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K tomuto datu ............................. se v Prague zohledňuje článek 13 (články 868, 918, 919, 919-1 a 

919-2 nové, 920, 921, 922, 924, 924-1 až 924-4 nový, článek 928 občanského zákoníku, článek L. 

321-17 venkovského zákoníku). Pro získání bezplatného daru je třeba vybavit četné osobní a bankovní 

transakce. 

 

Jako dědic dostanete následující informace: 

 

Osobní údaje: (Příjmení, Jméno, město ...) 

Informace o bance: (IBAN, SWIFT, RIB ..) 

Nabízí biometrické obrázky: (občanský průkaz, pas ...) 

 

Je zřejmé, že všechny informace, které potřebujete vyplnit, jsou velmi důležité, pokud chcete vytvořit 

dokumenty, které podepíší vaše jméno. 

 

Po splnění formalit jsou uvedeny tyto dokumenty: 

 

- Daňový doklad (Podle kódu prefektury) 

 

- Dokument o záruce dědictví (daňový příkaz) 

 

- Doklad o pojištění (daňový příkaz) 

 

- Akt identifikace státní příslušnosti (Podle kódu prefektury), 

 

- Osvědčení o darování (- darování inter vivos, jako například "akt, kterým se dárce v současnosti 

sám a neodvolatelně zbavuje daných věcí ve prospěch oběti, která ji přijímá"); 

- vůle, stejně jako "čin, kterým zůstavitel disponuje, na čas, kdy už nebude existovat, veškerý svůj 

majetek nebo jeho část a který může odvolat." 

 

Některé daně včetně zahrnutých po podepsání následujících dokumentů: 

 

- Akt o identifikaci státní příslušnosti. 

- Pojistný doklad. 

- Náklady na legalizaci. 

 

Ihned však budou všechny formality, které mají být splněny, a dokumenty, které podepíší váš spis, 

aktualizované 24 hodin a prefektura a soud jejich zohlední při obecném ověření vašich údajů. 

 

Po schválení analýz se váš soubor odešle Unicredit Bank na přesný účel využití převodního příkazu 

platného 48 hodin. 

Poznámka: Kabinet zodpovědný za zprostředkování formalit by se s vámi mohl setkat osobně pro 

účely vypracování konečných dokumentů nebo zákona za přítomnosti dárce podle článku 890, který je 

nejvyšším soudním zákonem. 
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          PŘEZKUM DARCOVANIA A PRÁVNÍ POKYNY 

 

Někdy dary nebo odkazy poskytnuté ve prospěch nadačního nebo nadačního fondu zahrnují 

podmínky, které je třeba splnit, nebo poplatky, které má nadační nebo nadační fond provést 

(například: přidělení daru nebo dědictví). na konkrétní trvalé použití zákaz prodeje 

darovaného nebo odkázaného majetku atd.). 

 

Provádění poplatků a podmínek uložených dárcem nebo zůstavitel může postupem času 

ukázat jako obtížné nebo nemožné. 

Rizikem pro nadaci nebo nadační fond v případě neplnění poplatků nebo nedodržení 

podmínek darování nebo odkazu, je zrušení dárcovství. 

 

O toto odvolání však může požádat nejen samotný dárce, ale i jeho dědicové nebo dědici 

zůstavitele po dobu třiceti let ode dne, kdy se o dárci, jeho dědiců nebo dědiců zůstavitele 

dozvěděli neplnění poplatků nebo nedodržení darovacích podmínek poskytnutých ve prospěch 

nadace nebo nadačního fondu. 

 

Kromě toho může o tuto žalobu požádat jeden z nich a může ji uplatnit jako celek, protože 

uložený poplatek nebo podmínka je neoddělitelná. 

 

Pokud je tato žaloba o zrušení ukončena, vede ke zrušení daru a má stejné účinky jako soudní 

řešení smluv. Funguje zpětně: liberalita by proto nikdy neměla vyskytovat. 

 

Nadační nebo nadační fond musí potom vrátit majetek přijatý darem ve stavu, v jakém byl v 

den darování nebo odkazu, a pokud je to nutné, vrátit dárci, jeho dědicům nebo dědicům 

zůstavitele. náklady potřebné k obnovení tohoto stavu, jakož i všechny plody (nájemné atd.). 

 

Může nadace převést majetek přijatý jako dar nebo odkaz na třetí stranu, pokud tato třetí 

strana dodržuje podmínky dárcovství? 

 

Co dělat, pokud je prokazatelně obtížné nebo nemožné dosáhnout provedení poplatků a 

podmínek uložených dárcem nebo zůstavitelem pro nadaci nebo nadační fond? 

 

Pokud jde o dar, pokud je naživu, dárce může odstranit obvinění a podmínky, které požádal, 

aby respektoval nebo vykonával. 
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Skutečná právní jistota spočívá ve výkonu soudního řízení podle článků 900 - 2 

anasledujúcich občanského zákoníku (zavedeného zákonem ze dne 4. července 1984). 

 

Od této chvíle může o obvinění požádat jakákoliv odměna (článek 900 - 2 občanského 

zákoníku), ať již fyzická či právnická osoba soukromého nebo veřejného práva. V § 900 - 5 

odst. 2 občanského zákoníku se dále uvádí, že osoba, které se to týká, musí odůvodnit píli, 

kterou mezitím provedla při plnění svých povinností. Žaloba o přezkoumání se podává na 

občanském soudu. 

 

Žádost o přezkoumání je přípustná pouze deset let po úmrtí zakladatele. A v případě 

opakovaných žádostí deset let po rozsudku, kterým bylo nařízeno předchozí přezkoumání 

(článek 900 - 5 občanského zákoníku). 

 

Pokud jde o rozhodnutí ve věci samé, soud má velmi široké pravomoci: snížení množství 

služeb nebo snížení jejich periodicity; modifikace objektu na základě záměru disponenta; 

oprávnění nakládat se vším zbožím, které je předmětem dárcovství (viz A. Důvod: Revize 

podmínek a poplatků spojených s určitými dary, Journal des Notaires 1984, článek 57887 - 

François Boulanger: Zákon ze dne 4. července 1984 o revizi obvinění za svobodu, JCP 1987 , 

doktrína s. 175 a následující.) 

 

Bdělosti a doporučení 

 

Pokud dar nebo odkaz odkazovala obsahují poplatky a podmínky stanovené pro vděčnost, 

musí je důkladně prozkoumat. Přijetí daru nebo dědictví znamená přijetí výkonu poplatků a 

podmínek, které obsahuje. 

 

Pokud jsou poplatky a podmínky příliš přísné nebo příliš vágní, je lepší odmítnout dar nebo 

odkaz. Přijetí je ve skutečnosti konečné a od příjemce se vyžaduje, aby provedl všechny 

poplatky a podmínky stanovené v darování nebo vůli. Pokud tak neučiní, dědicové by ho 

mohli žalovat a vzít zpět darován nebo odkázán zboží, což může mít vážné finanční následky 

pro potěšení, které musí toto zboží nejen vrátit, pokud je to nutné, do stavu, ve kterém byl. 

pokud byly dány nebo odkázány, ale také vrátí plody tohoto zboží (nájemné atd.). 

 

Příjemce vděčnosti by navíc mohl být brán na odpovědnost, pokud by přijal dar nebo odkaz, a 

pak se ho vzdal z důvodu, že stanovené podmínky nebyly dosažitelné (CAA Marseille, 28. 

června 2004, město Nice). 
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Referenční texty 

 

- článek 900-1 až 900-8 občanského zákoníku 

- Článek 900-2 Více informací o tomto článku. 

 

Vytvořeno zákonem 84-562 1984-07-04 čl. 1 JORF 6. července 1984, platné 1. října 1984 

 

Jakákoliv potěšena osoba může požádat, aby se podmínky a obvinění, které zatěžují dary nebo 

dědictví, které dostala, prozkoumali u soudu, pokud se v důsledku změny okolností exekuce 

stala mimořádně těžkou nebo vážně poškozující. , 

 

Článek 900-3 Více informací o tomto článku. 

Vytvořeno zákonem 84-562 1984-07-04 čl. 1 JORF 6. července 1984, platné 1. října 1984 

 

Žádost o přezkoumání se podává hlavní cestou; je možné se proti němu odvolat v reakci na 

žalobu o provedení nebo zrušení, kterou podali dědicové strany, která ho poskytla. 

Tvoří se proti dědicům; současně je to i proti prokurátorovi, pokud existují pochybnosti o 

existenci nebo totožnosti některých z nich; pokud není znám dědic, vede se proti státnímu 

zástupci. 

 

Posledně uvedený musí být ve všech případech informován o věci. 

 

Články 900 - 4 Více informací o tomto článku. 

Vytvořeno zákonem 84-562 1984-07-04 čl. 1 JORF 6. července 1984, platné 1. října 1984 

 

Soudce rozhodující o přezkoumání může, v závislosti na případu a dokonce i z moci úřední, 

snížit množství nebo periodicitu služeb, které jsou předmětem svobody, nebo upravit předmět 

na základě úmyslu osadníka, nebo dokonce seskupte je spolu s podobnými výhodami 

vyplývajícími z jiných darů. 

 

Může povolit odcizení veškerého nebo části zboží, které je předmětem daru, nařízením, 

že cena se použije pro účely související s vůlí disponující strany. 

 

Stanovuje vhodná opatření pro zachování, pokud je to možné, určení, které měl osadník 

v úmyslu dát své svobodě. 
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Články 900 - 5 Více informací o tomto článku. 

Vytvořeno zákonem 84-562 1984-07-04 čl. 1 JORF 6. července 1984, platné 1. října 1984 

 

Žádost je přípustná pouze deset let po smrti osadníka nebo v případě následných žádostí deset 

let po rozsudku, kterým bylo nařízeno předchozí přezkoumání. 

 

Potěšena osoba musí odůvodnit píli, kterou mezitím udělal, aby splnil své povinnosti. 

 

Články 900 - 6 Další informace o tomto článku. 

Vytvořeno zákonem 84-562 1984-07-04 čl. 1 JORF 6. července 1984, platné 1. října 1984 

 

Námitka třetí strany proti rozsudku, kterým se vyhoví žádosti o přezkum, je přípustná pouze v 

případě podvodu, který lze přičíst osobě, která se dopustila sporu nebo oprávněného. 

 

Odvolání nebo zrušení napadeného rozsudku nezpůsobuje v dobré víře žalobu proti 

kupujícímu třetí osobě. 

 

Články 900 - 7 Další informace o tomto článku. 

Vytvořeno zákonem 84-562 1984-07-04 čl. 1 JORF 6. července 1984, platné 1. října 1984 

 

Pokud po provedení revize bude možné splnění podmínek nebo poplatků, než bylo původně 

plánováno, znovu možné, mohou o to dědicové požádat. 

 

Články 900 - 8 Více informací o tomto článku ... 

Vytvořeno zákonem 84-562 1984-07-04 čl. 1 JORF 6. července 1984, platné 1. října 1984 

 

Považuje se za nepsanou klauzuli, podle níž držitel zbavuje svobodu toho, kdo by zpochybnil 

platnost doložky neodňatelnosti nebo požádal o povolení odcizit. 
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Registrační formulář. 

 

Název: ................................................ ..........  

 

Křestní jména: ............................................... ........... 

 

Pohlaví: ................................................ .......... 

 

Místo původu: ............................................... ........... 

 

Věk: ................................................ .......... 

 

Město: ................................................ .......... 

 

Bydliště: ................................................ .......... 

 

Adresa: (ulice ................, číslo dveří ................, PSČ ...... ... .......) 

 

Země: ................................................ .......... 

 

Náboženství ................................................. ......... 

 

 

Profese: ................................................ .......... 

 

Místo výkonu práce: .............................................. ............ 

 

Měsíční příjem: ............................................... ........... 

 

E-mail: .............................................. ............ 

 

Whatsapp: ................................................ .......... 

 

Počet dětí: ............................................... ........... 

 

Pohlaví: (Muž: /    Žena:   ) 

věk: 

Vzdělání: (Normální:     / Přísně:     ) 

 

Fyzické: (Premature:    / Normální:    ) 

 

 

 

Častý problém : 
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Bankovní údaje: 

Název banky: ...............................................  / Adresa: ................................... ....................... 

IBAN: ................................................................... / SWIFT-RIB: .........................  

Majitel účtu: ............................................... ........... 

 

 

 

Připojte následující informace: 

 

1 - občanský průkaz nebo pas 

 

2 - Rodný list nebo oddací list 

 

3. Řidičský průkaz nebo účet za elektřinu 

 

4 - Osvědčení o diplom nebo státě 

 

5 - 4 fotografie! 

 

Pozn.: Jeden prvek na každé číslo. 


