P L N Á

M O C

k zastupování v řízení o pozůstalosti:
po zemřelé/m.....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Já, níže podepsaný/á........................................................................................................................,
nar................................., bytem.........................................................................................................,
zmocňuji............................................................................................................, nar. .......................,
bytem.....................……………………….............................……………………………………....
aby mne zastupoval v celém výše uvedeném řízení u pověřeného notáře i u soudu, účastnil se všech
jednání a úkonů, zejména aby přijímal a vyjadřoval se k veškerým poučením a vyrozuměním (např.
o dědickém právu či právu výhrady soupisu), dědictví neodvolatelně odmítl či neodmítl, vyjádřil se
k rozsahu a ocenění majetku i dluhů vč. možných zápočtů, závěře pozůstalosti, uplatnil či odmítl právo na
výhradu soupisu pozůstalosti, vyjádřil se k případnému nahrazení soupisu seznamem (a tento potvrdil) či
společným prohlášením dědiců o majetku (a toto učinil), vyjádřil se k právům jiných osob na tuto
pozůstalost, k právům věřitelů, k povinnému dílu, k platnosti a pravosti pořízení pro případ smrti (závěť,
dědická smlouva, dovětek), dále k odkazu, prohlášení o vydědění, smlouvě o zřeknutí se dědického práva
nebo o zrušení těchto právních jednání, k povolání vykonavatele závěti či správce pozůstalosti,
ke smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo k příkazům, podmínkám nebo jiným právním
jednáním, k okruhu dědiců, účastnil se i možného soupisu majetku či šetření soudního znalce pro
vyhotovení znaleckých posudků či jiných obdobných úkonů na místě samém vč. možného otevření
a zjištění obsahu bezpečnostní schránky, podával i bral zpět návrhy či námitky, uzavřel dohodu
o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti či výši dědických podílů a vypořádání povinného
dílu, vzdal se dědictví ve prospěch jiného dědice, a to vše i kdybych podle toho neobdržel/a z dané
pozůstalosti žádný podíl.
Dále aby poskytl informace a opatřil vše, co bude třeba k projednání pozůstalosti, případně i udělil souhlas
k volnému nakládání s určitými pozůstalostními předměty před ukončením řízení.
Tuto plnou moc uděluji taktéž pro přebírání jakýchkoli zásilek adresovaných v tomto řízení mé osobě
včetně jakýchkoli rozhodnutí i ke vzdání se práva odvolání do jakéhokoli rozhodnutí v této věci včetně
převzetí realizačních poukazů. Výslovně prohlašuji: na všem co se týká této pozůstalosti a tohoto řízení
jsme dohodnuti, naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu a jsem si vědom/a, že z jednání zde uvedeného
zmocněnce dle této plné moci jsem a budu přímo osobně oprávněn/a i povinen/povinna. Jakékoli
předcházející plné moci udělené v této věci tímto odvolávám.

V..……………………………. dne..……………….……….

…….………………………………….
podpis
plnou moc přijímám:........................................................

