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1 Úvod 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá tématem dědického práva, se kterým se 

dříve či později ve svém životě setká téměř každý jedinec, přesněji pak závětí, která je 

jedním ze dvou nejstarších dědických titulů, a zároveň jediným z pořízení pro případ 

smrti, které na našem území ustálo veškeré sociální i kulturní změny, a nebylo z právního 

řádu v žádné z historických kapitol vývoje na našem území vypuštěno. 

Dědické právo je v současné době tématem aktuálním a diskutovaným, a to 

z důvodu, že s účinností občanského zákoníku 89/2012 Sb., tedy od 1. 1. 2014, doznalo 

celé řady změn. Současná právní úprava přebírá některé principy občanského zákoníku 

z roku 1964, které doplňuje principy a instituty novými, ne zřídka inspirovanými 

obecným zákoníkem občanským z roku 1811. Třebaže nebyly převzaty z obecného 

zákoníku občanského veškeré principy dědického práva, stále se jedná o největší 

inspirační zdroj současné právní úpravy, a to spolu se zahraničními úpravami, především 

Německa, Švýcarska či Itálie. Některé otázky však stále nejsou uspokojivě vyřešeny, a 

proto je tedy nutné obracet se při výkladových problémech na judikaturu, vzniklou 

především za předchozích právních úprav, která je v oblasti dědického práva velmi 

obsáhlá.  

Práce si tedy dává za cíl podrobně analyzovat tento soukromoprávní institut a 

upozornit na jeho nedostatky, a to jak z hlediska jeho historického vývoje, tak především 

z hlediska v současné době účinné právní úpravy dle občanského zákoníku. V dnešním 

globálním světě, kdy jsou jednotlivé právní řády sebou vzájemně ovlivněny, nelze 

vynechat stručný exkurz do právní úpravy jedné ze sousedních zemí, kterou byla česká 

úprava rovněž inspirována, tedy do právní úpravy německé. 

Nejdříve se práce věnuje stručnému úvodu do dědického práva a vysvětlení 

základních pojmů, které se k dědickému právu, a tedy i k závěti vztahují. Poté se již práce 

věnuje jednotlivým podmínkám nabytí dědictví dle občanského zákoníku a přechodu 

pozůstalosti na dědice. Dále je v práci zařazena kapitola stručně popisující zákonnou 

dědickou posloupnost. Pozornost je následně věnována zbývajícím pořízením pro případ 

smrti.  

Protože závěť je bezesporu jedním z nejstarších dědických titulů, jehož vývoj 

doznal v průběhu dějin velkých změn, nelze v první části práce opomenout alespoň krátký 
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historický exkurz stručně popisující historický vývoj tohoto soukromoprávního institutu 

nejprve v římském právu, které na našem území platilo ve středověku, následně v úpravě 

ABGB a středním občanském zákoníku. Podstatnou součástí historického úvodu je 

kapitola věnovaná úpravě závěti v zákoně č. 40/1964 Sb., který na našem území 

v mnohokrát novelizované podobě platil téměř 50 let.  

Těžištěm práce je následující kapitola, věnující se právní úpravě závěti 

v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., která se podrobně zabývá formami závěti, 

podmínkami jejího pořízení i ostatními zákonnými ustanoveními se závětí souvisejícími. 

Na závěr práce je řazeno srovnání české právní úpravy s právní úpravou Německé 

spolkové republiky, kterou se česká úprava ve velké míře inspiruje. 
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2 Obecně k dědickému právu  

2.1 Základní pojmy dědického práva 

Právní úprava dědického práva je zařazena v Hlavě III, části třetí občanského 

zákoníku. Dědické právo patří mezi absolutní majetková práva, což znamená, že působí 

erga omnes, tedy vůči každému.1 Toto zařazení komentuje Viktor Knapp, který uvedl, že 

„toto místo dědického práva není odůvodněno jen jeho absolutní povahou, ale i 

sounáležitostí a bezprostřední obsahovou návazností na věcná práva i na rodinné právo 

zařazené před ně.“2  

Základním ustanovením na úrovni ústavního pořádku, týkajícím se dědického 

práva je čl. 11 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že dědění se zaručuje. 

Jedná se o právo, které řeší přechod práv a povinností zůstavitele po ztrátě 

způsobilosti být nositelem práv a povinností, tedy ztrátě právní subjektivity, která nastává 

smrtí člověka. Vzhledem k tomu, že smrtí končí svéprávnost, a tudíž i způsobilost 

nakládat se svým majetkem a plnit povinnosti s tím spojené, je nutné vyřešit otázku, co 

bude se jměním zůstavitele po jeho smrti. Dle Roučka, Sedláčka se jedná o „souhrn 

právních předpisů o přechodu majetkových poměrů zemřelé osoby na osoby jiné“3.  

Přestože občanské zákoníky z let 1950 a 1964 neobsahovaly přesnou definici 

dědického práva, právní teorie rozlišuje dědické právo v subjektivním a objektivním 

smyslu. V objektivním smyslu chápe dědické právo jako soubor norem, které upravují 

přechod práv a povinností zůstavitele na jeho na jiné subjekty a právní vztahy, které při 

                                                 

1 Ustanovení § 976 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

2 https://www.epravo.cz/top/clanky/uprava-dedickeho-prava-v-novem-obcanskem-zakoniku-78510.html. 

 

3 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl III. Praha. Codex Bohemia. 1937. str. 7. 

ISBN 80-85963-60-4. 

 

https://www.epravo.cz/top/clanky/uprava-dedickeho-prava-v-novem-obcanskem-zakoniku-78510.html
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tomto přechodu vznikají. Na druhou stranu v subjektivním smyslu je dědickým právem 

oprávnění určitého subjektu stát se dědicem po zůstaviteli4. 

V dnes účinném občanském zákoníku již však lze nalézt definice dědického práva, 

když § 1475 OZ popisuje dědické právo jako právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl 

z ní. Dle některých autorů se nicméně jedná o definici nepřesnou, když nezohledňuje fakt, 

že k nabytí pozůstalosti je rovněž nutné pravomocné rozhodnutí soudu, nestačí pouze 

dědické právo, které je jen titulem k nabytí pozůstalosti5. 

Pro lepší pochopení je zde nutné vysvětlit základní pojmy, které se prolínají celým 

dědickým právem. Jedná se o pojmy dědictví, dědic a pozůstalost, jejichž definice se 

naposledy objevila v ABGB. Ten v § 531 definoval pozůstalost jako souhrn práv a 

závazků zemřelého, pokud se nezakládají na poměrech pouze osobních. Dědické právo v 

§ 532 ABGB definoval jako výlučné právo ujmutí se držby celé pozůstalosti nebo její 

části určené v poměru k celku. Dnes jsou pojmy dědictví a pozůstalost, na rozdíl od právní 

úpravy OZ 1950 a 1964, chápány jako pojmy odlišné. 

Dle občanského zákoníku, komu náleží dědické právo, je dědicem a pozůstalost 

ve vztahu k dědici je dědictvím6. Pozůstalost je pak definována jako celé jmění 

zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako 

dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci7. Například právo na bolestné se tedy 

obecně nedědí, bylo-li ovšem již přiznáno nebo uplatněno u soudu, bude do pozůstalosti 

spadat, což je významnou novinkou v právní úpravě občanského zákoníku. Toto pravidlo 

je do právního řádu zavedeno § 1475 odst. 2 OZ, jedná se o speciální úpravu s ohledem 

na § 2009 OZ, dle kterého smrtí dlužníka či věřitele právo omezené na jeho osobu zaniká. 

Pokud tedy bude dědicem jediná osoba, jedná se v případě dědictví a pozůstalosti o pojmy 

                                                 

4 LAVICKÝ, P., HANDRLICA J. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. sv. I. str. 3. ISBN 

978-80-7400-529-9. 

 

5 LAVICKÝ, P., HANDRLICA J. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. sv. I. str. 3. ISBN 

978-80-7400-529-9. 

 

6 Ustanovení § 1475 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

7 Ustanovení § 1475 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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totožné. V případě, že dědiců je více, bude pozůstalost rozdělena a část připadající na 

jednotlivého dědice je dědictvím ve vztahu právě k tomuto jednotlivému dědici. Co se 

týká pojmu dědic, občanský zákoník jej neužívá pouze pro osobu, které již dědictví bylo 

potvrzeno rozhodnutím soudu, ale rovněž pro presumptivního dědice, který má stále ještě 

možnost dědictví odmítnout.  

2.2 Základní principy dědického práva 

Současná právní úprava je založena na celé řadě principů, které se prolínají celým 

dědickým právem. 

Základním principem dědického práva je princip zachování hodnot. Zůstavitel byl 

subjektem mnohých, zejména majetkových práv, jejichž osud je třeba po jeho smrti 

upravit. Tento princip tedy vyjadřuje jakousi kontinuitu mezi předky a potomky, kdy 

práva a povinnosti, do kterých vstoupil zůstavitel, jeho smrtí nezanikají, nýbrž 

kontinuálně přecházejí na jeho potomky nebo jiné osoby jím určené. 

Dědické právo je dále založené na principu univerzální sukcese, tedy že dědic 

vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele, pokud jeho smrtí nezanikly, a u kterých 

není uplatněn zvláštní režim právního nástupnictví. Do těchto práv a povinností vstupuje 

v plném rozsahu, není tedy rozhodující, zda o nich byl informován. Na dědice rovněž 

přecházejí dluhy zemřelého. Dědic za dluhy odpovídá plně8, na rozdíl od minulé právní 

úpravy, kdy se jednalo pouze o omezenou odpovědnost.9 Dědic má ovšem k dispozici 

institut výhrady soupisu, což při jeho včasném uplatnění znamená, že dluhy přecházejí na 

dědice, stejně jako za minulé právní úpravy, pouze do výše nabytého majetku. 

Významným rozdílem je, že zatímco za minulé právní úpravy často docházelo 

k zatajování významnějšího majetku, který nebyl předmětem evidencí, ze strany dědiců, 

                                                 

8 Ustanovení § 1704 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. „Neuplatní-li dědic výhradu soupisu, 

hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Neuplatní-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele 

společně a nerozdílně.“  

 

9 Ustanovení § 470 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. „Dědic odpovídá do výše ceny nabytého 

dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly 

zůstavitelovou smrtí.“ 

 



6 

 

a toto nemělo významnějších důsledků, dnes nepravdivý soupis pozůstalosti znamená, že 

uplatněná výhrada soupisu nemá pro dědice, který toto nepravdivé prohlášení podal, 

právních účinků, a na dědice přechází dluhy zůstavitele bez omezení jejich výše10. 

Občanským zákoníkem je poskytována ochrana věřitelům před dlužníky dědice, 

a to pomocí institutu odloučení pozůstalosti. Věřitel, který osvědčí obavu z předlužení 

dědice, totiž může dle § 1709 OZ navrhnout soudu, aby byla pozůstalost spravována jako 

oddělené jmění, a to před právní mocí usnesení o potvrzení nabytí dědictví, neboť po něm 

dojde ke splynutí majetku zděděného s ostatním majetkem dědice. V praxi toto ovšem dle 

názoru autorky povede k problémům, neboť ne vždy je možné, prokázat obavu 

z předlužení dědice, a bude záviset pouze na úvaze soudu. Další problémy mohou nastat 

v případě, že dědiců je více a předlužen je pouze jediný z nich. Literatura se v tomto 

případě kloní k faktu, že odloučení pozůstalosti by v takovém případě povoleno být 

nemělo.11 

Významnou změnou, co se týče odpovědnosti dědiců za dluhy je, že zatímco za 

právní úpravy OZ 1964 se mezi dědici jednalo o dílčí odpovědnost za dluhy, dnes se jedná 

o odpovědnost solidární. 

Dále se v dědickém právu uplatňuje zásada, že nikdo nemůže být nucen přijmout 

dědictví proti své vůli, je tedy zcela na volbě dědice zůstavitele, zda dědictví přijme či 

nikoliv.  

I nadále pak platí ohledně celého dědického práva zásada rovnosti dědiců, tedy že 

není možné jednoho z dědiců zvýhodnit či znevýhodnit z důvodu jeho pohlaví, rasy, či 

náboženského vyznání.  

Účinností občanského zákoníku pak došlo k rozšíření principu autonomie vůle, a 

to rozšířením dědických titulů o dědickou smlouvu a dále znovuzavedením institutů 

odkazu a dovětku. Stále je ale tento princip omezen principem familiarizace, který dostal 

                                                 

10 Výhrada soupisu musí být uplatněna do jednoho měsíce od dne, kdy byl dědic o této možnosti vyrozuměn. 

Pro její uplatnění je nutné, aby došlo k soupisu pozůstalostního majetku (v jednoduchých případech může 

být nahrazen společným prohlášením dědiců). Odpovědnost dědice je poté limitována cenou nabytého 

dědictví, která se skládá z obvyklých cen všech věcí a aktiv, které dědic z pozůstalosti nabyl. 

 

11 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., Občanský zákoník: komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2014. 

Sv. IV. Str. 592. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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vyjádření v institutu nepominutelného dědice a jeho ochrany, třebaže v menším rozsahu 

než tomu bylo za účinnosti OZ 1964. 

Dědické právo jistě ovlivňuje rovněž zásada ingerence veřejné moci při nabytí 

dědictví, která je zakotvena v § 1690 OZ a má za cíl nalezení dědice s nejlepším dědickým 

právem, dále zajistit splnění zůstavitelovy vůle, ochranu osob, které nemají plnou 

způsobilost k právním úkonům či urovnat spory mezi dědici.12 

Dále lze zmínit absolutní povahu dědického práva, jelikož právu stát se dědicem 

odpovídá závazek všech nerušit toto dědické právo (srov. výše kapitola 2. 1. str. 3). 

Občanský zákoník navíc sleduje také princip ochrany věřitelů, jelikož dědici bez 

uplatněné výhrady soupisu odpovídají za splnění dluhů zůstavitele.13 Tato zásada je 

inspirována právem německým, kdy dle § 1967 BGB dědic také odpovídá za závazky 

z pozůstalosti. 

 

 

                                                 

12 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., Občanský zákoník: komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2014. 

Sv. IV. Str. XXVII. ISBN 978-80-7478-579-5. 

 

13 Ustanovení § 1704 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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3 Pozitivní a negativní předpoklady vzniku dědického práva 

dle zákona č. 89/2012 Sb. 

Pro nabytí dědictví je třeba, aby byly splněny určité předpoklady či podmínky 

nabytí dědictví, mezi které patří smrt zůstavitele, existence pozůstalosti, způsobilý dědic, 

dědický titul svědčící dědici a přijetí dědictví. Tyto podmínky budou rozebrány 

v následujících podkapitolách. 

3.1 Smrt zůstavitele 

Jak již z logiky věci vyplývá, smrt člověka je základním předpokladem dědické 

univerzální sukcese14 a zahájení řízení o pozůstalosti (u svěřenského nástupnictví je 

ovšem dále nutné uplynutí určitého času, určeného závětí). Bez splnění této podmínky 

není možné toto řízení zahájit. Po smrti člověka oznámí matriční úřad tuto skutečnost 

soudu příslušnému k řízení o pozůstalosti, který usnesením řízení o pozůstalosti zahájí 

(ledaže by již bylo zahájeno dříve na návrh toho, kdo si činí právo na pozůstalost jako 

dědic).15 Ustanovení § 26 OZ uvádí, že smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou 

vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem. Na základě ohledání těla 

je lékařem se specializovanou způsobilostí dle § 84 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování vystaven list o prohlídce 

zemřelého. Náležitosti listu o prohlídce zemřelého stanoví příloha vyhlášky č. 297/2012 

Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání 

místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o 

úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky. Smrt člověka bude tedy ve většině případů prokázána 

úmrtním listem, který je vystaven matrikou právě na základě listu o prohlídce zemřelého, 

a je vydán osobě, která na tomto prokáže právní zájem, osobě žijící se zemřelým ve 

společné domácnosti nebo tomu, kdo je vypravitelem pohřbu. Dále zde ale existují i méně 

                                                 

14 Ustanovení § 1475 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. „Pozůstalost tvoří celé jmění 

zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo 

uplatněny u orgánu veřejné moci“. 

 

15 Ustanovení § 137 a § 138 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
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časté případy prohlášení člověka za mrtvého (za místo jeho smrti platí to, kde naposledy 

pobýval živý16).  

Úmrtní list vyhotoví matriční úřad v místě, kde fyzická osoba zemřela či kde byla 

nalezena. V případě úmrtí člověka v cizině vždy vydá tuzemský úmrtní list Úřad městské 

části Brno – střed, který je takzvanou zvláštní matrikou dle § 42 zákona č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Tento úřad 

vydá tuzemský úmrtní list na základě žádosti a předložení cizozemského úmrtního listu a 

dokladu o tom, že zemřelá osoba je státním občanem České republiky. Pokud osoba 

zemřela v dopravním prostředku, je příslušným k zápisu její smrti a vydání úmrtního listu 

matriční úřad ve správním obvodu místa, kde byla vyložena.17 

Dalším ze způsobů, kterým může být prokázána smrt člověka, je rozsudek soudu. 

V některých případech, kdy se smrt člověka jeví jako jistá a není možné provést analýzu 

jeho ostatků (např. při letecké havárii či při potopení lodi), prohlásí soud člověka za 

mrtvého i bez návrhu. Soud poté v rozhodnutí určí den, který platí za den smrti (§ 26 odst. 

2 OZ). Tento den se bude zpravidla shodovat se dnem, kdy došlo k uvedené události. 

Dále autorka zmiňuje řízení, při kterém nepřichází v úvahu jeho zahájení bez 

návrhu, a sice návrhu osoby, která má na tomto prohlášení právní zájem (demonstrativní 

výčet těchto osob je uveden v § 66 odst. 2 OZ).18 Jedná se konkrétně o řízení o prohlášení 

člověka za nezvěstného. K tomuto prohlášení musí být naplněny podmínky, aby člověk 

opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a nebylo známo, kde se zdržuje.19  

Člověka je dále možné prohlásit za mrtvého, a to rovněž na návrh osoby, která na 

tomto má právní zájem. Pokud již byl člověk prohlášen za nezvěstného, a existují-li 

                                                 

16 Ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

17 Ustanovení § 10 odst. 1,2,3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 

18 Zde se ovšem nabízí otázka, jak se vypořádat se situací, kdy smrt člověka se jeví jako jistá, nicméně 

nebude zde nikdo s naléhavým právním zájmem na jejím určení. V tomto případě by autorka prosazovala 

spíše řešení, aby po uplynutí určité doby mohl být člověk prohlášen za mrtvého na základě návrhu 

kohokoliv, případně i bez návrhu. 

 

19 Ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
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pochybnosti o tom, že ještě žije, lze jej prohlásit za mrtvého nejdříve po uplynutí pěti 

počítaných let, které uplynou od konce roku, v němž došlo k prohlášení za nezvěstného. 

Pokud ovšem soudně za nezvěstného prohlášen nebyl, je možné jej za splnění výše 

uvedených podmínek prohlásit za mrtvého nejdříve uplynutím sedmi let od konce roku, 

kdy se objevila zpráva, ze které lze usuzovat, že byl ještě naživu. Zjistí-li se následně, že 

uvedená osoba je stále naživu, nepřihlíží se k prohlášení za mrtvého, neobnovuje se ale 

manželství ani registrované partnerství, které tímto prohlášením zaniklo.20 Člověka, který 

v době svého zmizení nedovršil osmnácti let, však nelze prohlásit za mrtvého před 

uplynutím roku, v němž uplyne dvacet pět let od jeho narození. Po uplynutí tří let je pak 

možné prohlásit za mrtvou osobu, která se stala nezvěstnou v důsledku události, při které 

bylo ohroženo na životě více osob.21 Tyto tři roky se rovněž počítají od konce roku, kdy 

se objevila poslední zpráva, ze které lze usuzovat, že byl při této události člověk stále 

naživu. Příslušným soudem k prohlášení za mrtvého je poslední obecný soud člověka, 

který má být za mrtvého prohlášen, příslušným matričním úřadem je pak Úřad městské 

části Praha 1. 

V případě smrti více osob, které by po sobě mohly vzájemně dědit, je v § 27 OZ 

formulována vyvratitelná právní domněnka, že všechny tyto osoby zemřely současně, a 

proto po sobě vzájemně nedědí.22 

3.2 Existence pozůstalosti 

Dalším z předpokladů nabytí dědictví je existence pozůstalosti. Tento pojem již 

byl vysvětlen ve druhé kapitole této práce, proto je zde vhodné pouze ve zkratce uvést, 

že se jedná o celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho 

osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.23 

                                                 

20 Ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

21 Ustanovení § 73 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

22 Srov. ustanovení § 1479 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

23 Ustanovení § 1475 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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Nejedná se přitom jen o práva osobností, ale i o práva majetková, která ale na dědice 

nepřecházejí dědickou univerzální sukcesí, např. životní pojištění či závazky 

z pracovních smluv. Taková práva se v řízení o pozůstalosti neprojednávají.24  

 

3.3  Způsobilý dědic 

Existence způsobilého dědice je třetí podmínkou dědické sukcese. Podmínky, 

které musí potencionální dědic splnit, budou v této kapitole po stručném úvodu 

rozebrány. 

Dle § 1475 odst. 3 OZ je dědicem ten, komu náleží dědické právo. Nestačí ovšem, 

aby zůstavitel určitou osobu za dědice povolal pořízením pro případ smrti nebo aby jí 

svědčila zákonná posloupnost. Vzhledem k tomu, že dědické právo vychází ze zásady, že 

nikdo nemůže být nucen přijmout dědictví, je zde vždy nutné, aby se dědic nezřekl 

dědického práva smlouvou se zůstavitelem. Dědic dále nesmí být nezpůsobilý, nesmí 

dojít k jeho vydědění zůstavitelem v případě nepominutelného dědice (a to ze zákonných 

důvodů uvedených v § 1646 odst. 1 OZ či z důvodu, že se jedná o dědice nezpůsobilého 

dědit, jak stanoví § 1646 odst. 2 OZ). To platí i pro případ jeho opomenutí v závěti nebo 

přímo o závěti negativní v případě zákonného dědice.  

Co se týče dítěte již počatého, ale nenarozeného, stanoví zákon vyvratitelnou 

domněnku, že se narodilo živé, pokud to vyhovuje jeho zájmům, může se tedy stát 

dědicem. Pokud by se ale živé nenarodilo, bude se na něj hledět, jako by nikdy nebylo.25 

                                                 

24 Pozůstalost je tvořena jměním, které zanechal zůstavitel v okamžiku smrti, avšak jen takovým, které je 

způsobilé přejít na dědice. Tato způsobilost je dána povahou daného majetkového práva. Některá 

ustanovení občanského zákoníku upravují přechod určitých práv jinak než děděním. Jedná se např. o osobní 

služebnost, která, nebyla-li rozšířena na dědice, zaniká smrtí oprávněného (uvedená v § 1302 odst. 1 OZ), 

zánik správy, která zaniká smrtí správce (uvedený v § 1444 OZ), právo odvolat dar pro nouzi, které 

nepřechází na dárcovy dědice (uvedeno v § 2070 OZ), dále např. práva uvedena v § 1308 OZ, § 2009 OZ, 

§ 2714, 2742, § 2810 atd. Naopak dle OZ na dědice některá práva přecházejí, např. právo odvolat dar pro 

nevděk (uvedeno v § 2074 OZ), výhrada předkupního práva (uvedeno v § 2142 OZ), práva z nájmu 

(uvedena v § 2221 OZ), dále např. práva uvedena v § 2135, § 2142, § 2282, § 2743, § 1009, §1092, atd. 

 

25 Ustanovení § 25 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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3.4 Dědický titul 

Dědické tituly vyjmenovává OZ v § 1476. Jsou jimi kromě závěti rovněž zákonná 

posloupnost a nově také dědická smlouva. O těchto institutech bude pojednáno dále 

v samostatných kapitolách, přičemž dědit je možné z více titulů souběžně. Pokud není 

zákonného dědice, je možné, aby se dědici ze zákona stali též odkazovníci, a to podle 

hodnoty odkazů, jak stanoví § 1633 odst. 1 OZ. Jako na zákonného dědice se hledí také 

na stát v případě, že nedědí žádný dědic, třebaže § 1634 OZ stanoví, že dědictví připadne 

státu, pokud nedědí žádný dědic ani dle zákonné posloupnosti. Stát má poté stejné 

postavení jako dědic s uplatněnou výhradou soupisu. Dovětek dědickým titulem není, 

neboť jím není ustanoven dědic pozůstalosti či poměrného podílu k ní.26 

3.5 Zřeknutí se dědického práva 

Právní úprava OZ 1964 tento institut vůbec neobsahovala z důvodu, že byla 

založena na zásadě, kdy se nikdo nemůže vzdát svých práv, která mohou vzniknout teprve 

v budoucnu. Existovaly zde však snahy o tzv. rodinné smlouvy, kterými se zůstavitel 

pokoušel vyřešit případné problémy, které by mohly ve vztazích mezi dědici vzniknout. 

Problémem ovšem bylo, že tyto smlouvy nebyly právně závazné a po smrti zůstavitele 

nezřídka docházelo k jejich porušování27. Proto je zavedení institutu zřeknutí se práva 

vítanou novinkou v občanském zákoníku. Nicméně je třeba říci, že se nejedná o zcela 

nový institut v našem právním řádu, znaly ho již obecný zákoník občanský i OZ 1950. 

Tento právní institut je tedy upraven v § 1484 OZ. Dle tohoto ustanovení je možné 

se dědického práva předem zříci smlouvou se zůstavitelem ve formě veřejné listiny. 

Forma veřejné listiny již není vyžadována pro zrušení práv a povinností z této smlouvy, 

nicméně z hlediska právní jistoty lze i v tomto případě formu notářského zápisu 

doporučit. Toto zřeknutí je účinné i vůči potomkům (včetně těch, kteří při uzavření 

smlouvy ještě nežili), pokud tomu tak být nemá, je nutné toto ve smlouvě výslovně 

                                                 

26 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., Občanský zákoník: komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2014. 

Sv. IV. Str. XXVIII. ISBN 978-80-7478-579-5. 

 

27 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 46. ISBN 

978-80-7400-266-3. 
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upravit. Zřekne-li se někdo dědického práva, platí toto zřeknutí i ve vztahu k právu na 

povinný díl. Naopak zřekne-li se někdo práva na povinný díl, nezříká se tím práva 

z dědické posloupnosti. Zákon pak dle odstavce druhého zmiňovaného ustanovení rovněž 

počítá s možností, že je možné zříci se dědického práva ve prospěch jiné osoby.  

Smlouvu o zřeknutí se dědického práva uzavírá vždy potencionální dědic pouze 

se zůstavitelem. Není možné, aby ji uzavřel s jiným potencionálním dědicem, v jehož 

prospěch se dědického práva zříká (může ale ve smlouvě stanovit, ve prospěch koho se 

dědického práva zříká, toto zřeknutí však platí jen tehdy, stane-li se tato osoba opravdu 

dědicem, jak stanoví OZ v § 1484 odst. 2). Rovněž není možné, aby se jedinou smlouvou 

potencionální dědic zřekl dědického práva po více zůstavitelích, vždy bude zapotřebí 

samostatná listina. Není ovšem vyloučeno, aby zřeknutí se dědického práva bylo vtěleno 

do dědické smlouvy. 

OZ u této smlouvy neupravuje žádné zvláštní podmínky, které by zůstavitel a 

osoba zříkající se dědického práva museli splňovat, dovozuje se tedy, že smlouvu může 

uzavřít jakákoliv osoba, která je plně svéprávná. V případě, že je některá ze stran omezena 

ve své svéprávnosti, uzavírá za ni tuto smlouvu opatrovník, v případě plně nesvéprávného 

nezletilého pak zákonný zástupce.28 

Tato smlouva ve formě požadovaného notářského zápisu bude uložena v Evidenci 

právních jednání pro případ smrti, kterou vede Notářská komora ČR. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o majetkový převod, není možné, aby se případní 

věřitelé osoby, která se dědického práva zříká, dovolávali relativní neúčinnosti tohoto 

právního úkonu.29 

3.6 Vydědění 

S výjimkou tzv. vydědění mlčky a po právu, které je upraveno v § 1651 odst. 2 

OZ, předpokládá vydědění na rozdíl od dědické nezpůsobilosti aktivní jednání 

                                                 

28 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 47. ISBN 

978-80-7400-266-3. 

 

29 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 46. ISBN 

978-80-7400-266-3. 
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zůstavitele. Tímto jednáním je nepominutelný dědic z práva na povinný díl zcela 

vyloučen či je jeho podíl omezen. 

Vydědit může zůstavitel pouze své nepominutelné dědice, tedy své potomky a 

nedědí-li, pak jejich potomky. Nedožije-li se ovšem vyděděný potomek smrti zůstavitele, 

pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou z dědického práva samostatně vyloučeni. Za 

nepominutelného dědice se považuje rovněž osvojenec zůstavitele a nasciturus, narodí-li 

se živý.30 

Pro zodpovězení otázky, zda místo vyděděného potomka mohou dědit jeho 

potomci, je důležité, zda se vyděděný potomek dožije smrti zůstavitele. Pokud tomu tak 

je, poté dle § 1646 odst. 2 OZ, v případě že zůstavitel neprojeví jinou vůli, nedědí ani 

jeho potomci. Naopak pokud vyděděný potomek zemře dříve než zůstavitel, vydědění se 

na jeho potomky nevztahuje. 

Výčet důvodů umožňujících vydědění uvádí OZ v § 1646 odst. 1 a jedná se o 

výčet taxativní.31 Mezi tyto důvody patří neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, 

neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele, odsouzení pro trestný čin spáchaný za 

okolností, které svědčí o zvrhlé povaze nepominutelného dědice a vedení trvale 

nezřízeného života. Dále OZ uvádí, že je možné vydědit i nepominutelného dědice, který 

je zadlužen či si počíná tak marnotratně, že zde existuje obava, že pro své potomky 

nezachová povinný díl. V tomto případě ale povinný díl vždy připadne potomkům 

nepominutelného dědice, případně jejich potomkům.32 

Co se týče jednotlivých důvodů vydědění, tak k neposkytnutí potřebné pomoci 

v nouzi se požaduje, aby se zůstavitel skutečně ocitl v nouzi (zde se nemusí jednat jen o 

nouzi finanční, ale rovněž o zdravotní problémy, psychické problémy či problémy 

způsobené např. přírodními katastrofami – povodně atd.), dále se o těchto potížích 

                                                 

30 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013-. Velké komentáře. 

Str. 414. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

31 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 1. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2214/2002. 

 

32 Ustanovení § 1647 zákona č. 89/2101 Sb., občanského zákoníku. 
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zůstavitele musí potomek skutečně dozvědět a musí mít objektivně možnost zůstaviteli 

svou pomoc poskytnout. 

Druhý z důvodů, tedy zda potomek neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem, 

jaký by projevovat měl, je vždy nutné posoudit z více hledisek. Jedná se o objektivní 

pohled, tedy jaký zájem je ze strany potomka běžné očekávat. Rovněž se zde zohledňuje, 

zda nezájem o zůstavitele nepramenil z nezájmu zůstavitele o potomka. Ze subjektivního 

hlediska se poté zkoumají zvyklosti té určité rodiny. Je totiž možné, že v jedné rodině se 

za zájem považuje setkání každý týden, zatímco v jiných rodinách, které například žijí 

daleko od sebe, se za opravdový zájem považuje setkání dvakrát ročně. V této souvislosti 

je vhodné zmínit závěry judikatury, která dovodila, že tento důvod vydědění je naplněn i 

v případě, že potomek sice projevuje o zůstavitele zájem, nicméně způsobem, který 

neodpovídá řádnému chování potomka k rodiči či prarodiči.33 

Třetí důvod vydědění již na rozdíl od právní úpravy OZ 1964 nevyžaduje, aby byl 

nepominutelný dědic odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu v době trvání nejméně 

jednoho roku, vzhledem k tomu, že existovaly případy, kdy byl trestný čin z pohledu 

zůstavitele bezvýznamným, avšak bylo možné ho zneužít jako důvod vydědění. 

V současné právní úpravě se již tedy nemusí jednat o úmyslný trestný čin, ale tento trestný 

čin musí svědčit o zvrhlé povaze nepominutelného dědice. Určitým vodítkem, zda určitý 

trestný čin svědčí o zvrhlé povaze pachatele, mohou být přitěžující okolnosti, uvedené v 

§ 42 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.34 

Pro splnění čtvrtého z důvodů vydědění, tedy vedení trvale nezřízeného života, je 

zapotřebí, aby nepominutelný dědic vedl život, který odporuje dobrým mravům a tento 

život vedl trvale, tedy s určitou kontinuitou a dlouhodobostí, po které již nebude zpravidla 

možné vrátit se do normálního běžného života. Není nutné, aby tento způsob života 

vyvolával veřejné pohoršení, musí se ale příčit dobrým mravům.35 Za dobré mravy pak 

                                                 

33 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006. 

 

34 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 16. ISBN 

978-80-7400-266-3. 

 

35 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 13. 4. 1929, sp. zn. Ry 1 921/28. 
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judikatura považuje „souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v 

historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, 

jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních“.36 

Na existenci obavy, že z důvodu nezodpovědného chování potomka v majetkové 

oblasti zůstane potomkům nepominutelného dědice méně, než kolik by činil jejich 

povinný díl, reaguje poslední z důvodů vydědění upravený v § 1647. Tento důvod byl 

dříve upraven v obecném zákoníku občanském, úprava OZ 1964 jej neobsahovala. 

Důležité zde je, že povinný díl nepominutelného dědice musí vždy zdědit jeho potomci. 

Pokud by potomky nepominutelný dědic neměl, pak zřejmě není možné tento důvod pro 

vydědění použít.37 

Pokud některý z nepominutelných dědiců svým chováním naplnil některý 

z důvodů vydědění a v závěti byl nikoliv omylem opomenut, hledí se poté na toto 

opomenutí jako na vydědění mlčky a po právu dle § 1651 OZ. Ani takový nepominutelný 

dědic pak nemá právo na povinný díl. 

Za vydědění ovšem není možné považovat situaci, kdy byl nepominutelný dědic 

v závěti opomenut, aniž by naplnil nějaký z výše uvedených důvodů vydědění.38 

3.7 Dědická nezpůsobilost 

Osoba, která se má stát dědicem po zůstaviteli, musí dále splňovat podmínku, že 

nesmí být z dědického práva vyloučena. Na rozdíl od vydědění zde není nutné aktivní 

jednání zůstavitele, nýbrž dědická nezpůsobilost (incapacitas) nastává ze zákona, tedy ex 

lege. Osoby nezpůsobilé nemohou obecně nabýt dědictví, zůstavené jim testamentem, a 

to i přesto, že toto povolání je platné a úplné.39 Toto ovšem neplatí, pokud jim byl čin, 

                                                 

36 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 7. 200, sp. zn. 33 Odo 115/2001. 

 

37 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 18. ISBN 

978-80-7400-266-3. 

 

38 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 20. 6. 1923, sp. zn. R I 536/23. 

 

39 HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromého práva římského. Díl 2. 7. upr. vyd. Bratislava: 

Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1929. Str.517. 
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kvůli kterému byly z dědického práva vyloučeny, zůstavitelem výslovně prominut. O 

dalších výjimkách bude pojednáno níže. 

Občanský zákoník přejímá dva důvody vyloučení z dědického práva, které byly 

uvedeny v OZ 1964 a přidává k nim další dva důvody, týkající se manžela a rodiče 

zůstavitele. Právě naplněním některého z důvodů, které OZ zmiňuje, vzniká u 

potencionálního dědice subjektivní dědická nezpůsobilost. 

 Objektivní nezpůsobilost je u fyzické osoby spojena se způsobilostí mít práva a 

povinnosti a u osoby právnické s momentem právní subjektivity.40 

Prvním z důvodů, pro který je osoba z dědického práva vyloučena, je dopuštění 

se činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo 

manželu.41 Došlo tedy k rozšíření počtu osob, neboť OZ 1964 uváděl pouze manžela, děti 

a rodiče. Nyní se jedná o osoby příbuzné se zůstavitelem v přímé linii.42 Vzhledem 

k tomu, že na rozdíl od úpravy obsažené v OZ 1964 občanský zákoník nově uvádí, že 

postačí čin povahy úmyslného trestného činu, je zřejmé, že tohoto činu se může dopustit 

např. i osoba, která není trestně odpovědná. Nebylo-li v trestním řízení týkajícím se 

uvedeného trestného činu vydáno rozhodnutí, posoudí to, zda došlo k dědické 

nezpůsobilosti sám pozůstalostní soud jako předběžnou otázku (pokud mu zůstavitel tento 

čin výslovně neprominul)43. 

V této souvislosti se autorce jeví jako zajímavé zmínit případ Riggs v. Palmer, 

rozhodovaný ve Spojených státech v roce 1889. Zde vnuk, který byl dědicem ze závěti 

téměř veškerého dědečkova majetku tohoto svého dědečka ze strachu, že by závěť mohl 

změnit, zavraždil. Dle tradičního kontinentálního práva je tímto činem automaticky a bez 

                                                 

40 Pro úplnost se odkazuje na znění § 1478 OZ, dle kterého lze za dědice či odkazovníka povolat i 

právnickou osobu, která má teprve vzniknout. Tato právnická osoba je způsobilým dědicem nebo 

odkazovníkem, pokud vznikne do 1 roku po smrti zůstavitele. 

 

41 Ustanovení § 1481 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

42 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., Občanský zákoník: komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2014. 

Sv. IV. Str. 26. ISBN 978-80-7478-579-5. 

 

43 Ustanovení § 135 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 
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pochyb z dědictví vyloučen, americké soudy (při zohlednění toho, že se zde úprava 

dědické nezpůsobilosti teprve utvářela) ovšem uvedly argument, že vnuk byl již potrestán 

dle norem trestního práva, a že jeho vyloučení z dědictví by bylo vlastně druhým 

potrestáním za stejný trestný čin.44 Třebaže se nakonec soud přiklonil spíše k zásadě, že 

nikdo nemůže profitovat ze svého protiprávního jednání, a s tímto názorem autorka práce 

souhlasí, jedná se o zajímavý argument, vztahující se k tomuto důvodu vyloučení 

z dědického práva. 

Dále OZ v § 1481 jako důvod dědické nezpůsobilosti uvádí zavrženíhodný čin 

proti zůstavitelově poslední vůli, a to zejména, pokud někdo zůstavitele k projevu 

poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle překazil, nebo poslední vůli 

zatajil, zfalšoval, podvrhl či úmyslně zničil, ledaže by mu tento čin zůstavitel výslovně 

prominul. 

Nově pak OZ zavádí v § 1482 odst. 1 dědickou nezpůsobilost manžela, pokud 

v den zůstavitelovy smrti probíhá řízení o rozvod, které bylo zahájeno na návrh 

zůstavitele z důvodu, že manžel se vůči zůstaviteli dopustil domácího násilí. Manžel je 

takto vyloučen z dědického práva ovšem pouze jako zákonný dědic, toto vyloučení se 

vztahuje pouze na zákonnou posloupnost. Protože je ale možné, že skutečnosti uvedené 

v návrhu by se ukázaly jako nepravdivé, pokud by řízení o rozvod proběhlo, počítá se zde 

s určitou ingerencí pozůstalostního soudu, jehož úkolem je zkoumat, zda se skutečnosti 

uváděné v návrhu opravdu zakládají na pravdě, jinak by mohlo docházet ke zneužití 

tohoto ustanovení. 

Dále je dle § 1482 odst. 2 OZ vyloučen z dědického práva rodič, který byl zbaven 

rodičovské zodpovědnosti proto, že její výkon zneužíval či z vlastní viny závažným 

způsobem zanedbával. Rovněž toto ustanovení se vztahuje pouze na zákonnou 

posloupnost a nedotkne se dědění z jiných titulů.  

3.8 Přijetí dědictví 

Poslední podmínkou, která ke vzniku dědického práva musí být splněna, je přijetí 

dědictví, tedy jeho neodmítnutí. 

                                                 

44 HORÁK, O., OSINA, P. Případ Riggs v. Palmer a jeho význam pro české (dědické) právo. Ad Notam 

1/2017, s. 18. ISSN 1211-0558. 
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3.8.1 Odmítnutí dědictví 

Odmítnout dědictví dle § 1485 OZ může dědic, který byl o svém dědickém právu 

vyrozuměn, a současně mu po poučení byla stanovena lhůta pro odmítnutí dědictví. Jedná 

se o jednostranné právní jednání, činěné po smrti zůstavitele. Toto odmítnutí se činí 

výslovně vůči soudnímu komisaři nebo soudu. Pokud potencionální dědic ve stanovené 

lhůtě jednoho měsíce (tří měsíců, pokud žije v zahraničí) ode dne, kdy byla osoba 

poučena o právu odmítnout dědictví a o jeho následcích, dědictví neodmítne, platí, že 

dědictví přijímá.45 Dědic, který dědictví odmítne, přestává být bez dalšího účastníkem 

řízení o pozůstalosti. Právo odmítnout dědictví lze v případě smluvního dědice vyloučit 

dědickou smlouvou. V případě nepominutelného dědice je pak možné podle § 1485 odst. 

1 OZ odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu. 

V případě, že dědic nechce čekat na marné uplynutí lhůty, je možné výslovně 

prohlásit před soudem, že dědictví neodmítá. Jako přijetí dědictví se také posuzuje 

situace, kdy se dědic dědictví již za běhu lhůty k odmítnutí dědictví ujme.46 Prohlášení o 

odmítnutí či neodmítnutí dědictví dle § 1489 odst. 2 nelze odvolat. 

V této souvislosti se jeví jako vhodné zmínit též speciální úpravu insolvenčního 

zákona, podle které dlužník, který je nachází v úpadku a na jehož majetek byl prohlášen 

konkurz, nemůže dle § 246 odst. 4 insolvenčního zákona odmítnout dědictví bez souhlasu 

insolvenčního správce. Takové odmítnutí by bylo právním úkonem neúčinným, a to ze 

zákona, bez nutnosti soudního rozhodnutí. Zařazení této zákonné úpravy lze jistě hodnotit 

kladně, není možné, aby pouze z vůle dlužníka docházelo ke krácení uspokojení věřitelů, 

pro což by zde byl poměrně velký prostor v případě absence takové úpravy. 

3.8.2 Vzdání se dědictví 

Pokud dědici dědictví neodmítnou, mohou mezi sebou uzavřít dle § 1490 odst. 1 

OZ dohodu, kdy se jeden z dědiců vzdá svého dědictví ve prospěch ostatních dědiců. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvoustranné právní jednání, je zde podmínka, že dědic, 

                                                 

45 KONDROVÁ, Martina. Odmítnutí dědictví, zřeknutí se dědického práva a vzdání se dědictví jako 

staronové instituty dědického práva po rekodifikaci. Ad Notam 1/2014, s. 5. ISSN 1211-0558. 

 

46 Ustanovení § 1489 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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v jehož prospěch se jiný dědictví vzdává, musí s tímto souhlasit, jinak se k takovému 

právnímu jednání nepřihlíží. Zde se nabízí otázka, judikaturou dosud nevyřešená, zda 

účast dědice v pozůstalostním řízení vzdáním se dědického práva končí. Autorka se kloní 

k názoru, že účelem institutu je vzdání se svého podílu a vůle již dále do dělení 

pozůstalosti nezasahovat. Dle autorky tedy účast dědice, který se takto svého dědictví 

vzdal, v pozůstalostním řízení končí.47 

3.9 Nabytí dědictví 

Nabytí dědictví dle § 1670 OZ vždy potvrzuje soud, který jej potvrdí osobě, jejíž 

dědické právo bylo prokázáno. 

V případě, že dědické právo není dědicem uplatněno ve lhůtě, která je stanovena 

soudem, nastává situace, kdy dědické právo dědici sice nezaniká, nicméně se k němu 

nepřihlíží. Totéž platí o dědickém právu neznámého dědice a dědice neznámého pobytu, 

za které prohlášení, zda dědictví přijímají, nemůže učinit ani ustanovený opatrovník.48 

Dále je nutné poukázat na situaci, kdy právo na dědictví uplatňuje více osob. V takovém 

případě dle § 1672 OZ odkáže soud toho z dědiců, jehož dědické právo se jeví jako slabší, 

aby své právo uplatnil žalobou. Pokud tato žaloba nebude podána, stejně jako 

v předchozím případě dědické právo dědici nezaniká, nýbrž se k němu nepřihlíží. 

Na závěr této kapitoly je nutné zmínit se o okamžiku, kdy dědic nabývá dědictví. 

Právní úprava OZ 1964 stanovila, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele, přičemž 

okamžik vzniku dědického práva nikterak nespecifikovala. Naproti tomu v dnes účinném 

občanském zákoníku nalezneme ustanovení § 1479, které jasně stanoví, že dědické právo 

vzniká smrtí zůstavitele. Musíme ale vycházet ze zásady úřední ingerence, podle které 

dědictví nabývá pouze dědic, kterému je dědictví soudem pravomocně potvrzeno. Z výše 

uvedeného lze dovodit, že dědické právo je zde pouze titulem k nabytí dědictví, který 

musí být soudně potvrzen. Účinky ovšem nastávají zpětně ke dni vzniku dědického práva, 

tedy ke dni smrti zůstavitele. Specifikům svěřenského nástupnictví je věnována kapitola 

7.3.2.3. 

                                                 

47 Srov. ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

 

48  Ustanovení § 1671 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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4 Dědické tituly obecně 

Mezi dědické tituly řadí občanský zákoník mimo závěti dále rovněž opětovně 

zařazenou dědickou smlouvu (o těchto dvou institutech společně hovoříme jako o 

pořízení pro případ smrti) a samozřejmě zákon, tedy zákonnou posloupnost. O dědické 

smlouvě a zákonné posloupnosti bude ve stručnosti pojednávat tato kapitola. Rovněž 

bude zmíněn odkaz, který sice mezi dědické tituly řazen není, má k nim ale svým 

způsobem relativně velmi blízko, a to i přes svou v zásadě závazkovou povahu. 

Dědickým titulem se tedy rozumí objektivním právem stanovený předpoklad dědění, 

který spolu se skutečnostmi týkajícími se konkrétního případu umožňuje přechod práv a 

povinností ze zůstavitele na jeho dědice. Na druhou stranu pořízení pro případ smrti 

definuje § 1491 OZ jako závěť, dědickou smlouvu a dovětek, která mají ovšem jako 

dědické tituly různou sílu.49 Systematika práce respektuje její zaměření na závěť, nikoliv 

sílu dědických titulů. 

4.1 Dědická smlouva 

Dědická smlouva je právním institutem, který byl z našeho právního řádu vyřazen 

v roce 1951 a opětovně zaveden právě občanským zákoníkem účinným od 1. 1. 2014. 

Dědickou smlouvu znal již obecný zákoník občanský, nicméně ten její uzavření 

povoloval pouze mezi manželi či snoubenci. Její podoba v OZ je tedy jednou z novinek, 

které občanský zákoník zavádí. Důvodová zpráva poté uvádí jako hlavní inspirační zdroj 

současné úpravy dědické smlouvy švýcarskou právní úpravu.50 

Funkce i význam dědické smlouvy je posílen tím, že ji Nařízení o dědictví zařadilo 

vedle závěti a společné závěti mezi pořízení pro případ smrti.51 Znovuzavedením institutu 

                                                 

49 Srov. ustanovení § 1673 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

50 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013-. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 280. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

51 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., Občanský zákoník: komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2014. 

Sv. IV. Str. 204. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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dědické smlouvy je posílena pořizovací volnost v dědickém právu, protože nyní má 

zůstavitel mimo závěti i tuto možnost, jak o svém majetku rozhodnout.  

Jedná se o dvoustranné či vícestranné právní jednání, kdy jednou ze stran je vždy 

zůstavitel, druhou poté osoba, která má dědictví či odkaz nabýt. Co se týče vícestranných 

právních jednání, je jistě možné, aby ve smlouvě figurovalo více dědiců. Sepsání dědické 

smlouvy více zůstaviteli zřejmě není vyloučeno, nicméně nelze to v žádném případě 

doporučit, zejména z důvodu, že by dědická smlouva poté hrála svou roli ve více 

pozůstalostních řízeních.52 Na rozdíl od závěti musí být dědická smlouva uzavřena 

výhradně ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu53, jak stanoví § 1582 odst. 2 

OZ. Notář, který dědickou smlouvu sepíše, má vždy povinnost zanést tuto smlouvu do 

Evidence právních jednání pro případ smrti, vedené Notářskou komorou České republiky. 

Podobně jako závěť, i dědickou smlouvu může uzavřít pouze osoba způsobilá pořizovat. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu, vztahují se na ni i obecná ustanovení týkající 

se závazků. Platí tedy, že smlouvu není možné jednostranně zrušit, pokud tak není ve 

smlouvě uvedeno nebo pokud tak nestanoví zákon. Obecná úprava týkající se závazků 

platí též pro podmínky, příkazy a doložky uvedené ve smlouvě. 

Dědická smlouva je dědickým titulem nejsilnějším, její přednost před závětí se 

dovozuje z faktu, že se jedná o dvoustranné právní jednání, které není možné pouze 

jednostranně změnit, pokud tak není ve smlouvě stanoveno. Zůstavitel tak svému dědici 

či odkazovníku zřizuje výsadní a téměř neodvolatelné postavení.54 Přednost dědické 

smlouvy před zákonem je pak zřejmá, vzhledem k tomu, že se jedná o projev vůle 

zůstavitele. Ustanovení § 1673 odst. 1 OZ pak stanoví, že „Proti dědici, který se opírá 

o dědickou smlouvu nepopřenou co do pravosti, se k podání žaloby odkáže každý dědic 

ze závěti nebo dědic zákonný“, z čehož vzhledem ke skutečnosti, že soud vždy k podání 

                                                 

52 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 86. ISBN 

978-80-7400-266-3. 

 

53 Ustanovení § 3026 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

54 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., Občanský zákoník: komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2014. 

Sv. IV. Str. 205. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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žaloby odkáže dědice, jehož dědický titul se zdá být slabším55, může rovněž vyplývat 

zákonodárcův záměr upřednostnit dědickou smlouvu před ostatními dědickými tituly. 

Dědická smlouva může být uzavřena i o jednotlivých věcech, náležejících 

zůstaviteli, nikdy však ne o celém zůstavitelově majetku. Jak stanoví § 1585 odst. 1 OZ, 

čtvrtina pozůstalosti vždy musí zůstat volná, aby s ní zůstavitel mohl naložit podle své 

zvlášť projevené vůle. Není ovšem vyloučeno, aby i pro tuto zbývající čtvrtinu povolal 

stejného dědice, musí tak ale učinit například závětí. 

Náležitosti dědické smlouvy může obsahovat rovněž smlouva o manželském 

majetkovém režimu. Dle § 718 odst. 2 OZ lze takovou smlouvou uspořádat poměry pro 

případ zániku manželství smrtí a taková smlouva o manželském majetkovém režimu se 

poté považuje také za smlouvu dědickou. 

Závěrem lze podotknout, že ačkoliv zákonodárcem byly vzbuzovány určité naděje 

ohledně širokého využití tohoto institutu, jedná se o dědický titul nejméně používaný, což 

je jistě způsobeno nejednoznačnou právní úpravou i malým povědomím neprávnické 

veřejnosti o tomto institutu. Bude zřejmě tedy zapotřebí judikatury, která by 

nejednoznačná ustanovení vyložila. Snad poté by se reálná využitelnost tohoto institutu 

mohla zvýšit. 

4.2 Zákonná posloupnost 

Dědění ze zákona nastupuje vždy v případě, že zůstavitel po sobě nezanechal 

závěť ani nesepsal s dědici dědickou smlouvu (případně tímto jednáním nepokryl celou 

svou pozůstalost). Zákonná posloupnost se použije také v situaci, že zůstavitel sice závěť 

či dědickou smlouvu zanechal, nicméně stále ještě zůstává část pozůstalosti, která těmito 

právními jednáními vyčerpána nebyla. Ve vztahu k ostatním dědickým titulům se tedy 

zákonná posloupnost užije subsidiárně. 

Dále se zákonná posloupnost užije v případech, že dědicové povolaní 

zůstavitelem dědictví odmítli, nebo v situaci, kdy zůstavitel sice pořízení pro případ smrti 

sepíše, nicméně toto bude shledáno neplatným nebo se k němu nebude přihlížet. 

Zároveň § 1633 odst. 2 OZ upravuje situaci, že osoba, která nabyla dědictví proto, 

že dědic povolaný dědickou smlouvou či závětí nemohl či nechtěl dědit, splní ostatní 

                                                 

55 Ustanovení § 170 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 
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nařízení zůstavitele. Toto neplatí pouze v případě, že by to bylo zůstavitelem výslovně 

vyloučeno nebo by se vztahovalo pouze k osobě původního povolaného dědice. To se i 

vzhledem k zásadě respektování vůle zůstavitele dá jistě pochopit, jelikož zůstavitel dal 

jasně najevo, jak si přeje, aby bylo s jeho majetkem naloženo. 

Jedná se o právní institut, který je založen na příbuzenství k zůstaviteli, a to ve 

významu právním, nikoliv biologickém (například osvojenec tedy může být zákonným 

dědicem). Úkolem zákonné posloupnosti je, aby se v případě, že zůstavitel nezanechá 

pořízení pro případ smrti, pozůstalost dostala osobám, které byly zůstaviteli nejblíže. 

V tomto případě neuvažujeme pouze o nejbližším stupni příbuzenství, ale rovněž o 

blízkosti faktické, tedy například u nesezdaného páru. 

Z důvodu, že úmyslem zákonodárce bylo snížení počtu odúmrtí (tedy pozůstalostí 

připadajících státu), došlo s účinností občanského zákoníku k rozšíření dědických tříd na 

šest, oproti čtyřem, jak bylo upraveno v OZ 1964 v jeho znění účinném od 1. 1. 1992 (od 

počátku účinnosti OZ 1964 do 1. 1. 1992 byly dědické třídy pouze tři). Zákon č. 115/2006 

Sb., o registrovaném partnerství pak zavedl stejná práva pro pozůstalého partnera jako 

pro manžela. Není přitom možné, aby dědily společně osoby z různých dědických tříd, 

osoba z určité dědické třídy vždy dědí pouze v případě, že nedědí nikdo z dědické třídy 

předcházející. Toto je odrazem parentálního systému. 

V první dědické třídě dle § 1635 OZ dědí manžel zůstavitele a jeho děti. Tyto 

osoby pozůstalost dědí rovným dílem. V případě, že některé z dětí nedědí, dědí pak 

rovným dílem jeho děti, případně vzdálenější potomci (tzv. právo reprezentace).56 

V případě, že zůstavitel nemá potomky, kteří by mohli dědit, pak není možné, aby v první 

dědické třídě dědil pouze manžel. Ten může v této dědické třídě nabýt vždy nejvíce jednu 

polovinu pozůstalosti (pokud by dědil on a jeden potomek), v opačném případě bude 

manžel dědit až ve druhé třídě dědiců.57 Jedinou výjimkou je ustanovení § 1490 OZ, kdy 

by bylo možné, aby se potomek zřekl svého podílu ve prospěch manžela zůstavitele. 

V tomto případě by tedy manžel v první dědické třídě dědil celou pozůstalost. 

                                                 

56 § 1635 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

57 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C. H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 98. ISBN 

978-80-7400-266-3. 
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Pokud nedědí zůstavitelovi potomci, pak ve druhé třídě dědiců dle § 1636 OZ dědí 

zůstavitelův manžel, rodiče a dále osoby, které žily se zůstavitelem nejméně po dobu 

jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a o domácnost pečovaly, případně 

byly odkázány výživou na zůstavitele. Zde není důležitá skutečnost, že zůstavitel před 

svou smrtí dlouhodobě pobýval v nemocnici, pokud před jeho hospitalizací osoby 

podmínky splňovaly.58 V tomto případě osoby dělí rovným dílem, manžel zůstavitele ale 

vždy dědí nejméně jednu polovinu pozůstalosti. Podobně jako v první třídě dědiců 

nemůže dědit pouze manžel, ve druhé třídě není možné, aby dědily pouze spolužijící 

osoby.59 V této dědické třídě se neuplatňuje právo reprezentace, podíl vždy připadá 

ostatním dědicům. 

Ve třetí dědické třídě dědí zůstavitelovi sourozenci, společně se spolužijícími 

osobami, které již byly popsány v minulém odstavci. V této situaci je dle znění § 1641 

OZ důležité, zda se jedná o sourozence plnorodého (má se zůstavitelem společné oba 

rodiče) nebo polorodého (společný je pouze jeden z rodičů).60 Plnorodému sourozenci by 

měl náležet dvojnásobný dědický podíl než sourozenci polorodému, a to z důvodu, že je 

se zůstavitelem příbuzný ze strany otce i ze strany matky. Princip reprezentace se zde 

stejně jako v první dědické třídě uplatní, pokud tedy nebudou dědit sourozenci, budou 

dědit jejich děti. Toto právo je nicméně omezeno pouze na první stupeň, dědit mohou 

pouze děti sourozenců, nikoliv už další potomci. 

V případě, že nedědí nikdo z předchozí třídy, pak ve čtvrté dědické třídě dědí 

prarodiče zůstavitele. Pokud některý z prarodičů již nežije, není důležité, zda již nežijící 

prarodič byl ze strany otce či ze strany matky a všichni zbylí prarodiče dědí stejným 

dílem. 

Novinkou je zavedení páté třídy dědiců, ve které dědí prarodiče rodičů zůstavitele. 

Vzhledem k tomu, že každý člověk může mít až osm praprarodičů, dochází zde 

                                                 

58 Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 21 Ok 44/52 (Rc 86/1952). 

 

59 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV.  Str. 394. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

60 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 395. 

ISBN 978-80-7400-266-3. 



26 

 

k rozdělení na linii ze strany matky a linii ze strany otce. Každá tato linie pak dědí rovným 

dílem, přesná část, která připadne jednotlivému praprarodiči je pak odvislá od toho, kolik 

párů praprarodičů v dané linii zůstavitele přežilo (resp. kolik praprarodičů přežilo 

v jednotlivé linii anebo je způsobilých dědit), přičemž prarodičům zůstavitelova otce 

připadá polovina dědictví a prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Dle § 1639 

odst. 2 pak platí, že „nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina 

druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. 

Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném 

poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo“. Využitelnost čtvrté 

a páté třídy dědiců je v současné době velmi nízká. 

Pokud nedědí osoby z žádné z předcházejících tříd, je zde poslední, šestá dědická 

třída, do které spadají děti dětí zůstavitelových sourozenců a děti prarodičů zůstavitele, 

tedy strýcové a tety, potažmo jejich děti. I v této skupině dědí každý dědic rovným dílem. 

Je třeba říci, že soud má pouze omezené možnosti, jak takto vzdálené příbuzné zůstavitele 

vypátrat, zpravidla je tedy nutné, aby se soudu tito příbuzní sami přihlásili. 

4.3 Závěť 

Vzhledem k tomu, že se jedná o téma práce, bude o závěti pohovořeno v patřičném 

rozsahu v následujících kapitolách. 
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5 Obecná charakteristika závěti a její význam 

5.1 Obecná charakteristika závěti 

Jak již bylo uvedeno výše, závěť, často označována jako testament, je spolu 

s dědickou smlouvou a dovětkem jedním z druhů pořízení pro případ smrti, které jsou 

upraveny v občanském zákoníku. Závěť je zmíněna v § 1476, § 1491, podrobněji je 

upravena v § 1494 až § 1581 OZ. Jedná se o nejstarší pořízení pro případ smrti a rovněž 

jediné pořízení, které na našem území přečkalo veškeré politické i sociální převraty a 

nebylo z našeho právního řádu nikdy vyřazeno, na rozdíl od dědické smlouvy či odkazu. 

Z tohoto důvodu je to stěžejní a spolu se zákonnou posloupností nejtradičnější institut 

dědického práva. 

5.2 Závěť, její význam a základní testovací principy 

Jelikož je smrt přirozeným koncem každého člověka, nastává zde logicky otázka, 

jak bude pro tento případ naloženo s jeho majetkem. V platném právu se stále více 

upřednostňuje zásada, že každý člověk by měl mít právo zvolit si již za svého života, co 

se po jeho smrti s věcmi náležícími do jeho vlastnictví stane, tedy zásada testovací 

svobody. Zároveň se tímto postupem v mnoha případech předejde zbytečným rodinným 

sporům o majetek, ke kterým dochází při dědění dle zákonné posloupnosti, ve kterých 

často dochází k situacím, kdy věc připadne do spoluvlastnictví dědicům, kteří se mezi 

sebou nemají zájem dohodnout a nezřídka následné problémy s rozdělením 

spoluvlastnictví musí řešit soudy. V případě závěti tedy nejenže si zůstavitel vybírá sám, 

koho obmyslí konkrétní částí svého majetku, ale zároveň se zde dá předpokládat, že toto 

udělá citlivě jako někdo znalý poměrů ve své rodině. 

Význam závěti spočívá v možnosti zůstavitele rozhodnout se sám, třeba i dle 

zásluh, chování či majetkových poměrů potencionálních dědiců, komu které části 

pozůstalosti připadnou. Pro lepší ilustraci si jistě lze představit situaci, kdy zůstavitel 

s pomocí jednoho ze svých potomků postaví dům, zatímco druhý potomek nejeví o dům 

zájem, případně i odmítne s jeho stavbou pomoci. Při dědění dle zákonné posloupnosti 

by se oba potomci stali stejným dílem spoluvlastníky domu, zatímco s pomocí závěti 

může zůstavitel projevit vůli, aby takto postavený dům připadl pouze jednomu z jeho 

potomků. Stejná situace pak nastává, když zůstavitel již za svého života věnuje nějakou 
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věc či finanční částku jednomu ze svých potomků. Toto je možné poté rovněž v závěti 

promítnout a nepovolat potomky jako dědice stejných hodnot. 

Se zásadou testovací svobody jakožto specifického projevu autonomie vůle 

souvisí druhá ze základních zásad dědického práva, a sice zásada vázanosti vůlí 

zůstavitele, tj. respekt ke smyslu závěti a k jejímu výkladu.61 Tato zásada, prostupující 

celým dědickým právem, se dále projevuje v § 1499 - § 1501, § 1506 či § 1509 OZ. Při 

výkladu závěti by se měl soud snažit co nejlépe interpretovat její jednotlivá ustanovení, 

takzvaně se vžít do role zůstavitele a pokusit se vyložit nejasná ustanovení závěti 

v souladu s jeho pravděpodobnou vůlí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

61 Ustanovení § 1494 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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6 Historie dědění ze závěti 

Vzhledem k tomu, že závěť je dědickým titulem, jehož tradice sahá až k raným 

stádiím římského práva, je jistě vhodné v této kapitole nastínit alespoň stručně její 

historické úpravy a její vývoj, a to již od úpravy v právu římském až do 31. 12. 2013, tedy 

do konce účinnosti OZ 1964. 

Třebaže ve všech níže zmíněných dobách bylo dědické právo předmětem právní 

úpravy, objevovaly se kritické hlasy poukazující na skutečnost udržení nerovnosti mezi 

lidmi (znesnadňování nabytí vlastnictví osobami nemajetnými) a zisk jmění bez práce.62 

6.1 Závěť v římském právu 

Již od počátků římského práva vystupovaly zákonná a testamentární posloupnost 

vedle sebe jako dva hotové instituty, přičemž již podle Zákona 12 desek byl důraz kladen 

na posloupnost testamentární. Pozůstalostí (hereditas)63 se rozumí soubor všech práv a 

závazků, které na dědice přecházejí na principu univerzální sukcese, což znamená, že 

dědic (heres ex asse v případě, že je to pouze jedna osoba, heredes ex parte, pokud se 

jedná o více osob)64 stejně jako dnes vstupoval do všech práv i povinností zůstavitele. 

Jedinou výjimkou byl zákaz přechodu práv, která měla osobnostní povahu (např. po otci 

se nedědila manželská moc nad matkou)65. Uplatňovala se zde rovněž jedna ze základních 

zásad dědického práva, tedy Semel heres semper heres („Jednou dědic, navždy dědic“). 

Nebylo tedy možné, aby člověk, který se stal dědicem později, dědicem přestal být. 

                                                 

62 TILSCH, E., HORÁK, O. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). Str. 15. ISBN 978-80-7478-713-3. 

 

63 Termín Hereditas má dva významy, znamená rovněž „civilní dědická posloupnost“. 

 

64 URFUS, V, SKŘEJPEK, M., KINCL, J. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. Praha: Beck, 1995. 

Právnické učebnice. Str. 267. ISBN 80-7179-031-1. 

 

65 URFUS, V, SKŘEJPEK, M., KINCL, J. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. Praha: Beck, 1995. 

Právnické učebnice. Str. 267. ISBN 80-7179-031-1. 
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Vzhledem k tomu, že na práva a závazky zůstavitele se hledělo jako na určitý 

jednotný celek, který se nazýval pozůstalost, a to i v materiálním smyslu, bylo možné, 

aby dočasně existovala tzv. ležící pozůstalost, která nebyla závislá na osobě dědice. 

V době, kdy tuto pozůstalost dědic ještě nenabyl, mohlo z důvodu její samostatnosti 

docházet k jejímu zvětšování či zmenšování.  

Na právní úpravě závěti v římském právu, kterou je dnešní úprava inspirována, se 

ukazuje pravdivost výroku Petra Hajna, který ve svém článku uvedl, že „V moderním 

právu se všechno mění, jen moudrost starých Římanů zůstává.“66 

6.1.1 Druhy testamentu 

Původní význam testamentu v římském právu byl nejspíše ten, že pomocí 

testamentu mohl zůstavitel, který neměl zákonných dědiců, určit za svého dědice osobu, 

která mezi jeho zákonné dědice nespadala. Dle nejstarší právní úpravy se tak dělo před 

lidovým shromážděním. Vzhledem k tomuto přísnému požadavku na formu testamentu, 

kdy muselo být svoláno celé shromáždění za účasti pontifiků, existovaly rovněž 

testamenty, které bylo možné v mimořádných podmínkách pořídit při zachování 

jednodušší formy. Jako příklad je možné jmenovat vojenský testament, který se 

prohlašoval před bitvou v šiku a k jehož splnění byli povinni zůstavitelovi 

spolubojovníci, kteří bitvu přežili. 

Dále se v římském právu začal vyvíjet testament, který pořizoval zůstavitel, který 

sice své zákonné dědice měl, nicméně přál si rozhodnout se, který z dědiců dostane určité 

věci z pozůstalosti. V tomto případě hovoříme o testamentu odkazovém. Při tomto 

způsobu odkázání majetku vždy existoval tzv. kupec, na kterého zůstavitel převedl 

mancipací svůj majetek, a který po zůstavitelově smrti tento majetek rozdělil mezi dědice 

dle přání zůstavitele. Tento kupec se tedy stal vlastníkem majetku jen na oko, poté 

zůstavitel ústně prohlásil svoji vůli včetně jmenování dědice. Osoba kupce byla tedy 

                                                 

66 ELIÁŠ, Karel. Inspirační síla všeobecného zákoníku občanského v návrhu občanského zákoníku pro 

Českou republiku. 200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva. Praha: Leges, 

2011. str. 11-29. Teoretik. ISBN 978-80-87576-03-8. 
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nezbytná k tomuto způsobu pořízení testamentu, třebaže jeho úloha byla spíše 

odpovídající úloze svědka zůstavitelovy poslední vůle.67 

Až později se začala rozvíjet písemná forma testamentu, kdy zůstavitel před 

svědky prohlásil, že listina, která jim byla ukázána, obsahuje jeho poslední vůli. I nadále 

byla ale potřebná mancipace a ústní prohlášení, listina s poslední vůlí zde plnila jen funkci 

důkazní. 

Následně se začal v římském právu uplatňovat skutečný písemný testament, který 

musel být opatřen pečetěmi sedmi svědků a při jehož předložení se již nezjišťovalo, zda 

mancipační obřad proběhl dle popsaných pravidel a rozhodující se stala skutečně písemná 

listina. Tomu, kdo takovou listinu předložil, byla poté praetorem udělena věcně 

podložená držba, což znamenalo, že testamentárnímu dědici se dostalo procesní ochrany 

proti dědici zákonnému.68 

Dále se začaly projevovat rozdíly mezi testamentem vlastnoručně napsaným a 

testamentem sepsaným někým jiným než zůstavitelem. Zatímco v prvním případě 

postačila přítomnost pěti svědků, ve druhém případě bylo vyžadováno svědků sedm. 

Začalo se rovněž vytvářet více forem takzvaného privilegovaného testamentu, které bylo 

možné pořídit v mimořádných situacích a pro které platila méně přísná pravidla při 

pořizování. Za všechny lze jmenovat testament psaný na venkově, testament pořizovaný 

v době epidemií či již zmiňovaný testament vojenský. 

Dále se mimo těchto soukromých testamentů začaly rozvíjet rovněž testamenty 

veřejné, které vznikaly zápisem do úředního protokolu, případně jejich zasláním císařské 

kanceláři, která je poté do tohoto protokolu uložila. 

6.1.2 Obsah testamentu 

Základní součástí, kterou musel obsahovat každý testament, aby mohl být 

považován za platný, bylo ustanovení dědicem. Význam tohoto ustanovení byl ještě 

podtržen požadavkem, aby bylo umístěno v čele testamentu (caput testamenti), tedy před 

                                                 

67 URFUS, V, SKŘEJPEK, M., KINCL, J. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. Praha: Beck, 1995. 

Právnické učebnice. Str. 277. ISBN 80-7179-031-1. 

 

68 URFUS, V, SKŘEJPEK, M., KINCL, J. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. Praha: Beck, 1995. 

Právnické učebnice. Str. 278. ISBN 80-7179-031-1. 
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případnými jinými projevy zůstavitelovy vůle. Rovněž bylo zpočátku vyžadováno, aby 

k ustanovení dědicem docházelo předem určenými slovy, v latinském jazyce a 

rozkazovací formou. Až v době poklasické došlo k vypuštění tohoto požadavku. Mimo 

ustanovení dědice mohl testament obsahovat rovněž např. odkazy, jmenování 

poručníkem, stanovení o výchově dětí či o pohřbu.69 Pokud testament sepisoval někdo 

jiný než zůstavitel, bylo absolutně nemožné, aby byl sepisovatel takového testamentu 

ustanoven dědicem, a to pod hrozbou neplatnosti takového testamentu. Tato podmínka se 

s menšími změnami promítla rovněž do dnes účinné úpravy. 

Na rozdíl od dnešní právní úpravy ovšem v římském právu nebyl možný souběh 

testamentární a dědické posloupnosti, pokud zůstavitel určil více dědiců, jejich podíly 

vždy v součtu musely obsáhnout celou pozůstalost. V případě, že tomu tak nebylo nebo 

naopak podíly dědiců převyšovaly pozůstalost, docházelo k jejich úměrnému zvětšování 

či zmenšování. 

6.2 Dědění ze závěti ve středověku a počátku novověku 

Období středověkého a počátky novověkého práva bývají mnohými autory 

rozdělena na dvě základní etapy, a to právo do roku 1627 a právo, které vzniklo po tomto 

roce, tedy vydáním Obnoveného zřízení zemského. I pro účely této práce se jeví jako 

vhodné toto dělení zachovat, z důvodu, že již uvedeným rokem 1627 došlo k největším 

změnám týkajícím se testamentární posloupnosti. 

6.2.1 Testamentární posloupnost do roku 1627 

Právní úprava testamentů před rokem 1310, kdy byla vydána Privilegia Jana 

Lucemburského, vycházela z práva germánského, o němž bude pojednáno v jedenácté 

kapitole této práce. Testament, známý z práva římského, se v právní úpravě nevyskytoval, 

jelikož tomu bránila práva členů rodiny, která vycházela z rodinné nedílnosti, a dále 

propracovaný systém odúmrti, který způsoboval, že zůstavitel (pouze šlechtic) musel před 

                                                 

69 HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromého práva římského. Díl 2. 7. upr. vyd. Bratislava: 

Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1929. Str. 531. 
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sepsáním testamentu získat svolení panovníka. Pro testament v této době je typická jeho 

dvoustrannost, čemuž napovídá i název kšaft.70 

Třebaže testamentární způsobilost tedy zřejmě existovala již před rokem 1310, 

první zmínku o ní nalezneme v Privilegiu Jana Lucemburského, které teprve výslovně 

testamentární způsobilost zmiňuje. Dle tohoto Velkého Privilegia Jan Lucemburský 

určuje, že „…když by kdo zemřel nepozústavě synův, tu dcery mají děditi statky otcovské, 

pakli by neměl synův ni dcer, a neučinil by žádného pořízení o statcích svých za života 

ani pro případ smrti, tu nastupují v dědictví bližší dědicové…“.71 Toto ustanovení tedy 

dokládá, že ačkoliv ve Statutech Konrádových, které jako první upravovaly dědické právo 

na českém území, nebyla testamentární způsobilost zmíněna, existovaly obě posloupnosti 

vedle sebe již kolem roku 1300, protože s pořízením pro případ smrti zde panovník 

výslovně počítá. Je zde ovšem nutné dodat, že testovací volnost nebyla neomezená, 

zůstavitel pro pořízení pro případ smrti musel od panovníka získat tzv. mocný list, který 

byl svolením panovníka, aby mohl odkázat svůj majetek vybrané osobě. Do zemských 

desek se tedy kromě samotného pořízení pro případ smrti ukládal tento mocný list. 

Dalším pramenem, o kterém je možné se zmínit, je kodifikační pokus Karla IV. 

zvaný Majestas Carolina, třebaže tento se nikdy platným zákonem nestal a slouží tedy 

spíše pro ilustraci. I podle tohoto kodexu je pro platné pořízení pro případ smrti nutný 

souhlas panovníka. Dále je pak pozůstalost rozdělena na věci, které zůstavitel nabyl svým 

přičiněním, a o kterých může v souladu s právem libovolně rozhodovat a věci, které sám 

zdědil po svých předcích. Z takového majetku pak není možné, aby zůstavitel své 

potomky bezdůvodně vydědil. 

Za jedno z nejvýznamnějších děl týkajících se středověkého práva lze jistě 

považovat soupis zemského práva zvaný O právech, súdiech i o dskách země české knihy 

devatery, autora Viktorína Cornelia ze Všehrd. Dle tohoto díla i nadále existují vedle sebe 

                                                 

70 STIEBER, M., RAUSCHER, R. Dějiny soukromého práva v střední Evropě. Editor Ondřej HORÁK. 

Praha: Hugo Grotius: Wolters Kluwer, 2016, str. 152. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7552-492-8. 

 

71 ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Dědické zemské právo v české historii: k obsahu českého zemského 

hmotného dědického práva od patrimoniálního státu do poloviny 17. století se zvláštním zřetelem k 

Obnovenému zřízení zemskému, Deklaratoriím a Novelám. Ostrava: Key Publishing, 2013. str. 15. ISBN 

978-80-7418-196-2. 
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posloupnosti intestátní i testamentární, ačkoliv na rozdíl od dnešní právní úpravy má 

zřejmě přednost posloupnost intestátní. Ze skupiny dědiců bylo nicméně nutné vyloučit 

osoby duchovní i příslušníky řádu a dále byla testovací svoboda omezena rovněž 

stavovsky, protože dědicem šlechtice se vždy mohl stát pouze jiný šlechtic. Všechna tato 

pravidla bylo nicméně možné překonat pomocí již zmíněného mocného listu od 

panovníka. 

Teprve poté, co se rozhodující silou ve státě stala šlechta, se začaly prosazovat 

názory volající po vydání psaného kodexu zemského práva. Vrcholem těchto snah bylo 

v roce 1500 vydání Zemského zřízení království českého, dnes známého spíše pod 

názvem Vladislavské zřízení zemské. V jeho rámci nicméně došlo pouze k převzetí již 

existujícího dědického práva, které navíc obsahovalo pouze nesystematicky řazené útržky 

dosavadní úpravy. Nejedná se tedy o pramen, který by nám nějakým způsobem 

komplexněji vyložil či přiblížil tehdejší dědické právo. Na rozdíl od výše uvedených 

Majestas Carolina a Všehrdova díla bylo Vladislavské zřízení zemské právně závazným 

právním pramenem tehdejšího státu.  

Závěrem lze shrnout, že testamentární posloupnost se až do roku 1627 projevovala 

pomocí tří právních institutů, a to spolku, nápadních listů a kšaftu. Spolek byl jakousi 

dohodou dvou či více šlechticů, kdy pro případ smrti jednoho z nich dědili ostatní členové 

spolku. Podstatou nápadních listů byl zdánlivý dluh, který měl být dlužníkem splacen až 

po jeho smrti. Protože se ale tím pádem jednalo o nemožné plnění, vstoupil věřitel do 

všech práv zůstavitele. Co se týče kšaftu, jedná se o klasickou poslední vůli, která 

nicméně z důvodu, že takto panovník přicházel o odúmrť, která by jinak koruně připadla, 

musela být panovníkem schválena. K výše uvedeným institutům lze říci, že se vždy 

hledělo na osoby, které byly příslušníky nedílu, a až pokud nebylo těchto osob, nabývala 

účinků posloupnost testamentární. Nebylo tedy možné, aby zůstavitel povolal dědice 

v situaci, kdy měl nedílné příbuzné. 

6.2.2 Testamentární posloupnost po roce 1627 

V roce 1627 dochází k nejrozsáhlejší změně středověkého dědického práva, a to 

vydáním Obnoveného zřízení zemského (dále jen „OZZ“).  
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Projev poslední vůle je zde zcela jasně definován jako „nic jiného nežli vysvědčení 

a vyjevení poslední vůle lidské, jakby kdo chtěl, aby po smrti jeho s statkem a s věcmi 

jemu vlastně náležejícími a v moci jeho zůstavajícími zachováno býti mělo“.72 

Sepsat poslední vůli, tedy kšaftovat, je zde poprvé možné bez souhlasu panovníka, 

a to jak pro muže, tak pro ženy. Co se týče formy poslední vůle, OZZ zcela jasně preferuje 

holografní formu, ačkoliv vyloučena není ani forma allografní. 

Kšaftovat v této době bylo možné za současné přítomnosti tří či čtyř svědků, kteří 

na poslední vůli otiskli své pečeti. Tito svědci museli být osobně účastni obřadu, kdy byla 

poslední vůle za účasti zůstavitele i svědků hlasitě přečtena. K prolomení tohoto 

požadavku došlo vydáním Deklaratorií a Novel, kde po písemném souhlasu od panovníka 

bylo možné svědky pouze obeslat s žádostí o otisky jejich pečetí. 

Také právní úprava OZZ znala kšafty privilegované. Prvním případem byla 

morová epidemie, kde k pořízení kšaftu postačovala i osvědčení pouze dvou svědků, 

případně pokud nebylo možné svědky obstarat, bylo možné pořídit i kšaft neodsvědčený. 

Dalšími případy, pro které také platila výše uvedená pravidla, byli vojáci na polním tažení 

a osoby vězněné cizí mocí. 

Poslední vůle se stávala neplatnou při vadě formy či obsahu, a dále bylo také 

možné dosáhnout jejího zrušení rozhodnutím soudu. Zvláštností je, že poslední vůle dle 

OZZ pozbývala platnosti, pokud se zůstaviteli po jejím pořízení narodil další potomek. 

6.3 Závěť dle obecného zákoníku občanského 

Obecný zákoník občanský rozlišoval dva základní druhy pořízení pro případ 

smrti, a to dědickou smlouvu jako dvoustranné právní jednání, a poslední pořízení, tedy 

závěť či dovětek, jako jednání jednostranné. Rozdílem mezi těmito dvěma instituty bylo 

dle § 552 ABGB to, zda byl posledním pořízením povolán dědic (potom se jednalo o 

závěť) nebo zda obsahoval jiná opatření (pak se jednalo o dovětek). Dovětkem také bylo, 

                                                 

72 ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Dědické zemské právo v české historii: k obsahu českého zemského 
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pokud poslední pořízení neobsahovalo jmenování dědice.73 Zároveň rovněž existovala 

posloupnost zákonná, která ale nastupovala až v případě, že zde pořízení pro případ smrti 

neexistovalo nebo bylo shledáno neplatným. 

K tomu, aby mohla být uplatněna posloupnost testamentární, bylo potřeba, aby 

zde samozřejmě byla aktivní způsobilost zůstavitele, pasivní způsobilost dědice a dále 

musela být splněna forma a náležitosti projevu a vůle závěti. 

Obecný zákoník občanský byl stejně jako dnes účinný občanský zákoník založen 

na principu co největšího respektování vůle zůstavitele (tzv. favor testamenti), proto se 

v pochybnostech na závěť hledělo jako spíše na platnou než neplatnou, neplatnost či 

neproveditelnost určité části nezpůsobovala neplatnost celé závěti, a pokud nebylo možné 

nějaké nařízení v závěti přesně splnit, muselo mu být alespoň co nejvíce vyhověno.74 

6.3.1 Aktivní způsobilost zůstavitele a pasivní způsobilost dědice 

ABGB mezi příčinami nezpůsobilosti pořídit závěť zmiňuje jako první nedostatek 

zdravého rozumu, tedy výslovně zuřivost, šílenost, blbost nebo opilství.75 Dále pak byly 

k pořízení závěti o celém svém majetku nezpůsobilé osoby soudem prohlášeny za 

marnotratné. U těchto bylo povoleno pořizování pouze o polovině jejich majetku.76 

Osoby nezletilé, tedy osoby mezi 14. a 18. rokem života, omezoval ABGB v § 569 v tom 

smyslu, že mohly o svém majetku pořizovat závěť pouze ústně před soudem nebo před 

notářem77, který se přesvědčil, že jejich projev je svobodný a vážný a rovněž tento projev 
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vůle písemně zaznamenal. Jim byly na roveň postaveny, a mohly tedy o svém majetku 

pořizovat závěť jen výše uvedeným způsobem, osoby částečně zbavené svéprávnosti pro 

duševní chorobu nebo slabomyslnost.78 Osoby mladší 14 let pak možnost zřídit poslední 

pořízení neměly, a to ani za spolupůsobení jejich zákonného zástupce. 

Z možnosti pořídit poslední vůli pak byly dle § 573 ABGB s určitými výjimkami 

vyloučeny osoby, které složily řeholní slib. Mezi tyto výjimky patřilo zvláštní povolení, 

propuštění z řeholního slibu či vystoupení ze slibu pro zrušení jejich řádu nebo kláštera. 

Poslední pořízení dle obecného zákoníku občanského (§ 574) nemohl pořídit ani 

zločinec, odsouzený k trestu smrti, a to ode dne ohlášení rozsudku. 

Nezpůsobilými dědici byly osoby, které se předem zřekly práva nabývat majetek, 

dále pak na základě reciprocity osoby ze zemí, které zakazovaly českým občanům stát se 

dědicem dle jejich práva, a konečně osoby, které se doznaly ke krvesmilstvu či cizoložství 

se zůstavitelem (pokud se následně nestanou manželem zůstavitele79) či které se dopustily 

zločinu proti zůstaviteli nebo které se provinily proti jeho poslední vůli.80 Způsobilými 

dědici nebyly ani osoby zaměstnané v kontumačním ústavu, a to ve vztahu 

k onemocnělým zůstavitelům, kteří byli pacienty ústavu.81 

Otázkou bylo, jak se postavit k dědici, který se již k dědictví přihlásil, ale až poté 

byla zjištěna dědická nezpůsobilost. Odborná literatura i obecný zákoník občanský (§ 
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545) se k tomuto stavěly tak, že pokud již byla pozůstalost přikázána, nemělo dodatečně 

vyskytnutí se důvodu dědické nezpůsobilosti na připadnutí dědictví vliv.82 

6.3.2 Náležitosti vůle a jejího projevu 

Projev zůstavitelovy vůle definoval ABGB v § 565, kde uváděl, že tento musí být 

určitý, projeven s rozvahou a vážně, ve stavu úplné příčetnosti, bez donucení, bez 

podvodu a bez podstatného omylu. Za podstatný omyl se pokládalo, pokud došlo k omylu 

v osobě dědice nebo ve věci, která měla být odkázána.83 

Mezi důvody, pro které vznikla na straně zůstavitele pořizovací nezpůsobilost, se 

dle § 566 ABGB počítalo, že k projevu vůle došlo ve stavu zuřivosti, šílenství, blbosti 

nebo opilosti. Pokud se jednalo o soudně prohlášeného marnotratníka, byla zde možnost 

pořídit testament pouze o jedné polovině svého majetku, ta druhá připadla dědicům 

zákonným.84 

6.3.3 Forma závěti 

Stejně jako dnes bylo i dle ABGB možné pořídit závěť soukromou či veřejnou 

listinou, na rozdíl od dnešní právní úpravy bylo ovšem možné pořídit závěť též ústně. I 

úprava ABGB pak samozřejmě znala formu privilegovaných závětí. 

Co se týče závětí pořízených soukromou listinou, zůstavitel mohl tuto listinu 

sepsat vlastní rukou a vlastnoručně ji podepsat. Takové pořízení bylo možné sepsat 

v jakémkoliv jazyce jakýmkoliv písmem, s výjimkou jazyka a písma hebrejského. Vedle 

vlastnoručně sepsané závěti existovala také možnost napsat listinu na stroji, případně ji 

nechat sepsat osobou odlišnou od zůstavitele. I takto sepsanou listinu musel nicméně 

zůstavitel vlastnoručně podepsat. Poté ještě musel před třemi svědky, kdy alespoň dva 

                                                 

82 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl III. Praha. Codex Bohemia. 1937. str. 31. 

ISBN 8085963604. 

 

83 Ustanovení § 570 zákona č. 946/1811 Sb., obecného zákoníku občanského. 

 

84 SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových 

zpráv a dobových komentářů. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. Str. 254. ISBN 978-80-7418-146-7. 



39 

 

byli přítomni současně, prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Tito svědci poté 

k závěti připojili své podpisy.  

Před třemi svědky, kteří zůstavitele osobně znali, pak bylo možné pořídit závěť 

ústně. Svědci si o projevu vůle zůstavitele mohli činit poznámky, v případě, že se tak 

nestalo, byli po smrti zůstavitele předvoláni k soudu, kde obsah zůstavitelovy poslední 

vůle museli zopakovat, a to včetně místa a data, kde k projevu poslední vůle došlo (obecně 

místo a datum nebylo povinnými náležitostmi závěti, nicméně OZO je doporučoval85). 

Dále svědci musí dle § 585 OZO potvrdit, že se v osobě zůstavitele nestal podvod či omyl. 

Závěť bylo dále možné pořídit před soudem, a to jak písemně, kdy soud vzal 

sepsanou závěť do úschovy, tak ústně. V tomto případě vždy musely být přítomny dvě 

soudní osoby, z nichž jedna musel být místně příslušný soudce. 

Stejně tak bylo možné pořídit závěť před notářem, který ji sepsal jako notářský 

zápis a vzal ji do úschovy. V tomto případě ovšem museli být přítomni dva svědci, kteří 

ale nesměli být zaměstnanci notářské kanceláře. 

Co se týče privilegovaných závětí, ABGB dával úlevy osobám plavícím se na 

moři a vojákům, a dále existovaly úlevy pro pořízení závěti v době morové či jiné 

epidemie. Ohledně nemocí, ve kterých bylo možné pořídit privilegovanou závěť, uváděla 

tehdejší judikatura, že se musí jednat o nemoc způsobující rychlou smrt a u jiných 

nahánějící hrůzu. Nebylo zde tedy důležité pouze lékařské hledisko, ale rovněž veřejné 

mínění.86 V těchto případech byla vyžadována přítomnost pouze dvou svědků starších 14 

let.  

V případě trvajícího manželství bylo za doby účinnosti tohoto zákoníku možné 

pořídit společnou závěť manželů. Jednalo se o novinku zavedenou do našeho právního 

řádu, která však nebyla pozdějšími úpravami převzata. 
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6.3.4 Závěť s podmínkou 

První z podmínek, kterou bylo možné připojit k závěti, byla tzv. výminka. Ta byla 

vedlejším ustanovením, které nabytí dědictví činilo závislým na budoucí události, o 

kterém nebylo jasné, zda nastane (např. dostudování školy). Výminky se dělily především 

na výminky odkládací a rozvazovací. Existovaly zde ovšem také tzv. výminky nutné, 

které závisely na skutečnostech, jež nastat musely, jen nebylo známo kdy (např. smrt 

osoby). Zakázány pak byly výminky nemožné, nesrozumitelné či nedovolené, což je dnes 

zakázáno v § 1552 OZ. 

Dalším z vedlejších ustanovení v závěti mohla být doložka času, což byla 

podmínka, o které bylo ovšem jisté, že nastane. Stejně jako výminka i doložka času mohla 

být odkládací či rozvazovací. 

Příkazem v závěti pak zůstavitel přikazoval dědici, aby s majetkem, který nabyl, 

naložil určitým způsobem a mohl stanovit, jaký bude následek nesplnění tohoto příkazu.  

I u závěti, která nesplňovala formální podmínky stanovené zákonem, se mohly 

nicméně dědici shodnout na její platnosti.87 

6.3.5 Zrušení závěti 

Co se týče zrušení závěti, ABGB znal dva způsoby, jak bylo možné tohoto docílit. 

Prvním ze způsobů bylo sepsání závěti nové, která automaticky rušila závěť předchozí. 

Bylo nicméně možné, pokud to zůstavitel v nové závěti výslovně zmínil, aby byla 

ponechána v platnosti některá ustanovení závěti dřívější, pokud se samozřejmě nepříčila 

závěti nové. Problémy ovšem přicházely v případě, kdy existovaly dvě nedatované závěti 

vedle sebe. Poté se stáří těchto listin zkoumalo z údajů v nich obsažených, případně i dle 

stáří inkoustu, kterým byly napsány.88 

Ke zrušení poslední vůle odvoláním mohlo dle ABGB dojít výslovně či mlčky. 

Výslovně bylo možné odvolat jak závěti písemné, tak ústní. Mlčky pak mohlo dojít, jak 
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z povahy věci vyplývá, pouze ke zrušení závěti písemné, a to např. jejím přeškrtnutím či 

zničením. 

6.4 Závěť dle vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937 

Vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, který novelizoval obecný 

zákoník občanský, bývá uváděn jako jeden z největších inspiračních zdrojů úpravy 

dědického práva v občanském zákoníku, který je účinný od 1. 1. 2014. A to i přesto, že 

vzhledem k politickému vývoji na českém území nebyl nikdy přijat. 

Soukromé pořízení o svém majetku dle tohoto návrhu mohl zůstavitel učinit 

písemně či ústně. Pokud se jedná o písemné pořízení, stejně jako dnes bylo možné pořídit 

jej dle § 415 a § 416 vládního návrhu vlastnoručně nebo nikoliv vlastnoručně (pak ale 

bylo nutné, aby zůstavitel před třemi svědky výslovně prohlásil, že se jedná o jeho 

poslední vůli). Udat místo a datum posledního pořízení bylo v obou případech pouze 

doporučeno. Soukromé pořízení ústní muselo být prohlášeno před třemi současně 

přítomnými svědky. Pokud svědci toto pořízení zaznamenali, považovalo se po 

zůstavitelově smrti za pořízení písemné. Pokud ne, muselo být na žádost kohokoliv, kdo 

prokázal právní zájem, potvrzeno souhlasnou přísežnou výpovědí alespoň dvou svědků, 

jinak nemělo právních následků.89 

Pořízení veřejné pak dle vládního návrhu muselo být vlastnoručně alespoň 

podepsáno a osobně doručeno soudu, spolu s prohlášením, že se jedná o zůstavitelovu 

poslední vůli. V případě ústního veřejného pořízení pak k němu muselo dojít 

v přítomnosti dvou soudních osob, z nichž alespoň jedna musela být soudcem. 

Ohledně svědků dle § 431 a § 432 vládního návrhu platilo to, co i v dnes účinném 

občanském zákoníku,90 tedy že se muselo jednat o osoby plnoleté, plně svéprávné, které 

nebyly hluché, slepé či němé, a které znaly jazyk, ve kterém je poslední prohlášení činěno. 

Nezpůsobilými svědky dále byli ti, kterými bylo závětí cokoliv ustanovováno, a dále 

rodinní příslušníci, mezi které patřili manžel, rodiče, děti nebo osoby sešvagřené. 
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Na místech, kde se šíří nemoc, která ochromuje styk mezi lidmi, mohly o svém 

majetku pořizovat závěť i osoby, které již dosáhly 14. roku věku a osoby částečně zbavené 

svéprávnosti. K tomuto pořízení pak bylo nutné přítomnosti dvou svědků, kteří v případě 

nebezpečí nákazy nemuseli být ani přítomni současně. Totéž platilo dle § 437 vládního 

návrhu rovněž o pořízení v případě živelné či podnikové pohromy. Dále vládní návrh 

upravoval ještě poslední pořízení válečné. 

Třebaže tedy tento návrh nikdy nevstoupil v platnost, je zcela jasně viditelné, že 

byl inspiračním zdrojem, ze kterého současný občanský zákoník vycházel, proto autorce 

přišlo vhodné jej v práci alespoň ve stručnosti zmínit. 

6.5 Právní úprava závěti dle zákona č. 141/1950 Sb. 

Ačkoliv se právní úprava dědického práva dle ABGB osvědčila, bylo zapotřebí 

reagovat na události, které se na našem území odehrály v únoru 1948, a to vydáním 

občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. V právní úpravě OZ 1950 je patrný vliv sovětské 

úpravy, která společně s právní teorií upřednostňovala zákonnou posloupnost před 

testamentární. Naštěstí se toto nazírání projevilo pouze zařazením zákonné posloupnosti 

v textu zákona před posloupnost testamentární. I nadále tedy platilo, že posloupnost 

zákonná nastoupí pouze v případě, že nebude zůstavitelem zanechána závěť. 

Z důvodu, že dědické právo nemělo být prostředkem k vykořisťování člověka a 

mělo sloužit k utužení vzájemných vztahů v rodině, byla z právní úpravy vyjmuta některá 

ustanovení týkající se testovací svobody. Nebylo tedy možné o svém majetku rozhodovat 

téměř neomezeně, jako tomu bylo za účinnosti ABGB. Rovněž pozbyly platnosti všechny 

dědické smlouvy, a to i ty, které byly sepsány před účinností OZ 1950. 

6.5.1 Aktivní způsobilost zůstavitele 

OZ 1950 odstranil některé z důvodů dědické nezpůsobilosti uváděné v ABGB, a 

to především ty, které byly využívány pouze zřídka (prohlášení za marnotratníka) či se 

příčily socialistickým změnám ve společnosti (složení řeholního slibu). Na druhou stranu 

důvody, které byly ponechány, byly ještě více zpřísněny. Za odstraněním málo 

používaných důvodů nezpůsobilosti lze jistě spatřovat určitou modernizaci kodexu a 

snahu o soulad s právními řády ostatních evropských zemí. 

Co se týče svéprávnosti zůstavitele, na rozdíl od úpravy ABGB již nestačila pouze 

svéprávnost částečná, ale byla vyžadována svéprávnost plná. Dokonce nebylo ani nutné, 
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aby k prohlášení nesvéprávnosti došlo soudně. Dle § 13 odst. 1 OZ 1950 postačilo, pokud 

člověk nebyl schopen obstarat své záležitosti. Lze si jistě představit, jak snadné bylo 

zneužití této podmínky a jaké problémy tímto mohly vzniknout. Toto ustanovení bylo 

navíc v rozporu s jedním z obecných ustanovení OZ 1950, které osobám částečně 

svéprávným dávalo možnost nakládat za života s majetkem, který nabyly prací.91 

Ohledně věku zůstavitele zde platilo, že osoby od 15 do 18 let věku mohly 

pořizovat závěť notářským zápisem, a to pouze o majetku, který plynul z výdělku nebo 

který si za vydělané peníze pořídily. Nemohly tedy platně pořizovat závěť o majetku, 

který zdědily nebo dostaly darem. Pokud zde byl úmysl zákonodárce omezit nezletilé 

osoby, aby nemohly nakládat s majetkem větší hodnoty, jeví se toto ustanovení dle 

autorčina názoru jako velmi nepraktické, protože je jistě možné představit si situaci, kdy 

si nezletilý vydělá prací větší majetek, zatímco například darem dostane pouze věci 

nepatrné hodnoty. V takovém případě pak bude moci pořídit závěť o většině svého 

majetku. Jako praktičtější se tedy autorce jevila právní úprava ABGB, která omezovala 

platné pořízení závěti na jednu polovinu majetku nezletilého. Osoby pod 15 let věku pak 

dle OZ 1950 pořizovat závěť nesměly. 

6.5.2 Náležitosti vůle a jejího projevu 

Na rozdíl od ABGB, podle kterého se dědictví nabývalo až jeho projednáním, OZ 1950 

spojoval nabytí vlastnictví, stejně jako dnes účinný občanský zákoník, se smrtí 

zůstavitele.  

Stejně jako v předchozích právních úpravách byla závěť jednostranným úkonem, 

který musel zůstavitel učinit osobně, srozumitelně a vážně. Nebyla zde určena žádná 

konkrétní formulace, kterou by v závěti musel zůstavitel použít, a dokonce zde byla 

připuštěna rovněž tzv. závěť negativní, ve které zůstavitel naopak vylučoval určité osoby 

jako svoje dědice.  

Jak již bylo zmíněno výše, OZ 1950 neumožňoval společnou závěť manželů. 

6.5.3 Formy závěti 

Vzhledem k omezení testovací svobody zůstavitele došlo také k úpravě forem, ve 

kterých mohla být závěť pořízena. Zcela zrušena byla závěť ústní a dále všechny formy 

                                                 

91 Ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku. 
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privilegovaných závětí. Nadále tedy bylo možné zřídit závěť jako soukromou listinu nebo 

jako listinu veřejnou, sepsanou notářem či do roku 1955 také soudem.92  

Nejjednodušším způsobem, jak závěť pořídit, bylo tedy i nadále její vlastnoruční 

sepsání. Taková závěť pak musela být vlastnoručně podepsána, přičemž podpis měl být 

umístěn za celým textem, jelikož se k ustanovením umístěným pod podpisem 

nepřihlíželo. Novinkou pak byla povinnost opatřit závěť datem sepsání pod sankcí její 

neplatnosti. 

Pokud zůstavitel vyhotovil závěť např. na psacím stroji nebo ji nechal sepsat jinou 

osobou a nesepsal ji tedy vlastnoručně, bylo nutné, aby před dvěma současně přítomnými 

svědky prohlásil, že se jedná o jeho poslední vůli. Tito svědkové pak k závěti připojili své 

podpisy. Ohledně podpisu zůstavitele platí, co již bylo popsáno v předchozím odstavci.  

Pro závěť sepsanou před notářem formou notářského zápisu nebyla vyžadována 

přítomnost svědků a zůstavitel tedy mohl svou vůli projevit pouze před notářem. 

V případě, že ale závěť formou notářského zápisu pořizovala osoba slepá, hluchá či němá, 

bylo i při tomto způsobu pořízení nutné, aby se jej účastnili dva svědci. 

6.5.4 Vedlejší ustanovení v závěti 

Vzhledem k tomu, že OZ 1950 vycházel z názoru, že testovací svoboda 

zůstavitele má být co nejvíce omezena, došlo také ke zpřísnění podmínek, týkajících se 

vedlejších ustanovení v závěti. 

Podmínky v závěti byly v zásadě povolené, nemohlo ale pomocí nich být 

omezeno povolání určité osoby za dědice. Příkladem podmínky, kterou OZ 1950 

povoloval, může být například odkázání nemovitosti potomkovi za předpokladu, že 

zaplatí dluhy na této nemovitosti váznoucí.93  

Co se týče určení doby, kdy dědické právo vznikne či zanikne, OZ 1950 nepřevzal 

úpravu ABGB a všechna ustanovení závěti, která toto upravovala, byla tedy neplatná. 

Tento zákaz jistě nebyl krokem vpřed, jelikož se jednalo o vedlejší ustanovení závěti, 

které bylo velmi často používáno. 

                                                 

92 Srov. § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státního notářství. 

 

93 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2011. str. 64. ISBN 978-80-7380-292-9. 
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To stejné platilo také pro příkazy, které byly z právní úpravy také vyloučeny a 

nadále tedy nebylo možné dědici v závěti něco přikázat, a to s výjimkou vyplacení 

určitého finančního obnosu třetí osobě.  

Co se týče odkazu, tento byl v § 537 OZ 1950 povolen, když odkazovníci 

neodpovídali za zůstavitelovy dluhy ani za náklady jeho pohřbu, pokud ovšem hodnota 

odkazu, který získali, nebyla větší než jedna čtvrtina celého odkázaného majetku 

poníženého o dluhy. Právní úpravu odkazu dále OZ 1950 neobsahoval a řídila se 

ustanoveními o dědictví a dědicích. 

Veškerá vedlejší ustanovení závěti byla redukována § 548 OZ 1950, dle kterého 

byla neplatná ustanovení příčící se zákonu či obecnému zájmu nebo si vzájemně 

odporující. 

6.5.5 Zrušení závěti 

Stejně jako za účinnosti ABGB i za účinnosti OZ 1950 platilo, že závěť bylo 

možné zrušit pořízením závěti nové, jejím odvoláním či zničením. 

Ohledně pořízení nové závěti zde nedocházelo k uplatňování známé domněnky, 

že pozdější závěť ruší tu starší. K tomu, aby byla dřívější závěť zrušena, tedy bylo nutné, 

aby vedle nové závěti nemohla obstát nebo aby její zrušení bylo v nové závěti výslovně 

stanoveno. Pokud mohly obě závěti obstát vedle sebe, zpravidla se takto stalo a bylo nutné 

je vykládat ve vzájemných souvislostech. 

Odvolání závěti byl pak jednostranný právní úkon, kterým zůstavitel odvolával již 

pořízenou závěť, a to aniž by pořizoval závěť novou. 

Pro pořízení nové závěti i odvolání závěti platilo, že zde nebyla rozhodující forma, 

ve které byla původní závěť uzavřena. Závěť sepsanou notářským zápisem tedy bylo 

možné zrušit či odvolat i soukromou listinou. Totéž platilo i opačně. 

Dosáhnout zrušení neplatnosti závěti jejím zničením mohl zůstavitel fyzickou 

likvidací listiny (např. jejím spálením) nebo i přeškrtnutím celého textu či podstatných 

náležitostí závěti. Pokud došlo k přeškrtnutí pouze části textu při zachování podstatných 

náležitostí, zůstávala zbývající ustanovení závěti v platnosti. Tímto způsobem ovšem 

nebylo možné zrušit závěť sepsanou notářským zápisem. 
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6.6 Závěť v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. 

Třebaže OZ 1964 neobsahoval výslovnou definici závěti, vycházel stejně jako za 

minulých právních úprav z toho, že závěť je jednostranným právním úkonem, kterým 

zůstavitel ustanoví své dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci a práva, která jim 

mají připadnout. Základním předpokladem platnosti závěti pak bylo určení jednoho či 

více dědiců a určení poměrů či věcí, které jim mají z dědictví připadnout. 

OZ 1964 na rozdíl od dnes účinného občanského zákoníku upravoval dědění ze 

závěti pouze v jedenácti paragrafech, jednalo se tedy o úpravu velice kusou, která často 

musela být vykládána pomocí judikatury. 

Vzhledem k tomu, že právní úprava OZ 1964 neumožňovala uzavírání dědických 

smluv, jednalo se o jediný možný případ pořízení pro případ smrti. Právní úprava dále 

neznala ani dnes znovuzavedený institut odkazu či zakazovala možnost uvedení 

podmínek, příkazů a doložení času v závěti. Toto bylo odůvodňováno především snahou, 

aby dědic nebyl v nakládání s dědictvím žádným způsobem omezen a mohl s ním 

nakládat dle své svobodné vůle.  

V této souvislosti je zajímavé zmínit soudně řešenou situaci, zda odkázání určité 

sumy peněz, která není v zanechávaném majetku, není vlastně podmínkou.94 Judikatura 

v tomto případě dovodila, že se nejedná o podmínku, která by nezpůsobovala právní 

následky, nýbrž o určení dědického podílu formou výplaty.95 

Pro dědice byl zákaz podmínek či příkazů jistě nesporným kladem, přesto s tímto 

zákazem nelze dle autorčina názoru souhlasit z důvodu, že se jedná o téměř jedinou 

možnost zůstavitele, jak ovlivnit, komu dědictví připadne v závislosti na událostech, které 

nastanou po jeho smrti.  Zákon také na rozdíl od dnešní úpravy nepovoloval přirůstání 

uvolněných podílů ostatním dědicům ze závěti, nýbrž byl místo dědice ze závěti, který 

dědictví nenabyl, povolán dědic zákonný.96  Tomuto je možné předejít ustanovením 

                                                 

94 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. str. 74. ISBN 978-80-

87212-79-0. 

 

95 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 24 Co 51/2001. 

 

96 Ustanovení § 461 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 
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náhradního dědice pro případ, že by původní dědic dědictví nenabyl.97 Dále v právní 

úpravě dle OZ 1964 nenajdeme žádnou zmínku o možnostech pořízení privilegované 

závěti např. při přírodní katastrofě či na palubě letadla nebo lodi. 

Dědění ze závěti bylo silnějším dědickým titulem, který měl přednost před 

zákonnou posloupností. Nebylo možné vyloučit ani souběh těchto dědických titulů, kdy 

jeden dědic dědil ze zákona i ze závěti. V této situaci musel ale přijmout či odmítnout 

dědictví z obou titulů, nebylo možné např. přijmout dědictví ze zákona a odmítnout ze 

závěti.98 

Právní úprava závěti v OZ 1964 také trpěla přílišným formalismem, co se týče 

povinných náležitostí závěti. Jako příklad lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu, dle 

kterého je neplatná závěť bez uvedení data, třebaže je jasné, kdy byla tato závěť 

pořízena99 (např. den před svými padesátými narozeninami). Datum podpisu závěti také 

nemohlo být nahrazeno pouhým datem uvedeným na ověřovací doložce o pravosti 

podpisu, nýbrž musel být uveden přímo v textu závěti a s ostatním textem tvořit logický 

celek.100 

Právní úprava nadále, stejně jako úprava OZ 1950, neupravovala institut 

svěřenského nástupnictví, dědici byli tedy vlastníky pozůstalosti bez omezení, čímž je 

zvýrazněno pravidlo, že zde není přednosti vůle zůstavitele rozhodovat o svém majetku. 

Veškerá omezení, vyplývající ze svěřenského nástupnictví, zanikla ke dni účinnosti OZ 

1964, tedy k 1. 4. 1964. I v tomto případě se tedy zcela jistě promítá vliv socialistického 

smýšlení na naši právní úpravu. 

                                                 

97 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník II. §460-880. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, Sv. II. Str. 1302. ISBN 978-80-7400-004-1. 

 

98 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník II. §460-880. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, Sv. II. Str. 1285. ISBN 978-80-7400-004-1. 

 

99 BEZOUŠKA, P., PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. Olomouc: 

ANAG, 2013. Právo. Str. 195. ISBN 978-80-7263-819-2. 

 

100 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1190/2004. 
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6.6.1 Formy závěti 

Zletilý zůstavitel, způsobilý k právním úkonům, který mohl číst a psát pak měl 

stejně jako dnes možnosti volby, jak závěť sepsat. Kromě již zmíněného notářského 

zápisu zde byla jak možnost holografní závěti, sepsané vlastní rukou, tak možnost závěti 

allografní101, sepsané jinou osobou či např. pomocí počítače, ke které byl pouze připojen 

podpis zůstavitele. V tomto případě zákon vyžadoval dva současně přítomné svědky. 

Svědkem dle judikatury mohla být vždy pouze osoba touto funkcí pověřena, nikoli osoba, 

která je sepsání závěti náhodně přítomna.102 Osoba, která allografní závěť vyhotovila, 

nemusela splňovat požadavky kladené na pisatele závěti, mohlo se jednat také o dědice, 

osoby blízké či o jednoho ze svědků.103  

Pořizovatelem závěti mohla být osoba starší patnácti let, přičemž nezletilí od 

patnácti do osmnácti let mohli závěť pořizovat výhradně notářským zápisem.1 Tato 

možnost byla ovšem zavedena až zákonem č. 509/1991 Sb. Ohledně osob nevidomých či 

neslyšících pak dle § 476d odst. 3 a 4 OZ 1964 platilo, že závěť mohli pořídit notářským 

zápisem či před třemi současně přítomnými svědky (tito svědci, na rozdíl od svědků 

allografní závěti, musejí obsah závěti znát). 

Pro všechny druhy závěti byla společná písemná forma, podpis zůstavitele a 

uvedení dne, měsíce a roku pořízení závěti. Podpis zůstavitele se dle ustálené judikatury 

vždy musel nacházet na samém konci závěti.104 Toto evokuje již samotná podoba slova     

pod-pis. Vyplývá z ní, že by měl být umístěn pod psaným textem. Uvedení dalšího textu 

pod podpisem by tedy nesplňovalo požadavek pro platnost daného písemného projevu 

vůle.105 Neplatnost naopak ještě nezpůsobovalo, pokud byl podpis uveden ve své 

                                                 

101 Možnost pořídit allografní závěť byla zavedena zákonem č. 509/1991 Sb. s účinností od 1. 1. 1992. 

 

102 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 988/96. 

 

103 SCHELLEOVÁ, Ilona. Dědictví a dědické právo. Brno: Computer Press, 2007. Právo pro denní praxi 

(Computer Press). Str. 81. ISBN 978-80-251-1659-3. 

 

104 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 21 Cdo 3597/2009. 

 

105 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. str. 103. ISBN 978-80-

87212-79-0.  
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zkrácené (např. J. Novák) či zdrobněné (např. Pepa namísto Josef) podobě. Na umístění 

data nekladly zákon ani judikatura žádné podmínky, v případě holografní závěti ovšem 

muselo být datum uvedeno vždy rukou zůstavitele, nepostačovalo uvedení data v úředním 

potvrzení o pravosti podpisu.106 Toto datum sloužilo především k tomu, aby bylo možné 

rozlišit závěť pozdější, která dle ustanovení § 480 OZ 1964 ruší závěť starší, pokud vedle 

ní nemůže obstát. 

6.6.2 Neplatnost závěti a její zrušení 

Co se týče neplatnosti závěti dle OZ 1964, pak kromě situací, ve kterých chyběly 

povinné náležitosti, tedy např. datum, podpis, písemná forma či počet nebo způsobilost 

svědků, zákon relativní neplatností (tedy neplatnosti, které se musel dědic dovolat) 

postihoval dle § 479 OZ 1964 rovněž závěti, které nerespektovaly práva potomka na 

povinný díl. Tímto povinným dílem bylo v případě nezletilých potomků tolik, kolik by 

jim náleželo v případě dědění ze zákona a v případě potomků zletilých pak jedna polovina 

zákonného dílu. Neplatnosti se nemohl potomek dovolat v obecné tříleté promlčecí lhůtě, 

nýbrž do pravomocného skončení řízení o dědictví107 , a to na rozdíl od dnešní právní 

úpravy, kdy se neplatnosti lze dovolat v běžné tříleté promlčecí době dle obecné části OZ. 

Zrušení závěti pak OZ 1964 upravoval tak, že každá závěť mohla být zrušena 

pořízením závěti nové, vedle které starší závěť nemohla obstát. Stejně jako dnes tedy 

mohly být platné obě závěti, pokud nebyly ve vzájemném rozporu a mohly vedle sebe 

obstát. Je třeba zmínit, že se nemuselo jednat o pořízení stejnou formou a bylo lhostejné, 

jakou formu má závěť nová. Zůstavitel ovšem musel mít i nadále pořizovací způsobilost, 

jinak by původní závěť zůstala beze změny.108 

                                                 

 

106 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 10. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1454/2005. 

 

107 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 1996, sp. zn. 24 Co 160/96. 

 

108 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo: praktická příručka: kompletní pohled na dědění z hlediska 

hmotněprávního i procesního. 3., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2007. Str. 102. ISBN 978-80-7201-674-7. 
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Dále bylo možné závěť odvolat bez pořízení nové, musela být ovšem splněna 

forma (lhostejno jaká), která je potřeba k pořízení závěti. Odvolání závěti také mohlo být 

součástí závěti nové. 

Posledním případem, jak mohlo dojít ke zrušení závěti, pak bylo její zničení. Toto 

pochopitelně přicházelo v úvahu pouze u závěti, kterou měl zůstavitel ve své moci, 

nikoliv závěti sepsané notářským zápisem či umístěné v úschově. I pro zničení závěti se 

vyžadovala pořizovací způsobilost zůstavitele, neboť toto počínání má povahu právního 

úkonu.109 V pochybnostech byla stanovena vyvratitelná domněnka, že zůstavitel měl 

úmysl závěť zrušit. Pokud někdo tvrdil opak, musel unést důkazní břemeno. Zákon 

nevylučoval zničení či odvolání pouze části závěti, pokud zbylá část i nadále splňovala 

všechny povinné náležitosti. 

Zrušení závěti bylo v OZ 1964 věnováno pouze ustanovení § 480, tím se opět 

projevila legislativní nepřízeň k zanechávání závětí, jelikož řešení otázek bylo 

ponecháváno především na judikatuře. 

                                                 

109 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo: praktická příručka: kompletní pohled na dědění z hlediska 

hmotněprávního i procesního. 3., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2007. Str. 104. ISBN 978-80-7201-674-7. 
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7 Dědění ze závěti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku 

Právní úprava dědického práva v současném občanském zákoníku doznala oproti 

právní úpravě minulé, která na našem území platila téměř padesát let, celé řady změn. 

Zejména se v ní projevuje zásada co největšího respektování vůle zůstavitele, zatímco za 

účinnosti OZ 1964 bylo možné setkat se s názory, že vůli zůstavitele není nutné 

respektovat, protože je mrtvý a jako takový už žádnou vůli nemá.  

Jak již bylo řečeno výše, i v dnešní době je závěť nejobvyklejším pořízením pro 

případ smrti. Nejedná se ovšem o dědický titul nejsilnější, vzhledem k tomu, že § 1673 

odst. 1 upřednostňuje dědickou smlouvu jako dvoustranné právní jednání.  

Naopak závěť je formou svobodnější, když zde není zapotřebí souhlasu dědice pro 

její pořízení ani pro její odvolání. Nicméně i zde existují instituty, které testovací svobodu 

omezují. Zůstavitel poté nemůže se svým majetkem nakládat zcela libovolně.  

Jedná se například o institut nepominutelných dědiců, o kterém bude pojednáno v 

podkapitole 7.6 této práce. Dále například pořízení závěti v zařízení poskytujícím 

zdravotnické nebo sociální služby dle § 1493 OZ. Není možné, aby zůstavitel v době, kdy 

je v péči takového zařízení, povolal za svého dědice či odkazovníka osobu spravující toto 

zařízení, zaměstnanou zde nebo jinak v zařízení působící. Taková závěť, která by nebyla 

pořízena ve formě veřejné listiny, by byla závětí neplatnou. Dále může být testovací 

svoboda omezena dříve uzavřenou dědickou smlouvou s dědicem. V takovém případě 

může zůstavitel pořizovat závěť pouze o svém zbývajícím majetku. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že ačkoliv se jedná o nejsvobodnější způsob pořízení 

pro případ smrti, a to vzhledem k tomu, že závěť je pouze jednostranným právním 

jednáním, přesto zde existuje celá řada omezení, a nejedná se tedy pouze o libovůli 

zůstavitele. 

7.1 Obecně k právní úpravě závěti 

Právní úprava obsažená v občanském zákoníku je úpravou mnohem podrobnější, 

než byla úprava obsažená v OZ 1964. Nová právní úprava se snaží omezit formální 

náležitosti, které jsou kladeny na pořízení závěti. Dle zákonné definice obsažené v § 1494 

OZ je závěť jednostranný (na rozdíl od ABGB či BGB tedy není možné, aby byl projevem 

vícestranným), kdykoliv odvolatelný projev vůle zůstavitele, kterým povolává jednu či 
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více osob za své dědice zanechává jim alespoň část svého jmění. Dědic se v tomto svém 

právním jednání nemůže nechat dle § 1596 OZ zastoupit, a rovněž není možné, aby (na 

rozdíl od právní úpravy německé) byla pořízena společná závěť více osob. V závěti 

nemusí být přímo zmíněno jméno a příjmení dědiců, postačí, pokud je z označení nade 

vší pochybnosti zřejmé, koho měl zůstavitel na mysli - např. mé manželce, mému 

synovi.110 

Kromě určitých formálních a obsahových náležitostí, které musí závěť splňovat, 

a o kterých bude psáno následně, musí závěť rovněž naplňovat obecné znaky právního 

jednání. Vůle zůstavitele musí být pravá a vážná a její projev musí být srozumitelný a 

určitý, jak stanoví OZ v § 551 až § 553 odst. 1. Vzhledem k tomu, že dědici i soud se 

budou seznamovat s projevem poslední vůle zpravidla až po zůstavitelově smrti, měl by 

zůstavitel na výše zmíněnou určitost a srozumitelnost klást velký důraz, aby se předešlo 

případným nedorozuměním a následným dědickým sporům. V případě, kdy závěť není 

srozumitelnou, je vždy zapotřebí vykládat ji způsobem, aby bylo co nejvíce vyhověno 

vůli zůstavitele dle § 1494 odst. 2 OZ (dále se tato zásada projevuje např. v § 1506 či v § 

1509 OZ).111 Pro upřesnění své vůle může zůstavitel v závěti odkázat na další listiny, 

které třebaže nebudou mít náležitosti závěti, pomohou k interpretaci zůstavitelovy 

vůle.112 Římské právo znalo například pojem testamentum mysticum (tajemný 

testament),113 kterým zůstavitel poukázal na listinu, ve které bylo uvedeno jméno dědice. 

Dále například dovětkem (který nemusí být součástí závěti) může zůstavitel nařídit odkaz, 

                                                 

110 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1143/2002. 

 

111 Rozsudek Nevyššího soudu ČSSR ze dne 28. 11. 1986, sp. zn. 4 Cz 61/86. „K posouzení skutečné vůle 

pisatele závěti, jsou-li o ní pochybnosti, je třeba zjišťovat vedle znění textu listiny (slovního výkladu) 

všechny okolnosti, za nichž byl projev vůle o ustanovení závětních dědiců učiněn a z nichž lze dovodit 

skutečnou vůli zůstavitele. Okolnosti případu jsou skutečností existující vně vlastního projevu vůle, a to i 

tehdy, když je předepsána písemná forma. Není napravováním neurčitosti projevu vule, jestliže projev vůle 

je vykládán se zřetelem k okolnostem případu.“ 

 

112 Důvodová zpráva k § 1494-1497 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

113HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromého práva římského. Díl 2. 7. upr. vyd. Bratislava: 

Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1929. Str. 537. 
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stanovit podmínku, doložit čas nebo uložit příkaz, a to dědici či odkazovníku. Obsah ani 

účel poslední vůle se nesmí příčit dobrým mravům, odporovat zákonu, ani nemůže 

ukládat plnění nemožného. Pořizovatel závěti musí být k jejímu pořízení způsobilý a 

nesmí jednat v duševní poruše, která by ho činila nezpůsobilým právně jednat.  

Na rozdíl od právní úpravy obsažené v ABGB, OZ 1950 a OZ 1964 není již dnes 

nutné přesné uvedení data, kdy byla závěť podepsána. To, že nynější právní úprava již 

nevyžaduje uvedení dne, měsíce a roku sepsání závěti ovšem neznamená, že by nemělo 

být patrno, kdy byla závěť sepsána. Postačí ovšem i uvedení „v den mých sedmdesátých 

narozenin“ nebo „na Štědrý den roku 2017“. Vzhledem k tomu, že uvedení data již není 

podstatnou náležitostí závěti, pak jeho neuvedení neovlivní platnost závěti v případě, že 

zůstavitel sepsal pouze jednu závěť nebo jich sice sepsal více, ale obstojí vedle sebe. 

V případě, že je pořízeno více závětí bez uvedení data a není zřejmé, která je závětí 

pozdější, a jsou-li tyto závěti v přímém rozporu a vedle sebe neobstojí, způsobí neuvedení 

data neplatnost všech těchto závětí. Z tohoto důvodu lze jeho uvedení jen doporučit, 

jelikož se tak opět může předejít případným dědickým sporům. Je ovšem otázkou, zda 

toto ustanovení není v přímém rozporu se zásadou, že vůle zůstavitele má být co nejvíce 

respektována. 

Naopak obsahovou náležitostí, která zůstala zachována, je podpis zůstavitele, a to 

jeho jménem, nepostačí např. označení „tvá matka“.114 

7.2 Forma závěti 

Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné právní jednání, které v některých 

případech činí zůstavitel na hranici svých sil, jsou na pořízení závěti kladeny přísné 

formální požadavky.115 Občanský zákoník s výjimkou závěti pořízené s úlevami vždy 

vyžaduje, aby k jejímu pořízení došlo v písemné formě, a to pod sankcí neplatnosti. 

Nebyla tedy převzata právní úprava obecného zákoníku občanského, která povolovala 

rovněž ústní pořízení závěti (i v běžném životě, nikoliv jako formu privilegované závěti).  

                                                 

114 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2009, sp. Zn. 21 Cdo 51/2008. 

 

115 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, Str. 126. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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Pro závěť platí obecná ustanovení o právním jednání, tedy že musí odpovídat 

dobrým mravům a zákonu, nesmí zde chybět vůle jednající osoby, a nesmí být natolik 

nesrozumitelná nebo neurčitá, aby její obsah nebylo možné zjistit ani výkladem. Je třeba 

zmínit § 574 OZ, který stanoví, že na právní jednání je třeba hledět jako na platné než 

jako na neplatné. Chyby v počtech pak nejsou právnímu jednání na škodu, je-li jeho 

význam nepochybný. Pokud se zůstavitel ve své závěti zjevně přepočetl, provede se 

dělení dle § 1502 OZ tak, aby jeho vůle byla naplněna co nejlépe. Neplatná by naopak 

byla závěť povolávající k dědění něčeho nemožného.116 Vzhledem k tomu, že závěť se 

stává účinnou smrtí zůstavitele, není z logiky věci možné, na rozdíl od obecného principu 

občanského práva, aby k objasnění účelu právního jednání došlo dodatečně, protože 

zůstavitel je již po smrti. 

V právní úpravě závěti v § 1503 OZ jsou obsažena též zvláštní interpretační 

pravidla týkající se skupin osob. Osoby pokládající se dle zákonné posloupnosti za osobu 

jedinou se za tuto považují i dle závěti. Dále pokud zůstavitel povolá k dědění skupinu 

osob bez dalšího určení, stávají se dědici ti, kteří do skupiny patřili v době zůstavitelovy 

smrti. A nakonec, povolá-li zůstavitel k dědění chudé či obdobně určenou skupinu, 

stanoví zákon vyvratitelnou domněnku, že za dědice je povolána obec, ve které měl 

zůstavitel poslední bydliště, která potom dědictví užije ve prospěch dané skupiny.  

I nadále je vyloučeno, na rozdíl např. od právní úpravy německé, aby o svém 

majetku jednou závětí pořídilo více osob, třebaže by se jednalo o manžele (níže autorka 

uvádí svůj návrh de lege ferenda, aby ustanovení o společné závěti manželů bylo do 

českého právního řádu po vzoru právní úpravy německé, zavedeno).117  

Na rozdíl od právní úpravy OZ 1964 nepřevzal občanský zákoník úpravu závěti pro 

osoby, které neumějí číst nebo psát, ale nejsou smyslově postižené. Vzhledem k chybějící 

úpravě odborná literatura118 dovozuje, že budou muset pořizovat ve formě veřejné listiny, 

                                                 

116 Ustanovení § 580 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

117 Ustanovení § 1496 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

118 FIALA, R, DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 173. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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čímž se tento proces jistě ztíží, navíc, vzhledem k tomu, že se bude jednat především o 

osoby negramotné, z nižších společenských vrstev, bude překážkou i vyšší finanční 

náročnost tohoto pořízení. 

Z hlediska časového se při dědění použije právo, které je platné v den smrti 

zůstavitele, jak stanoví přechodné ustanovení občanského zákoníku, konkrétně § 3069 

OZ. Pokud zůstavitel zemře po nabytí účinnosti občanského zákoníku, nicméně závěť 

sepsal za účinnosti občanského zákoníku dřívějšího, považuje se tato za platnou, pokud 

vyhovuje nyní účinnému OZ.119 Za platnou se považuje také smlouva o zřeknutí se 

dědictví, uzavřená přede dnem účinnosti občanského zákoníku, pokud zůstavitel zemřel 

již po 1. 1. 2014. Totéž platí i o prohlášení o vydědění, které, vyhovuje-li úpravě 

občanského zákoníku, považuje se za platné, třebaže bylo učiněno před 1. 1. 2014 a 

tehdejším předpisům nevyhovovalo. Toto stanoví § 3071 a § 3072 OZ. 

Občanský zákoník rozlišuje dva základní typy, kterými jsou závěť pořízená 

soukromou či veřejnou listinou.120 

7.2.1 Závěť ve formě veřejné listiny 

Za závěť pořízenou veřejnou listinou se stejně jako v právní úpravě OZ 1964 

považuje primárně závěť sepsaná formou notářského zápisu. Nebylo tomu tak ale vždy, 

právní úprava OZ 1950 a OZO rovněž povolovala, aby závěť byla pořízena také před 

soudem do úředního zápisu. Vzhledem k tomu, že OZ v § 567 výslovně definuje pojem 

veřejná listina, kdy uvádí, že veřejnou listinou je listina, o které to zákon uvádí, dovozuje 

se, že s ohledem na poslední větu § 1547 odst. 1 OZ, že závěť pořízená s úlevami se při 

splnění všech podmínek také považuje za závěť sepsanou veřejnou listinou, jejíž podoba 

je stanovena § 3026 odst. 2 OZ. 

Závěť ve formě notářského zápisu může sepsat kterýkoliv notář v České 

republice. Náležitosti takového notářského zápisu pak upravuje v § 62 - § 71 notářského 

                                                 

119 Ustanovení § 3070 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

120 Ustanovení § 3026 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. „Vyžaduje-li právní jednání 

formu veřejné listiny, rozumí se jí notářský zápis; nahrazen může být rozhodnutím, kterým orgán veřejné 

moci v mezích své pravomoci schvaluje smír nebo jiný projev vůle, jehož povaha to nevylučuje“. 
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řádu, který za ně považuje místo a datum pořízení zápisu, jméno a sídlo notáře, 

sepisujícího tento zápis, jméno, bydliště a datum narození všech účastníků, údaj, jakým 

způsobem byla ověřena totožnost účastníků, samotný obsah právního jednání, údaj o tom, 

že účastníci si zápis přečetli a jeho obsah schválili, podpis účastníků i notáře spolu 

s razítkem tohoto notáře a případně další náležitosti, stanovené zákonem. V případě, že 

notářskému zápisu bude chybět některá z podstatných náležitostí, nejedná se o notářský 

zápis a nelze jej tedy považovat za veřejnou listinu.121 Obsah závěti notář neprodleně po 

jejím sepsání zapíše do Evidence právních jednání a samotnou závěť uchová v kovové 

skříni odděleně od ostatních spisů.  

7.2.1.1 Obligatorní forma veřejné listiny 

Závětí ve formě veřejné listiny obligatorně pořizuje nezletilý, který již dovršil 

patnácti let, a to i bez souhlasu zákonného zástupce dle § 1526 OZ. Důvodem je 

předpokládaná nezkušenost takové osoby a snadné zneužití této nezkušenosti osobou 

jinou, která by mohla obsah závěti ovlivňovat. Pouze veřejnou listinou také pořizuje ten, 

kdo byl omezen ve své svéprávnosti, jak stanoví OZ v § 1526 - § 1528. Rozsah omezení 

svéprávnosti bude vždy uveden v rozsudku soudu. Dále také podle § 1535 odst. 2 OZ 

musí použít formu veřejné listiny osoba, která není schopna číst a psát ani se podepsat a 

osoba, umístěná ve zdravotnickém či sociálním zařízení, pokud se má dědicem stát 

zaměstnanec tohoto zařízení.122 Jedná se o zcela logické ustanovení, vzhledem k tomu, 

že osoba umístěná v některém z těchto zařízení (např. domov důchodců), může pociťovat 

vděk k zaměstnancům, kteří se o ni starají, v některých případech je na nich závislá, a 

může být velice významně ovlivněna ve svém názoru, komu zanechat svůj majetek. Na 

druhou stranu ovšem mohou být zaměstnanci takového zařízení jedinými osobami, které 

projevují o zůstavitele zájem a je pak zcela přirozené, že zůstavitel se rozhodne svůj 

majetek zanechat právě jim. Protože je zde ovšem tenká hranice a nezřídka kdy není 

možné poznat, zda zůstavitel ponechává svůj majetek zaměstnanci či zařízení z vděku po 

pečlivém uvážení či pod nějakým nátlakem, je zde vyžadována forma veřejné listiny. A 

konečně je tato forma vyžadována v případech, kdy zůstavitel svou závětí zřizuje ústav 

                                                 

121 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR. ze dne 30. 4. 1976, sp. zn. 4 Cz 34/76. 

 

122 Ustanovení § 1493 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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či nadaci. V případě zřízení nadace je pak závěť dle § 309 odst. 1 OZ nadační listinou, 

vklad se vnáší povoláním nadace za dědice či zřízením odkazu. Závěť musí ovšem 

obsahovat náležitosti uvedené v § 311 OZ, tedy název nadace a její účel, údaj o výši 

vkladu a výši nadačního kapitálu a podmínky pro poskytování nadačních příspěvků. 

Založení nadace nabývá účinnosti dnem smrti zůstavitele. O stejný případ se jedná, pokud 

je závětí zřizován svěřenský fond, při splnění náležitostí uvedených v § 311 OZ se dle § 

1452 jedná o statut svěřenského fondu. Při splnění obsahových podmínek uvedených v § 

396 OZ se závětí zakládá také nadační fond.   

7.2.1.2 Fakultativní forma veřejné listiny 

    Fakultativně pak může závěť pořídit kdokoliv, kdo má pořizovací způsobilost. 

Záleží tedy na úvaze zůstavitele a zvážení všech kladů a záporů, zda si přeje pořídit svou 

závěť veřejnou listinou. Mezi klady lze dozajisté počítat to, že notář zná obligatorní i 

fakultativní náležitosti závěti i požadavky na její formu, nemělo by se tedy stát, že by 

závěť obsahovala neplatné ustanovení či jí chyběla některá z podstatných náležitostí. 

Notář také automaticky zanese tuto závěť do Evidence pořízení pro případ smrti a 

ponechá si ji v úschově, což eliminuje riziko, že závěť bude ztracena. Zůstavitel má také 

většinou prostor pro uvážení a závěť před notářem jen zřídka kdy sepíše pod tlakem 

nějaké osoby, jak tomu může být v případě sepsání závěti soukromou listinou. Notář by 

se dokonce měl přesvědčit, že zůstavitel projevuje svou poslední vůli s rozvahou, vážně 

a bez donucení. Pro předejití sporům je vhodné, pokud se tato věta objeví přímo také 

v samotném notářském zápisu. V této souvislosti je vhodné zmínit, že je naprosto 

nepřijatelné, a ze strany notářů důrazně odmítané, aby notáře kontaktovala jiná osoba než 

zůstavitel (třebaže by se jednalo o člena rodiny) a snažila se ovlivnit či nadiktovat obsah 

závěti namísto zůstavitele. Se závětí psanou formou notářského zápisu se pojí také její 

větší důkazní síla, kdy se na ni vždy hledí jako na platnou a kdo se chce dovolat její 

neplatnosti, musí toto prokázat. Na druhou stranu se ovšem jedná o formální proceduru, 

kdy je nutná cesta k notáři (což pro některé starší či nemocné osoby může být problémem) 

a dále je tento způsob sepsání spojen s poplatky hrazenými notáři. Rovněž je v tomto 

případě složitější její zrušení či odvolání, kdy se zůstavitel opět nevyhne cestě k notáři. 



58 

 

7.2.2 Závěť ve formě soukromé listiny 

Co se týče závěti pořízené soukromou listinou, zákon rozlišuje dvě formy, a to 

závěť holografní a allografní. Oba níže uvedené typy závěti je nutné sepsat na jeden list 

papíru, případně na více, které ale budou pevně spojeny. 

Obecným pravidlem u obou typů uvedených závětí, je nutnost vlastnoručního 

podpisu zůstavitele. Není ovšem nutné, aby se jednalo o celé jméno a příjmení 

zůstavitele123, představit si lze také podpis obecně známým pseudonymem (např. u herců 

či zpěváků). Nemůže-li zůstavitel opatřit závěť svým podpisem, lhostejno z jakého 

důvodu, zda se jedná o krátkodobý následek úrazu či o vrozenou vadu, může pořídit závěť 

jako allografní, ovšem pouze v případě, že se dle § 563 OZ může s obsahem závěti 

seznámit pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek či s pomocí osoby, kterou si pro 

tento účel zvolí. Namísto podpisu je pak nutné, aby zůstavitel opatřil tuto závěť vlastním 

znamením, pod které bude jedním ze svědků napsáno jeho jméno. Jako vlastní znamení 

si mimo různých symbolů lze také představit například otisk prstu. Podpis ovšem není 

možné nahradit mechanickým vyhotovením, jakým je např. razítko či uznávaný 

elektronický podpis. 

Právě u podpisu se ale praxe setkává s tím, že může dojít k jeho falšování, a to 

osobami, které chtějí mít ze zůstavitelovy smrti prospěch, ovšem ve své pravé závěti na 

ně zůstavitel nepamatoval, či jim zanechal méně, než jim dle jejich názoru náleželo. 

V praxi je možné setkat se také se situací, že dojde k falšování celého textu závěti. Toto 

ovšem nebývá tak časté, zejména proto, že je v dnešní době většina závětí je pořizována 

jako allografní, především na počítači.124 

V případě, že je v rámci dědického řízení napadena pravost vlastního popisu 

zůstavitele nastupuje jeho znalecké zkoumání, které je podstatným důkazním 

prostředkem. Pomocí této expertízy je možné ověřit jak pravost podpisu, tak zjistit, zda 

například závěť sepsala osoba, která následně dokument podepsala, nebo zda se jednalo 

                                                 

123 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1983, sp. zn. NS 4 Cz 82/82 či Rozhodnutí Nejvyššího 

soudu Československé republiky ze dne 3. 11. 1926, sp. zn. NS Rv II 161/26. 

 

124 BARTONÍKOVÁ, Dagmar. Písmoznalectví a jeho význam při posuzování pravosti podpisu na závěti. 

Kriminalistika. 2014, 47(3), 161-168. ISSN 1210-9150. 
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o osoby rozdílné. Důležité je při tomto zkoumání předložit dostatečné množství jiných 

listin, psaných zůstavitelem, a to nejlépe v době sepsání závěti. Pomocí srovnání pak 

znalec posudek vypracuje. 

7.2.2.1 Holografní závěť 

Závěť sepsaná vlastní rukou zůstavitele je, vzhledem k tomu, že zde není třeba 

svědků či návštěvy notáře nejčastějším typem závěti. Rukopis zůstavitele je totiž jeho 

charakteristickým znakem a v porovnání s jinými písemnostmi sepsanými zůstavitelem 

je možné zjistit, zda závěť skutečně psal. Na tazích písma je také možné zjistit, zda v době 

sepsání netrpěl duševní poruchou.125 Jedná se o formu, na kterou jsou kladeny pouze 

minimální formální požadavky, což způsobuje jednoduchost a rychlost jejího pořízení. 

Na druhou stranu zde ovšem existuje riziko chybějících podstatných náležitostí, 

nesprávného užití některých pojmů při jejím sepisování laikem či jejího nenalezení po 

smrti zůstavitele, pokud není uložena v notářské úschově či u třetí osoby.  

Upravuje ji § 1533 OZ a v tomto případě musí být pod sankcí absolutní neplatnosti 

vlastní rukou (případně ústy, nohou,…) zůstavitele sepsán celý text a rovněž musí být 

vlastnoručně zůstavitelem podepsána. Z tohoto vyplývá, že holografní závěť nemůže 

sepsat zůstavitel, který neumí psát či z různých, byť krátkodobých důvodů, psát nemůže. 

Vlastnoruční závěť také nemůže pořídit zůstavitel omezený na svéprávnosti, či nezletilý 

starší patnácti let, kterým zákon ukládá při sepisování závěti obligatorní formu veřejné 

listiny. Za pomoc při sepsání závěti, a tedy za nemožnost jejího považování za závěť 

holografní, je považováno jakékoliv ovlivnění charakteristických znaků jeho rukopisu.126 

Není přitom podstatné, na jakém nosiči je závěť sepsána, třebaže nejčastější bude 

jistě běžný papír. O neplatnou závěť se ale nejedná ani v případě, kdy by byla napsána 

např. na kuse oblečení či na pivním tácku. Je ovšem důležité, aby byla jednotlivá 

ustanovení čitelná, jinak bude nutné ustanovení soudního znalce k jejímu přečtení, což 

bude způsobovat dědicům finanční náklady. Pokud by se takovou závěť nepodařilo 

                                                 

125 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. Str. 102. ISBN 978-80-

87212-79-0. 

 

126 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. NS 21 Cdo 1744/2007. 
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rozluštit ani znalci, bude neplatná z důvodu absolutní nečitelnosti.127 Závěť také nemusí 

být za závěť výslovně označena, důležité je, aby svým obsahem závěti odpovídala. Pokud 

bude závěť sepsána na více listech papíru, je nutné, aby byla plně spojena tak, aby nebylo 

možné listy od sebe oddělit.128 

Aby z obsahového hlediska bylo možné hovořit o závěti, musí obsahovat povolání 

dědice. V případě, že toto povolání chybí, bude se jednat o dovětek.129 

Ačkoliv datum sepsání závěti již dle občanského zákoníku není povinnou 

náležitostí (srov. § 1494 OZ), lze jeho uvedení více než doporučit, a to zejména pro 

případy, kdy bude sepsáno více závětí, jež vedle sebe neobstojí. Dále jsou odbornou 

literaturou uváděny též situace žaloby na soudní prohlášení neplatnosti závěti pro duševní 

chorobu zůstavitele v době sepsání této závěti.130 I v této situaci bude důležité pro určení 

platnosti či neplatnosti s jistotou vědět, kdy byla závěť sepsána. Negativní následek 

v podobě neplatnosti závěti již nenastává při nedatování závěti automaticky, nýbrž pouze 

v situaci, kdy si více závětí odporuje nebo kdy jinak závisí právní účinky závěti na určení 

doby jejího pořízení.131 

Podpis na závěti nemusí být úředně ověřen, ovšem pro zamezení sporů, pokud je 

to alespoň trochu možné, lze toto jen doporučit.132 

                                                 

127 SVOBODA, J., KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 62. 

ISBN 978-80-7400-266-3. 

 

128 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. Str. 102. ISBN 978-80-

87212-79-0. 

 

129 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, Str. 129. ISBN 978-80-7478-579-5. 

 

130 PĚCHA, František: Závěť bez data? To bych nedoporučoval!. Ad Notam 1/2013, s. 14. ISSN 1211-

0558.  

 

131 NĚMCOVÁ, Drahomíra. Závěť a její datace. Časopis pro právní vědu a praxi 4/2017, s. 717. ISSN 

1210-9126. 

 

132 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník III: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Str. 178. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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Jak již z výše uvedeného vyplývá, není možné, aby zůstavitel pořídil o stejném 

majetku více než jedno originální vyhotovení závěti, a to z důvodu, že sepsání nové závěti 

zneplatňuje závěť starší, a platná by tedy byla (za předpokladu, že by nebylo možné, aby 

závěti obstály vedle sebe) vždy pouze závěť pozdější.133  

7.2.2.2 Allografní závěť 

Allografní závěť, tedy závěť nesepsaná rukou zůstavitele, nýbrž zůstavitelem 

podepsána, má oproti závěti sepsané veřejnou listinou výhodu menší časové i finanční 

náročnosti. Tento typ závěti je pevně zakotven v našem právním řádu, upraven nebyl 

pouze v OZ 1964 ve znění do 31. 12. 1991. Od 1. 1. 1992 byl znovu zaveden zvlášť 

novelou č. 509/1991 Sb.  

Prostá allografní závěť je závěť pořízená za přítomnosti dvou svědků, nově 

zavázanými k povinnosti mlčenlivosti, kterým ovšem nemusí být znám obsah závěti. 

Svědci nemusí být přítomni přímo okamžiku, kdy zůstavitel závěť podepíše, z dikce 

ustanovení vyplývá, že postačí, pokud před nimi zůstavitel prohlásí, že se jedná o jeho 

podpis. Tomuto prohlášení ovšem musí být přítomni oba svědci najednou, není možné 

toto prohlásit před každým svědkem v jinou chvíli. Svědci závěti také o svém ustanovení 

za svědky musí vědět, svědkem není osoba sepisování závěti náhodně přítomná.134  

Vzhledem k tomu, že zákon blíže nespecifikuje význam spojení „výslovně 

prohlásit“, vzniká zde otázka, zda je toto možné kromě slovního vyjádření vyjádřit rovněž 

konkludentně, například pokývnutím. Zde se autorka s odkazem na prvorepublikovou 

judikaturu135 kloní k názoru, že vzhledem k zásadě, že zůstavitelova vůle má být co 

nejvíce respektována, postačí konkludentní jednání, pokud toto nevzbuzuje pochybnosti 

o svém významu.  

                                                 

 

133 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Dědické právo podle nového občanského zákoníku: praktická příručka. Praha: 

Leges, 2015. Praktik. ISBN 978-80-7502-097-0. 

 

134 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. NS Cdon 988/96. 

 

135 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 13. 1. 1920, sp. zn. Rv II 281/19 

„Výslovné prohlášení ve smyslu § 579 obč. zák. může se státi nejen slovy, nýbrž i kývnutím hlavy a podpisem 

posledního pořízení.“ 
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Občanský zákoník opětovně zavádí povinnost tzv. svědecké doložky, kdy svědci 

ke svému podpisu připojí doložku poukazující na jejich vlastnost jako svědka. Vzhledem 

k tomu, že OZ ovšem uvádí, že svědci doložku „zpravidla připojí“, odvozuje se, že se 

ovšem nejedná o obligatorní náležitost allografní závěti. 

Pro platnost závěti je nezbytné, aby závěť zůstavitel podepsal vlastní rukou, o 

náležitostech podpisu již bylo pojednáno výše. 

Speciální allografní závěť má naproti tomu přísnější podmínky. Jejím 

prostřednictvím pořizují osoby nevidomé a osoby postižené způsobem, že nemohou číst 

či psát. Hlavním zpřísněním je povinné projevení vůle před třemi svědky, namísto dvou 

jako u prosté allografní závěti. 

V případě nevidomého zůstavitele ukládá § 1535 odst. 1 OZ navíc povinnost 

jednomu ze svědků, který ovšem není pisatelem závěti, aby celý text před zůstavitelem 

přečetl. Tímto nám tedy zákon dává kladnou odpověď na otázku, zda svědek může být 

současně pisatelem závěti. Vzhledem k tomu, že z logiky věci vyplývá, že nevidomý 

zůstavitel bude rovněž osobou, která neumí číst a psát, dá se předpokládat, že jeho 

poslední vůle bude muset splňovat rovněž podmínky uvedené v § 1536 OZ. Tyto 

náležitosti navíc vyžadoval u osob, které nemohou číst či psát rovněž OZ 1964 v § 476d 

odst. 5. Vzhledem k tomu, že dle důvodové zprávy se přejímá právní úprava uvedená 

v OZ 1964, není zde důvod, proč by občanský zákoník tyto speciální náležitosti také 

nevyžadoval. V závěti bude tedy muset být uvedeno, že zůstavitel není schopný číst a 

psát a rovněž jméno pisatele závěti a osoby, která poté závěť nahlas přečetla. V případě, 

že obsah závěti bude tlumočen zvláštním způsobem, musí pak závěť obsahovat i 

informaci o tomto způsobu, který zároveň mimo zůstavitele musí ovládat i všichni svědci. 

I zůstavitel, který není schopný číst či psát pak musí závěť podepsat či označit svým 

vlastním znamením (např. symbol, otisk prstu,…). Pokud zůstavitel není schopen ani 

tohoto, nezbývá mu než pořídit závěť ve formě veřejné listiny. Výše uvedené se vztahuje 

rovněž na osoby, které nejsou nevidomé, ale z jakéhokoliv důvodu nemohou číst či psát. 

7.2.3 Svědkové závěti 

Co se týče svědků závěti a jejich svědecké nezpůsobilosti, je zde třeba rozlišovat 

nezpůsobilost absolutní a relativní. O absolutní nezpůsobilost se jedná u osob mladších 

osmnácti let a u osob nesvéprávných, a to především z důvodu, že zpravidla tyto osoby 
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nemohou chápat účel ani vážnost své funkce v tomto procesu. Dále zákon výslovně 

vylučuje osoby, které neznají jazyk, ve kterém je závěť sepsána, a to z důvodu, že projev 

vůle nemohou přímo vnímat. V případě, že by tedy jako svědek vystupovala některá z 

těchto osob, způsobí to neplatnost celého pořízení pro případ smrti.136 Zákon na rozdíl od 

právní úpravy OZ 1964 nevylučuje jako svědky osoby hluché, nevidomé či němé, ovšem 

stejně jako u osob neznalých jazyka bude zpravidla překážkou jejich neschopnost přímo 

vnímat projev vůle zůstavitele. 

Relativní svědecká nezpůsobilost pak znamená, že osoba je nezpůsobilá figurovat 

jako svědek pouze u závěti určitého zůstavitele. Jedná se zejména o osoby, které v řízení 

něčeho nabývají a osoby jim příbuzné. Takový svědek pak způsobí neplatnost pouze té 

části závěti, která se ho týká, v ostatních částech zůstane závěť v platnosti.137  

Výslovně zákon jako svědky tedy vylučuje dědice či odkazovníky, osoby jim 

blízké a jejich zaměstnance. Existuje zde ovšem výjimka, uvedená v § 1540 odst. 2 OZ, 

kdy je k platnosti závěti, ve které jako svědek figuruje výše uvedená osoba zapotřebí, aby 

byla závěť sepsána vlastní rukou zůstavitele, případně aby jako svědci figurovaly osoby 

tři, namísto dvou.138 

Stejný zákaz vystupovat jako svědek závěti se vztahuje také na vykonavatele, 

závěti, pisatele, předčitatele, tlumočníka a úřední osobu. I zde ale, s ohledem na co 

největší respektování vůle zůstavitele, způsobí jejich případná funkce svědka neplatnost 

pouze těch ustanovení, která se jich týkají.139 

Co se týče podmínek, které musí osoba jako svědek prosté allografní závěti 

splňovat, uvádí občanský zákoník v § 1539, že svědek musí být schopen potvrdit, že 

                                                 

136 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013-. Velké komentáře. 

str. 194. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

137 Tuto zásadu znalo již římské právo – Senatus Consultum Libonianum a Senatus Consultum 

Trebelianum. 

 

138 Vyjádřeno již v římském právu, Senatus Consultum Libonianum vydané za vlády císaře Tiberia, 

zakazovala, aby pisatelé závěti měli sami ze závěti prospěch. 

 

139 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 9. 2004, sp. zn. NS 30 Cdo 1765/2004. 
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zůstavitel a pořizovatel jsou tatáž osoba. Nemusí být ovšem přítomen samému sepisování 

závěti ani nemusí obsah závěti znát. Zákon neuvádí ani požadavek, aby byli přítomni 

podpisu této závěti zůstavitelem. Svědci zde tedy vystupují zejména jako „svědci 

totožnosti“.   

Ohledně svědků speciální allografní závěti pak platí, že mimo již výše uvedených 

podmínek se musí rovněž seznámit s obsahem závěti, a to tak, že je závěť jedním ze 

svědků za jejich přítomnosti přečtena či tlumočena. 

Podpis svědků musí být uveden přímo na listině samé. O svědecké doložce, která 

se vrací do našeho právního řádu, již bylo pojednáno výše. Autorka pouze připomíná, že 

z dikce ustanovení vyplývá, že se nejedná o obligatorní náležitost závěti (na rozdíl od 

právní úpravy obecného zákoníku občanského140). 

Zvláštní podmínky pro svědky závěti ve formě notářského zápisu pak 

vyjmenovává notářský řád v § 66, když výslovně vylučuje osoby nevidomé, neslyšící, 

němé, osoby bez schopnosti číst a psát, a také osoby zůstavitelovi blízké, osoby mající 

zájem na právním jednání zůstavitele a zaměstnance notáře.  

Závěrem je nutné zmínit, že od 1. 1. 2014 zákon ukládá soudu, aby v dědickém 

řízení vždy svědky vyslechl, neprohlásí-li dědicové, že na tomto netrvají, případně pokud 

tomu brání závažné okolnosti (např. vážná nemoc či smrt svědka).141 Pokud by ovšem 

soudní komisař chtěl vyslechnout notáře či advokáta, kteří závěť sepisovali, bude jim 

v tom bránit zákonná povinnost mlčenlivosti, uvedená v notářském řádu či v zákoně o 

advokacii. 

7.2.4 Privilegované formy závěti 

Občanský zákoník uvádí vcelku rozsáhlý katalog možností, týkajících se 

privilegovaných forem závěti neboli závětí s úlevami. Vztahují se na situace, kdy člověk 

pro nějakou mimořádnou událost není schopen pořídit o svém majetku obvyklou cestou, 

třebaže již vše může mít promyšleno. V těchto mimořádných událostech zpravidla již 

člověk nemá dostatek času, aby pořídil o tom, jak má být s jeho majetkem naloženo. 

                                                 

140 Rozhodnutí Nejvyššího sodu Československé republiky ze dne 28. 12. 1920, sp. zn. NS rv I 636/20. 

 

141 Usnesení § 146 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

 



65 

 

Důvodová zpráva uvádí, že k zavedení těchto zvláštních forem závětí došlo po inspiraci 

u právních úprav ostatních evropských států, kde se jedná o vcelku běžnou záležitost 

upravenou v řadě evropských kodexů. 

Jedná se o právní institut upravený již právem římským, kdy v privilegované 

formě pořizovali závěť vojáci před bitvou.142 Na našem území byly privilegované formy 

závěti upraveny naposledy obecným zákoníkem občanským, právní úpravy OZ 1950 a 

OZ 1964 už jejich pořízení nepovolovaly, a to z prostého důvodu, že nebyly založeny na 

principu preference vůle zůstavitele.143 

7.2.4.1 Závěť pořízená před třemi současně přítomnými svědky 

Jako první občanský zákoník zavádí v § 1542 ústní závěť pořízenou před třemi 

svědky. Tuto závěť může osoba pořídit v situaci, kdy se nachází v patrném a 

bezprostředním ohrožení života. Důležité je však také zmínit, že se musí jednat o situaci 

nenadálou. Tato podmínka tedy nebude splněna např. v případě, kdy bude v určité oblasti 

vydáno varování před zemětřesením. Poté by se jednalo o situaci předvídanou, ve které 

není možné privilegovanou závěť v této formě platně pořídit. Dále ji může pořídit ten, 

kdo se nachází v místě, kde je ochromen běžný společenský styk v důsledku mimořádné 

události, např. živelné pohromy (i předpovězené). Je zde ovšem podmínka, aby po nebylo 

bývalo možné požadovat pořízení závěti v jiné formě. Pokud tedy člověk umí číst a psát, 

zřejmě by měl v této situaci pořídit obyčejnou allografní či holografní závěť. Pokud 

zůstavitel opravdu přistoupí k pořízení tohoto typu privilegované závěti, zůstává ovšem 

otázkou, zda člověk nacházející se v bezprostředním ohrožení života nebo v místě, kde je 

ochromen běžný společenský styk, bude mít dostatek času a možností opatřit si tři 

současně přítomné svědky. 

Pokud nebude svědky ohledně závěti pořízen záznam, bude důvodem pro 

dědickou posloupnost protokol o výslechu svědků. Vzhledem k tomu, že k výslechu 

                                                 

142 SVOBODA, J., KLIČKA O. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. Str. 66. ISBN 

978-80-7400-266-3. 

 

143 SALÁK, Pavel. Mimořádné závěti v novém občanském zákoníku. Ad Notam 3/2017, s. 3. ISSN 1211-

0558. 
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ovšem může dojít i za poměrně dlouhou dobu, lze pouze doporučit, aby se daný záznam 

o pořízení závěti vyhotovil, ačkoliv je stále otázkou, zda toto bude v dané situaci možné. 

Platnost takto omezené závěti je v případě, že zůstavitel událost přežije, dva 

týdny, což poukazuje na mimořádnost dané situace. Doba začíná běžet dnem sepsání 

závěti, ale nezačne běžet před dnem, kdy zůstavitel bude mít možnost pořídit ve formě 

veřejné listiny. 

7.2.4.2 Závěť pořízená před starostou 

Další z nových forem privilegované závěti, kterou v § 1543 upravuje občanský 

zákoník je závěť pořízená před starostou obce či jeho zástupcem. Dle důvodové zprávy 

lze chápat její význam především v malých horských vesnicích, a to zvláště za 

mimořádných událostí. 

Pro pořízení tohoto typu závěti zde musí existovat důvodná obava, že zůstavitel 

zemře dřív, než bude schopen pořídit ve formě veřejné listiny. Závěť pak namísto notáře 

zaznamená starosta obce či místostarosta,144 a ten také zřejmě posoudí, zda zde skutečně 

existuje důvodná obava smrti zůstavitele. Zároveň se starostou musí být přítomni pořízení 

také dva svědci, kteří musí závěť společně se starostou a zůstavitelem podepsat. Chybějící 

podpis nicméně nezpůsobí neplatnost závěti, a to pokud je důvod chybějícího podpisu 

závažný (např. svědek nemůže psát). Jako svědek zde v tomto případě také může 

figurovat nezletilá osoba starší 15 let, pokud je schopna vnímat závažnost celé situace, 

což zdůrazňuje mimořádnou formu této závěti. Svědci, stejně jako ostatní osoby působící 

ve funkci pisatele, tlumočníka, schovatele či úřední osoby, musí ohledně skutečností, 

které se ve své funkci dozvěděli, zachovávat mlčenlivost, jinak jsou povinni nahradit 

újmu, kterou by porušením této své povinnosti způsobili.145 Starosta také musí text závěti 

nahlas před svědky a zůstavitelem přečíst a zůstavitel musí výslovně prohlásit, že závěť 

obsahuje jeho poslední vůli.146 

                                                 

144 Ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 

145 Ustanovení § 1550 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

146 Ustanovení § 1547 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 



67 

 

Pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny, považuje se takto pořízená 

závěť za veřejnou listinu. Vzhledem k tomu, že závěť bude ovšem mnohdy sepsána ve 

stresových podmínkách osobami bez právnického vzdělání, dá se dle autorčina názoru 

předpokládat, že riziko formálních nedostatků takovýchto závětí bude značné. V případě 

chybějících předepsaných náležitostí a formalit pak tato závěť zůstává v platnosti, zákon 

ji ovšem nepřiznává formu veřejné listiny.147 

V případě, že zůstavitel událost přežije, je platnost takto pořízené závěti omezena 

na tři měsíce. Stejně jako u ústní závěti pak doba počíná běžet ode dne pořízení závěti, 

ale nezačne běžet, dokud není zůstavitel schopen pořídit závěť ve formě veřejné listiny. 

7.2.4.3 Závěť pořízená před velitelem plavidla či letadla 

Závěť může být dále pořízena také před velitelem námořního plavidla či letadla. 

Na rozdíl od předchozích forem zde musí být vážný důvod na straně zůstavitele (nikoliv 

tedy nutně obava, že zůstavitel zemře). Platnost této závěti však nemůže být popřena 

pouze tvrzením, že zůstavitel neměl pro pořízení této privilegované závěti vážný důvod. 

Poslední vůli pak musí zaznamenat velitel námořního plavidla plujícího pod státní 

vlajkou České republiky nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku České 

republiky. Současně s velitelem musí být zaznamenání poslední vůle přítomni dva svědci 

a dle zvážení velitele toto nesmí ohrozit bezpečnost plavby či letu. Co se týče ostatních 

obecných náležitostí, i zde se uplatní § 1547 OZ, o kterém již bylo pojednáno výše. Nad 

tyto náležitosti ovšem občanský zákoník v § 1544 odst. 2 uvádí povinnost velitele předat 

takto vyhotovenou závěť bezodkladně zastupitelskému úřadu České republiky, který je 

nejblíže místu připlutí či přistání. 

Stejně jako v předchozím případě je zde platnost závěti stanovena na tři měsíce, o 

běhu a stavení doby již bylo pojednáno výše. 

7.2.4.4 Závěť pořízená před velitelem vojenské jednotky 

Poslední z forem privilegovaných závětí, kterou upravuje občanský zákoník, je 

závěť pořízená před velitelem vojenské jednotky. Dle důvodové zprávy má zákonodárce 

na mysli především situaci osob, účastnících se vojenských misí v zahraničí, kam ovšem 

                                                 

147 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 204. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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odjíždí především mladí lidé, kteří pouze zřídka kdy pořizují závěti již před svým 

odjezdem, jelikož si svou smrt v průběhu mise zpravidla ani nepřipouštějí. 

Zůstavitel musí být v tomto případě dle § 1545 OZ vojákem či jinou osobou 

náležející k ozbrojeným silám a musí se účastnit ozbrojeného konfliktu či vojenské 

operace. Poslední vůli musí zaznamenat velitel jednotky či jiný voják, který má alespoň 

důstojnickou hodnost a dále musí být přítomni dva svědci. I tato závěť musí splňovat 

náležitosti dle § 1547 OZ, o kterých již bylo výše hovořeno. 

Veliteli následně vzniká povinnost předat takto pořízenou závěť bezodkladně 

veliteli nadřízeného velitelství, který ji následně postoupí Ministerstvu obrany České 

republiky. 

Také platnost této závěti je omezena na dobu tří měsíců, o běhu a stavení doby již 

byla řeč. 

Svědky závětí s úlevami mohou být dle § 1548 OZ osoby, které dosáhly věku 

patnácti let i osoby omezené na svéprávnosti, pokud jsou schopny věrohodným způsobem 

popsat skutečnosti významné pro pořízení závěti. Závěti s úlevami nemůže být na újmu 

ani to, že ji svědek, který nemohl psát, nepodepsal, pokud je toto uvedeno v závěti. 

Vzhledem k tomu, že ve výše uvedených situacích bude zřejmě obtížné jakékoliv svědky 

si opatřit, jedná se jistě o ulehčení pořízení závěti s úlevami, které lze hodnotit pozitivně. 

Závěrem je možné shrnout, že třebaže občanský zákoník opětovně zavádí 

poměrně široký katalog privilegovaných forem závěti, bude se zřejmě dle autorčina 

názoru jednat spíše o okrajový institut, jehož využitelnost v praxi nebude široká. Jestliže 

občanský zákoník tyto privilegované závěti za splnění podmínek v § 1547 odst. 1 

považuje za veřejné listiny, dochází k obrácení důkazního břemene. Prokazovat budou ti, 

kdo hodlají popřít pravost takové závěti. To je jistě důvodem k zamyšlení vzhledem ke 

skutečnosti, že k sepisu této závěti se budou uchylovat většinou lidé bez právního 

vzdělání v mezních životních situacích. Výhody či nevýhody tohoto ustanovení se zřejmě 

ukážou až v delším časovém horizontu. 

7.3 Pořizovací nezpůsobilost 

Na rozdíl od právní úpravy OZ 1964, která se pořizovací způsobilosti toliko 

nevěnovala, když v § 476d OZ 1694 pouze upravovala podmínky pořízení závěti u 

nezletilých starších patnácti let, nová právní úprava i v této věci vychází převážně 
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z právní úpravy obecného zákoníku občanského a úpravě pořizovací nezpůsobilosti se 

věnuje podrobněji v § 1525 - § 1528 OZ. Zatímco úprava OZ 1964 tedy pro určení osob, 

které nejsou schopné pořizovat o svém majetku, použila obecnou úpravu nezpůsobilosti 

k právním úkonům, občanský zákoník výslovně upravuje pořizovací způsobilost 

nezletilých starších patnácti let, dále osob omezených na svéprávnosti a tzv. světlé 

okamžiky, tedy uzdravení se osob omezených na svéprávnosti. Zásadním rozdílem mezi 

úpravou OZ 1964 a nynější právní úpravou je fakt, že není možné člověka plně zbavit 

svéprávnosti, je možné pouze její omezení, a to pouze v zájmu omezované osoby.148 

V případě, že osoba není plně svéprávná, je tedy pro účely pořízení pro případ 

smrti nesvéprávná a v zásadě nemá pořizovací způsobilost. Jak již bylo zmíněno výše, 

z tohoto pravidla existují určité výjimky. 

Dále je třeba zmínit, že dle § 1595 OZ má i nezpůsobilý zůstavitel možnost 

odkázat ze svého majetku „předměty malé hodnoty“. 

7.3.1 Pořizovací způsobilost nezletilého 

Stejně jako v úpravě OZ 1964 i nadále platí, že nezletilé osoby mladší patnácti let 

nemohou o svém majetku pořizovat závěť. Vzhledem k tomu, že je pro tyto osoby 

vyloučeno rovněž uzavření dědické smlouvy, dědí po nich tedy pouze zákonní dědicové. 

Co se týče osob, které dovršily patnácti let, ale nenabyly plné svéprávnosti 

uzavřením manželství či rozhodnutím soudu, jsou tyto svéprávné pouze tak, že mohou 

činit právní jednání přiměřená jejich rozumové a volní vyspělosti. K pořízení závěti 

těmito osobami občanský zákoník nevyžaduje souhlas zákonných zástupců, nicméně 

obligatorně je vyžadována forma veřejné listiny dle § 1526 OZ. Je třeba upozornit na 

poněkud sporné znění tohoto ustanovení, které uvádí, že kdo dovršil patnácti let věku a 

nenabyl plné svéprávnosti, může pořizovat bez souhlasu zákonného zástupce formou 

veřejné listiny. Čistě jazykovým výkladem by z tohoto ustanovení vyplývalo, že se 

souhlasem zákonného zástupce může pořizovat jakýmkoliv způsobem. Dle důvodové 

zprávy, odborné literatury149 a s odkazem na dřívější právní úpravy lze ale víceméně 

                                                 

148 Ustanovení § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

149 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 159. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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s jistotou říci, že toto nebylo úmyslem zákonodárce a správný je tedy výklad, že nezletilý 

starší patnácti let může o svém majetku pořídit pouze závětí ve formě veřejné listiny. 

7.3.2 Pořízení závěti osobou omezenou na svéprávnosti 

Platná právní úprava navazuje na právní úpravu obecného zákoníku občanského, 

když výslovně upravuje pořizovací způsobilost osob omezených na svéprávnosti a osob 

závislých na alkoholu, užívání různých psychotropních látek a chorobné hráčské vášni. 

Právní úprava účinná do 31. 12. 2013 přitom vycházela z předpokladu, že osoby zbavené 

způsobilosti k právním úkonům či v ní omezené o svém majetku jednoduše testovat 

nemohou. 

Co se týče osob omezených ve svéprávnosti, tyto mohou testovat pouze ve formě 

veřejné listiny, jak jim stanoví § 1528 odst. 1 OZ. Osoba sepisující závěť, nejčastěji tedy 

notář, by vždy měla posoudit, zda je osoba tohoto právního jednání schopna a činí jej s 

rozvahou a bez donucení. Na jedné straně je zde totiž obava, zda je osoba vzhledem ke 

svému duševnímu stavu schopná o svém majetku rozhodnout, na straně druhé ovšem 

princip autonomie vůle, prolínající se celým dědickým právem. Z tohoto důvodu by tedy 

možnost pořizovat o svém majetku měla být jakousi pojistkou, ke které bude soud 

přistupovat pouze ve výjimečných případech. Omezení testovací způsobilosti by pak 

v případě, že k němu soud přistoupí, mělo být detailně uvedeno v rozsudku. Pokud se zde 

vyskytnou nějaké pochybnosti ohledně výkladu, posoudí tuto otázku v pozůstalostním 

řízení soudní komisař. 

V ustanovení § 1528 odst. 2 občanský zákoník stanoví, že osoby omezené pro 

chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných 

přípravků či jedů nebo po chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou 

duševní poruchu, můžou v rozsahu omezení pořizovat v jakékoli předepsané formě, 

nejvýše však o polovině pozůstalosti. Zbývající část pozůstalosti připadne zákonným 

dědicům. I z tohoto pravidla ovšem existuje výjimka, a to pro případy, kdy po zůstaviteli 

nebudou dědit žádní zákonní dědicové, a pozůstalost by připadla státu. V takovém 

případě pak může zůstavitel pořizovat o celém svém majetku a žádná omezení zde neplatí. 

Otázkou pak zůstává, jak byla zákonodárcem myšlena polovina majetku, zda se 

jedná o polovinu čistého majetku či o polovinu majetku po odečtení pasiv, případně ke 

kterému okamžiku se polovina majetku počítá, zda ke dni pořízení závěti či ke dni smrti. 
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Názory odborné literatury se v tomto případě různí, bude tedy úkolem judikatury, aby 

tuto otázku vyřešila. 

7.3.3 Uzdravení osoby omezené ve svéprávnosti 

Občanský zákoník na rozdíl od OZ 1964, kdy tzv. světlé okamžiky (lucida 

intervalla), nebyly nijak zohledňovány, tuto situaci výslovně upravuje v § 1528. Pokud 

je osoba omezena na své svéprávnosti (což je možné za předpokladu, že by jí jinak hrozila 

závažná újma a nepostačí méně omezující opatření), je v rozsudku o omezení 

svéprávnosti uvedeno také, zda a v jakém rozsahu je omezena pořizovací způsobilost a 

doba, po kterou omezení svéprávnosti trvá. Zůstává nicméně otázkou, zda je možné 

omezení pořizovací způsobilosti dovodit také z rozsudků, které omezují člověka 

v hospodaření s majetkem, neobsahují ovšem zmínku o pořizovací způsobilosti.150 

Autorka je toho názoru, že by se i takovéto rozsudky měly na pořizovací způsobilost 

osoby vztahovat. Za hospodaření s majetkem se dle autorčina názoru dá pokládat i 

poslední pořízení o tomto majetku. Tato otázka ovšem ještě nebyla uspokojivě vyřešena 

a je možné nalézt názory svědčící pro (srov. Mikeš a Muzikář151) i proti tomuto výkladu. 

Bude tedy nutné počkat na judikaturu, která se dříve či později jistě bude tomuto 

problému věnovat. 

Občanský zákoník upravuje chvíle „světlých okamžiků“, tedy chvíle, kdy se 

člověk neuzdraví, pouze se na dočasnou dobu zlepší jeho zdravotní stav, případně chvíle, 

kdy je sice vydáno rozhodnutí o navrácení svéprávnosti, které ovšem zatím nenabylo 

právní moci.152  Pro tyto okamžiky zákoník uvádí, že pokud se člověk uzdravil do té míry, 

aby mohl projevit svoji vůli, může o svém majetku pořizovat v jakékoliv formě. Platnost 

                                                 

150 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C .H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 161. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

151 Srov. MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. Str. 57. ISBN 978-

80-87212-79-0. „I když posléze uvedenému jedinci zůstává v určitém směru zachována způsobilost 

k právním úkonům, nemůže být tímto úkonem právní úkon tak zásadního a výjimečného rázu, jakým je 

závěť.“. 

 

152 Důvodová zpráva k § 1527 zákona č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku. 
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takové závěti je ale snadno napadnutelná a dostatečné prokázání toho, že zůstavitel byl 

v době sepsání závěti zdráv, je složité.153 

Bude se ovšem jednat o velmi sporné případy, jelikož prokazování takového 

krátkodobého uzdravení bude jistě velmi obtížné. V těchto případech budou rozhodovat 

stejně jako v minulosti soudy ve sporném řízení154, kdy důkazní břemeno bude vždy na 

straně osoby, která tvrdí, že zůstavitel byl schopen pořizovat o svém majetku, jak již 

stanovila judikatura za účinnosti obecného zákoníku občanského.155 

I nadále platí, především z důvodu, že se jedná o osobní právní jednání zůstavitele, 

které nemůže být pořízeno v zastoupení, že člověk omezený na svéprávnosti nemůže 

pořizovat o svém majetku ani se souhlasem opatrovníka. Toto je logické především 

z důvodu, že pokud je osoba částečně omezena na svéprávnosti, hrozilo by zde velké 

riziko jejího ovlivnění ze strany opatrovníka. Proto se v tomto případě jeví jako 

přinejmenším rozporuplné, že osoba omezená na svéprávnosti může se souhlasem 

opatrovníka uzavřít dědickou smlouvu. Dle autorčina názoru zde vyvstává naprosto 

identický problém rizika ovlivnění vůle zůstavitele ze strany opatrovníka. Rovněž zde 

autorka nevidí jediný důvod, proč by mělo být v tomto případě rozlišováno mezi 

pořízením závěti a uzavřením dědické smlouvy se souhlasem opatrovníka a právní úprava 

by se v tomto měla sjednotit, a to spíše tak, že osoba omezená na svéprávnosti nebude 

moci se souhlasem opatrovníka sepsat závěť ani uzavřít dědickou smlouvu. 

7.3.4 Omyl zůstavitele 

Přestože účinky omylu jsou uvedeny v obecné části občanského zákoníku, týkající 

se právních jednání, považoval zákonodárce za nutné zvlášť upravit účinky omylu v 

závěti, které by lépe vyhovovaly potřebám dědického práva, a to na rozdíl od právní 

úpravy OZ 1964, která tuto speciální úpravu neobsahovala. Pro použití ustanovení 

                                                 

153 FRINTA. Ondřej. Závěť (nejen) v návrhu nového občanského zákoníku. Právník, 2008, roč. 147, č. 11, 

s. 1209. ISSN 0324-7007. 

 

154 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 1. 9. 1944, sp. zn. NS R I 283/44. 

 

155 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 8. 3. 1927, sp. zn. NS Rv II 636/26. 
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týkajících se omylu zůstavitele se musí vždy jednat o podstatný omyl z hlediska 

pořizovatele závěti, není ovšem rozhodné, z jakého důvodu k tomuto omylu došlo. Tento 

omyl pak musí být v příčinné souvislosti s projevem vůle zůstavitele. Podstatný omyl je 

pak definován jako takový, bez kterého by zůstavitel nepořídil o pozůstalosti tak, jak 

učinil.156  Především tedy omyl v osobě dědice či odkazovníka (například záměnou 

jména, kdy za dědice je označena jiná osoba, než zůstavitel zamýšlel) nebo omyl v 

odkazované věci, případně v jejich podstatné vlastnosti. Dle právní teorie je možné 

podstatný omyl rozdělit na omyl vnitřní, týkající se vůle, omyl způsobený úmyslně třetí 

osobou a omyl v pohnutce, tedy v nějakém vzdálenějším cíli. Za podstatný omyl se 

naopak dle důvodové zprávy nepovažuje pouhé přeřeknutí, přepsání nebo nesprávné 

pojmenování. K vysvětlení je možné užít různých listin či výpovědí dědiců, kteří znali 

zůstavitelovy zvyklosti.157  

Podstatný omyl dle § 1529 způsobí neplatnost jen té části závěti, které se týká, a 

to v souladu s pravidlem preference platnosti právních jednání před neplatností a 

pravidlem co nejvíce vyhovět vůli zůstavitele. Právě z tohoto důvodu tedy podstatný omyl 

nezpůsobí neplatnost celé závěti, pokud je možné ustanovení pořízené v omylu od zbytku 

závěti oddělit. 

Ustanovení závěti bude neplatné také v případě, zakládá-li se na mylné pohnutce, 

tedy například zůstavitel uvede, že vše odkazuje svému sousedovi, protože žádných 

příbuzných již nemá. Pokud by se ale poté objevil kupříkladu jeho sourozenec, bylo by 

toto ustanovení neplatné a dědil by sourozenec ze zákona. Pokud by ale zůstavitel v závěti 

důvod výběru souseda jako dědice nespecifikoval, bylo by jeho ustanovení i nadále 

platné. Pohnutka ovšem nemusí být vyjádřena přímo závětí, postačí, pokud se o ní 

zůstavitel zmíní například v rozhovoru se třetí osobou nebo ji uvede v listině vysvětlující 

závěť. Dědic, jehož právní důvod dědění by byl slabší, je pak soudem odkázán k podání 

žaloby. 

Dovolání se neplatnosti určitého ustanovení je ovšem časově omezeno obecnou 

tříletou promlčecí dobou dle obecných ustanovení o omylu. Dle obecné části občanského 

                                                 

156 Důvodová zpráva k § 1529 až § 1531 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

157 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 19. 6. 1935, sp. zn. NS Rv I 

194/34. 
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zákoníku také může námitku neplatnosti vznést pouze osoba, k jejíž ochraně je tato 

neplatnost stanovena. Nejčastěji tedy půjde o zákonného dědice, který ovšem musí unést 

důkazní břemeno a prokázat, že k omylu skutečně došlo. Bude se jednat o sporné řízení 

v rámci dědického práva, kdy soud bude nucen zjišťovat pravou vůli zůstavitele. K tomu 

uvádí důvodová zpráva, že neplatnost je relativní a právo dědice dovolat se jí je omezeno 

podle obecné části, a to na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy se dle judikatury 

dovozovalo, že omylu se jde dovolat do pravomocného skončení řízení o dědictví.158 

Vzhledem k tomu, že tento bude ale již po smrti, nebude v mnoha případech bohužel 

nikdy stoprocentně jisté, zda rozhodnutí soudu skutečně koresponduje se zůstavitelovým 

úmyslem, spíše se bude jednat o závazné potvrzení toho, kdo se má stát dědicem nebo 

jaká věc má být odkázána. 

7.4 Obsahové náležitosti závěti 

7.4.1 Ustanovení dědiců a jejich podílů 

Základní obsahovou náležitostí, bez které by vlastně závěť neměla význam, je 

určení dědice či dědiců, a to buď k pozůstalosti jako celku nebo k určitému podílu 

z pozůstalosti, který lze vyjádřit zlomkem či podílem. Důvodová zpráva se ovšem nebrání 

ani přikázání konkrétní věci, i když v tomto případě zpravidla půjde o odkaz. Pokud se 

tedy zůstavitel rozhodne zanechat věc ze své pozůstalosti, lze doporučit, aby vhodnou 

formulací dal najevo, zda si přeje, aby se uvedená osoba, které je věc do vlastnictví 

přikázána, stala dědicem či odkazovníkem, např. tedy „povolávám za dědice svého syna 

a odkazuji mu své auto/svému synovi, který nebude mým dědicem, odkazuji své auto“. 

Z takovýchto formulací pak bude vůle zůstavitele zřejmá. 

Zůstavitel může za dědice povolat jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu nebo 

stát. Současná právní úprava již neobsahuje podmínku, že by fyzická osoba v době smrti 

zůstavitele musela existovat alespoň jako nasciturus, je tedy možné povolat za dědice 

ještě „neexistující“ fyzickou osobu. Co se týče osoby právnické, i zde je možné povolat 

ji za dědice, pokud ještě nevznikla. K jejímu vzniku ovšem musí dojít dle § 1478 OZ do 

jednoho roku od smrti zůstavitele.  

                                                 

158 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 1996, sp. zn. 24 Co 160/96. 
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Pokud je povolán dědic jediný (tzv. heres ex asse), pak mu připadne pozůstalost 

celá. Jiná je ovšem situace v případě, že je sice povolán dědic jediný, ovšem pouze 

k určitému podílu na pozůstalosti.159 V této situaci mu připadne pouze tento podíl a 

zbývající část se rozdělí dle zákonné posloupnosti. Není tak vyloučeno, aby jedna osoba 

dědila ze závěti i ze zákona.  

Jestliže je závětí povoláno více dědiců, ovšem bez určení jejich podílů (sine 

partibus), pak dle § 1500 odst. 1 OZ dědí stejným dílem (např. formulace „chci, aby 

veškerý majetek připadl mým dvěma dětem“). Pokud jsou naopak dědicům určeny jejich 

podíly (cum partibus), ale takto není vyčerpána celá pozůstalost, opět zbylá část připadne 

dědicům zákonným, ledaže ze závěti vyplývá, že zůstavitel část přehlédl či opomněl, 

nikoliv vědomě (např. zůstavitel povolá k dědictví domu dceru, k dědictví automobilu 

syna, ale zapomene, že vlastní ještě malý motocykl). 

V situaci, kdy je některým dědicům přikázán určitý podíl z pozůstalosti, a někteří 

jsou povoláni bez podílu, připadne zbylá část pozůstalosti dle § 1501 odst. 1 OZ dědicům 

bez určeného podílu rovným dílem. Pokud nezbude žádná část pozůstalosti k rozdělení, 

pak se podíly ostatních dědiců povolaných s podíly, sníží podle § 1501 odst. 2 OZ tak, 

aby se povolanému dědici bez podílu dostalo stejně jako dědici, kterému bylo vyměřeno 

nejméně. Jako příklad lze dle názoru autorky uvést, pokud zůstavitel uvede, že si přeje, 

aby veškerý majetek zdědili synové Jaroslav, Vladimír a František, a aby Jaroslav a 

Vladimír zdědili každý 50 %. V tom případě se jejich podíly sníží tak, že každý ze tří 

jmenovaných obdrží 33,3 %. 

Pokud se zůstavitel přepočte (objeví se tedy v závěti chyby v počtech), pak se 

dědění provede tak, aby byla co nejlépe naplněna jeho vůle, což je opět odrazem 

respektování jeho vůle jako jedné ze základních zásad.160 

Ustanovení § 1503 OZ obsahuje speciální výkladová pravidla a pamatuje na 

situace, kdy se mezi povolanými dědici vyskytnou osoby, které jsou v zákonné 

posloupnosti pokládány za osobu jedinou. V praxi je toto významnou novinkou, 

vycházející z ABGB a vyjadřující princip reprezentace. Znamená to, že pokud například 

                                                 

159 Ustanovení § 1499 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

160 Ustanovení § 1502 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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zůstavitel vše přikáže svým sourozencům, a některý z nich nedědí, budou rovným dílem 

jeho podíl dědit jeho potomci. V případě, že je za dědice povolána určitá skupina osob, 

dědicem jsou ti, kteří do této skupiny patřili v okamžiku smrti zůstavitele. Jestliže pak 

zůstavitel bez bližšího určení povolá za dědice chudé či obdobnou skupinu, stane se 

dědicem obec, ve které měl zůstavitel poslední bydliště. Ta poté dědictví užije ve 

prospěch určené skupiny. 

7.4.1.1 Uvolněný podíl 

Občanský zákoník po vzoru Obecného zákoníku občanského i vládního návrhu z 

roku 1937, na rozdíl od právní úpravy OZ 1964, opětovně umožňuje přirůstání 

uvolněného podílu (akrescenci) závětním dědicům. Zatímco úprava OZ 1964 v 

ustanovení § 461 přikazovala uvolněný podíl závětního dědice dědicům zákonným, v 

současné době tedy jeho přirůstání k podílům závětních dědiců zakázáno není, musí být 

ovšem splněno několik podmínek. Opětovné zavedení akrescence uvolněného podílu 

dědicům ze závěti ukazuje na posílení postavení závěti v občanském zákoníku. 

Jedná se o situaci, kdy dědic určený závětí zemře dříve než zůstavitel, dědictví se 

vzdá, odmítne jej, bude nezpůsobilým či jeho ustanovení bude ustanovením neplatným 

(například nebude jasné, koho vlastně zůstavitel za dědice povolal). Zároveň musí jít o 

situaci, kdy dědic, který z výše uvedených důvodů dědictví nenabude, nemá závětí 

ustanoveného náhradníka ani svěřenského nástupce, a všichni dědicové musí být povoláni 

k dědictví buď rovným dílem, nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení.  

K přirůstání uvolněného podílu ovšem dojde podle § 1504 - § 1505 OZ pouze v 

případě, že zůstavitel ve své závěti výslovně neurčí podíly, které mají připadnout 

jednotlivým dědicům. V takovém případě by se totiž dle důvodové zprávy vycházelo z 

předpokladu, že dědicům již bylo zůstaveno, co zůstavitel chtěl, a proto je zde přirůstání 

podílu vyloučeno. Uvolněný podíl připadne dědicům ze zákona. Je tedy možné, že 

některé osoby budou dědicem ze zákona i ze závěti. Pokud zůstavitel povolá některé 

dědice s určením jejich podílu a jiné bez tohoto určení, přiroste uvolněný podíl dle § 1505 

odst. 2 OZ pouze dědicům bez určení podílu. Naopak v případě, že zůstavitel povolá 

společně více dědiců ze závěti k podílu určenému konkrétně věcí, podílem či zlomkem, 

přiroste uvolněný podíl k podílům ostatních dědiců a nepřipadne tedy dědicům ze 
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zákona.161 Je tedy rozdíl, zda zůstavitel povolá své dědice např. všechny rovným dílem 

(v tom případě by se nejednalo o určení konkrétního podílu a přirůstání by nebylo 

vyloučeno) nebo každého např. k jedné polovině pozůstalosti (zde je podíl určený, 

přirůstání k podílům ostatních závětních dědiců je tedy vyloučeno).  

Pokud si zůstavitel přeje, aby celá pozůstalost připadla testamentárním dědicům, 

měl by tedy pro zamezení všech komplikací tuto svou vůli v závěti výslovně vyjádřit a 

povolat závětí dědice bez určení jejich podílů. Jinak zde riskuje situaci, že uvolněný podíl 

připadne jeho vzdálenému příbuznému, o jehož existenci možná ani netušil, ze zákona.162 

Podle zásady, že je nutné co nejvíce vyhovět vůli zůstavitele, i podle dostupné 

judikatury163, přecházejí na dědice uvolněného podílu všechna omezení, která jsou s tímto 

podílem spojená, a to s výjimkou omezení, vztahujících se pouze k osobě původního 

dědice nebo k omezením obecně nemožným. I zde je ale možné toto ovlivnit rozhodnutím 

zůstavitele. 

Závěrem lze říci, že znovuzavedení přirůstání podílu jde jistě považovat za změnu 

pozitivní, třebaže autorka se neztotožňuje s argumentací důvodové zprávy, že pokud 

zůstavitel odkázal dědicům určitou část své pozůstalosti či určité věci z pozůstalosti, 

odkázal již všechno, co odkázat chtěl a uvolněný podíl tedy připadá dědicům zákonným. 

Na tomto místě je také třeba zamyslet se, proč zákonné dědice zůstavitel ve své závěti 

nezmínil, zda naopak nechtěl, aby tito zákonní dědici již nedědili, či dědili pouze určitou 

část. Ačkoliv je to tedy otázka závisející na okolnostech každého případu, klonila by se 

autorka spíše k názoru, aby uvolněný podíl přirůstal k podílům všech ostatních dědiců, ať 

už závětních či zákonných, a to ve stejném poměru. 

                                                 

161 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1843/2016. „Za situace, 

kdy zůstavitel povolal společně více závětních dědiců k určitému podílu z pozůstalosti (určenému konkrétní 

věcí nebo procentem či zlomkem), nastává přirůstání uvolněného dědického podílu dědice, který nedědí (§ 

1504 o. z.) k podílům ostatních spoludědiců; uvolněný podíl tudíž nepřipadne zákonným dědicům.“ 

 

162 SALÁK, Pavel. Zamyšlení nad přirůstáním uvolněného dědického podílu. Právní rozhledy 19/2015, s. 

657. ISSN 1210-6410. 

 

163 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 10. 5. 1930, sp. zn. R I 229/30. 
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7.4.1.2 Obecné náhradnictví 

Ustavení náhradníka (neboli vulgární substituce) je v české právní úpravě novým 

institutem, který OZ 1964 neobsahoval, ovšem praxe ho připouštěla. V jeho opětovném 

zařazení je vidět inspirace zákonodárce právními předpisy ostatních evropských zemí, 

kromě úpravy české totiž ustanovení o náhradnictví z evropských úprav neobsahuje 

pouze ta slovenská.164 Znovuzařazení institutu obecného náhradníka je inspirováno 

právní úpravou obecného zákoníku občanského, který mimo obecného náhradnictví znal 

ještě náhradnictví svěřenské a rodinné svěřenectví. Zatímco první jmenované je do naší 

právní úpravy znovu zavedeno, institut rodinného svěřenství byl zrušen zákonem č. 

179/1924 Sb., a z našeho právního řádu zcela vymizel.165  

Jedná se o institut, kterým zůstavitel povolává náhradního dědice pro případ, že 

by některý z dědiců nedědil. Je to jistě v zájmu zůstavitele, neboť tím zůstavitel nabývá 

větší jistoty, že bude naplněn účel jeho závěti. Zákon nevylučuje ani povolání více 

náhradních dědiců pro případ, že by nedědil ani první náhradník atd. Pokud zůstavitel 

neurčí pořadí náhradníků, dědí vždy ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví 

nenabyla.166 Náhradníky mohou být jiné osoby či ostatní spoludědici. Pokud jsou 

náhradníky spoludědici, pak neprojevil-li zůstavitel jinou vůli, připadne jim uvolněný 

podíl v takovém poměru, v jakém si podělili pozůstalost.167 Pokud je povolána za 

náhradníka osoba či osoby odlišné od spoludědiců, nabývají podíl rovným dílem.168 

                                                 

164http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/dedicke-pravo/konkretni-zmeny/dedicke-instituce. 

  

165 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 117. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

166 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník III: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. III. Str. 92. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

167 Ustanovení § 1510 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

168 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 122. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/dedicke-pravo/konkretni-zmeny/dedicke-instituce
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Není také vyloučeno, aby zůstavitel určil náhradníka jen pro některé situace, proč 

dědictví dědic nenabude (tzv. casus substitutionis) tedy např. pokud by se dědic nedožil 

zůstavitelovy smrti, pokud by pozbyl dědické způsobilosti nebo pokud by dědic dědictví 

odmítl. Není-li toto v závěti určeno jinak, stanovuje § 1508 OZ vyvratitelnou právní 

domněnku, že náhradník je povolán za všech důvodů nenabytí dědictví dědicem. Jak ale 

uvádí důvodová zpráva k občanskému zákoníku, je zcela na vůli zůstavitele, zda stanoví 

náhradníka pouze pro určité situace či univerzálně, a k uplatnění této vyvratitelné 

domněnky by mělo dojít pouze v případě, že úmysl zůstavitele nebude patrný. 

Stanoví-li zůstavitel v závěti dědici omezení, pak se má za to, že tato omezení jsou 

v zásadě účinná i vůči náhradníkovi, leda by bylo výslovně určeno, že náhradníka 

postihovat nemají nebo by to vyplývalo z povahy věci.169 Opět je zde tedy patrná zásada, 

že je třeba co nejvíce vyhovět vůli zůstavitele, který omezení stanovil. 

Co se týče zániku náhradnictví, pak dle § 1511 OZ a logiky věci zaniká 

okamžikem, kdy povolaný dědic nabude dědictví. Náhradnictví dále zaniká i v případě, 

pokud je zřízeno v okamžiku, kdy povolaný dědic nemá děti, v okamžiku smrti 

zůstavitele už je ale mít bude. V takovém případě pak pokud dědictví nenabude určený 

dědic, dědí jeho potomci, nikoliv ustanovený náhradník. Vychází se zde totiž z myšlenky, 

že bylo úmyslem zůstavitele, aby dědili jeho potomci či vnuci atd. Toto ovšem může 

zůstavitel v závěti vyloučit. 

V případě, že zůstavitel povolá za náhradníky samotné spoludědice, má se za to, 

že je chtěl podělit v poměru, v jakém podělil dědice. Povolá-li však za náhradníka i osobu 

odlišnou od spoludědiců, pak není-li zůstavitelem projevena jiná vůle, připadne uvolněný 

podíl všem rovným dílem.170 Je otázkou, zda tento odlišný přístup právní úpravu 

nekomplikuje, autorka by se zde klonila k názoru, že pro zamezení sporů by jednodušším 

způsobem bylo, aby uvolněný podíl přirůstal vždy všem ostatním dědicům stejným dílem. 

Pokud ze závěti nevyplývá, zda chtěl zůstavitel povolat určitou osobu za 

náhradníka nebo za svěřenského nástupce, jedná se o náhradníka. V této situaci se tedy 

                                                 

169 Ustanovení § 1509 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

170 Ustanovení § 1510 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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OZ přiklání k řešení, aby byla co nejméně omezena možnost dědice nakládat 

s dědictvím.171 

Dalo by se říci, že obecné náhradnictví je vlastně institucí, založenou na odkládací 

podmínce. Dědické právo náhradníka záleží na tom, zda bude dědit závětí povolaný 

dědic.172  

7.4.1.3 Svěřenské nástupnictví 

Svěřenské nástupnictví je právním institutem, který byl znám již v římském právu. 

Jeho rozdíl oproti obecnému náhradnictví spočívá v tom, že na rozdíl od náhradnictví, 

kdy původně určený dědic dědictví vůbec nenabude a na jeho místo nastupuje náhradník, 

v případě svěřenského nástupnictví původní dědic dědictví nabude a má k němu veškerá 

práva poživatele173, nicméně po nějaké předem určené době dědictví pozbude a to 

přechází na svěřenského nástupce, kterému do té doby svědčilo pouze „čekatelství“. 

Typicky se tak stane po jeho smrti, zůstavitel ale může rovněž určit čas či podmínku, po 

které dědictví přejde na svěřenského nástupce. V povolání za svěřenského nástupce je 

tedy implicitně obsaženo povolání za náhradníka.174 Tato úprava je inspirována obecným 

zákoníkem občanským i německou právní úpravou, institut svěřenského nástupce byl 

v českém právním řádu zrušen s účinností k 1. lednu 1951 s tím, že omezení z něho 

vyplývající trvala dále a skončila nejpozději k 1. dubnu 1964.  

                                                 

171 NOVOTNÝ, P., NOVOTNÁ, M. Nový občanský zákoník. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2017. Právo pro každého (Grada). Str. 71 ISBN 978-80-271-0432-1. 

 

172 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Svaz. III. Praha. Codex Bohemia. 1937. Str. 169. 

ISBN 8085963604. 

 

173 Ustanovení § 1521 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. „Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení 

svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, je vlastnické právo dědice k tomu, co 

nabyl děděním, jakož i k tomu, co nabyl náhradou za zničení, poškození nebo odnětí věci z dědictví, omezeno 

na práva a povinnosti poživatele. To neplatí, je-li věc z dědictví zcizena nebo zatížena za účelem úhrady 

zůstavitelových dluhů.“ 

 

174 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 17. 3. 1928, sp. zn. Rv I 1150/27. 
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Pokud bude součástí dědictví také věc zapisovaná do veřejného seznamu (typicky 

nemovitá věc zapisovaná do katastru nemovitostí), zapíše se do tohoto seznamu rovněž 

údaj o svěřenském nástupnictví.175 

Zřídit svěřenské nástupnictví lze výslovně, nebo může zůstavitel v závěti např. 

povolat svému dědici dědice, povolat za dědice někoho, kdo v době jeho smrti neexistuje 

nebo povolat dědice s určitou podmínkou nebo na určitou dobu. V tomto případě se jedná 

o svěřenské nástupnictví zřízené mlčky.176 

Nejčastější situací je ta, že zůstavitel svému dědici určí jednoho svěřenského 

nástupce. Není ovšem vyloučena ani situace, kdy k jednomu dědici bude určeno více 

svěřenských nástupců, a to vedle sebe či jdoucích po sobě. Pokud budou nástupci určeni 

vedle sebe, budou dědit podíl původního dědice tak, jak ve své závěti určí zůstavitel, 

případně rovným dílem. V případě svěřenských nástupců jdoucích po sobě se každý 

z nich stává dědicem po smrti předchozího. Aby se ovšem zamezilo takovému řetězení 

svěřenských nástupců „do nekonečna“, existují zde určitá omezení. Je-li povoláno více 

svěřenských nástupců, z nichž někteří ještě v době zůstavitelovy smrti neexistují, zaniká 

svěřenské nástupnictví, jakmile nabude dědictví první z nich, který nebyl zůstavitelovým 

současníkem. Svěřenské nástupnictví zaniká také uplynutím sta let od smrti zůstavitele, 

a to i když bylo nařízeno na delší dobu 177 (není tedy možné za „řetězení“ svěřenských 

nástupců až ke generacím, které přijdou na svět později, tedy např. až ke svým 

praprapravnukům). Pokud má svěřenský nástupce nabýt dědictví při smrti dědice žijícího 

v době zůstavitelovy smrti, zaniká svěřenské nástupnictví dle § 1515 odst. 2 OZ v den, 

kdy první ze svěřenských nástupců nabude dědictví po tomto dědici. Dále je možné zmínit 

situaci, kdy se dědicem stane bezdětný potomek zůstavitele, kterému je stanoven 

svěřenský nástupce. V případě, že po smrti zůstavitele se tento potomek dočká dětí, 

svěřenské nástupnictví zanikne a dědici se stanou právě tyto jeho děti. O stejný případ se 

jedná např. v situaci, kdy je potomek zůstavitele nezletilý, nicméně po jeho smrti se 

                                                 

175 Ustanovení § 23 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 

 

176 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Svaz. IV. Str. 215. ISBN 978-80-7400-529-9.  

 

177 Ustanovení § 1515 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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zletilým stane. I v tomto případě tedy svěřenské nástupnictví zaniká. Zde se tedy jedná o 

zřízení svěřenského nástupnictví jako jakési záruky. 

K ochraně dědictví, které má svěřenský nástupce nabýt, může tento nástupce 

požadovat, aby soud určil, v jakém rozsahu může dědic nakládat a hospodařit s věcí, která 

přináší plody, případně aby sestavil inventář nabytého dědictví. Tento inventář může být 

sepsán rovněž před notářem ve formě veřejné listiny a pomocí něj pak může svěřenský 

nástupce kontrolovat, jak je s dědictvím nakládáno. Jedná se tedy o jakési pojistky, které 

chrání svěřenského nástupce před tím, aby bylo dědictví znehodnoceno či zničeno před 

okamžikem, kdy sám toto dědictví nabude. Bude se jednat zřejmě především o případy, 

kdy přední dědic bude marnotratným, či pokud bude mezi dědicem a svěřenským 

nástupcem existovat určitá nevraživost, která by mohla vést ke znehodnocení dědictví 

původním dědicem z důvodu, aby svěřenský nástupce dědictví nenabyl. 

Svěřenské nástupnictví je použitelné především v případě, kdy zůstavitel ví, že 

jeho dědic nebude mít možnost o zděděném majetku testovat např. pro duševní poruchu. 

V této situaci se pak pomocí svěřenského nástupnictví předejde tomu, aby dědictví 

připadlo jiným zákonným dědicům či jako odúmrť státu. 

Dosud nevyřešenou otázkou, související s tímto institutem, je způsob, jakým má 

soudní komisař postupovat v případě, že není určený dědic přední a dědic následný. Za 

minulé právní úpravy se prosazoval názor, kdy na místo předních dědiců nastupovali 

dědici zákonní. Naproti tomu dnes se objevují názory, že se při chybějícím určení dědice 

předního automaticky aktivuje náhradnictví. Převážná část autorů se ovšem kloní 

k názoru dosavadní doktríny, že v případě chybějícího určení předního a následného 

dědice připadá dědictví zákonným dědicům.178 Nicméně jasnou odpověď na tuto otázku 

dodá až judikatura, která k této otázce v době odevzdání této práce stále není k dispozici. 

                                                 

178 KLEIN, Šimon. Konstruktivní svěřenské nástupnictví, aneb co dělat, když zůstavitel neurčil předního 

nebo následného dědice. Ad notam. 1/2007. Str. 3-6. ISSN 1211-0558. 
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7.4.2 Fakultativní obsahové náležitosti 

7.4.2.1 Odkaz 

V první řadě je jako fakultativní náležitost nutné zmínit zřízení odkazu. Jedná se 

o novinku v našem právním řádu, pomocí které je rozšířen princip autonomie vůle 

zůstavitele. Ačkoliv OZ 1964 rovněž umožňoval odkázání pouze určité věci z 

pozůstalosti, vznikaly zde pro dědice pouze této určité věci mnohdy překvapivé situace, 

vzhledem k tomu, že s dědictvím přecházela na dědice rovněž poměrná část pasiv 

zůstavitele. Právě těmto situacím OZ zabraňuje pomocí institutu odkazu, kdy 

odkazovníku připadne určitá věc z pozůstalosti, nicméně nestane se dědicem, a tudíž na 

něj nepřejdou ani případná pasiva zůstavitele. Z tohoto důvodu lze považovat 

znovuzařazení odkazu do našeho právního řádu za přínosnou novinku, která by jistě 

mohla být hojně využívána.  

Odkazovník (legatarius) se poté stává osobou, která má obligační nárok vůči 

osobě odkazem obtížené (oneratus). Obligační vztah mezí odkazovníkem a osobou 

obtíženou odkazem vzniká smrtí zůstavitele, a tímto okamžikem vzniká právo na vydání 

odkazu, tedy nikoliv vlastnické právo k předmětu odkazu. Vzhledem k tomu, že 

odkazovník není dle § 110 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

účastníkem pozůstalostního řízení, může se vydání věci domáhat běžnou civilní 

žalobou.179  

Nejedná o samostatné pořízení pro případ smrti, proto je možné odkaz zřídit pouze 

v rámci závěti, dědické smlouvy či dovětku. Vyloučeno ovšem není ani zřízení odkazu 

pomocí darování pro případ smrti.180 Odkaz se tedy zřídí způsobem, že v pořízení pro 

případ smrti či v darovací smlouvě zůstavitel nařídí určité osobě, aby vydala předmět 

                                                 

179 V případě, že je ovšem odkazovník sám dědicem, pak je dle § 6 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních, účastníkem řízení, neboť o jeho právech má být v řízení jednáno.  

Co se týče nepominutelného dědice, jemuž byl povinný díl zůstaven ve formě odkazu, je účastníkem pouze 

v určitých fázích pozůstalostního řízení, které se týkají jeho nepominutelného dílu (§ 131 zákona č. 

292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních). 

 

180 Ustanovení § 2063 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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odkazu. Právo na vydání věci tedy odkazovníku nevzniká vůči zůstaviteli, nýbrž vůči 

osobě, která je povinná k vydání věci, nejčastěji tedy vůči dědici. Odborná literatura se 

shoduje v názoru, že vzhledem k tomu, že odkaz zatěžuje pozůstalost, je možné uložit 

povinnost vydání odkazu pouze osobě, která má z pozůstalosti prospěch.181  Dále OZ 

umožňuje, aby zůstavitel přikázal odkazovníku splnění dalšího odkazu, tedy tzv. 

pododkaz. 

Hlavní výhodou a odlišností odkazovníka od dědice je skutečnost, že odkazovník 

neodpovídá za dluhy zůstavitele. Přechází na něj pouze břemena váznoucí na předmětu 

odkazu, nejsou-li závazkem osobní povahy.182 Pokud ovšem nedojde k dědění z dědické 

smlouvy ani ze závěti a rovněž zde nebude zákonný dědic, stávají se odkazovníci dědici, 

a to v poměru svých podílů, jak stanoví § 1633 OZ. 

Osoba odkazovníka nemusí být vyjádřena jmenovitě, je možné odkázat určitou 

věc také skupině blíže neurčených osob (např. chudí). Také je možné odkázat určitou věc 

k nějakému účelu, např. k vědeckému, a je poté na vůli dědice, jaký přesný vědecký účel 

uvede. Odkazem je možné obtížit pouze osobu, mající z pozůstalosti prospěch, tedy 

dědice či odkazovníka.  

Co se týče předmětu odkazu, je možné, aby byl součástí majetku zůstavitele, ale 

rovněž se může jednat o věc náležející do vlastnictví osoby odkazem obtížené. Před 

odkazem má ovšem přednost splnění dluhů zůstavitele. Pokud tedy osoba obtížená 

odkazem splní tyto dluhy a zbývající majetek nebude postačovat ke splnění odkazu, 

hodnota odkazu se poměrně sníží. Předmětem odkazu tedy může být jakákoliv věc z 

pozůstalosti, ačkoliv OZ v § 1604 a násl. uvádí tři základní druhy odkazu, kterými jsou 

odkaz věcí určitého druhu, odkaz určité věci a odkaz pohledávky.  

V případě odkazu pohledávky, kterou má zůstavitel za odkazovníkem, je dle § 

1614 OZ osoba obtížená odkazem zavázána vydat odkazovníku kvitanci či vrátit dlužní 

úpis a dluh tedy zaniká. Na druhou stranu odkáže-li zůstavitel někomu stejnou částku, 

kterou mu dluží, nejedná se dle § 1617 OZ o splnění dluhu a odkazovník obdrží tuto 

částku dvakrát.   

                                                 

181 PAVELKA J., ŠMÍD, D. Dědická smlouva a odkaz. Rekodifikační novinky 9/2013, Str. 6. 

 

182 Ustanovení § 1629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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Také osobě odkazovníka je možné ustanovit náhradníka, svěřenského nástupce či 

uložit příkaz nebo podmínku či doložit čas. Povolání odkazovníka je tedy způsob, jak 

osobě odkázat určitou věc (věci) z pozůstalosti, aniž by tato osoba musela podstupovat 

dědické řízení, a aniž by vstupovala do práv a povinností zůstavitele.  

Vyloučeno nicméně není ani odkázání věci, která není součástí pozůstalosti. 

Zpravidla půjde o cizí věc, jejíž nabytí, zejména darem či koupí, zůstavitel předpokládá. 

Je třeba zmínit dva hlavní myšlenkové proudy, kdy podle jednoho se jedná o neplatné 

ustanovení v případě, že věc je cizí v momentě sepsání závěti, zatímco podle druhého se 

jedná o neplatné ustanovení pouze v případě, že jde o věc cizí v momentě smrti 

zůstavitele.183  Zde se autorka kloní k názoru druhému, jelikož mezi pořízením závěti a 

okamžikem smrti může uplynout dlouhá doba, ve které zůstavitel může věc nabýt do 

svého vlastnictví a nebude tedy důvod, proč by poté nemohl tuto věc odkázat. 

Každému z dědiců ovšem vždy musí zbýt nejméně jedna čtvrtina dědictví, která 

není zatížena odkazy, což stanoví § 1598 OZ. Nezatížení právě jedné čtvrtiny bylo známo 

již v římském právu, konkrétně v zákoně Falcidiově z roku 40 př. n. l. Zákonná ustanovení 

omezující hodnotu odkazu pocházejí ovšem z doby dřívější, zákonem Furiovým z 

počátku 2. stol. př. n. l. byla například stanovena nejvyšší peněžní hodnota odkazu, zákon 

Voconiův z roku 169 př. n. l zase stanovil, že odkazovníku nemůže být odkázáno víc, než 

kolik se dostalo dědici či dědicům.  Stejně jako v případě dědictví, i zde je možnost 

odmítnutí odkazu, ke kterému dochází stejně jako u odmítnutí dědictví písemným 

prohlášením adresovaným pozůstalostnímu soudu nebo výslovným prohlášením do 

protokolu. 

Vzhledem k tomu, že odkaz je znovuzavedeným institutem, který na našem území 

nebylo od účinnosti OZ 1964 možné zřídit, není příliš v povědomí laické veřejnosti a 

zatím se tedy nejedná o příliš využívaný právní institut. Nadále tedy dochází při vůli 

zůstavitele odkázat určitou věc spíše k povolání dědice než ke zřízení odkazu. 

7.4.2.2 Vykonavatel závěti 

Další z fakultativních náležitostí poslední vůle zůstavitele je povolání 

vykonavatele závěti. Jedná se o institut, který byl navrácen do našeho právního řádu 

                                                 

183 NOVÁK, David. Pořízení o věci nepatřící zůstaviteli. Ad Notam 5/2016, Str. 15. ISSN 1211-0558. 
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poprvé od zániku účinnosti obecného zákoníku občanského. Pomocí tohoto institutu 

může zůstavitel povolat osobu, která má jeho důvěru, aby s péčí řádného hospodáře 

dohlédla na realizaci jeho poslední vůle. Vzhledem k tomu, že vykonavatel závěti je dle 

§ 114 zákona o zvláštních řízeních soudních účastníkem pozůstalostního řízení, přiznává 

mu OZ určitá práva, pomocí kterých může ovlivnit naplnění zůstavitelovy poslední vůle 

(např. § 1571, § 1606 OZ). Jako účastníku řízení mu také náleží práva, která běžně 

účastníkům náleží, budou mu tedy doručovány písemnosti spolu s ostatními účastníky a 

bude jej soud předvolávat k jednání. Účastníkem řízení se ovšem vůbec nestane v situaci, 

kdy zůstavitel nezanechal žádný majetek či jen majetek nepatrné hodnoty a řízení má být 

zastaveno, má-li dědictví nabýt stát, nebo pokud byla nařízena likvidace dědictví. 

Povolat vykonavatele závěti je nejvíce užitečné především v případech, kdy jsou 

pro dědice k nabytí dědictví stanoveny různé příkazy, podmínky či je dědictví obtíženo 

odkazem. Právě v takových případech totiž může vykonavatel dohlížet na splnění 

zůstavitelovy vůle. Vykonavatele dle § 1553 OZ není možné povolat jinak než závětí, 

není tedy možné jeho povolání do funkce např. dědickou smlouvou. 

Vykonavatel se o svém ustanovení dozví v okamžiku, kdy začne být soudně 

projednávána pozůstalost. Vykonavatelem závěti přitom může být jako fyzická, tak 

právnická osoba. Vzhledem k tomu, že se jedná o funkci vázanou na určitou osobu, 

nepřechází tato funkce v žádném případě na dědice vykonavatele.184 Soud vykonavatele 

vyrozumí a současně jej dle § 148 zákona o zvláštních řízeních soudních vyzve, aby se 

ujal své funkce. Vykonavatel závěti ovšem není povinen tuto svou funkci přijmout, 

případně je po jejím přijetí oprávněn kdykoliv z funkce odstoupit.185 Pokud vykonavatel 

svou funkci přijme, k zániku dochází v okamžiku, kdy jsou splněny veškeré úkoly, 

kterými byl pověřen. Nemusí tedy skončit právní mocí usnesení nabytí dědictví, pokud je 

jeho role stále důležitá k naplnění zůstavitelovy vůle.186 V případě, že vykonavatel závěti 

není povolán, je povinen zabezpečit naplnění zůstavitelovy poslední vůle jeho dědic. 

                                                 

184 Gl. U. 5295 

 

185 Ustanovení § 1553 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

186 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 8. 4. 1919, sp. zn. R I 128/19. 
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Základní povinností, související s přijetím funkce vykonavatele závěti, je naplnění 

poslední vůle zůstavitele. K tomuto má k dispozici řadu hmotněprávních i 

procesněprávních oprávnění. Z hlediska hmotněprávního má k dispozici právní 

prostředky, aby mohl hájit splnění zůstavitelovy vůle a všech jeho pokynů. Může tedy 

obhajovat platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědiců, kteří by mohli zkrátit právo 

dědice povolaného závětí apod. Vzhledem k tomu, že vykonavatel je jakýmsi obráncem 

závěti, nemá být ovšem ve svém počínání nestranným, nýbrž má vystupovat v zájmu 

dědice povolaného závětí. Nesmí tudíž jednat proti závěti či zpochybňovat její platnost. 

Soudu pak vykonavatel závěti potvrzuje dle § 1690 odst. 2 OZ splnění zůstavitelových 

nařízení či dle § 1621 OZ vydává potvrzení o splnění odkazu. 

Mezi jeho další úkoly patří v situaci, kdy zůstavitelem nebyl povolán správce 

pozůstalosti, rovněž její správa. K tomuto má veškerá práva, která by jinak náležela 

správci pozůstalosti. Tuto funkci musí zastávat s funkcí řádného hospodáře, jejíž porušení 

znamená vznik odpovědnosti za škodu dle ustanovení § 2910 nebo alternativně dle § 2913 

OZ. V případě, že ke správě není ochoten, stanoví správce pozůstalosti dle § 157 a § 158 

zákona o zvláštních řízeních soudních soud. Další práva a povinnosti náleží vykonavateli 

v případě, že byla poslední vůlí zřízena nadace či nadační fond. V takovém případě pak 

dle § 310 OZ rozhodne o náležitostech zakládací listiny nadace, dle § 330 OZ povolá 

nové správce vkladů či jmenuje dle § 396 OZ první členy správní a dozorčí rady. 

Ve svém pořízení pro případ smrti může zůstavitel v souladu s § 1553 odst. 1 OZ 

rovněž určit odměnu, která bude vykonavateli náležet, a také určit, kdo a kdy má tuto 

odměnu vyplatit. V tomto případě náleží vykonavateli rovněž náhrada hotových výdajů. 

V případě, že odměna v závěti zmíněna není, je výkon funkce vykonavatele zásadně 

bezúplatný. V případě, že odměna není závětí určena a zůstavitel na ní přesto trvá, bude 

záležet na jeho domluvě s dědici a případný spor bude řešit soud ve sporném řízení, mimo 

řízení o dědictví. 

V případě sporů o neplatnost povolání vykonavatele může vykonavatel plnit své 

povinnosti a uplatňovat svá práva dle § 1555 OZ až do okamžiku právní moci rozhodnutí, 

že jeho povolání do funkce je neplatné. Námitka o neplatnosti povolání do funkce se 

uplatňuje žalobou. Soud ovšem může v případě, že se prohlášení neplatnosti povolání do 

funkce jeví jako velmi pravděpodobné, opatřením odejmout vykonavateli právo 

spravovat pozůstalost již před prohlášením povolání za neplatné. 
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K zániku funkce vykonavatele dochází třemi způsoby, a to jeho odstoupením 

z funkce, či jeho odvoláním, pokud byla porušena závažným způsobem povinnost péče 

řádného hospodáře. Zde soud musí důkladně zvažovat míru porušení povinnosti, zda se 

jedná o porušení natolik závažné, s přihlédnutím ke všem okolnostem, že jeho důsledkem 

bude odvolání z funkce.187 Dále funkce zaniká také uplynutím doby, pokud ji zůstavitel 

v závěti stanovil. Český právní řád neomezuje dobu, na kterou lze vykonavatele povolat, 

a to na rozdíl např. od právního řádu německého, který maximální dobu, na kterou je 

možné vykonavatele povolat, omezuje na třicet let.188 

Zákonem není výslovně řešena situace, zda může být závětí povoláno více 

vykonavatelů. Toto by přicházelo v úvahu zejména v případě, kdy by bylo zůstavitelem 

pořízeno více závětí, které by mohly vedle sebe obstát. V takovém případě by pak zřejmě 

nebylo vyloučeno, aby každá ze závětí povolala jiného vykonavatele. Ohledně jednoho 

dědice pak podle odborné literatury zřejmě přichází v úvahu pouze povolání 

vykonavatele jediného.189 

Povolání vykonavatele závěti lze doporučit především v případech, kdy je 

zapotřebí usnadnit rozdělení dědictví mezi jednotlivé dědice. Dále lze také pro ilustraci 

uvést příklad, kdy budou dědit dědicové nezletilí a bude jim přikázán např. zůstavitelův 

obchodní závod. Zde na ně může vykonavatel závěti nějakým způsobem dohlížet a 

realizovat zůstavitelova přání.  

7.4.2.3 Správce pozůstalosti 

Správcem pozůstalosti může být fyzická či právnická osoba povolaná 

zůstavitelem, která má za úkol spravovat pozůstalost v průběhu pozůstalostního řízení, 

                                                 

187 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav. Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku: komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2015. Beckovy komentáře. Str. 209. ISBN 978-80-7400-548-0. 

 

188 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. Str. 246. ISBN 

978-80-7400-297-7.  

 

189 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Str. 224. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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jedná se tedy o majetkovou správu. Především půjde o případy, kdy je zanechán velký 

majetek či kdy není možné přerušit běh podnikání po dobu řízení o pozůstalosti. Správce 

pozůstalosti by tedy měl v době od smrti zůstavitele do skončení pozůstalostního řízení 

zajišťovat správu zůstavitelova majetku, dohlížet, aby nedošlo ke snížení jeho hodnoty, 

případně usilovat o to, aby se tato hodnota navýšila. Judikatura dovozuje, že se ovšem 

musí jednat pouze o správu běžnou, k závažnějším právním úkonům, přesahujícím běžné 

hospodaření, jsou oprávněni pouze dědici.190 

Jedná se o institut upravený rovněž v OZ 1964, ovšem až novelou č. 554/2004, 

účinnou od 1. 1. 2005, pod názvem správce dědictví. Do té doby byl tento institut upraven 

pouze ustanoveními § 175e a § 175f občanského soudního řádu, který jeho využití 

stanovoval pouze na případy, kdy si to vyžadoval obecný zájem nebo důležitý zájem 

účastníků a nebylo možné vystačit si s jinými neodkladnými opatřeními. Vzhledem 

k tomu, že dědictvím se rozumí pozůstalost pouze směrem k dědicům, znamená změna 

názvosloví skutečnost, že správce pozůstalosti spravuje jmění nejen ve vztahu k dědicům, 

ale i ve vztahu k jiným osobám, např. odkazovníkům či věřitelům.191 

Správce pozůstalosti musí být dle § 1556 OZ povolán vždy veřejnou listinou 

(mimo případy, kdy je dle § 157 zákona č. 292/2013 Sb., správce pozůstalosti jmenován 

soudem)192, v opačném případě by se jednalo o povolání neplatné. V této souvislosti je 

ovšem vhodné zmínit zásadu, podle které i poslední pořízení, postrádající formální 

náležitosti, může být uznáno za platné, pokud s tím vysloví souhlas zúčastněné osoby.193 

V praxi se tedy bude jednat o dva případy – povolání správce závětí sepsanou jako 

notářským zápisem a pouhé povolání správce notářským zápisem, kdy se bude jednat o 

                                                 

190 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 7 Co 1181/2003 nebo 

usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 29 Cdo 865/2009. 

 

191 SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M. a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. Str. 247. ISBN 

978-80-7400-297-7. 

 

192https://www.epravo.cz/top/aktualne/mesicnik-rekodifikace-praxe-otazky-odpovedi-97267.html.  

 

193 Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky R I 1005/26 ze dne 15. 12. 1926. 
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dovětek. Obě tyto listiny musí obsahovat povolání správce pozůstalosti a údaj o tom, jak 

velkou část pozůstalosti má spravovat. Na rozdíl od minulé úpravy zde ale již není nutný 

výslovný souhlas budoucího správce pozůstalosti s jeho povoláním do této funkce. A to 

na rozdíl od vykonavatele závěti. Fakultativně je zde možné upravit, zda a jak má být 

správce odměňován. 

Správce pozůstalosti, pokud o svém povolání ví, se své funkce ujme v okamžiku, 

kdy se dozví o zůstavitelově smrti. Pro výkon funkce je nutné, aby předložil úmrtní list 

zůstavitele, notářský zápis o jeho povolání a výpis z Evidence právních jednání pro případ 

smrti. Pokud tomu tak není a správce o svém ustanovení neví, uvědomí jej o jeho povolání 

soud.194 

Složitější je poté situace, kdy zůstavitel zanechal více listin o ustanovení správce 

pozůstalosti či si tuto funkci nárokuje více osob. V tomto případě je již účast soudu 

nezbytná a ten dle § 156 ZŘS usnesením rozhodne, kdo je oprávněn ke správě 

pozůstalosti. Soud bude rozhodovat rovněž v případě, kdy zůstavitel neurčitě vymezí 

práva správce pozůstalosti či přesnou část pozůstalosti, kterou má spravovat. 

Dále OZ v § 1558 upravuje vztah mezi vykonavatelem závěti a správcem 

pozůstalosti. Zákon udává, že v silnějším postavení se nachází vykonavatel, který je 

oprávněn udílet správci pokyny. Vzhledem k tomu, že se zde přiměřeně použijí 

ustanovení o příkazu, musí správce plnit pokyny vykonavatele pečlivě dle svých 

schopností a využít každého prostředku, který by vedl ke splnění pokynu. V případě, že 

by správce obdržel pokyn nesprávný, je jeho povinností vykonavatele upozornit a tento 

pokyn splnit pouze v případě, že by na něm vykonavatel i přesto trval. Vzhledem k jeho 

pozici je poté na vykonavateli, aby nahradil správci hotové výdaje i účelně vynaložené 

náklady. 

Co se týče zrušení povolání správce pozůstalosti, zde § 1556 odst. 2 OZ stanoví, 

že toto je možné stejným způsobem, jakým se zrušuje závěť, není zde tedy již požadavek 

veřejné listiny. Jak stanoví § 1559 OZ, správce může rovněž ze své funkce odstoupit, a 

to s účinností od okamžiku, kdy jeho odstoupení dojde soudu. Toto právo je ale 

limitováno tím, že k odstoupení musí dojít ve vhodnou dobu a vše musí být zajištěno tak, 

aby nedošlo k finanční či jiné ztrátě. Zůstavitel si tedy nikdy nemůže být jistý, zda 

                                                 

194 Ustanovení § 1557 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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správce, kterého do funkce povolal, v této funkci skutečně setrvá. Na jednu stranu je zde 

tedy možnost volby pro správce, kterou se zákonodárce rozhodl upřednostnit, na straně 

druhé ovšem nejistota pro zůstavitele. Zde autorka uvádí návrh de lege ferenda, kdy by 

existovalo ustanovení správce s jeho výslovným souhlasem, který by poté ze své funkce 

nemohl odstoupit a právo odstoupit by se vztahovalo pouze na správce ustanoveného bez 

jeho souhlasu a vědomí. K odvolání správce pozůstalosti může dojít rovněž rozhodnutím 

soudu podle § 1560 OZ, a to v případě, že není schopen plnit své povinnosti či pro 

odvolání existuje jiný vážný důvod. Takto odvolat je kromě správce pozůstalosti možné 

rovněž vykonavatele závěti. V opačném případě skončí funkce správce pozůstalosti 

dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí, že se řízení o pozůstalosti končí, na rozdíl od 

funkce vykonavatele závěti, která není časově omezená, tedy funkce správce pozůstalosti 

skončí spolu s ukončením pozůstalostního řízení. 

7.4.2.4 Zřízení svěřenského fondu 

Další z fakultativních náležitostí, kterou může závěť obsahovat, je zřízení 

svěřenského fondu, upraveného v § 1448 - § 1452 OZ. Právní úprava svěřenského fondu 

je inspirována právní úpravou quebeckou.195 Svěřenský fond zřízený pořízením pro 

případ smrti (závětí) vzniká v den smrti zůstavitele, a to bez ohledu na to, že správce 

dosud pověření nepřijal196. Pro zřízení tohoto fondu je nutné, aby zůstavitel ve své závěti 

vyčlenil část svého majetku do svěřenského fondu, a dále aby stanovil jeho účel a závazek 

správce tento fond spravovat. Institut svěřenského fondu je blízký institutu podmínek 

v závěti, ovšem s tím rozdílem, že se zde neuplatní omezení týkající se dědického práva. 

Od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění občanský zákoník, musí 

být svěřenský fond zapsán v evidenci svěřenských fondů. 

Zakladatel má dále podle § 1457 OZ právo, pokud statut svěřenského fondu neurčí 

něco jiného, aby určil obmyšleného ze svěřenského fondu a určil mu plnění. Nevyužije-

                                                 

195 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník III: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. III. Str. 1186. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

196 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, Str. 1213. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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li tohoto práva, jmenuje obmyšleného a určí mu plnění svěřenský správce. Jedná-li se ale 

o fond zřízený k soukromým účelům, má správce toto právo pouze pokud byl statutem 

určen okruh osob, ze kterých lze obmyšleného jmenovat. Statut také může obmyšlenému 

přiznat právo na užitky ze svěřenského fondu nebo právo na v něm obsažený majetek. 

Jedná se o určitý majetek bez vlastníka, který nemá právní subjektivitu. Jde o 

průlomovou koncepci autonomního vlastnictví, které nevlastní žádná osoba. Je vyčleněn 

k naplňování konkrétního účelu a spravovaný svěřenským správcem. Jeho zřízením 

vzniká vztah mezi zůstavitelem, svěřenským správcem a obmyšleným z fondu. 

Vzhledem k tomu, že na svěřenského správce nelze pohlížet jako na dědice ani 

jako na osobu vykonávající jeho práva, dovozuje literatura, že na svěřenský fond by 

neměly přecházet ani dluhy zůstavitele.197 

Svěřenský fond musí být zřízen vždy k nějakému účelu, a to buď veřejnému (k 

nějakému veřejně prospěšnému účelu), nebo soukromému (pro blaho nebo na památku 

určité osoby). Je vyloučeno, aby byl zřízen k více účelům. 

Evidence svěřenských fondů je vedena v informačním systému veřejné správy a 

byla zřízena k 1. 1. 2018 zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, což se projevilo v § 1451 OZ, který 

v odst. 3 uvádí, že byl-li svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí 

zůstavitele a do evidence svěřenských fondů se zapíše po svém vzniku. 

Hlavním přínosem zřízení svěřenského fondu závětí je to, že tímto způsobem je 

možné vyčlenit majetek, který poté nebude součástí pozůstalostního řízení. Jeden 

z odborných názorů uvádí, že jelikož OZ neupravuje v souvislosti se svěřenským fondem 

ani ochranu nepominutelných dědiců, nemůže být majetek ve svěřenském fondu 

předmětem majetkových nároků ani těchto dědiců. Naopak dle druhého názoru je nutné 

na situaci vztáhnout § 1492 OZ, dle kterého pořízením pro případ smrti nelze zkrátit 

povinný díl nepominutelného dědice, který se práva na povinný díl nezřekl a nedošlo ani 

k jeho vydědění. Pokud tomuto pořízení pro případ smrti odporuje, náleží dědici povinný 

díl.  

                                                 

197 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, Str. 1198. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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Dle prvního názoru může zůstavitel zcela podle své vůle ovlivnit to, jak bude 

s jeho majetkem naloženo, a neuplatní se zde omezující pravidla týkající se dědického 

práva. Na jednu stranu lze tedy kladně hodnotit, že zůstavitel může zcela bez omezení 

stanovit, jak bude s jeho majetkem nakládáno, na druhou stranu je zde ovšem nutné 

zamyslet se nad tím, zda se vlastně nejedná o způsob obcházení zákona, neboť je možné 

takto popřít majetková práva všech (i nepominutelných) dědiců.  

7.4.2.5 Vedlejší doložky 

OZ v § 1551 jako vedlejší doložky, které je možné v závěti uvést, výslovně 

zmiňuje podmínku, doložení času nebo příkaz. Jedná se o jasný posun vpřed a úmysl 

zákonodárce, aby měl zůstavitel co největší možnost ovlivnit, co se má po jeho smrti stát 

s majetkem, který nashromáždil. Ustanovení o vedlejších doložkách nebyla zahrnuta 

v OZ 1950 ani OZ 1964, které podmínky uvedené v závěti nepřipouštěly.198 Jednalo se o 

důsledek komunistického režimu, který odmítal, aby měl zůstavitel možnost ovlivňovat 

chování dědiců ještě i v době po své smrti.199 K úpravě vedlejších doložek v závěti vedla 

zákonodárce především inspirace občanskými zákoníky jiných evropských zemí a vládní 

návrh občanského zákoníku z roku 1937.  

Občanský zákoník nicméně stanovuje určité podmínky, kdy se k vedlejším 

doložkám uvedeným v závěti nebude přihlížet. Není tak možné dle § 1551 odst. 2 a § 

1552 OZ zahrnout do závěti vedlejší doložku, která by vedla pouze ke zřejmému 

obtěžování dědice, odporovala by veřejnému pořádku, byla nesrozumitelná nebo ukládala 

či zakazovala dědici uzavření či zrušení manželství (na rozdíl od právní úpravy ABGB, 

která v § 700 povolovala výminku, aby dědic nevstoupil s určitou osobou do manželství). 

Toto je dle literatury možné vztáhnout rovněž na partnery, kteří spolu žijí a neuzavřeli 

sňatek,200 což lze jistě chápat jako snahu o modernizaci právní úpravy a krok správným 

směrem. 

                                                 

198 Ustanovení § 478 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 

 

199 Důvodová zpráva k § 1551 zákona č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku. 

 

200 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, Str. 159. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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7.4.2.5.1 Podmínky 

Podmínka je upravená v § 1561 - § 1563 OZ. Obecně se ovšem podmínkami 

zabývá OZ v § 548, kde stanoví, že vznik, změnu nebo zánik práva lze vázat na splnění 

podmínky. Jedná se o právní úpravu zvláštní k úpravě § 548 OZ a násl.201 Podmínka byla 

definována již OZO, který ji v § 696 definoval jako „událost, na níž se učiní právo 

závislým“, což lze považovat za zcela jasnou definicí, ze které dnešní právní úprava 

vychází. 

Podmínkou může být právní jednání, což je skutečnost závislá na vůli jednající 

osoby. Příkladem toho je, když zůstavitel nařídí uzavření nějaké smlouvy, a také právní 

událost jako skutečnost na vůli nezávislá, tedy například dokončení studia. V obou 

případech musí být podmínka budoucí a nejistá, může se tedy naplnit, ale také nemusí. 

V § 1561 občanský zákoník zmiňuje situaci, kdy daná podmínka byla splněna již 

za doby zůstavitelova života. V takovém případě, pokud je to možné, musí být podmínka 

opakována i po jeho smrti, pokud ovšem zůstavitel výslovně neprojeví jinou vůli. 

V případě, že se jedná o odkládací podmínku, je zapotřebí, aby dědic přežil 

zůstavitele a byl způsobilý dědit.202 Odborná literatura se ovšem rozchází v názorech, co 

se stane v situaci, kdy dědic sice přežije zůstavitele, nicméně nedožije se splnění 

odkládací podmínky. Vzhledem k tomu, že chybí právní úprava, která by umožňovala 

v tomto případě přejití dědického práva po zůstaviteli na dědicovy dědice, kloní se 

literatura, stejně jako autorka této práce, spíše k názoru, že tento přechod není možný a 

dědické právo v takové situaci nepřejde. V opačném případě by se jednalo o mlčky 

zřízené svěřenské nástupnictví. Může proto být jen doporučeno, aby zůstavitel v případě, 

že závěť obsahuje odkládací podmínku, využil například institutu náhradnictví. Tímto lze 

předejít zbytečným sporům a v neposlední řadě připadnutí pozůstalosti státu.  

Ustanovení § 1563 OZ pak stanovuje dva odlišné případy nemožných podmínek. 

V situaci, kdy je závětí uděleno právo s nemožnou rozvazovací podmínkou, zůstane 

takové ustanovení v platnosti a k nemožné podmínce se nebude přihlížet. Naopak pokud 

                                                 

 

201 Dle § 1587 OZ se ovšem úprava § 548 a § 549 OZ užije u dědické smlouvy, která je dvoustranným 

právním jednáním. 

 

202 Ustanovení § 1562 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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je někomu uděleno právo s nemožnou odkládací podmínkou, je celé toto ustanovení 

považováno za neplatné. Je přitom zcela irelevantní, z jakého důvodu je podmínka 

nemožná. Může se jednat o skutečnost obecně nemožnou nebo takovou, která nemůže 

nastat vzhledem k individuálně určené osobě. 

7.4.2.5.2 Doložení času 

Dalším druhem vedlejší doložky, kterou výslovně upravuje občanský zákoník, je 

doložení času, upravené v § 1564 - § 1566 OZ. Jedná se o situace, kdy dědic nabude 

dědické právo jen na určitou dobu (dies ad quem), případně jej nabude později, než 

okamžikem smrti zůstavitele (dies a quo). Na rozdíl od podmínky, o které není jasné, kdy 

a zda nastane, ale v případě doložení času událost nastat musí. Není pak podstatné, zda 

je, či není jisté, kdy přesně daná doba nastane.  

Uvedením tohoto druhu vedlejší doložky do závěti, ale i uvedením podmínky, se 

mlčky zřizuje svěřenské nástupnictví, jehož podstatou je, že po splnění určité podmínky 

či po doložení času zůstavitel přikazuje, aby dědic přenechal dědictví či jeho část dědici 

následnému. 

V této souvislosti je nutné zastavit se také u otázky, co se stane v případě, že 

uvedený okamžik, ke kterému má dědic nabýt nebo naopak pozbýt dědického práva, 

vůbec nenastane. V případě, že měl tedy dědic nabýt dědické právo až nějakým 

okamžikem, např. dovršením určitého věku či dokončením studia na VŠ, a tento okamžik 

vůbec nenastane, zůstává původní dědic dědicem již na stálo (v případě odkládací 

podmínky). Pokud měl naopak dědic pozbýt určitým okamžikem dědické právo a 

k tomuto okamžiku nedošlo, nebude následný dědic vůbec dědit a dědicem zůstane dědic 

původní (v případě rozvazovací podmínky). 

Dále občanský zákoník upravuje v § 1565 situaci, kdy je jisté, že určitý okamžik, 

uvedený v závěti nastane. Je zde na rozdíl od právní úpravy podmínek jasně stanoveno, 

že v případě, kdy dědic sice přežije zůstavitele, nicméně nedožije se rozhodného 

okamžiku, přechází dědické právo na potomky tohoto dědice. Zařazení tohoto ustanovení 

lze jistě hodnotit velmi kladně, neboť předejde mnoha sporům, týkajícím se právě 

výkladu situací, kdy právo přechází na potomky dědice. Toto ustanovení se nicméně 
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nevztahuje na situace, kdy dědic zemře ještě před zůstavitelem. V takovém případě lze 

mít za to, že dědické právo na jeho dědice nepřechází.203 

V případě doložení času jako nemožné podmínky (jako příklad lze uvést situaci, 

kdy má například bratr zůstavitele nabýt dědické právo za 400 let) pak občanský zákoník 

stanoví, že se k danému nemožnému doložení času nebude vůbec přihlížet a dědic tedy 

nabude právo okamžikem smrti zůstavitele.204 

Jiné je to ovšem v situaci, kdy se jedná o zřejmou chybu zůstavitele. V tomto 

případě je dle základních zásad dědického práva nutné, aby bylo toto vedlejší ustanovení 

vykládáno co nejvíce v souladu se zůstavitelovou vůlí. 

Občanský zákoník poté, aby se předešlo pochybnostem a sporům, upravuje v § 

1567 postavení předního a následného dědice. Pokud má přední dědic svého dědického 

práva pozbýt, je ve vztahu k dědictví omezen jako poživatel. Vzhledem k tomu, že je tedy 

pouze dočasným vlastníkem, má právo dědictví užívat a brát z něj plody a užitky, na 

druhou stranu ovšem musí šetřit jeho podstatu a dědictví udržovat ve stavu, v jakém jej 

převzal.205  Přední dědic také nemá právo s dědictvím volně nakládat a může ho zcizit 

pouze s výslovným souhlasem následného dědice, který musí být ve formě veřejné 

listiny.206 Tento souhlas jde nahradit souhlasem soudu, který ale vždy dbá na oprávněné 

zájmy následného dědice. Jedinou výjimkou je situace, kdy by přední dědic zcizil dědictví 

z důvodu úhrady zůstavitelových dluhů.207 Jedná se zcela jistě o ustanovení na ochranu 

následného dědice, které zajišťuje, aby se mu dostalo všeho, čemu se mu dle závěti dostat 

má. Jedná se ovšem o dispozitivní ustanovení a toto omezení předního dědice lze v závěti 

vyloučit. Na druhou stranu ovšem § 1567 odst. 2 OZ chrání rovněž dědice předního, 

                                                 

203 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 245. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

204 Ustanovení § 1566 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

205 Srov. ustanovení § 1285 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

206 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 9. 2. 1928, sp. zn. NS R I 44/28. 

 

207 Ustanovení § 1521 a § 1522 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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jelikož ukládá povinnost následného dědice, přispět na úhradu zůstavitelových dluhů, 

pokud byly předním dědicem plněny a rovněž povinnost přispět případnému 

nepominutelnému dědici na povinný díl. Bylo by totiž zcela jistě nespravedlivé, pokud 

by následný dědic obdržel dědictví poté, co by závazky byly hrazeny dědicem předním, 

na čemž by se následný dědic nepodílel. Do chvíle, kdy tato podmínka není následným 

dědicem splněna, má přední dědic k dědictví zadržovací právo.208 

Výše uvedené pak dle § 1568 OZ platí rovněž v situaci, kdy je závětí povolán 

přední a následný odkazovník. 

Zajímavou je jistě i otázka procesní stránky věci, kterou upravuje zákon č. 

292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.  Ke splnění podmínky, dané zůstavitelem, 

může dojít v průběhu pozůstalostního řízení, ale je samozřejmě možné, že k jejímu 

splnění dojde po skončení tohoto řízení.  

V případě, kdy ke splnění podmínky dojde až po skončení pozůstalostního řízení, 

potvrdí soud dědictví ke dni smrti zůstavitele přednímu dědici a rovněž uvede, jakým 

způsobem byla zřízena dědická posloupnost a kdo a za jakého předpokladu byl povolán 

jako následný dědic.209 V případě, že tedy následně dojde ke splnění podmínky, bude 

pozůstalostní řízení dle § 194 odst. 1 ZŘS opět otevřeno a dědictví potvrzeno následnému 

dědici, a to ke dni splnění dané podmínky. 

7.4.2.5.3 Příkaz 

Posledním vedlejším ustanovením, o kterém se dnešní občanský zákoník výslovně 

zmiňuje, je příkaz, který byl stejně jako podmínky nebo doložení času na našem území 

naposledy upraven OZO.210 V závětích se příkaz vyskytoval poměrně hojně, a to 

především v souvislosti s pohřbem či s nakládáním se zůstavitelovým tělem po jeho 

smrti. Příkaz je možné uložit každému, komu zůstavitel něco odkázal, tedy mimo 

testamentárního dědice rovněž dědici zákonnému nebo odkazovníkovi. 

                                                 

208 Důvodová zpráva k ustanovení § 1567 a § 1568 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

209 Ustanovení § 185 odst. 4 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

 

210 OZ 1964 upravoval v § 484 pouze příkaz k započtení. 
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Rozdíl mezi příkazem a odkazem spočívá především v tom, že zatímco u odkazu 

je primárním cílem zůstavitele poskytnout určité plnění osobě obmyšlené odkazem, u 

příkazu je tímto cílem stanovit konkrétní osobě určitou povinnost.211 

Zůstavitel pak sám stanoví, jaké účinky budou spojeny s nesplněním příkazu. 

Může se jednat o pozbytí dědictví či o účinky zcela jiné, záleží pouze na vůli 

zůstavitele.212 Rovněž zcela na úvaze zůstavitele je ponecháno, aby určil lhůtu, do které 

má být jeho příkaz splněn. Není-li ovšem splnění příkazu objektivně v silách dědice, 

přistupuje se k němu obdobně jako k nemožné podmínce a dědic nabude dědické právo 

bez omezení. Není však možné, aby se dědic povinný k příkazu vyhnul jeho splnění tím, 

že by se sám učinil neschopným jej splnit. V tom případě by pozbyl bez dalšího vše, co 

mu bylo zůstaveno a došlo by k uvolnění jeho dědického podílu. 

Co se týče zákazů zůstavitele, aby dědic zcizil a zatížil odkázanou věc, přihlíží se 

k němu, jen pokud omezuje dědice na určitou přiměřenou dobu a je odůvodněn zájmem 

hodným právní ochrany, což stanoví § 1569 odst. 2 OZ. V opačném případě může soud 

rozhodnout, že se k tomuto zákazu nepřihlíží. 

Zůstavitel může ve své závěti určit osobu, která bude splnění příkazu vymáhat, 

jinak toto právo náleží také osobě, které má být splnění příkazu ku prospěchu či 

vykonavateli závěti, a to zejména civilní žalobou na splnění povinnosti. Pokud ovšem 

tato osoba netrvá na splnění příkazu, není logické a ani možné jí toto vnucovat. V případě, 

že není osob, které by splnění příkazu mohly vymáhat, ustanoví soud na návrh dědiců 

správce pozůstalosti dle § 157 odst. 4 ZŘS. 

V závěti je dle § 1572 OZ rovněž možné stanovit příkaz ve prospěch určité, blíže 

neidentifikované skupiny, např. tedy chudým. V této situaci je na volbě osoby obtížené 

příkazem, aby zvolila právnickou osobu, která chrání zájmy této skupiny a záleží na její 

volbě. V případě, že k této volbě nedojde, může ji na návrh osoby, která na tom má právní 

zájem, určit soud. Pokud směřuje příkaz v závěti k veřejnému prospěchu, je také možné, 

aby jeho splnění vymáhal orgán veřejné moci. 

                                                 

211 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 12. 5. 1925, sp. zn. NS Rv I 581/25. 

 

212 Důvodová zpráva k § 1569 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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Dále OZ upravuje rovněž tzv. přání bez právní závaznosti. O toto se jedná 

v případě, kdy v závěti není uvedeno, co má dědic vykonat, ale pouze k jakému účelu má 

věc použít, např. přeji si, aby bylo moje pole nadále pronajímáno chovatelům koní.213 

V případě, že by se mělo jednat o příkaz, je nutné, aby zůstavitel toto přikázal výslovně, 

tedy např. zvolením slov přikazuji, trvám na tom, jsi povinen. 

Občanský zákoník upravuje dále příkazy, které by ukládaly neodporování závěti. 

Dědici tedy dle § 1574 může být uloženo, aby neodporoval závěti, vzhledem k tomu, že 

se jedná o svobodnou vůli zůstavitele. Důsledkem tohoto odporování je ztráta některých 

výhod, které zůstavitel ve své závěti uvede. Nesmí být ovšem dědici přikázáno, aby 

neodporoval pravosti či smyslu závěti, tedy např. tomu, zda je na závěti opravdu podpis 

zůstavitele. Zákaz tohoto odporování by jistě postrádal smysl a vedl by k situacím, kdy 

by mohly být za pravé uznávány např. zfalšované závěti. 

7.5 Negativní závěť 

Občanský zákoník zavádí další z nových institutů, kterým je tzv. negativní závěť, 

upravená v § 1649 odst. 2 OZ. Navzdory tomuto názvu se ovšem nejedná o závěť 

v pravém slova smyslu, spíše je zde jakási příbuznost s institutem vydědění, čemuž 

odpovídá i systematické zařazení do oddílu týkajícího se právě vydědění. Na rozdíl od 

něj se ovšem negativní závěť netýká nepominutelných dědiců a nejsou zde taxativně 

stanoveny exheredační důvody. Její využití přichází v úvahu v případech, kdy má 

zůstavitel ve svém okolí potencionálního zákonného dědice, který by po něm mohl ze 

zákona dědit, ovšem zůstavitel si toto nepřeje. Zůstavitel tedy ve stejné formě, v jaké 

pořídil závěť, musí aktivně prohlásit, že si nepřeje, aby po něm některý z jeho zákonných 

dědiců dědil. Na jeho místo pak automaticky nastupují další dědicové, kterým svědčí 

zákonná posloupnost. Nepředpokládá se přitom, že by bylo nutné uvádět důvody tohoto 

zůstavitelova rozhodnutí. 

Na otázku, zda je možné pomocí negativní závěti jen omezit podíl některého 

dědice ze zákona, nikoliv jej z dědění zcela vyloučit, nedává zákon uspokojivou odpověď. 

S přihlédnutím k argumentu a maiori ad minus se autorka kloní k názoru, prezentovaném 

                                                 

213 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 3373/2011 ze dne 25. 2. 2013. 



100 

 

rovněž v odborných článcích,214 že toto možné bude, zvláště pokud se přihlédne rovněž 

k zásadě co největšího respektování vůle zůstavitele. 

Dále se zde nabízí otázka, zda je možné negativní závěť pořídit v privilegované 

formě. I zde by dle názoru autorky měla být odpověď kladná, neboť pokud se zůstavitel 

ocitne v situaci, kdy je možné pořídit závěť v privilegované formě, stejně jako rozhodne, 

kdo má být jeho dědicem, může rozhodnout, kdo se dědicem státi nemá. 

Rozhodnutí zůstavitele o tom, že některý z jeho dědiců dědit nemá, sepsané 

notářským zápisem, se eviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Pokud není 

sepsáno notářem, existuje zde stejně jako u závěti možnost notářské úschovy. 

7.6 Nepominutelný dědic 

Nepominutelný dědic a jeho ochrana je tématem, kterému by mohla být věnována 

celá práce, zde o něm tedy bude pohovořeno pouze ve stručnosti. 

Stejně jako právní úprava OZ 1964 i úprava občanského zákoníku označuje za 

nepominutelné dědice děti zůstavitele, a pro případ, že tito nedědí, jejich děti, stejně jako 

osvojence a nascitura, narodí-li se živý.215 I nadále tedy, na rozdíl od většiny ostatních 

evropských úprav, nejsou za nepominutelné dědice považováni manžel či manželka ani 

zůstavitelovi rodiče. Dle důvodové zprávy byly návrhy na rozšíření okruhu 

nepominutelných dědiců zamítnuty. Právní úprava vychází ze zásady, že ačkoliv 

zůstavitel může se svým majetkem nakládat libovolně, existuje zde ovšem také 

odpovědnost za potomky, které zplodil, tedy jakási mezigenerační solidarita.216 I 

s poukazem právě na mezigenerační solidaritu by se autorka klonila spíše k názoru, že 

zůstavitel nemá odpovědnost pouze za své potomky, ale rovněž za manžela či rodiče, 

                                                 

214 http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/tzv-negativni-zavet 

 

215 FIALA, R, DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 402. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

216 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2014, Str. 350. ISBN 978-80-7478-579-5. 

 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/tzv-negativni-zavet
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kteří na něm mohou být v některých případech i finančně závislí, zamítnutí návrhu na 

rozšíření okruhu nepominutelných dědiců tedy nevidí jako šťastný krok zákonodárce. 

Dle § 1643 odst. 2 OZ musí nepominutelný dědic, který je nezletilý, obdržet 

alespoň tolik, kolik tvoří tři čtvrtiny jeho zákonného podílu. Pokud se jedná o dědice 

zletilého, musí obdržet alespoň čtvrtinu svého zákonného podílu. Tento podíl 

nepominutelného dědice se přitom vypočítává z celého dědictví, nikoliv pouze z části, 

která se dědí ze závěti.217 Při určování povinného dílu vychází soud z počtu dědiců, kteří 

by dědili v první dědické skupině, pokud by zůstavitel nesepsal závěť. Počítá se zde tedy 

i s dědici, kteří dědictví odmítnou, stejně jako s potomky, kteří jsou zůstavitelem platně 

vyděděni,218 a to v souladu se zásadou exheredatus partem facit ad minuendam. Zde 

důvodová zpráva udává, že není možné, aby se povinný díl jednoho potomka zvětšil, 

pokud by byl jiný potomek vyděděn. Tato situace by mohla vést k rozporům v rodině, 

kdy by jeden z potomků vyvíjel tlak na zůstavitele, aby jiného vydědil, a jemu samému 

by se tak zvětšil povinný díl.  

Zde je ovšem na místě podotknout, že se jedná pouze o právo dědice, je tedy 

možné, aby se tohoto svého práva vzdal a povinný díl nežádal. Toto ovšem nemůže učinit 

v situaci, kdy má nějaké své věřitele, kteří by se mohli z povinného dílu uspokojit. 

V opačném případě se mohou věřitelé obrátit na soud, aby určil, že toto právní jednání 

dědice je vůči nim relativně neúčinné dle § 589 OZ. Občanský zákoník také nepřiznává 

nepominutelnému dědici právo na podíl z pozůstalosti, ale pouze právo na finanční částku 

rovnající se tomuto podílu (pokud je tedy např. závětí zanechán dům, neznamená to 

automaticky, že se nepominutelný dědic musí stát spoluvlastníkem, nýbrž že musí obdržet 

adekvátní částku rovnající se jeho podílu). Tím ovšem není vyloučeno, aby určitou 

konkrétní věc z pozůstalosti nepominutelný dědic dostal, musí si toto ovšem dojednat 

s dědici. 

Zatímco právní úprava OZ 1964 určovala nepominutelnému dědici stejné 

postavení, jaké mají zákonní dědicové (odpovídal tedy rovněž za dluhy dědictví), právní 

úprava občanského zákoníku se navrací k úpravě obecného zákoníku občanského a 

                                                 

217 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. NS 21 Cdo 1303/2000. 

 

218 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. NS 21 Cdo3977/2010. 
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povinný díl je tedy stejně jako v německém právu219 jen jakousi pohledávkou 

nepominutelného dědice vůči ostatním dědicům. Tito mají tedy povinnost mu jeho podíl 

vyplatit a pouze tito dědici odpovídají za dluhy, kterými je zatíženo dědictví. Nárok na 

povinný díl je tedy stejně jako dle OZO nárokem obligačním vůči dědicům, který lze 

uplatňovat ihned po zůstavitelově smrti220. Právo na povinný díl je právem osobním, 

vázaným výlučně na nepominutelného dědice. Pokud by tedy nepominutelný dědic 

zemřel, právo na povinný díl zaniká a nenáleží do jeho pozůstalosti.221 

Aby bylo potomkovi přiznáno právo na povinný díl, musí dále splňovat určité 

podmínky. Musí být dědicky způsobilý, nesmí existovat smlouva se zůstavitelem, kde by 

se povinného dílu zřekl, nesmí dědictví odmítnout a v neposlední řadě nesmí být 

zůstavitelem vyděděn. Pokud by nebyla splněna některá z těchto podmínek, potomkovi 

právo na povinný díl nevznikne. 

Právo na povinný díl je stanoveno bez ohledu na to, jaké bylo chování potomka 

k zůstaviteli, samozřejmě pokud nedošlo na základě tohoto chování k jeho platnému 

vydědění. 

V situaci, kdy nedědí zůstavitelovi potomci, ale místo toho jejich děti, záleží při 

výpočtu povinného dílu vždy na tom, z jakého se to děje důvodu. Pokud zletilý potomek 

zůstavitele zemře a místo něj dědí jeho nezletilé dítě, pak má právo na povinný díl ve výši 

tří čtvrtin z pozůstalosti. Pokud ale zůstavitelův potomek nedědí z důvodu odmítnutí či 

vydědění, nastupuje jeho potomek na jeho místo a získá nárok na podíl ve výši jedné 

čtvrtiny, třebaže sám je nezletilý. 

Povinný díl musí nepominutelnému dědici vždy zůstat zcela nezatížen odkazy či 

nařízeními. Pokud by k tomuto došlo, vztahují se tato nařízení jen na část, která přesahuje 

                                                 

219 Ustanovení § 2317 BGB. 

 

220 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Díl III. Praha. Codex Bohemia. 1937. str. 430. 

ISBN 8085963604. 

 

221 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 27. 6. 1944, sp. zn. Rv II 488/43. 
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hodnotu povinného dílu, jak stanoví OZ v § 1644. Přebírá se tím tedy opět úprava 

obecného zákoníku občanského. 

Zůstavitel dále může dědici uložit, aby se rozhodl, zda přijímá to, co se mu 

zůstavuje, s omezeními, nebo zda preferuje povinný díl. Základní rozdíl zde je v otázce 

účastenství v dědickém řízení. Zatímco pokud se stane dědicem ze závěti, přiznává mu 

zákon postavení účastníka tohoto řízení, jako nepominutelnému dědici s právem na 

povinný díl mu toto postavení náleží pouze v určitých fázích řízení, které se ho týkají. 

Občanský zákoník také dává nepominutelnému dědici možnost, aby odmítl 

dědictví zanechané mu závětí, ovšem s výhradou povinného dílu.222 Toto lze chápat jako 

výjimku z obecného pravidla, že není možné odmítnout, co bylo zůstaveno závětí, a 

dožadovat se dědění ze zákona.223 

O důvodech vydědění již bylo pojednáno ve třetí kapitole této práce. 

7.6.1 Ochrana nepominutelného dědice 

Občanský zákoník jako první v § 1650 upravuje situaci, kdy je nepominutelný 

dědic vyděděn neplatně. Jestliže k tomuto dojde (ať již proto, že byl potomek vyděděn 

pro jiný než zákonný důvod vydědění, nebo kvůli neplatnosti prohlášení o vydědění), 

k prohlášení o vydědění se již nebude přihlížet a tento potomek nastoupí jako zákonný 

dědic. Jestliže zůstavitel pořídil o svém majetku závěť, má takový neplatně vyděděný 

potomek právo na povinný díl, nestává se ovšem dědicem. Co se týče sporů o platnost 

prohlášení o vydědění, vždy je důležité, zda je v tomto prohlášení uveden důvod 

vydědění. Pokud je tento důvod uveden, odkáže se k podání žaloby potomek, který byl 

dle svého názoru neplatně vyděděn. Pokud důvod uveden není, podává žalobu ten, kdo 

dědí na jeho místě (srov. § 1648 OZ). 

V této situaci se nabízí otázka, zda o neplatnosti vydědění vždy musí rozhodnout 

soud ve sporném řízení, které výrazně protáhne dědické řízení, nebo zda je možné, aby 

                                                 

222 Ustanovení § 1485 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku. 

 

223 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 410. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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ostatní dědici sami uznali, že vydědění je neplatné224. Na jednu stranu je zde zásada 

respektování vůle zůstavitele, který potomka (třebaže možná neplatně) vydědil, na druhou 

stranu by ovšem nemělo být stranám bráněno v dohodě, navíc nebude nutné zahajovat 

další soudní řízení. Z tohoto důvodu, i z důvodu dříve vysloveného názoru 

prvorepublikové judikatury, se autorka kloní k názoru, že pokud jsou skutečně zjištěny 

všechny okolnosti a strany dospějí k dohodě, měl by pozůstalostní soud tuto dohodu 

dědiců schválit. 

Občanský zákoník dále pamatuje na situace, kdy je nepominutelný dědic 

zůstavitelem opominut, a to ať již vědomě či omylem. Pokud je nepominutelný dědic 

dědicky způsobilý, nezřekl se svého práva a nebyl platně vyděděn, má právo na povinný 

díl, třebaže jej zůstavitel opomenul úmyslně, což občanský zákoník stanoví v § 1651. Jiná 

je ale situace v případě, že nepominutelný dědic sice nebyl vyděděn zůstavitelovým 

aktivním jednáním, došlo ale k tomu, že jeho chování by mohlo být bráno jako platný 

důvod vydědění. Je zde ale důležité, aby jej zůstavitel opominul úmyslně, nikoliv 

omylem. To ovšem neznamená, že by zůstavitel nutně musel vědět o existenci zákonného 

důvodu vydědění. V takovém případě se tento potomek dědicem nestane a hledí se na něj 

jako na vyděděného mlčky a po právu, a to po proběhlém sporném řízení, kde se toto 

prokáže. 

V § 1652 OZ je pak upravena situace, kdy zůstavitel svého potomka opomene 

omylem, ať již proto, že o jeho existenci vůbec neví nebo má například za to, že zemřel. 

Podmínkou je, aby zůstavitel o jeho existenci nevěděl v době pořizování závěti, to, že se 

o něm později dozví, je již nepodstatné. I takto opomenutý potomek má tedy právo na 

povinný díl, na rozdíl od úpravy obecného zákoníku občanského, kde měl tento potomek 

právo jen na takovou část, kterou obdržel nepominutelný dědic, kterému se dostalo 

nejmenší výhody.225 

                                                 

224 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 15. 12. 1926, sp. zn. R I 1005/26 

„I poslednímu pořízení, postrádajícímu formálních náležitostí platnosti, lze zjednati platnost uznáním 

súčastněných osob.“ 

 

225 Ustanovení § 777 zákona č. 946/1811 Sb., obecného zákoníku občanského. 
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V případě, že je tedy z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu nepominutelný dědic 

opomenut nebo je neplatně vyděděn, přispějí na jeho povinný díl ostatní dědicové i 

případní odkazovníci poměrně, což stanoví občanský zákoník v § 1653. Dědicové i 

odkazovníci vystupují společně a společně také musí být žalováni, pokud nepominutelný 

dědic svůj povinný díl neobdrží. Dědicové i odkazovníci pak na povinný díl přispívají 

poměrně, podle hodnoty svých dědických podílů, respektive odkazů (po odečtení všech 

případných příkazů či odkazů). 

7.7 Zrušení závěti 

Zásadu svobodné vůle zůstavitele pořídit o svém majetku reprezentuje také 

možnost závěť kdykoliv zrušit, a to vzhledem k tomu, že se jedná o jednostranné právní 

jednání, jehož účinky nastávají až smrtí zůstavitele. Právní úprava zde navazuje na úpravu 

OZ 1964 a možnosti zrušení závěti dále konkretizuje. 

Obecně dle § 1575 odst. 2 OZ se závěť zrušuje jejím odvoláním nebo pořízením 

závěti pozdější.  

Odvolat je dle § 1577 OZ možné závěť pořízenou jakýmkoliv způsobem, který 

občanský zákoník umožňuje, a to čtyřmi způsoby. Není ovšem nutné, aby závěť byla 

odvolána ve stejné formě, v jaké byla učiněna. Je tedy například možné, aby sepsáním 

odvolání vlastní rukou byla odvolána allografní závěť. Není také vyloučené, aby 

zůstavitel odvolal pouze některá ustanovení závěti, či aby jedním právním jednáním 

odvolal veškeré závěti, které kdy pořídil. Zůstavitel vždy musí zrušení závěti provést 

osobně, je vyloučeno, aby zrušení provedl jeho zmocněnec, ať již zákonný či na základě 

plné moci.226 Pokud zůstavitel nebude v momentě zrušení závěti plně svéprávný, např. 

pro duševní poruchu, může odvolat závěť pouze za podmínek platících pro osoby, které 

nejsou plně svéprávné, vždy ale osobně.227 Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní právní 

jednání, je tato úprava namístě, jelikož opatrovníkem by mohla být osoba mající na 

                                                 

226 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. NS 21 Cdo 2968/2006. 

 

227 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Svaz. IV. Str. 272. ISBN 978-80-7400-529-9 
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zrušení závěti svůj zájem, a zbytečně by pak dle názoru autorky mohlo docházet ke 

sporům. 

7.7.1 Zrušení závěti výslovným odvoláním 

Prvním způsobem, který občanský zákoník stanovuje, je výslovné odvolání 

závěti, a to v jakékoliv formě, která je stanovena pro závěť, což je stanoveno v § 1577 

OZ. V tomto odvolání, ať již písemném či ústním, zůstavitel uvede takové vyjádření, 

z kterého bude zřejmá jeho vůle závěť zrušit. Toto odvolání může být samostatným 

právním jednáním nebo může být například součástí listiny o vydědění.  

Zákon nijak neupravuje otázku, zda je možné odvolat toto odvolání závěti, a tímto 

tedy znovu „aktivovat“ odvolanou závěť. Odborná literatura228 se k této otázce staví 

negativně, tedy že toto možné není a jednou odvolaná závěť již nemůže být znovu 

platnou. Je otázkou, zda by nestálo za úvahu zákonodárce toto upravit tak, aby bylo 

možné odvolat odvolání závěti, neboť mohou nastat situace, kdy odvolání závěti bude 

zůstavitel později litovat, nicméně je pravdou, že v praktickém životě by toto mohlo 

přinášet i sporné případy. V současné době je pak lepším řešením tohoto stavu sepsat 

závěť znovu ve shodném znění s odvolanou závětí. Zákonodárce nicméně v § 1580 OZ 

výslovně uvádí, že zrušení závěti pozdější znamená obnovení platnosti závěti starší, a to 

navzdory závěrům judikatury, publikovaným za účinnosti právní úpravy OZ 1964. Dle 

důvodové zprávy toto nové pravidlo lépe vyhovuje běžnému lidskému chápání a 

přizpůsobuje se evropským standardům. K tomu, aby se obnovila platnost závěti starší, 

je zapotřebí, aby dřívější závěť byla zrušena závětí novější, zůstavitel ji i navzdory tomu 

uchoval a nevyjádřil vůli, aby se platnost starší závěti neobnovila. Spojuje se zde 

vyvratitelná právní domněnka s právní fikcí, což může být v některých ohledech 

problematické, jelikož zde může nastat fikce právního jednání, které si možná zůstavitel 

nepřál.229 V takovém případě půjde o spor ze dvou stejných titulů (závětí), který bude 

                                                 

228 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 273. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 

229 FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník IV: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Velké komentáře. 

Sv. IV. Str. 278. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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soud muset řešit dle § 170 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

Samozřejmě nejjednodušším řešením tedy bude, pokud zůstavitel v odvolání novější 

závěti výslovně uvede, že si přeje obnovení platnosti závěti starší, což lze jen doporučit. 

7.7.2 Zrušení pořízením závěti pozdější 

Občanský zákoník pak upravuje odvolání závěti pořízením závěti pozdější, vedle 

které starší nemůže obstát. Toto pravidlo, dříve vyjádřené pouze judikaturou, stanovuje § 

1576 OZ. Pokud je stejný majetek zanechán dvěma závěťmi dvěma různým osobám, 

samozřejmě vedle sebe tyto závěti neobstojí a platná je pouze ta novější. Pokud ale 

zůstavitel jednou závětí zanechá například dům a druhou auto, není zde důvod, aby 

ohledně těchto ustanovení nezůstaly v platnosti obě závěti. V tomto pravidle se vychází 

z myšlenky, že závěť pořízená později nejlépe vyjadřuje vůli zůstavitele, která se 

samozřejmě během jeho života mohla změnit. Ke zrušení starší závěti, která vedle nové 

nemůže obstát, dochází ex lege, okamžikem, kdy je nová závěť pořízena a není tedy nutné, 

aby zůstavitel v nové závěti odvolání staré výslovně uvedl.230 Právě zde je tedy nutné 

upozornit na užitečnost datování závěti, třebaže se dnes již nejedná o obligatorní 

náležitost, jejíž absence by způsobovala neplatnost závěti. 

Zůstavitel nemůže sám sobě omezit testovací volnost tak, že by předem prohlásil, 

že všechna jeho další pořízení pro případ smrti budou neplatná.231 I tato zásada je nově 

upravena občanským zákoníkem a inspirována obecným zákoníkem občanským, 

konkrétně § 716 OZO. Za účinnosti OZ 1964 bylo toto dovozováno pouze právní teorií. 

7.7.3 Odvolání závěti mlčky 

Třetím způsobem je odvolání závěti mlčky, což upravuje § 1578 OZ. K tomuto je 

potřebné zničení listiny, na které je závěť sepsána, například její roztrháním či spálením. 

Judikatura před i po účinnosti občanského zákoníku dovozuje, že závěť musí být zničena 

zůstavitelem záměrně, 232 pokud dojde k jejímu zničení omylem či náhodou, případně třetí 

                                                 

230 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 1999, sp. zn. 18 Co 385/98. 

 

231 Ustanovení § 1581 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

232 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012. 
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osobou, její zrušení to nemusí způsobit, pokud zůstavitel tuto závěť obnoví. Pokud se o 

jejím zničení zůstavitel nedozví, nutnost obnovy tu není a závěť zůstává v platnosti. Dále 

občanský zákoník výslovně stanovuje dosavadní judikatorní pravidlo233, že pokud je 

závěť vyhotovena ve více stejnopisech, zničení pouze jednoho z nich zrušení závěti 

nezpůsobí. Nově také zákon stanoví pravidlo ohledně poničení závěti jiným způsobem, 

tedy například jejím přeškrtáním či začerněním. Zrušení závěti toto způsobí pouze 

v případě, že ze všech okolností nepochybně plyne úmysl zůstavitele tuto závěť zničit. 

Důkazní břemeno ponese ten, kdo tuto skutečnost tvrdí a uplatňuje své dědické právo.234 

7.7.4 Zrušení závěti vydáním z úschovy 

Posledním způsobem, jak je možné závěť zrušit, je její vydání v případě, že byla 

sepsána ve formě veřejné listiny, což upravuje § 1579 OZ. Toto ustanovení je naprostou 

novinkou v našem právním řádu a zákonodárce zde získal inspiraci z právní úpravy 

německé.  

Do 1. 1. 2014 tedy nebylo možné, aby kdokoliv požádal notáře o vydání závěti 

sepsané ve formě veřejné listiny, nevztahovalo se to ovšem na závěti ve formě soukromé 

listiny, nacházející se v notářské úschově, které vydány být mohly. Toto pravidlo tedy 

občanský zákoník ruší a pořizovatel může požádat také o vydání závěti sepsané 

notářským zápisem. Notář při vydání zůstaviteli připojí na závěť doložku, že závěť se 

dnem vydání stala odvolanou. Dále notář připojí své jméno, sídlo a doložku opatří 

úředním razítkem. O vydání závěti z notářské úschovy je dále sepsán protokol 

s náležitostmi uvedenými v notářském řádu (konkr. v § 101 odst. 3). Dále notář provede 

výmaz vydané závěti z Evidence právních jednání pro případ smrti. V této souvislosti se 

autorka kloní k názoru, že vydání závěti sepsané notářským zápisem znamená její zrušení 

vždy, třebaže může být zničen pouze její opis. Pokud zůstavitel dle autorky požádá o 

vydání závěti z Evidence, musí si být vědom závažnosti takového svého rozhodnutí, a 

není možné, aby tato závěť byla i nadále platná. Na druhou stranu je zde ovšem zásada 

                                                 

 

233 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012. 

 

234 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník: komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2014. 

Sv. IV. Str. 123. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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respektování vůle zůstavitele, který by si mohl přát platnost takové závěti zachovat. Ke 

kterému z těchto dvou řešení se judikatura přikloní, ukáže čas. 

Účinky zrušení závěti na druhou stranu nemá, pokud je závěť sepsána ve formě 

soukromé listiny, uložena do úschovy (ať již notářské či jiné úřední) a poté z úschovy 

vydána.235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

235 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník: komentář. Praha. Wolters Kluwer. 2014. 

Sv. IV. Str. 200. ISBN 978-80-7478-579-5. 
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8 Evidence právních jednání pro případ smrti 

Evidence právních jednání pro případ smrti je neveřejným elektronickým 

seznamem, který je veden Notářskou komorou České republiky a vznikl přeměnou 

Centrální evidence závětí od 1. 1. 2014. Dle § 35a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o 

notářích a jejich činnosti (notářského řádu), se v tomto seznamu evidovaly závěti, listiny 

o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů. Dále také listiny o ustanovení správce 

dědictví, o odvolání souhlasu s ustanovením správcem dědictví a o odvolání správce 

dědictví. Tyto listiny se ovšem evidovaly odděleně. Ustanovení ohledně Centrální 

evidence závětí bylo do našeho právního řádu zakotveno zákonem č. 30/2000 Sb., který 

byl poté ohledně správce dědictví významně novelizován zákonem č. 554/2004 Sb. Tato 

ustanovení a zavedení nové Centrální evidence závětí nahradilo do té doby fungující 

evidenci závětí okresními soudy. Od účinnosti nového občanského zákoníku se 

v seznamu nově dle § 35b odst. 1 a 2 notářského řádu evidují též dovětky, dědické 

smlouvy, prohlášení o vydědění a prohlášení o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná 

dědická posloupnost, pozůstalosti nenabude, přikázání započtení na dědický podíl, 

povolání správce pozůstalosti, smlouvy o zřeknutí se dědického práva a také listiny, jimiž 

se taková právní jednání ruší. Podrobně je fungování Evidence právních jednání pro 

případ smrti upraveno Předpisem Notářské komory České republiky o Evidenci právních 

jednání pro případ smrti. 

Evidují se zde tedy výše uvedené listiny, a to bez ohledu na to, zda byly sepsány 

notářem, či zda byly uloženy do jeho úschovy, či do úschovy advokátní nebo soudní. 

Zvýšila se tím tedy jistota zůstavitelů, že jejich závěť bude skutečně aplikována, jelikož 

v dřívější době, při neexistenci centrální evidence pro celé území, vznikaly problémy, 

pokud se zůstavitel odstěhoval do obvodu jiného okresního soudu než toho, u kterého 

byla závěť uschována.236 

U závěti je tedy evidováno jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo 

zůstavitele, a dále jméno, příjmení a sídlo notáře, či název a sídlo soudu, kde je závěť 

uložena. Každá takto uschovaná závěť je pak evidována pod číslem, které přiřadí notář či 

                                                 

236 BÍLEK, P., FIALA, R., JINDŘICH, M., WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědictví: komentář. 4. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. Beckova edice komentované zákony. Str. 120. ISBN 978-80-7400-181-9. 
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soud. Závěti jsou v Evidenci právních jednání pro případ smrti rozděleny do tří skupin, a 

to dle toho, zda je známo datum narození zůstavitele, rodné číslo zůstavitele nebo toto 

není známo vůbec. Po přijetí těchto údajů notář provede kontrolní výtisk z Evidence 

právních jednání pro případ smrti a tento výtisk založí v jeho fyzické podobě do 

příslušného notářského spisu. 

Závěť sepsanou samotným zůstavitelem jako soukromou listinou, kterou se 

rozhodne svěřit notáři do úschovy, je možné notáři zaslat. Závěť ovšem musí být zaslána 

spolu se žádostí o její přijetí a musí obsahovat veškeré požadované údaje. O přijetí listiny 

notář sepíše protokol, jehož stejnopis zašle žadateli.237 

8.1 Výpisy z Evidence právních jednání pro případ smrti 

Notářská komora ČR je povinna sdělit na žádost soudu či jiného státního orgánu, 

notáře nebo toho, kdo na věci prokáže právní zájem (to je u každé takové žádosti 

předmětem individuálního posouzení), zda je v systému evidována závěť týkající se 

zůstavitele, a zároveň u koho je tato závěť uložena. Informace ohledně listin týkajících se 

správy dědictví je notářská komora ČR povinna sdělit na žádost soudu či jinému státnímu 

orgánu nebo notáři, pověřenému úkony týkajícími se dědictví. Vzhledem k tomu, že tyto 

listiny mají povinnou formu veřejné listiny, mohou být uloženy pouze u notáře. Ani jedna 

z těchto žádostí ovšem nemůže být v žádném případě podána za života zůstavitele, neboť 

se zde uplatní zásada absolutní ochrany pořízení pro případ smrti. 

Po smrti zůstavitele tedy notář, pověřený jako soudní komisař k provedení úkolů 

v řízení o dědictví podá elektronickou žádost na Notářskou komoru, která mu sdělí, zda 

je závěť zůstavitele evidována v Evidenci právních jednání pro případ smrti. V té 

vyhledává podle rodného čísla či data narození, pokud toto nebylo zaevidováno, tak dle 

jména. V tomto případě je nicméně nutné velmi pečlivě zkoumat, např. výslechem dědiců 

či notáře, u kterého je závěť uložena, zda je skutečně jedná o závěť správné osoby, a to 

právě z důvodů, aby nedošlo k prolomení výše zmíněné zásady absolutní ochrany 

pořízení pro případ smrti. I přes veškerou pečlivost ovšem nikdy není možné chybu 

vyloučit, což znamená, že může být vydána závěť jiného zůstavitele. V takovém případě, 

neprodleně po zjištění omylu, je na notáři, aby neprodleně obnovil zápis v Evidenci 

                                                 

237 BUREŠ, Jan. Notář a závěť. Ad Notam 5/2012, Str. 19. ISSN 1211-0558. 
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právních jednání pro případ smrti. Pro zajištění ochrany je úkolem notáře, aby vždy do 31. 

ledna každého roku provedl kontrolní soupis, kdy porovná výpis z Evidence právních 

jednání pro případ smrti se svým seznamem uschovaných závětí. 

8.2 Odměna spojená s Evidencí právních jednání pro případ smrti 

Původní právní úprava238 přiznávala Notářské komoře ČR jednorázovou náhradu 

ve výši 500,- Kč za každé sdělení, spojené s evidencí závětí, ovšem pouze od osob, které 

na tomto sdělení prokázaly právní zájem. Soudy, státní orgány i notáři byli od této platby 

osvobozeni. 

Výše odměny je nyní dle § 17 předpisu Notářské komory České republiky, kterým 

se stanoví postup při vedení, správě a provozu Centrální evidence závětí stanovena na 

50,- Kč, ke kterým se přičítá částka odpovídající dani z přidané hodnoty. Tuto odměnu 

neplatí soudy a jiné státní orgány, naopak plátcem je zde také notář, který tuto částku 

později uplatní jako hotový výdaj. 

Za provedení zápisu či změny v Evidenci právních jednání pro případ smrti 

připadá notáři dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a 

náhradách notářů a správců dědictví, odměna ve výši 100,- Kč za každý takový úkon. 

 

                                                 

238 Ustanovení § 15 předpisu Notářské komory České republiky, kterým se stanoví postup při vedení, správě 

a provozu Centrální evidence závětí. 
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9 Závěť v mezinárodním právu soukromém 

Rozdílná úprava závěti v právních řádech jednotlivých zemí je způsobena především 

v rozdílném chápání jeho společenské funkce a významnosti. V kolizní úpravě dědického 

práva je základním hraničním ukazatelem rozlišování movitých a nemovitých věcí 

patřících do dědictví. Česká právní úprava vychází z tzv. jednotného dědického statutu, 

což znamená, že nečiní rozdíly mezi movitými a nemovitými věcmi. Toto bylo stanoveno 

§ 74 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dle kterého se dědické 

právní poměry řídily právem státu, ve kterém měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti.  

9.1 Obecná úprava 

Právní úprava ZMPS se užije v případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva 

nebo právní předpis EU nestanoví něco jiného, a to vzhledem k ustanovení § 73a, který 

stanoví aplikační přednost Nařízení o dědictví, a díky kterému se ze ZMPS stává v této 

oblasti zbytkovou normou.239  Vzhledem k účinnosti tzv. Nařízení o dědictví bude tedy o 

právní úpravě členských státu EU pojednáno níže v samostatné podkapitole. 

Dle § 74 ZMPS je pravomoc českých soudů dána v případě, že a) se jedná o 

nemovitost nacházející se v ČR, b) že měl zůstavitel v ČR obvyklý pobyt, c) že stát, který 

měl pravomoc k projednání dědictví, nevydává dědictví zůstavitelů s obvyklým pobytem 

v ČR k projednání a nepřiznává rozhodnutím českých soudů právní účinky, d) že se cizí 

stát odmítne zabývat dědictvím, e) že se cizí stát nevyjádří, zda se bude dědictvím 

zabývat, f) byl-li zůstavitel občanem ČR, jde o dědictví v ČR a o jeho projednání požádá 

dědic s obvyklým pobytem v ČR, g) neměl-li zůstavitel v ČR obvyklý pobyt, ale byl 

zjištěn jen nepatrný majetek, který má být vydán určité osobě ve shodě s rozhodným 

právem. 

Není-li pravomoc českých soudů dána, pak soud učiní nutná opatření k zajištění 

majetku po zůstaviteli a případně vydá potvrzení, že projednání dědictví nespadá do jeho 

pravomoci. Kladem této úpravy je, že se jedná o místo, kde se zůstavitel pravidelně 

zdržoval, a ke kterému ho pojily určité vazby. 

                                                 

239 PFEIFFER, Magdalena. Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie. Str. 112. ISBN 978-80-7552-798-1. 
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Obvyklý pobyt jako hraniční ukazatel, namísto státního občanství, následuje 

ostatní evropské úpravy a činí tak českou právní úpravu modernější. 

Česká republika je od roku 1993 smluvní stranou Úmluvy o mezinárodní správě 

pozůstalosti, která si klade za cíl usnadnit správu dědictví v mezinárodních vztazích. 

Zakládá také mezinárodní průkaz pro osoby vykonávající správu pozůstalosti, který 

vymezuje pravomoci těchto osob. 

Z dvoustranných mezinárodních smluv, které Česká republika uzavřela 

s nečlenskými státy EU, a které se týkají závěti, lze jmenovat například Smlouvu mezi 

Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech 

občanských, rodinných a trestních, Smlouvu mezi Českou republikou a Ukrajinou o 

právní pomoci v občanských věcech nebo smlouvu mezi Českou republikou a republikou 

Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech. 

9.2 Unijní úprava 

Právní úprava zákona o mezinárodním právu soukromém byla významně dotčena 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o 

příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu 

veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 

(„Nařízení o dědictví“), který až na výjimky nahradil v unijním právu právní úpravu 

obsaženou v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Toto nařízení se vztahuje na 

dědictví po osobách, které zemřely 17. 8. 2015 a později. I nadále tedy platí, že dědické 

poměry po zemřelém se řídí právem státu, ve kterém měl zůstavitel obvyklý pobyt v době 

smrti, nově ale ne dle ZMPS, ale dle nařízení o dědictví, konkrétně článku 21. Co se týče 

definice obvyklého pobytu, ta je ustálena v judikatuře Soudního dvora Evropské unie jako 

„místo, které dotyčná osoba určila v úmyslu udělit mu stálý charakter, je stálým nebo 

obvyklým centrem jejích zájmů“.240 Vzhledem k této, poněkud široké definici, je 

v preambuli nařízení dále definováno, že orgán, který vede dědické řízení, je povinen 

provést celkové posouzení životních okolností člověka v průběhu uplynulých let, a vzít 

v úvahu všechny relevantní aspekty.  

                                                 

240 Věc 76/76 Di Paolo (1977) ESD 315, odst. 17–20. 
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Nařízení se v bodu 24 preambule také věnuje otázce přeshraničních pracovníků, 

když stanovuje, že pokud tito pracovníci udržují stálý vztah k zemi svého původu, ke 

které je poutají i rodinné vazby, dá se i tato země považovat za zemi, jejíhož práva bude 

užito, třebaže obvyklý pobyt mají tito pracovníci v místě svého pracoviště. 

Pokud by z provedeného šetření vyšlo najevo, že zůstavitel měl zjevně užší 

spojení s jiným státem než se státem svého obvyklého pobytu, bude výjimečně užito 

práva tohoto státu. Je ovšem otázkou, jak se bude toto „užší spojení“ prokazovat, a zda 

nezpůsobí v praxi více problémů než užitku. 

Nařízení o dědictví v čl. 22 také povoluje volbu rozhodného práva, tato možnost 

je ovšem omezena tím, že se musí jednat o právo státu, jehož je zůstavitel občanem. Jedná 

se tedy o velice omezenou možnost pouze těch osob, které mají v rozhodné době více 

občanství. Tato volba musí být výslovně v závěti uvedena, případně musí ze závěti 

vyplývat. V praxi se zřejmě bude možné setkat i s výslovnou negativní volbou práva,241 

což lze jistě chápat jako vstřícný krok, neboť dává smysl, že pokud si člověk může vybrat, 

jakým právem se bude dědické právo řídit, může si rovněž zvolit, že si nepřeje, aby se 

některým právem řídilo. 

Nelze-li ani s obtížemi určit obvyklý pobyt zemřelého, nastupuje tzv. podpůrná a 

zbytková příslušnost, kdy je rozhodné právo určeno polohou majetku, který tvoří 

pozůstalost.242 

Z důvodu, aby nedošlo k odepření spravedlnosti v případech, kdy není rozhodné 

právo možné určit podle místa obvyklého pobytu ani podle polohy nemovitosti, může 

členský stát EU, k němuž má věc úzkou vazbu, přesto řízení zahájit, pokud není možné, 

aby toto řízení zahájil třetí stát, který by v jiných případech byl běžně příslušný, např. 

z důvodu politické situace.  

Pokud je řízení o dědictví zahájeno u orgánů více členských států, potom stát, 

který řízení zahájil jako druhý v pořadí, musí ihned poté, co se o stejném řízení u soudu 

                                                 

241 PFEIFFER, Magdalena. Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie. Str. 124. ISBN 978-80-7552-798-1. 

 

242https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_284-mezinarodni-prislusnost-podle-evropskeho-

narizeni-o-dedictvi. 



116 

 

jiného členského státu dozví, zastavit toto řízení. I zde se tedy uplatňuje překážka 

litispendence. 

Dle čl. 12 Nařízení pak může soud členského státu, který řízení zahájil, vyloučit 

z projednání určité věci nacházející se na území třetího státu, a to pokud jsou vážné 

pochyby, že jeho rozhodnutí nebude v daném třetím státě uznáno. Toto je ovšem možné 

pouze na žádost účastníka dědického řízení, není možné, aby soud rozhodl bez jeho 

návrhu. 

Pokud se jedná o prohlášení dědiců o přijetí či odmítnutí dědictví, pak s ohledem 

na zjednodušení je možné toto učinit jak u soudu členského státu, který řízení vede, tak u 

soudu členského státu, ve kterém má obvyklý pobyt osoba činící toto prohlášení. Toto lze 

dle autorčina názoru zajisté považovat za krok správným směrem, bylo by nepochybně 

zbytečným formalismem, aby dědic žijící např. v Maďarsku jel činit prohlášení o přijetí 

dědictví do Finska. 

Obecná přípustnost a věcná platnost závěti se dle čl. 24 Nařízení řídí vždy právem 

státu, které by se užilo při dědickém řízení po osobě, která tuto závěť sepsala, pokud by 

zemřela v den, kdy tuto závěť sepsala. Ohledně formální platnosti pak platí, že závěť je 

platná, pokud je v souladu s právním řádem a) státu, v němž byla vyhotovena, b) státu, 

jehož byl zůstavitel v době pořízení nebo v době smrti občanem, c) v němž měl zůstavitel 

v době pořízení nebo v době smrti bydliště, d) v němž měl zůstavitel v době pořízení nebo 

v době smrti obvyklý pobyt, e) v němž se nacházely nemovitosti, kterých se závěť týká.243 

Ohledně ústně pořízených závětí pak platí, že jsou vyloučeny z působnosti 

Nařízení o dědictví, a jejich formální platnost je tedy nutné určit dle ZMPS. Podle § 77 

odst. 2 je závěť považována za platnou, pokud je v souladu s právním řádem a) státu, 

jehož byl zůstavitel v době pořízení nebo v době smrti občanem, b) státu, na jehož území 

byla pořízena, c) státu, ve kterém měl v době jejího pořízení nebo v době smrti obvyklý 

pobyt, d) státu, kterého se má užít pro dědické právní poměry nebo státu, na jehož území 

se nachází nemovitost, která je součástí dědictví. 

                                                 

243 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Brno: 

Doplněk, 2015. Právnické učebnice. Str. 323. ISBN 978-80-7239-321-3. 

 



117 

 

Nařízení o dědictví zavádí tzv. evropské dědické osvědčení, pomocí kterého se 

dědicové či správci dědictví prokazují při výkonech svého práva. Toto osvědčení je 

vydáváno soudem, a to na žádost a na omezenou dobu šesti měsíců.244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

244 http://ehutnik.cz/dedicke-rizeni-s-mezinarodnim-prvkem-10-cz2227.html. 
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10 Aktuální využitelnost závěti 

Pořizování závětí v současné době zaznamenává vzestupnou tendenci. Zatímco 

v roce 2013 evidovala Notářská komora ročně přibližně 16 tisíc nových závětí, v roce 

2017 jich bylo přes 19 tisíc245. V roce 2018 nastal dle očekávání další nárůst, a počet 

závětí pořízených v tomto roce přesáhl dvacet tisíc. Do celkové statistiky Notářské 

komory ČR se zcela pochopitelně nezaznamenávají závěti pořízené soukromou listinou, 

které jsou poté zůstavitelem uschovány a nejsou tedy předmětem úřední úschovy. Počet 

posledních vůlí, které lidé pořídili, tedy za posledních 5 let vzrostl téměř o šedesát 

procent. Za vzrůstající popularitou lze vidět zřejmě především větší snahu zůstavitelů o 

to, aby mohli sami rozhodnout, komu majetek zanechají, a nemuseli tak dožít s pasivním 

srozuměním s tím, komu dle zákonné posloupnosti připadne majetek. I přes to všechno 

ale za rok 2016 připadl státu jako odúmrť majetek přibližně v hodnotě 260 milionů korun, 

což se stává v případě, že osoba nemá zákonných dědiců a o svém majetku nesepíše ani 

žádné z pořízení pro případ smrti. 

Ve statistice, uváděné Notářskou komorou, je možné povšimnout si nárůstu 

souvisejícího s účinností nového občanského zákoníku. Dle názoru autorky mohou 

zůstavitele k pořízení závěti motivovat jak menší podíly, které musí dle občanského 

zákoníku nyní zůstat nepominutelným dědicům (a tím pádem větší možnost promítnout 

do závěti svou vůli), tak třeba i probírání právě tématu závětí, a vůbec dědictví, v různých 

typech médií. Další motivací, která vede zůstavitele k sepsání závěti, může být fakt, že 

s účinností občanského zákoníku může být poslední vůle měněna dohodou dědiců pouze 

v případě, kdy je toto zůstavitelem výslovně povoleno. Je to rozdíl oproti právní úpravě 

OZ 1964, kdy k dohodě mezi dědici (a tedy k popření zůstavitelovy vůle) mohlo dojít 

kdykoliv, pokud tato dohoda neodporovala zákonu.  

Skupinou neziskových organizací sdruženou pod názvem Za snadné dárcovství 

(koalice pro podporu individuálního fundraisingu v neziskovém sektoru) byla také 

spuštěna v roce 2016 kampaň nazvaná „Závěť pomáhá“, kde se autoři snaží nastínit řešení 

právě pro lidi, kteří nemají zákonných dědiců (nebo si nepřejí, aby dědili), ale zároveň 

                                                 

245 LÉKO, Kristián. Češi objevili kouzlo závětí. Lidové noviny. 3. 2. 2017. XXX/29. str. 2. ISSN 1213-

1385. 

 



119 

 

nemají nikoho, komu by svůj majetek odkázali.246 Tato kampaň se snaží lidi motivovat, 

aby sepsali závěť, a to z důvodů, že si mohou přesně vybrat, komu majetek připadne a 

udělají ve věcech svého dědictví jasno, a dále aby alespoň malou věc ze svého majetku 

věnovali závětí na dobročinné účely a pomohli tam, kde je třeba. Dále má tato kampaň za 

úkol vyvracet mýty kolem závětí, například domněnku o zbytečné složitosti a vysoké 

ceně pořízení závěti, která je ve společnosti zakořeněna. Podle výzkumu profesora 

Jamese Russella se navíc lidé, kteří sepíší závěť ve prospěch nějaké dobročinné 

organizace, dožívají vyššího věku než zbytek populace.247 Samozřejmě že se jedná o 

něco, co je odlišné případ od případu, nicméně i tato informace by mohla dle autorky lidi 

inspirovat k sepsání závěti a k opuštění zažitého stereotypu, že závěť sepisují pouze lidé 

na smrtelné posteli.  

Celkově od roku 2006 získaly dobročinné organizace pomocí závětí od zůstavitelů 

na svou činnost, spočívající především v péči o seniory, postižené děti či ohrožená zvířata 

téměř 149 miliónů korun.248  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

246 http://www.zavetpomaha.cz. 

 

247 http://www.encouragegenerosity.com/ACBD.pdf. 

 

248 http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/201063-cesi-mysli-v-zaveti-i-na-charitu-dobrocinne-organizace-

zdedily-148-milionu/. 
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11 Úprava závěti ve Spolkové republice Německo 

Na tomto místě bude stručně pojednáno o právní úpravě závěti v Německé spolkové 

republice. Ta byla zvolena ke komparaci proto, že se jedná o sousední stát, nacházející se 

tedy ve stejném regionu jako Česká republika. Rovněž se jedná o právní úpravu stálou, 

nedotčenou komunistickým režimem, která s většími či menšími změnami platí na území 

Německa již od roku 1896. Jedná se o právní úpravu té naší podobnou, nicméně 

s některými instituty, které dle autorky v české právní úpravě chybí (společná závěť, o 

které bude pohovořeno níže).  

Nejprve bude však pro učinění si úplného obrazu o vývoji německého práva 

v krátkosti popsáno právo germánské, ze kterého pozdější právní úprava německá, i 

právní úpravy okolních zemí, vycházely. 

11.1 Testament v germánském právu 

Pojem testament se v německy mluvících zemích začíná vyskytovat přibližně ve 

druhé polovině 12. století, avšak nejedná se ještě o testament, který je známý z římského 

práva, neboť zde chybí jeho jednostrannost a odvolatelnost.249 Teprve počátkem 14. 

století se v právní úpravě objevuje testament více podobný tomu, jaký znala úprava 

římského práva. Jeho podstatnou odlišností ve vztahu k dnešnímu testamentu ovšem bylo 

to, že povinnou náležitostí nebylo ustanovení dědice, nýbrž se jednalo o jakousi skupinu 

odkazů. Nebylo také možné pořídit jej soukromou listinou, ale pouze před orgány veřejné 

moci. Zpočátku dokonce nebylo vůbec možné, aby o svém majetku testovaly osoby 

světské, vzhledem k církevnímu dohledu nad testamentárními záležitostmi toto právo 

zpočátku náleželo pouze duchovním. Později došlo k vývoji v tom smyslu, že o svém 

majetku mohly závěť pořídit i osoby světské, ale pouze před příslušníkem církve a dvěma 

svědky. Závěť ve městech musela být na druhou stranu pořízena před městským soudem 

či před městskou radou, aby byla splněna podmínka veřejnosti. 

                                                 

249 STIEBER, M., RAUSCHER, R. Dějiny soukromého práva ve střední Evropě. Editor Ondřej HORÁK. 

Praha: Hugo Grotius:, Wolters Kluwer, 2016, Str. 151. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7552-492-8. 

 



121 

 

11.2 Současná právní úprava 

Dědické právo je v německém občanském zákoníku (BGB) upraveno v knize páté 

a je mu věnováno celkem 456 paragrafů, konkrétně závěti se pak věnuje oddíl třetí. Dále 

lze z právních předpisů, zabývajících se dědickým právem, zmínit Versicherungsrecht, 

Lebenspartnerschafts, Erbschaft und Schenkungsteuergsetz a Höfeordnung (ten ovšem 

neplatí na celém území, ale pouze v některých spolkových zemích).250 

Právní úprava notářských úřadů, angažujících se v dědickém řízení, je ovšem 

vzhledem k rozdělení Německa na spolkové země, ale i vzhledem k vydání Říšského 

notářského řádu v roce 1937 a Spolkového notářského řádu v roce 1961, značně 

roztříštěná. Zatímco například v Bavorsku či v zemích bývalé NDR je notář samostatným 

povoláním, v Berlíně, Dolním Sasku a jiných spolkových zemích je role notáře spojena 

pouze s jakýmsi povolením, po jehož obdržení může notářský úřad vykonávat jakýkoliv 

advokát. Samostatné povolání notáře zde na rozdíl od České republiky tedy neexistuje.251 

Role notáře v dědickém řízení je ovšem na rozdíl od české či slovenské úpravy (kdy je 

notář oprávněn k celé řadě úkonů v průběhu dědického řízení) značně omezená, notáři 

činí pouze úkony jako je např. sepisování závětí či vystavení dědického listu, o kterém 

bude pohovořeno níže. 

Dědictví přechází na dědice již smrtí zůstavitele, a to dle principu univerzální 

sukcese (jako souhrn práv a povinností), není zde tedy striktně vyžadováno dědické řízení 

před notářem. Dědické řízení se zahajuje na návrh některého z dědiců, v případech, kdy 

mezi dědici nevládne shoda nebo se práva na dědictví dožaduje i jiná osoba, než je 

označena za dědice. 

BGB v § 1944 odst. 1 stanoví lhůtu šesti týdnů, ve které je možné dědictví 

odmítnout. Pro jeho přijetí tedy zákon nepředpokládá žádné aktivní jednání, třebaže je 

možné jej přijmout prohlášením či konáním, které nevzbuzuje v ničem pochybnosti, že 
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se osoba dědicem stát chce.252 Naopak dědictví je možné odmítnout ve výše zmíněné 

šestitýdenní lhůtě, pokud k tomuto nedojde, osoba se stává dědicem a odmítnutí dědictví 

po lhůtě již stejně jako v ČR není možné.253 Toto odmítnutí je podle § 1945 odst. 1 BGB 

nutné prohlásit osobně před soudem, případně soudu doručit, ovšem ve formě notářského 

zápisu.  

V případech, kdy dědictví nabyde více osob, stává se toto dědictví jejich 

společným vlastnictvím, přičemž každý ze spoluvlastníků může disponovat se svým 

podílem.254 Pokud se ovšem spoluvlastník rozhodně prodat svůj podíl na dědictví, mají 

ostatní spoluvlastníci (dědici) předkupní právo, které mohou uplatnit v průběhu dvou 

měsíců, jak stanoví § 2034 odst. 2 BGB. Každý z dědiců je pak povinen, podobně jako 

v české úpravě spoluvlastnictví, ke spolupráci s ostatními a k ochraně předmětu 

spoluvlastnictví. V případě, že domluva není možná nebo již dědicové nechtějí spravovat 

předmět dědictví jako spoluvlastníci, je zde možné ze spoluvlastnictví vystoupit, případně 

žádat jeho rozdělení soudem, což BGB upravuje v § 2042 a § 2046. 

11.3 Dědický list 

Dědicové se v právních jednáních ohledně majetku, který dědictvím nabyli, 

prokazují tzv. dědickým listem.255 Tento list vydá notář pouze na žádost dědice. 

V dědickém listě pak musí být uvedeno datum smrti zůstavitele, vztah, na základě kterého 

je dědické právo založeno, případná existence osob vyloučených z dědictví, jaká právní 

jednání pro případ smrti zůstavitel zanechal, a konečně zda probíhá nějaký soudní spor 

                                                 

252 MAROTZKE, Wolfgang, Gerhard OTTE a Olaf WERNER. J. von Staudingers Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Einleitung, §§ 1922-1966. Buch 5, 

Erbrecht : Neubearb. Berlin: Sellier, 2000. Str. 436. ISBN 3-8059-0926-8. 
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týkající se tohoto dědictví.256 Všechny tyto skutečnosti musí být prokázány veřejnými 

listinami, nejsou-li, postačí i jiný hodnověrný důkaz. Bez tohoto není možné dědický list 

vydat. 

V případech, kdy se dědictví nabývá do spoluvlastnictví, bude na žádost 

kteréhokoliv z dědiců vydán společný dědický list, kde budou určeny jednotlivé podíly 

všech dědiců. 

Autorka je toho názoru, že právě úpravou dědického listu by se česká právní 

úprava mohla inspirovat, neboť by určité situace jistě mohlo ulehčit, pokud by dědic měl 

k dispozici takový jednoduchý důkaz, že dědicem zemřelého opravdu je. 

11.4 Způsobilost k pořízení závěti a způsobilost být dědicem 

Stejně jako v České republice, i v Německu může zůstavitel bez jakéhokoli 

omezení pořídit závěť ve všech formách ode dne dovršení osmnáctého roku života. Od 

šestnácti let věku je dle § 2229 BGB nicméně možné, aby člověk pořídil závěť formou 

notářského zápisu, a to prohlášením své poslední vůle přímo před notářem nebo předáním 

již projevené vůle ve formě písemnosti. Souhlas zákonných zástupců u takovéhoto 

pořízení není potřebný. 

Kromě nezletilých, kteří ještě nedovršili šestnáctý rok života, je dále zakázáno 

pořídit závěť osobám, které pro mentální poruchu nejsou schopny rozpoznat závažnost 

svého jednání, což stanoví odstavec čtvrtý zmiňovaného paragrafu. 

Dědicem na základě závěti se může stát jakákoliv osoba, která byla v okamžiku 

smrti zůstavitele již naživu. Dle § 1923 odst. 2 se pro účely dědického řízení považuje za 

osobu, která již byla naživu, i zatím nenarozené dítě, které ale bylo v okamžiku smrti 

zůstavitele již počato. 

Není možné, aby poslední vůle obsahovala pokyn zůstavitele, kterým by 

zakazoval otevření závěti bezprostředně po jeho smrti. Takové ustanovení by bylo 

neplatné dle § 2263 BGB. Toto ustanovení v české právní úpravě chybí, nicméně pouze 

z podstaty závěti je možné jej dovodit. 

Stejně jako český občanský zákoník, i BGB uvádí v § 2339 důvody dědické 

nezpůsobilosti, mezi které řadí to, že osoba spáchala vraždu zůstavitele, o vraždu se 
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pokusila nebo způsobila zůstaviteli takový stav, že až do konce života pozbyl testovací 

schopnost, dále osoby, které zabránily zůstaviteli v sepsání závěti, její změně či zrušení, 

osoby, které zůstavitele lstí či pohrůžkou násilí přinutily zůstavitele k sepsání závěti, její 

změně či zrušení a osoby trestně odpovědné ze spáchání listinného deliktu ve vztahu 

k poslednímu pořízení zůstavitele.257 

11.5 Formy závěti 

BGB v § 2231 uvádí, že závěť lze v běžné formě pořídit ve formě notářského 

zápisu nebo může být sepsán vlastní rukou zůstavitele. Při pořizování ve formě 

notářského zápisu je možné projevit svou vůli přímo před notářem, nebo přinést již 

sepsaný dokument, který poslední vůli obsahuje (tento nemusí být sepsán vlastní rukou 

zůstavitele). Na rozdíl od nezletilého po dovršení šestnáctého roku života zde pak není 

podmínkou, že by tato písemnost musela být notáři odevzdána jako otevřená zásilka. Není 

nutné, aby zůstavitel písemnost notáři přímo osobně předal, BGB vyžaduje pouze její 

doručení (tedy např. je možné zaslání poštou), což na rozdíl od české právní úpravy 

snižuje administrativní náročnost jejího pořízení, resp. cesty k notáři. Způsob doručení je 

pak jednou z náležitostí notářského zápisu. Dalšími náležitostmi jsou jméno a příjmení 

zůstavitele, označení notáře, který zápis sepisuje, a datum doručení. Na závěr je nutné, 

aby notářský zápis notář i zůstavitel podepsali. 

Co se týče holografní závěti, musí být tato sepsána skutečně vlastní rukou 

zůstavitele, není tedy možné využít např. počítač. 

Německý právní řád, na rozdíl od české úpravy, neumožňuje pořízení allografní 

závěti, není tedy možné, aby závěť byla sepsána jinou osobou než zůstavitelem, a poté 

zůstavitelem pouze podepsána. V takovém případě je zde nutný notářský zápis. 

V závěti je nutné uvést přesný datum i místo, kdy a kde byla závěť sepsána. Pokud 

závěť toto neobsahuje, pak je možné dle § 2247 odst. 5 považovat ji za platnou pouze 

v případě, že je možné toto zjistit jinak, v opačném případě se jedná o závěť neplatnou. 

Tento závěr byl ovšem překonán judikaturou bavorského nejvyššího soudu, dle kterého 

je za určitých podmínek možné považovat za platnou i závěť bez uvedeného data a místa. 

Za platný se považuje pouze text, který je psán nad podpisem, nikoliv pod ním. Dále BGB 
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vyžaduje podpis zůstavitele jménem i příjmením, ledaže by z jiného podpisu bylo nade 

vší pochybnosti jasné, kdo toto jednání činí. Toto je dle autorčina názoru zbytečným 

formalismem, a právě česká úprava, striktně nevyžadující uvedení všech výše zmíněných 

náležitostí, by se dala považovat za úpravu modernější. 

Naopak na rozdíl od české právní úpravy je možné, aby byla nepodepsaná závěť 

vložena do obálky, která bude podepsána zůstavitelem spolu s dovětkem, že se jedná o 

jeho poslední vůli. Judikatura českých soudů se k této otázce přitom vyjádřila zcela 

opačně a toto tedy možné není.258 K názoru českých soudů se kloní rovněž autorka práce, 

v pouhém podepsání obálky bez současného podepsání vložené poslední vůle lze 

spatřovat prostor pro podvrh, jelikož je jistě možné listiny uvnitř obálky vyměnit a obálku 

znovu zalepit.  

Co se týče takzvaných testamentů pořízených v případě nouze, německá právní 

úprava rozlišuje testament zřízený na moři, před starostou a před třemi svědky, nezná 

tedy všechny formy privilegovaných závětí upravených v českém občanském zákoníku. 

Je tedy otázkou, nakolik jsou jednotlivé privilegované formy obsažené v české úpravě 

využitelné, a zda se zákonodárce neměl právě v tomto případě inspirovat spíše právní 

úpravou německou. 

Testament pořízený před starostou je možný v situaci, kdy má zůstavitel 

skutečnou odůvodněnou obavu ze své smrti (v případě, že by se tato obava ukázala jako 

lichá, nebude se ovšem jednat o závěť neplatnou). Starosta obce, ve které má zůstavitel 

bydliště, je povinen sepsat tuto poslední vůli před dvěma současně přítomnými svědky, 

kteří nicméně nesmějí být povolanými dědici zůstavitele či vykonavateli závěti. V zápise 

je nutné uvést, že je činěn z důvodu existence obavy, že nebude možné pořídit závěť před 

notářem. Rovněž je nutné, aby starosta v zápise uvedl poznámku o omezené platnosti této 

formy závěti, která je tři měsíce od jejího sepsání. Po jejich uplynutí, pokud bude 

zůstavitel stále naživu, se závěť stane neplatnou (pokud měl zůstavitel možnost pořídit 

v mezidobí běžnou závěť ve formě veřejné listiny). Případné formální chyby (např. 

chybějící podpisy svědků) ovšem nezpůsobí neplatnost závěti, pokud i přes tyto chyby 

lze s jistotou předpokládat, že listina obsahuje zůstavitelovu poslední vůli. 
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Není–li možné pořídit závěť před notářem ani před starostou a zůstavitel se 

nachází v ohrožení života, je možné prohlásit svou vůli ústně, před třemi současně 

přítomnými svědky, kteří tuto zůstavitelovu vůli následně zaznamenají. O nebezpečí 

smrti ovšem musí být svědci přesvědčeni a je nutné toto přesvědčení v závěti uvést. 

Závěrem musejí svědci závěť podepsat, podpis zůstavitele se vyžaduje pouze v případě, 

že je toho schopný. I platnost této formy privilegované závěti je stejně jako platnost závěti 

pořízené před starostou obce omezena na tři měsíce od dne pořízení. Stejně jako v České 

republice tato doba podle § 2252 odst. 2 BGB neběží, dokud zůstavitel nemůže pořídit 

závěť ve formě veřejné listiny. Dle odstavce třetího § 2250 BGB je tento druh závěti 

možný pořídit v jakémkoli jazyce, je ale nutné, aby jej svědci ovládali a do zápisu toto 

uvedli. 

Posledním typem privilegovaného testamentu, který německý občanský zákoník 

upravuje, je testament psaný na moři. Ten může zůstavitel zřídit v případě, že se nachází 

na plavidle plujícím pod německou vlajkou, které není v dosahu domovského přístavu. 

Způsob pořízení tohoto druhu závěti je stejný jako u závěti před třemi svědky, BGB zde 

ovšem nevyžaduje ohrožení života, může ho tedy na plavidle pořídit každý. 

I zde platí zmiňovaná tříměsíční lhůta, kterou je omezena platnost, pokud ovšem 

zůstavitel v jejím průběhu opět zahájí plavbu na lodi, její běh se přerušuje a od ukončení 

plavby počíná běžet nová tříměsíční lhůta. 

Německý občanský zákoník, na rozdíl od toho českého, povoluje také testament 

společný. Jedná se o výjimku z pravidla, že o svém majetku pořizuje vždy pouze jeden 

zůstavitel. Kromě manželů mohou touto formou pořídit také registrovaní partneři, 

společný testament jiných osob je neplatný.259 Zařazení tohoto ustanovení do právního 

řádu hodnotí autorka bezesporu kladně, neboť si jistě lze představit situaci, kdy spolu 

manželé stráví bezmála celý život, veškeré movité či nemovité věci nabydou nebo postaví 

dohromady, a poté chtějí spolu rozhodnout, co s danou věcí bude. Společná závěť je jistě 

snazším způsobem než pořizováním dvou závětí, ve které každý rozhodne o své části 

majetku. Vzhledem k zavedení tzv. registrovaného partnerství je zcela logické, že toto 

právo mají i registrovaní partneři. Ustanovení ohledně společných závětí pro manžele 
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v českém právním řádu je tedy dle autorky ustanovením chybějícím, jehož zařazení by 

autorka pro zjednodušení pořízení závěti navrhovala. 

Společná poslední vůle může být sepsána jedním z manželů či partnerů 

vlastnoručně, může být pořízena ve formě notářského zápisu nebo ve formě privilegované 

závěti před starostou či před třemi svědky. Je tedy vyloučeno její pořízení na moři. 

Zcela zvláštním druhem společného testamentu je pak tzv. Berlínský testament, 

který může být pořízen ve dvou formách.260 Ve variantě, která je označována jako princip 

jednoty, je stanoveno, že po úmrtí prvního z manželů se dědicem stane manžel druhý, a 

dále je určen dědic, kterému pozůstalost připadne po úmrtí druhého z manželů. Ve 

variantě nazývané princip rozdělení je druhý z manželů označen jako dědic předběžný, a 

následně je určen dědic následný, což je vlastně obdobou svěřenského nástupnictví. I 

tento společný testament by dle názoru autorky byl přínosem pro český právní řád a česká 

úprava by se tímto zajisté mohla inspirovat, a to s přihlédnutím k tomu, že je nejedná o 

nevyzkoušenou novinku, nýbrž o institut fungující na území našich sousedů již více než 

sto let. 

11.6 Zrušení závěti 

Vzhledem k tomu, že zůstavitel může za svého života se svým majetkem 

libovolně disponovat, je také možné, aby závěť, kterou již pořídil, kdykoliv změnil, či 

zrušil. 

Stejně jako v českém právu je možné zrušení závěti pořízením závěti nové.261 

Pozdější závěť ovšem ruší tu předcházející pouze v tom rozsahu, ve kterém vedle sebe 

nemohou obstát.262 Podle následujícího paragrafu je pak možné zrušení závěti jejím 

zničením či provedením změn, které ukazují na záměr zůstavitele tuto závěť zrušit. 
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V případě, že je závěť pořízena před notářem a nachází se v notářské úschově, pak se 

závěť považuje za zrušenou okamžikem jejího vydání zůstaviteli (není možné, aby o 

vydání požádala jiná osoba, ani aby závěť byla vydána jiné osobě než zůstaviteli).263 

Zrušení závěti je podle § 2257 BGB možné odvolat, na takovou závěť se poté 

hledí, jako by k jejímu zrušení nikdy nedošlo. 

11.7 Centrální registr závětí 

Dlouho očekávaný Centrální registr závětí začal ve Spolkové republice Německo 

fungovat od 1. ledna 2012. Do konce roku 2016 měly matriční úřady a Obvodní soud 

Schröneberg v Berlíně, které fungovaly jako jakési kartotéky závětí, povinnost přenést 

veškerá data do elektronické podoby a následně zapsat do Centrálního registru. 

V současné době se tedy do Centrálního registru závětí zapisují údaje o listinách, 

které jsou jakýmkoliv způsobem relevantní pro dědické řízení a určení dědické 

posloupnosti, tedy především závěti, společné závěti a dědické smlouvy. Dále jsou ovšem 

evidovány také listiny s dědickým řízením související, tedy například listiny o volbě 

rozhodného práva či o vzdání se dědictví. 

V Centrálním registru závětí ovšem nejsou v žádném případě evidovány obsahy 

těchto listin, nýbrž pouze informace o osobě, která je sepsala (tedy její jméno a příjmení, 

pohlaví, datum a místo narození a rodné číslo), a dále datum a místo pořízení příslušné 

listiny a jméno, příjmení a sídlo notáře, který tuto listinu sepsal.264 

Notářská komora Spolkové republiky Německo je informována o všech úmrtích 

na jejím území a v každém z těchto případů provede v Centrálním registru závětí zjištění, 

zda je v něm závěť evidována a tuto informaci následně předá příslušnému dědickému 

soudu. Dotaz ke Spolkové notářské komoře může nicméně vznést kterýkoliv notář či soud 

při plnění svých povinností, a to s předchozím souhlasem zůstavitele i za jeho života. Je 

zde ovšem třeba uvést, že toto se týká pouze notářů činných na území Německa, nikoliv 

notářů jiného státu. Pokud potřebuje informaci o tom, zda zůstavitel zanechal závěť, notář 

jiného státu, pak je nutné, aby podal svou žádost k prvoinstančnímu soudu ve Spolkové 

                                                 

263 Ustanovení § 2256 BGB. 

 

264 BISCHOFOVÁ, Irena. Centrální registr závětí ve Spolkové republice Německo. Ad Notam. Str. 31. 

ISSN 1211-0558. 
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republice Německo, v souladu s Nařízením Rady ES č. 1206/2001 o spolupráci soudů 

členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech. 
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12 Závěr 

Cílem rigorózní práce bylo komplexně představit institut jednoho z pořízení pro 

případ smrti, konkrétně závěti, jelikož dle názoru autorky se jedná o téma aktuální, 

v současné době diskutované, které s novým občanským zákoníkem doznalo celé řady 

změn. Na rozdíl od právní úpravy OZ 1964, kdy byl závěti věnován pouze zanedbatelný 

počet ustanovení a výkladové problémy bylo nutné řešit především judikaturou, dnes 

účinný občanský zákoník přináší právní úpravu mnohem podrobnější.  Ani 

sebepodrobnější úprava se však neobejde bez rozsáhlé doprovodné judikatury. Zatímco 

judikatura z dob platnosti OZ 1964 jistě přináší odpovědi na některé otázky, praktické 

problémy současné úpravy lze částečně řešit judikaturou prvorepublikovou a to zejména 

proto, že na recentní rozhodnutí se bude ještě muset nějaký čas čekat. Je zde ale nutné 

podotknout, že právní úprava, ve které by tyto problémy neexistovaly, snad ani existovat 

nemůže, záleží pouze na tom, jaké množství těchto výkladových nejasností bude, a to 

vzhledem k tomu, že ani není možné obsáhnout všechny otázky, které mohou vznikat (ať 

už nejasně vyložitelnými ustanovení či lidovou tvořivostí). 

Z důvodu lepší orientace a seznámení se s danou problematikou je v práci popsán 

vývoj závěti již od dob římského práva, jelikož v současném občanském zákoníku lze 

najít ideovou inspiraci už tímto právem. Následně je ve stručnosti popsána právní úprava 

závěti v jednotlivých historických etapách, jelikož v důsledku kulturních i sociálních 

změn doznal tento institut na našem území celé řady změn.  

Po nejobsáhlejší části práce, která se týká současné účinné právní úpravy závěti, 

je zařazen drobný exkurz do závěti v mezinárodním právu. Toto bylo po dlouhá léta 

upraveno zákonem o mezinárodním právu soukromém, ovšem se vstupem České 

republiky do Evropské unie, a následným přijetím tzv. Nařízení o dědictví, je nyní právní 

úprava závětí v zemích Evropské unie upravena právě tímto nařízením. Podle názoru 

autorky se sice jedná o jakési roztříštění právní úpravy, kdy je nejdříve nutno řešit, jakým 

předpisem se závěť bude řídit, nicméně jistě za krok správným směrem se dá považovat 

sjednocení v rámci EU, a to i vzhledem k faktu, že závěť s evropským prvkem, 

podléhající výše zmíněnému nařízení, bude určitě častější, a je správné, aby otázky řešily 

členské státy EU koordinovaně. 

Dále je do práce zařazena kapitola, která pojednává o aktuální situaci v České 

republice, co se týče pořizování závětí. Z různých zdrojů vyplývá vzestupná tendence 



131 

 

vůle lidí, pořizovat o svém majetku závěť. Podle názoru autorky je tento trend možné 

připisovat právě účinnosti současného občanského zákoníku, neboť vzhledem k tomu, že 

dědické právo doznalo celé řady změn, jedná se o téma často probírané v různých 

médiích, která zvýšila povědomí laické veřejnosti o možnostech a způsobech sepsání 

závěti. 

Pro porovnání institutu závěti s právní úpravou jiného státu zvolila autorka práce 

úpravu Spolkové republiky Německo. Jedná se o zemi nacházející se historicky ve 

stejném geografickém regionu, a nezřídka o ideovou inspiraci české právní úpravy. 

Třebaže úprava německá, se stejně jako ta česká, musela vypořádávat s obdobím 

nesvobody, dokázala jej překonat, a od konce 19. století v německých zemích platí 

občanský zákoník s většími i menšími úpravami dodnes. Jedná se tedy o úpravu 

konstantní, nepodléhající moderním vlivům a trendům, která je držena v platnosti po více 

než sto let. 

Závěrem lze tedy říci, že právní úpravu v současné době účinného občanského 

zákoníku je možné považovat za úpravu zdařilou, inspirovanou jak rakouským ABGB, 

tak úpravami v dnešní době účinnými v jiných evropských zemích. Jedná se o úpravu 

podrobnější, která si klade za cíl vyřešit některé výkladové problémy, se kterými se soudy 

potýkaly v minulých letech. Toto se dle autorčina názoru ve velké míře podařilo, třebaže 

některé otázky i nadále zůstávají nedořešeny, jak bylo zmíněno v textu práce. Za krok 

správným směrem autorka považuje znovuzavedení institutů odkazu, podmínek, příkazů 

i doložení času, neboť v případech, kdy se nejedná o šikanózní jednání zůstavitele (na což 

občanský zákoník rovněž pamatuje), jde o instituty, pomocí kterých může zůstavitel lépe 

ovlivnit, jak má být s jeho majetkem naloženo, což je také obsaženo v jedné ze základních 

zásad, o které se dědické právo opírá. 

Další novinkou je znovuzavedení různých typů privilegovaných závětí. Třebaže 

v některých situacích může být zjednodušené pořízení poslední vůle ku prospěchu věci, 

je otázkou, v kolika případech tomu tak skutečně bude, a zda celková poněkud rozsáhlá 

úprava těchto typů závěti není jen zbytečným anachronismem, v dnešní době využitelným 

pouze v naprostém minimu případů. 

Právě znovuzavedení institutů podmínek, příkazů a doložení času a různých typů 

privilegovaných závětí ukazuje na zásadní změnu koncepce dědického práva, kdy je 
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rozhodující vůle zůstavitele, nikoliv vůle jeho dědiců, na rozdíl od právní úpravy OZ 1950 

a OZ 1964. 

Vzhledem k tomu, že nová právní úprava je v současné době účinná více než čtyři 

roky, je možné prozatím shrnout, že mnoho výkladových problémů byla vyřešeno a 

prozatím nebyl nalezen žádný její větší a závažnější nedostatek. Její prospěšnost, 

využitelnost, a délku jejího trvání ovšem ukáže až čas. 
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Abstrakt 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá tématem dědění ze závěti. S účinností 

nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se dědické právo a vůbec téma závěti stalo 

tématem velmi diskutovaným, vzhledem k tomu, že jeho úprava se v občanském zákoníku 

stala úpravou v mnoha aspektech podrobnější, vycházející z právní úpravy Obecného 

zákoníku občanského a inspirovanou právními řády ostatních evropských zemí. 

Práce se po úvodním slovu zabývá nejdříve obecnými principy a zásadami 

protínajícími celé dědické právo.  

V další kapitole jsou uvedeny předpoklady vzniku dědického práva podle dnes 

účinného občanského zákoníku.  

Pro srovnání jsou ve čtvrté kapitole stručně popsány ostatní dědické tituly, které 

jsou upraveny v občanském zákoníku, a to tedy dědická smlouva a zákonná posloupnost.  

V páté kapitole jsou pak zmíněny základní funkce a principy samotné závěti.  

Následující kapitola se z důvodu, že se jedná o jeden ze dvou nejstarších 

dědických titulů, zabývá historií závěti a jejím postupným vývojem, od práva římského, 

středověké úpravy, přes obecný občanský zákoník, vládní návrh z roku 1937, střední 

zákoník občanský až do 31. 12. 2013, tedy do konce účinnosti občanského zákoníku č. 

40/1964 Sb.  

Těžištěm práce je kapitola sedmá, která podrobně rozebírá právní úpravu závěti 

uvedenou v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.  

Dále je v práci zmíněna Evidence jednání pro případ smrti, její podstata a náklady 

spojené s evidováním závětí. Stručně je rovněž nastíněna problematika závětí s 

mezinárodním prvkem, a to dle zákona o mezinárodním právu soukromém i dle unijní 

úpravy.  

Práce rovněž uvádí aktuální situaci týkající se závěti, jejich současnou 

využitelnost a praktičnost zanechání závětí.  

Na závěr práce je koncipována kapitola uvádějící právní úpravu závěti ve 

Spolkové republice Německo, jelikož se jistě jedná o úpravu nám blízkou, ze které ta 

česká ve větší míře vychází. 
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Resume 

This thesis deals with the topic of inheritance. With the effect of the new Civil 

Code from January 1, 2014, the inheritance law and the subject of the testament have 

become highly discussed matters. This is the result of a legal modification in the Civil 

Code. It has become more detailed, based on the legal regulation of the ABGB and 

inspired by the Civil codes of other European countries. 

After the introductory word, the thesis begins with general principles and 

principles spanning across the entire inheritance law. 

The next chapter presents the preconditions for inheritance under the effective 

Civil Code. 

For comparison purposes, the fourth chapter briefly describes other inheritance 

titles known by the Civil Code, namely the inheritance agreement and legal succession.  

The fifth chapter then mentions the basic functions and principles of the testament. 

The following chapter deals with the history of the testament and its gradual 

development over time, as it is one of the two oldest titles. Starting with Roman law, and 

continuing with Medieval adaptation, ABGB, the government bill from 1937, Civil Code 

No. 141/1950 Coll. and finally, Civil Code No. 40/1964 Coll. 

The core of the work is in the seventh chapter, which discusses in detail testament   

stated in the Civil Code No. 89/2012 Coll. 

In addition, the thesis also mentions the Register of Testamontary Dispositions, 

its essence and the costs associated with the recording of testaments.  

The subject of testaments with an international element is also briefly outlined, 

according to both the Private International Law and the Union Act. 

The thesis also highlights the current situation regarding testaments, their usability 

and the practicality of making testament. 

Finally, the thesis concludes with a chapter on the legal regulation of testaments 

in the Federal Republic of Germany, considering that it is one which the Czech 

inheritance law is largely based on. 
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