prostředků do advokátní úschovy
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky) :
1/

Mgr. Ing. Pavel Musil, advokát,
se sídlem Chomutov, Škroupova 1325/34, PSČ: 43001, IČO:66253161, evid.č. ČAK:
9511 (dále jen jako „Advokát“)
a

2/
______________________,
nar. dne ______________, trvale bytem ________________, ________________, PSČ:
_______ (dále jen „Zájemce“ nebo „Složitel“)
takto:
I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/
Dne ________ učinil Zájemce Prohlášení o záměru, jímž mj. projevil vůli a zájem stát
se zakladatelem a akcionářem nově zakládané společnosti ______________________, se
sídlem v Chomutově, základním kapitálem 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých),
jmenovitou hodnotou akcií 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) (dále také jen
„Společnost“), prostřednictvím níž by mělo dojít k vybudování a provozování _______
_______ pivovaru v Chomutově.
2/
Zájemce dále v Prohlášené o záměru projevil vůli a zájem upsat __ ks akcií
Společnosti v celkové jmenovité hodnotě ________ Kč a zavázel se složit částku plně odpovídající celkové jmenovité hodnotě akcií, které má v úmyslu upsat, tj. částku _____,- Kč, na
zvláštní účet advokátní úschovy na základě písemné Smlouvy o advokátní úschově, za kterýmžto účelem se také tato Smlouva uzavírá.
II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1/
Advokát prohlašuje, že částku _______,- Kč (slovy: ________ korun českých) do
advokátní úschovy od Složitele přijme, a to na Účet advokátní úschovy č.
________________/0100.
2/
Částka ve výši _______,- Kč, složená Složitelem na Účet advokátní úschovy, bude
představovat částku, jíž se má Složitel v úmyslu podílet na založení Společnosti, a v kteréžto
výši má v úmyslu upsat akcie Společnosti.
3/
Složitel se zavazuje částku _________,- Kč složit (zaplatit) na Účet advokátní úschovy
do sedmi (7) dnů ode dne podpisu této Smlouvy. V případě prodlení Složitele se složením
(zaplacením) uvedené částky, které bude delší než sedm (7) dnů, je Advokát oprávněn od
Smlouvy odstoupit.
1

4/
Složená částka bude Advokátem uvolněna z Účtu advokátní úschovy a poukázána na
zvláštní účet Společnosti, určený pro splacení vkladů (jmenovité hodnoty a emisního ážia
upsaných akcií), a to do sedmi (7) dnů ode dne, v němž budou splněny všechny následující
podmínky:
•
•

Advokátovi bude doloženo příslušným notářským zápisem, že došlo k založení
Společnosti a k uzavření její zakladatelské smlouvy, a že jedním ze zakladatelů je
Složitel,
Advokátovi bude doloženo zřízení zvláštního účtu Společnosti určeného pro splacení
vkladů (jmenovité hodnoty a emisního ážia upsaných akcií), a to originály či úředně
ověřenými kopiemi listin o založení takového účtu podepsaného bankou.

5/
Nedohodnou-li se strany jinak, Advokát Složiteli vrátí částku složenou Složitelem na
Účet advokátní úschovy v případě, kdy
a) nedojde ke splnění všech podmínek pro její uvolnění z Účtu advokátní úschovy
nejpozději do _______________,
b) nebude nejpozději do ___________ zajištěn potřebný počet zakladatelů/akcionářů
Společnosti a/nebo na Účtu advokátní úschovy nebude složena částka odpovídající
100% peněžních prostředků ke splacení jmenovité hodnoty a emisního ážia 100%
předpokládaného počtu akcií Společnosti,
6/
Advokát se zavazuje za podmínek uvedených v předchozím odstavci Složiteli vrátit
částku složenou Složitelem na Účet advokátní úschovy do pěti (5) dnů ode dne, v němž došlo
ke splnění podmínek pro její vrácení, a to dle žádosti Složitele na účet vedený u _________
banky, č. účtu: ____________________/______.
7/

Konstatuje se, že peněžní prostředky složené do advokátní úschovy nejsou úročeny.
III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/
Tato Smlouva je sepsána na 2 stranách textu a ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá
ze stran ponechá po jednom. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy lze činit toliko písemně za
účasti všech účastníků.
2/

Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V _____________, dne

V _______________, dne

Advokát:

Složitel:

_____________________________
Mgr. Ing. Pavel Musil

______________________________

2

