Stránka 2
	nehodící se škrtněte

žádost o sepis DAROVACí smlouvy a dalších práv. služeb 
(PREMIUM)
ŽADATEL:  	Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trv. bytem:
		Mobil a email: 		
Tímto žádám Mgr. Ing. Jiřího Lišku, advokáta zapsaného v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. číslem 17145, se sídlem Dobrovského 1463 (dále jen „Advokát“) o tyto právní služby: 
1) sepis/kontrola* darovací smlouvy dle uvedených požadavků do 5ti dnů
2) návrhu na vklad do příslušného katastru nemovitostí do 5ti dnů
3) kontrolu řádného vložení listin do katastru nemovitostí
4) další právní služby v délce 60minut
 Za uvedené právní služby se zavazuji Advokátovi uhradit smluvní odměnu ve výši 5.100,-Kč na jeho účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo: 115-3368740297/0100, žádám o zaslání variabilního symbolu.
 Darovací smlouvu žádám sepsat podle níže uvedených pokynů:
Informace o dárci č.1: (je-li dárce/obdarovaný žadatel, stačí uvést „viz žadatel“)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trv. bytem: 
(pozn.: je-li dárců více, uveďte je všechny na konci žádosti včetně všech nacionálů jako u dárce č.1)
Informace o nemovitostech, které budou předmětem převodu:
(vyplňte informace Vám známé, zbylé informace si dohledám, popřípadě mi stačí naskenovat nebo vyfotit původní titul (např. kupní smlouvu), kterou dárce nemovitosti nabyl a zaslat jej na email: liska@akliska.cz)
Jedná se o tyto pozemky, které se nacházejí na listu vlastnictví číslo (uveďte číslo LV):                              , pozemky se nacházejí v katastrálním území………………….
Součástí pozemků jsou tyto stavby (např. rodinný dům č.p., ….): 
Na nemovitostech váznou právní nebo jiné překážky:


Informace o obdarovaném č.1:
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
trv. bytem:
(je-li  obdarovaných více, uveďte je včetně všech nacionálů jako u obdarovaného č.1)
☐ zaškrtněte, pokud nemovitost(i) kupující nabydou do společného jmění manželů

Doplňující informace:
(např: další dárce/obdarovaný, výše podílů každého z obdarovaných, kdo bude hradit správní poplatek 1000Kč za vklad? atd.)











Podpisem stvrzuji závaznou objednávku.

V ………………… dne …………………………….

………………………………………………….
podpis žadatele
Formulář vyplňte, podepište, naskenujte nebo vyfoťte a odešlete na email: liska@akliska.cz
V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

