




Rozvrh 

činnosti notářů v řízení o pozůstalosti 

pro obvod Okresního soudu v Opavě pro rok 2022 

 

 

     V obvodu Okresního soudu v Opavě jsou nositeli notářských úřadů tito notáři: 

 

Mgr. et Mgr. Michaela Fajová, Popská 223/9, 746 01 Opava 

JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., U Pošty 249/4, 746 01 Opava, Město 

JUDr. Petr Filip Schindler, Hrnčířská 272/14, 746 01 Opava 

JUDr. Hana Staníčková, Ostrožná 209/6, 746 01 Opava 

JUDr. Naděžda Zaděláková, Masařská 323/6, 746 01 Opava, Město 

JUDr. Ivan Zimola, Dolní náměstí 17/9, 746| 01, 746 01 Opava            

 

Uvolněný notářský úřad po JUDr. Haně Kožiakové, U Pošty 249/4, 746 01 Opava. 

Náhradník –  JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., U Pošty 249/4, 746 01 Opava, Město 

               

 

I./ Dědické věci budou u Okresního soudu v Opavě rozdělovány mezi jednotlivé  

notáře  dle   abecedního pořádku,  podle  data  úmrtí   zůstavitele  a v návaznosti na 

příslušný kalendářní den takto: 

 

Mgr. et Mgr. Michaela Fajová  - každá sobota v roce,    

JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D -  každá neděle v roce, 

náhradník - JUDr. Kožiak, Ph.D. -  každé pondělí v roce, 

JUDr. Petr Filip Schindler -   každé úterý v roce, 

JUDr. Hana Staníčková -    každá středa v roce, 

JUDr. Naděžda Zaděláková -   každý čtvrtek v roce,  

JUDr. Ivan Zimola -    každý pátek v roce. 

 

 

II./ Pokud není úmrtí určeno konkrétním dnem, ale pouze určitým časovým obdobím, 

bere se pro potřeby pověření soudního komisaře první den tohoto časového období 

jako den úmrtí. 

 

 

III./ Dodatečná projednání dědictví budou přidělována vždy tomu notáři, který 

naposledy tuto věc projednával jako soudní komisař, popř. jako státní notář. 

 

Není-li to možné, bude věc přidělena podle data úmrtí zůstavitele takto: 

 

Mgr. et Mgr. Michaela Fajová -  01.01 – 21.02. 

JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. -   22.02. – 14.04. 
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náhradník - JUDr. Kožiak, Ph.D. - 15.04. – 05.06. 

JUDr. Petr Filip Schindler -   06.06. – 27.07. 

JUDr. Hana Staníčková -    28.07. – 17.09. 

JUDr. Naděžda Zaděláková -   18.09. – 08.11. 

JUDr. Ivan Zimola -    09.11. – 31.12. 

 

 

 

Způsob zahajování řízení o pozůstalosti v případě uvedení pravděpodobného data 

úmrtí zůstavitele: 

„Věci projednávání pozůstalosti se přidělují jednotlivým notářům dle časového 

rozvrhu dle data úmrtí zůstavitele či „pravděpodobného“ data úmrtí zůstavitele 

stanoveného rozvrhem činnosti notářů v řízení o pozůstalosti rozhodnutím. 

V případě, že bude později určeno v řízení o určení data smrtí jiné datum, vyřizuje 

tuto věc i nadále již pověřený soudní komisař“. 

 

Není-li vůbec určeno datum úmrtí zůstavitele a zahájení pozůstalostního řízení 

nesnese odkladu, je pro pověření soudního komisaře v obvodech s časovým 

přidělováním věcí namísto data úmrtí rozhodující datum narození zůstavitele. Takto 

přidělená věc zůstává témuž soudnímu komisaři i v případě, že je později v řízení o 

určení data smrti stanoveno takové datum úmrtí, podle něhož by měl věc vyřizovat 

jiný soudní komisař; to platí i pro případné dodatečné projednání pozůstalosti. 

 

 

IV./ Vzájemné zastupování - zruší-li soud pověření notáře podle § 104 zákona  

o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.), bude-li pověřený notář vyloučen podle 

§ 105 z. ř. s. nebo byla-li soudem nařízena výměna notáře podle § 131 z. ř. s. 

 

JUDr. J. Kožiak, Ph.D. se vzájemně zastupuje s JUDr. N. Zadělákovou, 

JUDr. H. Staníčková se vzájemně zastupuje s JUDr. P. F. Schindlerem,  

Mgr. et Mgr. Michaela Fajová se vzájemně zastupuje s JUDr. I. Zimolu. 

 

 

V./ Označení notářských úřadů notářů společníků 

- nejsou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


