JUDr. Irena Bischofová,
notářka se sídlem v Olomouci, jako soudní komisařka
notářská kancelář na adrese Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
Předmětem předběžného šetření bude zejména opatření údajů pro:
A.

zjištění dědiců, odkazovníků, vykonavatele závěti, správce pozůstalosti a dalších
osob, o jejichž práva a povinnosti v řízení jde

Notářce proto předložte či sdělte:
 právní jednání pro případ smrti nebo jiné právní skutečnosti, které mají význam pro
řízení a pro rozhodnutí o pozůstalosti (závěť, listinu o vydědění nebo listinu
o odvolání závěti či listiny o vydědění, dále dědickou smlouvu či dovětek) máte-li je
k dispozici,
 přesná jména, data narození (rodná čísla), popř. data úmrtí, a adresy, event. tel. či jiný
kontakt, manžela/ky a potomků zůstavitele/ky, popř. není-li jich, tytéž údaje
zůstavitelových/činých rodičů, spolužijící osoby, sourozenců, prarodičů, dětí
sourozenců, popř. dětí prarodičů,
 datum uzavření manželství (veškerých manželství zůstavitelky), příp. datum rozvodu
manželství (vezměte i rozsudek o rozvodu manželství, či informaci o tom, že v den
smrti zůstavitele/ky probíhalo řízení o rozvod manželství), příp. datum úmrtí
manžela/ky,
B.

zjištění jmění (aktiva a pasiva pozůstalosti) zůstavitele/ky

Notářce proto předložte doklady o majetku zůstavitele/ky a dluzích, zejména:
 veškeré doklady o nemovitých věcech (nabývací smlouvy – kupní, darovací,
kolaudační rozhodnutí, dědická rozhodnutí, apod.; výpisy z katastru nemovitostí (LV)
zajistí notářská kancelář),
 vkladní knížky, výpisy z účtů (osobní, běžný, sporožirový), smlouvy o stavebním
spoření a penzijním připojištění, smlouvy o pojištění, doklady o bezpečnostní schránce
v bance (peněžní ústav, číslo a označení),
 doklady od motorových vozidel vč. přívěsů (technický průkaz, příp. výrobní značka,
reg.zn., rok výroby, VIN),
 doklady o účasti v obchodních společnostech a členství v družstvech (cenné papíry akcie, podílové listy, členský podíl v bytovém či zemědělském družstvu),
 doklady o závodu, tj. podnikání zůstavitele jako OSVČ (majetek z podnikání, poslední
daňová přiznání, zařízení dílny, závodu),
 pohledávky zůstavitele/ky (přeplatky na energiích, nevyplacený důchod, výplata mzdy
atd.),
 zanechaná hotovost,
 domácí a ostatní zařízení bytu, domu, příp. rekreačního objektu,
 šatstvo, prádlo, obuv,
 jiný majetek (sbírky, zbraně, obrazy, šperky atd.),
 doklady o nákladech pohřbu (faktura od pohřbu, příp. další doklady),
 doklady o nákladech některých osob na zaopatření ve smyslu ust. § 1665 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 doklady o dluzích zůstavitele/ky (půjčky, úvěry a jiné dluhy – adresa věřitele, důvod a
výše dluhu).
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JUDr. Irena Bischofová,
notářka se sídlem v Olomouci, jako soudní komisařka
notářská kancelář na adrese Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc
V případě, že zůstavitel/ka byl/a ženatý/vdaná, je potřeba rovněž sdělit veškerý
majetek, který byl předmětem společného jmění manželů, tzn. majetku, který zůstavitel/ka
nabyl/a za trvání manželství spolu s manželem/kou. V případě, že manželé uzavřeli
předmanželskou smlouvu či jinou manželskou majetkovou smlouvu (smlouvu
o rozšíření/zúžení SJM, o výhradě vzniku SJM ke dni zániku SJM / režim oddělených jmění,
režim vyhrazující vznik SJM ke dni zániku manželství, režim rozšíření/zúžení rozsahu SJM),
je třeba tuto listinu u předběžného šetření rovněž předložit.
K předběžnému šetření se dostavte, i když zůstavitel/ka nezanechal/a žádný majetek.
Jste-li zaměstnán/a, oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán/a. Zaměstnavatel
je povinen poskytnout Vám na dobu účasti u notáře jako soudního komisaře pracovní volno,
popřípadě Vám změnit pracovní dobu tak, abyste se mohl/a dostavit k notáři mimo pracovní
dobu.
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