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Informace pro dědice

Soud pověřuje notářku Mgr. Marií Trčkovou, aby jako soudní komisařka za odměnu provedla úkony
v řízení o pozůstalosti.
Po projednání pozůstalosti vydává soudní komisařka usnesení, které doručuje účastníkům. Písemnost
doručuje soudní komisařka těmito způsoby doručení:
1) Při jednání nebo jiném soudním úkonu.
(2) Nedošlo-li k doručení písemnosti podle odstavce 1, doručí ji soudní komisařka prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky. Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky, soudní komisařka ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na
elektronickou adresu.
(3) Není-li možné doručit písemnost podle odstavce 2, soudní komisařka nařídí doručit ji
prostřednictvím a) doručujícího orgánu, nebo b) účastníka řízení či jeho zástupce.

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení, místem podání odvolání je
notářská kancelář Mgr. Marie Trčkové, notářky se sídlem v Příbrami, na adrese Příbram I, náměstí
T.  G.  Masaryka 3,  PSČ 261 01,  nebo Okresní  soud v Příbrami,  se  sídlem Příbram II,  Milínská 167,
PSČ 261 01. Doručené usnesení, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.

Nabytí právní moci:
Nabytí právní moci vyznačí na usnesení soudní komisařka – Mgr. Marie Trčková, notářka se sídlem
v Příbrami, v kanceláři notářky na adrese Příbram  I,  náměstí  T.  G.  Masaryka  3,  PSČ 261  01,
v úředních hodinách:

Úřední hodiny kanceláře:
Pondělí: 7:30 – 17:00 hod.
Úterý:    7:30 – 16:00 hod.
Středa:   7:30 – 17:00 hod.
Čtvrtek: 7:30 – 17:00 hod.
Pátek:     7:30 – 15:00 hod.

Vyznačení právní moci lze vyřídit i poštou.

Daň dědická :
Dle ustanovení § 4a zákona číslo 586/92 Sb., o daních z příjmů, je s účinností od 1. 1. 2014 od daně
z příjmů fyzických osob osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. V řízení
o pozůstalosti, zemřel-li zůstavitel po 1. 1. 2014 (včetně 1. 1. 2014), jsou dědicové od daně z příjmů
fyzických osob z nabytí dědictví nebo odkazu osvobozeni (ve všech dědických třídách, i dědicové
ze závěti).
Daňové přiznání se nepodává, od 1. 1. 2015 je však nutné, přesáhne-li jednotlivý příjem z dědictví
nebo odkazu 5 000 000,-- Kč, podat u finančního úřadu oznámení o osvobozených příjmech
fyzických osob. Při výpočtu této částky se nezohledňují pasiva (dluhy) pozůstalosti. Tato povinnost se
též nevztahuje na příjem, o němž si může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých
má přístup, tj. zejména nemovitosti evidované v katastru nemovitostí.
To neplatí pro dědická řízení s datem úmrtí zůstavitele před 1. 1. 2014, kdy je nutné vždy zjistit
u finančního úřadu, zda přichází v úvahu podání daňového přiznání a placení dědické daně
podle daňových předpisů platných v době úmrtí.

Daň z  nemovitosti:
Není-li pozůstalostní řízení do 31. prosince roku, v němž poplatník zemřel, pravomocně ukončeno, je
dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem pozůstalostního řízení, podat daňové přiznání
nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí
příslušného orgánu, kterým bylo skončeno pozůstalostní řízení. Daňové přiznání podává dědic
na zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel. Povinnost podat daňové přiznání
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nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitost, která byla předmětem pozůstalostního řízení, bylo
podáno současným společným zástupcem.
Další informace o daňové povinnosti na internetových stránkách http://www.financnisprava.cz/

Možnost dědice disponovat s předmětem pozůstalosti v následujících případech:
Dědic, který zdědí zaknihované cenné papíry vedené v evidenci nezařazených účtů, provede přechod
cenných papírů po zemřelém osobně u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen
„CDCP“), u kterého má sám vedený účet, nemá-li dědic zatím žádný majetkový účet, musí si jej
prostřednictvím některého z účastníků CDCP zřídit. Jde-li o zaknihované cenné papíry vedené na
majetkovém účtu, který je již spravován některým z účastníků CDCP, přechod cenných papírů se
provede u tohoto účastníka CDCP.

Seznam účastníků CDCP a více informací na stránkách http://www.cdcp.cz/. K žádosti se přikládá
usnesení o pozůstalosti s vyznačenou doložkou právní moci. Přechod je zpoplatněn dle ceníku služeb
CDCP.
Účastníci  CDCP  v  Příbrami  např.:  UniCredit  Bank  Czech  Republic  and  Slovakia,  a.s.,  ČSOB,  a.s.,
Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Fio banka, a.s.

V případě, že dědic zdědí cenné papíry, které pro sebe považuje za nehodnotné, jejichž hodnota není
na kapitálovém trhu známa a ze kterých nechce platit žádné poplatky, může je rovněž darovat
Nadačnímu fondu CDCP. Více informací lze nalézt na https://www.cdcp.cz/index.php/cz/siroka-
verejnost/nadacni-fond.

Pokud dědic zdědí vklad na vkladní knížce nebo vklad na běžném či jiném účtu, předloží
peněžnímu ústavu usnesení o pozůstalosti s vyznačenou doložkou právní moci a občanský průkaz.

Dědic, který zdědí motorové vozidlo, se dostaví na místně příslušný dopravní úřad (úřad, kde je
vozidlo evidováno) a předloží:
- vyplněnou žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, technický průkaz, osvědčení o
registraci vozidla (malý TP), doklad o technické prohlídce (pokud je platná technická, postačuje zápis
v TP), usnesení o dědictví s vyznačenou doložkou právní moci, platný doklad o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla,
1) Městský úřad Příbram, dopravní úřad, Příbram I, Gen. R. Tesaříka 19, oddělení registrace vozidel,
tel. 318 402 511, www.pribram.eu.
2) Městský úřad Sedlčany, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Sedlčany, Nádražní 336,
tel. 318 821 248, www.mesto-sedlcany.cz
3) Městský úřad Dobříš, odbor správních agend, úsek dopravně správních agend, tel. 318 533 323,
www.mestodobris.cz.

Pokud zůstavitel zemřel v ústavním zařízení (domov důchodců, léčebna apod.), toto zařízení vydá
finanční hotovost a cenné předměty zemřelého dědicům po předložení usnesení o pozůstalosti
s vyznačenou doložkou právní moci.

V případě dědění nemovitostí doručí notářka – soudní komisařka příslušnému katastrálnímu úřadu
pravomocné dědické usnesení k provedení zápisu. Na základě tohoto usnesení poté provede příslušný
katastrální úřad změnu zápisu vkladem. Dědic žádné žádosti či návrhy o provedení zápisu činit
nemusí. Průběh změny zápisu na nového vlastníka (dědice) je možné sledovat online na internetových
stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.

V ostatních případech, např. stavební spoření, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření,
členský podíl v družstvu, podíl u Jednoty apod., je nutné se vždy obrátit na povinného s usnesením
o pozůstalosti  s vyznačenou  doložkou právní moci.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!


