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Úprava darování v NOZu je oproti předchozí úpravě podrobnější a obsahuje
řadu nových ustanovení. Zůstává zachována podstata darování, tj. bezúplatné
převedení vlastnického práva k věci, přičemž obdarovaný dar přijímá. Je-li
darována věc zapsaná do veřejného seznamu či má být dar odevzdán až poté,
co dárce projevil vůli věc darovat a obdarovaný ji přijmout, vyžaduje
darovací smlouva písemnou smlouvu.
Ve snaze chránit svobodnou vůli dárce po dobu, kdy je v zařízení, v němž se
poskytují zdravotnické či sociální služby, je zavedena neplatnost darování
osobě, která provozuje takové zařízení, nebo osobě, která takové zařízení
spravuje nebo je v něm zaměstnána, s výjimkou obdarovaného, který je
osobou dárci blízkou.
NOZ rozšiřuje důvody pro možnost odvolání daru, a to buď pro nouzi dárce,
nebo pro nevděk. Za nouzi je považována situace, kdy dárce nikoliv vlastním
zaviněním nemá na vlastní nutnou výživu či na nutnou výživu osob, k jejichž
výživě je dle zákona povinen. Dárce může po obdarovaném požadovat
vrácení daru nebo zaplacení jeho obvyklé ceny.
Odvolání daru pro nevděk připouští NOZ tehdy, když obdarovaný ublížil
dárci úmyslně či z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy.
Jestliže se dárce předem vzdá práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk,
k takovému ujednání se nepřihlíží.
.

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.
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