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Institut vydědění slouží zůstaviteli k vyloučení nepominutelného dědice
z práva na jeho povinný díl na pozůstalosti, popřípadě jeho zkrácení v tomto
právu. Vzhledem ke skutečnosti, že tento institut stojí na zásadě, že k jeho
užití má dojít pouze ve výjimečných případech, je zůstaviteli umožněno
vydědit nepominutelného dědice pouze ze zákonem taxativně vymezených
důvodů. Mezi tyto důvody patří neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli
v nouzi, neprojevování zájmu o zůstavitele v míře, v jaké by projevován být
měl, odsouzení nepominutelného dědice pro trestný čin spáchaný za
okolnostní svědčících o jeho zvrhlé povaze, trvalé vedení nezřízeného života
a marnotratnost nepominutelného dědice v takové míře, že je tu obava, že se
pro jeho potomky nezachová povinný díl.
Vydědění se činí tzv. prohlášením o vydědění (dříve listina o vydědění),
které je jednostranným právním jednáním, a k jehož platnosti je nutno splnit
stejné podmínky, jako v případě závěti. Podmínkou platnosti prohlášení o
vydědění není, oproti předcházející právní úpravě, uvedení důvodu vydědění,
přičemž tato změna se vztahuje i na vydědění učiněná před účinností nového
občanského zákoníku v případech, kdy zůstavitel zemřel po 1.1.2014. V
praxi však může neuvedení důvodu vydědění způsobit komplikované
prokazování existence tohoto důvodu.

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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