
Upozornění: Jedná se o vzor prohlášení. Český překlad slouží pouze pro lepší 
orientaci čtenáře. Prohlášení je vždy nutno podat v německém jazyce! 

 

 

 

Okresnímu soudu – dědickému soudu 

__________________________ 

spis. značka: _____________________________ 

 

Prohlášení o odmítnutí dědictví 

 

Pan / paní _________________________, nar. _______________, v ________________________,  

zemřel/zemřela. Jeho/její poslední bydliště bylo: _________________________________________ 

___________________________________________.  

 

□ Já, ____________________________________, nar. ___________,  

bydlištěm _________________________________________________________________, 

tímto odmítám mně připadající dědictví po zesnulém/zesnulé, a to bezpodmínečně a bez ohledu  

na právní důvody povolání za dědice. 

O úmrtí zesnulé/zesnulého a o mně připadajícím dědictví jsem byl vyrozuměn/vyrozuměna  

dne ____________________.  

 

□ Mám trvalý pobyt v České republice. 

 

□ V době, kdy jsem se o dědictví dozvěděl/dozvěděla, jsem pobýval/pobývala v České republice. 

 

□ Mám tyto nezletilé děti:  

______________________________, nar. ________________________ 

______________________________, nar. ________________________ 

______________________________, nar. ________________________ 

______________________________, nar. ________________________ 

V důsledku mého odmítnutí se tyto děti staly (spolu-)dědici.  

 

□ Kopie rodných listů těchto dětí jsou přílohou tohoto dokumentu. 

 

□ Jsem těhotná / Moje partnerka je těhotná. Předpokládaný termín porodu je ____________________. 

 Moje nenarozené dítě se v důsledku mého odmítnutí dědictví také stává spoludědicem. 

 

  



 

 

□ Otcem/matkou dětí je ___________________________________, nar. _________________.  

Jeho/její státní příslušnost: __________________________________.  

Bydliště: _________________________________________________. 

 

□ My, zákonní zástupci našich výše uvedených nezletilých a/nebo nenarozených dětí, odmítáme těmto 

dětem připadající dědictví po zůstaviteli bez ohledu na právní důvod povolání za dědice.  

Byli jsme poučeni, že souhlas opatrovnického soudu je pro dítě žijící v České republice zapotřebí v 

případě, že dítě nabývá nebo odmítá dědictví nebo pozůstalost s nikoliv nevýznamnou majetkovou 

hodnotou. 

 

□ Dědictví je podle mých informací předlužené.  

 

□ Svému podílu na dědictví připisuji hodnotu ________________________. 

 

Znám/známe jak obsah a právní důsledky dnes učiněného prohlášení, tak platné lhůty pro účinné  

odmítnutí dědictví a vím/víme, že prohlášení musí splňovat stanovenou formu a že odmítnutí je nevratné. 

Originál tohoto prohlášení zašlu/zašleme příslušnému dědickému soudu. Dědický soud žádám/žádáme 

o potvrzení doručení tohoto prohlášení.  

 

 

Praha dne _____________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(podpis/podpisy) 

 


