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ZMÄšNY V DÄšDICTVÃ•, ANEB DÄšTIÄŒKY, POZOR!
ÄŒtvrtek, 05 prosinec 2013

Vedou va&scaron;e dÄ›ti nezÅ™ízený Å¾ivot a vám to vadí? Pak je mÅ¯Å¾ete zcela jednodu&scaron;e vydÄ›dit. UmoÅ¾Åˆuje
obÄ•anský zákoník, který zaÄ•ne platit od ledna. Navíc navrací do Ä•eské legislativy speciální formu dÄ›dictví - takzvaný odkaz.
Pokud se Ä•lovÄ›k rozhodne vydÄ›dit své dÄ›ti a majetek odkázat "cizím", nemusí nikomu nic vysvÄ›tlovat.

Novinku zavádí nový obÄ•anský zákoník. DÅ¯vod je podle ministerstva spravedlnosti známý obÄ›ma stranám, jak tomu, kdo
se k takovému kroku uchýlil, tak potomkovi, a proto není nutné ho zveÅ™ejÅˆovat. KaÅ¾dý má totiÅ¾ právo své potomky vydÄ›
a existují pro to Ä•tyÅ™i dÅ¯vody.
Prvním je situace, kdy se syn Ä•i dcera o rodiÄ•e nestarají a neposkytnou jim pomoc v nem
ve stáÅ™í nebo v jiných závaÅ¾ných pÅ™ípadech. Dal&scaron;ím dÅ¯vodem je nezájem o rodiÄ•e. Potomci by si také mÄ›li dá
pozor na svÅ¯j styl Å¾ivota. Pokud by vedli nezÅ™ízený Å¾ivot, mohou pÅ™ijít o dÄ›dictví. VydÄ›dÄ›ní hrozí také v pÅ™ípadÄ
odsouzený pro úmyslný trestný Ä•in minimálnÄ› na jeden rok.

Potomci, kteÅ™í jsou jinak ze zákona neopominutelní, se proti vydÄ›dÄ›ní mohou odvolat, o výsledku ale bude rozhodovat s

Nový obÄ•anský zákoník navrací do Ä•eské legislativy speciální formu dÄ›dictví - takzvaný odkaz. "Lidé mohou své sousedc
odkázat napÅ™íklad jídelní servis, a ona pÅ™esto nebude úÄ•astníkem dÄ›dického Å™ízení. Tím odpadnou Ä•asté prÅ¯tahy v
dÄ›dickém Å™ízení zpÅ¯sobené neshodami dÄ›dicÅ¯," uvádí ministerstvo spravedlnosti. MoÅ¾nosti odkazu ov&scaron;em
umoÅ¾Åˆují velmi zajímavou dÄ›dickou kliÄ•ku.
DotyÄ•ný mÅ¯Å¾e totiÅ¾ jako odkaz urÄ•it i vÄ›c, která je ve vlastnictví jiné
osoby... NapÅ™íklad, kdyÅ¾ dotyÄ•ný má dva kamarády Honzu a Petra. Honza má motorku, po které touÅ¾í Petr. ÄŒlovÄ›k se
proto rozhodne nÄ›co odkázat Janovi a zároveÅˆ ve své závÄ›ti pÅ™ikáÅ¾e, aby Honza vydal Petrovi zmínÄ›ný motocykl. Honz
má dvÄ› moÅ¾nosti: buÄ• dÄ›dictví pÅ™ijme a rozlouÄ•í se s motorkou, nebo dÄ›dictví odmítne a motorku si ponechá.

Stále ale bude platit ustanovení, Å¾e svým pÅ™átelÅ¯m nebo sousedÅ¯m nelze odkázat úplnÄ› v&scaron;echno. KaÅ¾dém
dÄ›dicÅ¯ musí zÅ¯stat z hodnoty dÄ›dictví alespoÅˆ Ä•tvrtina.
kudl@nka(zdroj: internet)

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 22 September, 2019, 13:17

