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REkODIFIkACE
Institut dědění se po dlouhé 
době přiblíží díky novému 
občanskému zákoníku standardu 
civilizovaných zemí. Na 
zůstavitele a dědice zákon začne 
pohlížet jako na svéprávné osoby.

Zůstavitelova vůle vtělená do závěti, 
jak naložit s majetkem, který pilně 
nastřádal během svého života, se 
stane základní hybnou silou při vy‑
pořádání dědictví. Samozřejmě pou‑
ze za podmínky, že my, žijící fyzické 
osoby, ztratíme ostych či překonáme 
vlastní lenost sepsat závěť a využi‑
jeme nových možností. Sepisování 
závětí momentálně není největším 
módním hitem, ale žijeme‑li v době, 
kdy jedním ze základních našich 
práv je vlastnické právo, pak musíme 
otevřít oči a převzít odpovědnost 
i za budoucí osud námi nashromáž‑
děných hmotných statků.

Kdo může být dědicem
Na nepominutelné dědice sice 
zůstavitel stále nesmí zapomenout, 
jejich zákonné dědické podíly se však 
významně snižují. U nezletilých osob 
má zachování statusu nepominu‑
telného dědice své opodstatnění – 
dítě se samo o sebe nepostará a je 
nutné mu zabezpečit určité zázemí. 
Otázkou však je, proč mezi nepomi‑
nutelné dědice opět patří dospělí lidé 
s vlastními příjmy, často s majetkem 
zásadně převyšujícím majetek zůsta‑
vitele. Takové osoby rozhodně nelze 
považovat za osoby, kterým je nutno 
zajistit zvýšenou právní ochranu 
a nadstandardní dědické podmínky.

Zůstaviteli se otevírá cesta usta‑
novit v závěti nejen svého dědice, 
kterým může být i jakákoli právnická 
osoba, či náhradního dědice, čímž 
zajistí např. zachování rodinného ma‑
jetku v příbuzenstvu do budoucna, 
ale i odkazovníka – osobu, jíž odkáže 
jen určitou věc. To je velmi praktické, 
neboť většina z nás má dobrého pří‑
tele, který si mimořádně oblíbil náš 

SporNá míSta rekodIfIkace:

Proč se nebát nového  
dědického  
práva

čajový servis nebo sbírku kaktusů, 
a protože my, jako zůstavitelé, máme 
dobré srdce a myslíme na bližního 
svého, pak mu ten či onen kousek 
rádi přenecháme, aniž by se náš přítel 
musel po naší smrti handrkovat 
s ostatními dědici.

Podmínky a příkazy
V závěti může zůstavitel stanovit 
i podmínky a příkazy, které musí 
dědic splnit, chce‑li dědictví nabýt. 
Má‑li dědic vnouče, které je chytré, 
avšak líné, pak mu jako podmínku 
nabytí dědictví může naordinovat 
získání titulu Mgr. na tuzemské uni‑
verzitě. Ne všechny podmínky se ale 
budou považovat za platné. Značně 
diskutabilní je např. podmínka 
spočívající v uzavření sňatku s oso‑
bou určenou zůstavitelem. Taková 
podmínka by měla být neplatná 
a v rámci nabytí dědictví by k ní 
nemělo být přihlíženo.

Dědická smlouva
Zásadní novinkou je dědická smlou‑
va, kterou uzavře zůstavitel za své‑
ho života s dědicem a která vychází 
z principu „něco za něco“ – já jako 
zůstavitel, vlastník bytu, ti rád po 
své smrti byt přenechám, pokud za 
mého života za mne budeš platit 
elektřinu. Zůstavitel tak ještě za 
svého života bude profitovat z bu‑
doucího přechodu svého majetku 
a dědic má jasno ohledně návrat‑
nosti své investice do zůstavitelova 
majetku. Tak žádný strach a obavy!

H e d v i k a  H a r t m a n o v á
advokátka, spolupracující s bpv Braun Partners PR
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