
Plná moc k vypořádání dědictví
(vzor pro zmocnitele fyzickou osobu)

Zmocněnec je podle této plné moci zmocněn mým jménem učinit v České spořitelně, a.s., veškerá jednání spojená s vypořá- 
dáním dědictví finančních produktů vedených u společností Česká spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., 
a Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., a to podle usnesení o dědictví: 

Údaje zmocnitele (vyplňuje pouze zmocnitel – fyzická osoba)

Všechna jména a příjmení, titul:      

Rodné číslo / datum narození:      

Místo (obec) a stát narození:      

Pohlaví:      

Adresa a stát trvalého pobytu:      

Všechna státní občanství:      

Druh a číslo průkazu totožnosti:      

Stát, popř. orgán, který průkaz vydal:      

Doba platnosti průkazu totožnosti:      

Daňové rezidentství:      

Telefon:      

E-mail:

Okresního / Obvodního soudu v

spisová značka ze dne

Jméno a příjmení, titul:      

Rodné číslo /datum narození:      

Adresa a stát trvalého pobytu:      

Druh a číslo průkazu totožnosti:      

Telefon:      

E-mail:

uděluji plnou moc zmocněnci:

Na kterékoli naší pobočce může Váš zmocněnec požádat Vaším jménem o vypořádání dědictví (na produktech 
vedených u České spořitelny, a.s., Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., a České spořitelny – penzijní společnosti, a.s.) 
prostřednictvím jedné žádosti. Pro vystavení plné moci jsme pro Vás připravili tento vzor a zmocnění, bez kterých by nebylo 
možné tento zjednodušený postup zrealizovat, jsme již zaškrtli ( ). Udělení zbývajících neoznačených zmocnění je na 
Vašem rozhodnutí.
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Zmocněnec je oprávněn zejména (u neoznačeného zmocnění Vámi zvolenou variantu označte tímto způsobem :

Svému zmocněnci poskytnu všechny informace potřebné k výše uvedeným jednáním.

V(e): 

dne: 

Vaši plnou moc můžeme z důvodu bezpečnosti Vašich peněžních prostředků přijmout pouze s úředně ověřeným podpisem 
např. na kontaktních místech Czech POINT, městském nebo obecním úřadu, u notáře či advokáta.

podat v České spořitelně, a.s., žádost o vypořádání dědictví a ukončení všech smluv vedených u společností Česká 
spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s, a České spořitelně – penzijní společnosti, a.s., z nichž na mě 
po zemřelém / zemřelé podle uvedeného usnesení přešla práva a povinnosti;

 to se netýká účtu číslo /0800 
     
který je zmocněnec oprávněn převést na moji osobu

pro případ, že součástí dědictví jsou investiční nástroje
– uzavřít příslušné smlouvy o investičních službách, jejichž součástí je otevření majetkových účtů a převést na ně 

investiční nástroje, které dle usnesení dědím a podepsat Dohodu dědiců o zrušení podílového vlastnictví,
– pro případ, že součástí mého dědictví jsou investiční nástroje s určitou dobou splatnosti, podat v České spořitelně, a.s., 

žádost o jejich převedení na mé jméno a jejich výplatu po splatnosti na účet uvedený v žádosti o vypořádání dědictví pro 
výplatu dědického podílu.

určit jakým způsobem či na jaký účet má být můj dědický podíl na všech produktech vedených u shora uvedených 
společností vypořádán a převzít v České spořitelně, a.s., peněžní prostředky po skončeném vypořádání dědictví v případě, 
kdy bude zvolen způsob výplaty v hotovosti na přepážce pobočky České spořitelny, a.s.

určit formu komunikace s Českou spořitelnou, a.s., pro zasílání informací o vypořádání dědictví s tím, že je oprávněn určit 
pro tuto komunikaci i svoji osobu.

učinit a podepsat prohlášení o mých daňových povinnostech, pokud bude v souvislosti s úkony realizovanými 
při vypořádání dědictví podle zákona č. 164/2013, Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, vyžadováno.

podat České spořitelně, a.s., pokyn k obstarání prodeje mnou zděděných investičních nástrojů a provést všechna další 
jednání související s obstaráním prodeje uvedených investičních nástrojů Českou spořitelnou, a.s.

pro případ, že součástí mého dědictví je nárok na výplatu dividend, požádat o jejich výplatu. V této souvislosti prohlašuji, 
že jsem konečným vlastníkem tohoto příjmu.

podat České spořitelně – penzijní společnosti, a.s., žádost o výplatu dávky po zemřelém účastníkovi z

penzijního připojištění (číslo smlouvy)

doplňkového penzijního spoření (číslo smlouvy)

podpis zmocnitele
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