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Nevlastní otec ho obelstil  Dobrovolně se vzdal dědictví  Přiš 

Karel P.: Věřil jsem, Karel P.: Věřil jsem, 
a teď a teď nemám nic!nemám nic!

Aby se majetek dostal 
do správných rukou

Smlouva je jistota
S novým občanským zá-
koníkem došlo k rozšíření 
úpravy v otázkách dědic-
tví. Jednou z nejzásadněj-
ších změn je, že zůstavitel 
má nyní více možností, jak 
se svým majetkem naloží. 
„Aby nedocházelo k situa-
ci, jaké musí čelit pan Ka-
rel, doporučuji rodinám, 
aby zůstavitel včas poří-
dil o své pozůstalosti zá-
věť, kde přesně specifi ku-
je, jaký podíl na jeho po-
zůstalosti komu připad-
ne,“ radí Jiří Hartmann. 
Nový občanský zákoník 
umožňuje i zřízení takzva-
ného odkazu, kdy zůstavi-

tel ze své pozůstalosti vy-
člení jednotlivé předmě-
ty, které odkáže jiné oso-
bě než dědicovi. „Zároveň 
je také možné pro přípa-
dy, kdy se v rámci mezilid-
ských vztahů vyplatí vypo-
řádat otázku dědictví ještě 
za života zůstavitele, zřídit 
mezi dědicem a zůstavite-
lem dědickou smlouvu, 
která přesně vymezí vzá-
jemná práva a povinnos-
ti. Předností této smlou-
vy je, že bez souhlasu dru-
hé strany ji nelze vypově-
dět. Ve vzájemném vztahu 
tak nastolí vyšší stupeň jis-
toty,“ vysvětluje advokát. 

PRAHA – Pana Karla (65) z Prahy 
už v životě opustila většina jeho 
nejbližších. Zemřel mu otec, pak 
první manželka a v roce 2005 ze-
snula i jeho milovaná matka. Po ní 
mu nezbylo nic. Jedinou památ-
kou je hrst starých fotografi í.

Matka pana Karla se po 
smrti manžela znovu pro-
vdala. „Bral jsem ho 
jako druhého otce. Když 
se mi narodila dcer-
ka Karolína, říkala mu 
dědo,“ vyprávěl reporté-
rům Blesku muž. „Matka 
měla s manželem druž-
stevní byt ve Strašnicích. 
Po narození vnučky, kte-
rou oba milovali, stá-
le tvrdili, že až zemřou, 
připadne byt Karolín-
ce,“ řekl pan Karel. Ten 
se prý otčíma ptal, zda by 
část dědictví neměla při-
padnout i jeho dcerám z 
prvního manželství. „Na 
to mi ale otčím odpově-
děl, že dcery už jsou do-
spělé a bylo o ně posta-
ráno.“

Dědická daň
Když jeho matka před 
deseti lety zemřela, byl 
dnes již senior nedale-

ko psychického zhrou-
cení. Ani ne za dva týd-
ny od tragické událos-
ti už na něj prý tlačili 
právníci ohledně dědic-
kého vypořádání.   Pro-
tože kromě nemovitos-
ti neměla jeho mamin-
ka jiný majetek, polovina 
bytu měla připadnout je-
jímu manželovi a druhá 
polovina pak panu Kar-
lovi.  Z bytu, který znal-
ci ohodnotili na částku 
2 200 000, měl každý dě-
dic zaplatit dědický po-
platek ve výši 17 000 ko-
run. „Pod vlivem smutku 
jsem nebyl schopný ře-
šit, kde seženu sedmnáct 
tisíc.  Navíc jsme měli s 
nevlastním otcem dobré 
vztahy, tak jsem se svého 
podílu dobrovolně vzdal 

v jeho prospěch,“ přiznává 
senior.

Kvůli důvěře
 přišel o byt

S nevlastním otcem se prý 
dál pravidelně vídali. „Cho-
dil k nám na obědy. Prali 
jsme mu, uklízeli, nakupo-
vali mu. Při návštěvách nás 
ujišťoval, jak mu moje mat-
ka chybí, a neopomněl vždy 
dodat, jak vše po babičce a 
po něm dostane Karolína,“ 
vzpomínal senior. Pak se prý 
ale něco změnilo a otčím se 
začal rodiny stranit.  

Pan Karel, který pobírá 
starobní důchod, dnes lituje, 
že nebyl ostražitější a kvů-
li své důvěře přišel o dědic-
ký podíl – část družstevního 
bytu. „Mrzí mě, že moje dce-
ra, které je dnes už patnáct, 
nebude mít kde bydlet. Chtěl 
jsem ten byt pro ni.“ Dále je 
mu líto, že po matce nemá 
víc než pár fotek v albu. 
„Otčím mi odmítl vydat i 
úmrtní list. Po matce zůsta-
lo v bytě spousta věcí včet-
ně vybavení domácnosti, a 
tak chci vědět, jestli mám 
na ně nárok.“

Text: Eva Fraňková
Foto: Alexander Malachovsky

Otčím: Byt dám 
své vlastní dceři

Reportéři Blesku jeli navštívit i otčíma 
pana Karla. Senior, kterému je dnes přes 
devadesát let, má ale v otázce dědictví 
jasno. „Právníci  po smrti manželky jasně 
rozhodli, že Karlovi nic nepatří. Byt jsem 
tenkrát kupoval já, a až zemřu, zdědí ho 
moje dcera, která za mnou jezdí každý tý-
den a stará se. Jestli chce nějaké fotogra-
fi e, může se tu stavit, vydám mu je. Na 
nic jiného ale nemá nárok,“ řekl nevlast-
ní otec pana Karla. 

Pomůže jen dohoda
Podle advokáta udělal pan Karel zásadní chybu, 
že se vzdal svých práv k bytu. „Spolu s odmítnu-
tým dědictvím se vzdal i všech věcí, které nále-
žely do vlastnictví jeho zesnulé matky. V daném 
případě tak v podstatě nelze než poradit, aby se 
tazatel pokusil získat památky po své matce do-
hodou se svým nevlastním otcem, neboť právní 
nárok na tyto věci nemá,“ říká Jiří Hartmann.  

Rada:

JUDr. Jiří 
HartmannHartmann

Dědictví: 
Buď všechno, 

nebo nic 
Podle občanského zákoníku se dá od-
mítnout pouze celé dědictví (pozůsta-
lost), ne jenom jeho část. A vždy musí-
te dědictví přijmout i s případnými dlu-

hy pozůstalého. „Odmítnutí dědic-
tví je neodvolatelný úkon, který ná-
sledně již nelze zvrátit. Proto by si 

měli pozůstalí dobře rozmys-
let, zda se dědictví skuteč-

ně chtějí vzdát,“ radí 
Hartmann. 
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Potřebujete 
OMBUDSMANA BLESKU? 

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY
Na adresu redakce: Blesk OMBUDS-

MAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, 
nebo na mailovou adresu: 

ombudsman@blesk.cz Podmínkou je 
zveřejnění vašeho příběhu v deníku 

Blesk a reportáže na Blesk.cz!

OMBUDSMAN
NAPIŠTE NÁM S
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 el o část bytu 

Karel P.: Věřil jsem, 
a teď nemám nic!

Internet
Na internetové adrese blesk.cz/pravni-poradna najdete řadu 
užitečných rad, přehledně rozdělených do jednotlivých sek-
cí. A navíc i možnost zaslat svůj příběh ombudsmanovi Bles-
ku nebo přímo společnosti Vaše nároky.cz. Stačí vyplnit krátký 
dotazník. www.blesk.cz/pravni-poradna

Telefonicky
Na čísle 530 514 
415 je připrave-
na operátorka 
Vaše nároky.cz 

předat váš případ odbor-
níkům, kteří spolupracu-
jí s ombudsmanem Bles-
ku. Ti už zdarma posoudí, 
jaké jsou vaše šance na ví-
tězství. 

530 514 415

Právník u soudu pomůže zdarma
Milí čtenáři, příběhů, ve kte-
rých žádáte pomoc ombuds-
mana Blesku, jsou v redakč-
ní poště i na e-mailové ad-
rese stovky. Ve spoluprá-
ci se společností Vaše nároky.
cz jsme proto pro vás připra-
vili unikátní projekt – OD-

ŠKODNĚNÍ ZDARMA! Práv-
níci, kterým pošlete svůj pro-
blém, váš případ zdarma posou-
dí a za služby neplatíte žádné 
poplatky. Odměnou je provize 
5 – 25 % ze získané částky POU-
ZE v případě vyhraného sporu. 
Jak získat pomoc zdarma?

Nová pomoc ombudsmana Blesku

OMBUDSMAN
BLESKU

Příběh pro 

E-mail
Pro e-mailovou komunikaci je stále k dispozici »blesková« ad-
resa ombudsman@cncenter.cz. Příběhy, které se týkají od-
škodnění, redakce přepošle společnosti Vaše nároky.cz. I zde 
odborníci posoudí případ a budou vás kontaktovat.

ombudsman@cncenter.cz Pošta
Své příběhy mů-
žete stále po-
sílat na adresu 

redakce Blesku – Komunar-
dů 42, Praha 7, 170 00. Pokud 
chcete, abychom váš problém 
předali odborníkům ze spo-
lečnosti Vaše nároky.cz, musí 
mít obálka nalepené logo. 

✁ ✁

Náš tým Náš tým 
odborníkůodborníků

V tomto panelovém domě ve Strašnicích je byt, V tomto panelovém domě ve Strašnicích je byt, 
který spoluvlastnila matka pana Karla. který spoluvlastnila matka pana Karla. 

Několik fotografi í je 
to jediné, co panu 

Karlovi po mamince 
zbylo. „Nemám ani 

úmrtní list,“ svěřil se. 

SLEDUJTE NÁS!
Každý všední den na 

www.blesk.cz


