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Žádost o vypořádání dědictví 
 

My, níže podepsaní dědicové, tímto žádáme Max banka a.s., IČ: 14893649, se sídlem Na strži 2097/63, 140 
00 Praha 4 (dále jen „Banka“) o vypořádání dědictví zůstavitele 

 
Identifikace zůstavitele 

 
Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: Datum narození: 
Adresa posledního trvalého bydliště: 
Čísla účtů vedených ve prospěch zůstavitele: 

 
o jehož majetku, spadajícího do dědictví bylo rozhodnuto rozhodnutí soudu, které již nabylo právní moci, 
přičemž takové rozhodnutí soudu, opatřené doložkou právní moci předkládáme Bance spolu s touto 
žádostí. Žádáme Banku o poukázání zůstatku na účtu vedeného ve prospěch výše uvedeného zůstavitele, 
na níže uvedené účty dědiců, a to v dědickém podílu určeném v rozhodnutí soudu. 

 
Identifikace dědiců 

 
Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: Datum narození: 
Korespondenční adresa: 
Telefonní číslo: 
Email: 
Číslo účtu dědice pro zaslání peněžních prostředků: 
Výše dědického podílu (dle Rozhodnutí o dědictví): 
(dále též jako „Dědic 1“) 

 
Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: Datum narození: 
Korespondenční adresa: 
Telefonní číslo 
Email: 
Číslo účtu dědice pro zaslání peněžních prostředků: 
Výše dědického podílu (dle Rozhodnutí o dědictví): 
(dále též jako „Dědic 2“) 

 
Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: Datum narození: 
Korespondenční adresa: 
Telefonní číslo: 
Email: 
Číslo účtu dědice pro zaslání peněžních prostředků: 
Výše dědického podílu (dle Rozhodnutí o dědictví): 
(dále též jako „Dědic 3“) 
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Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: Datum narození: 
Korespondenční adresa: 
Telefonní číslo: 
Email: 
Číslo účtu dědice pro zaslání peněžních prostředků: 
Výše dědického podílu (dle Rozhodnutí o dědictví): 
(dále též jako „Dědic 4“) 

 
Dědicové dále Banku společně žádají, aby Banka zrušila účet zůstavitele, jakmile budou peněžní 
prostředky na účtu zůstavitele poukázány dědicům. 

 
Dědicové dále Banku společně žádají, aby Banka zaslala výpis z účtu po jeho zrušení elektronicky na e- 
mailovou adresu   Dědice 1,   Dědice 2,    Dědice 3,   Dědice 4* a v případě, že žádný z dědiců 
nedisponuje e-mailovou adresou, pak dědicové Banku společně žádají, aby Banka zaslala výpis z účtu na 
korespondenční adresu  Dědice 1,   Dědice 2,   Dědice 3,   Dědice 4*. Dědicové podpisem této 
žádosti berou na vědomí, že zaslání výpisu z účtu není zabezpečeno před zneužitím a přebírají tak 
odpovědnost za ztrátu dat, zároveň si jsou dědicové vědomi a souhlasí s tím, že Banka nenese žádnou 
odpovědnost za případné ztráty dat a jejich zneužití. 

 
Každý z výše uvedených dědiců podpisem této žádosti prohlašuje, že je svéprávný a plně způsobilý 
k právnímu jednání. 

 
V dne V dne 

 
 
 

Dědic 1 Dědic 2 
(úředně ověřený podpis) (úředně ověřený podpis) 

 
V dne V dne 

 
 
 

Dědic 3 Dědic 4 
(úředně ověřený podpis) (úředně ověřený podpis) 

 
 

Přílohy: Rozhodnutí o dědictví opatřené doložkou právní moci 
Další: 

 
Pokyny k vyplnění 
Podpisy všech dědiců musí být úředně ověřeny. Žádost včetně příloh zašlete prosím na adresu sídla Banky. 
V případě, že všechny podpisy na této žádosti nebudou úředně ověřeny, Banka takovou žádost odmítne a 
o takovém odmítnutí dědice vyrozumí. Banka dále žádost odmítne, pokud k žádosti nebude přiložen 
originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o dědictví, případně pokud takové rozhodnutí nebude 
opatřeno doložkou právní moci. 
* zaškrtněte prosím pouze jedno pole, Banka preferuje zaslání výpisu z účtu e-mailem; v případě, že bude 
v žádosti zaškrtnuto více polí, Banka odešle výpis z účtu způsobem a dědici dle prvního zaškrtnutého pole 
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