
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2402  a násl. Občanského zákoníku  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

1.……………………………………. 

se sídlem …………………………. 

IČ ……………………………….., 

jejímž jménem jedná …………...... 

(dále jen „schovatel “) 

a  

2.……………………………………. 

se sídlem …………………………. 

IČ ……………………………..…., 

jejímž jménem jedná …………...... 

(dále jen „uschovatel “) 

uzavírají smluvní strany tuto 

smlouvu o úschov ě 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se schovatel zavazuje převzít od uschovatele věc …………. a pro uschovatele ji 
opatrovat po dobu  a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

Článek II. 

Podmínky úschovy 

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu ………………. 

2. Schovatel opatruje převzatou věc tak pečlivě, jak to odpovídá  povaze věci a jeho možnostem, 
aby na věci nevznikla škoda.  

3. Po uplynutí doby úschovy vrátí schovatel věc uschovateli spolu s tím, co k ní přibylo.  



 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

4. Požádá-li o to uschovatel, vrátí mu schovatel věc i před uplynutím ujednané doby úschovy. 

5. Schovatel je oprávněn vrátit věc i před uplynutím sjednané doby úschovy, pokud ji nemůže pro 
nepředvídatelnou okolnost bezpečně nebo bez vlastní škody opatrovat.  

6. Uschovatel nahradí schovateli nezbytné náklady, které na věc při jejím opatrování vynaložil.  

 

Článek III. 

Úplata  

Za shora uvedenou úschovu dohodly smluvní strany odměnu ve výši  ……,- Kč  + DPH. Odměna 
bude uhrazena ke dni podpisu této smlouvy k rukám schovatele. 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení  

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

3. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.  

4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani jinak za 
jednostranně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany popř. třetích osob, což stvrzují 
svým podpisem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V ……………. dne  ………..     V ……………. dne  ………..  

 

……………………….………                                    ………………………………….. 

 schovatel                         uschovatel  

 


