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Nový občanský zákoník do dědického práva znovu zavedl institut odkazu.
Odkaz je zřizován zůstavitelem v pořízení pro případ smrti, tedy v závěti,
dědické smlouvě nebo dovětku, a zůstavitel jím nařizuje osobě obtížené
odkazem (obvykle dědici) vydání předmětu odkazu odkazovníku, kterému
v případě smrti zůstavitele vzniká za osobou obtíženou odkazem pohledávka.
Odkazovníkem může být pouze osoba způsobilá dědit.
Právo na odkaz nabývá odkazovník okamžikem úmrtí zůstavitele. Odkazovník
se nestává dědicem, oproti dědictví tedy odkaz nepředstavuje podíl na
pozůstalosti a odkazovník vstupuje pouze do konkrétního práva zůstavitele,
nikoli do jeho povinností, což nebylo v době účinnosti předchozí
občanskoprávní úpravy možné. S ohledem na to lze předpokládat, že odkaz
bude hojně využíván k dobročinným či všeobecně prospěšným účelům, tedy ve
prospěch nadací, muzeí, náboženských organizací apod.
Odmítnutí odkazu je možné provést stejným způsobem jako odmítnutí dědictví,
v takovém případě se na odkazovníka hledí tak, jako by právo na odkaz nikdy
nenabyl. V zájmu ochrany věřitelů zůstavitele zákon stanovuje, že každému
z dědiců musí alespoň čtvrtina z hodnoty dědictví zůstat odkazy nezatížená.
Není tedy možné, aby byl veškerý majetek zůstavitele předmětem odkazu a
nikdo tak nepřevzal zůstavitelovy povinnosti.

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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amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal advokátní kancelář.

