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P íklady 12.5.2010

dictví, záv , d dici ze zákona
JUDr. Irena Novotná
Nás seriál o právu v život ob ana pokra uje dál. Tentokrát se budeme zabývat záv tí.
Jak po ídit platnou záv ?
Jist ob as p emýšlíte o tom, co se stane s Vaším majetkem v p ípad smrti. V tom p ípad jste prakti tí lidé. Ale i když zatím na takové záležitosti,
ve shonu všedních dn nemáte ani pomyšlení, p esto je dobré se seznámit s tím, jak platnou záv sepsat a ochránit své d dice p ed hádkami a
zklamáním. Vždy nemálo rodin, které žily ve shod , a p átelství se kv li d dictví rozešlo ve zlém. Následující lánek je pouze informa ním
pr vodcem k této problematice, doporu uji si prostudovat p íslušná ustanovení v ob anském zákoníku a nebo, v p ípad , že si nejste jisti se
zvládnutím sepsání záv ti, navštívit právníka, který se touto problematikou specieln zabývá. Jen tak zabráníte neplatnosti své záv ti, na které
vám jist záleží.
Co je to záv ?
Záv je právní úkon, jehož ú inky nastanou až v okamžik smrti. Jde o možnost uskute
kdo záv sepisuje) ur it, kdo bude dicem jeho majetku.

ní plného a nezadatelného práva

stavitele (tedy toho,

Zp sobilý z stavitel
Ob anský zákoník p edepisuje n kolik obecných pravidel, které z stavitel musí p i sepisování záv ti bezpodmíne
dodržet.
stavitel musí být pln zp sobilý k právním úkon m, tedy zletilý.
Sou asná právní úprava sice poskytuje možnost sepsat záv i nezletilé osob starší 15 let, ta však m že sepsat záv pouze formou notá ského
zápisu. Pokud záv po ídí osoba s omezenou zp sobilostí k právním úkon m, je t eba takovou záv posoudit v závislosti na obsahu a rozsahu
omezení, které je obsaženo v soudním rozhodnutí soudu o omezení zp sobilosti.
Formy záv ti
Zákon . 40/1964 Sb. ob anský zákoník (dále jen ob anský zákoník ), ve svém ustanovení
§ 476 stanoví formy záv ti takto :
stavitel m že záv bu napsat vlastní rukou, nebo ji z ídit v jiné písemné form za ú asti sv dk nebo
ve form notá ského zápisu„.
To znamená, že právní úprava p ipouští pouze jedinou formu záv t a to písemnou.
Náležitosti záv ti
Ob anský zákoník ve svém § 476 odst. 2 uvádí povinné náležitosti záv ti, p i jejíchž nedodržení je záv neplatná takto :
„V každé záv ti musí být uveden den, m síc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná.“ Také, podle tohoto ustanovení ob anského zákoníku je
neplatná i záv více z stavitel .
Záv

psaná vlastní rukou

Holografní záv t pak musí být napsána vlastní rukou a samoz ejm také vlastní rukou podepsána, jinak je také neplatná.
Záv po ízení na psacím stroji nebo napsána na po íta i
Pro alografní záv (záv po ízení z stavitelem v jiné písemné form , než vlastnoru ní) za ú asti dvou sv dk , platí také speciální pravidla :
stavitel jí musí vlastní rukou podepsat a musí p ed dv ma sv dky sou asn p ítomnými výslovn projevit, že listina obsahuje jeho
poslední v li. Sv dci se musí na záv také podepsat.
Projevení poslední v le osobami, kte í nemohou íst nebo psát
Zvláštní ustanovení se týká z stavitele, který nem že íst nebo psát. Ten projeví svoji poslední v li p ed t emi sou asn p ítomnými sv dky v
listin , která musí být p tena a p ítomnými sv dky podepsána. P itom musí p ed nimi potvrdit, že listina obsahuje jeho poslední v li. Pisatelem a
ed itatelem
že být i sv dek; pisatel však nesmí být zárove p ed itatelem.V listin musí být uvedeno, že z stavitel nem že íst nebo psát,
kdo listinu napsal a kdo nahlas p etl a jakým zp sobem z stavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou v li. Listinu musí sv dci podepsat.
Stanovení d dic
dicové musí být v záv ti jednozna
identifikováni. To znamená, že z stavitel napíše jméno, p íjmení, m že ho ozna it p íbuzenským vztahem
k z staviteli, pop ípad k jeho jménu p ipojí rodné íslo d dice. To proto, aby bylo možno d dice p i d dickém ízení nezpochybniteln ur it.
dicové v prvním a druhém po adí
stavitel je také oprávn n k tomu, pro p ípad, že by d dic na prvém míst d dictví z jakéhokoli d vodu nenabyl, ustanovit i náhradního d dice.
Samoz ejm není vylou eno, aby z stavitel ur il v záv ti více d dic , p ípadn i vymezil jejich podíly.
Je však nutné zd raznit, že jakékoliv stanovení podmínek z stavitelem v záv ti je právn nep ípustné. I když tím platnost záv ti není dot ena, k
mto podmínkách se jednoduše v bec nep ihlíží. Jako by v záv ti nebyly.
Neopominutelní d dicové
Ustanovení o tzv. neopominutelných d dicích je velmi d ležité. Tedy, ustanovení § 479 ob anského zákoníku stanoví, že nezletilým potomk m se
musí dostat aspo tolik, kolik iní jejich d dický podíl ze zákona, a zletilým potomk m aspo tolik, kolik iní jedna polovina jejich d dického podílu
ze zákona. Pokud záv tomu odporuje, je v této ásti neplatná, nedošlo-li k vyd
ní uvedených potomk .
ti a manžel d dí podle
zákona stejným dílem v první skupin .
ípady vyd
ní
Jak vyd dit svého potomka? Nemyslete si, že je to výjime ný p ípad, kdy z stavitel má k tomu pádné d vody. Ale ob anský zákoník ve svých
p íslušných ustanoveních striktn stanoví podmínky, za kterých m že z stavitel potomka vyd dit.
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Jde o následující vý et :
a) potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl z staviteli pot ebnou pomoc v nemoci, ve stá í nebo v jiných závažných p ípadech,
b) o z stavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat m l, c) byl odsouzen pro úmyslný trestný in k trestu odn tí
svobody v trvání nejmén jednoho roku,
d) trvale vede nez ízený život.
Listina o vyd

ní musí mít všechny náležitosti záv ti a musí v ní být uveden d vod vyd

ní.

Zrušení záv ti
Ustanovení § 480 ob anského zákoníku stanoví ješt pravidla pro rušení záv ti.
Záv se zrušuje platnou záv tí pozd jší, pokud vedle ní nem že obstát, anebo odvoláním záv ti; odvolání musí mít formu, jaké je t eba k záv ti.
stavitel zruší záv také tím, že zni í listinu, na níž byla napsána.
Vzor záv ti s univerzálním d dicem:
Já, Igor Havlas, narozený dne 7. 4. 1934 v Obci Velký Beranov, bytem Klecánkova 45, Velký Beranov, po izuji po zralé úvaze tuto záv

:

dicem veškerého mého majetku, jak movitého, tak nemovitého ustanovuji svého syna Karla Havlase, narozeného 6.7.1976, bytem Havlenova 4,
Praha, r. . 760706/XYX.
V Obci Velký Beranov, dne 27.9.2007.
……………..podpis…………………..
Vzor záv ti s více d dici :
Já, Igor Havlas, narozený dne 7.4.1934 v Obci Velký Beranov, bytem Klecánkova 45, Velký Beranov, po izuji po zralé úvaze tuto záv

:

I. D dicem následujícího majetku :
a) všechny nemovitosti, které jsou v mém výlu ném vlastnictví (vypsat podrobn z listu vlastnictví)
ustanovuji svého syna Karla Havlase, narozeného 6.7.1976, bytem Havlenova 4, Praha, r. . 760706/XYX.
II. D dicem následujícího majetku :
a) hotovost 1 600 000 K (slovy: jeden milionšestesettisíckorun eských) uloženou na ú tu 1998769876/0300 vedeném u Komer ní banky, a.s.
Praha, Jiráskova 6, 140 00 Praha
ustanovuji svou dceru Kv tuši Jiráskovou, rozenou Havlasovou, narozenou 8.2.1974 , bytem Karáskova 8, Praha 6.
V Obci Velký Beranov, dne 27. 9. 2007.
……………..podpis…………………..
Komentá :
Údaje ve vzorech záv ti jsou smyšlené, pouze uvedeny pro lepší orientaci tená e ve vzoru.
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