Obsah notářského zápisu
Notářský zápis
sepsaný dne 16.10.2006 ( šestnáctého října roku dva tisíce šest) mnou,JUDr. Tomášem Oulíkem,
notářem v Praze, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1, na místě samém ve Fakultní nemocnici
v Motole, v Praze 5, …………………..na žádost níže uvedených účastníků. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni jsou : --------------------------------------------------------------------------------------------------1. pan Zdeněk MILER, ( osobní údaje vynechány) ------------------------------------------------------------------------------------2. paní JUDr. Milena Fischerová, ( osobní údaje vynechány) ---------------------------------------------------------------------------------------------------kteří mi prokázali svoji totožnost platnými občanskými průkazy a prohlásili, že jsou způsobilí
k právním úkonům. --------------------------------------------------------------------------------------------Účastníci mne požádali, abych notářským zápisem sepsal tuto ------------------------------------------

------------------ listinu o ustanovení správce dědictví ------------------Za prvé : Já, Zdeněk Miler, stanovím, aby po mé smrti až do ukončení dědického řízení
spravovala v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení veškerá má autorská práva, a s nimi
související agendu, včetně uzavírání smluv a dohod a kontroly jejich plnění, včetně inkasa
honorářů, včetně správy a vymáhání pohledávek, včetně plnění souvisejících povinností a
správy daní, včetně ochrany mých autorských práv , včetně uplatnění nároků vyplývajících
z oprávněného či neoprávněného užití mého autorského díla právní cestou, paní JUDr. Milena
Fischerová, advokátka. Uvedená správkyně dědictví je oprávněna soustřeďovat inkasa honorářů
na zvláštním účtu, z něhož může hradit veškeré související platební povinnosti a výlohy, a po
ukončení správy dědictví je povinna vypracovat řádné vyúčtování výkonu správy dědictví. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Za druhé : Já, JUDr. Milena Fischerová, souhlasím s tímto ustanovením do funkce správce
dědictví po panu Zdeňku Milerovi ve smyslu § 480d odst. 2 občanského zákoníku a beru na
vědomí, že jsem povinna ujmout se výkonu své funkce ihned, jakmile se dozvím o úmrtí pana
Zdeňka Milera. ------------------------------------------------------

***
O tom jsem tento notářský zápis sepsal, účastníci si jej přečetli, prohlásili, že tento notářský
zápis doslovně odpovídá jejich vlastní, svobodné a vážně míněné vůli, což svým podpisem
potvrzují. Poté jsem zápis podepsal i já, notář, a opatřil jej otiskem svého úředního razítka. -------Zdeněk Miler v.r.
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