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ÚVOD 

 V dnešním konzumním světě je již běžným jevem, že vyspělé společnosti 

považují za smysl života úspěch a bohatství, což je reprezentováno vlastnictvím 

pokud možno čím jak největšího množství majetku. Typickým projevem tohoto 

vnímání je přepočítávání hodnot na peníze, s čímž se jistě každý setkává 

dennodenně. Uvedený hodnotící prvek je uplatňován napříč všemi moderními 

zeměmi a jak je tedy vidno, majetek hraje výsostnou roli v rozhodování 

jednotlivců. Proto se snažíme všelijak svůj majetek ochránit, kdy volíme 

nejrůznější formy jeho zabezpečení, a to například vkládáním finančních 

prostředků na bankovní účty, zřizováním pojištění či třeba zamykáním šperků, 

jakož i jiných hodnotných věcí, do domácích trezorů. Často však opomíjíme 

skutečnost, že majetek je hoden ochrany nejen v průběhu života (inter vivos), ale 

také pro případ smrti (mortis causa). Je tomu tak nejspíše proto, že smrt si lidé 

většinou nepřipouští, a tedy logicky ani nepolemizují s otázkou, co s jejich 

majetkem bude, až oni tady nebudou. Nastíněné, troufám si říci nezodpovědné, 

jednání ve vztahu k majetku a smrti sebou přináší mnoho právních otázek, kterým 

se věnuje dědické právo. 

 Dědické právo bylo rekodifikací soukromého práva k 1. lednu 2014, kdy 

vyšel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
1
 výrazně zasaženo. 

Nezanedbatelnost změn lze vnímat již na první pohled, a to skrze markantní 

nárůst rozsahu právní úpravy, která je nově dědickému právu věnována.
2
 Dopady 

rekodifikace se projevily nejen na odvětví dědického práva jako celku, nýbrž i na 

jeho jednotlivých institutech. V této souvislosti došlo jak ke změnám 

terminologickým, tak ke změnám koncepčním; dokonce lze hovořit o jakémsi 

                                            
1
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

„o. z.“). Autor vychází z označení v souladu s usnesením občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. února 2014, kterým byla pro občanský zákoník č. 

40/1964 Sb. zvolená zkratka „obč. zák.“ a pro občanský zákoník č. 89/2012 Sb. zkratka „o. z.“ 

Dostupné z: < http://vrcha.webnode.cz/news/k-oznacovani-stareho-a-noveho-obcanskeho-

zakoniku/ >. 
2
 Zatímco občanský zákoník z roku 1964 propůjčil dědictví pouhých 41 paragrafů, v nynějším o. z. 

zahrnuje právní úprava dědictví paragrafů 244. 

http://vrcha.webnode.cz/news/k-oznacovani-stareho-a-noveho-obcanskeho-zakoniku/
http://vrcha.webnode.cz/news/k-oznacovani-stareho-a-noveho-obcanskeho-zakoniku/


6 

 

„znovuzrození“ některých historických institutů, které zákonem č. 40/1964 Sb., 

občanským zákoníkem, výslovně zakotveny nebyly.
3
 Mezi tyto instituty se řadí 

také odkaz, jenž byl na našem území naposledy znám občanskému zákoníku 

z roku 1950.
4
 Lze tedy uvést, že odkaz byl českému právu cizí téměř půl století, 

což je potřeba hodnotit jako nesmírně dlouhou dobu. Vzhledem k tomu je vhodné 

uvážit, zdali je jeho znovuzavedení do právního řádu krokem vpřed či nikoliv. 

 Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že mnohaletá mezera v právní 

úpravě odkazu mohla mít negativní dopad na existenci relevantních zdrojů, opak 

je pravdou. V prvé řadě není jakkoli přítěží vyhledání podkladů věnujících se 

úpravě starořímského legátu, neboť v tomto směru existuje bohatá odborná 

literatura. Za zmínku stojí především publikace československých romanistů 

Leopolda Heyrovského, Otakara Sommera či Milana Bartošky, které nabízí 

ucelený náhled na problematiku odkazu. Setkat se lze též s překlady cizích děl.
5
 

Ve vztahu k římskoprávní úpravě by však bylo hřích nevycházet povětšinou ze 

znalostí zprostředkovaných historickými prameny v podobě Gaiových 

a Justiniánských institucí; opomenout nelze ani Digesta. Pilířem této práce se 

nicméně staly zákony a k nim přináležející komentářová literatura, u které je 

potřeba vyzdvihnout dílo prvorepublikových autorů Roučka a Sedláčka,
6
 jakož 

i novodobé komentáře k aktuálně účinnému občanskému zákoníku.
7
 Přínosem se 

staly též odborné články právnických periodik. 

                                            
3
 Jedná se např. o zřeknutí se dědického práva (§ 1484 o. z.), dovětek (§ 1498 o. z.), náhradnictví 

(§ 1507-1511 o. z.), svěřenské nástupnictví (§ 1512-1524 o. z.), dědickou smlouvu (§ 1582-1593 

o. z.), odkaz (§ 1477, § 1594-1632 o. z.), výhradu soupisu (§ 1674-1676 o. z.), odloučení 

pozůstalosti (§ 1709, 1710 o. z.), darování pro případ smrti (§ 1594 odst. 2, § 2063 o. z.) ad. 
4
 Srov. § 537 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. 

5
 Např. BONFANTE, Pietro. Instituce římského práva. 9. vydání. Přeložil Jan VÁŽNÝ. Brno: 

ČSAS Právník, 1932, 745 s. 
6
 ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha: 

Linhart, 1936, 680 s. 
7
 FIALA, Roman; DRÁPAL, Ljubomír a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo 

(§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. a ŠVESTKA, Jiří; 

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Dědické právo 

(§ 1475 až 1720). Praha: Wolters Kluwer, 2014, 696 s. 
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 Literární útlum přišel s nástupem komunistického režimu. V tomto období 

byl odkaz z našeho právního řádu zcela vytlačen a pochopitelnou reakcí byl 

nezájem právních autorů o nikoliv aktuální institut. Nepochybně největší 

nedostatek zdrojů pak shledávám v soudobé judikatuře, což je nutno přičítat 

doposud nepříliš dlouhé účinností občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Obdobný 

závěr však nelze dovodit ve vztahu k judikatuře prvorepublikové, která lze 

dohledat v nepřeberném množství, a která náležitě dokládá vysokou úroveň 

tehdejší právní kultury. 

 V době, kdy se nový občanský zákoník stále ještě nachází v „dětském 

věku“, je mým záměrem nabídnout ucelený výklad vztahující se k odkazu, a to od 

dob nejstarších až po současnost. V případě odkazu se jedná, jak již bylo 

nastíněno shora, o navrátilce do českého právního řádu, a lze tedy očekávat, že 

povědomí veřejnosti o podstatě tohoto institutu není dostatečně rozšířeno. Řeč je 

zde především o právem nepolíbené části veřejnosti, která o odkazu 

pravděpodobně nikdy neslyšela. Rekodifikační změny nicméně mohou vyvolat 

nepochopení a nejistotu i u osob s právnickým vzděláním, což je dáno nejen 

rozsáhlosti nové právní úpravy, nýbrž také nejasností ve vztahu k otázce, jakým 

směrem se bude ubírat judikaturní výklad. Právě tyto důvody jsou motivací pro 

sepsání rigorózní práce, jež by měla institut odkazu zhodnotit a učinit závěr 

o kvalitě soudobé právní úpravy, jakož o jeho užitečnosti pro právní praxi. 

Současná literatura nicméně ani nenabízí obdobné dílo. Proto jsem přesvědčen, že 

tato práce bude přínosem pro nejednoho čtenáře. Vzhledem k doposud krátké 

účinnosti nové právní úpravy považuji zvolené téma též za vysoce aktuální. 

V rámci práce dochází k vzájemnému střetu a srovnávání právních úprav 

odkazu napříč historickým vývojem a čtenáři se tak mohou těšit na hojné využití 

komparační metody, doplněné o metodu historickou, jež demonstruje 

„staronovost“ institutu. Samozřejmostí je též aplikace standardních výzkumných 

metod, tedy analýzy, syntézy a deskripce. To vše je vedeno gramatickým, 

systematickým a teleologickým výkladem, pomocí kterých bude docíleno 

výsledných závěrů. 
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 Pojednání o odkazu bude rozvrženo do tematických kapitol, které se 

následně rozloží na podkapitoly. Pro tvorbu práce je vybrán postup od obecného 

ke speciálnímu, s čímž koresponduje počáteční vymezení pojmu s následným 

zaměřením se tématu do hloubky. Po úvodním představení odkazu a jeho odlišení 

od institutů jemu příbuzných bude nabídnut historický exkurz. V rámci tohoto nás 

práce provede časem od dob římského práva až po současnost, a to s důrazem na 

pro naše území přelomové soukromoprávní kodexy. Rigorózní práce bude 

uzavřena shrnutím dané problematiky, nastíněním možných úvah de lege ferenda 

a přiblížením právní úpravy odkazu v Polsku a islámském právu. 
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1. POJEM ODKAZU 

 Odkaz, německy Vermächtnis,
8
 je institut dědického práva, jehož původ je 

dovozován již ze Zákona XII. desek.
9
 Setkat se s ním lze také pod jeho latinským 

názvem „legatum“,
10

 což je zřejmě odvozeno od slova „legare“ ve smyslu dáti 

příkaz, neboť jde o pověření dané dědici.
11

 Jedná se tedy o velice starý institut, jež 

se postupem času neodmyslitelně vyvíjel, v čehož důsledku lze v odborných 

publikacích narazit na vícero definicí, které se vzájemně mohou více či méně 

odlišovat. V tomto smyslu stojí za zmínku například definice předkládaná 

Ottovým slovníkem naučným, který vnímá odkaz jako poslední pořízení, kterým 

zůstavitel poskytuje někomu na základě dědické posloupnosti jistou majetkovou 

výhodu.
12

 Tuto úvahu dále rozvíjí Arndts, jež uvádí, že se jedná o poslední 

pořízení, kterým zůstavitel někomu prostředně nebo bezprostředně ze svého 

majetku, tudíž na útraty dědictví, poskytuje majetkový prospěch.
13

 Taktéž lze 

narazit na názor, dle něhož je odkaz jednostranným právním úkonem na případ 

smrti, kterým zůstavitel poskytuje k tíži svého dědictví majetkový prospěch 

osobě, jež není jeho dědicem.
14

 Z posledně zmíněné definice je však již na první 

pohled zřejmé, že tato není zcela přesná, jelikož odkaz může být platně poskytnut 

                                            
8
 SIEBENSCHEIN, Hugo; BENEŠ, Eduard a kol., Česko-německý slovník. 4. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1992, s. 686. 
9
 Zákon XII. desek, neboli také Zákon XII. tabulí - Lex Duodecim Tabularum, pochází z poloviny 

5. století př. n. l. a jedná se o sepis římského obyčejového práva. Blíže k tomuto zákonu, včetně 

jeho překladu, srov. SKŘEJPEK, Michal. Texty ke studiu římského práva. Praha: Orac, 2001, s. 

27-54. K odkazu v Zákoně XII. desek pak BONFANTE, Pietro. Instituce římského práva. 9. 

vydání. Přeložil Jan VÁŽNÝ. Brno: ČSAS Právník, 1932, s. 684-685 nebo SALÁK, Pavel. Odkaz 

– římskoprávní institut ve světle českého práva 20. stol. In: Dny práva – 2010 – Days of Law. 

[online]: Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1620-1632 [cit.: 13. října 2017]. Dostupné z: < 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/sbornik.html >. 
10

 PRAŽÁK, Josef Miroslav a NOVOTNÝ, František. Latinsko-český slovník. 17. vyd. ve Státním 

pedagogickém nakladatelství 1. Praha: SPN, 1955, s. 23. 
11

 BONFANTE, Pietro. Instituce římského práva. 9. vydání. Přeložil Jan VÁŽNÝ. Brno: ČSAS 

Právník, 1932, s. 684-685. 
12

 Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl 18, Navary-Oživnutí. 

Praha: J. Otto, 1902, s. 628. 
13

 ARNDTS, Carl Ludwig a SPÁČIL, Jiří. Učební kniha pandekt. Díl III. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2010, s. 229. 
14

 KINCL, Jaromír; SKŘEJPEK, Michal a URFUS, Valentin. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 

1995, s. 304. 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/sbornik.html
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též ve prospěch dědice.
15

 Vzhledem k uvedenému je tedy nejvhodnější vycházet 

z definice obsažené v ustanovení § 1477 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, tedy z definice aktuální, dle které se odkazem odkazovníku zřizuje 

pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, 

nebo na zřízení určitého práva.
16

 Lze tedy uvést, že se jedná o právní jednání 

jedné osoby obsažené v pořízení pro případ smrti, jímž zůstavitel zakládá 

odkazovníkovi pohledávku a osobě obtížené odkazem zřizuje dluh.
17

 

 Ze shora předestřeného je možno vyčíst určující znaky odkazu, jimiž je 

jako dědický institut definován. Prvním z nich je existence zůstavitelovy smrti 

a současně též pořízení pro případ smrti. Tato podmínka je zcela logická, protože 

pořízením pro případ smrti zůstavitel upravuje právní poměry ve vztahu ke svému 

majetku mortis causa a tedy toliko těmito úkony může být odkaz platně zřízen. 

Aktuální právní úprava rozlišuje mezi třemi pořízeními pro případ smrti, a sice 

závětí, dědickou smlouvu a dovětkem.
18

 Zcela nestandardně pak zákon umožňuje 

pořízení odkazu prostřednictvím darování pro případ smrti, a to tehdy, nevzdá-li 

se dárce práva dar odvolat.
19

 

 Dalším základním znakem odkazu je odlišení odkazovníka od dědice, jeli-

kož odkazem se odkazovník automaticky dědicem nestává. Proto je zcela nezbyt-

né tyto dvě osoby nezaměňovat. Rozdíl mezi nimi nicméně vyplývá již z vlastního 

znění zákona, jež jejich záměnu výslovně vylučuje.
20

 Porovnáním ustanovení 

§ 1475 odst. 1 a 3 s § 1477 o. z. lze dovodit, že dědicem je osoba, které náleží 

dědictví, tj. buďto celá pozůstalost nebo alespoň podíl na ní, kdežto odkazovní-

kem je ten, komu zůstavitel zůstavil jednotlivou věc, případně několik věcí určité-

                                            
15

 Například v římském právu se rozlišuje tzv. praelegát, což je odkaz učiněný ve prospěch 

jednoho ze spoludědiců. K tomu srov. třeba BONFANTE, 1932, op. cit., s. 706-709. Dnešní 

obdobou praelegátu je přednostní odkaz. 
16

 Ustanovení § 1477 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
17

 FIALA, Roman; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (1475-1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 21-25. 
18

 Ustanovení § 1491 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
19

 K tomu srov. § 1594 odst. 2 a § 2063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Blíže k darování 

pro případ smrti KLEIN, Šimon. Dědická smlouva a darování pro případ smrti. In: Ad Notam, 

2013, č. 4, s. 14-17. 
20

 K tomu srov. § 1477 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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ho druhu, či právo. Na odkazu se tedy podílí celkem tři osoby,
21

 a to zůstavitel, 

dědic a odkazovník. Přesto však není úplně vhodné hovořit o ryze tříčlenném 

vztahu, protože odkazem se věc z pozůstalosti nenabývá přímo, nýbrž zprostřed-

kovaně od osoby odkazem obtížené.
22

 Proto zde absentuje vztah mezi odkazovní-

kem a zůstavitelem. Odkazovník není univerzálním sukcesorem zůstavitele, jak je 

tomu u dědice, a je ho třeba považovat za sukcesora singulárního,
23

 a to nikoli po 

zůstaviteli, nýbrž po dědici.
24

 Mezi dědicem a odkazovníkem tak vzniká nový 

závazkový vztah, v němž dědic vystupuje v pozici dlužníka a odkazovník v pozici 

věřitele.
25

 Jelikož odkazovník není dědicem, není ani účastníkem pozůstalostního 

řízení a vydání své pohledávky z odkazu se po dědici může domáhat žalobou na 

plnění v klasickém civilním, a nikoli pozůstalostním řízení.
26

 Přesto je však odka-

zovníku poskytnuta určitá forma ochrany i v rámci pozůstalostního řízení, kdy 

soud dědictví potvrdí až poté, bude-li prokázáno vyrozumění odkazovníka o od-

kazu.
27

 Z toho vyplývá také stěžejní rozdíl mezi dědictvím a odkazem, a tedy že 

nabytí dědictví potvrzuje dědici soud, zatímco právo na odkaz uplatňuje odkazov-

ník vůči dědici bez soudní ingerence přímo.
28

 

Z řečeného je možno dovodit další znak odkazu, a sice jeho vynutitelnost 

státní mocí, což v minulosti představovalo jedno z hlavních kritérií odlišujících 

                                            
21

 Výjimečně lze spatřit i jiný počet zúčastněných subjektů, k čemuž srov. ustanovení 

§ 1599 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
22

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Obcanskyzakonik.justice.cz, s. 396, [cit. 15. 

října 2017]. Dostupné z: < http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf >. 
23

 FIALA, Roman; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (1475-1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 21-25. 
24

 SCHINDLER, Petr, Filip. Odkazy – způsob nabytí majetku mortis causa mimo univerzální 

sukcesi. In: Ad Notam, 2013, roč. 19, č. 5, s. 7-8. 
25

 Srov. sbírku soudních rozhodnutí Glasser-Unger. rozhodnutí č. 6459, citováno dle ROUČEK, 

František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha: Linhart, 1936, 

s. 264. 
26

 Sbírka soudních rozhodnutí Glasser-Unger. rozhodnutí č. 9468, citováno dle ROUČEK, 

František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha: Linhart, 1936, s. 24. 
27

 Ustanovení § 1691 o. z. 
28

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Obcanskyzakonik.justice.cz, s. 359, [cit. 15. 

října 2017]. Dostupné z: < http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf >. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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odkaz od příkazu (tj. modusu), který vynutitelný nebyl.
29

 Současná právní úprava 

ovšem oprávněné osobě právo na vymáhání příkazu přiznává,
30

 a to i soudní ces-

tou,
31

 čímž se rozdíl mezi odkazem a příkazem částečně stírá. Příkaz náleží, spolu 

s podmínkou a doložením času, mezi klasické vedlejší klauzule.
32

 Jeho podstata 

tkví v tom, že zůstavitel může v posledním pořízení přikázat dědici, aby 

s nabytým dědictvím nebo jeho části určitým způsobem nakládal, případně aby 

něco vykonal či opomenul. Pokud by však zůstavitel nařídil dědici, aby z dědictví 

něco vydal, nejednalo by se již o příkaz, nýbrž o odkaz. Příkaz je posuzován jako 

rezolutivní podmínka,
33

 a proto není-li ze strany dědice splněn, dědic dědictví 

pozbude. Nicméně v tomto případě je kladen důraz na vůli zůstavitele, který může 

tento postup modifikovat a sám určit, jaký osud má dědice postihnout, jestliže 

příkaz nesplní. Tím není vyloučena ani možnost zůstavitele stanovit dědici, aby 

poskytl odkaz třetí osobě.
34

 

Skutečnost, že se odkazovník odkazem automaticky nestává dědicem, 

nikterak nevylučuje případnou kumulaci dědice a odkazovníka v jedné a téže oso-

bě. Tato eventualita je výslovně zakotvena v ustanovení § 1596 o. z., které stano-

ví, že zůstavitel může také dědici nebo spoludědicům zanechat přednostní odkaz 

a že vzhledem k tomuto odkazu se budou posuzovat jako odkazovníci. V tomto 

případě tedy dědic vystupuje i jako odkazovník.
35

 

Dále pak může nastat situace, kdy nedojde k závětní posloupnosti a ani 

k posloupnosti podle dědické smlouvy. V takovém případě nastane zákonná dě-

dická posloupnost a není-li zde žádný zákonný dědic, nebo zde dědic sice je, 

                                            
29

 K tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 12. května 1925, 

sp. zn. Rv I 581/25. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 16. 

října 2017]. 
30

 Srov. ustanovení § 1571 o. z. 
31

 FIALA, Roman; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (1475-1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 262-263. 
32

 Ustanovení § 1551 o. z. 
33

 K tomu srov. ustanovení § 1569 odst. 1 o. z. 
34

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Obcanskyzakonik.justice.cz, s. 392, [cit. 15. 

října 2017]. Dostupné z: < http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf >. 
35

 FIALA, Roman; DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (1475-1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 21-25. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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avšak z jakéhokoliv důvodu dědictví nenabude (např. proto, že všichni zákonní 

dědicové dědictví odmítli, nebo jsou nezpůsobilí dědit či byli platně vyděděni 

apod.), stávají se odkazovníci podle poměru hodnoty svých odkazů dědici.
36

 Zá-

kon přitom už neřeší, zdali odkazovníci budou v pozici závětních či zákonných 

dědiců. Ze systematického zařazení § 1633 o. z. v dílu 4., označovaném jako zá-

konná posloupnost, lze dovozovat, že půjde zřejmě o pozici zákonných dědiců.
37

 

 Konečně poslední určující znak odkazu lze pojit s tím, že odkazovník je 

zbaven povinnosti podílet se na dluzích zůstavitele. Pánem pozůstalosti se stává 

dědic, a to včetně veškerých břemen, která jsou s pozůstalosti spojená. Naproti 

tomu odkazovníkovi vzniká právní nárok, aby mu z pozůstalosti byl vydán před-

mět odkazu, a tedy převezme toliko ta břemena, která jsou váznoucí na předmětu 

odkazu.
38

 Díky tomu je odkaz vhodný k využití pro nejrůznější dobročinné účely, 

jako jsou např. plnění církvím, charitativním nadacím, dětským domovům, ško-

lám či muzejním a galerijním ústavům. Taktéž se nabízí myšlenka zřízení odkazu 

za účelem dotace politické strany.
39

 S obdobným záměrem nicméně počítali i sa-

motní tvůrci zákona.
40

 V tomto ohledu může odkaz zcela jistě nalézt velice širo-

kou škálu praktického uplatnění. 

 Jen namátkově byl výše zmíněn institut darování pro případ smrti, a to 

jako výjimečný způsob zřízení odkazu. Darování pro případ smrti je však 

s odkazem mnohdy zaměňováno a jejich vzájemné odlišení může v praxi působit 

nemalé problémy. Někteří autoři dokonce dovozují vznik samostatného odkazu 

                                            
36

 K tomu srov. § 1633 o. z. 
37

 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 21-25. 
38

 SCHINDLER, Petr, Filip. Odkazy – způsob nabytí majetku mortis causa mimo univerzální 

sukcesi. In: Ad Notam, 2013, roč. 19, č. 5, s. 7-8. 
39

 SCHELLEOVÁ, Ilona a SCHELLE, Karel. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. 

Praha: Linde Praha, 2013, s. 69. 
40

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Obcanskyzakonik.justice.cz, s. 395-396, [cit. 

15. října 2017]. Dostupné z: < http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-

NOZ-konsolidovana-verze.pdf >. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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právě z darování pro případ smrti.
41

 Proto je vhodné rozdíl mezi těmito dvěma 

instituty blíže vysvětlit. 

 

1.1. Odkaz versus darování pro případ smrti 

Darování pro případ smrti, latinsky donatio mortis causa, je dobrovolné 

a bezúplatné rozmnožení majetku obdarovaného na úkor majetku dárce, vázané na 

podmínku úmrtí dárce. Ujednaná podmínka smrti má nejčastěji podobu odkládací 

podmínky, nicméně lze se setkat také s podmínkou rozvazovací, která však 

většinou bývá interpretována jako běžné darování.
42

 Odkládací podmínka bývá 

vázána buďto na skutečnost, že obdarovaný dárce přežije,
43

 nebo na okamžik 

dárcovi smrti.
44

 Rozdíl v těchto dvou pojetích je v tom, že zatímco v prvním 

případě vzniká nárok na vydání daru jen obdarovanému, jakožto jedné ze 

smluvních stran, ve druhém případě přechází právo požadovat dar také na dědice 

obdarovaného, jestliže obdarovaný dárce předzemře.
45

 Současná právní úprava ve 

vztahu k darování pro případ smrti uvádí následující: 

„Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje 

zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný 

dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému 

listinu.“
46

 

                                            
41

 PILAROVÁ, Terezie; TALANDA, Adam. Darování pro případ smrti. In: SCHELLE, Karel; 

TAUCHEN, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2016, v koedici s Ostrava: KEY Publishing, 2016, s. 37-41. 
42

 HORÁK, Ondřej; POP, Martin. Darování pro případ smrti a jeho zdanění. In: Bulletin 

advokacie, 2016, č. 3, s. 21-23. 
43

 Takto je podmínka koncipována v současném občanském zákoníku.  
44

 Tak tomu bylo v obecném zákoníku občanském. 
45

 PILAROVÁ, Terezie; TALANDA, Adam. Darování pro případ smrti. In: SCHELLE, Karel; 

TAUCHEN, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2016, v koedici s Ostrava: KEY Publishing, 2016, s. 37-41. 
46

 Ustanovení § 2063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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„Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se považuje za 

odkaz, pokud se dárce nevzdal práva dar odvolat.“
47

 

 Jak je ze shora citovaných zákonných ustanovení patrno, o. z. striktně 

rozlišuje odkaz a darování pro případ smrti s tím, že se přednostně přiklání 

k aplikaci odkazu. V tomto ohledu se současná právní úprava navrací k tradiční 

úpravě obsažené v obecném zákoníku občanském a vládním návrhu občanského 

zákoníku z roku 1937.
48

 Z pohledu širšího historického kontextu lze nicméně říci, 

že shodné pojetí nebylo preferováno vždy. Navzdory tomu, že posouzení povahy 

darování pro případ smrti má stěžejní dopad na to, zdali se bude hodnotit podle 

zásad obligačního práva (tj. jako smlouva) či dědického práva (tj. jako odkaz), je 

na první pohled zřejmé, že vykazuje shodné znaky darování, odkazu a dědické 

smlouvy. V tomto důsledku se již od počátku existence institutu
49

 utvářely spory 

o výklad povahy právního jednání. Římské právo se obecně k darování pro případ 

smrti stavělo skepticky a smluvní vázanost mortis causa neuznávalo. Podle 

justiniánské úpravy se měla taková darování posuzovat „téměř ve všech ohledech“ 

jako odkaz, navzdory tomu, že se jedná o smluvní vztah.
50

 Některé právní školy 

klasického římského práva ho naopak považovaly za smlouvu mezi živými, a tedy 

za jednání inter vivos, ačkoli je závislé na okamžiku smrti jedné ze stran.
51

 V této 

době bylo darování pro případ smrti vnímáno jako tradiční darování, u kterého si 

chce dárce raději věc ponechat, než aby ji převedl obdarovanému, ale zároveň ji 

                                            
47

 Ustanovení § 1594 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
48

 Srov. § 956 obecného zákoníku občanského, § 807 vládního návrhu občanského zákoníku 

z roku 1937. 
49

 Počátky darování pro případ smrti lze datovat do doby před vznikem samostatného římského 

státu, o čemž svědčí skutečnost, že bylo popisováno již Homérem v Odyssei. K tomu srov. D 39, 

6, 1; Just. Inst. 2.7.1.; PILAROVÁ, Terezie; TALANDA, Adam. Darování pro případ smrti. In: 

SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-

J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, v koedici s Ostrava: KEY Publishing, 2016, s. 37-41. Překlad Odyssei 

čerpán z HOMÉR. Odysseia. Překlad Vladimír Šrámek a Ferdinand Stiebitz. Praha: Evropský 

literární klub, 1940, s. 215.   
50

 Just. Inst. 2.7.1.; D. 39, 6, 37. Shodně též HORÁK, Ondřej; OSINA, Petr. Případ Riggs v. 

Palmer a jeho význam pro české (dědické) právo. In: Ad Notam, 2017, roč. 23, č. 1, 

s. 18-21 nebo LÄNGLE, Matthias. Schenkung auf den Todesfall. Wien, Graz: NWV – Neuer Wiss. 

Verl., 2009. 176 s. Recenze HORÁK, Ondřej. Matthias Längle: Schenkung auf den Todesfall 

(Darování pro případ smrti). In: Ad Notam, 2015, roč. 21, č. 4, s. 42-43. 
51

 PILAROVÁ, Terezie; TALANDA, Adam. Darování pro případ smrti. In: SCHELLE, Karel; 

TAUCHEN, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2016, v koedici s Ostrava: KEY Publishing, 2016, s. 37-41. 
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raději přenechá obdarovanému, než aby ji zanechal svým dědicům.
52

 Využíváno 

bylo typicky ve chvílích bezprostředního ohrožení života, kdy dárce předal dar 

obdarovanému s podmínkou, že mu jej vrátí, pokud dárce život ohrožující situaci 

přežije.
53

 Ke sblížení darování pro případ smrti s odkazem došlo v klasickém 

období, když byly oba instituty omezovány co do hodnoty převáděné věci, a to za 

účelem zamezení přetěžování pozůstalosti. V tomto směru se jich shodně dotýkaly 

zákony lex Furia testamentaria (první polovina 2. století př. Kr.), lex Voconia de 

mulierum hereditatibus (169 př. Kr.) a lex Falcidia de legatis (40 př. Kr.).
54

 Ke 

konečnému sblížení darování pro případ smrti s odkazy pak došlo v Corpus Iuris 

Civilis (533 n. l.).
55

 

 Obecný zákoník občanský upřednostňoval posouzení darování pro případ 

smrti jako odkazu. K tomu bylo samozřejmě potřeba, aby právní jednání 

splňovalo formálnosti kladené na zřízení odkazu. Přesto však bylo možno 

darování pro případ smrti považovat za smlouvu, a to v případě současného 

dodržení zvláštních náležitostí, kterými bylo přijetí daru obdarovaným, výslovné 

vzdání se práva dárce na odvolání daru a vydání listiny o vzdání se práva dar 

odvolat.
56

 Samotné právní jednání pak muselo být učiněno písemně, formou 

notářského zápisu.
57

 

 Vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 upravoval darování pro 

případ smrti ve svém ustanovení § 807 a od předchozí právní úpravy se příliš 

neodlišoval. Před darováním pro případ smrti byl i nadále upřednostňován odkaz, 

přičemž již nebylo výslovně vyžadováno splnění formálních náležitostí pro jeho 

                                            
52

 D 39, 6, 1. 
53

 KINCL, Jaromír; SKŘEJPEK, Michal a URFUS, Valentin. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 

1995, s. 314. 
54

 K uvedeným zákonům blíže podkapitola 2.1.3. Kvarta Falcidia. 
55

 PILAROVÁ, T.; TALANDA, A., 2016, op. cit., s. 38. 
56

 Tamtéž, s. 40. 
57

 Obligatorní forma notářským zápisem byla zavedena zákonem č. 76/1871 ř. z., o tom, ku kterým 

jednáním právním potřebí spisu notářského. 
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zřízení.
58

 Jedinou výraznější změnu pak představoval nový požadavek kladený na 

formulaci podmínky, která musela znít tak, že obdarovaný dárce přežije.
59

 

Následná právní úprava zprostředkovaná občanskými zákoníky 

č. 141/1950 Sb. a č. 40/1964 Sb. již darování pro případ smrti nepřipouštěla, 

přičemž darovací smlouvu, podle které mělo být plněno až po dárcově smrti, 

považovala za neplatnou.
60

  Tento postoj byl zvolen s úmyslem vyloučit 

majetkové dispozice člověka pro případ smrti a posílit dědění ze zákona.
61

 

Argumentováno bylo také tím, že darováním pro případ smrti dochází 

k omezování autonomie zůstavitelovy vůle, jakož ke krácení zákonných dědiců.
62

 

 Soudobý občanský zákoník vnímá darování pro případ smrti obdobně jako 

vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, tedy jako zvláštní druh darování 

závislého na podmínce, že obdarovaný dárce přežije. Pro právní jednání, jímž 

dochází k darování pro případ smrti, je zákonem vyžadována alespoň prostá 

písemná forma, což je aktuálně podrobeno rozsáhlé kritice.
63

 

Jak již bylo řečeno výše, současná právní úprava vychází z upřednostnění 

odkazu před darováním pro případ smrti, přičemž ze zákona výslovně nevyplývá, 

že by trval na splnění formálních náležitostí kladených na zřízení odkazu. 

V odborných publikacích se nicméně objevují názory, že potřeba zachování 

formálních náležitostí odkazu je v zákoně vyjádřená implicitně, k čemuž lze 

dospět užitím gramatického a systematického výkladu. Uvedený závěr podporuje 

také skutečnost, že u odkazu je obecně vyžadováno splnění přísných formálních 

náležitostí, vzhledem k čemuž se jeví protismyslné, aby bylo možno zřídit odkaz 

                                            
58

 Lze však dospět k názoru, že splnění formálních náležitostí pro zřízení odkazu bylo v praxi 

vyžadováno. K tomu blíže TALANDA, Adam. Darování pro případ smrti – trojský kůň dědického 

práva. In: Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 13-14, s. 474 a násl. 
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 PILAROVÁ, T.; TALANDA, A., 2016, op. cit., s. 40. 
60
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61
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 PILAROVÁ, T.; TALANDA, A., 2016, op. cit., s. 40. 
63

 Blíže k argumentaci kritizující prostou písemnou formu darování pro případ smrti srov. KLEIN, 
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ústně, pokud je vydáván za dar pro případ smrti.
64

 Se zachováním formálních 

náležitostí navíc počítá i důvodová zpráva.
65

 Dané ustanovení je tedy potřeba 

interpretovat tak, že darování pro případ smrti musí splňovat formální náležitosti 

odkazu (pokud se nemá posuzovat podle ustanovení o darování), jinak je 

neplatné.
66

 

 Je-li darování pro případ smrti posuzováno dle ustanovení o odkazu, musí 

být i majetek tvořící předmět daru vydán obdarovanému jako běžný odkaz podle 

§ 1620 a násl. o. z. V takovém případě může dárce (zůstavitel) kdykoliv „dar“ 

zrušit, neboť se z právního hlediska jedná o odkaz, a nikoliv o dar. Majetek, který 

zůstavitel zanechal jako dar pro případ smrti, se stane součástí pozůstalosti, 

v rámci pozůstalostního řízení bude projednán a následně přejde, jakožto dědictví, 

na zůstavitelova dědice. Obdarovaný bude po smrti dárce nadále již vystupovat 

jako odkazovník, stane se tím pádem věřitelem zůstavitelova dědice, a může se 

domáhat vydání předmětu odkazu. Dojde-li k předlužení pozůstalosti, může nastat 

situace, že odkazovník bude uspokojen jen poměrně, nebo dokonce vůbec.
67

 

Pro vyloučení režimu odkazu je nezbytné, aby obdarovaný dar přijal, dárce 

se výslovně vzdal práva dar odvolat a zároveň o tom vydal obdarovanému listinu. 

Hlavní věcný rozdíl je tedy v tom, že na rozdíl od odkazu, který je odvolatelný, 

u darování pro případ smrti dar odvolat nelze.
68

 Jsou-li pak splněny všechny 

uvedené podmínky, vyjma vydání listiny obdarovanému o vzdání se práva dar 
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odvolat, je právní jednání považováno za dárcovu poslední vůli, a to za 

současného splnění všech náležitostí kladených na závěť.
69

 

 Interpretační potíže nastávají tehdy, dojde-li ke kumulaci darování pro 

případ smrti a odkazu u dispozice s konkrétně určenou věcí. V tomto směru 

vyvstává otázka, jak je tomu v případě, zřídil-li zůstavitel k takové věci odkaz 

a následně též darovací smlouvu pro případ smrti. Vzhledem k tomu, že odkaz je 

libovolně odvolatelný, lze nabýt dojmu, že pozdějším darováním automaticky 

dochází k odvolání odkazu. Předložený výklad je však možno napadnout 

tvrzením, že i odvolání odkazu musí splňovat formální náležitosti pořízení pro 

případ smrti, což darovací smlouva pro případ smrti obsahovat nemusí. Vedle 

toho je vhodné poukázat na § 1603 o. z., podle kterého se má za to, že odkaz 

nebyl odvolán, pokud odkázanou věc nabyla jiná osoba mimo vůli zůstavitele.
70

 

Uvedená interpretace by ve svém důsledku vedla k závěru, že jsou platné jak 

darovací smlouva, tak odkaz.
71

 Řešení této situace lze nalézt v ustanovení § 1583 

ve spojení s § 1588 odst. 2 o. z., podle kterých by se odkazovník mohl dovolat 

neúčinnosti následně učiněného darování mortis causa, jež se smlouvou o odkazu 

není slučitelné.
72

 

Obdobný problém nicméně nastává i v opačném případě, kdy zůstavitel 

nejprve uzavře darovací smlouvu mortis causa a následně odkáže tutéž věc 

někomu jinému. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním z předpokladů darování pro 

případ smrti je vzdání se práva dar odvolat, nabízí se východisko, že později 

zřízený odkaz bude neplatný. Není ovšem zřejmé, o jaké zákonné ustanovení tuto 

neplatnost opřít. Ustanovení § 1610 odst. 1 o. z. toliko stanoví, že se nepřihlíží 

k odkazu určité věci, která nenáleží ani zůstaviteli, ani dědici nebo odkazovníku. 

V případě darování pro případ smrti je však vlastníkem předmětu daru až do 
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okamžiku své smrti stále zůstavitel. I zde se tak opět nabízí varianta, že odkaz 

i darování platí zároveň. Musela by se však nezbytně využít analogie, a to nejspíše 

ve vztahu k ustanovení § 1608 o. z., podle něhož nemá odkazovník právo na 

odkázanou věc i její cenu v penězích, pokud mu zůstavitel odkáže věc opakovaně. 

A contrario tedy platí, že pokud zůstavitel odkáže shodnou věc více 

odkazovníkům, pak první z nich dostane odkázanou věc, ostatní pak její cenu 

v penězích.
73

 

 

1.2. Odkaz versus fideikomis 

 Za účelem osvětlení pojmu odkazu je pro úplnost potřeba vysvětlit rozdíl 

mezi odkazem a římskoprávním institutem fideikomisu, který byl v minulosti 

vnímán jako zvláštní druh odkazu.
74

 

Rané římské právo trpělo přílišným formalismem, čemuž se nevyhnula ani 

úprava civilního odkazu. Zůstavitel musel striktně dodržet všechny formální 

náležitosti, neboť v opačném případě vystavoval odkaz riziku neplatnosti.
75

 

Taková formálnost samozřejmě nemusela vždy vyhovovat zůstaviteli, dědici ani 

odkazovníku. Taktéž mohlo dojít k tomu, že zůstavitel nesplňoval přísné 

podmínky kladené na způsobilost pro pořízení odkazu. Legát navíc nemohl být 

učiněn ve prospěch cizince či otroka, přičemž opomenout nelze ani další omezení, 

                                            
73

 KLEIN, Šimon. Dědická smlouva a darování pro případ smrti. In: Ad Notam, 2013, roč. 19, č. 4, 

s. 14-17. 
74
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jež přinesly různé právní úpravy.
76 

Snaha vyhnout se těmto komplikacím zavdala 

příčinu vzniku fideikomisu, jehož hlavní výhody oproti legátům tkvěly v jeho ryzí 

neformálnosti,
77

 v možnosti určit libovolné plnění, obtížit jakoukoli osobu 

s prospěchem z pozůstalosti, obdařit majetkem osobu, které scházela dědická 

způsobilost
78

 a v neposlední řadě také ve skutečnosti, že skrze fideikomis byl 

umožněn faktický výkon fideikomisární substituce.
79

 

Podstatu fideikomisu tvořila prosba, s níž se zůstavitel obracel na osobu, 

která měla prospěch z jeho smrti (fiduciář), aby poskytla určitý majetek někomu 

třetímu (fideikomisář). Osobou fideikomisem zatíženou mohl být kdokoliv, kdo 

smrtí zůstavitele něco nabyl nebo získal. Proto nebylo nezbytné, aby byl zatíženou 

osobou výhradně dědic, jak tomu bylo u odkazu civilních. Z počátku nebyly 

vztahy vyplývající z fideikomisu právně vynutitelné. Jejich splnění bylo stavěno 

na morálních a etických principech, na vzájemné důvěře zúčastněných osob a na 

poctivosti osoby fideikomisem zatížené. Tato základní premisa je zakomponována 

i v samotném názvu institutu, který předpokládá jednak dobrou víru (fidei) 

a jednak svěření majetku (commissum),
80

 lze jej tedy volně přeložit jako „svěřeno 

víře“. Na druhou stranu na fiduciáře mohlo působit tzv. consilium amicorum, což 
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lze označit jako zastoupení veřejnosti či okruh zůstavitelových přátel, 

které při nesplněním fideikomisu vystavovalo fiduciáře morálnímu odsouzení.
81

 

 Fideikomisem mohl zůstavitel nařídit, aby dědic vydal fideikomisáři 

určitou věc, část dědictví, nebo dokonce i dědictví jako celek. Pro takové případy 

byl vžit název fideicommissum hereditatis, tedy fideikomis, jehož předmět tvoří 

pozůstalost. Zůstavitel mohl taktéž přikázat, aby dědic vydal vše, co dědictvím 

získal, případně aby vydal jinak určenou část dědictví. Povinnosti vydat dědictví 

mohl být zatížen nejen dědic závětní, nýbrž i dědic intestátní, stát, jestliže nabyl 

dědictví cestou odúmrti, ba dokonce i samotný fideikomisář.
82

 

 Hlavním účelem fideikomisu bylo zanechat pozůstalost osobě, která 

nebyla právem považována za dědice,
83

 případně naložit s majetkem pro případ 

smrti způsobem, který právo neumožňovalo.
84

 Postupem času se však i fideikomis 

stával právně vynutitelným
85

 a stále více se přibližoval odkazu civilnímu, což také 

nakonec vedlo k jejich faktickému sloučení.
86

 

 Vedle fideikomisu klasického se v minulosti bylo možno střetnout 

i s fideikomisem rodinným alias rodinným svěřenstvím. Byl-li určitý majetek 

rodinným fideikomisem zatížen, došlo tím k omezení s jeho nakládáním pro 

budoucí generace. Takové omezení spočívalo v nedostatku pravomoci dědice 

převést zatížený majetek na někoho jiného nežli na člena rodiny. Omezení 
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plynoucí z rodinného fideikomisu mohla přetrvávat nejdéle po dvě po sobě jdoucí 

generace.
87

 Rodinný fideikomis byl využíván ve vztahu k majetku, který měl 

přecházet z generace na generaci, a tím se stát nezcizitelným rodinným 

bohatstvím. Nejhojnějšího užití na našem území se institut dočkal v době nástupu 

Habsburků na český a španělský trůn, kdy docházelo k přenosu nařízení platných 

ve Španělsku do zbylých oblastí habsburského panství.
88

 Ačkoli byl rodinný 

fideikomis znám ještě obecnému zákoníku občanského z roku 1811, zákonem č. 

179/1924 Sb., o zrušení svěřenství, byl nenávratně zrušen.
89
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2. HISTORIE 

2.1. Římské právo 

 Majoritní část v dnešní době zcela zásadních institutů dědického práva 

nachází své kořeny v římském právu. Stejně je tomu i v případě testamentu, 

o kterém se vyskytují zmínky již v Zákoně dvanácti desek. Římané měli 

propracovaný systém dědického práva, který byl postaven na rozlišení základních 

delačních důvodů, tedy zákona a závěti. K dědění docházelo výhradně na základě 

intestátní nebo testamentární posloupnosti. Vzájemná kumulace delačních důvodů 

byla v nesouladu se všeobecně zastávanou zásadou „nemo pro parte testatus, pro 

parte intestatus decedere potest“,
90

 a jako taková byla nepřípustná. Zůstavitel tak 

nemohl testamentem povolat dědice pouze k části dědictví s tím, že ve zbytku 

připadne dědictví dědicům ze zákona.
91

 Pro následný právní vývoj bylo podstatné, 

že již římské právo kladlo patřičný význam autonomii zůstavitelovy vůle, což 

určovalo vzájemný vztah obou posloupností. Navzdory tomu, že intestátní 

posloupnost je dobově starší, testamentární posloupnost se rozvinula záhy 

a zákonnou posloupnost převážila. Zanechal-li zůstavitel platně pořízený 

testament, došlo tím k vyloučení dědění ze zákona. Intestátní posloupnost proto 

přicházela v úvahu až v případě absence zůstavitelovy vůle. Tento postup byl 

uplatňován již v době, ke které ještě nejsou doloženy relevantní historické 

podklady, a aplikován je i v dnešním dědickém právu.
92 
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Římské právo dědické striktně respektovalo princip univerzální sukcese. 

Z toho vyplývá, že dědic přebíral všechna práva a závazky zůstavitele, vyjma 

těch, které měly ryze osobnostní povahu.
93

 Dědickou posloupností dědic 

nastupoval trvale na místo zůstavitele. V tomto ohledu je potřeba upozornit na 

slovíčko „trvale“, neboť v římském právu bylo vyloučeno, aby dědic přestal 

dědicem býti poté, co se jím již jednou stal.
94 

Pozůstalost se v římském právu vyznačovala svým duchovním rozměrem, 

který lze popsat jako tzv. rodinnou tradici.
95

 Ta se projevovala snahou 

o zachování uceleného majetku, což mělo svůj odraz v myšlence, že by se 

dědicem měl stát ideálně jen jeden potomek, a to nejlépe prvorozený syn. 

Zůstaviteli tedy nezbývalo, než zabezpečit ostatní členy rodiny způsobem 

odlišným od univerzální sukcese. Právě zde lze spatřit zrození myšlenky odkazu.
96

 

Při výkladu úpravy odkazu v římském právu vychází autor převážně z díla 

starořímského právního teoretika a učitele Gaia,
97

 tedy z Gaiovy učebnice práva 

ve čtyřech knihách neboli Gaiových institucí.
98

 Gaiova učebnice práva je dnes 

považována za jedno ze základních děl reflektujících obraz římské jurisprudence 

klasického období. Jako taková nabízí ucelený výklad římského soukromého 

práva. Navíc se jedná o jedno z mála děl, které se podařilo zachovat v téměř 
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nedotčené podobě.
99

 Gaiovy instituce tak předkládají bezprostřední výklad z první 

ruky. Kvalitu díla dokazuje také uznání ze strany císaře Justiniana, který Gaiovy 

instituce použil jako podklad pro sepsání Justiniánských institucí.
100

 

 

2.1.1. Výklad odkazu podle Gaia 

Jak již bylo řečeno, legát
101

 je velice starý institut, jehož kořeny sahají až 

k Zákonu dvanácti desek. Lze se však setkat i s názory, které spojují jeho vznik 

s obdobím bezprostředně po punských válkách, kdy u majetnějších vrstev bylo 

obdarovávání pro případ smrti vnímáno jako prestižní záležitost, které byla 

přisuzována morální hodnota.
102

 Vzhledem k tomu se nelze podivovat nad tím, že 

legát znalo i římské právo, které navíc obsahovalo jeho zevrubnou úpravu. 

Základní vlastnosti římskoprávního legátu byla jeho neúplatnost. Proto byl 

považován za neplatný, nevedl-li ku prospěchu odkazovníka. Jelikož šel k tíži 

dědictví, byl shledáván neplatným také tehdy, přesáhl-li svou výši rozsah dědictví. 

Další důvod neplatnosti pak tkvěl v jeho zřízení s úmyslem potrestat 

odkazovníka,
103

 což vyplývalo z účelu institutu, jímž bylo odkazovníkovo 

obmyšlení. Povinnou osobou musel být výhradně testamentární dědic, přičemž 

zamýšlené účinky legátu nastaly až ve chvíli, kdy došlo k nabytí dědictví. Proto 

i legát sepsaný před ustanovením dědice či podmíněný dědicovou smrtí byl opět 

neplatný.
104

 Legát mohl být nařízen pouze v závěti nebo kodicilu potvrzeném 
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testamentem (codicilli testamento confirmati), a to latinsky, zákonem předepsanou 

slavnostní formou.
105

 

Jelikož legátem zatíženou osobou mohl být pouze dědic, bylo 

nemyslitelné, aby byl odkazovníku uložen odkaz.  Tento nedostatek však šlo 

snadno překlenout prostřednictvím fideikomisu, neboť v jeho zůstavení testátorovi 

nic nebránilo, a to ani v případě, měl-li fideikomis připadnout odkazovníku.
106

 

Podle ustavujících formulí římské právo rozlišovalo čtyři druhy legátů, 

které lze členit na dva základní, tj. legát vindikační (legatum per vindicationem) 

a legát damnační (legatum per danationem), a dva vedlejší, tedy legát sinendi 

modo (legatum sinendi modo), jakožto vedlejší forma legátu damnačního, a legát 

precepční (legatum per praeceptionem), jakožto vedlejší forma legátu 

vindikačního.
107

 

Nejstarší z uvedených druhů představuje legát vindikační, jehož podstata 

tkví v tom, že odkazovník se stává vlastníkem předmětu odkazu okamžikem 

přijetí pozůstalosti dědicem. Odkazovníku tak proti každému, kdo věc zadržuje, 

přísluší vindikační žaloba (tj. žaloba na vydání).
108

 Proto bylo nezbytné, aby 

zůstavitel byl vlastníkem odkázané věci nejen v době své smrti, ale, vyjma věci 

zastupitelných, i v době pořízení legátu.
109

 Z tohoto důvodu byl vindikační legát 

nevhodný pro odkazování peněz, neboť jeho prostřednictvím mohlo být pořízeno 

toliko o mincích, které zůstaviteli náležely k okamžiku úmrtí.
110
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V minulosti se vedl spor o tom, zdali se odkazovník stává vlastníkem 

odkázané věci automaticky, aniž by bylo potřeba projevu jeho souhlasné vůle, či 

nikoli, přičemž jako správný byl ustálen názor zohledňující odkazovníkovu vůli 

směřující k přijetí odkazu.
111

  

Vindikační legát se uváděl latinským spojením „do lego“ (dávám 

a odkazuji)
112

 nebo jen jedním z těchto slov. Následně však bylo uznáno i užití 

výrazů jako jsou „sumito“ (vezmi si), „sibi habeto“ (měj pro sebe) či „capito“ 

(chop se).
113

  

Byla-li jedna věc odkázána několika spoluodkazovníkům, připadla na ně 

toliko poměrná část. Došlo-li k odpadnutí některého spoluodkazovníka, pak jeho 

podíl přirostl spoluodkazovníkům ostatním, nehledě na to, zda byl legát učiněn 

formulaci sloučenou nebo formulaci rozloučenou.
114

 

Damnační legát byl zřízen slovním spojením „heres damnas esto“ (dědic 

budiž zavázán vydat),
115

 nebo příkazem „dato“ (dej), „dare iubeo“ (dej nabídku) 

či „facito“ (dělej, konej).
116

 Tímto legátem nevznikalo odkazovníku vlastnické 

právo přímo, jak tomu bylo u legátu vindikačního, nýbrž docházelo k založení 

vzájemného vztahu mezi dědicem a odkazovníkem, jehož obsah tvořily 

pohledávka odkazovníka a tomu odpovídající dluh dědice. Vlastníkem věci tak 

byl dědic, proti němuž musel odkazovník uplatnit nárok na vydání. V tomto směru 
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představovala odkazovníkovu ochranu osobní žaloba (actio ex testamento), jejíž 

pomocí se mohl domoci převodu vlastnického práva k předmětu legátu.
117

 

Předmětem damnačního legátu mohlo být cokoli, co mohlo představovat 

předmět platné obligace. Zůstavitel tak mohl odkázat nejen věci vlastní, ale také 

věci dědice nebo třetí osoby. V takovém případě bylo povinností dědice předmět 

legátu obstarat a nebylo-li to možné, musel odkazovníku uhradit tržní cenu 

odkázané věci.
118

 Damnačním legátem šlo též odkázat část pozůstalosti
119

 či věci, 

které měly vzniknout teprve v budoucnu.
120

 Dokonce bylo možné dědici nařídit, 

aby ve prospěch legatáře něco vykonal či opomenul.
121

 Byla-li předmětem 

damnačního legátu pohledávka, mohla se vyskytovat celkem ve třech podobách, 

podle kterých byl damnační legát dělen na legatum nominis, legatum liberationis 

a legatum debiti. V případě legatum nominis šlo o odkaz pohledávky, kterou měl 

zůstavitel proti třetí osobě, a která tak zakládala právní nárok na její postoupení. 

Jednalo-li se o legatum liberationis, bylo tím myšleno zproštění pohledávky, 

kterou měl zůstavitel, dědic nebo třetí osoba za odkazovníkem. U legatum debiti 

pak šlo o odkázání dlužníkova dluhu věřiteli v případě, že se tím zároveň poskytla 

i určitá výhoda, např. odstranění lhůty.
122

 

 V případě odkázání věci spoluodkazovníkům se damnační legát od legátu 

vindikačního odlišoval u formulace rozlučné, kdy každému ze spoluodkazovníků 

náležela celá věc. Dědici proto nezbývalo nic jiného nežli odkázanou věc předat 

jednomu z nich, zatímco druhému poskytl její peněžitou náhradu. V případě 

odpadnutí spoluodkazovníka u formulace sloučené nepřirostl jeho podíl 
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spoluodkazovníkům ostatním, nýbrž zůstal součástí pozůstalosti. Tak tomu bylo 

až do vydání Papiova zákona,
123

 na základě kterého byl odpadnuvší podíl 

považován za odúmrť a připadl odkazovníku s potomky. Nebylo-li takového 

odkazovníka, připadl závětním dědicům, kteří potomky měli.
124

 

 Legát sinendi modo byl uváděn formulí „Můj dědic budiž zavázán 

(odsouzen) strpět, aby si Lucius Titius vzal a pro sebe měl otroka Sticha!“
125

 

Podstata tohoto legátu tkvěla v tom, že zůstavitel mohl odkázat nejen věc vlastní, 

ale také věc dědice. Tím převyšoval nad legátem vindikačním, kterým šlo platně 

pořídit pouze ve vztahu k věci vlastní, avšak nedosahoval kvalit legátu 

damnačního, kterým bylo umožněno odkázat i věc kterékoliv třetí osoby. Pro 

posouzení platnosti legátu nebylo rozhodné vlastnictví odkázané věci v době 

pořízení legátu. V tomto směru postačilo, byla-li věc ve vlastnictví zůstavitele či 

dědice v okamžiku zůstavitelovy smrti. Dostala-li se však věc do dědicova 

vlastnictví až po smrti testátora, posuzoval se legát sinendi modo, na základě 

senatus consultum Neronianum, jako legát damnační.
126

 

 V případě legátu sinendi modo zůstávala věc, obdobně jako tomu bylo 

u legátu damnačního, ve vlastnictví dědice až do chvíle, než se převedla na 

odkazovníka. Proto i zde příslušela odkazovníku osobní žaloba (actio incerti ex 

testamento). Objevovaly se však názory, dle nichž postačilo, strpěl-li dědic, aby si 

odkazovník věc vzal. Toto tvrzení je opřeno o skutečnost, že slavnostní formulí 

testátor fakticky přikázal dědici toliko strpět, aby si odkazovník věc vzal a měl ji 

u sebe. Tyto úvahy ovšem způsobují výkladový problém v případě, když je tatáž 

věc odkázána dvěma či více spoluodkazovníkům formulací rozloučenou. Je-li 

totiž dědic povinen strpět, aby si odkazovník věc vzal, je zbaven povinnosti vůči 

spoluodkazovníkům, jež se pro věc dostaví až jako druzí či další v pořadí. Jelikož 

dědic již strpěl převzetí věci spoluodkazovníkem, který se dostavil dříve (jako 
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 Přijat roku 18 př. Kr. Blíže BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2. přeprac. vyd. 

(v nakl. Academia vyd. 1.). Praha: Academia, 1994, s. 164. 
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první v pořadí), nedisponuje nadále předmětem odkazu a nemůže proto ani strpět 

její opakované převzetí. Taktéž u něho nelze shledat jakkoli zlý úmysl ohledně 

zcizení věci.
127

 

Precepční legát se vyznačoval výrazem „praecipito“ (přednostně se 

chop). Jeho prostřednictvím mohlo být odkazováno výhradně testamentárnímu 

dědici. Precepční legát zřízený ve prospěch osoby od dědice odlišné byl podle 

Sabiniánů neplatný, přičemž nemohl být posouzen ani jako legát damnační.
128

 

Oproti tomu za Prokuliánů byl i takový legát považován za platný legát 

damnační.
129

 Vlastnické právo k věci odkazovník nabyl až na základě přisouzení 

soudcem v rámci zvláštního soudního řízení o rozdělení rodinného majetku 

(iudicium familiae ereiscundae). Tímto způsobem mohla být odkázána jen věc ve 

vlastnictví testátora.
130

 

 

2.1.2. Justiniánské změny odkazu 

 Dalším bezesporu významným římskoprávním dílem, které předkládá 

výklad tehdejšího práva, jsou Justiniánské instituce (Institutiones),
131

 které spolu 

s Justiniánským kodexem (Codex Iustinianus), Digesty (Pandectai) a Narai 

(Novellae) vytváří Corpus iuris civilis. Jak již název napovídá, instituce byly 

vyhotoveny za vlády císaře Justiniána
132

 a publikovány roku 533. Justiniánské 

instituce byly zprvu zamýšleny jako učebnice římského práva, a jako takové 

sloužily ke školské výuce ještě v 18. století. Inspirace pro tvorbu díla byla čerpána 
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 Gaius Inst. II. 209 a násl. 
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 Gaius Inst. II. 216 a násl.; HEYROVSKÝ, L.; SOMMER, O.; VÁŽNÝ, J., 1927, op. cit., 

s. 560. 
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roku 565. Od roku 527 byl východořímským císařem. 
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z Gaiových institucí, které představovaly vzor, ze kterého autoři vycházeli.
133

 

V Justiniánských institucích se však i přesto objevuje nespočet nezanedbatelných 

právních změn, o kterých pojednává tato podkapitola. 

 V justiniánském období mělo na legát zcela zásadní vliv převážení 

zůstavitelovy vůle nad jeho slovy,
134

 což vedlo k zániku slavnostních formulí 

a k odstranění rozdílů mezi jeho jednotlivými formami. Proto již nebylo nadále 

rozlišováno mezi legátem vindikačním, damnačním, sinendi modo a precepčním, 

jak tomu bylo v úpravě Gaiově, ba naopak všem legátům byla přisouzena stejná 

povaha. Taktéž došlo ke sloučení legátu s fideikomisy.
135

 

Důraz kladený na zůstavitelovu vůli nicméně dokládá také pravidlo, dle 

něhož nepůsobilo neplatnost legátu toliko chybné označení či uvedení vadného 

důvodu.
136

 V úvahu nadále nepřicházelo ani pod hrozbou neplatnosti legátu 

Gaiem vyžadované pořadí, dle kterého nebylo možno pořídit legát dříve, nežli 

ustanovit dědice. Tvrdošíjné lpění na takovém postupu Justinián vnímal jako 

nespravedlivé a znevažující zůstavitelovu vůli. V obdobném duchu pak bylo 

uznáno i odkázání za trest.
137

 

 Justinián definoval legát jako darování, které bylo zanecháno zemřelým. 

Stejně jako Gaius, tak i on umožnil učinit předmětem odkazu věc budoucí
138

 a věc 

cizí, avšak tuto pouze za předpokladu, že zůstavitel věděl o tom, že se jedná o cizí 

věc. Stejným postupem pak šlo odkázat i zástavu věřitele. V případě, kdy nabyl 

odkazovník odkázanou cizí věc ještě za života zůstavitele, a to úplatně, měl nárok 
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 Just. Inst. Constutio Imperatoriam. 
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 Historicky vůbec první zaznamenaný případ v Evropě, kdy došlo k upřednostnění skutečného 
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 Just. Inst. 2.20.1. a násl.; HEYROVSKÝ, L.; SOMMER, O.; VÁŽNÝ, J., 1927, op. cit., s. 562. 
136

 K tomu srov. Just. Inst. 2.20.29. - 31. 
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 Např. plody nebo děti, které se narodí otrokyni. 
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na vyplacení její ceny. To však neplatilo, nabyl-li takovou věc před 

zůstavitelovým úmrtím bezplatně, protože právo zásadně nepřipouštělo, aby jedné 

osobě náleželo více bezplatných nabývacích titulů k téže věci. Naopak neplatný 

byl odkaz, jehož předmětem byla věc vyloučená z právního obchodu nebo byla-li 

odkázána věc, jež byla v době pořízení legátu ve vlastnictví odkazovníka.
139

 

Taktéž bylo možné odkázat ohledně dluhu. V takovém případě Římané 

rozeznávali dvě situace odvislé od postavení, v jakém se osoba zůstavitele 

nacházela. Buďto mohl věřitel odkázat prominutí dluhu svému dlužníkovi, 

v takovém případě dědic pozbyl nárok na vymáhání dluhu vůči odkazovníkovi 

a následně též vůči jeho dědicům, nebo naopak dlužník odkázal svůj dluh věřiteli. 

V druhém případě se však jednalo o legát neplatný, neboť věřitel (odkazovník) 

odkazem nic neobdržel. Výjimku z tohoto pravidla představovala situace, 

odkázal-li dlužník více, než kolik činil dluh, případně jednalo-li se o dluh 

s podmínkou či doložením času, avšak odkázán byl dluh prostý vedlejších 

doložek. V této souvislosti pak Justinián dokládá spor o platnost legátu, který se 

týkal odkázání dluhu, u kterého ještě v průběhu života zůstavitele (dlužníka) došlo 

k dovršení času nebo k naplnění rozvazovací podmínky. Jako správný byl 

prosazen názor Papiniana
140

 o platnosti legátu.
141

 

 Vedle shora uvedeného Justinián výslovně zmiňuje i odkaz věna,
142

 

otroka,
143

 pekulia
144

 či věci hromadných (např. stáda).
145

 Rozlišuje také mezi 

legátem věcí hmotných a nehmotných,
146

 jakož legátem věcí druhově určených, 
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u kterých platilo pravidlo odkazovníkovy volby.
147

 Zaobíral se také odkázáním 

věcí hlavních, u nichž se mělo za to, že byly odkázány spolu s jejich součástmi.
148

 

 

2.1.3. Kvarta Falcidia 

 V prvopočátku nebyl zůstavitel co do rozsahu pořízení odkazů jakkoli 

omezován.
149

 Proto nebylo výjimkou, došlo-li k vyčerpání pozůstalosti odkazy, 

což mnohdy vedlo k odmítnutí dědictví ze strany ustanovených dědiců, kteří 

o prázdnou pozůstalost již nejevili zájem. Odmítli-li dědictví všichni závětní 

dědicové, stala se závěť bezúčinnou (testamentum destitutum, desertum),
150

 což 

vedlo ke stavu, kdy testátor umřel jako intestatus.
151

 Nastalá situace nicméně 

nevedla ku prospěchu ani samotných odkazovníků, kteří byli na uskutečnění 

dědické posloupnosti závislými.
152

 Bylo tak zcela zřejmé, že je nutno rozsáhlou 

dispozici zůstavitele s odkazy určitým způsobem regulovat, k čemuž bylo 

postupně směřováno skrze zákony lex Furia, lex Voconia, lex Falcidia a nepřímo 

též lex Fufia Caninia. 

 Lex Furia testamentaria, který byl přijat jako první z výše uvedených 

zákonů, a to okolo roku 190 př. n. l.,
153

 stavěl na myšlence, která zakazovala 

přijmout odkazem více než 1 000 assů. Jedinou výjimku z omezení představovali 

pokrevní příbuzní zůstavitele do šestého stupně, jeho manželka a snoubenka. Za 

porušení normy hrozil peněžitý trest ve výši čtyřnásobku odkazem přijatého 

plnění.
154

 Nicméně tato úprava nebyla zdaleka dokonalá, neboť v případě většího 

množství odkazovníků či naopak malé hodnoty pozůstalosti šlo normou 
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zamýšlený účel snadno obejít. Pro snadnější představu lze nastínit demonstrativní 

příklad předložený Gaiem, kdy v případě disponoval-li zůstavitel pěti tisíci assy, 

mohl celý majetek vyčerpat pěti odkazy pěti různým lidem, a to vždy po 1 000 

assech.
155

 

 Na lex Furia navázal lex Voconia de mulierum hereditatibus z roku 169 př. 

n. l., který stanovil, že odkaz nesmí převýšit polovinu hodnoty dědictví
156

 

a zároveň, že nikdo nemůže nabýt odkazem či mortis causa více nežli dědicové.
157

 

Jednalo se tedy o zásadní pokrok oproti předchozímu zákonu, neboť nově již 

nedocházelo k omezení konkrétně určenou částkou, nýbrž k omezení poměrnému, 

a to vzhledem k výši dědictví (resp. majetku nabytého dědici). I zde se však 

posléze vyskytly zásadní nedostatky, neboť v případě mnohosti odkazovníků 

mohlo dědici zůstat natolik poskromnu, že se dědictví s ohledem na břemena 

s ním spojená nevyplácelo.
158

 Kromě uvedeného pak zákon navíc zakazoval 

zůstaviteli z první majetkové třídy ustanovit si svým dědicem ženu,
159

 jakož 

intestátní posloupnost ve prospěch žen, vyjma agnátských sester a dcer 

zůstavitele.
160

 

 Nastíněný problém byl vyřešen přijetím lex Falcidia de legatis z roku 40 

př. n. l.,
161

 který stanovil, že dědici musí zůstat alespoň ¼ dědictví odkazy 
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Proto byl vydán zákon Furiův, který nedovolil, aby s výjimkou některých osob nabýval někdo 

z titulu odkazů či (vůbec) na případ smrti více jak tisíc assů. Ale ani tento zákon nedosáhl toho, co 

chtěl. Měl-li totiž někdo majetek dejme tomu pět tisíc assů, mohl celý majetek vyčerpat tím, že 

pěti lidem odkázal po tisíci assech. 

Itaque lata est lex Furia, qua, exceptis personis quibusdam, ceteris plus mille assibus legatorum 

nomine mortisve causa capere permissum non est. Sed et haec lex non perfecit quod voluit; qui 

enim verbi gratia quinque milium aeris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus singulis 

millenos asses legando totum patrimonium erogare. 
156

 BLAHO, Peter; SKŘEJPEK, Michal. Iustiniani Institutiones, Justiniánské instituce. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 187. 
157

 Gaius Inst. II. 226. 
158

 Tamtéž. 
159

 Následně byl tento zákaz rozšířen i na posloupnost intestátní. BLAHO, P.; SKŘEJPEK, M, 
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nezatížená, označována jako Falcidiánská kvarta.
162

 Činila-li hodnota odkazů více 

nežli ¾ dědictví, docházelo k jejich poměrnému krácení, přičemž dědic za odkazy 

v části přesahující jemu garantovanou kvartu neodpovídal. Došlo-li přesto k tomu, 

že dědic odkazovníku vyplatil více než ¾ dědictví, mohl podat žalobu na vrácení 

rozdílu.
163

 Nejprve se zákon vztahoval pouze na legáty, později i na fideikomisy, 

a až Justinián rozšířil jeho uplatnění na veškerá břemena, která v souvislosti 

s přijetím dědictví dědice zatěžují.
164

 

 Výpočet kvarty byl prováděn zpravidla k okamžiku smrti zůstavitele,
165

 

a to z hodnoty dědictví ponížené o pozůstalostní dluhy, náklady pohřbu a správy, 

hodnotu propuštěných otroků apod. V případě odkazů převyšujících dědictví 

docházelo nejprve k jejich odpočtu a až poté bylo přistoupeno k poměrnému 

krácení.
166

 Ačkoli se výpočet kvarty může na první pohled jevit velice prostě, 

jedná se o poměrně komplikovaný proces, jež v sobě skýtá mnoho úskalí.
167

 

 Zpočátku byla Falcidiánská kvarta vnímána jako donucovací prostředek, 

avšak později se vůči ní začala projevovat nepřátelská tendence. Kvarta se tak 

nevztahovala na vojenské testamenty, na odkazy ke zbožným účelům (legata ad 

pias causas),
168

 odkazy věcí osobní povahy manželce, odkazy povinného dílu či 

odkazy výživy. Justinián dokonce umožnil zůstaviteli kvartu výslovně vyloučit, 

čímž kvarta ztratila nejen donucovací, nýbrž i veřejnoprávní povahu.
169
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 Je-li řeč o omezení zůstavitelovy vůle v nakládání s odkazy, je vhodné se 

alespoň v krátkosti zmínit o lex Fufia Caninia de manumissionibus z roku 2 př. 

n. l.
170

 Tento zákon měl primárně zcela jiný účel nežli zákony předešlé, a to 

omezit testamentární propouštění otroků na svobodu v určité závislosti na 

celkovém množství otroků spadajících do pozůstalosti.
171

 Tím však nepřímo 

zasáhl i do dispozice s otroky skrze odkazy. Důkazem toho je nicméně skutečnost, 

že Gaius na lex Fufia Caninia odkazuje v rámci druhé knihy, v úpravě věnující se 

právě odkazům,
172

 kdežto samotná podstata zákona je rozebírána již v knize první, 

a to při výkladu věnovaném osobám.
173

 Nutno však dodat, že zákon neměl příliš 

dlouhého trvání, neboť jakožto nelidský, překážející svobodě a zakazující mortis 

causa to, co bylo inter vivos dovoleno, byl Justiniánem nenávratně zrušen.
174

 

 

2.2. Odkaz v českých zemích do roku 1811 

 Za vůbec první dodnes dochované nařízení panovníka dotýkající se otázky 

dědictví je považován zákoník nesoucí označení Statuta Konrádova z roku 

1189,
175

 na nějž roku 1310 navázalo Velké privilegium Jana Lucemburského, ze 

kterého lze dovodit existenci nejen intestátní, ale také testamentární praxe již 
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 BARTOŠEK, M., 1994, op. cit., s. 161. 
171

 Náleželo-li do pozůstalosti 3-10 otroků, směl zůstavitel propustit na svobodu polovinu, u 10-30 

otroků třetinu, u 30-100 otroků čtvrtinu a nad 100 otroků pětinu. Maximálně však bylo dovoleno 

testamentárně propustit právě 100 otroků. K tomu srov. Gaius Inst. I. 43. Shodně též BARTOŠEK, 

M., 1994, op. cit., s. 162. 
172

 K tomu srov. Gaius Inst. II. 228. 

Jak jsme v prvním komentáři vysvětlili, položil zákon Fufia a Caninia hranici také přílišné volnosti 

při propuštění otroků na svobodu. 

In libertatibus quoque dandis nimiam licentiam conpescuit lex Fufia Caninia, sicut in primo 

conmentario rettulimus. 
173

 Gaius Inst. I. 42 a násl. 
174

 Just. Inst. 1.7. 
175 Čl. 18 Statuta Konrádova. 

Nemá-li kdo syna aneb synův, a má dcery, dědictví připadne dcerám na rovno; pakli jich není, 

dědictví připadne nejbližším dědicům. 

Si quis autem non habueritfilium vel filios, et habuerit filias ad illas deveniat hereditas aequaliter; 

et si non sint, hereditas deveniat ad proximos heredes. 

Překlad čerpán z KALOUSEK, Josef. O staročeském právě dědickém a královském právě 

odúmrtném na statcích svobodných v Čechách i v Moravě. Praha: Nákladem České akademie věd 

císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, s. 7. 
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hluboko před rokem 1310.
176

 Bližší vědomosti o posledním pořízení tehdejší doby 

předkládá také kodifikační pokus Karla IV. v podobě Maiestas Carolina, kterým 

byla dispozice s majetkem mortis causa vázána na výhradní souhlas panovníka 

a na zápis do zemských desek.
177

 Z pohledu institutu odkazu je však stěžejním 

období počínaje koncem 15. století, kdy byly dokončeny Všehrdovy knihy 

devatery.
178

 Právě v této písemnosti se lze prvně setkat s pojmem odkazu, když 

Všehrd vnímal kšaft jako pouhý prostředek singulární sukcese, jak je patrno 

z odstavce 1 článku 10 knihy sedmé, kde je řečeno, že: 

„Ktož dědictvie a zbožie své zapíše dluhem a moc sobě týmž zápisem pozóstaví, 

aby mohl za zdravého života nebo na smrtedlné posteli dáti a odkázati na dědictví, 

které zapisuje komužkoli do summy, pokud se jemu zdáti bude, aby to upevnil 

listem pod pečetí svú a jiných dvú nebo tří dobrých lidí pečeťmi na svědomie, že ti, 

komuž jest zbožie své zapsal, takovéjeho odkázanie vyplniti mají a povinni budů 

bez otpornosti.“
179

 

Z citovaného textu lze dovodit také formu odkazového kšaftu, který musel být 

opatřen pečetí zůstavitele a dalších dvou nebo tří svědků. 

Vedle Viktorina Cornelia ze Všehrd deklaruje existenci odkazu v době na 

přelomu 15. a 16. století také Vladislavské zřízení zemské, a to pod označením 

„odkázanie“.
180

 

Zcela zásadními se však o pár desítek let později stala Práva městská 

Království českého
181

 (1579) z dílny Pavla Kristiána z Koldína, která se odkazu 

věnovala velice podrobně. V části zaměřené na věci kšaftem odkázané 
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 K tomu blíže ADAMOVÁ, Karolína; SÝKORA, Antonín. Dědické zemské právo v české 

historii. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2013, s. 15-18. 
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 Tamtéž, s. 18-22. 
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 Celým názvem „O právech, súdiech i o dskách země České Knihy devatery“. Dílo bylo sepsáno 

ve dvou etapách v letech 1499 a 1508 Viktorinem Corneliem ze Všehrd. 
179 ADAMOVÁ, Karolína; SÝKORA, Antonín. Dědické zemské právo v české historii. 1. vyd. 

Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2013, s. 36. 
180

 K tomu srov. čl. 195 a 196 Vladislavského zřízení zemského; dostupné v KREUZ, Petr; 

MARTINOVSKÝ, Ivan. Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská 

smlouva a Zřízení o ručnicích). Praha: Scriptorium, 2007, 526 s. 
181

 Text díla čerpán z JIREČEK, Josef. Práva městská Království českého a Markrabství 

moravského. Praha: Nákladem spolku českých právníků „Všehrd“, 1876, 547 s. 
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a na kšaftovníky se v rámci článků E. LII. až F. III. zabývala nejen podstatou 

odkazu, ale také způsobem pořízení odkazu, předmětem odkazu a s tím spojeným 

odkazem věci cizí, podmínkou připojenou k odkazu, výkladem odkazového 

pořízení apod. 

Následné Obnovené zřízení zemské již odkaz samostatně neupravovalo, 

avšak z jednotlivých ustanovení lze dovodit, že i v době po jeho přijetí bylo 

s odkazy počítáno.
182

 Možnost singulární sukcese tedy i v období po roce 1627 

zůstala nadále zachována. 

 

2.3. Obecný zákoník občanský 

V průběhu 18. století docházelo k rychlému rozvoji hospodářství a ve 

společnosti sehrávalo stále větší roli měšťanstvo. Obě tyto skutečnosti měly 

bezesporu významný přesah do právní roviny, projevující se tím, že tehdejší právo 

počalo trpět zastaralostí a jako takové již nevyhovovalo aktuálním majetkovým 

poměrům obyvatelstva. Soukromoprávní vztahy byly stále ještě upraveny, v té 

době již ryze zaostalým, Koldínovým zákoníkem městského práva z roku 1579 

a Obnoveným zřízením zemským z roku 1627. Reakce na nedostačující právní 

úpravu, nerespektující moderní potřeby obyvatelstva, na sebe nenechala příliš 

dlouho čekat. Z řad široké veřejnosti se objevovalo stále hlasitější volání po nové 

právní úpravě, která by byla platná na území celé habsburské monarchie.
183

 

Rekodifikační tendence, podporované mimo jiné i zahájenou centralizací 

státní správy a soudní moci, se nejsilněji projevily roku 1753, kdy Marie Terezie 

nechala povolat zvláštní kompilační komisi nazývanou Codex Theresianus 

universalis, jež sídlila v Brně. Komise byla pověřena sestavením kodexu 

                                            
182 Například čl. O. VI. Obnoveného zřízení zemského, který výslovně hovoří o odevzdání 

a darování; text Obnoveného zřízení zemského je dostupný v JIREČEK, Hermenegild. Obnovené 

Právo a Zřízení Zemské dědičného království Českého. Praha: Nákladem F. Tempského, 1888, 

596 s. 
183

 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., 

V nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 195-196. 
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všeobecného soukromého práva, sjednocujícího všechny české a rakouské země. 

Inspiraci pro zamýšlenou novou právní úpravu měly představovat především 

Justiniánské instituce a vedle nich také do té doby platné zemské právo. Roku 

1766 byl Marii Terezii předložen ke schválení zákoník s názvem Codex 

Theresianus.
184

 Tento byl tvořen celkem šesti svazky a svou systematikou 

skutečně kopíroval Justiniánské instituce. Prvé tři svazky byly zaměřeny na práva 

osob, práva věcná a práva obligační, na což o více něž půl století později navázal 

i Obecný zákoník občanský. Všeobecné nadšení však bylo rychle rozprášeno, 

neboť svou podobou zákoník připomínal spíše učebnici soukromého práva nežli 

všeobecně zavazující kodifikaci, a proto byl císařovnou jako nepraktický odmítnut 

a navrácen komisi k přepracování.
185

 

 Po krátkém útlumu nastal výrazný posun v rekodifikačních pracích 

s nástupem císaře Josefa II., který ihned přistoupil k oživení zákonodárné komise. 

Impulsem zcela jistě bylo nejen vyhlášení náboženské tolerance, ale také, a to 

především, zrušení nevolnictví, což otevřelo cestu ke sjednocení práva.
186

 Dne 

1. listopadu roku 1786 byl státní radou, v jejímž čele stál Jan Bernard Horten, 

vydán první díl Obecného zákoníku občanského, který měl pět částí, a který byl 

vyhlášen pod názvem Zákoník josefínský.
187

 To hlavní však mělo přijít až 

v červnu roku 1811, když byl veřejně vyhlášen Obecný zákoník občanský (dále 

také jako „OZO“).
188
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 Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Díl 18, Navary-Oživnutí. 

Praha: J. Otto, 1902, s. 524. 
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 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., 

V nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 195-196. 
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 SCHELLE, Karel a VOJÁČEK, Ladislav (eds.). Stát a právo v období absolutismu: sborník. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 

s. 43. 
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 BEDNAŘÍKOVÁ, Barbora. Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného 

majetku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 56. 
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 Obecný zákoník občanský byl vyhlášen patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. zák. soud. 
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Bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen 

Monarchie. První překlad do češtiny vyšel roku 1812 a nesl název Kniha všeobecných zákonů 

městských. MALÝ, K., 2010, op. cit., s. 196. 
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Pro všechny země habsburské s výjimkou Uher
189

 nabyl zákoník účinnosti 

k 1. lednu 1812. Podstata OZO byla založena na recepci římského práva 

a vycházela z přirozenoprávní teorie. Svou výlučnosti a všeobecnosti dával kodex 

jasně najevo, že se jedná o první moderní a doposud nejvýznamnější právní dílo 

vydané na našem území. Ve své době byl OZO srovnáván s francouzským 

zákoníkem a po právu byl řazen mezi nejvyspělejší evropské soukromoprávní 

kodexy vůbec. Zpětně je obecný zákoník občanský vnímán jako osvícenské dílo, 

které předcházelo tehdejší dobu. Důkazem toho je nicméně trvalost jeho užití 

v právní praxi, kdy byl platně aplikován až do zániku habsburské monarchie 

a následně byl přebrat většinou nástupnických států.
190

 V tomto směru nebylo 

výjimkou ani Československo, kde OZO tvořil stěžejní pramen soukromého práva 

až do vydání občanského zákoníku z roku 1950.
191

 

Obecný zákoník občanský obsahoval celkem 1502 paragrafů, jež byly 

utříděny ve třech knihách. Úprava odkazu byla zahrnuta v knize druhé, dílu prvém 

a hlavě jedenácté, jež je tvořena 48 paragrafy, konkrétně pak § 647 až § 694. 

Prvních šest paragrafů je věnováno subjektivní stránce odkazu a náhradnictví při 

odkazech, na což navazuje úprava předmětu odkazu a jeho jednotlivých druhů. 

Posledních jedenáct paragrafů je zaměřených na specifické otázky vážící se 

k institutu, jako jsou problematika uvolněných odkazů, právo odkazovníka na 

zajištění, den nápadu při odkazech, den splatnosti, zákonné příspěvky na veřejné 

ústavy apod. Vedle toho lze nalézt jednotlivé zmínky o odkazech roztroušené 

napříč celým zákonem.
192

 

Definici odkazu předkládá § 535 OZO, dle něhož: 
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 V uherských zemích byl občanský zákoník vyhlášen tzv. absolutistickým patentem z 29. 
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„Není-li na někoho pamatováno dědickým podílem, který se vztahuje na celou 

pozůstalost, nýbrž jen jednotlivou věcí, jednou nebo několika věcmi určitého 

druhu, částkou nebo právem, nazývá se to, čím je pamatováno, odkazem 

(legátem), i kdyby hodnota toho byla největší částí pozůstalosti, a ten, komu to 

bylo zůstaveno, nebude posuzován jako dědic, nýbrž jako odkazovník 

(legatář).“
193

 

Citované ustanovení nepřímo vysvětluje rozdíl mezi dědictvím, které je 

považováno za sukcesi univerzální, a odkazem, jež univerzální sukcesí není.
194

 

Nelze však automaticky říci, že by odkaz byl sukcesí singulární, neboť odkazem 

dochází pouze k nabytí pohledávky za dědicem, nikoli za zůstavitelem, a proto se 

může hovořit nanejvýše o sukcesi ve vztahu odkazovníka a dědice, po kterém se 

odkazovník může domáhat splnění svého nároku žalobou na plnění.
195

 Odkaz tak 

byl v OZO koncipován výhradně jako damnační, nikoli vindikační,
196

 a tedy pro 

nabytí vlastnického práva k odkázané věci bylo nezbytné učinit ještě další 

jednání.
197

 Tuto myšlenku později převzal i současný občanský zákoník. 

Zásadní novinkou oproti římskoprávní úpravě bylo umožnění vzájemné 

kombinace všech dědických titulů.
198

 Zůstavitel tak mohl závěti povolat jen 
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ohledně části pozůstalosti, s čímž do popředí vystoupila otázka, jak odlišit 

odkazovníka od dědice k části majetku. Tento problém byl nicméně záhy vyřešen 

judikaturou, dle které bylo v případě pochybností potřeba odlišit, zdali došlo 

k povolání k pozůstalosti jako celku nebo jen k určité věci, případně ke skupině 

věcí určitého druhu, k právu apod.
199

 Podle rozhodovací praxe soudů nebylo 

v takovém případě bráno v potaz ani v závěti uvedené označení zúčastněných 

osob. Bylo-li tak v poslední vůli pořízeno tím způsobem, že „dědic“ měl získat 

konkrétní věc a zbytek dědictví bylo odkázáno jiné osobě, platilo, že „dědic“ je 

odkazovníkem a naopak.
200

 

 Odkaz, jakožto samostatný institut dědického práva, byl definován třemi 

základními znaky. V prvé řadě šlo o jeho povahu, kdy byl považován za poslední 

pořízení, z čehož je odvozována jeho odvolatelnost. Tím se primárně odlišoval od 

darování pro případ smrti. Druhým znakem je jeho přímé zprostředkování třetí 

osobě, což je diferenční kritérium od příkazu.
201

 Třetí a poslední znak představuje 

jeho negativní vymezení v tom smyslu, že se nejedná o povolání k univerzální 

sukcesi.
202

 

 Esenciálním předpokladem platnosti odkazu byla v prvé řadě existence 

platného posledního pořízení, kterým došlo k jeho nařízení. Poslední pořízení 

mohlo být učiněno ve formě závěti, kodicilu či dědické smlouvy,
203

 což je logicky 

spjato s požadavkem kladeným na zůstavitele, jenž musel být testamentárně 

způsobilý. Vedle toho je nezbytná způsobilost předmětu odkazu, jakož 
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ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J., 1936, op. cit., s. 23. 
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 ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J., 1936, op. cit., s. 220-221. 
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smlouvy. Sbírka soudních rozhodnutí Glasser-Unger. rozhodnutí č. 10.274, citováno dle 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J., 1936, op. cit., s. 221. 
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i odkazovníka samého, kterým může být pouze osoba schopná stát se závětním 

dědicem.
204

 

 Obtíženým z odkazu mohl být každý, komu zůstavitel mortis causa něco 

zanechal. Mohlo se proto jednat nejen o dědice, jak zákon nikoli zcela přesně 

uvádí,
205

 ale také o odkazovníka, pododkazovníka, dědice odkazovníka či dědice 

dědice, stát z titulu odúmrti atd. Mezi odkazem obtížené subjekty však nelze 

zařadit osoby, které majetkový prospěch z pozůstalosti sice nabyly, avšak bez 

zřetele na zůstavitelovu vůli, protože těmto zůstavitel fakticky nic nezanechal.
206

 

 Odkazovníku zákon umožňoval odkaz buďto přijmout, včetně všech 

břemen s tím spojených, nebo odmítnout. Rozhodl-li se pro přijetí, musel zároveň 

splnit případné pododkazy, a to bez ohledu na jejich hodnotu. To neplatilo, 

dozvěděl-li se odkazovník o dalším pododkazu až v době po přijetí odkazu, neboť 

za této situace mu bylo umožněno odkaz dodatečně odmítnout. Druhá výjimka 

pak přicházela v úvahu tehdy, byla-li hodnota odkazu snížená pro nedostatečné 

pozůstalostní jmění, kdy odkazovník mohl ve stejném rozsahu zkrátit 

i pododkazy.
207

 Odmítne-li odkazovník odkaz nebo ho z jiného důvodu 

nenabyde,
208

 přechází břemeno odkazu na osobu, jež je uvolnění odkazu ku 

prospěchu. Této osobě již není dovoleno odkaz odmítnout, a proto zákon výslovně 

umožňuje zbavit se povinnosti z pododkazu prostým přenecháním odkazu 

pododkazovníkovi. Uvedená výhoda nicméně nenáleží odkazovému náhradníkovi, 

který nastupuje na místo původního odkazovníka a jako takový může odkaz 

i odmítnout.
209

 Vedle pododkazu šlo odkazovníka omezit také podmínkou, 

uložením času nebo příkazem. 
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V návaznosti na shora řečené je více než zřejmé, že OZO připouští 

přetížení dědictví odkazy.
210

 Taková benevolentnost se nicméně přímo příčí 

podstatě Falcidiánské kvarty, která byla naposledy obsažena v § 30 a násl. návrhu 

Codex Theresianus,
211

 a kterou v rámci své úpravy Obecný zákoník občanský již 

zcela opomíjí. 

Předmětem odkazu může být vše, co může být předmětem právního 

obchodu, co je možné a dovolené, a co má nějakou hodnotu. Ačkoli Krčmář 

uvádí, že jde o hodnotu majetkovou,
212

 nelze se s tímto jeho tvrzením ztotožnit, 

neboť přehlíží, že pod slovní spojení „nějaká hodnota“ lze zcela jistě dobře 

podřadit například i rozumný zájem obmyšleného na nejrůznějším nemajetkovém 

plnění.
213

 Výslovně se pak zákon věnuje úpravě odkazu věcí určitých a odkazu 

věcí určitého druhu, odkazu věci cizí, odkazu pohledávky, věna, zaopatření, 

vychování a stravy, svršků, schránky, klenotů, zlata a stříbra či odkazu 

hotovosti.
214

 

Jak je vidno, ve vztahu k odkazu OZO poskytoval velice podrobnou 

a propracovanou právní úpravu, což je nicméně shodně vnímáno i ze strany jiných 

autorů.
215

 Přesto však lze dohledat i kritické názory vedené snahou po 

spravedlivějším přístupu k osobám, které do pozůstalostního jmění vstupují, jež 

v rozhodné době volaly po sjednocení rozdílů mezi odkazem a dědictvím, jakož 

po odstranění jejich vzájemného rozlišování. Odpůrci odkazu shledávali zásadní 

problém v rozdílném přístupu k odpovědnosti za dluhy zůstavitele u dědiců 

a u odkazovníků, což ve svém důsledku vedlo k neopodstatněné nerovnosti, kdy 

na dědice byly kladeny veliké materiální povinnosti, kdežto u odkazovníka 

naopak vznikaly veliké materiální výhody.
216

 Jako nedůslednost zákoníku přitom 
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vnímali záměnu odkazovníka za dědice umožněnou ustanovením § 726 OZO, dle 

kterého se odkazovníci poměrně považují za dědice, jestliže nechce nebo nemůže 

pozůstalost přijmout testamentární dědic, náhradník ani zákonný dědic. Správně 

by se totiž taková pozůstalost měla prohlásit za pozůstalost bez dědice a jako 

taková být přiznána ve formě odúmrti státu, který by byl následně povinen odkazy 

vypořádat.
217

 Takto se však neděje, neboť v důsledku zmíněného ustanovení 

odkazovníci fakticky vyloučili právo odúmrti, což bylo posvěceno i dobovou 

judikaturou.
218

 Přesto všechno kritici nepovažovali za ideální řešení úplné 

vymazaní odkazu z právního řádu, ale jeho redukci toliko na odkazy k národním 

a všeužitečným účelům, odkazy zbožné, odkazy institucím, které mají být podle 

zůstavitelovy vůle zřízeny v budoucnu, a odkazy skupině osob ve smyslu § 651 

OZO.
219

 

 

2.4. Vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 

 Po převratu se prvním československým zákonem stala tzv. recepční 

norma z 28. října 1918,
220

 kterou byly převzaty veškeré právní předpisy rakousko-

uherské monarchie, a tedy i obecný občanský zákoník z roku 1811 

v jeho novelizované podobě z let 1914-1916. Tím ovšem nastal neudržitelný stav 

právního dualismu, kdy v českých zemích platilo právo rakouské, zatímco na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi naopak právo uherské.
221

 To se samozřejmě 
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projevilo ve snaze o vytvoření jednotné právní úpravy. Reakce na sebe nenechala 

příliš dlouho čekat, neboť hned následující rok počalo Ministerstvo spravedlnosti 

s přípravnými pracemi, do kterých se zapojilo také nově zřízené Ministerstvo 

unifikací.
222 

 Prvotní ideje byly stavěny na překladu rakouského Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch (dále též jako „ABGB“) do češtiny s jeho následným 

uzákoněním za československý občanský zákoník platný pro celou 

Československou republiku. S tímto návrhem přišel jako první Antonín 

Hartmann, přednosta odboru ministerstva spravedlnosti, a proto je někdy 

označován také jako tzv. Hartmanova osnova.
223

 Vůči tomuto postupu se však 

ohradili občanskoprávní experti, kteří požadovali zásadnější revizi. Ministerstvo 

spravedlnosti proto sestavilo komisi praktiků a teoretiků, jejímž cílem bylo 

vytvořit osnovu nového občanského zákoníku. Ten měl vycházet z revize ABGB, 

se současným přihlédnutím k platnému právu na Slovensku. Tato snaha bohužel 

zůstala, v důsledku široké názorové různorodosti, pouze ve fázi diskuzí, a to 

i přes snahy slovenské justice, která sjednocení občanského práva podporovala 

skrze judikování rakouského práva.
224 

 Pro osud občanského práva byly bezesporu významnější třicátá léta. Roku 

1937 vláda předložila poslanecké sněmovně Národního shromáždění osnovu 

označenou jako Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník (dále 

také „Vládní návrh 1937“), avšak ani tento záměr se nevyhnul kritice, která 

stavěla především na absenci rodinného práva. Veškeré rekodifikační snahy pak 
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byly nadobro zmraženy uzavřením Mnichovské dohody a následným vznikem 

protektorátu.
225 

 Ve vztahu k odkazu Vládní návrh 1937 takřka kopíroval úpravu obecného 

zákoníku občanského, avšak jak je v důvodové zprávě výslovně řečeno, vypuštěna 

byla příliš kazuistická ustanovení.
226

 Přitom se zákonodárci nevyhnuli polemice, 

zdali institut odkazu v nové úpravě zcela neopomenout, avšak nejistota 

a nebezpečí takto radikální změny, jež by jistě měla vliv na celou soustavu 

dědického práva, nakonec vedly k jeho zachování. Vedle toho bylo dokonce 

zvažováno zavedení odkazu vindikačního, nicméně od tohoto záměru bylo taktéž 

upuštěno, a to jednak v obavě z nepochopení rozdílu mezi vindikačním 

a damnačním odkazem ze strany laické veřejnosti, a jednak z důvodu možných 

komplikací, jež by vindikační odkaz přinesl při projednávání pozůstalosti.
227

 

Přestože Vládní návrh 1937 žádný převratný zvrat v úpravě odkazu nepřinesl, 

zavádí několik změn, u kterých je na místě se alespoň v krátkosti pozastavit. 

 Předně je vhodné upozornit na pozměněnou terminologii, jež se asi 

nejvýrazněji projevila v náhradnictví, u kterého již nadále není rozlišováno mezi 

náhradnictvím obecným a svěřenským, ale mezi náhradnictvím a svěřenským 

nástupnictvím. Tímto krokem bylo reagováno na podstatu dotčených institutů 

a tedy, že u náhradnictví je, na rozdíl od svěřenského nástupnictví, k dědění 

povolána osoba, která dědictví skutečně nabyde.
228

 Vedle toho bylo přistoupeno 

k mnohým stylistickým změnám, jimiž byla zohledněna novodobá spisovná 

gramatika, a jež sloužily k snadnějšímu výkladu.
229
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 Z hlediska systematiky došlo k zakotvení pravidla o darování pro případ 

smrti mezi základní ustanovení o odkazu.
230

 Ve zbylém pak byl tento institut 

ponechán v části věnované darování.
231

 Nicméně jedná se o změnu ryze 

systematickou, neboť obdobná myšlenka byla zakotvena i v § 956 OZO. Zcela 

vypuštěna byla naopak obecná ustanovení o předmětu odkazu (§§ 653 a 654 

OZO), jakož všeobecné vykládací pravidlo při odkazech (§ 655 OZO), což bylo, 

s ohledem na zakotvení všeobecné zásady o výkladu posledního pořízení v § 392 

Vládního návrhu 1937, zcela logické. V reakci na aktuální společenské poměry 

pak nebyla převzata ani ustanovení věnující se některým konkrétním typům 

předmětu odkazu, jako jsou odkaz schránky, hotovosti či odkazy zřízené ve 

prospěch osob služebných. 

 V neposlední řadě je vhodné poukázat na opačný přístup k odkazu dluhu, 

dle něhož odkáže-li zůstavitel svému věřiteli stejnou částku, jakou mu byl dlužen, 

má se za to, že odkazem měl v úmyslu splatit dluh.
232

 

   

2.5. Občanský zákoník z roku 1950 

 Po roce 1945 došlo k návratu právního uspořádání, jež v Československé 

republice panovalo před mnichovským diktátem. Základním soukromoprávním 

kodexem byl opět obecný zákoník občanský ve znění novel z let 1914-1916, který 

však v nově uspořádané společnosti výrazně zaostával. Vedle toho byla, tehdy již 

zcela markantní, potřeba rekodifikace prohloubena vítězstvím komunistické 

strany v parlamentních volbách roku 1946 a následným nástupem Gottwaldovi 

vlády, jejímž cílem bylo upevnit si politickou moc. Na právo bylo nahlíženo 

především jako na prostředek sloužící k prosazení programových vizí, jež byly 
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pod vlivem marxisticko-leninského učení směřovány k beztřídní společnosti.
233

 

Tomu nicméně tehdy platné právo, reprezentované mimo jiné stále ještě zákony 

z doby Marie Terezie, neodpovídalo. V reakci bylo přistoupeno k zásadní 

proměně právního řádu, v jehož čele nově stála Ústava 9. května z roku 1948,
234

 

a tedy i k formulaci požadavků na nový občanský zákoník. Tím došlo ke zrodu 

nové éry, jež je označována jako tzv. právnická dvouletka.
235

 

Nový občanský zákoník byl přijat 25. října 1950 jako zákon č. 141/1950 

Sb., účinný od 1. ledna 1951 (dále také „OZ 1950“). Občanský zákoník byl členěn 

na šest částí, přičemž úpravě dědického práva byla propůjčena celá část pátá.  

Dědické právo, u kterého došlo k výraznému zjednodušení,
236

 bylo novým 

občanským zákoníkem podstatně zasaženo, což odpovídalo komunistickému 

přístupu k soukromému vlastnictví.
237

 Dle důvodové zprávy mělo dědické právo 

tíhnout k utvrzení rodinných svazků, a proto bylo vázáno nikoli již k právu 

věcnému, nýbrž k právu rodinnému.
238

 Přitom byl kladen důraz především na 

dědění ze zákona, a tedy na intestátní posloupnost, která převážila nad 

posloupnosti testamentární. Tím také došlo k upřednostnění zákonných dědiců 

před dědici závětními.
239

 Jednalo se o výsledek snahy směřující v co jak nejširší 

omezení zůstavitelovy testovací svobody,
240

 což mělo neodvratitelný dopad i na 

institut odkazu, který byl zmíněn v jediném ustanovení, a to v § 537: 
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 Blíže BOBEK, Michal; MOLEK, Pavel a ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo 

v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2009, s. 425 a násl. 
234

 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky. 
235

 SCHELLEOVÁ, Ilona a SCHELLE, Karel. Civilní kodexy: 1811-1950-1964. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 1993, s. 26-27. 
236

 Oproti OZO, který věnoval dědickému právu bezmála 293 paragrafů, v OZ 1950 nalezneme 

pouhých 52 paragrafů. 
237

 KNAPP, Viktor. Vlastnictví v naší společnosti. In: Právník, 1949, roč. 88, s. 299-316. 
238

 Národní shromáždění republiky Československé 1948-1954, tisk č. 509 (důvodová zpráva). 

Dostupné z: < http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_09.htm >. 
239

 SCHELLEOVÁ, Ilona a SCHELLE, Karel. Civilní kodexy: 1811-1950-1964. 1. vyd. Brno: 

Doplněk, 1993, s. 30. 
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 Někteří autoři dokonce uvádějí, že se v tomto období jednalo o „drastické“ omezení 

zůstavitelovy vůle. VALEŠ, Václav. O nemrtvých legátech. In: ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, 
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„Byla-li někomu zůstavena peněžitá částka nebo jiná movitá věc jako odkaz, platí 

o odkazu a odkazovníkovi přiměřeně ustanovení o dědictví a dědici. Odkazovník 

však neodpovídá za závazky zůstavitelovy, ani za náklady jeho pohřbu, byla-li 

odkazovníkovi zůstavena věc, jejíž cena je v poměru k ceně zanechaného majetku 

jen nepatrná, a jestliže souhrn odkazů nečiní více než čtvrtinu toho, co zbude ze 

zanechaného majetku po odečtení dluhů.“ 

Z citovaného lze dovodit, že odkazovník nabývá vlastnictví k předmětu 

odkazu již smrtí zůstavitele,
241

 čímž mu ovšem nevzniká pouze obligační nárok, 

jak tomu bylo za dřívější úpravy, nýbrž přímo věcné právo k odkázané věci.
242

 

Nenacházela-li se však odkázaná věc v zůstavitelově majetku v době jeho úmrtí, 

byl odkaz dle ustanovení § 549 odst. 1 OZ 1950 neplatný.
243

 Odlišně tomu bylo 

v případě, byla-li odkázána finanční částka, neboť tuto šlo získat zpeněžením 

jiných věcí spadajících do pozůstalosti.
244

 Jestliže se v takovém případě dědici 

nebyli schopni dohodnout o způsobu splnění odkazu peněžité částky nekryté 

zůstavenou hotovostí, rozhodl o splnění odkazu soud. To nicméně nic neměnilo 

na tom, že za této výjimečné situace odkazovník nabýval pouze právo obligační, 

jež bylo splatné ke dni zůstavitelovy smrti.
245

 

OZ 1950 stavěl dědictví nejen na univerzální sukcesi, ale také na sukcesi 

singulární, což vyplývá ze znění ustanovení § 511, dle něhož: „dědic může nabýt 

buď veškerého majetku zůstavitelova nebo jeho jednotlivé věci nebo práva.“ Za 

tohoto stavu se odkaz od dědictví jednotlivé věci odlišoval primárně tím, že 

odkazovník neodpovídal za zůstavitelovy dluhy.
246

 K tomu však bylo potřeba 

naplnění předpokladu, že hodnota odkazu je vzhledem k hodnotě zanechané 

pozůstalosti nepatrná. V opačném případě by se totiž nemohlo jednat o odkaz, 
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 Srov. ustanovení § 509 OZ 1950. 
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 Na rozdíl od předchozích úprav je zde zřetelné převážení vindikačního pojetí odkazu, na což 

bude podrobněji poukazáno v závěru této podkapitoly. 
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 Srov. § 549 odst. 1 OZ 1950: Ustanovení závěti, jímž byl někdo povolán za dědice věci, která 

není v zanechaném majetku, jsou neplatné. 
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 Národní shromáždění republiky Československé 1948-1954, tisk č. 509 (důvodová zpráva). 

Dostupné z: < http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_09.htm >. 
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 BLAŽKE, Jaromír. Odkaz v novém právu dědickém. In: Právník, 1951, roč. 90, s. 232-241. 
246
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nýbrž o dědictví.
247

 Vedle toho pak byl odkaz, na rozdíl od dědické sukcese 

singulární, podstatně omezen co do předmětu, kterým mohla být jen peněžitá 

částka nebo jiná movitá věc. Tím došlo k vyloučení odkazu veškerých 

pohledávek, práv či nemovitých věcí. 

 K ochraně zůstavitelových věřitelů, méně již dědiců samých,
248

 OZ 1950 

zavádí pravidlo jakési převrácené Falcidiánské kvarty, podle něhož nemůže 

souhrnná hodnota odkazů činit více než jednu čtvrtinu čisté hodnoty pozůstalosti. 

Nebylo-li uvedené kritérium naplněno, nahlíželo se na zůstavitelův záměr nikoli 

jako na odkaz, nýbrž jako na dědictví, což se projevilo v odpovědnosti dědice za 

pasiva pozůstalosti.
249

 

Jelikož nelze nikoho nutit k tomu, aby nabýval majetek,
250

 nelze ani odkaz 

vnutit tomu, kdo jej nechce, a odkazovník proto mohl odkaz odmítnout, 

neprojevil-li již dříve vůli k jeho nabytí.
251

 Nezískal-li odkazovník z jakéhokoliv 

důvodu odkaz, docházelo k jeho akrescenci zákonným dědicům a nebylo-li jich, 

pak odkaz přecházel na stát v podobě odúmrti. Přirůstání odkazu ve prospěch 

testamentárních dědiců bylo vyloučeno, a to samozřejmě vyjma případy, kdy byl 

závětní dědic současně dědicem ze zákona.
252

 

Na rozdíl od úpravy v OZO pak nešlo omezit odkazovníka příkazem, 

podmínkou či doložením času, neboť taková ustanovení byla ze zákona 

neplatná.
253
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 BÍLEK, Petr a ŠEŠINA, Martin. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2001, s. 115. 
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253
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dědice. Neplatné je i ustanovení závěti, že toho, co se zůstavuje, má dědic nabýt jen na určitou 

dobu nebo později než dnem zůstavitelovy smrti, jakož i ustanovení závěti o tom, na koho má 

dědictví přejít po smrti dědicově. Neplatný je také zůstavitelův příkaz, aby dědic použil dědictví 

nebo jeho části určitým způsobem nebo aby něco vykonal. 

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0509_09.htm


53 

 

Zásadní průlom nastal ve způsobu vnímání odkazu, na který již nebylo 

nahlíženo jako na pasivum pozůstalosti. Někteří teoretici dokonce shledávají 

podobu mezi odkazem z padesátých let a římskoprávním legátem vindikačním.
254

 

Je tedy patrno, že OZ 1950 s sebou přinesl podstatné změny, které se nicméně 

netýkaly pouze právní úpravy odkazů, nýbrž odvětví dědického práva jako celku. 

 

2.6. Občanský zákoník z roku 1964 

 Následujícím historickým milníkem ve vývoji dědického práva na našem 

území se nepochybně stala šedesátá léta. V roce 1960 vyšla nová Ústava 

č. 100/1960 Sb.,
255

 což se promítlo také v požadavcích na revizi soukromého 

práva. Proto již 8. prosince téhož roku Ústřední výbor KSČ rozhodl 

o vypracování nového občanského zákoníku.
256

 Ten se měl zaměřit především na 

regulaci majetkoprávních a osobních vztahů socialistického obyvatelstva. 

Výsledkem však byl vznik roztříštěnosti soukromého práva, když došlo 

k nahrazení občanského zákoníku z roku 1950 celkem třemi novými kodexy,
257

 

k čemuž je potřeba připočíst i separátní úpravu rodinného práva. 

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. (dále také „obč. zák.“)
258

 propůjčil 

úpravě dědického práva celou sedmou část, přesto zde však zmínku o odkazu 

nenalezneme. Důvodová zpráva k tomu v rámci své obecné části stroze uváděla, 
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že „některé instituty dosavadního dědického práva byly nahrazeny jinými a od 

jiných, které jsou již vývojem překonány, bylo upuštěno“.
259

 Příkladem byly 

zmíněny zřeknutí se dědictví smlouvou, vydědění nebo manželův přednostní 

nárok na obvyklé domácí zařízení. Čistě odkazu byla věnována jediná věta, podle 

které „osnova nezná ani institut odkazu bez současné odpovědnosti za 

zůstavitelovy závazky“.
260

 Tím bylo ze strany zákonodárce nejspíše nepřímo 

naráženo na ustanovení § 477 obč. zák., jež zůstaviteli umožňovalo, aby určil 

podíly nebo věci a práva, které mají dědici připadnout, a tedy uzákonil dědění 

jednotlivé věci. Jak je vidno, obč. zák. se vydal cestou odstranění rozdílů mezi 

dědictvím a odkazem, čímž se však výrazně odklonil od standardů evropských 

úprav, když k natolik radikálnímu kroku nepřistoupilo ani tehdejší sovětské 

právo.
261

 

Absenci odkazu, jež se mnohdy stávala terčem kritiky poukazující na 

nedostatečnou ochranu zůstavitelova projevu vůle,
262

 nelze automaticky 

zaměňovat s jeho neplatností. To vyplývá jednak ze základní soukromoprávní 

zásady „vše, co není zákonem zakázáno, je dovoleno“, jednak ze shora citované 

části textu důvodové zprávy, jež sice staví odkazovníka naroveň dědici, avšak 

o neplatnosti odkazu zde není ani zmínka. Kamenem úrazu se nicméně může jevit 

ustanovení § 478 obč. zák., dle něhož podmínky připojené k závěti nemají právní 

následky. Nutno uznat, že nebyl-li odkaz zákonem blíže upraven, mohl se 

skutečně jevit jako podmínka zavazující dědice k výplatě určité části dědictví cizí 

osobě. Takový závěr však, s ohledem na rozdílnou formulaci odkazu a podmínky, 

nemůže obstát. Je tomu tak proto, jelikož účinky odkazu jsou vázány toliko na 

smrt zůstavitele, kdežto u podmínky musí nastat ještě další, podmínkou výslovně 
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předvídaná, skutečnost.
263

 Aby se tedy jednalo o podmínku, musel by odkaz 

gramaticky znít trošku jinak, než jak doopravdy zní, čehož by šlo docílit například 

připojením dodatku „(…) jinak se dědic dědicem nestane“.
264

 V takovém případě 

by se o podmínku nejspíše vážně jednalo. 

V obdobném duchu hovoří také soudní judikatura. Tak třeba v rozsudku ze 

dne 24. ledna 1966 sp. zn. 4 Cz 165/65 Nejvyšší soud ČSSR uvedl, že: 

„I za platnosti nového občanského zákona platí zásada, byť výslovně v občanském 

zákoně neuvedená, že totiž při výkladu závěti je třeba vycházet ze skutečné vůle 

zůstavitele. Vyplývá to z ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák.
265

 Při respektování této 

zásady nelze pominout skutečnost, že pořizovatel závěti tím, že někomu odkázal 

peněžitou částku, zejména v tak značné výši, jako je tomu v daném případě, chtěl 

mu nepochybně zajistit a zanechat část svého majetku, o kterou se tak nutně 

zmenší souhrn majetku, zanechaného jinak závětnímu dědici. (…) Není žádného 

důvodu k tomu, aby po 1. 4. 1964 bylo postavení takto obmyšlené osoby horší, aby 

se s ní jako s dědicem vůbec nejednalo a aby tedy ustanovení závěti o odkazu bylo 

bez dalšího neplatné bez ohledu na projev vůle zůstavitele vyjádřený v závěti. (…) 

Bude-li tato část závěti [rozuměj o odkazu] platná, pak bude nutno hledět na 

odkazovníka jako na dědice, přičemž odkaz určité peněžité částky je třeba 

považovat ve smyslu § 477 obč. zák.
266

 za stanovení podílu, jehož se má 

obmyšlenému dostat z majetku zůstavitele. Podle toho je pak nutno 

s odkazovníkem jako s dědicem v řízení o projednání dědictví jednat.“
267
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 V nastíněné úvaze pak šla soudní judikatura ještě dál v roce 2001, potažmo 

2013, kdy bylo shodně dovozeno, že: 

„Za podmínku v závěti, která nemá právní následky, nelze považovat ustanovení, 

jež stanoví dědici povinnost vyplatit peněžní podíly dalším osobám. Toho, komu 

má být podle závěti zůstavitele vyplacena peněžitá částka, lze důvodně považovat 

za dědice, a tedy za účastníka dědického řízení. Takto ustanovený dědic je 

zůstavitelovým dědicem jako každý jiný závětní dědic s tím, že jeho dědické právo 

se omezuje na peněžitou výplatu dědického podílu a je odvozeno od majetku, který 

nabývá vyplácející dědic (popřípadě majetku, který může být v závěti přímo 

určen). Přesahuje-li určená výše výplaty obvyklou cenu tohoto majetku 

nabývaného vyplácejícím dědicem, má dědic výplaty nárok jen na poměrnou část 

svého podílu. Není-li předmětem dědictví majetek, z něhož je výplata odvozena, 

nelze toho, kdo měl výplatu obdržet, považovat za dědice.“
268

 

Z citovaného je zřejmé, že s odkazem byly spojovány obdobné právní 

dopady, jako tomu bylo v případě dědictví samého, a odkazovník vystupoval de 

facto v pozici dědice. S tím nicméně ruku v ruce souvisí také skutečnost, že 

v právní teorii i soudní praxi bylo ustanovení dědice ze závěti možno, vedle 

nejběžnějšího spojení „ustanovuji dědicem“, provést také užitím formulací, jako 

jsou „povolávám za dědice“, „určuji dědicem“, „daruji“, „odkazuji“ apod.
269

 

Jedná se o důsledek v tomto směru nabídnuté volnosti obč. zák., který blíže 

                                                                                                                        
Václav et al. Pozapomenuté právní instituty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 88-95. Rozsudek bývá 

uváděn také v některých komentářích k obč. zák., k tomu srov. např. FIALA, Josef; HOLUB, 

Milan a BIČOVSKÝ, Jaroslav. Občanský zákoník: poznámkové vydání s judikaturou. 9. dopl. vyd. 

Praha: Linde, 2002, s. 387-388. 
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 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2001 č. j. 24 Co 51/2001-133. In: Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2. prosince 2017]. Publikovaný 

v Ad Notam, 2001, roč. 7, č. 3, s. 60-62. Též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. června 

2013 sp. zn. 21 Cdo 2214/2012. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. 

Beck [cit. 2. prosince 2017]. 
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neuváděl, jakým způsobem mělo být závětní povolání dědice vyjádřeno,
270

 což 

mělo svůj odraz v běžném společenském životě, kdy laická veřejnost mezi pojmy 

„dědictví“ a „odkaz“ mnohdy vůbec nerozlišovala.
271

 

Nadto je vhodné uvést, že citované judikaturní závěry odpovídají i prosté 

logice, neboť neměl-li by zůstavitel zájem na tom, aby odkazovník získal část 

jeho majetku, jistě by ho ani nezmínil v závěti. Naopak povolal-li odkazovníka, 

a k tomu i dostatečně určitým způsobem vyjádřil rozsah jeho účasti na 

pozůstalosti, neexistuje rozumný důvod, proč by zůstavitelově vůli nemělo být 

vyhověno alespoň ve formě dědictví.
272

    

V neposlední řadě pak soudy zastávané úvahy nekolidují ani s důvodovou 

zprávou, jejíž myšlenky naopak dále rozvíjejí. Je tedy zřejmé, že jakkoli nebyl 

odkaz v rámci obč. zák. výslovně upraven, v praxi s ním bylo i nadále počítáno. 

K jeho vypořádání bylo přistupováno skrze ustanovení § 477 obč. zák., tedy jako 

by se jednalo o dědění konkrétní věci. Přidá-li se k tomu skutečnost, že právní 

pořádek ve své celistvosti úpravu odkazu, jakožto institutu nekorespondujícího 

s tehdejší ideologií, nevyžadoval, je zřejmé, že se nemohlo jednat o mezeru 

v zákoně, jak je tato podávána odbornou literaturou.
273

 Lze se proto přiklonit 

k závěru, že nastalá situace připomínala spíše kvalifikované mlčení zákona nežli 

mezeru v zákoně.
274
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3. SOUČASNÁ ÚPRAVA 

 Počínaje rokem 2014 je úprava dědického práva svěřena novému 

občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb., jež vstoupil v účinnost k 1. lednu téhož 

roku. Občanský zákoník je vystavěn na strpění římského práva, které je 

považováno za základ evropské právní kultury a jehož instituty mají zásadní vliv 

na podobu moderních civilních kodexů. Vedle římského práva představovala 

inspiraci také aktuálně platná zahraniční úprava.
275

 Tyto, ale i mnohé jiné 

skutečnosti, mají bezesporu významný podíl na konečném vzhledu zákoníku. 

 V systematice zákoníku je dědické právo podřazeno pod úpravu 

absolutních majetkových práv a je mu věnována celá třetí hlava části třetí. Na 

dědické právo je nově nahlíženo jako na právo zůstavitele pořídit o svém majetku 

mortis causa, čímž dochází k odklonu od vnímání dědického práva jako práva 

dědice na dědictví. Tato skutečnost ve svém důsledku vede k upevnění institutu 

poslední vůle.
276

 Při tvorbě kodexu byl kladen důraz na testovací svobodu 

zůstavitele, což se promítlo do uspořádání zákoníku, které odráží výsadní 

postavení testamentární posloupnosti, jež se vůči posloupnosti intestátní staví do 

popředí. Pořizovací svoboda zůstavitele je navíc vyzdvižena znovuzavedením 

některých historických a již nějakou dobu neužívaných institutů, jakými jsou 

například dědická smlouva, vykonavatel závěti, dědická substituce nebo právě 

odkaz.
277
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Jelikož vymezení odkazu v současné právní úpravě bylo předloženo již 

v rámci první kapitoly, na kterou lze v této souvislosti plně odkázat, následující 

podkapitola je soustředěna na problematiku zřízení odkazu. 

 

3.1. Zřízení odkazu 

Zůstavitel zřídí odkaz tím způsobem, že v pořízení pro případ smrti nakáže 

osobě odkazem obtížené, nejčastěji dědici či skupině dědiců, avšak může se jednat 

také o osobu, která má sama z pozůstalosti nabýt jiný odkaz,
278

 aby předmět 

odkazu vydala odkazovníku. Odkaz tedy může být pořízen jen prostřednictvím 

závěti, dovětku nebo dědické smlouvy, přičemž platnost odkazu je závislá na 

platnosti pořízení pro případ smrti, kterým byl odkaz vyhotoven.
279

 Ze zákonné 

úpravy uvedených pořízení pro případ smrti lze dovodit, že odkaz je možno zřídit 

pouze písemnou formou, ledaže by byl ustanoven v rámci závěti pořízené 

s úlevami.
280

 

Důvodová zpráva k tomu pro lepší přehlednost uvádí konkrétní příklad 

správně formulovaného odkazu: „Povolávám za dědice A a B a nařizuji jim vydat 

obraz X jako odkaz C“. V takovém případě představují A a B dědice s polovičním 

podílem a zároveň i účastníky pozůstalostního řízení, zatímco C je odkazovníkem, 

tedy věřitelem dědiců A a B, na kterých se může domáhat vydání předmětu 

odkazu. Vydáním odkazu se hodnota dědického podílu každého z dědiců A a B 

sníží o polovinu hodnoty obrazu X.
281

 Ve stejném duchu hovoří i sám zákon, 

který výslovně stanoví, že odkaz zůstavitel zřídí tak, že v pořízení pro případ 

smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu.
282

 Zde je 
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ovšem na místě zbystřit, neboť výraz „nařídí“ není zvolen zrovna šťastně, když 

čeština nerozlišuje mezi výrazy „nařídit“ a „přikázat“, přičemž při záměně těchto 

dvou výrazů zůstavitel docílí vyhotovení příkazu a nikoli odkazu. Lze 

předpokládat, že v praxi tato nedůslednost povede k nejedné komplikaci, kterou 

bude potřeba překlenout správným posouzením zůstavitelovy skutečné vůle. 

V případě, že by se v závěti vyhotovené bez účasti notáře nebo jiného 

právníka vyskytovaly odlišné výrazy, je na místě vyložit zůstavitelovo prohlášení 

tím způsobem, aby se, čím jak nejvíce, vyhovělo jeho vůli. V tomto ohledu lze 

předpokládat, že v praxi bude zavádějícím právě termín „odkazuji“, neboť 

v důsledku mnohaleté absence odkazu v našem právním řádu je tento termín ze 

strany laické veřejnosti vnímán nejen v souvislosti s odkazem, nýbrž také jako 

výraz určený pro zůstavení dědického podílu.
283

 Pro správný výklad skutečné 

zůstavitelovy vůle je potřeba vycházet z porovnání hodnot zůstavených věcí; 

pokud zůstavitel odkáže osobě X nemovitost a osobě Y drobnost nepatrné 

hodnoty s tím, že je tímto výčtem pozůstalost takřka celá vyčerpána, pak je osobu 

X třeba vnímat jako dědice, zatímco osobu Y jako odkazovníka. Osobě Y tím 

pádem náleží právo domáhat se vůči dědici X vydání předmětu odkazu, avšak 

ničeho jiného. To nicméně nevylučuje, aby se mimo dědické řízení dědic 

s odkazovníkem dohodli na vydání jiné věci, neboť mezi stranami je založen 

vztah věřitele a dlužníka, a proto je zde přípustná novace.
284

 Spadají-li však do 

pozůstalosti ještě další hodnotné věci a pozůstalost tak nebyla uvedeným výčtem 

zcela vyčerpána, budou X i Y odkazovníky.
285

 

Odkaz lze platně zřídit taktéž negativní formulací, a to tím způsobem, že 

zůstavitel výslovně určí, aby dědic některou věc nedědil. Za této situace je 

vyloučena věc chápána jako odkaz zákonným dědicům.
286

 Je-li však jediným 

zákonným dědicem stát na základě práva odúmrti, je tento postup vyloučen.
287
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Tak třeba v případě, kdy má zůstavitel jednoho potomka, a dědicem veškerého 

svého majetku učiní svého bratra s tím, že bratr nemá dědit jeho automobil, 

považuje se potomek za odkazovníka automobilu. Bratr zůstavitele je pak 

dědicem veškerého zbylého majetku a jako takový odpovídá za pasiva 

pozůstalosti. V naznačeném případě by se však dále muselo zkoumat, zdali 

hodnota odkázaného automobilu odpovídá svou výši alespoň povinnému dílu 

potomka; v opačném případě by bratr byl nucen poskytnout potomku finanční 

plnění k dorovnání povinného dílu.
288

 

Pořídil-li by naopak zůstavitel toliko o určitých věcech s tím, že tímto 

způsobem udává podíly na pozůstalosti, a zároveň vyjádřil vůli, aby tyto věci 

dědici získali ze svého dědického práva, bude v závěti neuvedený majetek 

předmětem dědění ze zákona.
289

 

 

3.2. Subjekty odkazu 

 Na odkazu se podílejí celkem tři osoby, v případě pododkazu osob více, 

a to zůstavitel, osoba odkazem obtížená a odkazovník, případně pododkazovník. 

Jelikož je odkaz zřizován v rámci posledního pořízení, je nezbytné, aby měl 

zůstavitel pořizovací způsobilost. Výjimku z tohoto pravidla představuje odkaz 

věcí malé hodnoty, které může platně odkázat i nezpůsobilý zůstavitel.
290

 Jedná se 

o vyjádření respektu k člověku nezpůsobilému právně jednat, jehož přáním je 

zanechat osobě, ke které má dobré vztahy, upomínkový předmět. Dle důvodové 

zprávy „bude vodítkem v daném směru obecná úprava svéprávnosti, z níž plyne, 

že člověk nezpůsobilý pořizovat pro nedostatek věku má způsobilost právně jednat 

v rozsahu přiměřeném jeho rozumové a volní vyspělosti a že u lidí, omezených ve 

svéprávnosti soudně, nelze namítat neplatnost těch jejich právních jednání, jež 

nevybočují z kategorie nevýznamných a běžných záležitostí každodenního 
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života.“
291

 Nicméně je-li nezpůsobilému zůstaviteli umožněno odkázat jen ve 

vztahu k věcem malé hodnoty, z hlediska druhu pořízení pro případ smrti lze 

takový odkaz pořídit jen ve formě dovětku.
292

 

Stejně tak i odkazovníkem může být pouze osoba způsobilá dědit, tedy 

osoba nadána právní osobností,
293

 u níž není naplněn některý z důvodů dědické 

nezpůsobilosti.
294

 Dle § 1596 o. z. může být odkazovníkem také sám dědic, 

v takovém případě hovoříme o přednostním odkazu.
295

 V tomto ohledu je patrná 

inspirace úpravou OZO a Vládním návrhem 1937.
296

 Z podstaty věci je očividné, 

že v případě jedné věci musí být zúčastněné subjekty odlišné, neboť došlo-li by 

k situaci, že dědic nabude věc v rámci dědictví a zároveň mu je tatáž věc 

zůstavena ve formě odkazu, nastane zánik povinnosti vydat odkaz splynutím 

osoby odkazem zatížené s osobou oprávněnou. U přednostního odkazu se, stejně 

jako u odkazu klasického, uplatní pravidlo, podle kterého odkazy zatěžují všechny 

dědice v poměru jejich podílů.
297

 Je však potřeba poukázat na dispozitivnost 

tohoto postupu, přičemž lze předpokládat, že v praxi zůstavitel většinou obtíží 

odkazem konkrétní osobu. Nestane-li se tak, budou dědici vystupovat vůči 

odkazovníkům v pozici spoludlužníků, a proto se na daný vztah vedle dědicko-

právní úpravy uplatní také obecná právní úprava dopadající na společné dluhy 

a pohledávky.
298

 Konkrétní způsob plnění, jakož jeho výše, však budou odvislé od 

vícero faktorů. Stěžejním bude především posouzení, zdali dědici učinili výhradu 

soupisu a zdali je předmětem odkazu dělitelné či nedělitelné plnění. Bude-li totiž 

učiněna výhrada soupisu a zároveň se bude jednat o dělitelné plnění, jsou dědici 

povinni plnit toliko do výše ceny jimi nabytého dědictví,
299

 a to jen v rozsahu 
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jejich dědického podílu.
300

 Uplatnit se zde může také omezení Falcidiánskou 

kvartou. V takovém případě hradí každý dědic jakoby „sám za sebe“, a proto 

nepřichází v úvahu jejich vzájemný regres. Naproti tomu v situaci, kdy sice byla 

uplatněna výhrada soupisu, avšak předmětem odkazu je plnění nedělitelné, může 

být požadováno splnění odkazu po kterémkoli z dědiců, a tomu poté náleží právo 

postihu vůči zbylým dědicům. V neposlední řadě nejedná-li se o dědice uplatnivší 

výhradu soupisu, bez ohledu na dělitelnost odkazu není plnění omezeno výši 

dědických podílů a dědici, který odkazovníku plnil, přísluší právo postihu. Výše 

regresu se nicméně bude řídit obecnými ustanoveními o solidárních dlužnících.
301

 

Nutno podotknout, že ve všech shora uvedených případech jsou dědici zavázáni 

odkazovníku společně a nerozdílně, tedy solidárně.
302

 

Obdobný postup je třeba uplatnit taktéž za situace, kdy předmět odkazu 

reprezentuje věc ve vlastnictví jednoho z dědiců. I v tomto případě jsou dědici 

zatížení podle jejich dědických podílů a náleží jim právo vzájemného regresu.
303

 

Ustanovil-li zůstavitel odkazovníkem jednoho ze spoludědiců, náleží takto 

obmyšlenému dědici kromě jeho dědického podílu také odkaz. Nicméně neurčí-li 

zůstavitel jinak, nese odkazem obmyšlený dědic zároveň poměrnou část 

odkazového břímě. Ustanovil-li tedy zůstavitel například tři dědice s rovným 

dědickým podílem a na přednostním odkazu odkázal 30 000 Kč, obdrží 

obmyšlený dědic od zbylých dvou dědiců po 10 000 Kč od každého, přičemž 

posledních 10 000 Kč by si měl plnit sám ze svého. Výsledek tím pádem zcela 

přesně nekoresponduje s tím, co zůstavitel zamýšlel, neboť odkazovník namísto 

30 000 Kč obdržel pouze 20 000 Kč. Z tohoto úhlu pohledu se předmětný postup 

sice může jevit jako nešťastný, avšak na druhou stranu nelze opomíjet dispoziční 

oprávnění zůstavitele, kterému nic nebrání ve vyjmutí odkazem obmyšleného 

dědice z účasti na zatížení odkazem. 
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Za odkazovníka lze ustanovit nejen fyzickou osobu, ale také osobu 

právnickou, a to jak práva soukromého, tak práva veřejného, tedy i stát. 

Vycházeje ze vzoru italského dědického práva, umožňuje o. z. povolat za 

odkazovníka dokonce i právnickou osobu, která doposud neexistuje. Podmínkou 

v tomto ohledu je, že takováto právnická osoba vznikne do jednoho roku od smrti 

zůstavitele.
304

 Spolu s některými případy svěřenského nástupnictví u odkazů
305

 se 

jedná o výjimku z pravidla, že odkazovníkem může být jen osoba, která existuje 

v době smrti zůstavitele alespoň ve formě nascitura. Lze předpokládat, že tyto 

případy budou v praxi působit potíže ohledně identifikace budoucí právnické 

osoby, což bude o to markantnější, dojde-li k povolání zahraničních právnických 

osob, neboť tyto nejsou předmětem zápisu do žádného z českých veřejných 

rejstříků. Proto bude zásadní, aby zůstavitel vymezil budoucí právnickou osobu 

natolik určitě a srozumitelně, že ji po jeho smrti bude soudní komisař v rámci 

pozůstalostního řízení schopen dohledat a stanovit její totožnost. Jako ideální 

postup lze doporučit, aby byla zahájena alespoň počáteční fáze založení právnické 

osoby, a to již za zůstavitelova života tak, aby bylo možno v pořízení pro případ 

smrti tuto osobu charakterizovat základními údaji. Jako nemyslitelná se jeví 

jednoroční lhůta pro vznik budoucí právnické osoby, neboť lze očekávat, že 

někteří dědici budou, s úmyslem jejího marného uplynutí, dědické řízení záměrně 

protahovat.
306

 Efektivnější by proto bylo stanovit tuto lhůtu do skončení 

pozůstalostního řízení.
307

 Taktéž je vhodné poukázat na to, že dojde-li 

k ustanovení právnické osoby za odkazovníka v rámci allografní závěti, ve vztahu 

k takovému odkazu budou nezpůsobilými svědky závěti fyzické osoby, které za 

dotčenou právnickou osobu mohou právně jednat, jakož její společníci, členi, 
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zaměstnanci a další osoby, které by důvodně pociťovaly újmu této právnické 

osoby jako újmu vlastní.
308

 

V neposlední řadě může do pozice odkazovníka nastoupit také náhradník 

či svěřenský nástupce, což přímo vyplývá z ustanovení § 1601 o. z., jímž je, po 

vzoru OZO a Vládního návrhu 1937,
309

 zůstaviteli umožněno, aby pro případ, že 

odkazovník právo na odkaz z jakéhokoliv důvodu nenabude,
310

 ustanovit mu 

náhradníka, případně upravit pravidla doby trvání odkazovníkova práva na odkaz 

a jeho přechod na svěřenského nástupce odkazovníka. 

 

3.3. Obtížení odkazem 

 Zůstavitel je ve volbě osoby odkazem obtížené do jisté míry omezen, 

neboť stále platí obecné pravidlo, dle kterého je možno odkazem zatížit jen toho, 

kdo má z pozůstalosti nějaký prospěch. Tím je okruh možných adeptů na tuto 

pozici redukován toliko na dědice, a tedy i na stát, jež je nově považován za 

zákonného dědice, nabývá-li dědictví z titulu odúmrti,
311

 a na odkazovníka, jde-li 

o další odkaz. Určení konkrétní osoby odkazem obtížené je nicméně ponecháno 

plně v moci zůstavitele, avšak neurčí-li v tomto ohledu ničeho, dopadá odkazová 

povinnost na všechny dědice v poměru, v jakém mezi ně byla rozdělena 

pozůstalost.
312

 V tomto případě vystupují dědicové v pozici spoludlužníků, a tudíž 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. března 2002 sp. zn. 21 Cdo 530/2001. In: Beck-
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310
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i zde platí to, co bylo uvedeno v rámci výkladu zaměřeného na přednostní 

dědice.
313

 

 Rozsah zatížení, jež dopadá na osobu odkazem obtíženou, není závislý 

pouze na dědickém podílu této osoby, ale také na hodnotě obdrženého dědictví. 

Mezi oběma výrazy je potřeba rozlišovat, neboť hodnotu dědictví konkrétního 

dědice vyjadřuje peněžitý ekvivalent toho, co tento dědic z pozůstalosti nabyl, a to 

bez ohledu na výši jeho dědického podílu vyplývajícího z titulu dědického práva. 

V tomto ohledu o. z. učinil významný krok vpřed, když zcela nově zakotvil 

římskoprávní pravidlo Falcidiánské kvarty.
314

 

 

3.3.1. Kvarta Falcidia v současné úpravě 

 Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, kvarta Falcidia nebyla přijata 

OZO, Vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937 a dokonce ani 

občanskými zákoníky následnými,
315

 přičemž naposledy se na našem území 

objevila v návrhu Codex Theresianus.
316

 Zavedení tohoto principu v o. z. se proto 

může jevit jako nekoncepční, vycházející z římského práva, které u nás nikdy 

neplatilo.
317

 Ve skutečnosti se však jedná o výsledek snah směřovaných 

ke spravedlivému uspořádání poměrů, které nabyvateli dědictví garantují 

zanechání alespoň části dědictví odkazy nezatíženého. I přesto si však dědicové 

musí hlídat, zdali s odkazy není spjato zatížení převyšující čistou hodnotu čtvrtiny 

jejich dědictví. Je tomu tak proto, neboť Falcidiánská kvarta nepůsobí absolutně, 

a tedy odkazy nerespektující garantovanou čtvrtku nejsou neplatné. Zákoník 

naopak staví na pojetí, dle něhož dědici náleží právo na poměrné krácení kvartu 
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převyšujících odkazů, přičemž záleží pouze na jeho vlastní vůli, zdali tohoto 

práva využije či nikoli.
318

 Nevyužije-li dědic práva kvarty a odkazy plní v plné 

výši, nepozbývá tím právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených, jakož 

právo na přiměřenou odměnu.
319

 Podmínkou pro uplatnění práva plynoucího 

z Falcidiánské kvarty je navíc současné využití výhrady soupisu dědictví, na 

základě které je objektivně zjištěna cena pozůstalosti.
320

 

 Výpočet Falcidiánské kvarty je prováděn ke stavu, v jakém se pozůstalost 

nacházela v okamžiku zůstavitelovy smrti. Následné změny v hodnotě 

jednotlivých věcí jdou k tíži dědice, avšak jedná-li se o věci tvořící předmět 

odkazu, zatěžuje změna odkazovníka. Tím samozřejmě nedochází k vyvázání 

dědice z případné odpovědnosti za jejich zhoršení.
321

 Přitom se zpravidla vychází 

z ceny obvyklé, stanovené znaleckým posouzením, a nikoli ceny tržní či ceny 

zvláštní obliby.
322

 Výpočet je prováděn z čisté hodnoty dědictví, přičemž do 

kvarty se započítává jen to, co odkazem obtížená osoba nabyla dědictvím, nikoli 

to, co nabyla odkazem. Do hodnoty dědictví se tak nezahrnuje ani nedobytná 

pohledávka. Při výpočtu není přihlíženo k odkazům, které se z jakéhokoliv 

důvodu nevyplácejí,
323

 a takové odkazy proto nemohou mít vliv na případné 

krácení odkazů ostatních. Taktéž se zde nezapočítávají odkazy, jejichž plnění se 

dědic mohl vyhnout, postupoval-li by s náležitou péčí.
324

  

U odkazů zatížených odkládací podmínkou vzniká dědici povinnost vydat 

odkaz až k okamžiku splnění podmínky. Jakmile je takový odkaz vyplacen, může 

si dědic připočíst jeho hodnotu do celkové sumy odkazů a při následném uplatnění 
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 ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., s. 656. Taktéž lze dovodit ze znění § 1630 o. z. 
319
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práva kvarty jsou odkazovníci povinni ke zpětnému navrácení odpovídající části 

odkazů, které jim již dříve dědic vyplatil. U odkazů zatížených odkládací 

podmínkou navíc dědici náležejí plody s těmito odkazy spojené, a to až do doby, 

než se odkazy stanou splatnými. Jelikož je hodnota spotřebovaných plodů pro 

účely výpočtu kvarty zohledňována, má i tato vliv na ponížení odkazů. Tak třeba 

v situaci, kdy je odkázána věc v hodnotě 200 000 Kč a zároveň je pozůstalost 

odkazy přetížená, na základě práva kvarty si dědic může ponechat čtvrtinu, tedy 

50 000 Kč, plnil-li by odkaz ihned. Je-li však odkaz učiněn pod odkládací 

podmínkou, reprezentují spotřebované plody hodnotu, kterou by si dědic z titulu 

kvarty mohl ponechat, takže se původní částka 50 000 Kč postupem času snižuje, 

až se nakonec v okamžiku naplnění odkládací podmínky může stát, že dědic 

získal již z užitků věci celou kvartu a předmět odkazu bude muset vydat beze 

srážky.
325

 

Odkazy zatěžující jednoho a téhož dědice jsou zpravidla kráceny 

rovnoměrně. Dědici není umožněno, aby si vybral, které odkazy splní a které 

nikoli.
326

 Výjimku z tohoto pravidla představují odkazy, kterými zůstavitel 

zanechal povinný díl nepominutelným dědicům.
327

 Jedná se o zcela logický krok, 

neboť opačný postup, kterým by byl odkazem zanechaný povinný díl 

Falcidiánskou kvartou krácen, aby následně bylo požadováno jeho doplnění, je 

ryze nepraktický. Druhou výjimku pak představují přednostní odkazy zaopatření, 

výchovy a výživy,
328

 k jejichž krácení se přistupuje až ve chvíli, kdy čistá hodnota 

dědictví, ponížená o odkazy nezatíženou čtvrtku, nepostačuje ani k plnému 

uspokojení přednostních odkazů.
329
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Tvoří-li předmět odkazu nedělitelné plnění, je na odkazovníku, aby 

hodnotu odkazu v části přesahující zaručenou čtvrtinu dědici vyplatil 

v hotovosti.
330

 

 Ačkoli Falcidiánská kvarta chrání dědice před tím, aby celé jeho dědictví 

bylo vyčerpáno odkazy, neposkytuje již stejnou ochranu odkazovníku. Přikáže-li 

totiž zůstavitel splnění dalšího odkazu, nezbavuje odkazovníka povinnosti splnit 

další odkaz ani skutečnost, že tento další odkaz svou hodnotou přesahuje hodnotu 

odkazu.
331

 Taktéž je třeba mít na paměti, že Falcidiánská kvarta poskytuje 

ochranu pouze běžným dědicům a nikoli dědicům nepominutelným, jejichž 

ochrana je silnější.
332

 

 

3.3.2. Pododkaz 

 V případě, kdy je odkazem zatíženou osobou sám odkazovník, nejde 

o odkaz, nýbrž o pododkaz neboli další odkaz. U pododkazu vzniká obligační 

vztah mezi odkazovníkem, jakožto dlužníkem, a pododkazovníkem,
333

 jakožto 

věřitelem. Povinnost splnit pododkaz není jakkoli limitována jeho výši, a to ani 

v případě, převyšuje-li svou hodnotou hodnotu odkazu.
334

 Jelikož se jedná 

o akcesorický vztah, vyváže se odkazovník z povinnosti pouze odmítnutím 

odkazu. Tím přechází závazek na nového nabyvatele odkazu, který se ho může 

zprostit vedle splnění též tím, že pododkazovníku přenechá předmět odkazu.
335

 

Bude-li v takovém případě přenechaný uvolněný odkaz ze strany pododkazovníka 

odmítnut, lze usuzovat, že dojde k zániku povinnosti splnit pododkaz.
336

 Dále je 
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orientaci v subjektech, a to vycházeje z důvodové zprávy k o. z., která s tímto termínem taktéž 

počítá. 
334

 Ustanovení § 1599 odst. 1 o. z. 
335

 Ustanovení § 1599 odst. 2 o. z. 
336

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 254. 
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možno předvídat i situace, kdy povinnost vydat pododkaz nepřejde na nikoho, což 

se stane zpravidla tehdy, bude-li předmět odkazu představovat zřízení práva 

služebnosti ve prospěch odkazovníka a on tento odkaz odmítne.
337

 

 Pododkaz je třeba vnímat jako břemeno vázané k odkazu, což je potřeba 

mít neustále na paměti. Takové pojetí totiž v praxi přináší právní důsledky, a to 

zejména v situaci, kdy z jakéhokoliv důvodu dochází ke snížení odkazů, neboť 

s ohledem na řečené by měl být poměrně snížen i pododkaz, jež je 

s kráceným odkazem spojen.
338

 

 

3.3.3. Práva dědice vyhradivšího si soupis 

 Jak již bylo řečeno, zůstavitel může pozůstalost odkazy značně zatížit. 

V takovém případě má dědic na vybranou, zda uplatní své právo vyplývající 

z Falcidiánské kvarty, nebo zda vydá odkazy v plné výši a fakultativně využije 

právo na uhrazení nákladů s tím spojených a na přiměřenou odměnu. Všechna tato 

práva jsou však závislá na uplatnění výhrady soupisu, která podstatně ovlivňuje 

rozsah dědicovy odpovědnosti za splnění dluhů zůstavitele, a to včetně 

případných odkazů. Neuplatní-li dědic výhradu soupisu, je povinen plnit odkazy 

v plné výši, obdobně jako je povinen bez omezení vyrovnat zůstavitelovy dluhy. 

Uplatní-li však výhradu soupisu, je proti odkazům částečně chráněn.
339

 Vychází se 

přitom z myšlenky, že procesní postup v řízení o pozůstalosti, kde je učiněn 

soupis pozůstalosti, případně kde je tento nahrazen seznamem pozůstalostního 

jmění nebo společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku,
340

 zajistí 

objektivnější zjištění obvyklé ceny pozůstalosti.
341

 Z takto zjištěné ceny je pak 
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 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 321. 
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 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 321-322. K tomu blíže srov. 

následující podkapitolu 3.3.3. Práva dědice vyhradivšího soupis. 
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 ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., s. 663. 
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 K tomu srov. § 177 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také „z. ř. s.“). 
341

 Zde je vhodné mít na paměti, že soupis pozůstalosti nelze v žádném případě nahradit posudkem 

soudního znalce, stejně jako ho nelze zaměňovat s přehledem aktiv a pasiv podle § 172 a § 173 

z. ř. s. K tomu srov. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. července 1996 č. j. 24 Co 
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vycházeno v případě, že dědic uplatní svá shora nastíněná práva. Naopak není-li 

soupis pozůstalosti vyhotoven, nemůže se dědic těchto práv domáhat, neboť je 

v řízení postrádáno objektivní zjištění ceny pozůstalosti.
342

 

 Z ustanovení § 1630 odst. 1 o. z.
343

 vyplývá, že dědic má právo na náhradu 

nákladů vynaložených při splnění odkazů
344

 a na přiměřenou odměnu za svou 

námahu
345

 jen za předpokladu, že čistá pozůstalost je odkazy obtížená natolik, že 

je téměř vyčerpána. Čistou pozůstalosti je zde samozřejmě myšlena čistá hodnota 

pozůstalosti, tedy výsledná částka, jež zbyde po odečtení pasiv. Druhým 

předpokladem je pasivita dědice ve vztahu k jeho právu na krácení odkazů dle 

§ 1598 o. z. Tato podmínka je logická, neboť Falcidiánská kvarta představuje 

čistý zisk, ze kterého dědic může uhradit náklady spojené se splněním odkazů, 

a zároveň je zde zahrnuta i odměna za námahu. 

 Při dodržení nastíněných předpokladů se vychází z toho, že nepostačuje-li 

pozůstalost k úhradě nákladů učiněných při splnění odkazů a na přiměřenou 

odměnu za námahu, hradí je odkazovníci podle hodnoty odkazů. Jinými slovy 

řečeno, pokud je čistá hodnota pozůstalosti menší nežli souhrn dědicových 

nákladů a odměny, hradí tyto výdaje odkazovníci, a to v plné výši, nikoli pouze 

                                                                                                                        
206/96-135. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 19. 

prosince 2017]. Publikované v Ad Notam, 1996, roč. 2, č. 6, s. 141. Též SVOBODA, Karel; 

TLÁŠKOVÁ Šárka; VLÁČIL, David; LEVÝ, Jiří; HROMADA, Miroslav a kol. Zákon 

o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 384-386. 
342

 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 368-369. 
343

 Ustanovení § 1630 odst. 1 o. z.: Je-li čistá pozůstalost odkazy obtížena tak, že je téměř 

vyčerpána a dědic neuplatní právo podle § 1598, má dědic právo jen na náhradu nákladů 

učiněných při splnění odkazů a na přiměřenou odměnu za svou námahu. Nestačí-li pozůstalost 

k jejich úhradě, hradí náklady i odměnu odkazovníci poměrně podle hodnoty odkazů a dědic má 

k zajištění svého práva k odkázaným předmětům zadržovací právo; bez dostatečného zajištění není 

dědic povinen odkazy vyřizovat. 
344

 Těmito náklady jsou především náklady spojené s vyhledáním odkazovníka a s jeho 

vyrozuměním o odkazu, náklady právní pomoci, náklady spojené se zajištěním odkazu, vydáním 

odkazu, náklady prosté správy, náklady vynaložené na platbu daní spojených s odkazem ad. 

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 318. 
345

 Výše odměny za námahu vychází primárně z určení zůstavitelem, sekundárně z dohody dědice 

a odkazovníka. V tomto směru může představovat určité vodítko § 22 a násl. vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. 

Není-li výše odměny určena zůstavitelem a ani nedojde k dohodě, nezbývá dědici, než aby se 

obrátil na soud v klasickém civilním, nikoli pozůstalostním, řízení. ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; 

FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 318. 
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v rozdílu, o který součet nákladů a odměny čistou hodnotu pozůstalosti 

převyšuje.
346

 Dědici tím pádem náleží nejen náhrada vynaložených nákladů spolu 

s odměnou, nýbrž také čistá hodnota pozůstalosti, jež k úhradě nákladů a odměny 

nepostačuje. 

 Lze tedy shrnout, že s ohledem na zadlužení pozůstalosti mohou, za 

předpokladu uplatnění výhrady soupisu, nastat následující situace:
347

 

a) Pozůstalost je předlužená, uspokojení jsou jen zůstavitelovy věřitelé, případně 

je nařízena likvidace pozůstalosti. V takovém případě se na splnění odkazů 

nedostane. 

b) Pozůstalost je zadlužená částečně, po uhrazení dluhů zbyde čistá pozůstalost 

a dědic uplatní právo plynoucí z Falcidiánské kvarty. V takovém případě si 

dědic ponechá čtvrtinu čisté pozůstalosti a ze zbytku budou hrazeny odkazy. 

Nebudou-li odkazy uspokojeny zcela, je potřeba uspokojit nejprve odkazy 

přednostní. Až poté dojde k poměrné úhradě zbývajících odkazů. 

c) Pozůstalost je zadlužená částečně, po uhrazení dluhů zbyde čistá pozůstalost 

a dědic nevyužije právo plynoucí z Falcidiánské kvarty. V takovém případě 

jsou odkazy hrazeny do výše celé čisté hodnoty pozůstalosti. Nebude-li tato 

postačovat k uspokojení všech odkazů, budou opět splněny nejprve odkazy 

přednostní a až následně odkazy ostatní. Pokud jsou všechny odkazy 

uhrazeny a z čisté pozůstalosti stále něco zbývá, je zůstatek použit k úhradě 

odměny a nákladů dědice. Je-li zůstatek nižší nežli odměna a náklady dědice, 

hradí tyto výdaje odkazovníci, a to poměrně podle hodnoty odkazů. 

                                            
346

 Zprvu se mělo za to, že odkazovníci hradí tyto výdaje pouze v části, kterou převyšují nad čistou 

hodnotu pozůstalosti. Záhy však bylo uplatněním jazykového a systematického výkladu dovozeno, 

že odkazovníci hradí výdaje spojené s vynaloženými náklady a odměnou odkazem obtížené osoby 

v plné výši. K tomu srov. ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 317; 

FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 370 a PETROV, Jan; VÝTISK, Michal; 
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 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 317. 
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Závěrem této podkapitoly se ještě krátce zastavme u ustanovení § 1631 

o. z., které ve svém odstavci prvém uvádí, že: „nestačí-li čistá pozůstalost 

k úhradě všech dluhů a jiných povinných výdajů, odkazy se poměrně sníží.“ Po 

bližším zkoumání citovaného ustanovení zjistíme, že skrývá zjevnou formulační 

chybu. Čistá pozůstalost, resp. čistá hodnota pozůstalosti, představuje rozdíl 

hodnoty pozůstalostních aktiv a součtu hodnot pozůstalostních dluhů a ostatních 

pasiv pozůstalosti. Z čisté pozůstalosti se proto již žádné dluhy ani jiné povinné 

výdaje nehradí. Navíc není zcela zřejmé, co je myšleno nedostatečnou 

pozůstalosti k úhradě všech dluhů a jiných povinných výdajů. Z gramatického 

výkladu vyplývá, že jde o stav, kdy pozůstalost, bez ohledu na zatížení odkazy, 

nestačí ani na úhradu dluhů a jiných povinných výdajů. V takovém případě se 

jedná o předluženou pozůstalost, se kterou je spojena její likvidace.
348

 Dnem 

právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti však zanikají mimo jiné 

i odkazy zřízené zůstavitelem,
349

 což je vnímáno jako důsledek toho, že relativní 

majetkové právo na vydání odkazu svědčí zpravidla proti dědici.
350

 Proto se 

krácení odkazů jeví jako holý nesmysl.  

 Překlenout nastíněné zákonné nedostatky je potřeba aplikací extenzivního 

výkladu na slovní spojení „jiné povinné výdaje“, a to tak, že se pod tyto výdaje 

zařadí jednak povinné výdaje v užším slova smyslu, představované náklady 

pohřbu, soupisu atd., jednak výdaje související s povinností dědice splnit odkazy. 

Vychází-li se z tohoto pojetí, odkazy jsou kráceny ex lege. Pokud by například 

pozůstalost zahrnovala majetek v hodnotě 100 000 Kč, zůstavitel neměl žádné 

dluhy, výdaje v užším smyslu činily 20 000 Kč a odkazy 90 000 Kč, došlo by ke 

krácení odkazů ze zákona
351

 tak, aby součet výdajů v užším smyslu a odkazů 
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 SVOBODA, Karel; TLÁŠKOVÁ Šárka; VLÁČIL, David; LEVÝ, Jiří; HROMADA, Miroslav 
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li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí 
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nepřevýšil hodnotu nabytého dědictví.
352

 Stejný osud pak čeká i případný 

pododkaz, neboť ten je břemenem vázaným k odkazu.
353

 Přehlédnout nelze ani 

skutečnost, že úhrada dluhů a jiných povinných výdajů v užším slova smyslu má 

faktickou přednost před úhradou odkazů.
354

 Proto se z pozůstalosti musí 

přednostně uspokojit dluhy a jiné povinné výdaje v užším smyslu a až poté může 

být přistoupeno k vyplacení odkazů. 

 

3.4. Nabytí odkazu 

 U nabytí odkazu je potřeba rozlišovat mezi dvěma stěžejními okamžiky, 

a sice nabytím práva na odkaz a nabytím odkazu samého. Právo na odkaz, jímž 

dochází k založení obligačního vztahu mezi odkazovníkem a osobou odkazem 

obtíženou, vzniká odkazovníku, pro sebe i pro své právní nástupce,
355

 obvykle již 

smrtí zůstavitele. Zákon nicméně umožňuje odložit nabytí práva na odkaz na dobu 

pozdější, k čemuž zůstaviteli slouží institut svěřenského nástupnictví nebo některá 

z vedlejších doložek.
356

 Shodné pravidlo samozřejmě platí také pro pododkaz.  

Otázku nabytí práva na odkaz řeší o. z. ve svém ustanovení § 1620, 

v jehož odstavci 2 uvádí, že „O právu na odkaz, které má teprve vzniknout, platí 

§ 1480 obdobně“. Jedná se o nikoli zrovna šťastnou formulaci, neboť ze znění 

§ 1480 o. z.: „Dědického práva, které má teprve vzniknout, se lze jen zříci; nelze 

je převést ani s ním jinak naložit“, vyplývá, že by mělo jít o použití toliko 

přiměřené, nikoli obdobné. Zřeknutí se dědického práva se provádí smlouvou ve 

formě veřejné listiny, kterou uzavírá zůstavitel zpravidla s předpokládaným 

dědicem s právem na povinný díl.
357

 Ostatní osoby lze z dědění vyloučit 

jednostranným pořízením zůstavitele, tedy procesem mnohem jednodušším. 
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 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 371. 
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 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 321-322. 
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 Pohledávka odkazovníka na vydání odkazu je právem majetkovým, a tudíž může být 
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 Srov. § 1484 o. z. 
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Obdobně je tomu i u odkazu. Proto lze předpokládat, že v praxi nebude zřeknutí 

se práva na odkaz využíváno. V teoretické rovině však uzavření nastíněné 

smlouvy vyloučit nelze. Nadto se v odborné literatuře lze setkat i s kritikou 

vytýkající ustanovení § 1620 odst. 2 o. z. jeho duplicitu ve vztahu k omezení 

dispozice s odkazem před nabytím práva na odkaz, když takové omezení je 

upraveno již v § 1622 o. z.
358

 Tento názor však přehlíží, že omezení dle § 1620 

odst. 2 o. z., resp. § 1480 o. z., je obsahově širší nežli omezení plynoucí z § 1622 

o. z., neboť na rozdíl od tohoto ustanovení, které vylučuje dispozici s odkazem jen 

po dobu zůstavitelova života, ustanovení § 1480 o. z. vylučuje nakládání 

s odkazem do okamžiku nabytí práva na odkaz. Tím navíc respektuje i případné 

odložení vzniku práva na odkaz. Ani tento závěr nicméně nemění nic na tom, že 

ustanovení § 1622 o. z. je úpravou zakotvenou v § 1620 odst. 2 o. z. zcela 

pohlceno a stává se tím pádem ustanovením nadbytečným. 

Pro případ, že odkazovník odkaz odmítne, zákon zakládá fikci nenabytí 

práva na odkaz, což je dáno § 1623 o. z.
359

 Z tohoto ustanovení mimo jiné 

vyplývá, že odkaz lze odmítnout stejným způsobem, jako je tomu v případě 

odmítnutí dědictví, tedy výslovným prohlášením vůči soudu učiněným buďto 

písemně, anebo ústně do protokolu.
360

 Ačkoli u takového prohlášení není 

obligatorně předepsán ověřený podpis odkazovníka, je zcela namístě, aby si soud 

ověřený podpis vyžádal u hodnotnějších odkazů, jako jsou odkazy nemovitých 

věcí a odkazy práv s nimi spojených. V ostatním se úprava odmítnutí dědictví na 

odmítnutí odkazu nepoužije, což je dáno tím, že odkazovník není účastníkem 

pozůstalostního řízení.
361

 Proto také soud v tomto směru neposkytuje odkazovníku 

žádné poučení a odkazovník nemůže odmítnout odkaz při jednání soudu.
362

 

K odmítnutí navíc může dojít jen v průběhu řízení o pozůstalosti, neboť pozdější 
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odmítnutí je pro soud irelevantní. Tato skutečnost má svůj odraz u odkazu 

splatných až v době po skončení řízení, tedy v době, kdy je odmítnutí odkazu 

výslovným prohlášením vůči soudu fakticky nemožné. V takovém případě musí 

odkazovník postupovat podle obecné úpravy prominutí dluhu. Vzhledem k tomu, 

že jsou s odmítnutím spojeny nevratné následky, lze usuzovat, že již jednou 

učiněné odmítnutí nelze vzít zpět, nedohodnou-li se strany odlišně.  

Je-li řeč o odmítnutí odkazu, je vhodné zmínit, že odkazovník je též 

oprávněn vzdát se prohlášením vůči pozůstalostnímu soudu práv z odkazu ve 

prospěch jiné osoby. Takový závěr byl platný za účinnosti OZO
363

 a lze 

a contrario z §§ 1622 a 1620 odst. 2 o. z., resp. § 1480 o. z., dovodit i dnes, když 

je odkazovníku zakázáno převést odkaz před nabytím práva na odkaz, avšak nic 

mu nebrání v tom, aby tak učinil později, není-li lhůta k odmítnutí stanovena.
364

 

Nevznikne-li odkazovníku právo na odkaz, a to ať již v návaznosti na jeho 

projev vůle spočívající v odmítnutí odkazu nebo v důsledku objektivních 

důvodů,
365

 dojde ke vzniku tzv. uvolněného odkazu. Tehdy může nastat jedna ze 

čtyř situací:
366

 

a) Zůstavitel s touto možností počítal a v odkazovém pořízení zřídil institut 

náhradníka. V takovém případě vznikne právo na odkaz tomuto náhradníkovi. 

Neustanovil-li náhradníka, pak záleží na tom, zda je odkaz určen jedné nebo 

více osobám. Je-li určen jedné osobě, povinnost splnit odkaz zanikne. 

b) Zůstavitel neustanovil náhradníka, odkaz je určen více osobám a zůstavitel 

opomenul stanovit výši jejich podílu, případně jsou podíly rozděleny 

                                            
363

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 14. května 1943, sp. zn. Rv I 

985/42. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 8. ledna 2018]. 
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 Srov. ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 304. 
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 Za objektivní důvody lze považovat především úmrtí odkazovníka fyzické osoby nebo zánik 

právnické osoby v době před smrtí zůstavitele, dědickou nezpůsobilost odkazovníka, případně 

vydědění nepominutelného dědice. 
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 Srov. ustanovení § 1628 o. z.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 

312-314; FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 364-366; ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., 

s. 662. Pro bližší historické souvislosti srov. SALÁK, Pavel. Zamyšlení nad přirůstáním 

uvolněného dědického podílu. In: Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 19, s. 557 a násl. 
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rovnoměrně. Tehdy přísluší uvolněný podíl zbylým odkazovníkům v poměru 

odvislém od jejich počtu. 

c) Zůstavitel neustanovil náhradníka, odkaz je určen více osobám a těm 

zůstavitel stanovil konkrétní podíly. V takovém případě uvolněný podíl na 

odkazu zbylým odkazovníkům nepřirůstá, ledaže je z posledního pořízení 

zřejmé, nebo se to prokáže jinak, že záměrem zůstavitele bylo pouze omezit 

odkazovníky navzájem. 

d) Zůstavitel neustanovil náhradníka a podíl na odkazu určil jen některým 

odkazovníkům. Pak by se mělo využít analogie a aplikovat postup předvídaný 

ustanovením § 1505 odst. 2 o. z. Takto uvolněný podíl na odkazu připadne 

pouze odkazovníkům, kteří byli povoláni bez podílu. 

Na rozdíl od práva na odkaz, předmět odkazu oprávněná osoba nabývá až 

ve chvíli, kdy jsou splněny předpoklady pro nabytí vlastnického práva.
367

 Tato 

koncepce byla převzata z OZO
368

 s tím rozdílem, že o. z. se nově odklání od 

převodu vlastnického práva principem tradice, jehož základem je učení o titulu 

a modu, k principu konsensuálnímu, který je v dnešní Evropě využíván řadou 

zemí v čele s Francií, Itálií či Portugalskem.
369

 Důvodová zpráva tento krok 

vysvětluje posílením autonomie vůle stran,
370

 avšak pravdou je, že ani dřívější 

právní úprava postavená na dvoufázovém převodu vlastnického práva účastníky 

v odlišném ujednání nikterak neomezovala. U některých specifických transakcí je 

však princip tradice i nadále zachován.
371

 Stejně tak je zachován i intabulační 

princip u věcí, jež se zapisují do veřejného seznamu. Z toho vyplývá, že 

vlastnické právo k odkazu movité věci určené jednotlivě se nabývá účinnosti 

převodní smlouvy, vlastnické právo k odkazu movité věci určené podle druhu pak 
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 Ustanovení § 1621 odst. 1 o. z. 
368

 K tomu srov. § 684 OZO. 
369

 SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 876-1474). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 330-335. 
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 ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., s. 470-471. 
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 Typickým příkladem je koupě zboží v obchodě, kdy kupující nabývá vlastnické právo až 

převzetím koupené věci (§ 2160 odst. 1 o. z.), nebo převod některých cenných papírů (§ 1103 

o. z.). 
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nejdříve okamžikem, kdy lze věc určit dostatečným odlišením od jiných věcí 

téhož druhu, vlastnické právo k odkazu věci zapsané ve veřejném seznamu 

zápisem do takového seznamu atd.
372

 Ve skutečnosti však k převodu vlastnického 

práva k předmětu odkazu není žádné smlouvy potřeba, neboť vlastnický titul 

odkazovníka představuje již samo pořízení pro případ smrti. Jak je uvedeno 

v důvodové zprávě, dědic má pouze povinnost vydat odkazovníku to, na co mu již 

vlastnické právo vzniklo, a tudíž není nutné, aby pro odkazovníka vytvářel nějaký 

další právní důvod k nabytí vlastnického práva.
373

 

Z řečeného lze nabýt dojmu, že vlastnické právo k odkazu přechází na 

odkazovníka účinnosti zůstavitelova posledního pořízení. Jedná se však o mylný 

úsudek, neboť v takovém případě by nabytí vlastnického práva splynulo se 

vznikem práva na odkaz, a tedy i se vznikem závazku, v důsledku čehož by 

předmět odkazu nespadal do pozůstalosti a neobjevil by se ani v pozůstalostních 

aktivech. Takový výsledek je ovšem v kolizi s právní úpravou jak hmotného, tak 

i procesního práva.
374

 Nastíněný postup by navíc nešlo aplikovat ve vztahu 

k pododkazu, jehož předmětem je věc ve vlastnictví odkazovníka, nebo u odkazu 

věci, jež má být teprve obstarána.
375

 Proto v právní teorii převažuje názor, že 

vlastnické právo k odkazu hmotné věci movité odkazovník nabývá ve chvíli, kdy 

mu je věc vydána.
376

 S tím zároveň vyvstává otázka, komu přísluší vlastnické 
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 Ustanovení § 1099 a násl. o. z.  
373

 ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., s. 661. 
374

 K tomu srov. např. § 1475 o. z. a § 171 z. ř. s. 
375

 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 346-349. 
376

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 293-294. Shodně též FIALA, 

R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 346-349 nebo SPÁČIL, Jiří; ŠEŠINA, Martin. Nabývání 

dědictví a vlastnické žaloby dědiců v novém občanském zákoníku. In: Právní rozhledy, 2015, roč. 

23, č. 2, s. 39-46. Lze však poukázat i na odlišný názor, podle kterého k nabytí vlastnického práva 

k předmětu odkazu individuálně určené věci dochází splatností odkazu. K tomu srov. HORÁK, 

Ondřej. Dědictví a odkaz (k přechodu majetkových práv a povinností pro případ smrti). In: Právní 

rozhledy, 2015, roč. 23, č. 9, s. 305-309. V nastíněném konfliktu je patrná návaznost na dávný spor 

mezi Sabiniány a Prokuliány o nabývání (dies veniens) vindikačního legátu: podle prvních došlo 

k nabytí odkazu bez dalšího (pokud dědili heredes necessarii, tak již smrtí zůstavitele), ovšem 

s možností odmítnutí se zpětným účinkem; podle druhých až přijetím odkazu. Jako správná se 

nakonec ujala argumentace Prokuliánů. Gaius Inst. II. 195. 
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právo v době od smrti zůstavitele do okamžiku splnění (vydání) odkazu, k čemuž 

se nabízí využít ustanovení § 1236 o. z. o společenství dědiců.
377

 

U nemovitých věcí, respektive u všech věcí obligatorně zapisovaných do 

veřejného seznamu, je vydání odkazu nahrazeno prohlášením vykonavatele závěti 

a není-li ho, pak osoby odkazem obtížené. Takové prohlášení musí být učiněno 

písemně s úředně ověřeným podpisem.
378

 S ohledem na skutečnost, že vydání 

prohlášení je svěřeno osobám, jež k tomuto jednání nemusí být vybaveny 

dostatečnou právní kvalifikací, lze předpokládat, že prohlášení bude v praxi 

sepisovat nejčastěji soudní komisař. Takto samozřejmě bude činit nikoli v rámci 

pozůstalostního řízení, nýbrž z pozice notáře, a to v souladu s § 3 odst. 1 písm. b) 

notářského řádu
379

 ve formě notářského zápisu. Vydáním takového prohlášení 

dochází ke splnění odkazu, avšak s ohledem na intabulační princip lze usuzovat, 

že k převodu vlastnického práva je navíc potřeba zápisu do příslušného veřejného 

seznamu.
380

 

  Odkazovník může uplatnit své právo z odkazu až ve chvíli, kdy se stal 

odkaz dospělým (splatným). Určení dospělosti odkazu má ve své moci primárně 

zůstavitel. Až následně, při absenci zůstavitelova bližšího určení, přichází v potaz 

zákonná úprava.
381

 Jelikož je právo na odkaz právem majetkovým, má časové 

vymezení dospělosti odkazu stěžejní význam nejen z hlediska jeho 

vykonatelnosti, nýbrž i z hlediska promlčení.
382

 Proto lze zůstaviteli doporučit, 

aby byl v tomto ohledu dostatečně aktivní, čímž předejde případnému vzniku 

následných sporů. 

 Dle okamžiku splatnosti lze odkazy rozdělit do tří skupin, a to na odkazy 

splatné smrti zůstavitele, odkazy splatné za rok po smrti zůstavitele a odkazy 
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pravidelných dávek. Do první skupiny náleží odkaz jednotlivých věcí 

z pozůstalosti, práv vztahujících se k těmto věcem, odkaz menších odměn pro 

zaměstnance, odkaz veřejně prospěšný, dobročinný apod.
383

 Za jednotlivou věc je 

v tomto případě potřeba považovat nejen věc individuálně určenou, nýbrž také 

jednu věc určenou druhově. Odkazem práva vztahujícího se k jednotlivě určené 

věci v pozůstalosti může být například odkaz zřízení služebnosti k nemovité věci 

ve vlastnictví zůstavitele.
384

 Jak z logiky věci vyplývá, okamžik splatnosti těchto 

odkazů odpovídá vzniku práva na odkaz. 

Do druhé skupiny náleží všechny odkazy ostatní vyjma odkazu 

pravidelných dávek, u něhož odkazovníku vzniká právo na prvou dávku 

zůstavitelovou smrtí, právo na další dávky pak počátkem lhůty jejich splatnosti, 

čehož se odkazovník musí dožít. Splatnost však nastává až uplynutím stanovené 

lhůty splatnosti. Od odkazu pravidelných dávek je potřeba odlišovat tzv. odkazy 

splátkové, kterými je odkázána konkrétní suma, jež má býti plněna ve splátkách. 

V takovém případě vzniká smrtí zůstavitele právo na odkaz v celé jeho výši.
385

 

Pro lepší orientaci lze rozdíl mezi odkazem dávek a odkazem splátkovým 

demonstrovat na konkrétním příkladu, kdy předmětem odkazu je doživotní 

pravidelná renta ve výši 40 000 Kč ročně splatná vždy 30. prosince příslušného 

roku. Vyjdeme-li z toho, že odkazovník zemře v květnu 2019, má právo na rentu 

za celý rok 2019 v plné výši, nicméně 40 000 Kč může být žádáno až po 

splatnosti, tedy počínaje 30. prosincem. Na právní nástupce odkazovníka tím 

pádem přejde právo na výplatu zmíněných 40 000 Kč, přičemž právo na další 

dávky odkazovníkovou smrtí zaniklo. V případě, že by se nejednalo o odkaz 

pravidelné renty, nýbrž o odkaz 200 000 Kč s tím, že tato suma má být plněna 

v pravidelných splátkách ve výši 40 000 Kč splatných vždy k 30. prosinci 

odpovídajícího roku, přešlo by na právního nástupce odkazovníka právo na 

výplatu celé zbylé částky, nikoli pouze splátky za rok 2019. 
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 Ustanovení § 1624 o. z. 
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 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 358. 
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Občanský zákoník upravuje také situaci, kdy má odkazovník vůči osobě 

odkazem obtížené nárok na zajištění nedospělé pohledávky z odkazu.
386

 V tomto 

směru je zřejmá inspirace Vládním návrhem 1937.
387

 Jedná se o odkazovníkovo 

právo, jehož může využít v situaci, kdy zajištění nestanovil sám zůstavitel. 

Realizace zajištění je odvislá od vzájemné dohody mezi odkazovníkem a osobou 

odkazem obtíženou a na rozdíl od obligatorního zajištění zakotveného 

v § 1691 o. z. neukládá povinnost zajištění pozůstalostní soud. Proto v případě, že 

mezi stranami nedojde k dohodě, nezbývá odkazovníku jiná možnost, než podat 

žalobu k obecnému soudu. Ten ve sporném řízení nerozhodne v odkazovníkův 

prospěch pouze v případě, kdy je zřejmé, že zajištění není potřeba. 

Vyrovnání odkazů z pozůstalosti je svěřeno tomu, kdo spravuje 

pozůstalost,
388

 nejčastěji tedy správci pozůstalosti nebo vykonavateli závěti. 

Ustanovil-li zůstavitelem jak správce pozůstalosti, tak vykonavatele závěti, 

spravuje pozůstalost správce, který je přitom vázán pokyny vykonavatele.
389

 

Pokud zůstavitel neustanovil ani jednoho ze jmenovaných, spravuje pozůstalost 

dědic, případně všichni dědicové, není-li ujednáno nic jiného. Dědici je v tomto 

případě poskytnuta výhoda, neboť za účelem správy pozůstalosti soud na jeho 

návrh jmenuje správce.
390

 Aby při vydání odkazu nedošlo k pochybením 

a zároveň bylo přezkoumáno splnění podmínek k jejich výplatě, je soudu svěřena 

pravomoc ke schválení vyrovnání dospělých odkazů za pozůstalostního řízení. 

Vedle toho je soudu zakázáno potvrdit dědictví, dokud mu nebylo prokázáno 

vyrozumění odkazovníků o odkazech, splnění splatných odkazů osobám se 

specifickou ochranou a zajištění splnění nesplatných odkazů, stejně jako odkazů 

osobám neznámým nebo nepřítomným.
391

 Po skončení řízení plní odkaz osoba 

odkazem obtížená, případně ten, na koho tento závazek přešel. Obdobně je tomu 
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i v případě odkazů, které nemají být splněny z pozůstalosti.
392

 Jak vidno, určení 

příslušné osoby ke splnění odkazů není nejsnadnější, a proto je nasnadě opět 

doporučit, aby zůstavitel v odkazovém pořízení pamatoval na to, jakým způsobem 

bude vydání odkazů technicky řešeno. 

 Závěrem výkladu o nabytí odkazu jistě stojí za připomenutí, že 

odkazovník není dědicem, ale věřitelem osoby odkazem obmyšlené,
393

 a proto 

není ani účastníkem pozůstalostního řízení.
394

 Odkazovník se tak nachází ve 

výhodnějším postavení nežli dědic, a to nejen z důvodu, že neodpovídá za dluhy 

zůstavitele, nýbrž také proto, že s vymáháním odkazu nemusí čekat až do 

skončení řízení o pozůstalosti, ale může se ho domáhat ihned, jakmile se odkaz 

stane dospělým.
395

 

 

3.5. Zánik odkazu
396

 

 Lze předpokládat, že k zániku odkazu, přesněji řečeno práva na odkaz, 

bude v praxi nejčastěji docházet z vůle zůstavitele, kterému je za tímto účelem 

poskytnuto hned několik alternativních řešení. Za svého života zůstavitel může 

dosáhnout zániku práva na odkaz předně tím, že zruší samotné nařízení pro případ 

smrti, čímž dojde k zániku i té části, jež obsahovala nařízení odkazu. V tomto 

směru se taktéž nabízí vyhotovení nového pořízení pro případ smrti, kterým bude 

původní odkaz odvolán, případně ustanoven odkaz ve prospěch někoho jiného, 

čímž dojde k nahrazení odkazu dřívějšího odkazem pozdějším.
397
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 K odkazu určitých věcí nezastupitelných lze uplatnit vyvratitelnou 

domněnku odvolání odkazu, kdy se v souladu s § 1602 o. z. má za to, že odkaz 

byl odvolán, jestliže zůstavitel odkázanou věc zničil, zcizil a znovu nenabyl,
398

 

změnil takovým způsobem, že je to již věc jiná, nebo u odkazu pohledávky tuto 

vymohl a vybral. U posledně uvedeného třeba poukázat na skutečnost, že 

terminologicky přesnější by bylo znění „pohledávku vybere, případně vymůže“, 

neboť plní-li dlužník věřitelovu pohledávku dobrovolně, není dán důvod k jejímu 

vymáhání. Nicméně i v těchto případech je odkaz nadále platný, došlo-li ke 

shora předvídaným skutečnostem mimo zůstavitelovu vůli, případně splnil-li 

dlužník odkázanou pohledávku z vlastního popudu.
399

 V každém jednotlivém 

případě proto bude záležet na konkrétním posouzení, zdali zůstavitel důsledek 

odvolání odkazu způsobit chtěl, nebo zda s těmito důsledky byl alespoň 

srozuměn. Jelikož se však předmět odkazu již nenachází v pozůstalosti, lze 

očekávat, že se osoba odkazem obtížená bude splnění odkazu bránit tím, že se 

závazek stal nesplnitelným, a proto zanikl pro nemožnost plnění podle § 2006 

odst. 1 o. z. V tomto případě je potřeba vyvratitelnou domněnku existence odkazu 

vnímat jako lex specialis vůči následné nemožnosti plnění, což vychází 

z obecného pojetí, dle něhož se má na odkaz hledět spíše jako na platný než 

neplatný.
400

 Namístě je též aplikace závěrů uvedených v důvodové zprávě, dle 

které je odkazem obtížená osoba nucena poskytnout odkazovníku peněžitou 

náhradu; vyjma situace přeměny předmětu odkazu na jinou věc, neboť zůstane-li 

tato nová věc i nadále ve vlastnictví zůstavitele, má být odkazovníku vydána 

právě tato věc.
401

 Obdobně by tomu mělo být i za situace, že k zániku odkázané 

věci dojde v důsledku vyšší moci, a to navzdory zásadě casum sentit dominus.
402

 

Pravdou však je, že povinnost vyplatit peněžitou náhradu nemá oporu v žádném 

                                            
398

 Převedl-li však zůstavitel odkázanou věc odkazovníku za úplatu, nejedná se o odvolání odkazu, 

nýbrž odkazovníku má být uhrazena jeho obvyklá cena. Srov. § 1609 o. z. 
399

 Ustanovení § 1603 o. z. 
400

 HORÁK, Ondřej. Nabývání majetku zůstavitele a nahodilá zkáza věci. In: Ad Notam, 2015, 

roč. 21, č. 6, s. 3-7. 
401

 ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., s. 657. 
402

 Náhoda postihuje vlastníka. K tomu srov. HORÁK, Ondřej. Nabývání majetku zůstavitele 

a nahodilá zkáza věci. In: Ad Notam, 2015, roč. 21, č. 6, s. 3-7. 
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zákonném ustanovení a lze tak dovodit pouze ze skutečnosti, že zákon konstatuje 

trvání odkazu.
403

 

 Od toho je potřeba odlišit situace, kdy odkázanou věc nabyla třetí osoba za 

života zůstavitele sice bez jeho vůle, ale v souladu se zákonem, například 

v exekuci. V tomto případě zapříčinil ztrátu vlastnictví sám zůstavitel tím, že 

řádně nesplácel své závazky, a proto by náhrada za odkaz přiznána být neměla.
404

 

Taktéž je potřeba nezaměňovat situace, kdy k nahodilé zkáze odkázané věci dojde 

ještě za života zůstavitele, a kdy k nahodilé zkáze dojde až po jeho smrti. Dojde-li 

totiž ke zkáze věci během života zůstavitele, bude se postupovat podle postupu 

nastíněného shora, zatímco postihne-li odkázanou věc nahodilá zkáza až po 

zůstavitelově smrti, avšak v době před splatností odkazu, zanikne právo na odkaz 

nezastupitelné věci pro nemožnost plnění; po splatnosti odkazu postihuje zkáza 

přímo odkazovníka.
405

 

 Dojde-li mezi dědicem a odkazovníkem ke sporu ohledně odvolání 

odkazu, je k jeho rozhodování příslušný obecný soud. Dědice přitom zatěžuje 

důkazní břemeno ve vztahu k otázce, z jakého důvodu není odkázaná věc 

v pozůstalosti. Nestačí mu proto tvrdit a prokázat, že se předmět odkazu 

v pozůstalosti nenachází, ale musí též doložit, že se tak stalo v důsledku odvolání 

odkazu nebo z vůle zůstavitele. Neunesení tohoto břemene bude mít za následek 

platnost odkazu.
406

 

 Z důvodů na straně odkazovníka zanikne právo na odkaz odmítnutím 

odkazu a také z objektivních důvodů, za něž lze považovat úmrtí odkazovníka 

fyzické osoby nebo zánik právnické osoby v době před smrtí zůstavitele, dědickou 

nezpůsobilost odkazovníka, případně jde-li o nepominutelného dědice, který byl 

zůstavitelem platně vyděděn. Odkazovník se práva z odkazu může také zříci nebo, 

jak bylo vysvětleno v předchozí podkapitole, se ho vzdát ve prospěch jiné osoby. 

                                            
403

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 262-263. 
404

 Tamtéž. 
405

 HORÁK, Ondřej. Nabývání majetku zůstavitele a nahodilá zkáza věci. In: Ad Notam, 2015, 

roč. 21, č. 6, s. 3-7. 
406

 Tamtéž. 
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 K zániku práva na odkaz může dojít také v důsledku zadlužení celé 

pozůstalosti, kdy pro splnění odkazů nic nezbude; dále zastaví-li usnesením soud 

řízení z důvodu, že zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal majetek 

bez hodnoty či majetek nepatrné hodnoty.
407

 Odkazy zanikají také dnem právní 

moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti
408

 a v neposlední řadě tehdy, 

nepřipadne-li uvolněný odkaz náhradníkovi a ani se poměrně nerozdělí mezi 

ostatní odkazovníky. Mimo to je vhodné zmínit i možnou neplatnost odkazu
409

 

a neexistenci práva na odkaz.
410

 

 

3.6. Jednotlivé druhy odkazu 

 Občanský zákoník nabízí vedle obecné úpravy odkazu také ustanovení 

zaměřená výhradně na konkrétní druhy odkazů.
411

 Jak bude dále ukázáno, nejedná 

se o nic jiného nežli o zakotvení regulí vykládacího rázu, jež jsou věnována 

jednotlivým druhům odkazů, kdy rozlišovacím kritériem je jejich předmět. 

Záměrem této právní úpravy, vycházející z Vládního návrhu 1937,
412

 je 

poskytnout vykládací pravidlo posledním pořízením, v nichž zůstavitel nevyjádřil 

svoji vůli dostatečně určitým způsobem. Jedná se tedy o výsledek snahy 

zákonodárce nabídnout pozůstalostním soudům vodítko, jak v takových případech 

správně interpretovat zůstavitelův úmysl, a tím předejít zbytečným, mnohdy 

vleklým sporům mezi dědici a odkazovníky.
413

 

 

                                            
407

 Ustanovení §§ 153 a 154 z. ř. s. 
408

 Ustanovení § 200 písm. b/ z. ř. s. 
409

 Například tehdy, je-li ze zůstavitelova vlastnictví odkázána druhově určitá věc, která se však 

nenachází v pozůstalosti. K tomu srov. § 1605 o. z. 
410

 Ustanovení §§ 1605, 1609, 1610 odst. 1 o. z. 
411

 Ustanovení § 1604 až § 1619 o. z. 
412

 Ve Vládním návrhu 1937 byla tato problematika upravena v ustanoveních § 473 až § 476, 

přičemž odlišnosti od úpravy předkládané o. z. jsou pouze formulačního rázu, koncepce zůstala 

stejná. 
413

 ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., s. 659-660. 
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3.6.1. Odkaz věcí určitého druhu 

 Občanský zákoník ve své obecné části definici druhově určené věci 

neposkytuje, když v tomto ohledu počítá pouze s členěním na věci zastupitelné 

a nezastupitelné.
414

 Pro další směřování této práce je však rozlišení na věci 

druhově neboli genericky určené a věci individuálně určené, jež jim stojí 

v opozici, stěžejní. Věci určené podle druhu spolu s věcmi určenými individuálně 

vytvářejí obecnější kategorii nežli věci zastupitelné a nezastupitelné.
415

 V této 

souvislosti zákoník mezinárodního obchodu
416

 uváděl, že věci určené podle druhu 

jsou věcmi vážitelnými, měřitelnými, či počitatelnými, které mohou být 

nahrazeny jinými věcmi téhož druhu a jakosti. Všechny ostatní věci jsou pak 

věcmi určenými jednotlivě.
417

 V obdobném duchu hovoří také odborná 

literatura.
418

 Proto je-li pořízen odkaz druhově vymezené věci, aniž by z něho 

bylo zřejmé, o kterou konkrétní věc se jedná, je ho nutno posuzovat dle 

ustanovení o odkazu věcí určených podle druhu. Tak třeba čítala-li zůstavitelova 

garáž několik automobilů a zůstavitel odkazem dědici určil, aby jeden z nich 

vybral a vydal odkazovníku, půjde o odkaz věci určitého druhu. Kdyby však 

zůstavitel určil automobil pomocí jeho specifických vlastností (např. typem 

vozidla, rokem výroby, barvou, identifikační číslem), jednalo by se již o konkrétní 

automobil, a odkaz by musel být posuzován podle ustanovení o odkazu určité 

věci. 

 Výběr konkrétní druhově určené věci je primárně svěřen tomu, koho tímto 

úkolem pověřil zůstavitel. Až v případě, že zůstavitel nepověřil nikoho, je volba 

věci ze zákona svěřena osobě odkazem obtížené. Ta je přitom omezena pouze 

podmínkou uživatelnosti věci ze strany odkazovníka. Systematickým výkladem 

                                            
414

 Ustanovení § 499 o. z.: Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je 

zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí. 
415

 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 1768-169. 
416

 Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku. 
417

 Ustanovení § 15 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním 

styku. 
418

 Srov. např. MAYR-HARTING, Robert a DOMINIK, Rudolf. Soustava občanského práva. 

Kniha prvá. Nauky obecné. 2. vydání, Brno: Nakladatelství Barvič a Novotný, 1929, s. 111. 
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ustanovení § 1604 až § 1606 o. z. lze dovodit, že se jedná nejen o uživatelnost 

objektivní, tedy s ohledem na funkčnost věci, ale také o uživatelnost subjektivní, 

závislou na schopnostech, osobních poměrech a potřebách odkazovníka.
419

 

Takový závěr je v souladu se zásadou spravedlnosti, a proto se k němu přiklání 

i sám autor této práce, a to navzdory některým nesouhlasným postojům.
420

 

Ze znění ustanovení § 1604 a § 1606 o. z. vyplývá, že se jedná o právo 

volby, nikoli o povinnost, když volba může být ponechána odkazovníku. Jelikož 

zákon blíže nespecifikuje osoby, které odkazovníku mohou volbu ponechat, je 

potřeba vycházet z toho, že takto může učinit nejen zůstavitel, nýbrž i kdokoli 

jiný, tedy i osoba odkazem obtížená. V tomto ohledu si lze jen stěží představit, že 

by se šlo takto jednoduše zbavit povinnosti.
421

 O tom nicméně svědčí i skutečnost, 

že na danou situaci lze aplikovat ustanovení § 1632 o. z., a proto nechce-li osoba 

obtížená odkazem věnovat svůj čas a námahu výběru odkazu z několika věcí 

určitého druhu, soud na jeho návrh za tím účelem jmenuje správce pozůstalosti 

nebo uloží splnění poslední vůle správci pozůstalosti již jmenovanému.
422

 

Zůstavitel může právo volby svěřit odkazovníku, osobě odkazem obtížené 

nebo i třetí, na odkazu nezúčastněné osobě.
423

 Jelikož se jedná o pověření právním 

jednáním, měl by mít na paměti, že musí jít o svéprávného jedince. Jestliže 

povinný volbu neprovede,
424

 jde-li o na odkazu nezúčastněnou osobu, nebo volbu 

neprovede ve lhůtě k tomu stanovené obtíženou osobou, jde-li o odkazovníka, určí 

odkaz soud. V takovém případě však nepanuje jednotný názor v otázce, který 
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 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 265-266. 
420

 Srov. FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 328-329. 
421

 Opačný názor zastává Šešina, dle něhož v tomto směru zůstavitel ukládá povinnost, 

o které má být v řízení o pozůstalosti jednáno. ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. 

a kol., 2014, op. cit., s. 267. K tomu je však nutno uvést, že si v tomto ohledu protiřečí, když na 

jiném místě uvádí, že právo volby je právem osobním. ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. 

a kol., 2014, op. cit., s. 265. 
422

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 262. 
423

 V posledně uvedeném případě jde o ryze osobní právo nemajetkové hodnoty, které nepřechází 

na právní nástupce.  
424

 Důvodů nevykonání volby může být mnoho, konkrétně úmrtí či nekontaktnost oprávněné 

osoby, neochota volbu provést, neodůvodněné otálení s volbou apod. 
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věcně příslušný soud má volbu předmětu odkazu učinit.
425

 Lze se však přiklonit 

spíše k názoru, že tímto soudem je soud pozůstalostní, neboť neurčením předmětu 

odkazu dochází k zásahu do pozůstalostního řízení, když není zřejmé, které věci 

náleží do dědictví a které do odkazu. Naopak měl-li by k rozhodnutí o předmětu 

odkazu být věcně příslušný obecný soud, lze předvídat, že by zákon obsahoval 

slovní spojení „určí odkaz soud na návrh (…)“. V takovém případě by taktéž bylo 

neodůvodněně zasaženo do délky pozůstalostního řízení, což nekoresponduje se 

zásadou hospodárnosti řízení. 

 Nenachází-li se v den zůstavitelovy smrti odkázaná, druhově určená věc 

v pozůstalosti, je osoba odkazem obtížená povinna tuto věc svým nákladem 

obstarat. Není-li splnění odkazu přikázáno toliko jednomu dědici, připadá k tíži 

všem dědicům podle poměrů jejich dědických podílů.
426

 Jestliže však zůstavitel 

výslovně odkáže věc určitého druhu ze svého vlastnictví, a tato se v pozůstalosti 

nenachází, je odkaz postižen neplatností. Za této situace není na místě dále se 

zabývat tím, proč se věc v pozůstalosti nenachází, neboť neplatnost nastává bez 

ohledu na důvod vzniklého stavu.
427

 Proto je takové případy nutno striktně 

odlišovat od odvolání odkazu, u něhož je posouzení důvodu absence věci 

v pozůstalosti nezbytné. Výjimku z nastíněného pravidla představuje odkaz peněz, 

na který se hrozba neplatnosti nevztahuje.
428

 

                                            
425

 Šešina se přiklání k variantě, že by to měl být soud rozhodující o pozůstalosti, což opírá 

o ustanovení § 6 z. ř. s., když zůstavitel uložil volbou pověřené osobě povinnost, o které má být 

v řízení o pozůstalosti rozhodnuto. V případě, že pověřená osoba s volbou otálí, uloží tento soud 

lhůtu ke splnění povinnosti vykonat volbu a po jejím marném uplynutí vydá usnesení o určení 

odkazu. ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 267. Stejný závěr byl 

dovozován také ve vztahu k OZO. ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J., 1936, op. cit., s. 223. Tomuto 

názoru odporuje Bílek, který příslušnost obecného soudu vyvozuje z ustanovení § 2 a § 110 z. ř. s., 

kdy předmětem žádného zákonem předvídaného řízení není rozhodování o volbě předmětu 

odkazu, přičemž odkazovník není účastníkem řízení o pozůstalosti. FIALA, R.; DRÁPAL, L. 

a kol., 2015, op. cit., s. 330. S tímto druhým názorem jsou ve shodě i další autoři, k čemuž srov. 

SVOBODA, Jiří; KLIČKA, Ondřej. Dědické právo v praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 119 nebo PETROV, Jan; VÝTISK, Michal; BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1565. 
426

 K tomu blíže srov. podkapitolu 3.3. Obtížení odkazem. 
427

 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 329. 
428

 Vhodné je nicméně konstatovat, že za peníze je zde považována aktuální, běžně používaná 

měna, nikoli staré mince a bankovky, jež slouží sběratelským účelům, a ani takové, na které je pro 

jejich jedinečný charakter nutno pohlížet jako na věc určitou. 
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3.6.2. Odkaz věci určité 

 Na rozdíl od odkazu věci určitého druhu, u odkazu věci určité nenáleží 

odkazovníku vedle práva na vydání odkázané věci též právo na její cenu, je-li 

jedna a tatáž věc v rámci posledního pořízení odkázána opakovaně. K odkazu 

věci, která byla v době sepsání posledního pořízení ve vlastnictví odkazovníka, se 

nepřihlíží, a jde tedy o zdánlivé jednání.
429

 Obdobně tomu je u odkazu věci cizí, 

tedy nenáležející zůstaviteli ani osobě odkazem obtížené. Za rozhodný je přitom 

považován právě okamžik pořízení odkazu, neboť pozbyde-li zůstavitel předmět 

odkazu až následně, nutno takové jednání posuzovat podle ustanovení 

o odvolání odkazu.
430

 Pokud však v době následující pořízení odkazu, avšak stále 

za života zůstavitele, nabyl odkázanou věc odkazovník, bude záležet na tom, jestli 

k tomu došlo úplatně nebo bezplatně. Získal-li ji totiž úplatně, je osoba odkazem 

obtížená povinna uhradit mu náhradu, a to ve výši odpovídající obvyklé ceně 

odkázané věci ke dni vyhotovení posledního pořízení.
431

 Získal-li však 

odkazovník předmět odkazu bezúplatně od samotného zůstavitele, uplatní se 

nevyvratitelná právní domněnka odvolání odkazu. 

 Ačkoli odkazovník neodpovídá za dluhy zůstavitele, není povinností osoby 

odkazem obtížené odstranit závady váznoucí na odkazu. Ba naopak, předmět 

odkazu se odkazovníku vydává ve stavu, v jakém byl zanechán v době, kdy právo 

na odkaz vzniklo, přičemž případné závady postihují jeho samého.
432

 To 

samozřejmě nevylučuje, aby zatížení odkazu odstranil sám zůstavitel.
433

 

 Byla-li řeč o odkazu věci cizí, nabízí se otázka, jak je tomu v případě 

odkazu věci ve společném jmění manželů. V občanském zákoníku bohužel úpravu 

této problematiky ani po bedlivém listování nenajdeme. Důvod absence je potřeba 

hledat v inspiračních zdrojích nového dědického práva, kdy právní úprava odkazu 
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 Ustanovení §§ 553 a 554 o. z. 
430

 Šešina sice hovoří o okamžiku smrti, avšak vzhledem k řečenému je potřeba tento názor jako 

nesprávný odmítnout. K tomu srov. ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. 

a kol., 2014, op. cit., s. 271. 
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 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 270. 
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 Ustanovení § 1611 o. z. 
433

 Například tím, že dědici nařídí zaplatit dluh zatěžující předmět odkazu. 
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je v podstatě převzata z OZO a Vládního návrhu 1937. Napříč tomu, že se jedná 

dnes již o historické předpisy, zákonodárce náležitě nezohlednil všechny jejich 

systematické odlišnosti.
434

 Právě tato skutečnost vedla k mezeře v zákonné 

regulaci předložené otázky. 

 Předně je třeba uvést, že společné jmění manželů zaniká vždy v okamžiku 

smrti alespoň jednoho manžela; poté následuje jeho vypořádání v rámci 

pozůstalostního řízení. Přitom je zpravidla vycházeno z toho, že podíly obou 

manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné.
435

 Preferovaným způsobem 

vypořádání je dohoda pozůstalého manžela s dědici, kterou, za splnění všech 

zákonných podmínek, schvaluje soud.
436

 V tomto ohledu jde o zřetelný projev 

zásady autonomie vůle, na které stojí občanský zákoník jako celek. Nedojde-li 

k uzavření dohody, vypořádá společné jmění svým autoritativním rozhodnutím 

soud.
437

 V obou případech musí být přihlédnuto k pokynům, které zemřelý manžel 

za života ohledně svého majetku pro případ smrti učinil.
438

 Je tedy zřejmé, že 

smluvní volnost pozůstalého manžela a dědiců není neomezená, přičemž nebude-

li dohoda respektovat zůstavitelovu vůli, soud ji neschválí. Na tomto místě 

vyvstává otázka, zdali lze za takový pokyn zůstavitele považovat i odkaz. 

Vzhledem k tomu, že zákon pokyny blíže nespecifikuje, tedy ani nijak neomezuje, 

lze mít za to, že mohou být učiněny i v podobě odkazu.
439

 Promítnutí tohoto 

závěru do poměrů dohody pozůstalého manžela s dědici o vypořádání znamená, 

že odkázaná věc by měla být vydána odkazovníku. Problém však nastane 

v případě, kdy se tento postup nesetká se souhlasem pozůstalého manžela, neboť 

není možné opomíjet jeho ústavně garantované vlastnické právo. Řešení lze 

shledat v analogické aplikaci § 1610 odst. 1 věty druhé.
440

 Tím by se odkaz týkal 

                                            
434

 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 310 a 334. 
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 Ustanovení § 742 písm. a/ o. z. 
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 Ustanovení § 162 odst. 1 z. ř. s. 
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 Ustanovení § 162 odst. 2 z. ř. s. 
438

 Ustanovení § 162 odst. 1 z. ř. s. a § 764 odst. 1 o. z. 
439

 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský 

zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 300-315. 
440

 Ustanovení § 1610 odst. 1 o. z.: Nepřihlíží se k odkazu věci cizí nenáležející ani zůstaviteli, ani 

dědici nebo odkazovníkovi, který ji má poskytnout někomu jinému. Mají-li uvedené osoby na 

odkázané věci podíl nebo právo, týká se odkaz jen tohoto podílu nebo práva. 
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jen podílu, který se stal předmětem pozůstalosti, zatímco ohledně podílu 

připadnuvšího pozůstalému manželovi by se k odkazu nepřihlíželo. Výsledkem by 

byl vznik ideálního spoluvlastnictví k odkázané věci.
441

 Takový postup se 

nicméně neuplatní v případě, je-li pozůstalý manžel zároveň dědicem, neboť 

z logiky věci vyplývá, že tehdy musí odkazem vydat celou věc. 

 Další otázkou je, zdali přeživšímu manželovi, který s odkazem zůstavitele 

nesouhlasí, svědčí právo domáhat se jeho neplatnosti podle § 714 odst. 2 o. z. Na 

jednu stranu je sice pravdou, že závaznost odkazu pro druhého manžela bez 

možnosti obrany může budit dojem kolize se zásadou rovnosti práv obou manželů 

ve vztahu k nakládání se společným majetkem,
442

 avšak na stranu druhou nelze 

přehlížet skutečnost, že se jedná o nakládání se společnou věcí pro případ smrti. 

Jinými slovy řečeno, ačkoli zemřelý manžel pořídil odkaz za trvání společného 

jmění manželů, jeho účinky nastanou až v době, kdy již společné jmění nebude 

existovat. Zde je nezbytné vycházet z časové posloupnosti jednotlivých událostí, 

kdy smrtí manžela dojde k zániku společného jmění manželů a zároveň ke vzniku 

práva na odkaz. Jak již bylo výše vysvětleno, právo na odkaz se samo o sobě 

nemůže vztahovat na celou věc, ale bude se odvíjet od vypořádání společného 

jmění manželů. Nesouhlas přeživšího manžela s odkazem povede k rozdělení věci 

s tím, že tento manžel nabývá toliko její ideální podíl, zatímco zbylý podíl se 

stává součástí pozůstalosti. Odkazovník tak odkazem nabývá pouze ideální podíl 

k věci. Vycházeje z pravidla, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění 

jsou stejné, není do vlastnictví přeživšího manžela nijak zasaženo. Tím pádem ani 

není dán důvod k neplatnosti jednání, jímž byl odkaz pořízen. 

 

                                            
441

 Je sice pravdou, že soud by měl usilovat o takové uspořádání poměrů, aby se do pozůstalosti, 

resp. do výlučného majetku pozůstalého manžela, dostala vždy konkrétní součást zaniklého 

společného jmění manželů jako celek, avšak přitom musí být zohledněny i situace, kdy takové 

řešení není možné. Potom nezbývá nic jiného, nežli přikázat do pozůstalosti, resp. do výlučného 

vlastnictví pozůstalého manžela, ideální podíl na těchto součástech. HRUŠÁKOVÁ, Milana; 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 

655-975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 300-315. 
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 FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol., 2015, op. cit., s. 335. 
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3.6.3. Odkaz pohledávky 

 V rámci ustanovení § 1612 až § 1617 se o. z. věnuje právní úpravě odkazu 

pohledávky. Zde jsou řazeny odkazy, jejichž předmět představuje: 

a) Pohledávka nebo všechny pohledávky, které má zůstavitel za třetí osobou. 

b) Pohledávka, kterou má zůstavitel za odkazovníkem.  

c) Prominutí zajištění dluhu nebo prodloužení lhůty k jeho placení. 

d) Dluh zůstavitele vůči odkazovníku, který má splnit osoba obtížená odkazem. 

V případě odkazu postoupení pohledávky, kterou má zůstavitel za třetí 

osobou, vstupuje odkazovník do pozice nového věřitele. Splnění odkazu spočívá 

v uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, vydání potřebných dokladů
443

 

a sdělení informací nezbytných k uplatnění pohledávky. Ačkoli to obecná úprava 

postoupení pohledávky výslovně nezmiňuje, bude v tomto případě vyžadována 

písemná forma postupní smlouvy.
444

 Jako postupitel bude na smlouvě figurovat 

osoba spravující pozůstalost, je-li smlouva uzavírána do skončení projednání 

pozůstalosti, jinak dědic. V případě plurality dědiců je odkazovník oprávněn 

požadovat uzavření smlouvy po kterémkoliv z nich.
445

 Jedná-li se o odkaz 

postoupení pohledávky, kterou měl zůstavitel za dědicem, je očividné, že 

v rozsahu postoupení nemůže dojít k zániku závazku splynutím; dědic se tak 

v tomto rozsahu stává odkazovníkovým dlužníkem. Nutno brát na zřetel, že 

k postoupení nedochází za úplatu, a proto postupitel není odkazovníku odpovědný 

za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a stejně tak ani neručí za její 

dobytnost.
446

 

                                            
443

 Bude se jednat zejména o titul, od kterého je pohledávka odvozena (např. kupní smlouva), 

výzvu na splnění dluhu, soudní rozhodnutí, jimiž byla pohledávka přisouzena, listiny o zajištění 

dluhu, uznání dluhu atd. 
444

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 275. 
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 Ustanovení § 1869 o. z. 
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 Ustanovení § 1885 odst. 1 o. z. 
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Ustanovení § 1613 o. z. zůstaviteli umožňuje odkázat všechny pohledávky 

trvající po zřízení odkazu, vyjma pohledávek vzniklých z převoditelných cenných 

papírů a vkladních knížek, pohledávek váznoucích na nemovitých věcech 

a pohledávek vznikajících z věcného práva. V souvislosti s tím vyvstává otázka, 

zdali se citované ustanovení vztahuje skutečně na všechny pohledávky zůstavitele, 

nebo jen na pohledávky existující v době zřízení odkazu. Jazykový výklad 

nasvědčuje druhé variantě. Tím se občanský zákoník odlišuje od Vládního návrhu 

1937 i OZO, které časový okamžik vzniku pohledávky nerozlišovaly.
447

 

V ostatním se odkaz všech pohledávek jeví jako bezproblémový a v praxi by tak 

v tomto duchu neměly vznikat sebevětší komplikace. 

Je-li předmětem odkazu pohledávka zůstavitele za odkazovníkem, pak 

nabytím odkazu odkazovníkův dluh zaniká. V tomto případě dochází ke splnění 

odkazu vydáním kvitance nebo navrácením dlužního úpisu, přičemž co do 

zúčastněných osob platí obdobná pravidla jako u odkazu postoupení pohledávky. 

I když se v těchto případech nabízí zánik zůstavitelovy pohledávky za 

odkazovníkem splynutím podle § 1993 o. z., není možné přehlížet skutečnost, že 

vydá-li věřitel dlužníku kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž byl dluh splněn, 

jedná se o prominutí dluhu.
448

 To je zcela zásadní, neboť nestanoví-li zůstavitel 

něco jiného, nevztahuje se prominutí dluhu na dluhy vzniklé po zřízení odkazu.
449

 

V tomto směru se jedná o logický důsledek toho, že v době pořízení odkazu 

nemůže mít zůstavitel povědomí o svých budoucích pohledávkách a nemohl by je 

tedy ani dostatečným způsobem specifikovat. Pohledávky odpovídající dluhům 

vzniklým až po zřízení odkazu se tak stanou součástí pozůstalosti a v rámci 

dědictví připadnou dědicům.   

                                            
447

 Srov. ustanovení § 481 Vládního návrhu 1937 a § 668 OZO. Též ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, 

J., 1936, op. cit., s. 247. 
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 Ustanovení § 1995 odst. 2 o. z. Důkaz o tom, že úprava prominutí dluhu v tomto případě bývá 

mnohdy přehlížena, lze spatřit také v některých odborných publikacích, jež hovoří o zániku 

splynutím, aniž by přihlédly k prominutí dluhu. K tomu srov. např. NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ, 

M., 2017, op. cit., s. 104. 
449

 Ustanovení § 1615 o. z. 
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Je-li dluh odkazovníka vůči zůstaviteli zajištěn, prominutím dluhu zaniká 

též zajištění. Proto je potřeba, aby osoba odkazem obtížená učinila kroky 

související se zánikem zajištění s tím, že náklady půjdou k tíži pozůstalosti, 

a nebude-li to možné, pak je ponese osoba odkazem obtížená.
450

 Prominutí 

zajištění dluhu nicméně může být i samotným předmětem odkazu, nezávislým na 

prominutí dluhu jako takového, jak dokládá § 1615 věta druhá o. z. Taktéž lze 

odkázat i prodloužení lhůty k placení. V takovém případě se osoba odkazem 

obtížená nevyhne uzavření dohody o změně závazku. Pokud však zůstavitel mlčí 

o úrocích, nezbude dlužníku nic jiného, než platit úroky i za dobu, o kterou byla 

lhůta splatnosti dluhu prodloužena. Odkaz prodloužení lhůty splatnosti dluhu se 

tím pádem projeví pouze v posunutí okamžiku vymahatelnosti pohledávky. 

U odkazu splnění dluhu je osoba odkazem obtížená povinna uznat 

zůstavitelův dluh za odkazovníkem a uhradit jej nejpozději ve lhůtě pro splnění 

ostatních odkazů. Takový odkaz se na jednu stranu může pro odkazovníka jevit 

jako nevýhodný, když nebýt ho, mohl by se splnění své pohledávky za 

zůstavitelem domáhat po všech dědicích, kteří by ke splnění dluhu byli povinni 

společně a nerozdílně.
451

 Na druhou stranu však nelze opomíjet výhody, jež 

odkazovníku přináší, a to jednak utvrzení dluhu a jednak případné zkrácení doby 

splatnosti. Je-li řeč o době splatnosti, nastane tato nejpozději za rok po smrti 

zůstavitele.
452

 To ovšem nezbavuje odkazem obtíženou osobu povinnosti 

k zaplacení odkázaného dluhu v původní době splatnosti, nastane-li tato dříve. 

Ačkoli ze zákona vyplývá,
453

 že přitom nemá být brán zřetel k podmínkám 

a lhůtám, které obtížený se zůstavitelem ujednal, je zřejmé, že se na tomto místě 

jedná o gramatickou chybu, když zákonodárce měl zcela jistě na mysli ujednání 

mezi zůstavitelem a odkazovníkem, nikoli obtíženým. V opačném případě by na 

uvedené ustanovení bylo nutno v daném směru nahlížet jako na nesrozumitelné. 

                                            
450

 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 281. 
451

 Srov. ustanovení § 1701 odst. 1 o. z. 
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 PETROV, Jan; VÝTISK, Michal; BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1570. 
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 Ustanovení § 1616 o. z. 
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O odkaz splnění dluhu se nejedná, odkáže-li zůstavitel svému věřiteli 

částku, která svoji výši odpovídá výši závazku. V takovém případě přichází na 

řadu uplatnění vyvratitelné domněnky, dle které odkazovník neměl v úmyslu 

odkazem splnit dluh. Následkem pak bude duplicitní plnění ze strany dědice, 

který bude nucen vedle odkazu uhradit také zděděný zůstavitelův dluh. Toho se 

sice zbaví, prokáže-li, že skutečným úmyslem zůstavitele bylo splnit dluh, který 

měl vůči odkazovníku, avšak v praxi si lze jen stěží představit, že by se mu to 

podařilo. Proto bude hodně záležet na vyjadřovacích schopnostech zůstavitele, 

jakož na jeho znalosti zákona, přičemž lze předpokládat, že předmětné ustanovení 

bude v budoucnu předmětem nejednoho sporu. 

 

3.7. Úvahy de lege ferenda 

 S ohledem na doposud stále ještě velice krátké období účinnosti o. z. se 

jakékoliv hodnocení odkazu může jevit jako předběžné, avšak s ohledem na shora 

nabídnutý výklad je nasnadě již nyní odkrýt některá problematická zákoutí, jež 

v praxi mohou přinést značné komplikace. V prvé řadě je vhodné poukázat na 

nejednoznačnou a mnohdy i zavádějící formulaci jednotlivých ustanovení, což 

dozajista může vést k znepříjemnění práce nejednomu soudnímu komisaři, na 

jehož bedrech spočine tíže výkladu zůstavitelova posledního pořízení. Především 

zpočátku účinnosti zákona lze předvídat komplikace v posouzení zůstavitelova 

záměru, a to i s ohledem na skutečnost, že laická veřejnost mezi pojmy „dědictví“ 

a „odkaz“ většinou vůbec nerozlišuje. V tomto ohledu se nejedná pouze o projev 

nízké úrovně právního povědomí, ale také, a to především, o důsledek dřívější 

právní úpravy, kdy mezi těmito pojmy nerozlišovala ani judikatura.
454

 Proto bude 

v každém jednotlivém případě nejprve potřeba zodpovědět otázku, zdali bylo 

zůstavitelovým úmyslem skutečně pořídit odkaz, nebo zdali svým pořízením 
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 K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. února 2013 sp. zn. 21 Cdo 

3373/2011 publikovaný v Ad Notam, 2013, roč. 19, č. 3, s. 17 a násl. Blíže podkapitola 2.6. 

Občanský zákoník z roku 1964 a 3.1. Zřízení odkazu. 
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zamýšlel ustanovit dědice, případně rozdělit dědické podíly, jak bude popsáno 

níže.
455

 

 Byla-li řeč o zavádějící formulaci, lze poukázat na ustanovení § 1694 odst. 

2 o. z., dle kterého „přidělil-li zůstavitel dědicům jednotlivé věci ze svého jmění, 

aniž výslovně přikázal, že pozůstalost musí být rozdělena, jak nařídil, nebo že 

povolaný dědic může přijmout jen, co mu bylo přiděleno, popřípadě, že určitá věc 

má zůstat ve spoluvlastnictví dědiců, hledí se na jeho projev vůle jako na přání 

bez právní závaznosti.“ Odhlédneme-li od toho, že si odstavec 2 a odstavec 1 

citovaného ustanovení vzájemně odporují,
456

 vyvstává výkladová otázka, kdy se 

jedná o odkaz a kdy o pouhé zůstavitelovo přání bez právní závaznosti. Taktéž si 

lze představit situaci, kdy zůstavitel určil dědicům konkrétní podíly zlomkem 

nebo procentem z pozůstalosti a vedle toho mezi ně rozdělil jednotlivé věci. 

V takovém případě se vypořádání neobejde bez prvotního posouzení, zda tímto 

způsobem zůstavitel nemínil zřídit přednostní odkazy podle § 1596 o. z. 

 Zůstavitel nicméně může rozdělit věci z pozůstalosti i tak, že dědicům 

konkrétní podíly nestanoví. Tehdy se nabízí zamyšlení, zda se má jednat 

o určení dědiců nebo naopak o dovětek s odkazy odkazovníkům. Ačkoli z teorie 

vyplývá, že posouzení bude odvislé od množství a hodnoty takto rozdělených věcí 

vzhledem k celé pozůstalosti,
457

 není možné automaticky opomíjet, že teorii nelze 

zaměňovat s reálnými situacemi, o nichž musí být v rámci pozůstalostního řízení 

vždy rozhodnuto, přičemž každá nesrovnalost nepříznivě ovlivňuje délku řízení. 

                                            
455

 V tomto duchu si lze představit například situaci, kdy zůstavitel pro případ smrti pořídí tím 

způsobem, že synovi odkáže automobil, dceři obraz z předsíně a vnukovi zlatý prsten po 

prababičce. Tehdy vyvstává otázka, zdali se jedná o odkazy s tím, že následně bude k dědění 

potřeba povolat dědice ze zákona, nebo o rozdělení pozůstalosti mezi dědice. 
456

 Srov. znění § 1694 odst. 1 o. z.: Pořídil-li zůstavitel pro případ smrti, rozdělí se pozůstalost 

podle jeho vůle. Dědici se mohou před soudem dohodnout, že si pozůstalost zcela nebo zčásti 

rozdělí i jinak, pokud to zůstavitel výslovně připustil. 

Podle odst. 1 je rozdělení pozůstalosti zůstavitelem pro dědice závazné s tím, že jiné rozdělení 

zůstavitel musí výslovně připustit. Oproti tomu z odst. 2 vyplývá, že pokud zůstavitel výslovně 

nepřikázal, že pozůstalost musí být rozdělena, jak nařídil, nebo že povolaný dědic může přijmout 

jen, co mu bylo přiděleno, popřípadě, že určitá věc má zůstat ve spoluvlastnictví dědiců, hledí se 

na jeho projev vůle jako na přání bez právní závaznosti. 
457

 ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., s. 652-654. Blíže podkapitola 3.1. Zřízení odkazu. 
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 Další výkladový problém lze spatřit v rozlišení odkazu a příkazu, když 

podle ustanovení § 1594 odst. 1 o. z. zůstavitel zřídí odkaz tím způsobem, že 

v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět 

odkazu. Naproti tomu bude-li v závěti uvedeno „přikazuji“, jedná se již o příkaz. 

Z pohledu českého jazyka však mezi pojmy „nařizuji“ a „přikazuji“ není 

sebevětšího rozdílu, z čehož je patrno, že o. z. klade důraz na formální přesnost 

zůstavitelova vyjádření. Tento krok však nelze shledávat jakkoli šťastným, když 

záměna uvedených výrazů může vést k odlišným následkům, než jaké zůstavitel 

zamýšlel, což jistě nebylo záměrem normotvůrce.
458

 

 S ohledem na uvedené lze předpokládat, že v praxi budou poukazované 

nesrovnalosti zpočátku činit problémy, avšak do budoucna, až se všechny 

výkladové otázky ustálí, bude odkaz jistě významným a přínosným institutem, 

umožňujícím člověku široké možnosti v nakládání se svým majetkem. 

Nezodpovězenou otázkou nicméně zůstává, zdali do té doby odkaz nepřinese 

spíše více nesnází nežli užitku, na což odpoví až samotná praxe. Bohužel. 

 Přejdeme-li od výkladových otázek až na samý závěr kodexu, nelze než 

zbystřit u přechodného ustanovení § 3070 o. z., které autoritativně mění obsah 

závětí sepsaných do konce roku 2013. Takový postup je ovšem více než 

zarážející, když se o něm zůstavitel nemusí vůbec dozvědět, ba ještě hůře, je-li 

v mezidobí zbaven svéprávnosti, nemůže již účinně zjednat nápravu. Tím však 

dochází nejen k závažnému narušení právní jistoty a legitimního očekávání, ale 

také k jednoznačnému popření zůstavitelovy vůle, kterou se o. z. naopak snaží 

respektovat.
459

 

Taktéž je vhodné opětovně poukázat na nezbytnost regulace dopadu 

odkazu na institut společného jmění manželů, když tento vztah je účinnou 

úpravou zcela ignorován.
460

 Obdobně by neuškodila bližší úprava poměrů 

                                            
458

 K tomu blíže srov. podkapitolu 3.1. Zřízení odkazu. 
459

 K tomu blíže ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., 2014, op. cit., s. 545 nebo též 

KLEIN, Šimon. Odkaz a dědění konkrétně určených věcí v NOZ. In: Ad Notam, 2013, roč. 19, 

č. 2, s. 5-6. 
460

 K bližšímu zamyšlení nad touto problematikou srov. podkapitolu 3.6.2. Odkaz věci určité. 
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vyvstalých z kumulace odkazu a darování pro případ smrti.
461

 V rámci budoucích 

novelizací by nemělo být zapomínáno ani na opravu jednoroční lhůty potřebné 

pro vznik budoucí právnické osoby, jež je povolána za odkazovníka. Jelikož lze 

důvodně očekávat, že někteří dědici budou, s úmyslem jejího marného uplynutí, 

dědické řízení záměrně protahovat, jeví se mnohem efektivnější lhůta do skončení 

pozůstalostního řízení.
462

 Stejně tak by neměly být přehlíženy ani gramatické 

chyby, pro které v textu zákona již z principu není místo. V tomto směru jde 

především o § 1616 odst. 1 o. z., kde je v poslední části věty namísto odkazovníka 

chybně uveden obtížený
463

 a § 1626 odst. 2 o. z., jež ve vztahu k odkazu 

opakujících se dávek nevhodně odkazuje na § 922 o. z., ačkoli lze soudit, že 

správně má jít o odkaz na § 921 o. z., který udává, že se výživné plní 

v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu. V obdobném duchu 

lze poukázat též na ustanovení § 1631 o. z., které ve svém odstavci prvém skrývá 

formulační nesrovnalosti, když z čisté pozůstalosti již žádné dluhy ani jiné 

povinné výdaje hrazeny být nemohou.
464

 Reflektovat je potřeba i nevhodně užitou 

terminologii v případě odvolání odkazu pohledávky (§ 1602 o. z.), neboť plní-li 

dlužník věřitelovu pohledávku dobrovolně, není již dán důvod k jejímu 

vymáhání.
465
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 K tomu blíže podkapitola 1.1. Odkaz versus darování pro případ smrti. 
462

 Blíže podkapitola 3.2. Subjekty odkazu.  
463

 K tomu blíže předchozí podkapitola 3.6.3. Odkaz pohledávky. 
464

 K tomu blíže srov. podkapitolu 3.3.3. Práva dědice vyhradivšího si soupis. 
465

 Blíže podkapitola 3.5. Zánik odkazu. 
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4. ODKAZ V ZAHRANIČÍ 

 Jak dosavadní obsah práce mnohdy napovídal, odkaz není znám jen 

českému právnímu řádu, ba naopak v evropské právní kultuře se jedná o institut 

zcela běžný. V tomto ohledu stojí za zmínku především občanský zákoník 

francouzský (čl. 1014 a násl.), německý (§ 2114 a násl.), rakouský (§ 647 a násl.), 

švýcarský (čl. 484 a násl.), polský (čl. 968 a násl.), nizozemský (čl. 4:928 a násl.), 

italský (čl. 649 a násl.), španělský (čl. 862 a násl.), portugalský (čl. 2249 a násl.), 

rumunský (čl. 899 a násl.), lotyšský (čl. 500 a násl.), ruský, belgický 

a lucemburský. Stejně tak je odkaz obsažen i v estonském zákoně o dědickém 

právu (čl. 54 a násl.).
466

 Krom toho lze odkaz spatřit také v islámském právu, 

které je s ohledem na současnou migrační a azylovou politiku, a s tím spojenou 

otázku islamizace Evropy, velice aktuálním tématem. Proto je mu také věnována 

následující podkapitola. Na tu navazuje výklad zaměřený na polskou úpravu 

odkazu. Česká republika má s Polskem, se kterým sdílí společnou územní hranici, 

velice dobré vztahy, přičemž oba státy prodělaly podobný historický i politický 

vývoj. Za zmínku stojí především společné členství ve Visegrádské skupině, 

společné připojení se k NATO (12. března 1999) či společný vstup do Evropské 

unie (1. května 2004). Shody lze nalézt také ve sféře právní, když v roce 1964 

bylo v obou zemích přikročeno k přijetí nové kodifikace soukromého práva. Proto 

je dozajista zajímavé srovnání toho, kde se dnes, s odstupem času více než půl 

století, země nacházejí v zákonné úpravě odkazu. 

 

4.1. Odkaz v islámském právu 

 Islámský právní systém je velice propracovaný a jako takový zahrnuje 

předpisy pro každou oblast lidského života od narození až po smrt. Podle islámské 

víry je Bůh přítomen při každém jednání a člověk tím pádem nemůže činit nic 

nesprávného. V důsledku toho je respektování a dodržování právních norem 

                                            
466

 ELIÁŠ, K., 2012, op. cit., s. 653. 
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vynutitelné nejen světskými donucovacími prostředky, ale především i vírou 

v Boha, v čemž je spatřována hlavní přednost islámského práva.
467

 

Islámské právo je označováno pojmem šaría, což vyjadřuje rovnou cestu, 

cestu ke zdroji vody či předem vyšlapanou stezku, po které je třeba kráčet. 

Význam tohoto spojení vychází z historických souvislostí, kdy beduíni vnímali 

cesty vyšlapané svými předky za záruku jistoty. Proto je i šaría chápáno jako 

určitý symbol bezpečí.
468

 

 Základním pramenem islámského právního systému je korán, který je 

považován za Ústavu a také za hlavní zdroj islámského práva a zákonodárství. 

Podle ortodoxního islámu představuje Korán nestvořené slovo boží, jež existuje 

od věčnosti.
469

 V rámci islámského práva je tento ideologický přístup věčnosti asi 

nejlépe demonstrován právě v právu dědickém.
470

  

Korán je členěn na 114 kapitol zvaných súry. Každou súru tvoří několik 

veršů. Jednotlivé súry se liší nejen svým obsahem, ale také svou délkou, která je 

odvislá od délky a množství zahrnutých veršů. Proto lze rozlišovat mezi súry 

velmi krátkými, které zahrnují pouhé tři verše, až po súru II., která je se svými 

286 verši súrou nejdelší. Pro potřeby dědického práva je nejdůležitější súra II. 

verš 180, 181, súra IV. verš 11, 12, 13, 29, 30, 176 a súra V. verš 33 a 106.
471

 

 V době před vznikem samotného islámu se v oblasti blízkého východu 

vyskytovaly nejrůznější zvyky a tradice týkající se dědictví. Dědění bylo založeno 

na příbuzenských vztazích a na upřednostňování mužských dědiců. V důsledku 

toho byly ženy a děti z dědění vyloučeny. Vdovy byly dokonce považovány za 

součást majetku podléhajícího dědění.
472

 Pozdějším vývojem byly tyto 
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 SAYEDI, Sal. Dědictví podle islámu. In: Ad Notam, 1998, roč. 4, č. 6, s. 133-137. 
468

 Tamtéž. 
469

 HRBEK, Ivan. Korán. 7. vydání. Praha: Academia, 2000, s. 46. 
470

 COULSON, J. Noel. Succession in the Muslim family. Cambridge: Cambridge University Press, 

1971, s. 3. 
471

 Překlad Koránu je čerpán z HRBEK, Ivan. Korán. 7. vydání. Praha: Academia, 2000, 797 s. 
472

 OSINA, Petr. Islámské dědické právo. In: Ad Notam, 2012, roč. 18, č. 5, s. 10-13. 
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nepřípustné zvyky odstraněny
473

 a záhy byla ženám svěřena i dědická 

způsobilost.
474

 

 Přestože v jednotlivých islámských zemích prodělalo islámské právo 

mnoho změn, dědickému právu se většinou vyhnuly. Jde o odraz vnímání Koránu 

jako nejvyššího předpisu, se kterým musí být každá právní změna v souladu. 

Úpravy kolidující se základními pravidly bývají záhy zrušeny, neboť bez pomoci 

náboženského práva postrádají legitimitu.
475

 

 Stejně jako je tomu ve zbylé části světa, i v islámském právu je dědění 

podmíněno splněním několika předpokladů. Předně se logicky jedná o úmrtí 

zůstavitele. Ve většině islámských zemí je smrt fyzické osoby dokládána 

výpovědí dvou právně způsobilých muslimů, a to ve formě notářského zápisu.
476

 

Druhým předpokladem je zanechání majetku způsobilého k přechodu na právní 

nástupce. Z majetku jsou nejprve uhrazeny náklady pohřbu a zůstavitelovy dluhy, 

které se smrtí dlužníka stávají automaticky dospělými. Pokud dluhy přesahují 

hodnotu pozůstalosti, je majetek poměrně rozdělen mezi zůstavitelovy věřitele. 

Teprve po zaplacení dluhů dochází k realizaci závěti. Následný zůstatek je 

rozdělen pozůstalým podle Koránu.
477

 

 Právní důvod dědění je dán dědickým titulem, který reprezentuje zákon 

a závěť. Islámské právo nezná univerzální sukcesi tak, jak je vnímána 

                                            
473

 Korán 4:18.  

Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti vůli jejich; neutiskujte je jen 

proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve darovali, leda že by se dopustily zjevné 

hanebnosti. A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že 

cítíte odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké dobro. 
474

 Korán 4:7. 

Mužům náleží podíl z toho, co zůstavili rodiče a blízcí příbuzní, a ženám náleží podíl 

z toho, co zůstavili rodiče a blízcí příbuzní - ať již je toho málo, nebo mnoho - jako podíl určený. 
475

 Příkladem budiž irácký zákon č. 188/1959 o osobním statusu z 30. prosince 1959, který 

umožnil skrze závěti ovlivnit přechod majetku na dědice. Tato změna neměla dlouhého trvání, 

když byla roku 1963 odstraněna zákonem č. 11/1963. Zároveň byl svržen a popraven její autor 

Abd al-Karim Qasim, generál a vůdce převratu z roku 1958, který vedl k zániku irácké monarchie. 

OSINA, Petr. Islámské dědické právo. In: Ad Notam, 2012, roč. 18, č. 5, s. 10-13; NASIR, J. 

Jamal. The Islamic Law of Personal Status. 3rd ed. The Hague, London, New York: Kluwer Law 

International, 2002, s. 143. 
476

 SAYEDI, Sal. Dědictví podle islámu. In: Ad Notam, 1998, roč. 4, č. 6, s. 133-137. 
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 Tamtéž; obdobně také POTMĚŠIL, Jan. Šarī⁹a: Úvod do islámského práva. Praha: Grada, 

2012, s. 133. 
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v kontinentálním právním systému. Klade důraz na posloupnost zákonnou s tím, 

že skrze závěť může být pořízeno pouze do výše odpovídající třetině zanechaného 

čistého majetku. Zbylé dvě třetiny jsou rozdělovány na základě zákonné 

posloupnosti, tedy podle Koránu. Celá dědická posloupnost je rozpracována 

velice komplikovaně. O tom svědčí také skutečnost, že dědické právo je mnohdy 

vyčleňováno jako samostatná věda, což lze v jinak uceleném islámském právu 

považovat za výjimečné.
478

 

Zákonná posloupnost čítá celkem devět dědických skupin,
479

 a je 

postavena na Koránem předem vymezených fixních podílech, které náleží 

zákonným dědicům první třídy. Tito mají přednost i před nejbližšími příbuznými 

zůstavitele. U zákonné dědické posloupnosti je na první pohled zřejmý prvek 

ženské podřadnosti, což je vyjádřeno například tím, že mužským dědicům náleží 

zpravidla dvojnásobek toho, co dědicům ženským.
480

  

Charakteristickým znakem islámského dědického práva je snaha 

o potlačení dědění ze závěti. Ta je přitom omezena výhradně na pořizování 

odkazů a ustanovení správce pozůstalosti, případně poručníka. Správce 

pozůstalosti je nejen jejím vykonavatelem, ale též zástupcem nezletilých 

a nepřítomných dědiců. Jeho hlavní funkcí je rozdělení dědictví.
481

 

Závěť může být pořízena jak písemně, tak i ústně, avšak za přítomnosti 

dvou svědků.
482

 Co do obsahu je omezena dvěma základními pravidly, a sice že 

                                            
478
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 Podrobněji k jednotlivým dědickým skupinám srov. POTMĚŠIL, Jan. Šarī⁹a: Úvod do 
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odkaz nesmí být učiněn ve prospěch žádného zákonného dědice, a že nesmí 

překročit třetinu čistého výnosu z dědictví.
483

 V posledně zmíněném pak lze 

spatřit podobnost s omezením zakotveným v OZ 1950.
484

 Jelikož je 

upřednostňována platnost odkazů, mohou být nastíněné limity zvráceny dohodou 

dědiců, jejímž obsahem je vykonavatel závěti vázán. V případě, že mezi dědici 

nebude dosáhnuto shody, ve vztahu k první podmínce dojde k vyloučení 

odkazovníka, ve vztahu k druhé ke krácení odkazů tak, aby bylo docíleno 

stanovené třetiny.
485

 Ke snižování odkazů přitom nedochází proporčně, nýbrž 

podle komplikovaného systému zohledňujícího různé priority, nedohodnou-li se 

dědicové jinak. Snaha o zachování odkazu nicméně není bezbřehá. Jelikož šaría 

zakazuje sebevraždu, považuje se závěť, a tím i odkaz, za neplatnou, jestliže se 

zůstavitel sám úmyslně připraví o život. Neplatnost nastane také tehdy, zemře-li 

odkazovník dříve než zůstavitel. Naopak zemře-li po jeho smrti, avšak v době 

před přijetím odkazu, přechází právo na jeho dědice, u kterých již přijetí odkazu 

není vyžadováno.
486

 Nemá-li odkazovník zájem na přijetí odkazu, je mu 

umožněno jeho odmítnutí, které již nelze vzít zpět. Jedná se o testamentární 

výsadu, neboť u posloupnosti podle Koránu taková benevolentnost v dispozici 

s dědictvím není povolena.
487

 

Odkaz zakládá odkazovníku věcné právo, nikoli jen právní nárok za 

dědicem. Pokud se zůstavitel nachází ve stavu ohrožení života a učiní 

jednostranně nevýhodné právní jednání, například darování nebo propuštění 

otroka, v případě smrti se má za to, že se jednalo o odkaz. Jestliže však zůstavitel 

přežije, přihlíží se k původnímu jednání. Již pořízený odkaz může vzít zůstavitel 

zpět, resp. odvolat ho, a to buďto výslovně, nebo konkludentně tím, že předmět 

odkazu převede. 
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Ve vztahu k zúčastněným osobám platí, že beneficiantem nemůže být 

osoba, která zapříčinila smrt zůstavitele.
488

 Naproti tomu pořizovatel musí být 

zletilý
489

 a duševně způsobilý, tedy nikoli otrok. Zároveň je vyžadováno, aby 

v době pořízení závěti nebyl pod vlivem alkoholu nebo donucení. Ohledně peněz 

nebo majetku menší hodnoty může platně pořídit i člověk němý, a to 

prostřednictvím znaků a posunků.
490

 

Ve srovnání s českou právní úpravou je již na první pohled zřejmé, že se 

nejedná o zcela totožný institut, když odkaz islámského práva je náhražkou závěti. 

Taktéž je očividná zaostalost islámské úpravy, což se projevuje nejen v širokém 

omezení zůstavitelovy vůle ve vztahu k dispozici se svým majetkem mortis causa, 

ale také v pohlavně nerovném přístupu. Tyto rozdíly je nutno přisuzovat 

diametrálně odlišné kultuře postavené na jiných náboženských hodnotách. 

Islámské pojetí odkazu by tak v tuzemském právním prostředí nemohlo být 

životaschopné, a tudíž ani nelze doporučit jakoukoli inspiraci islámskou úpravou 

de lege ferenda. V opačném případě by byla česká právní úprava odkazu 

podrobena úpadku a návratu o desítky let nazpět. 

 

4.2. Odkaz v Polsku 

Polské dědické právo je upraveno v poslední čtvrté knize občanského 

zákoníku z roku 1964,
491

 přičemž odkaz zaujímá místo v jejím třetím dílu. Na 

rozdíl od české právní úpravy polské dědické právo rozlišuje dva typy odkazu, 

a sice odkaz běžný (zapis zwykły)
492

 a vindikační (zapis windykacyjny).
493

 Obě 

varianty směřují k tomu, aby odkazovník získal právní nárok na předmět odkazu, 

a odlišují se zejména způsobem jejich pořízení, jakož právními účinky spojenými 
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se smrtí zůstavitele. Ten přitom co do výběru vhodného typu odkazu není ve své 

vůli limitován, a proto může ve prospěch jediné osoby pořídit jak běžný, tak 

i vindikační odkaz, případně obtížit splněním běžného odkazu toho, v jehož 

prospěch učinil odkaz vindikační.
494

 

 Běžný odkaz lze zřídit v rámci posledního pořízení, přičemž zákon pro 

vyhotovení běžného odkazu nepředepisuje konkrétní formu. S běžným odkazem 

jsou spjaty obdobné následky jako s odkazem českým, neboť i ten vede ke vzniku 

nového závazkového vztahu mezi odkazovníkem, který vystupuje v pozici 

věřitele,
495

 a osobou odkazem obtíženou, která je naopak odkazovníkovým 

dlužníkem. I zde tím pádem dochází k porušení univerzální sukcese.
496

 

Odkazovník, kterým může být každá dědicky způsobilá osoba, fyzická 

i právnická, dokonce i sám dědic,
497

 neodpovídá za dluhy zůstavitele. Splnění 

odkazu se odkazovník může zpravidla domáhat bezprostředně po smrti 

zůstavitele. Tomu je však umožněno okamžik dospělosti odkazu, a tím i jeho 

vymahatelnost, ovlivnit připojením podmínky nebo časové doložky.
498

 Správné 

posouzení okamžiku dospělosti je přitom zcela zásadní, neboť nárok na splnění 

odkazu dle čl. 981 k. c. podléhá pětileté promlčecí lhůtě, jež počíná běžet právě 

dnem vymahatelnosti odkazu.
499

 Dopadá-li odkaz na více dědiců, podílí se na jeho 

splnění všichni zatížení dědici, a to poměrně ve vztahu k velikosti jejich 

dědických podílů. 

 V případě běžného odkazu věci určité musí být odkázaná věc součásti 

pozůstalostního majetku ke dni smrti zůstavitele, jinak se k odkazu nepřihlíží.
500
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Jedná-li se o odkaz věci určitého druhu, měl by obtížený přihlédnout k potřebám 

odkazovníka a poskytnout mu plnění střední kvality.
501

 

 Vindikační odkaz byl do polského občanského zákoníku přijat na základě 

novely z roku 2011 a jedná se tak stále o relativně nový institut.
502

 Význam 

vindikačního odkazu je možno spatřit hlavně v tom, že odkazovník nenabývá 

smrti zůstavitele pouze obligační nárok za dědicem, nýbrž rovnou vlastnické 

právo k předmětu odkazu.
503

 Tím je odkazovníku poskytnuto silnější postavení 

v případě vymáhání věci. Na druhou stranu vindikační odkazovník je spolu 

s dědici solidárně odpovědný za pozůstalostní dluhy, a to až do výše hodnoty 

odkazu podle stavu ke dni zůstavitelovy smrti.
504

 Proto je odkazovníku poskytnuta 

šestiměsíční lhůta k učinění prohlášení o přijetí nebo odmítnutí odkazu. Tato lhůta 

je počítána od chvíle, kdy byl odkazovník o odkazu vyrozuměn. V případě jejího 

marného uplynutí nastávají účinky přijetí odkazu. 

Vindikační odkaz lze pořídit pouze ve vztahu k zákonem taxativně 

vymezenému okruhu věcí, a to výhradně ve formě notářsky vyhotovené veřejné 

listiny. Vindikačně tak mohou být odkázány pouze věci určité, převoditelná 

majetková práva, podnik nebo hospodářství, právo užívání nebo věcné 

břemeno.
505

 Všechny ostatní věci, včetně peněz, jsou z odkazu vyloučeny. 

 Vindikační odkaz nelze zatížit lhůtou nebo podmínkou; objeví-li se tyto 

omezení v odkazovém pořízení, není k nim přihlédnuto.
506

 Výjimku představuje 

situace, kdy by bez omezení nebylo možné vindikační odkaz provést. V takovém 

případě je s odkazem nakládáno, jako by šlo o běžný odkaz. 
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 S ohledem na skutečnost, že odkazovník nabývá vlastnické právo 

k předmětu vindikačního odkazu již smrtí zůstavitele, je odkaz považován za 

neúčinný, jestliže předmět odkazu v tomto rozhodném okamžiku nepatřil 

zůstaviteli. Totožně je tomu i u odkazu práva užívání nebo věcného břemene, 

jestliže do majetku zůstavitele ke dni smrti nespadala věc, od které jsou tyto práva 

odvozena. V tomto ohledu se jedná o projev zásady nemo plus iuris ad alium 

transferre potest quam ipse habet.
507

 

 Vedle odkazů zákon výslovně umožňuje i zřízení pododkazů. Ty se 

posuzují podle ustanovení o běžném odkazu.
508

 Odkazovníku je nicméně 

umožněno vyhradit si jejich splnění až do doby splnění odkazu. 

 Při komparaci s českou úpravou je vidno, že odkaz běžný je s nepatrnými 

odchylkami obdobou odkazu českého, kdežto odkaz vindikační o. z. zcela 

postrádá. Jeho absenci nicméně nelze vnímat jako nedostatek. Úprava dědického 

práva má směřovat hlavně ku prospěchu prosté veřejnosti, a tudíž by měla být 

především stručná a srozumitelná. S touto myšlenkou však případné komplikování 

úpravy o odkaz vindikační nekoresponduje. Je otázkou na kolik by laická 

veřejnost dokázala mezi oběma druhy odkazu rozlišovat. Odhlédnout nelze ani od 

zatížení pozůstalostního řízení, neboť v případě nejasností by stála tíha posouzení 

skutečného záměru zůstavitele na soudním komisaři; v tomto směru lze kvitovat 

polskou úpravu vindikačního odkazu postavenou na formě notářského zápisu. 

Obdobnými úvahami se již zabývala superrevizní komise při projednávání 

Vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937,
509

 přičemž s jejím názorem 

o nadbytečnosti vindikačního odkazu se, s poukazem na shora uvedené důvody, 

lze ztotožnit i dnes. Polský odkaz by se však mohl stát inspirací pro českou 

úpravu ze zcela jiného důvodu, a sice pro svou jednoduchost. Zatímco polská 

úprava dvou druhů odkazů je obsažená v devatenácti článcích, česká úprava 

jednoho druhu odkazu zaujímá ustanovení dvakrát tolik. Tím se však stává pro 
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právního laika nepřehlednou, a tedy případné kroky ve stopách polského vzoru by 

jistě stály za zvážení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

ZÁVĚR 

 Cílem rigorózní práce bylo seznámit se s odkazem, předestřít jeho význam 

v našem právním prostředí a především učinit závěr o kvalitě soudobé právní 

úpravy, jakož o jeho užitečnosti pro právní praxi. Odkaz je institut dědického 

práva, z jehož základního pojetí myšlenkově vychází. Podstatu dědického práva 

dnes reprezentuje autonomie zůstavitelovy vůle v rámci svobodného nakládání se 

svým majetkem mortis causa. Jelikož je upřednostňováno dědění ze závěti před 

děděním ze zákona, lze hovořit též o právu zůstavitele svobodně si povolat dědice 

prostřednictvím závěti. Ovšem, jak svým obsahem práce dokládá, vždy tomu tak 

nebylo. V minulosti právo pojímalo rozdílný přístup, a to především od roku 1964 

do konce roku 2013. Odlišné pojetí bylo zapříčiněno hlavně tehdejší ideologií, 

která se upínala k omezování soukromého vlastnictví a tím logicky i k omezování 

dědění jako takového, což se v té době promítlo také do restriktivního přístupu 

k odkazu. 

 V průběhu historického vývoje dědického práva se bylo možno setkat 

nejen s odkazem tak, jak je vnímán dnes, ale také s fideikomisem a rodinným 

svěřenstvím. Za nejstarší z uvedených institutů je přitom považován právě odkaz. 

Jeho podstatu představuje pohledávka odkazovníka za osobou odkazem 

obtíženou, kterou je nejčastěji dědic. Jedná se o zůstavitelovo právní jednání, 

kterým zakládá právo na vydání určité věci či zřízení práva, aniž by byl 

obmyšlený povinen aktivně se podílet na jeho dluzích. V tomto ohledu jde 

o významný institut pro zachování zůstavitelovy skutečné vůle. 

Na rozdíl od odkazu, který byl za dob starověkého Říma přísně formální, 

fideikomis byl odrazem ryzí neformálnosti, a jako takový umožňoval obdařit 

i osoby, které byly z účasti na civilním odkazu vyloučeny. Důsledkem toho byla 

jeho rychle rostoucí popularita a s tím spojená potřeba právní regulace. Tato 

skutečnost vedla k tomu, že se fideikomis stal právně vynutitelným, čímž se 

významově přiblížil odkazu, s nímž nakonec i splynul. Dnes lze jeho pozůstatky 
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spatřit ve svěřenském nástupnictví, které je vybudováno právě na základech 

historického fideikomisu. 

 Prvopočátky právní úpravy odkazu jsou zaznamenány v právu římském, 

které mělo propracovaný systém rozlišující čtyři druhy odkazu, a sice odkaz 

vindikační, damnační, sinendi modo a precepční. I přes jeho nesmírné kvality byl 

římskoprávní legát překonán obecným zákoníkem občanským, který svou 

zevrubnou úpravu založil výhradně na myšlence odkazu damnačního. Právem lze 

období po roce 1811 považovat za zlatou éru odkazu. Z obecného zákoníku 

občanského poté vycházel vládní návrh československého občanského zákoníku 

z roku 1937, jež se po dlouhých sedmdesáti pěti letech stal vzorem pro úpravu 

odkazu novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Na Vládní návrh 1937 

bohužel již nenavázaly dva následující soukromoprávní kodexy. Občanský 

zákoník č. 141/1950 Sb. úpravu odkazu podstatně redukoval, když mu propůjčil 

pouhopouhé jedno ustanovení, přičemž bezprostředně následující občanský 

zákoník č. 40/1964 Sb. regulaci odkazu zcela vypustil. Za tohoto stavu soudní 

judikatura dospěla k závěru, podle něhož případné odkazy sdílely osud, jako 

kdyby šlo o dědění konkrétní věci. 

 Co se současné právní úpravy zprostředkované občanským zákoníkem č. 

89/2012 Sb. týče, je nutno podotknout, že mohla být vytvořena o něco málo 

precizněji a především jednodušeji, na což je v práci poukázáno jednak 

rozptýleně, jednak souhrnně v rámci úvah de lege ferenda. Identifikovány byly 

některé problémy, které lze překlenout novelizací zákona, popřípadě zaujetím 

správné interpretace, kterou se práce snaží předložit. V rámci výkladu o zřízení 

odkazu (podkapitola 3.1. Zřízení odkazu) bylo upozorněno na ryze zavádějící 

formulaci stavějící na rozlišování výrazů „nařídit“ a „přikázat“, což ve svém 

důsledku svádí k zbytečně přepjatému formalismu. Nejedná se však o jediný 

formulační nedostatek, když výkladové otázky vyvstávají i v souvislosti s jinými 

ustanoveními; příkladem lze dále uvést § 1694 o. z. (podkapitola 3.7. Úvahy de 

lege ferenda). Zcela opomenuta je pak regulace dopadu odkazu na institut 

společného jmění manželů, což je reflektováno v rámci podkapitoly věnované 
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odkazu věci určité (podkapitola 3.6.2. Odkaz věci určité). Nedostatky právní 

úpravy byly shledány také v případě kumulace odkazu a darování pro případ smrti 

(podkapitola 1.1. Odkaz versus darování pro případ smrti), jakož v neefektivně 

stanovené jednoroční lhůtě pro vznik budoucí právnické osoby povolané za 

odkazovníka (podkapitola 3.2. Subjekty odkazu).  Zcela zásadní pochybení 

představuje přechodné ustanovení § 3070 o. z., které může vést až k narušení 

právní jistoty a popření zůstavitelovy skutečné vůle (podkapitola 3.7. Úvahy de 

lege ferenda). Jako nepotřebné je hodnoceno ustanovení § 1622 o. z., které je 

zcela pohlceno úpravou zakotvenou v § 1620 odst. 2 o. z., vedle něhož se tím 

pádem stává nadbytečným (podkapitola 3.4. Nabytí odkazu). V rámci 

jednotlivých kapitol bylo upozorněno také na gramatické chyby objevující se 

v § 1616 odst. 1 (podkapitola 3.6.3. Odkaz pohledávky), § 1626 odst. 2 a § 1631 

o. z. (podkapitola 3.3.3. Práva dědice vyhradivšího si soupis), jakož na nevhodně 

užitou terminologii v případě odvolání odkazu pohledávky (podkapitola 3.5. 

Zánik odkazu). Přesto však lze s čistým svědomím říci, že znovunavrácení odkazu 

do českého právního řádu bylo celkově krokem vpřed, který jistě ocení nejen 

zůstavitel, ale také mnozí pozůstalí. I v dnešní době se tak jedná o užitečný institut 

sloužící potřebě běžných lidí. Proto je nezbytné, aby právní úprava odkazu byla 

vedena směrem jednoduchosti a srozumitelnosti, na což by zákonodárce nikdy 

neměl zapomínat; v tomto ohledu budiž vzorem polská právní úprava. 

 Ve vztahu k aplikovaným výzkumným metodám lze pozitivně hodnotit 

využití metody komparace, která příhodně poukázala na rozdíly mezi 

jednotlivými instituty dědického práva a ruku v ruce s metodou historickou 

předložila srovnání právní úpravy odkazu v přelomových etapách historického 

vývoje. Zpětně je možno poukázat i na správně zvolený postup od obecného ke 

konkrétnímu, neboť bez obecných znalostí institutu osvojených si již v počátcích 

práce, by se šlo jen stěží vypořádat s konkrétní a mnohdy podrobnou úpravou 

obsaženou v jednotlivých kodexech. 
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NÁZEV PRÁCE, ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

Odkaz v dědickém právu 

Abstrakt 

 Předložená práce pojednává o právní úpravě starobylého a současně 

staronového institutu dědického práva, a to odkazu. Odkaz byl v českém právním 

prostředí do 60. let minulého století považován za tradiční institut dědického 

práva, jež zůstaviteli umožňoval široké možnosti pořízení se svým majetkem 

mortis causa. Účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jeho regulaci 

vypustil, z právního povědomí veřejnosti zcela vymizel. Problematika odkazu 

však začala být znovu aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, 

neboť přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo k návratu odkazu do 

českého právního řádu. Specifikem odkazu je, že narušuje univerzální sukcesi, 

která je pro dědické právo jinak naprosto typická. 

Hlavním cílem práce je zhodnotit institut odkazu a učinit závěr o kvalitě 

soudobé právní úpravy, jakož o jeho užitečnosti pro právní praxi. Sekundárním 

cílem je poté seznámit čtenáře s odkazem a vymezit jeho pozici v našem právním 

prostředí. Pro samotný výklad je zvolen postup od obecného ke konkrétnímu, což 

koresponduje s obsahovým rozvržením práce. V první části je nabídnuta analýza 

odkazu jako celku a jeho odlišení od klasického dědění, jakož od institutu 

fideikomisu, příkazu a darování pro případ smrti, se kterými je v praxi snadno 

zaměnitelný. Následuje historický exkurs, který mapuje vývoj odkazu od dob 

římského práva až po úpravu pro naše území stěžejními soukromoprávními 

kodexy. V druhé půli je práce zaměřená na současnou právní regulaci, která je 

doplněna kritikou ve formě úvah de lege ferenda. Navzdory vytčeným 

nedokonalostem současné právní úpravy je dovozeno, že se jedná o vysoce 

přínosný institut s tím, že jeho znovunavrácení do českého právního řádu bylo 

krokem dobrým směrem. V závěru práce je stručně předestřena polská a islámská 

právní úprava odkazu. Za účelem osvětlení vztahů s jinými instituty dědického 
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práva, jakož porovnání úprav nacházejících se ve stěžejních kodexech, je hojně 

využívána výzkumná metoda komparace, která je doplněná o metodu historickou. 
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THESIS TITLE, ABSTRACT, KEY WORDS 

Legacy in law of succession 

Abstract 

 The present thesis discusses the legislation of an ancient and new-old 

institute of inheritance law, legacy. Legacy was in the Czech legal environment in 

the 60‘s of the last century as a traditional institute of inheritance law, allowing 

the testator wide opportunities of acquiring his property mortis causa. With the 

effectiveness of the Civil Code No. 40/1964 Coll., that released its regulation, 

completely disappeared from the public's legal awareness. The topic of the legacy 

became recurrent in connection with the recodification of private law, because 

adoption of Civil Code No. 89/2012 Coll. caused a return of legacy to the Czech 

law. The specificity of the legacy is its disruption with universal succession, 

which is otherwise typical for inheritance law.  

The main objective of the thesis is to evaluate the legacy and to conclude 

about the quality of the current legislation and its usefulness for legal practice. 

The secondary objective is to acquaint readers with the legacy and define its 

position in the legal environment. For the interpretation is chosen a procedure that 

goes from general to specific, which corresponds to the content layout of the 

thesis. The first part of the thesis deals with an analysis of the legacy as a whole 

and its differentiation from classical inheritance as well as from the fideikomis as 

a command and donation in a case of death, with which it is easily 

interchangeable. This is followed by a historical excursion, which maps the 

development of the legacy from the Roman law period through the legislation for 

our territory key, private-law codes. The second half of the thesis is focused on 

legal regulation, which is complemented by criticism in the form of considerations 

de lege ferenda. Despite of the imperfections of current legislation is legacy 

a highly beneficial institute, and its re-introduction into the Czech legal system 

was a step in a good direction. At the end is briefly explained the Polish and 
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Islamic law version of legacy. In order to elucidate the relations with other 

institutes of inheritance law, as well as the comparison of the key codes, is widely 

used the research method of comparison, supplemented by a historical method. 
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Legacy, inheritance law, testament 


