23. 2.

2016

č. 224

Právní
zpravodaj

Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

Nepominutelný dědic
OBSAH SERIÁLU:

Smlouvy uzavírané distančním
způsobem
č. 215
Zákonná posloupnost

č. 216

Výhrada soupisu

č. 217

Dědická smlouva

č. 218

Výhrada vlastnického práva
Výhrada lepšího kupce

č. 219
č. 220

Škoda způsobená vadou výrobku
Smlouva o zprostředkování
Odkaz

č. 221
č. 222
č. 223

Dnešní článek:
Nepominutelný dědic

č. 224

Příští článek:
Správa pozůstalosti

č. 225

Nepominutelnými dědici jsou osoby, které mají nárok na povinný díl z
pozůstalosti, a to bez ohledu na vůli zůstavitele projevenou v závěti. Do okruhu
nepominutelných dědiců patří děti zůstavitele, nedědí-li děti zůstavitele, pak
jejich potomci. Nezletilým nepominutelným dědicům náleží tři čtvrtiny
zákonného dědického podílu, tedy podílu, který by jim jinak připadl ze zákona,
zletilí nepominutelní dědicové mají nárok na jednu čtvrtinu zákonného podílu.
Výše povinného dílu byla tedy ve vztahu k předchozí občanskoprávní úpravě
snížena.
Pokud by byl nepominutelný dědic zůstavitelem v závěti opomenut, není tímto
založena neplatnost závěti v příslušné části, jak tomu bylo v předchozí úpravě.
Nepominutelný dědic má však právo na vyplacení povinného dílu vůči
dědicům, kteří dědili ze závěti. V takovém případě nepominutelný dědic
neodpovídá, na rozdíl od ostatních dědiců, za dluhy, které jsou součástí
dědictví.
Nepominutelný dědic může být zůstavitelem na právu na povinný díl zkrácen
či z tohoto práva vyloučen pouze vyděděním, které se činí formou prohlášení o
vydědění (viz. Právní zpravodaj č. 212). Pokud by byl v závěti vědomě
opomenut nepominutelný dědic, který se dopustil něčeho, co naplňuje zákonný
důvod vydědění, pak by toto opomenutí bylo považováno za řádné vydědění
učiněné mlčky.

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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