
SLOVO PRÁVNÍKA...
Dědické právo v novém občan-
ském zákoníku doznalo vel-
kých změn. Původní občanský
zákoník upravoval materii
dědického práva v rámci 44
paragrafů, oproti tomu nový
občanský zákoník věnuje dě-
dickému právu hned 246 pa-
ragrafů. Nová právní úprava
posiluje vůli zůstavitele a jeho
volnost při výběru dědice.
Vrací se také tradiční institu-
ty, které zde fungovaly za prv-
ní republiky (např. odkaz či
náhradní dědictví). Nová
právní úprava například za-
vádí nově i institut zřeknutí se
dědického práva. Osoba, která
by jinak po smrti zůstavitele
byla dědicem, se může zříct
svého práva na dědictví, a to
smlouvou se zůstavitelem.
Smlouva musí být pořízena ve
formě notářského zápisu. Zří-
ci se také lze dědictví ve pro-
spěch jiné osoby.

Piješ? Hraješ na automatech? Nedědíš!

P an Malina měl tři sy-
ny. Nejstarší z nich byl
Jaromír, kterého měl

otec velmi rád, neboť se dobře
učil. Po vysoké škole si našel
dobré zaměstnání a s otcem
vždy udržoval dobré vztahy.

Druhý syn Vladimír nebyl
sice v učení tak dobrý jako Ja-
romír, ale byl zase velmi ma-
nuálně zručný a pracovitý a už
odmalička velmi rád otci po-
máhal na statku. Po získání
výučního listu si zařídil ma-
lou stolařskou dílnu. I tohoto
syna měl pan Malina rád, pro-
tože kdykoli potřeboval něco
opravit, mohl se na něj vždy
spolehnout.

Nejmladším synem byl Sla-
vomír, kterého nebavila ani
škola a ani práce. Slavomír se
nejraději poflakoval s kama-
rády, se kterými ve velkém po-
píjel alkohol a oddával se dro-
gám. Stávalo se často, že Sla-

vomír v opilosti nebo pod vli-
vem drog slovně i fyzicky ot-
ce napadal. Jednoho dne to do-
šlo tak daleko, že otce úmysl-
ně udeřil pěstí do obličeje,
v důsledku čehož otec spadl ze
schodů a přitom si zlomil no-
hu, klíční kost a dva obratle.
Zranění si vyžádalo pět měsí-
ců léčení. Jelikož byl Slavo-
mír v době činu čtrnáctiletý,
nebyl za svůj čin trestně od-
povědný. Toto jednání však
otec Slavomírovi nikdy ne-

odpustil. S přibývajícím stá-
řím pan Malina přemýšlel, jak
by mohl ještě za života nalo-
žit se svým majetkem.

Před několika lety totiž da-
roval Jaromírovi pozemek
s rekreační chatou, proto mu
přišlo nespravedlivé, aby ješ-
tě dědil statek, když další syn
Vladimír od něj ještě nic ne-
dostal. Pan Malina si také přál,
aby po něm nic nedědil jeho
syn Slavomír, a proto se s tím-
to problémem svěřil interne-
tové právní poradně
www.pravnilinka.cz.

www.pravnilinka.cz

Příběh ze života

Rada pro pana Malinu
j Pan Malina může formou notářského zápisu se synem Jaromírem se-
psat smlouvu o zřeknutí se dědického práva ze strany Jaromíra ve pro-
spěch bratra Vladimíra (§1484). V takovém případě by již Jaromír ne-
dědil.
j Pokud jde o syna Slavomíra, pak pan Malina nemusí činit nic, neboť
ten je vyloučen z dědického práva, protože se na otci dopustil činu
povahy úmyslného trestného činu a otec mu jeho čin neprominul
(§1481).

NEZAPOMEŇTE

CO JE NOVÉHO V OBLASTI DĚDICTVÍ?
VZDÁNÍSEDĚDICTVÍ
Novýobčanskýzákoníknověza-
vádí institutvzdánísedědictví
(§1490).Dědic,kterýdědictvíne-
odmítl, se jejmůžepředsoudem
vřízeníopozůstalostivzdátve
prospěchdruhéhodědice.Pod-
mínkouvšak je,abystímtouvede-
nýdědicsouhlasil.

DĚDICKÁNEZPŮSOBILOST
Novýobčanskýzákoníkupravuje,
kdy jedědiczdědickéhopráva
vyloučen(§1481).

Jednak jezdědickéhoprávavy-
loučenten,kdosedopustil činupo-
vahyúmyslnéhotrestnéhočinu
protizůstaviteli, jehopředku,po-
tomkunebomanželunebozavrže-
níhodnéhočinuprotizůstavitelově
poslednívůli, zejménatím,žezů-
stavitelekprojevuposlednívůle

donutilnebo lstivěsvedl,projev
poslednívůlezůstavitelipřekazil
nebo jehoposlednípořízenízatajil,
zfalšoval,podvrhlneboúmyslně
zničil.Pokudvšakzůstavitel jinak
nezpůsobilémudědici jehočinvý-
slovněpromine,dědicemse
stane.

Dalšídůvoddědickénezpůsobilosti
spočívávdomácímnásilí.Pokud
probíhávdenzůstavitelovysmrti
řízeníorozvodmanželstvízaháje-
nénazůstavitelůvnávrhpodaný
vdůsledkutoho,žesemanželvůči
zůstavitelidopustil činunaplňují-
cíhoznakydomácíhonásilí, je
zůstavitelůvmanželvyloučenz
dědickéhopráva jakozákonnýdě-
dic.

Třetídůvoddědickénezpůsobilosti
setýkávztahumezi rodičemadí-

tětemjakozůstavitelem.Byl-li ro-
dičzbavenrodičovskéodpověd-
nostiproto,že ji či jejívýkonzneu-
žíval,neboževýkonrodičovské
odpovědnostizvlastnívinyzávaž-
nýmzpůsobemzanedbával, jevy-
loučenzdědickéhoprávapodítěti
podlezákonnédědicképosloup-
nosti.

VYDĚDĚNÍ
Vrámcivyděděnínovýobčanský
zákoníknepřinášípodstatnézmě-
ny,nicméněkonkretizujedosa-
vadnízákonnédůvodyapřidává
dvanavíc (§1646,odst.2
a§1647).Vydědění je institut,
kterýmůževyužítzůstavitelproto,
abyvyloučilněkteréhozezákon-
nýchdědicůzdědickéhopráva(§
1649,odst.2).Prohlášeníovydě-
děnímůžebýtnasamostatné listi-
něnebomůžebýtsoučástízávěti.

! Dědická nezpůsobilost vzniká ze zákona, jakmile je naplněn jeden ze
zákonných důvodů.
q Pokud je některý ze zákonných dědiců vyloučen z dědického práva
pro dědickou nezpůsobilost, může dědici zůstavitel za života takové
jednání dodatečně výslovně prominout. Tím je dědici umožněno dědit.
q Zřeknutí se dědického práva lze učinit pouze za života zůstavitele.
q Odmítnout dědictví lze do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice
vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví. Má-li dědic jediné bydliště
v zahraničí, je tato lhůta tříměsíční.
q Vzdát se dědictví lze v průběhu řízení o pozůstalosti. Vzdát se dědic-
tví lze pouze ve prospěch druhého dědice za předpokladu, že s tím dru-
hý dědic souhlasí.
q Vydědit nepominutelného dědice lze pouze ze zákonných důvodů.
q Zřeknutí se dědického práva lze i ve prospěch jiného dědice, podobně
jako u vzdání se dědictví.

DOPORUČENÍ Z PRAXE

! Listinu o vydědění, případně závěť, doporučujeme sepsat ve formě
notářského zápisu a u notáře také uschovat. Mnohdy se stává, že tyto
listiny nelze dohledat proto, že je zůstavitel uložil na dědicům neznámé
místo.

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ
POZŮSTALOST – tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností
vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplat-
něny u orgánu veřejnémoci.

DĚDICTVÍ – ta část pozůstalosti, která skutečně na dědice přejde.

VYDĚDĚNÍ – zůstavitelova vůle, se kterou je spojeno odnětí dědického
práva pro některý ze zákonných důvodů.

DĚDIC – je ten, komu náleží dědické právo.

NEPOMINUTELNÝDĚDIC – jsou děti zůstavitele, a nedědí-li, pak jsou jimi
jejich potomci.

K tématu
Nepominutelného dědice (dítě zůstavitele) však může zůstavitel vy-
dědit pouze na základě důvodů uvedených v zákoně, a to toho, který
zůstaviteli:

a) neposkytl potřebnou pomoc v nouzi – například ve stáří nebo nemoci
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho
zvrhlé povaze – například pro násilnou trestnou činnost
d) vede trvale nezřízený život – například se oddává dlouhodobě návy-
kovým látkám, hraje na automatech nebo se věnuje prostituci
e) který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen
f) který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava,
že se pro jeho potomky nezachová povinný díl – např. potomek všechny
peníze utratil za hrací automaty a je důvodná obava, že by s dědictvím
naložil podobně

KDEVNOVÉMOBČANSKÉM
ZÁKONÍKUPRÁVNÍÚPRAVU

DĚDICTVÍNALEZNETE?
§ 1475–1720 v části třetí,

hlavě třetí, zákona
č. 89/2012Sb., občanský

zákoník

Rubrika je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka

Nový občanský zákoník a změny, které přináší

PETRKAUSTA
Autor je advokát z advokátní kan-
celáře Kausta& Zientková& part-
neři.

Vzpomínejte na ty, které jste měli rádi,

zapalte jim svíčku na našem novém webu.

Můžete mi prosím vás na-
psat, jak jsou rozlišeny
jednotlivé stupně pro při-
znání příspěvku na péči
a co musí žadatel na jed-
notlivé stupně splňovat?

Na tuto oblast je nutné po-
dívat se z hlediska zák.
108/2006 Sb., o soc. službách,
konkrétně § 9 a 11. Co se týče
stupňů příspěvku na péči
jsou celkem čtyři. Od lehké až
po úplnou závislost. Výši pří-
spěvku upravuje právě zmí-
něný § 11 zák. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.

Výše příspěvku pro osoby
do 18 let věku činí za kalen-
dářní měsíc

a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I
(lehká závislost),

b) 6 000 Kč, jde-li o stupeň II
(středně těžká závislost),

c) 9 000 Kč, jde-li o stupeňIII
(těžká závislost),

d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň
IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby
starší 18 let činí za kalendář-
ní měsíc:

a) 800 Kč, jde-li o stupeň I
(lehká závislost),

b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II
(středně těžká závislost),

c) 8 000 Kč, jde-li o stupeňIII
(těžká závislost),

d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň
IV (úplná závislost).

Co se týče oblastí, které
jsou posuzovány, upravuje
zmíněný § 9 výše uvedeného
zákona. Pro posuzování
stupně závislosti se hodnotí
schopnost zvládat základní
úkony v desíti oblastech kaž-
dodenního života:
P Mobilita (vstávání, use-

dání, chůze, schody)

POrientace (orientovat se
zrakem, sluchem, pomocí
psychických funkcí)
P Komunikace (dorozu-

mět se a porozumět – mluve-
nou řečí i psanou zprávou)
P Stravování (stravu na-

porcovat, najíst se a napít se,
dodržovat dietní režim – die-
tu)
P Oblékání a obouvání

(vybrat si oblečení a obutí,
oblékat se, obouvat se, svlé-
kat se a zouvat se)
P Tělesná hygiena (umý-

vat si obličej, ruce a celé tělo,
česat se, péče o ústní hygie-
nu)
P Výkon fyziologické po-

třeby (používat WC, vy-
prázdnit se, provést očistu,
používat hygienické pomůc-
ky)
P Péče o zdraví (dodržo-

vání stanoveného léčebného
režimu, ošetřovatelská opat-
ření)
P Osobní aktivity (stano-

vit si a dodržet denní režim,
zapojit se do aktivit odpoví-
dajících věku)
P Péče o domácnost (na-

kládat s penězi, obstarat si
nákup potravin, nosit běžné
předměty)

Bc. Jitka Šrůtková
o.s. InternetPoradna.cz

INTERNETPORADNA Na univerzitu dorazilo 31 tisíc
přihlášek. Někde je stále přijímají
Střední Morava – Všeobecné
lékařství, právo ale i psycho-
logie. To jsou tři nejžádanější
obory Univerzity Palackého
v Olomouci, na které směřuje
největší počet přihlášek.
Uchazeči o studium už na uni-
verzitu zaslali 30 834 přihlá-
šek ke studiu v příštím aka-
demickém roce. Číslo však ne-
ní konečné, na některé obory
se lze stále ještě hlásit.

Nejvíce přihlášek přišlo na
fakulty s širokou škálou obo-
rů, tedy filozofickou a peda-
gogickou. Každá z nich regis-
truje více než osm tisíc při-
hlášek. V porovnání s loň-
skem přijala vyšší počet při-
hlášek lékařská, přírodově-
decká a fakulta tělesné kultu-
ry.

Lékařská fakulta se svými
top obory Všeobecné lékařství
a Zubní lékařství eviduje
oprotiminulémurokuopětset
přihlášek více. „Vysoký počet
uchazečů o studium na Uni-
verzitě Palackého v Olomou-
ci, který letos pravděpodobně
opět překročí číslo třicet jed-
na tisíc, svědčí o stabilním
zájmu o nabízené studijní obo-

ry i atraktivnosti studia na
univerzitě,“ uvedl Vít Zou-
har, prorektor pro studijní zá-
ležitosti.

Číslo přihlášek podaných
ke studiu na olomouckou vy-
sokou školu stále není koneč-
né. V nabídce totiž jsou obory,
na které se lze hlásit i po
28. únoru. Například tak až do
23. května se zájemci mohou
hlásit ke studiu doktorského
studijního programu Ošetřo-
vatelství, a to v prezenční
i v kombinované formě.

Prodloužený termín se týká
také dvou oborů na Cyrilome-
todějské teologické fakultě –
bakalářského oboru Charita-
tivní a sociální práce a baka-
lářského oboru Mezinárodní
humanitární a sociální práce,
které fakulta nabízí ve spolu-
práci s CARITAS – Vyšší od-
bornou školou sociální. Podat
si přihlášku na tyto obory je
možné do 30. dubna.

Na celkových osmi fakul-
tách univerzity Palackého
studuje dohromady přes 24 ti-
síc studentů, což tvoří celou
pětinu obyvatel města Olo-
mouce. (paš)

Největší
zájem je
o medicínu
Střední Morava – Nejžá-
danějším oborem na Uni-
verzitě Palackého je Všeo-
becné lékařství na lékař-
ské fakultě. Univerzita Pa-
lackého registruje téměř
2500 přihlášek na tento
obor.

Velký zájem je také
o obor Právo na právnické
fakultě. Ke studiu se při-
hlásilo téměř 1700 zájem-
ců. K atraktivním oborům
patří také Psychologie na
filozofické fakultě. Letos
o tento obor projevilo zá-
jem téměř třináct set ucha-
zečů.

Mezi vysoce atraktivní
stále patří obory Zubní lé-
kařství, Učitelství pro ma-
teřské školy či Právo ve ve-
řejné správě. Škola budou-
cím vysokoškolákům na-
bízí přes 300 oborů. (paš)
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