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 PLNÁ MOC PRO ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

Já, podepsaná osoba  (zmocnitel):

.....................................................................................................................................................................,

narozená dne .......................................................,  rodné číslo.......................................................,

trvale pobytem i bydlištěm: .........................................................................................................................,

tel. .......................................................,

  zmocňuji
zmocněnce (osobu zmocnění přijímající):

......................................................................................................................................................................,

narozenou dne.......................................................,

trvale pobytem i bydlištěm: .........................................................................................................................,

tel. .......................................................,

aby mne v celém rozsahu zastupovala v celém řízení o pozůstalosti

po................................................................................................................................................................

nar. ......................................, naposledy trvale pobytem ....................................................

zemřelém dne ................................., občanovi / občance ČR, spis. zn. .......................................................

činila za mne veškeré úkony, veškerá právní jednání, ke kterým jsem oprávněna a povinna   v tomto
řízení a v navazujícím poplatkovém řízení před soudem  a jinými orgány, i v jednání s třetími osobami,
tj. aby :
-  mne zastupovala při projednání pozůstalosti, dědictví po uvedeném zůstaviteli podle mých pokynů
odmítla nebo neodmítla,  když potvrzuji, že nejsem smluvní dědic,
- za mne, jako nepominutelného dědice, toto dědictví  podle mých pokynů neodmítla nebo odmítla
s výhradou nebo bez výhrady povinného dílu,
- se zúčastnila  všech jednání v této věci, zejména předběžného šetření, soupisu a projednání
pozůstalosti, činila  dle mých pokynů návrhy, prohlášení a vyjádření a předkládala písemná podání, je
oprávněna podle mých pokynů vzdát se dědictví s výhradou ve prospěch druhého dědice nebo
nevzdát   se tohoto dědictví, vyjadřovat se k případné závěře pozůstalosti, ke správě pozůstalosti,
- sjednala  podle mých pokynů dohodu o rozdělení pozůstalosti nebo jiné smíry, práva a závazky
náležející k dědictví uplatňovala, popírala nebo se jich vzdala, věci a práva k dědictví náležející zcizila
nebo zatížila, peníze nebo jiné hodnoty přijímala a příjem stvrzovala a závazky zemřelé osoby  plnila,
- přijímala  všechna rozhodnutí a jiné písemnosti a vůbec vše činila, čeho bude vyžadovat skončení
projednání této pozůstalosti,
-  podle mých pokynů uplatnila  nebo neuplatnila výhradu soupisu.

Souhlasím, aby tento můj zástupce uzavřel mým jménem dohodu o rozdělení pozůstalosti,
i kdybych podle ní neobdržel/a z dědictví žádný podíl. Prohlašuji, že na všem co se týká tohoto
dědictví  a pozůstalosti řízení jsme dohodnuti, a naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.

V .................................. dne ....................................

                                                                                         _____________________________
                                                                                           zmocnitel – úředně ověřený podpis
Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V .................................. dne .....................................       ...........................................................
                                                                                                           zmocněnec
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V souvislosti s udělením této plné moci,  jako  osoba povolána  dědit potvrzuji, že si jsem vědoma zejména
těchto skutečností:

1. že si mohu vyhradit soupis pozůstalosti
2. současně toho, jakým způsobem si mohu výhradu soupisu pozůstalosti uplatnit a těchto následků,

když výhradu soupisu neuplatním  (§ 175 a § 176 z.ř.s. a § 1674 a následující NOZ) takto:
 Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění (aktiva i pasiva)a určit čistou hodnotu majetku

v době smrti zůstavitele.
 Právo na výhradu soupisu lze uplatnit po neodmítnutí dědictví  prohlášením učiněným ústně před soudním

komisařem (soudem) do protokolu nebo písemným prohlášením zaslaným soudnímu komisaři (soudu)
v písemné formě. To platí i pro prohlášení, že výhradu soupisu neuplatňujete. K jakýmkoliv podmínkám a
výhradám soupisu se nepřihlíží.

 O svéprávném, známém  a přítomném dědici, který není manželem, potomkem  anebo předkem zůstavitele,
který se ve lhůtě stanovené k uplatnění výhrady soupisu nevyjádří,  platí, že neuplatňuje výhradu soupisu. Od
ostatních dědiců (manžel, potomek, předek zůstavitele) si soudní komisař (soud) po jejich předvolání a poučení
vyžádá jejich výslovné vyjádření, zda uplatňují právo výhrady soupisu. Vyjádření dědice se uvede v protokolu.
Kdo si nevyhradil soupis pozůstalosti nebo prohlásil, že právo výhrady neuplatňuje, nemůže tak učinit
dodatečně. Jestliže se dědic v protokolu nevyjádří nebo se nedostaví k jednání, aniž se řádně omluvil, platí,
že výhradu soupisu neuplatňuje.

 Ujme-li se dědic, aniž je k tomu oprávněn, plné správy pozůstalosti, ruší se tím od počátku účinky výhrady
soupisu, pokud ji případně učinil. To platí i tehdy, prokáže-li se, že dědic pozůstalostní majetek úmyslně
zatajil, smísí-li dědic část pozůstalosti s částmi svého majetku, aniž lze rozlišit, komu patří, ledaže tomu tak
bylo již před smrtí zůstavitele. Stejný účinek vzhledem k výhradě soupisu nastane i vůči tomu z dědiců, v jehož
přímém či nepřímém zastoupení někdo jiný pozůstalost spravoval, a to  včetně osoby blízké. Toto neplatí,
pokud si dědicové rozdělí  ještě před potvrzením nabytí dědictví jen písemnosti, podobizny nebo záznamy a jiné
věci rodinné či upomínkové povahy.

 Náklady na pořízení soupisu se hradí z pozůstalosti  a jdou poměrně k tíži dědických podílů těch dědiců, jímž je
soupis ku prospěchu. Není-li dobře možné hradit náklady na pořízení soupisu z pozůstalosti, uloží soud těmto
dědicům, aby na úhradu nákladů poměrně přispěli.

 Právní účinky výhrady soupisu: Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny
nabytého dědictví. Každý z dědiců, který uplatnil výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele společně a
nerozdílně s ostatními dědici, věřitel však může po každém dědici vyhradivšímu si soupis požadovat plnění jen
do výše odpovídající jeho dědickému podílu.

 Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu: Neuplatní-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele
v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně.
Provedení soupisu nemá právní účinky pro rozsah povinností k hrazení dluhů u dědice, který výhradu soupisu
neuplatnil.

 § 1685 NOZ (1) Soud nařídí soupis pozůstalosti, uplatní-li dědic právo výhrady soupisu, nebo je-li to potřebné
pro výpočet povinného dílu.
(2) Soud nařídí soupis pozůstalosti také,
a)je-li mezi dědici osoba, která není plně svéprávná, nebo která je neznámá či nepřítomná, nebo právnická
osoba veřejně prospěšná či zřízená ve veřejném zájmu (dále jen „osoba pod zvláštní ochranou“),
b)je-li nejistota, zda je někdo dědicem nebo kdo je dědicem,
c)žádá-li o to věřitel podle § 1709, nebo
d)osvědčí-li věřitel zůstavitele, že tu je pro provedení soupisu jiný vážný důvod.

 § 177 z.ř.s. (1) Soud usnesením rozhodne o nařízení soupisu pozůstalosti nebo, odůvodňují-li to okolnosti
případu, o jeho nahrazení seznamem pozůstalostního majetku, který vyhotoví správce pozůstalosti a který
potvrdí všichni dědici.
(2) Předloží-li dědicové soudu společné prohlášení o pozůstalostním majetku, může soud usnesením
rozhodnout, že jím bude nahrazen soupis pozůstalosti; v případě, že soupis pozůstalosti již byl nařízen, soud
usnesení o tom zruší.

Dne ..................................v........................................................

                                                                                                                .....................................................
            podpis zmocnitele


