PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný (á) .........................................................................................................................................
rodné číslo ............................................................................................................................................................
trvalý pobyt (příp. také adresa pro doručování) ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
zmocňuji
pana (paní) ........................................................................ narozeného (narozenou) .......................................
trvalý pobyt (příp. také adresa pro doručování) ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
aby mne zastupoval (a) v řízení o pozůstalosti po ..........................................................................................
místo posledního trvalého pobytu ....................................................................................................................
zemřelém (zemřelé) dne .....................................................................................................................................
před soudem, notářem jako soudním komisařem a jinými orgány, i v jednání s třetími osobami, a to
zejména aby za mne činil všechny úkony, které bych za řízení mohl/a učinit já ve shora uvedeném
řízení, zejména (nikoli však výlučně), aby se mým jménem zúčastnil všech jednání v této věci,
zejména předběžného šetření, soupisu a projednání, činil návrhy na prohlášení a vyjádření
a předkládal písemná podání, uzavíral smíry, práva a závazky náležející k dědictví uplatňoval, popíral
nebo se jinak vzdával věcí a práv k dědictví náležejících, přijímal a příjem stvrzoval, závazky
zemřelého plnil, a dále dědictví po uvedeném zůstaviteli odmítl, případně odmítl dědictví s výhradou
povinného dílu, prohlásil, že dědictví neodmítám nebo že dědictví přijímám, vzdal se dědictví ve
prospěch druhého dědice, uplatnil právo výhrady soupisu či prohlásil, že právo výhrady soupisu
neuplatňuji, potvrdil seznam pozůstalostního majetku, učinil spolu s příp. ostatními dědici společné
prohlášení o pozůstalostním majetku, uzavřel dohodu o vypořádání společného jmění manželů,
uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických
podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu, přijímal jakékoliv rozhodnutí a jiné písemnosti
soudu (soudního komisaře), uhradil odměnu notáře, podával opravné prostředky a vzdával se jich,
a vůbec vše činil, čeho bude vyžadovat skončení projednání tohoto dědictví.
Souhlasím s tím, aby tento můj zástupce uzavřel mým jménem dohodu o vypořádání dědictví,
dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání
povinného dílu, i kdybych podle ní neobdržel/a z pozůstalosti žádný podíl. Prohlašuji, že na všem,
co se týká této pozůstalosti a řízení o pozůstalosti, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve
vzájemném rozporu.
V ………………………………… dne ………………………

……………………………….
podpis

