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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

ze dne 13. září 2022, 

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, 

o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve 

znění pozdějších stavovských předpisů 

      

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) a § 56a 

odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Čl. I 

Změna usnesení č. 7/2004 Věstníku 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov 

peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších předpisů, 

se mění takto: 

1. V čl. 2 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní: 

„(6) Advokát je povinen v souladu se zákonem o bankách5) identifikovat skutečného 

vlastníka peněžních prostředků a oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu bance, u 

které je vedený účet podle odstavce 3; o této povinnosti je advokát povinen klienta poučit. 

Dojde-li v průběhu úschovy ke změně skutečného vlastníka peněžních prostředků, oznámí tuto 

skutečnost bance bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozvěděl. 

-------------- 
5) § 41f odst. 5 zákona o bankách.“. 

2. V čl. 2a odst. 1 se za slova „při provádění úschov“ vkládá slovo „peněz“. 

3. V čl. 2b se vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Po ukončení úschovy je advokát povinen bez zbytečného odkladu odeslat do knihy datum 

vyplacení prostředků klienta; je-li vyplacení prostředků klienta provedeno více převody, uvede 

advokát datum posledního převodu.“. 

 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

4. Čl. 3 včetně nadpisu zní: 

 

„Čl. 3 

Úschova cenných papírů a jiného majetku 

(1) Cenné papíry nebo jiný majetek převzatý advokátem do úschovy na základě smlouvy 

s klientem advokát uloží v bezpečnostní schránce pronajaté na své jméno u banky, nebo jiným 

přiměřeným způsobem zajišťujícím jejich bezpečnost. Pokud advokát vykonává advokacii ve 

sdružení, může být bezpečnostní schránka pronajata na jméno jednoho z advokátů, který je 



účastníkem sdružení. Přístup do bezpečnostní schránky může mít pouze advokát nebo jiná jím 

zmocněná osoba. 

(2) Pokud ve smlouvě uzavřené s klientem není stanoveno jinak, advokát může cenné 

papíry nebo jiný majetek vydat jen klientovi nebo jeho zástupci.“. 

5. V čl. 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Na účet uvedený v čl. 2 odstavci 3 

nesmí advokát uložit vlastní peněžní prostředky.“. 

6. V čl. 4 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Advokát vhodným způsobem poučí klienta o rozsahu pojištění, které se vztahuje 

na předmět úschovy, včetně právní úpravy pojištění pohledávek z vkladů podle zákona 

o bankách.“. 

Čl. II 

Účinnost 

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České 

advokátní komory, s výjimkou čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti dne 1. července 2023. 

 

JUDr. Robert Němec, v. r. 

předseda 

České advokátní komory 

  



Odůvodnění: 

K čl. I 

Změna usnesení o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta 

advokátem byla vyvolána zejména situací týkající se klientů, jejichž peněžní prostředky byly 

v rámci tzv. advokátních úschov uloženy na účtech ve Sberbank CZ, a. s. Česká advokátní 

komora v této souvislosti provedla celkovou revizi stavovského předpisu, identifikovala 

riziková místa a nedostatky a navrhla níže uvedené změny, jejichž cílem je nastavení práv 

a povinností advokátů při provádění úschov tak, aby byla co nejvíce chráněna práva 

a oprávněné zájmy klientů. 

K bodu 1 

Podle § 41f odst. 5 zákona o bankách platí, že pokud je skutečný vlastník peněžní částky odlišný 

od majitele účtu, náhrada se poskytne skutečnému vlastníkovi. Majitel účtu má povinnost 

oznámit tuto skutečnost bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu při založení či 

nejbližší dispozici s účtem a identifikovat skutečného vlastníka peněžních prostředků. Advokát, 

který provádí úschovu peněžních prostředků pro klienta, je tak podle zákona o bankách povinen 

bance oznámit, kdo je skutečným vlastníkem, a tedy oprávněnou osobou ve smyslu části čtvrté 

zákona o bankách upravujících pojištění pohledávek z vkladů. Zavádí se proto povinnost, aby 

advokát provádějící úschovu peněz měl tuto informační povinnost nejenom při založení či 

nejbližší dispozici s účtem, ale vždy, kdy dojde ke změně skutečného vlastníka peněžních 

prostředků, typicky v případě, kdy úschova slouží pro účely uschování kupní ceny za 

nemovitost a dojde k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí – v takovém případě 

bude advokát povinen nahlásit bance změnu skutečného vlastníka, neboť v souladu s příslušnou 

smlouvou vzniká oprávnění k vydání předmětu úschovy (tj. vyplacení peněžních prostředků) 

kupujícímu. Splněním této povinnosti advokát zajistí, aby oprávněnou osobou podle části čtvrté 

zákona o bankách upravujících pojištění pohledávek z vkladů byla vždy osoba, které svědčí 

právo na vyplacení peněžních prostředků z úschovního účtu. 

K bodu 2 

Legislativně-technická změna odstraňující výkladovou nejasnost, zda se elektronická kniha 

úschov vztahuje i na jiný předmět úschovy než peněžní prostředky. Nevztahuje. 

K bodu 3 

V návaznosti na situaci ohledně Sberbank CZ, a. s. se rozšiřuje rozsah údajů, které advokát 

hlásí prostřednictvím elektronické knihy úschov, o údaj týkající se ukončení úschovy. Pokud 

by k vyplacení prostředků klienta došlo více převody, uvede advokát datum posledního 

převodu. Komora díky tomu získá přehled o aktivních (tj. probíhajících a dosud neukončených) 

úschovách a bude schopna v případě úpadku banky nebo jiné situace ohrožující výplatu 

prostředků z úschov operativněji spolupracovat s orgány veřejné moci. 



K bodu 4 

Zpřesňuje se oprávnění advokáta převzít cenné papíry nebo jiný majetek klienta do úschovy – 

vypouští se obsoletní úprava, která umožňovala advokátovi uložit tento majetek do trezoru 

v kanceláři advokáta pouze v případech, kdy to bylo umožněno právními předpisy (neboť žádné 

takové neexistují) a nahrazuje se obecnou možností advokáta uložit cenné papíry nebo jiný 

majetek buď do bezpečnostní schránky pronajaté na jeho jméno u banky, nebo jiným obdobným 

způsobem zajišťujícím jejich bezpečnost, tedy včetně trezoru. 

Dále se vypouští dosavadní odst. 2, neboť přechod dispozičního práva na nástupce je obecně 

upraveno v § 27 zákona o advokacii a vztahuje se i na dispoziční práva k předmětu uloženému 

v bezpečnostní schránce. Není tedy potřeba tuto povinnost zakládat do smlouvy o pronájmu 

bezpečnostní schránky, když navíc v době uzavření smlouvy advokát netuší, koho Komora 

ustanoví nástupcem v případě vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů. 

Poslední změnou je úprava povinností advokáta při vydání předmětu úschovy, kdy se vypouští 

požadavek na zvláštní plnou moc a požadavek na úřední ověření podpisu, který je v rozporu 

s obecnou právní úpravou zastupování, neboť stavovský předpis nemůže v tomto směru 

zakládat povinnosti jiných adresátů právních norem než advokátů a advokátních koncipientů. 

Stavovská úprava se tak uvádí do souladu s obecnou právní úpravou zastoupení podle části 

první hlavy III občanského zákoníku. 

K bodu 5 

Výslovně se zakazuje, aby měl advokát na úschovním účtu uloženy vlastní finanční prostředky. 

Úschovní účet slouží pouze pro uložení prostředků třetích osob (viz § 56a odst. 1 zákona), 

čemuž rovněž odpovídá zvláštní ochrana úschovních účtů při postižení majetku advokáta. 

Opačné jednání by obcházelo smysl a účel zákona. 

K bodu 6 

Rozsah pojištění úschov je velmi specifický a zahrnuje pouze určitý okruh případů, o kterých 

nemusí mít klient podrobné informace. Proto se ukládá advokátovi povinnost při každé úschově 

informovat klienta, pro jaké případy je úschova pojištěna; obdobná poučovací povinnost se 

stanoví ohledně právní úpravy pojištění pohledávek z vkladů podle zákona o bankách (§ 41e 

a násl.). 

K čl. II 

Z důvodu co nejrychlejšího zavedení změn, motivovaných zvýšenou mírou ochrany práv 

a oprávněných zájmů klientů, se navrhuje, aby usnesení představenstva nabylo účinnosti již 

třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory (viz § 53 odst. 3 zákona 

o advokacii), s výjimkou čl. I bodu 3, který vyžaduje úpravy v elektronické knize úschov, což 

si vyžádá určitý čas na realizaci. S ohledem na další priority Komory v oblasti digitalizace se 

navrhuje odložená účinnost ke dni 1. července 2023. 

  



Úplné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn 

Čl. 2 

Úschova peněz  

(1) Advokát přebírá od klienta nebo třetí osoby do úschovy peníze (dále jen „prostředky 

klienta“) 

a) v hotovosti v české nebo v cizí měně, 

b) jejich složením na zvláštní účet advokáta u banky nebo u jiné osoby oprávněné podle 

příslušných právních předpisů k přijímání vkladů (dále jen „banka“); při výběru banky 

přihlédne advokát k případným požadavkům klienta, nebo  

c) jejich bezhotovostním převodem na zvláštní účet advokáta u banky. 

(2) Advokát je oprávněn převzít prostředky klienta v hotovosti podle odstavce 1 písm. a) 

nejvýše do částky 270 000 Kč.3) Takto převzaté prostředky klienta je advokát povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů, uložit na zvláštní účet advokáta 

u banky. 

(3) Účet, na kterém jsou uloženy prostředky klienta (dále jen „účet“), musí být veden na 

jméno advokáta. Pokud advokát vykonává advokacii ve sdružení (§ 14 zákona), může být účet 

veden na jméno jednoho z advokátů, který je účastníkem sdružení. Z označení účtu musí být 

patrno, že jsou na něm uloženy prostředky klienta, například označením účtu slovy „úschova u 

advokáta“. Ke zřízení účtu dle věty první uzavře advokát s bankou smlouvu, přičemž pro 

úschovu peněz každého klienta musí být zřízen samostatný účet. 

(4) Pokud ve smlouvě uzavřené s klientem (čl. 1 odst. 1) není stanoveno jinak, veškeré 

prostředky musí být klientovi vyplaceny okamžitě nebo v nejbližším termínu, který pro výplatu 

stanoví banka v podmínkách pro vedení účtu, anebo za podmínek odsouhlasených klientem. 

O podmínkách banky pro výplatu prostředků advokát klienta informuje před převzetím 

prostředků do úschovy. Nestanoví-li právní předpis jinak, vyplatí advokát prostředky uložené 

na účtu některým ze způsobů, uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) až c); ustanovení čl. 2 odst. 2 

platí pro výplatu prostředků klientovi obdobně. 

(5) Platby z uložených prostředků klienta ve prospěch advokáta nebo jiných osob, zejména 

platba odměny advokáta, nejsou přípustné s výjimkou případů, kdy takovou platbu umožňuje 

právní předpis nebo pokud klient, za něhož má být platba provedena, k ní dal písemný souhlas 

anebo to vyplývá ze smlouvy uzavřené s klientem, popřípadě pokud platba byla nařízena 

rozhodnutím soudu nebo jiným k tomu oprávněným orgánem. 

(6) Advokát je povinen v souladu se zákonem o bankách5) identifikovat skutečného 

vlastníka peněžních prostředků a oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu bance, 

u které je vedený účet podle odstavce 3; o této povinnosti je advokát povinen klienta 

poučit. Dojde-li v průběhu úschovy ke změně skutečného vlastníka peněžních prostředků, 

oznámí tuto skutečnost bance bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozvěděl. 

-------------- 

3) § 4 odst. 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

5) § 41f odst. 5 zákona o bankách. 



Čl. 2a 

Systém kontroly úschov 

(1) Česká advokátní komora (dále jen „Komora“) vytváří systém sloužící ke kontrole 

povinností advokáta při provádění úschov peněz, zejména jeho povinnosti ohlašovací 

a informační (čl. 2b). Tím nejsou dotčeny povinnosti advokáta stanovené právním nebo jiným 

stavovským předpisem. 

(2) Pro splnění povinností podle odst. 1 Komora zřizuje pro advokáty elektronickou knihu 

úschov prostředků klienta (dále jen „kniha“). Kniha se vede jako průběžně číslovaný registr 

úschov, které byly Komoře nahlášeny v souladu s tímto stavovským předpisem. 

Čl. 2b 

Informační povinnost advokáta 

(1) Převzal-li advokát prostředky klienta do úschovy podle čl. 2 odstavce 1, je povinen bez 

zbytečného odkladu odeslat do knihy tyto údaje: 

a) jméno, příjmení a evidenční číslo advokáta, 

b) značku spisu, nebo jméno a příjmení klienta, anebo jiný identifikátor, pod nímž advokát 

vede příslušnou úschovu peněz, 

c) číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny, 

d) datum přijetí prostředků klienta do úschovy; jde-li o opakující se plnění, datum přijetí 

prvního plnění. 

(2) Po ukončení úschovy je advokát povinen bez zbytečného odkladu odeslat do knihy 

datum vyplacení prostředků klienta; je-li vyplacení prostředků klienta provedeno více 

převody, uvede advokát datum posledního převodu. 

(3) (2) Odeslání údajů advokátem do knihy nesmí být zpoplatněno. 

(4) (3) Povinnost advokáta dle odstavce 1 se nevztahuje na prostředky klienta přijaté na 

základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu o náhradě nákladů řízení. 

Čl. 3 

Úschova cenných papírů a jiného majetku 

(1) Cenné papíry nebo jiný majetek převzatý advokátem do úschovy advokát uloží 

v bezpečnostní schránce pronajaté na své jméno u banky (dále jen „bezpečnostní schránka“). 

Pokud advokát vykonává advokacii ve sdružení (§ 14 zákona), může být bezpečnostní schránka 

pronajata na jméno jednoho z advokátů, který je účastníkem sdružení. Umožňují-li to právní 

předpisy, lze cenné papíry nebo jiný majetek převzatý do úschovy též uložit v trezoru advokáta, 

je-li tímto způsobem zajištěna jeho dostatečná ochrana. 

(2) Smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky advokáta, který vykonává advokacii 

samostatně, musí obsahovat ustanovení o tom, že v případě, kdy advokát byl vyškrtnut ze 

seznamu advokátů nebo mu byl pozastaven výkon advokacie anebo mu ve výkonu advokacie 

brání jiná překážka, přechází dispoziční právo k bezpečnostní schránce na jeho zástupce nebo 

nástupce (§ 27 zákona). 

(3) Přístup do bezpečnostní schránky může mít pouze advokát nebo jiná jím zmocněná 

osoba. 



(4) Pokud ve smlouvě uzavřené s klientem (čl. 1 odst. 1) není stanoveno jinak, advokát 

může cenné papíry nebo jiný majetek vydat jen klientovi nebo tomu, kdo se prokáže zvláštní 

plnou mocí opravňující ho k převzetí cenných papírů nebo jiného majetku. Advokát může 

požadovat, aby podpis zmocnitele byl úředně ověřen; ustanovení § 25a zákona tím není 

dotčeno. 

(1) Cenné papíry nebo jiný majetek převzatý advokátem do úschovy na základě 

smlouvy s klientem advokát uloží v bezpečnostní schránce pronajaté na své jméno 

u banky, nebo jiným přiměřeným způsobem zajišťujícím jejich bezpečnost. Pokud 

advokát vykonává advokacii ve sdružení, může být bezpečnostní schránka pronajata na 

jméno jednoho z advokátů, který je účastníkem sdružení. Přístup do bezpečnostní 

schránky může mít pouze advokát nebo jiná jím zmocněná osoba. 

(2) Pokud ve smlouvě uzavřené s klientem není stanoveno jinak, advokát může cenné 

papíry nebo jiný majetek vydat jen klientovi nebo jeho zástupci. 

 Čl. 4 

Společné ustanovení 

(1) O nakládání s prostředky klienta, cennými papíry nebo jiným majetkem klienta 

v souvislosti s prováděním jejich úschov vede advokát dokumentaci podle zvláštního 

stavovského předpisu, kterou klientovi na požádání předloží. Tato dokumentace musí 

zachycovat veškeré operace s prostředky klienta s tím, že se v ní odliší prostředky klienta od 

jiných prostředků, vedených na účtech advokáta. 

(2) Advokát nesmí přebírat ručení a poskytovat jakékoli půjčky nebo úvěry z prostředků 

klienta a provádět úschovu ve vlastní věci. Na účet uvedený v čl. 2 odstavci 3 nesmí advokát 

uložit vlastní peněžní prostředky. 

(3) Advokát vhodným způsobem poučí klienta o rozsahu pojištění, které se vztahuje 

na předmět úschovy, včetně právní úpravy pojištění pohledávek z vkladů podle zákona 

o bankách. 

-------------- 

4) Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku, kterým se stanoví některé podrobnosti 

o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb, ve znění pozdějších stavovských předpisů. 


