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ÚVOD  

Přestože je pozůstalostní řízení kvůli své povaze předmětem intenzivního zájmu 

pouze úzce vymezené množiny členů právnické obce, nemělo by pozornosti její zbývající 

části zcela uniknout. Důvodem budiž minimálně skutečnost, že se naprosto nevyhnutelně, 

dříve či později, ať jako účastníka řízení nebo zůstavitele, jednou dotkne každého z nás.  

Při rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva účinné od 1. 1. 2014 doznalo české 

soukromé právo, zahrnující samozřejmě i právo dědické, značných změn, z nichž některé 

přinesly větší či menší aplikační problémy nebo položily otázky, na které dosud praxe 

nenalezla jasnou a všeobecně akceptovanou odpověď. Zároveň byly zavedeny zcela nové 

nebo dříve opuštěné instituty a právní úprava významně objemově narostla. Vznikla tak 

potřeba se s ní podrobně seznámit, vypořádat se s novinkami, které přinesla, a reflektovat 

je v rozhodovací praxi.  

V rámci „běžných“ řízení o pozůstalosti, které nevybočují rozsahem majetku, jeho 

složitou povahou a strukturou nebo vztahy v rámci rodiny zůstavitele se mnoho 

nezměnilo a probírají relativně rychle, snadno a bez obtíží. Ovšem v některých případech 

je potřeba využít celé šíře právní úpravou nabízených institutů tak, aby bylo v řízení 

dostáno ochraně práv všech zúčastněných osob a zajištěn pozůstalostní majetek, což může 

dobu řízení výrazně prodloužit. Je tedy nutné, aby notář i jeho zaměstnanci měli o 

procesních možnostech perfektní znalosti a dokázali je přiléhavě a vhodně využít.  

Hlavními cíli této práce je podrobné seznámení se s procesní úpravou dědického 

práva a především sporných otázek vyskytujících se v pozůstalostním řízení, doplněné o 

nezbytné exkurzy do práva hmotného, utřídění dosavadních praktických poznatků 

z pohledu notářské kanceláře, použitelné judikatury a pokusit se přispět k vyřešení 

některých dílčích problémů. V průběhu práce není možné se vyvarovat nezbytných 

popisných pasáží, ve zbytku bude kladen důraz na hlubší poznání konkrétní problematiky.  

Práce je s ohledem na logiku a strukturovanost výkladu rozdělena mimo úvodu a 

závěru do dvou zastřešujících celků představujících část obecnou (Pozůstalostní řízení) a 

část zvláštní (Sporné otázky v pozůstalostním řízení a jejich řešení). Třetí část obsahuje 

úvahy de lege ferenda týkající se sporných otázek v pozůstalosti, ale i dědického práva 

obecně.  
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Obecnou část tvoří nejprve kapitola zabývající se historií, vývojem notářství i 

pozůstalostního řízení na území České republiky, která bude ze své povahy převážně 

popisná.  

Další kapitolou je teoretické pojednání uvozující pozůstalostní řízení. Právní věda 

a její přínosy bývají nemalou částí právnické veřejnosti relativizovány, přičemž pojem 

„právní teoretik“ mívá až pejorativní nádech. Zapomíná se však na to, že praxe bez teorie 

nemůže samostatně fungovat již proto, že přijímaná legislativa nikdy není (a patrně ani 

nebude) dokonalá. Právní teorie a bádání nad právem a jeho instituty nám přináší důležité 

znalosti, pomáhající nejen přijímat kvalitnější legislativu, ale prostřednictvím judikatury 

také interpretovat právní předpisy při jejich aplikaci nebo překonávat mezery v právu.  

Navazující podkapitolou je jedna ze dvou stěžejních pasáží celé práce, která je 

také nejvíce prakticky zaměřená, jelikož podrobně pojednává o průběhu řízení o 

pozůstalosti a zároveň upozorňuje na problémy, které soudní komisaři každodenně řeší.  

Druhá a zvláštní část této práce se konečně věnuje problematice sporných otázek 

v pozůstalostním řízení a jejich řešení.  

Nejprve se jim budeme věnovat z obecného pohledu, představíme jejich 

kategorizaci a poté v jednotlivých podkapitolách postupně rozebereme spory o dědické 

právo, další spory týkající se postavení dědice, spory o rozsah pozůstalosti, další zvláštní 

spory, včetně jejich řešení, a nahlédneme do jejich úpravy v jiných právních řádech.  

Třetí část obsahuje úvahy de lege ferenda a podněty k diskuzi o nich.  
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1. POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ  

Z pohledu práva jako multidimenzionálního fenoménu1 je nutné vyřešit všechny 

majetkové vztahy zemřelé2 fyzické osoby a přechod jejích práv a povinností na nástupce, 

aby se nejen pozůstalým, ale i všem dalším subjektům dodala právní jistota ohledně 

vzájemných dosavadních i budoucích právních vztahů. V průběhu času tak vzniklo 

svébytné řízení před soudem, respektive soudní komisařem reprezentujícím nezávislý a 

nestranný soud,3, 4 jehož účelem je vydat rozhodnutí upravující přechod práv a povinností 

zůstavitele na žijící, popřípadě existující, subjekty.  

Právní úprava pozůstalostní řízení prošla dlouhým vývojem, v některých fázích 

byla zpracována velmi kvalitně, někdy byla bohužel poplatná tehdejší společenské situaci 

a státní moci.  

 
1 Blíže GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017. Právnické učebnice, s. 21.  
2 S ohledem na rozmanitosti života někdy není možné bez pochybností zjistit, zda konkrétní fyzická osoba 

skutečně zemřela, proto zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ“) obsahuje institut 

domněnky smrti (viz § 71 a násl. OZ). Tato domněnka usnadňuje situace, kdy není jisté, že je určitá osoba 

mrtvá, ale na základě empirických a statistických dat se její smrt jeví jako velmi pravděpodobná až téměř 

jistá. Při naplnění zákonných podmínek této domněnky tak mohou soudy prohlásit danou osobu za mrtvou, 

čímž je alternativně splněn nejdůležitější předpoklad pro zahájení řízení o pozůstalosti, tedy skutečná a 

prokazatelná smrt osoby.  
3 Volba přístupu, zda je k projednání příslušný soud nebo soudní komisař, je mj. ovlivněna typem právní 

kultury a pojímáním notářské profese jako takové. Např. v USA, konkrétně státu Michigan, se systémem 

common law a institucí notary public, je k projednání dědictví příslušný soud, kdy úkony činí soudce (v 

případě tzv. formal proceeding, sec. 1403 of Estates and Protected Individuals Code, Act 386 of 1998, 

Michigan, USA, dále také jako „EPIC“, dostupný na 

http://www.legislature.mi.gov/(S(eumsh2jlsge52n0za5gqbgfq))/mileg.aspx?page=getObject&objectName

=mcl-Act-386-of-1998&highlight=EPIC) nebo soudní úředník (v případě tzv. informal proceeding, sec. 

3301 EPIC), někdy dokonce ingerence veřejné moci při vyřizování dědictví zcela absentuje (v případě tzv. 

small estates, sec. 3981 EPIC, které lze srovnat se situací splňující podmínky zastavení řízení o pozůstalosti, 

viz níže). Byť pokus o unifikaci dědického práva na úrovni jednotlivých států ve formě návrhu Uniform 

Probate Code (dále také jako „UPC“, dostupný na https://www.uniformlaws.org/committees/community-

home?CommunityKey=a539920d-c477-44b8-84fe-b0d7b1a4cca8) nebyl zcela úspěšný, když jej 

v původním znění přijala zhruba třetina všech, ty zbývající s určitými modifikacemi, přičemž některé (např. 

zmíněný stát Michigan) od UPC upustily a přijaly vlastní jím inspirovanou úpravu (viz EPIC), jsou si řízení 

v jednotlivých státech v obecných rysech, konkrétně projednávání dědictví soudem, podobná.  

V oblasti kontinentálního práva, kterému je vlastní historická tradice latinského notářství navazující na jeho 

římskoprávní pojetí, je role notáře a jeho ingerence do pozůstalostního řízení mnohem intenzivnější, viz 

podkapitola 1.3.1. Ke srovnání notary public a „latinského“ notáře blíže např. BRTKO, Róbert, Tomáš 

GÁBRIŠ, Martin GREGOR, et al. Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji. Praha: Leges, 

2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-204-2, s. 22 an.  
4  Soudním komisařem je osoba, které byla státem svěřena část výkonu veřejné moci a která splňuje 

podmínky právními předpisy na ni kladené, což v kontextu českého práva znamená pověření podle § 100 

odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále také jako „ZŘS“) a splnění podmínek 

uvedených v § 7 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu (dále také jako „notářský řád“).  

http://www.legislature.mi.gov/(S(eumsh2jlsge52n0za5gqbgfq))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-Act-386-of-1998&highlight=EPIC
http://www.legislature.mi.gov/(S(eumsh2jlsge52n0za5gqbgfq))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-Act-386-of-1998&highlight=EPIC
https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=a539920d-c477-44b8-84fe-b0d7b1a4cca8
https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=a539920d-c477-44b8-84fe-b0d7b1a4cca8
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V rámci této kapitoly nebude s ohledem na cíle práce pojednání týkající se historie 

a obecných otázek civilního (zejména sporného) procesu věnována přílišná pozornost a 

prostor, ale omezíme se pouze na stručnou rekapitulaci. V podrobnostech lze zájemce 

odkázat buď na četné učebnice civilního procesu, nebo jiné práce, které mají historii 

notářství anebo řízení o pozůstalosti (dříve dědictví) a teoretické základy civilního 

procesu za hlavní předmět svého zkoumání (některé viz seznam zdrojů).  

 

  



5 

1.1. STRUČNÝ PŘEHLED ČÁSTI HISTORICKÉHO VÝVOJE 

POZŮSTALOSTNÍHO ŘÍZENÍ A NOTÁŘSKÉ PROFESE NA ÚZEMÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY  

Vzdor již tradičnímu řazení historických kapitol a exkurzů na začátek většiny 

závěrečných prací bude tato zahájena nepatrně odlišně. Zaprvé důkladné poznání historie 

notářského stavu a dědického řízení přesahuje obsahové možnosti této práce, zadruhé je 

možné, jak výše řečeno, najít kvalitní a obsáhlé zdroje zaměřené ryze na toto téma5, zatřetí 

bude vhodnější historii obou fenoménů pojmout stručnější a přehlednější formou. 

Nebudou tedy obšírně popisovány jednotlivé historické etapy, jejich politické pozadí, 

společenská situace a jejich vliv na právní úpravu notářství a dědického řízení, když místo 

nich může stejnou službu vykonat stručný přehled s časovou působností předpisů 

upravujících notářství jako instituci a dědické řízení.  

V případě předpisů upravujících dědické právo hmotné lze pro současnou praxi 

za „rok nula“ považovat rok 1811, kdy byl přijat ABGB6 (dále také jako „obecný zákoník 

občanský“ nebo „OZO“), ze kterého naše současné civilní právo v mnohém vychází a 

který je stále platný a účinný v sousední Rakouské republice. 7 Při rozpadu Rakouska-

Uherska byl recipován zákonem č. 11/1918 Sb. do českého právního řádu, jehož 

podstatnou součástí zůstal až do konce roku 1950.  

Počátek (latinského) notářství lze hledat již ve starověkém Římě u tzv. tabellionů8, 

nicméně pro potřeby této práce je vhodnější začít až později v éře Rakouského císařství, 

kdy byl císařským patentem ze dne 29. září 1850, č. 366 Ř. z., jímž se vydává notářský 

řád, přijata nová úprava regulující tento stav na území dnešní ČR. Ambiciózní předpis, 

 
5 Např. BALÍK, Stanislav. Dějiny notářství v českých zemích. Praha: Notářská komora České republiky, 

2014. ISBN 978-80-260-5768-0, 183 s (dále citováno jako „BALÍK, Dějiny notářství“).  
6  Celým názvem Algemeine bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der 

Oesterreichischen Monarchie, přijatý císařským patentem ze dne 1. června 1811, č. 946 Sb z. s., obecný 

zákoník občanský. Jako zajímavost lze uvést, že za dobu své platnosti (208 let) byl novelizován cca 100krát, 

ovšem např. náš zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále také jako „o.s.ř.“) ho hravě překonal (za 

56 let byl novelizován 118krát, tedy zhruba čtyřnásobným tempem).  
7  K dispozici např. na 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetynummer=10001622.  
8 BALÍK, Dějiny notářství, s. 17.  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetynummer=10001622
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který tvrdě narazil nejen na morální kvality tehdejších notářů9, neměl dlouhého trvání a 

byl po 5 letech nahrazen.  

Relevantní úprava procesního práva začíná patentem ze dne 28. června 1850, č. 

255 Ř. z., o řízení při vyjednávání pozůstalostí vytknutých, na který ve svém článku 176 

písm. a) odkazoval výše uvedený notářský řád. S účinností od 1. 11. 1854 ho nahradil 

císařský patent ze dne 9. srpna 1854, č. 208 Ř. z., kterým se zavádí nový zákon o soudním 

řízení v nesporných právních věcech (dále také jako „nesporný patent“), který u nás 

vydržel téměř 100 let až do konce roku 1950.  

Novým předpisem upravujícím notářský stav se stal císařský patent ze dne 21. 

května 1855, č. 94 Ř. z., jímž se vydává notářský řád. Po předchozích zkušenostech došlo 

k dílčím legislativním vylepšením, která byla v určitých ohledech přinesla kýžený efekt, 

ale v jiných naprosto selhala. Proto ani životnost tohoto předpisu nebyla tak dlouhá, jak 

by při kvalitní úpravě mohla být. 10  

Naopak dlouhou dobu byl součástí právního řádu notářský řád obsažený v zákonu 

ze dne 25. července 1871, č. 75 Ř. z., jímž se zavádí nový řád notářský, když platil na 

základě recepce rakousko-uherského práva až do roku 1948. Byl inspiračním zdrojem 

současné úpravy, proto lze při jejich porovnání najít množství shodných obecných rysů. 

11  

Prvorepublikový právní řád (kromě norem odporujících novému republikovému 

uspořádání kompletně převzatý) byl revidován velmi pomalu. V oblasti dědického práva 

nedošlo k přijetí žádného předpisu kromě zákona č. 100/1931 Sb., o základních 

ustanoveních soudního řízení nesporného. 12  

 
9 Blíže např. RYŠÁNKOVÁ, Jitka. Vývoj notářství. Brno, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva, 2009-05-19, s. 16 (dále citováno jako 

„RYŠÁNKOVÁ, Vývoj notářství“).  
10 RYŠÁNKOVÁ, Vývoj notářství, s. 19 a násl.  
11 Např. sepisování notářských zápisů (dále také jako „NZ“) s vykonatelností, požadavkem nutné praxe pro 

výkon povolání, neslučitelnost s jinými povoláními a činnostmi, formální požadavky na sepsání NZ se 

zdravotně indisponovanými osobami.  
12  Ovšem tento zákon neměl žádný reálný dopad, neboť rušil pouze obecná ustanovení dosavadního 

nesporného patentu. Pro tuto práci stojí za zmínku pouze dvě ustanovení, a to § 5 s rubrikou „Pomocné 

orgány soudní“ umožňující zvláštním zákonem přenést úkony nesporného řízení na notáře a § 25 s rubrikou 

„Otázky předurčující“ věnující se sporným otázkám. Ty mohly být vyřešeny buď přímo v rámci nesporného 

řízení, ale jejich vyřešení bylo závazné pouze pro toto řízení, anebo soud mohl odkázat k jejich vyřešení 

v rámci řízení sporného, případně správního.  
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V důsledku únorového převratu z roku 1948 bylo ohroženo i notářství jako 

svobodné povolání, existenční hrozba v podobě zrušení byla podpořena mj. zajímavou 

neprávní argumentací zahrnující Josipa Broz-Tita, která naštěstí padla na úrodnou půdu13, 

ovšem zlidovění soudnictví a potřeba uzpůsobení novému režimu se notářství nevyhnuly. 

Nová právní úprava byla zavedena zákonem č. 201/1949 Sb., o notářství, a nově také 

prováděcím podzákonným předpisem – nařízením ministra spravedlnosti č. 202/1949 Sb., 

kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. července 1949, č. 201 Sb., o 

notářství.  

Bezprostředně po převratu se začalo vše přizpůsobovat novému lidově 

demokratickému zřízení, tato změna právního řádu byla triviálně nazvána jako 

„právnická dvouletka“. Vedle práva trestního, správního a korporačního bylo 

středobodem zájmu samozřejmě také právo občanské, kdy došlo k rekodifikace práva 

hmotného (zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník) i procesního [zákon č. 142/1950 

Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád)]. Oblasti notářství se 

týkal zákon č. 116/1951 Sb., o státním notářství, a prováděcí nařízení ministra 

spravedlnosti č. 117/1951 Sb., kterým se provádí zákon o státním notářství. Od této doby 

nelze dalších 40 let mluvit o notářích jako o příslušnících svobodného povolání, jelikož 

se z nich stali státní zaměstnanci. 14  

Předposlední zásadní změna soukromého práva dorazila v polovině 60. let, kdy 

došlo na revizi všech tří pro tuto práci relevantních oblastí – práva hmotného (zákonem 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále také jako „OZ64“) a procesního (o.s.ř.) s úpravou 

notářství (zákonem č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím). 

Stejně jako ta předchozí, byla poplatná tehdejšímu režimu a sloužila naplňování jeho 

zájmů. 15 

Po revolučním roce 1989 došlo na jedinou novelou znamenající začátek přechodu 

zpět k notářství jako svobodnému povolání, který se uskutečnil v souvislosti s rozdělením 

Česko-Slovenské federativní republiky. Dne 1. 1. 1993 tak nabyl účinnosti současný 

notářský řád a úprava řízení o dědictví byla přesunuta do o.s.ř.  

 
13 Blíže RYŠÁNKOVÁ, Vývoj notářství, s. 28.  
14 Blíže RYŠÁNKOVÁ, Vývoj notářství, s. 30.  
15 Blíže RYŠÁNKOVÁ, Vývoj notářství, s. 32.  



8 

Zcela poslední rekodifikaci přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který vyčlenil (dle nové 

terminologie) řízení o pozůstalosti a další tzv. nesporná řízení do zvláštního procesního 

předpisu.  
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1.2. TEORETICKÝ ÚVOD K POZŮSTALOSTNÍMU ŘÍZENÍ  

Jedním ze znaků právního státu, kterým je bezmála již 30 let i Česká republika, je 

možnost domáhat se ochrany svých práv před nestranným a nezávislým soudem. 16 

V případě práv vyplývajících z poměrů soukromého práva je jejich projednávání a 

rozhodování o nich zákonem svěřeno do pravomoci soudů v rámci občanského soudního 

řízení neboli civilního procesu (§ 7 o.s.ř.). Takové řízení představuje právem upravený 

postup soudu a dalších zúčastněných subjektů, který vede k vydání závazného rozhodnutí 

v konkrétní věci, eventuálně i jeho realizaci. Role soudu může spočívat buď v postavení 

tzv. nezúčastněného třetího, který má rozhodnout spor o právo, anebo v účasti autority 

reprezentující státní moc sledující naplnění svého specifického účelu. První možnost je 

bližší klasickému civilnímu procesu, který řeší spor o právo. Druhá možnost je 

přiléhavější pro nesporná či zvláštní řízení soudní. 17  

Podle ustálené definice je civilní proces „… soubor právní vztahů vznikajících 

v důsledku postupu (procesních úkonů) soudu a dalších procesních subjektů při 

poskytování ochrany soukromoprávním a některým jiným právním vztahům.“ 18 Jsou v ní 

použity tři pojmy tvořící základní prvky civilního procesu, a to 1) procesní vztahy, 2) 

procesní subjekty a 3) procesní úkony.  

Procesní vztahy jsou vzájemná procesní práva a povinnosti, které mají původ 

v procesu a, narozdíl od hmotněprávních vztahů, jsou závazné a vynutitelné. 19 Jednak 

můžeme hovořit o komplexním procesním vztahu představující celý proces (vzájemný 

 
16 Viz čl. 4, čl. 81 a násl. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky (dále také jako „Ústava“), 

a čl. 18 odst. 2, čl. 36 a násl. usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 č. 2/1993 

Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod (dále také jako „LZPS“).  
17 Viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací: 

soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí 

řízení, mediace. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student. ISBN 978-80-7502-298-1, s. 33 

(dále také jako „WINTEROVÁ, Civilní právo procesní“).  
18 WINTEROVÁ, Civilní právo procesní s. 34.  
19 Tento rozdíl je způsoben tím, že subjektivní hmotné právo nebylo (dosud) zjištěno a aprobováno soudem. 

Hmotněprávní vztahy se plní na základě dobrovolnosti, ingerence státu přichází až v okamžiku, kdy jeden 

z jeho účastníků požaduje ochranu a pomoc s vymožením tvrzené povinnosti druhého účastníka, případně 

se chce postupu druhého bránit. Tuto koncepci, že se účastníci obrací na soud až v případě, kdy je právní 

jednání v rozporu s nějakým (jejich) zájmem nebo jej ohrožuje, máme obsaženou také v institutu 

neplatnosti právního jednání (§ 580 a násl. OZ) ovlivněného zásadou in favorem negotii (§ 574 a násl. OZ) 

a základním pravidlem dovolání se neplatnosti, jinak je závazek platný, jelikož není důvod stranám rušit 

účinky právního jednání, se kterým jsou spokojeny. Až při velmi vysoké intenzitě ohrožení nebo porušení 

právního zájmu (typicky přesahující sféru jednotlivce) dochází k vyslovení neplatnosti ex offo (§ 588 OZ).  
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vztah soudu a všech účastníků), a jednak konkrétním procesní vztah (zpravidla soud a 

jeden z účastníků).  

Procesní subjekt je ten, jehož činnost skládající se z jednotlivých procesních 

úkonů může ovlivňovat průběh řízení, jedná se tedy o soud a účastníky. Z pohledu 

účastníků se bude zejména jednat o podání vůči soudu majících vliv na zahájení, průběh 

a skončení řízení, a z pohledu soudu rozhodnutí v něm vydaná, ať již meritorní nebo 

procesní.  

Původně jednotný civilní proces se v průběhu času vyvinul v několik druhů, které 

poskytují ochranu soukromým subjektivním právům svým specifickým způsobem. 

20 Řízení 1) vykonávací neboli exekuční má zajistit splnění povinnosti uložené 

rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, řízení 2) insolvenční sleduje 

spravedlivé uspokojování pohledávek mnoha věřitelů jediného dlužníka, řízení 3) 

zajišťovací zatímně upravit poměry účastníků, je-li to třeba, a řízení 4) arbitrážní má 

nabídnout účastníkům familiárnější a rychlejší alternativu k řízení 5) nalézacímu, které je 

pro další výklad jediné důležité.  

Podstatou nalézacího řízení je, že soud nalézá právo zkoumáním a zjišťováním, 

co je právem, anebo tím, že toto právo sám vytváří, přičemž podle právě uvedeného lze 

nalézací řízení dále teoreticky dělit na tzv. řízení sporné, ve kterém soud vydává 

rozhodnutí s (většinou) deklaratorními účinky, a řízení nesporné, v němž má vydané 

rozhodnutí účinky (zpravidla) konstitutivní. 21 Vnímání rozdílu těchto dvou přístupů je 

velmi důležité, zejména do legislativní praxe, aby civilní proces, ať už obecné sporné 

řízení nebo speciálně upravená jednotlivá nesporná řízení, mohl důsledně naplňovat svou 

funkci. Ta je pro diferenciaci řízení, zda se jedná o ten či onen typ, směrodatnějším 

vodítkem než účinky rozhodnutí a rozlišujeme ji dvojí – 1) reparační funkce (náprava 

porušeného subjektivního práva nebo právního vztahu) je doménou sporného řízení, 

oproti tomu stojí nesporná řízení s 2) preventivní funkcí, tedy tím, že upravují právní 

 
20 Viz WINTEROVÁ, Civilní právo procesní, s. 38 a násl, s. 52 a násl.  
21  Tyto kategorie nepředstavují dvě striktně oddělené množiny, ale dochází k jejich prolínání. Např. 

rozhodnutí o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví ve sporném řízení má konstitutivní účinky, stejně tak 

procesní zásady často neexistují ve své ryzí podobě.  
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vztahy do budoucna, aby účastníkům řízení (anebo i dalším osobám22) dodalo rozhodnutí 

právní jistotu ohledně předmětu řízení.  

Jedním z nesporných řízení (legislativně označovaných jako zvláštní řízení 

soudní) je samozřejmě i řízení o pozůstalosti, jelikož je ve výše uvedených ohledech 

projevujících se přímo v právní úpravě (viz níže) diametrálně odlišné od obecného řízení 

sporného.  

Procesní úprava dědického práva, tedy postupu soudu a soudního komisaře při 

projednávání pozůstalosti, je průřezově obsažena na všech úrovních od mezinárodních 

smluv až po vyhlášky a instrukce Ministerstva spravedlnosti. Z mezinárodních smluv lze 

zmínit např. Evropskou úmluvu o lidských právech23, Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech24, Všeobecnou deklaraci lidských práv25, na úrovni Evropské unie je 

nejdůležitějším předpisem tzv. nařízení o dědictví26 , v ústavním pořádku na národní 

úrovni Ústava a LZPS. 27  

Nejdůležitější procesní předpisy jsou však na úrovni zákona, a to o.s.ř. obsahující 

obecnou a subsidiárně použitelnou úpravu (§ 1 odst. 3 a 4 ZŘS) a ZŘS se speciální 

úpravou vyčleněných a zvlášť upravených řízení.  

 
22 Rozhodnutí o statusových otázkách spadajících do kategorie nesporných řízení musí být závazná pro 

všechny, nejen účastníky daného řízení (§ 27 ZŘS), jinak by zcela postrádala smysl. Rozhodnutí ve 

sporných řízení naopak působí zásadně pouze inter partes mezi žalobci a žalovanými.  
23 Čl. 6 sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících.  
24 Čl. 14 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.  
25 Čl. 10 Všeobecné deklarace lidských práv ze dne 10. 12. 1948.  
26  Nařízení 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 (dále také jako „nařízení o dědictví“).  
27 Tyto normy vyšší právní síly jsou velmi obecné, takže na každodenní praxi nemají v podstatě žádný 

dopad – podle čl. 11 odst. 1 věta poslední LZPS nikdy nikdo nic nezdědil.  
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Z podzákonných právních předpisů je potřeba uvést vyhlášku o odměně notářů28 

a o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy29, které doplňují instrukce Ministerstva 

spravedlnosti mající povahu vnitřního předpisu30, 31.  

Všechny výše uvedené předpisy týkající se řízení o pozůstalosti a výkonu 

soudního komisariátu, ale i justice obecně nebo určitého řízení32, ovládají ideje, principy 

či zásady, které při své souhrnné aplikaci zajišťují naplnění práva na spravedlivý proces. 

Jsou vyjádřeny zejména na začátku předpisů v obecných ustanoveních, ale jejich vliv se 

promítá i dále v úpravě konkrétních procesních práv a povinností. V demonstrativním 

výčtu těch nejdůležitějších nesmí chybět nezávislost a nestrannost soudů a soudců, 

princip zákonného soudu a soudce, rovnosti a kontradiktornosti, veřejnosti, ústnosti a 

přímosti, hospodárnosti a předvídatelnosti rozhodování. Jsou vlastní celému českému 

civilnímu procesu, byť v jednotlivých druzích řízení může být některá z nich z důležitých 

důvodů neaplikovaná (např. zásada veřejnosti v rámci exekučního nebo právě 

pozůstalostního řízení).  

Omezíme-li se na nalézací řízení, zjistíme, že se zde projevují další dvě skupiny 

vůdčích principů. Ty nazýváme zásadami odvětvovými, neboť vytváří dvojice protikladů 

(opačných přístupů ke konkrétnímu aspektu řízení) a uplatní se buď ve sporném, anebo 

nesporném řízení na základě jejich teoretického rozlišování (viz výše). 33 Jsou jimi zásada 

 
28  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců 

pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) dále také jako „notářský tarif“.  
29 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.  
30 Vnitřní předpisy neboli paraprávní normativní akty za účelem naplňování úkolů státní správy soudů 

vydává Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů na základě § 118 a násl. zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále také jako „zákon o soudech a 

soudcích“). K paraprávním normativním aktům blíže např. KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 

1995. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-1, s. 52, marg. č. 125.  
31 Za příklad oblasti zájmu konkrétní instrukce (č. 4/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 10. 2017, 

č.j. 12/2017-OJD-ORG/36, o soudních písemnostech) lze uvést snahu ministerstva o unifikaci podoby 

veškerých soudních písemností, která zprvu sklidila negativní reakce a odmítavý postoj ze strany justičních 

a posměch ze strany mimojustičních právnických profesí, ale v průběhu času se její přijetí ukazuje být 

krokem dobrým směrem.  
32 Např. zákon o soudech a soudcích nebo zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále 

také jako „IZ“).  
33 Z každého pravidla existují výjimky, takže ani zásady se neaplikují vždy ve své ryzí podobě, ale spíše 

v určité modifikaci sloužící lepšímu naplněné účelu toho kterého řízení. Např. dispoziční zásada ve 

sporném procesu je modifikována (přiblížena vyšetřovací zásadě) tím, že soud může provést i jiné než 

účastníky navržené důkazy, je-li to potřeba ke zjištění skutkového stavu a zároveň tyto důkazy vyplývají 

z obsahu spisu (§ 120 odst. 2 věta prvá o.s.ř.). Dále, zásada koncentrace řízení neplatí pro skutečnosti nebo 

důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků nebo je účastník 

nemohl bez své viny včas uvést (§ 118b odst. 1 in fine o.s.ř.), anebo že některá nesporná řízení ovládaná 
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dispoziční a oficiality, projednací a vyšetřovací, volného hodnocení důkazů a legální 

důkazní teorie, legálního pořádku (koncentrace řízení) a arbitrárního pořádku (jednotnost 

řízení), formální a materiální pravdy.  

Výše uvedené teoretické rozdíly můžeme ilustrovat i na dvou konkrétních 

příkladech řízení o pozůstalosti, kterým nebude věnována dostatečná nebo žádná 

pozornost později. 34  

Subjektivní meze právní moci usnesení lze také rozlišovat dvojí, když výrok o 

tom, kdo je dědicem zůstavitele je závazný pro každého, zatímco všechny ostatní výroky 

jsou závazné pouze pro účastníky řízení a také pro všechny orgány (§ 159a odst. 3 o.s.ř.). 

35 Z toho plynou i důsledky v použitelnosti usnesení o dědictví jako exekučního titulu. 

Vzhledem k tomu, že dlužníci zůstavitele nejsou účastníky řízení, nemůže být proti nim 

toliko na základě usnesení o dědictví vedena exekuce k vymožení pohledávky zůstavitele, 

ovšem vzájemná práva a povinnosti dědiců vyplývající z dohody o rozdělení pozůstalosti 

usnesením založená mohou být na jeho základě při nedobrovolném splnění vymáhána, 

splňují-li náležitosti exekučního titulu. 36  

Rozdílná povaha pozůstalostního řízení se promítá např. i v řízení o opravných 

prostředcích. V řízení o odvolání proti rozhodnutím vydaným podle ZŘS je vždy možné 

uvádět nové skutečnosti a důkazy, i když před soudem prvního stupně nebyly uplatněny 

(princip úplné apelace) a bylo-li možné zahájit řízení podle ZŘS i bez návrhu, soud není 

vázán mezemi, ve kterých se účastník domáhá přezkumu napadeného rozhodnutí (§ 29-

30 ZŘS, srov. § 212, § 235d a § 242 odst. 2 o.s.ř.).  

 

  

 
zásadou oficiality je možné vedle zahájení ex offo, tedy bez návrhu, zahájit i na návrh osoby, která na tom 

má právní zájem.  
34 V následujících podkapitolách bude zmíněn např. soudní komisariát, odlišné pojetí účastenství, zahájení 

řízení a jeho průběh.  
35 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 9. 2016, sp. zn. 21 Cdo 692/2016.  
36 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1110/96, často nesprávně 

citováno jako sp. zn. 2 Cdon 110/96.  
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1.3. PROJEDNÁNÍ DĚDICTVÍ 
37 

Jak již bylo řečeno, řízení o pozůstalosti se vede za účelem vypořádat majetková 

práva a povinnosti zůstavitele tak, aby byl zajištěn jejich kontinuální přechod na právní 

nástupce. 38 Tímto projednáním je pověřen notář jako soudní komisař, aby v rámci řízení 

o pozůstalosti (jako zvláštního soudního řízení pro tento případ), vydal rozhodnutí 

potvrzující nabytí pozůstalosti dědici.  

  

1.3.1. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A ROLE NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE  

Řízení o pozůstalosti může být zahájeno jak na návrh, tak ex offo. Vzhledem 

k oznamovací povinnosti matričních úřadů (§ 137 ZŘS) se však návrhy na zahájení řízení 

o pozůstalosti (§ 138 ZŘS) uplatní zejména u tzv. dodatečných projednání pozůstalosti, 

kdy se objeví další majetek nebo dluh zůstavitele po právní moci rozhodnutí vydaného v 

předcházejícím řízení (§ 192 a 193 ZŘS), nebo u nabytí dědictví následným dědicem při 

naplnění podmínek zřízeného svěřenského nástupnictví.  

Výrazná většina pozůstalostních řízení je tedy zahájena ex offo usnesením soudu 

o pověření notáře jako soudního komisaře ke dni jeho vydání. Výběr notáře je odvislý od 

rozvrhu práce, který vydává předseda příslušného krajského soudu. 39  

 
37 Z hlediska terminologie je nutné rozlišovat mezi pozůstalostí a dědictvím. Pozůstalost představuje jmění 

zemřelé osoby, tedy všechen majetek i dluhy zůstavitele, kdežto dědictví je celá pozůstalost nebo její část 

ve vztahu ke konkrétnímu dědici (srov. § 1475 odst. 2 a 3 OZ). V případě projednání dědictví jako názvu 

dílu 2 hlavy III části druhé ZŘS by patrně bylo vhodnější použít termín projednání pozůstalosti, ale název 

kapitoly bude lingvistickou volbu zákonodárce respektovat.  
38 Jedná se o projev principu zachování hodnot, který výstižně shrnul Emanuel Tilsch, tak že „…má zřetel 

k budoucnosti; jím manifestuje se (směrem do budoucna) jednota lidstva, solidarita generací po sobě 

jdoucích; jím umožňuje se pokračování na dosažené výši kulturní a sledování cílů, sahajících přes více 

generací; jím zajišťuje se kontinuita, a tím i pořádek právního a hodspodářského obchodu.“, viz TILSCH, 

Emanuel a Ondřej HORÁK. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7478-713-3, s. 13 (dále citováno jako 

„TILSCH, Dědické právo rakouské“).  
39 Rozvrhy práce jednotlivých soudů bohužel přistupují k pravidlům pověřování rozdílně a mohou mít 

velmi negativní (ekonomický) dopad na činnost jednotlivých úřadů. Lze se setkat s tím, že jsou notáři 

pověřování podle 1) data úmrtí, 2) data narození, 3) podle místa trvalého pobytu v rámci daného soudu, 

nebo 4) zcela rovnoměrně. Nejproblematičtějším se jeví způsob ad 3), kdy bývá obvod rozdělen na spíše 

„venkovskou“ a spíše „městskou“ oblast, protože v nich není stejně rozložený majetek, jehož výše má vliv 

na odměnu notáře. Může pak docházet k situacím, kdy notář projednávající zůstavitele z města má při 

stejném nápadu a množství práce odměnu v podstatně vyšším objemu než notář, projednávající spíše 

obyvatele menších obcí. Stát, který pověřil výkonem veřejné moci od něj odlišný subjekt, by měl dbát o to, 

aby pověřené subjekty měly rovné podmínky výkonu veřejné moci, a tedy i odměnu za stejnou práci. 
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Dnem vydání usnesení o pověření notáře jako soudního komisaře je řízení 

zahájeno a notáři vzniká množství práv a povinností, kterých musí pro řádné a ideálně 

také brzké skončení řízení využít. Soubor těchto práv a povinností, která i vzájemně 

korespondují, se označuje pojmem soudní komisariát (§ 100 ZŘS).  

Mezi oprávnění soudního komisaře patří zejména zjišťování skutečností 

významných pro řízení v duchu vyšetřovací zásady (jak z pohledu předmětu řízení, tedy 

pozůstalosti, tak z hlediska účastenství), předvolávání k výslechu, ukládání pořádkových 

opatření, vydávat rozhodnutí40 a mnohé další explicitně uvedené v zákoně. Významné je 

také právo na odměnu za úkony v řízení (§ 107 a násl. ZŘS).  

Mezi povinnosti notáře patří zejména zjišťovat skutečnosti významné pro řízení 

(viz kapitoly 1.3.2 a 1.3.3.), postupovat v řízení podle § 100 odst. 1 věta první o.s.ř. 41, 

tedy tak, aby byla pozůstalost co nejrychleji projednána a podle toho o ní bylo 

rozhodnuto, a poučovací povinnost.  

Základem poučovací povinnosti soudního komisaře je subsidiárně použitelný § 5 

o.s.ř., který stanoví, že „[s]oudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních 

právech a povinnostech.“. Tato obecná povinnost se prolíná celým řízením a je 

konkretizována na mnoha místech právní úpravy, jak v OZ, tak v ZŘS. 42  

 
Ideálním se pak jeví způsob ad 4), tedy rozdělení, že např. v obvodu, kde působí 4 notáři, bude konkrétní 

notář pověřen projednáním každé čtvrté pozůstalosti.  
40 Oprávnění vydávat v řízení rozhodnutí mají i pověření zaměstnanci notáře, ovšem toliko rozhodnutí 

procesní, meritorní může vydávat pouze notář (§ 123 ZŘS). Meritorní je vedle usnesení o dědictví také o 

zastavení, vypořádání SJM, vyřešení sporných otázek právních, odkázání na pořad práva nebo nařízení 

likvidace pozůstalosti. Jako rozlišovací kritérium zde obecně slouží zásah rozhodnutí do hmotněprávních 

vztahů účastníků a zda se týká předmětu řízení, tj. dědického práva nebo pozůstalostního majetku. Viz 

WINTEROVÁ, Civilní právo procesní, s. 263 a násl.  
41 Dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti není možné považovat za smírné řešení podle věty druhé téhož 

ustanovení, ani podle § 9 ZŘS, protože důvodem zahájení řízení není žádný spor o právo ani návrh na 

úpravu práv a povinností účastníků, o kterých se dosud nebyli schopni dohodnout, např. péči o nezletilé 

dítě. Sporné otázky v řízení o pozůstalosti jsou zvláštní kategorie, viz dále.  
42 Porovnáme-li rozsah poučovací povinnosti soudu ve sporném řízení a soudního komisaře, zjistíme, že 

v druhém případě je nepatrně větší, protože meze dané subsidiárně použitelným § 5 o.s.ř. jsou posunuty 

uplatněním zásady materiální pravdy a zásady vyšetřovací. Pro jejich naplnění je nutné připustit, aby za 

současného a přísného dodržení rovnosti účastníků (v opačném případě hrozí vyloučení notáře pro 

podjatost, § 14 a násl. o.s.ř. ve spojení s § 105 ZŘS) bylo poučování širší než v řízení sporném, a to v tom 

smyslu, že by soud neměl stejně striktně dodržovat poučování výhradně o procesních právech a 

povinnostech jako v řízení sporném. Navíc se toho ani zcela vyvarovat nelze, když každý úkon účastníka 

může být a bude zohledněn v meritorním rozhodnutí, které bude mít vliv na jeho hmotněprávní sféru. Mělo 

by tedy být přípustné, že poučení notáře o procesních právech a povinnostech bude implicitně obsahovat 

poučení o tom, co může účastník v řízení dále učinit. ZŘS takové poučení dokonce výslovně předpokládá, 

když má soudní komisař vyšetřit dědická práva všech, které vyrozuměl o dědickém právu (§ 164 ZŘS, viz 
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Pověření soudního komisaře k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti je 

limitováno dvojím způsobem. Zaprvé je eo ipso omezeno výhradně na úkony v řízení o 

pozůstalosti, zadruhé jsou notáři některé úkony v řízení zákonem výslovně zapovězeny. 

Např. nemůže žádat o poskytnutí právní pomoci v cizině, rozhodovat o podjatosti nebo 

zrušit své předchozí rozhodnutí, protože se zůstavitel ukázal být živým. V takových 

případech bude zpravidla pouze připravovat podklady pro rozhodnutí soudu (§ 100 odst. 

2 a 3 ZŘS).  

Pověření netrvá pouze do dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví, ale 

vztahuje se i na všechny následující úkony, které má notář na základě konečného usnesení 

povinnost provést. Jedná se zejména o notifikační povinnost vůči subjektům, které vedou 

veřejný seznam nebo rejstřík (typicky katastr nemovitostí a obchodní rejstřík), uvedenou 

v § 190 odst. 1 ZŘS, ale i na tzv. další opatření (zejména administrativního charakteru) 

ve smyslu § 263 odst. 3 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní 

soudy. 43  

Jak vyplývá z výše uvedeného, český zákonodárce setrval na historicky 

uplatňovaném principu ingerence veřejné moci při projednávání pozůstalosti typické pro 

latinské notářství44, a to konkrétně ve významné a obligatorní ingerenci notáře s pozicí 

 
níže) a zjistit, zda nevyvstal spor o dědické právo (§ 168 ZŘS). Není možné zjistit, zda zákonný dědic 

uznává své právo jako slabší v porovnání se závětním dědicem, aniž by bylo možné nedotknout se možnosti 

domáhání se neplatnosti závěti. Toto vyšetření dědických práv musí dát odpověď zejména na to, zda tu je 

jejich kolize, což lze zjistit např. dotazem, zda dotyčná osoba uznává pravost a platnost pořízení pro případ 

smrti, které činí její dědické právo slabším. V tom je ovšem naznačena možnost domáhat se jeho neplatnosti 

zřetelněji, takže se s ohledem na rovnost účastníků jeví jako vhodnější postup, kdy se zkonstatuje výsledek 

vyšetření dědických práv a účastníkům je dán prostor pro jejich vyjádření, procesní návrhy, sdělení, zda se 

domáhají svého dědického nebo jiného práva nebo účastenství v řízení. Poučovací povinnost je rozšířena 

do hmotněprávní sféry v případě obou stěžejních poučení celého řízení, tj. vyrozumění o dědickém právu 

a právu výhrady soupisu. Nakonec, jen proto, že existuje bezprostřední souvislost mezi procesním právem, 

o kterém je dáváno poučení, a nějakým právem hmotným, nemůže notář na svou poučovací povinnost 

rezignovat.  
43 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001 č.j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a 

kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy.  
44 K tomu např. TILSCH, Dědické právo rakouské, s. 36. Moderní kořeny současného notářství sahají až 

do roku 1803, kdy byl ve Francii přijat la loi 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation de 

notariat (zákon o organizaci notářství). Ten definoval notáře jako veřejné funkcionáře, jejichž úlohou je 

přijímat všechny akty a smlouvy, kterým strany musí nebo chtějí dát autentický charakter veřejné listiny, a 

zároveň garantovat datum jejich vytvoření, držet je v úschově a vydávat o nich kopie a osvědčení (art. 1), 

a jmenováni byli doživotně (art. 2). Pojem „latinské notářství“ se ovšem objevuje až mnohem později, a to 

v souvislosti s mezinárodním notářským kongresem konaném 2. 10. 1948 v Buenos Aires, který dal 

vzniknout Mezinárodní unii latinského notářství (Union International de Notariat Latin). Viz Mission – 

UINL. [online] 2017. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://www.uinl.org/mission. Vedle notářství 

latinského typu lze rozlišovat i přístup socialistických zemí, ale především anglosaské notářství, jehož 

https://www.uinl.org/mission
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soudního komisaře. 45 Tuto ingerenci lze rozlišovat dvojí. Zaprvé hmotněprávní, tedy 

legislativně určující, kdo a za jakých podmínek může být povolán za dědice a stát se jím, 

zadruhé procesní, kdy je pro perfektní přechod práv a povinností zůstavitele nutné 

absolvovat právem upravený formální postup, který v konečném důsledku potvrzuje 

nabytí pozůstalosti konkrétními dědici. Tímto zásahem veřejné moci je založena výše 

zmíněná jistota ohledně právních vztahů k pozůstalosti a zajištěna prevence potenciálních 

sporů z nich vyplývající.  

 

1.3.2. ÚČASTNÍCI, DALŠÍ OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA ŘÍZENÍ A JEJICH 

ZJIŠŤOVÁNÍ  

ZŘS ve své obecné části upravuje účastenství ve zvláštních řízeních tak, že 

účastníkem daného řízení je 1) navrhovatel, je-li návrh na zahájení podán, 2) ten, o jehož 

právech a povinnostech má být v řízení jednáno, a 3) ten, koho za účastníka zákon ve své 

zvláštní části výslovně označuje (§ 6 ZŘS). Ve společných ustanoveních pozůstalostního 

 
největším rozdílem je, že common law nezná institut veřejné listiny nadané vírou v její pravost a správnost, 

k tomu viz blíže YAIGRE, Jean a Jean-François PILLEBOUT. Droit professionnel notarial. 5e éd. Paris: 

Litec, 2000. Pratique notariale. ISBN 2-7111-3241-2, s. 172 an. Historický exkurz může nabídnout také 

VALKENEER, Roland de. Précis du notariat. 2e ed. Bruxelles: Bruylant, 2002. Précis de la Faculté de 

droit de l'Université libre de Bruxelles. ISBN 2-8027-1543-7, s. 13 a násl.  
45 Naopak ve Francii lze nalézt přístup, kdy notář není bezpodmínečně nutnou součástí řízení o pozůstalosti, 

respektive jejího vyřízení. Standardně se postavení dědice prokazuje prostřednictvím l’acte de notoriéré 

vydaným notářem na základě žádosti právních nástupců zůstavitele (art. 730-1 Code civil), ovšem v 

jednoduchých případech (le petite succession) lze vystačit pouze s potvrzením podepsaným všemi dědici o 

tom, že neexistuje poslední pořízení, manželská smlouva, ani spor o postavení dědice nebo rozsah 

pozůstalosti a že všichni dědici ve věci dědictví jednoho z nich zmocňují k jednání jejich jménem. 

Zmocnění je uděleno buď k proplacení všech výdajů souvisejících s pohřbem zůstavitele, anebo 

k proplacení výdajů a vydání zbývajícího majetku, přičemž pak musí zmíněné potvrzení navíc obsahovat 

prohlášení, že pozůstalost netvoří žádné nemovitosti (art. L. 312-1-4 Code monétaire et financier). Poslední 

podmínkou platící pro obě situaci je, aby hodnota pozůstalosti byla nižší než 5 000,00 € (art. 1 arrêté du 7 

mai 2015 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier). Bez zásahu notáře je 

také možné přijmout dědictví pouze do výše čistých aktiv pozůstalosti, a to prohlášením doručeným na 

podatelnu soudu projednávajícím pozůstalost (art. 788 Code civil), stejně tak odmítnout dědictví s účinky 

vůči 3. osobám (které, je-li učiněno před notářem a ne soudem, musí ho soudu postoupit, art. 804 Code 

civil, art. 1339 Code de procedure civile), ale i zjistit, zda zůstavitel v evidenci (Fichier central des 

dispositions des dernières volontés) registroval své poslední pořízení (viz Interrogation du Fichier Central 

des Dispositions de Dernières Volontés. [online] 2019. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: 

https://www.adsn.notaires.fr/fcddvPublic/profileChoice.htm). Nejčastějším případem, kdy je nutné se na 

notáře obrátit, je pozůstalost zahrnující nemovitosti bez ohledu na její celkovou hodnotu, ať už dochází 

k jejich rozdělení dohodou (partage amiable, art. 835 Code civil), anebo pouze potvrzení jejich nabytí do 

spoluvlastnictví (l‘indivision) a zápis do katastru nemovitostí (publicité foncière, art. 710-1 Code civil), a 

také v případě, kdy se dědicové na rozdělení pozůstalosti neshodnou bez ohledu na to, jaký majetek 

obsahuje (partage judiciaire, art. 840 Code civil).  

https://www.adsn.notaires.fr/fcddvPublic/profileChoice.htm
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řízení najdeme upřesnění okruhu účastníků řízení jak při projednání pozůstalosti, tak při 

její likvidaci (§ 110-116 ZŘS).  

V případě projednání jsou účastníky řízení (alternativně) ti, o nichž lze mít 

důvodně za to, že jsou dědici, stát, nebo vypravitel pohřbu, a dále pozůstalý manžel, 

věřitelé zůstavitele, nepominutelní dědicové, vykonavatel závěti, správce pozůstalosti 

anebo osoby dotčené úkony soudu zajišťujícími majetek patřící do pozůstalosti. Některé 

z vyjmenovaných osob nemají postavení účastníka po celou dobu řízení, ale pouze v té 

fázi, kde se jedná o jejich právech nebo povinnostech, např. vypořádání zaniklého SJM, 

soupisu pozůstalosti, její správy apod., a je proto nutné je poučit o jejich právech nebo 

jim doručit příslušné usnesení. Protože se tedy může měnit okruh dědiců a osob, jichž se 

projednání pozůstalosti dotýká, může soud vydat usnesení, kterým účastníka do řízení 

přibírá, nebo ho z něj naopak vylučuje (§ 7 ZŘS).  

Po nabytí právní moci usnesení o nařízení likvidace zaniká účast všech výše 

uvedených osob a nadále jsou účastníky likvidace pouze přihlášení věřitelé, osoby, které 

pohledávky přihlašovat nemusí46, a likvidační správce.  

V souladu s vyšetřovací zásadou musí notář výše uvedené osoby vyhledat, a to 

tak, aby byly všechny spolehlivě zjištěny, případně se k nim při projednání pozůstalosti 

nepřihlíželo (viz § 1671 odst. 1 OZ a § 166 ZŘS, podrobněji rozebráno níže), v některých 

případech je však musí sám jmenovat [např. veřejně prospěšného odkazovníka (§ 1600 

in fine OZ) nebo správce pozůstalosti (§ 157 ZŘS)]. K tomu slouží oprávnění přístupu do 

informačních systémů veřejné správy 47 , zejména informačního systému evidence 

obyvatel a Evidence právních jednání pro případ smrti (§ 35b notářského řádu), ale 

subsidiárně lze použít i katastr nemovitostí a jeho sbírku listin (například při dodatečně 

najevo vyšlém majetku), dále doručování vyrozumění a poučení, zjišťování obsahu 

relevantních listin, výslechy účastníků nebo také „donucovací prostředky“ (§ 52 a 53 

o.s.ř.) jako předvedení nebo pořádkové opatření.  

 
46 Mezi tyto osoby se řadí věřitelé ze smluv uzavřených s likvidačním správcem nebo notářem (§ 239 odst. 

2 ZŘS), osoby, jejichž oznámení pohledávky do pozůstalostního řízení se považuje za přihlášku (§ 245 

ZŘS) a osoby, jejichž pohledávkám zákon tuto úlevu přiznává výslovně.  
47 Viz § 109a-109f notářského řádu, dále zejména zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a zákon 

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.  
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Na začátku řízení není jisté, zda někdo bude dědit, byť mu svědčí jeden ze tří 

dědických titulů (dědická smlouva, závěť, zákon), jelikož se dosud k svému dědickému 

právu nevyjádřil. Toto vyjádření může spočívat v odmítnutí, nebo neodmítnutí dědictví, 

a má za následek, že s konkrétní osobu bude v řízení pokračováno, nebo z něj bude 

vyloučena. 48 Z toho vyplývá, že do vyjádření se k dědickému právu je možné s těmito 

osobami pracovat pouze jako s „v úvahu připadajícími dědici“, protože dědici, kterým 

náleží dědické právo, se stanou až poté, co tak učiní, respektive dědictví neodmítnou nebo 

se ve lhůtě nevyjádří. 49  

Notář má povinnost doručit tzv. vyrozumění o dědickém právu všem osobám, o 

nichž lze mít podle dosavadních výsledků řízení za to, že jsou zůstavitelovými dědici. 50, 

 
48 Tento způsob nabytí dědictví, tedy ke dni smrti zůstavitele s možností dědictví odmítnout, lze označit za 

princip nabytí dědictví ipso iure. Proti němu stojí tzv. princip adiční (u nás dříve v ABGB) vyžadující, že 

se osoba, která se chce stát dědicem, musí o nabytí tohoto dědictví přihlásit a případně i existenci svého 

dědického práva doložit. K tomu např. TILSCH, Dědické právo rakouské, s. 33.  
49  Status dědice ovšem daným osobám nemusí vydržet až do konce řízení, neboť je možné, že se 

vyrozuměná osoba vyjádří tak, že dědictví neodmítá, ale její dědické právo bude v kolizi s dědickým 

právem jiné osoby, pročež bude nutné tuto situaci řešit jako spor o dědické právo (viz níže), proto je okruh 

dědiců postav najisto až právní mocí usnesení o dědictví.  
50 Za tyto osoby je nutné považovat nejen dědice podle posledního pořízení pro případ smrti, ale rovněž 

všechny osoby, které by mohly dědit, nebylo-li by toto poslední pořízení pravé, platné nebo by vůbec 

neexistovalo, tedy podle situace dřívější závětní dědice, nepominutelné, resp. pominutelné dědice, přičemž 

bude rozdílný přístup notáře podle formy tohoto pořízení. Bude-li pořízení sepsáno jako soukromá listina, 

měl by notář vyrozumět dědice podle o úroveň slabšího dědického titulu vždy, avšak v případě pořízení ve 

formě veřejné listiny pouze tehdy, má-li pochybnost o pravosti nebo platnosti pořízení nebo indicie k této 

pochybnosti vedoucí, tedy za součást vyšetření dědických práv je nutné považovat i umožnění vzniku sporu 

o dědické právo. Tento rozdíl vyplývá z povahy listin, kdy pravost a platnost soukromé může být 

zpochybněna relativně snadno, zatímco veřejné velmi obtížně (srov. § 565 a § 568 odst. 1 OZ a § 134 o.s.ř.). 

Pokud by tyto osoby o svém dědickém právu vyrozuměny nebyly, stále by měly možnost domáhat se svého 

dědického práva žalobou (§ 189 odst. 2 ZŘS, tzv. žaloba oprávněného dědice), ovšem takový postup by 

pak nebylo možné označit jako de lege artis ani jako procesně ekonomický. Notář musí pro naplnění účelu 

řízení o pozůstalosti zjistit vše podstatné (§ 139 ZŘS) a nespoléhat se případnou následnou nápravu svého 

postupu v rámci řízení o žalobě oprávněného dědice.  



20 

51  Vyrozumění lze dosáhnout také aktivním jednáním, kdy lze až do pravomocného 

skončení řízení vůči soudu uplatnit své dědické právo (§ 167 ZŘS). 52  

Ke svému dědickému právu se mohou vyjádřit všechny osoby, kterým bylo 

notářem doručeno tzv. vyrozumění o dědickém právu, tj. všem, o nichž lze mít podle 

dosavadních výsledků řízení za to, že jsou zůstavitelovými dědici (§ 164 ZŘS), přičemž 

toto vyjádření může spočívat v odmítnutí, nebo neodmítnutí dědictví. 53 Vyrozumění má 

formu usnesení s poučením o jeho hmotněprávních následcích a osoba má možnost 

vyjádřit se ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení. 54 Prohlášení k dědickému právu 

je natolik závažné, že pro ně zákonodárce stanovil nutnost explicitního vyjádření v plné 

moci udělené zástupci účastníka (§ 1485 odst. 2 OZ) a vyloučení učinění tohoto 

prohlášení opatrovníkem jmenovaným dědicům neznámým nebo neznámého pobytu (§ 

1671 odst. 2 OZ) a také náhradního doručení (§ 126 odst. 2 ZŘS)55, tzv. fikci (§ 49 odst. 

5 o.s.ř.).  

Není-li možné usnesení konkrétní osobě řádně doručit, dává procesní právo notáři 

možnost této osobě jako dědici neznámého pobytu jmenovat opatrovníka (§ 120 ZŘS) a 

 
51 V souvislosti s doručováním vyrozumění o dědickém právu a poučení o právu výhrady soupisu se lze 

setkat s různě vstřícnou praxí soudních komisařů, kdy někteří tato usnesení doručují ještě před skončením 

všech předběžných šetření a doručují je již při prvním výslechu ve věci. Činí tak patrně za účelem co 

nejdřívějšího zjištění alespoň jednoho dědice, přičemž se rozhodně nejedná o postup v souladu se zákonem. 

Zaprvé předběžná šetření ve smyslu zjišťování rozsahu pozůstalosti nebyla dosud ukončena, zadruhé není 

rozumný důvod nutit v úvahu přicházejícího dědice ke kvalifikovanému úsudku o ekonomické 

(ne)výhodnosti neodmítnutí dědictví a uplatnění výhrady soupisu, když nemá dostatek relevantních 

informací od notáře ke zvážení, a konečně zatřetí lze systematickým a gramatickým výkladem § 164 ZŘS 

dojít k závěru, že obě usnesení se musí doručovat až po zjištění nesplnění podmínek pro zastavení řízení 

podle § 153 nebo 154 ZŘS, které skončení předběžných šetření bezpodmínečně vyžaduje.  
52 ZŘS používá na mnoha místech výrazu „soud“ ve smyslu „soudní komisař“ (§ 100 odst. 1 ZŘS) a 

umožňuje řádné a včasné uplatnění práva u obou z nich (např. § 136 odst. 1 ZŘS).  
53 Dědictví není možné platně odmítnout pod podmínkou, s výhradou nebo zčásti (§ 1489 odst. 1 OZ), 

výjimku představuje pouze odmítnutí nepominutelného dědice s výhradou povinného dílu (§ 1485 odst. 1 

věta druhá OZ), což znamená, že dědic musí dědit buď ze všech dědických titulů a s případnými omezeními 

z nich vyplývajícími, nebo nebude dědit vůbec (§ 1702 OZ).  
54 Jedná se o lhůtu hmotněprávní, což má vliv na posouzení včasnosti vyjádření, z důležitých důvodů může 

být před jejím uplynutím přiměřeně prodloužena a má-li vyrozumívaná osoba jediné bydliště v zahraničí, 

pak trvá tři měsíce.  
55 Vyloučení fikce sleduje ochranu majetkové sféry a zájmů vyrozumívané osoby tak, že zabraňuje vzniku 

situace, kdy vyrozumívaný zmešká lhůtu k vyjádření, ať z důvodu své nedbalosti nebo objektivní 

nemožnosti se s usnesením seznámit, a nadto zmešká i lhůtu k uplatnění práva výhrady soupisu, přičemž 

důsledkem by mohla být neomezená a leckdy i likvidační odpovědnost za dluhy zůstavitele. Táž ochrana 

se ovšem neposkytuje u výhrady soupisu osobám, které soud již jednou úspěšně zkontaktoval, což lze 

označit jako jeden z projevů zásady soukromého práva vigilantibus iura scripta sunt.  
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vyrozumět ji vyhláškou (§ 166 ZŘS). 56 , 57  K osobě, která se v uvedené minimálně 

šestiměsíční lhůtě nepřihlásí soudu nebo jí jmenovanému opatrovníkovi, se při 

projednávání pozůstalosti nebude přihlížet, což ovšem neznamená zánik jejího dědického 

práva. To nadále trvá a může se ho domáhat zvláštní žalobou (viz podkapitola Ochrana 

dědiců).  

Již od dob římského právo se zvláštní ochrana, původně z důvodů morálních58, 

poskytuje tzv. nepominutelným dědicům, „kterými jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak 

jsou jimi jejich potomci.“ (§ 1643 odst. 1 OZ). 59 Musí se jim totiž dostat, pokud nejsou 

platně vyděděné a žádají-li ho, majetkový ekvivalent poměrné části pozůstalosti. 

Rozlišovacím kritériem pro jeho výši je zde okamžik zletilosti nepominutelného dědice, 

kdy před jejím nabytím se povinný díl rovná třem čtvrtinám zákonného dědického podílu, 

po jejím nabytí pouze čtvrtině. 60 Žádá-li svůj povinný díl, je účastníkem podle § 113 

ZŘS. 61  

 
56 Východisko zde představuje idea, že se veřejnost zajímá o obsah úřední desky soudu. Nulová odezva se 

vyhodnocuje velmi těžko, ale přesto se lze domnívat, že vyrozumívané osoby nereagují zejména z důvodu, 

že o samotné vyhlášce vůbec nevědí, čemuž může sekundovat neznalost kompletního rodokmenu 

příbuzných a dotyčného nebo dotyčnou nemusí napadnout, že se by po uvedeném zůstaviteli přicházeli 

v úvahu jako dědici. Přestože je nově řízení s vyhláškou k nelibosti notářů delší minimálně o šest měsíců, 

je nutné uznat, že pro ochranu práv neznámých osob se bezesporu jedná o krok správným směrem.  
57 Má-li notář obavu, že v rámci řízení může dojít ke sporu, ať už o dědické právo nebo jinému, a zároveň 

je nutné některé osobě jmenovat zvláštního nebo kolizního opatrovníka, měl by vybírat z řad advokátů. 

V takovém případě se šetří práva opatrovance a zároveň se neprodlužuje celé řízení, protože advokát by 

měl být schopen vést spor rychle a efektivně, narozdíl od blízkých příbuzných bez právního vzdělání, kteří 

jsou zákonem obecně jako opatrovníci preferováni, případně svou argumentací pomoci odstranění celého 

sporu a nalezení shody (§ 471 odst. 2 OZ).  
58  Viz HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromého práva římského. [Díl 2]. 7. upr. vyd. 

Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1929, s. 566 a násl.  
59 Z hlediska systematiky práce není pojednání o nepominutelných dědicích zařazeno v kapitole Ochrana 

dědiců, protože nepominutelný dědic nemusí být vždy dědicem, ale místo dědického práva může mít pouze 

pohledávku za dědici spočívající v uspokojení jeho práva na povinný díl (srov. § 1654 odst. 1 OZ). Toto 

právo lze uspokojit (částečně) z dědického práva, jinak také výplatou v penězích, vydáním věci 

z pozůstalosti, z majetku dědiců nebo dohodou o odbytném [podléhající schválení notářem dle § 185 odst. 

3 písm. b) ZŘS].  
60 V této souvislosti je možné narazit na kritiku, kdy by jako hraniční kritérium neměla sloužit zletilost, ale 

spíše svéprávnost. Viz článek DRÁPAL, Ljubomír a Martin ŠEŠINA. Povinný díl a jeho vypořádání. Ad 

Notam, 2016, č. 6, s. 15, ISSN 1211-0558.  
61 A contrario účastníkem není, protože účelem účasti je ochrana a uplatňování jeho práv, žádá-li je. Podle 

Důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních. [online]. 5. 3. 2013. [cit. 2019-

12-17]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=85273, (dále také jako „DZ ZŘS“) je 

účastenství koncipováno jako trvající do doby naplnění účelu účasti konkrétní osoby, přičemž z toho lze 

dovodit, že pokud se potomek svého práva nedomáhá, není účastníkem, protože k tomu není žádný důvod, 

viz např. PLAŠIL, Filip. Zamyšlení nad odkázáním nepominutelného dědice na pořad práva. Ad Notam, 

2016, č. 3, s. 14, ISSN 1211-0558 (dále také jako „PLAŠIL, Zamyšlení“), a TALANDA, Adam a Iveta 

TALANDOVÁ. Postavení nepominutelného dědice. Právní rozhledy, 2018, č. 7, s. 229, ISSN 1210-6410. 

Opačný názor, tedy že nepominutelný dědic je účastníkem vždy, i když se práva na povinný díl nedomáhá, 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=85273
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Další osobou, která se v řízení o pozůstalosti může objevit, je tzv. odkazovník, 

jehož definičním znakem je právo na vydání odkazu (kodicilu), tedy pohledávka62 za 

dědicem zůstavitele, nikoli přímo za zůstavitelem nebo pozůstalostí. 63 Odkazovníka však 

v rámci projednání pozůstalosti nelze zcela ignorovat, protože i on může být dotčen na 

 
a to až do právní moci rozhodnutí o obvyklé ceně pozůstalosti, zastává např. Kittel in PETROV, Jan. 

Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-

7400-653-1, s. 1597, a SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Praha: C.H. Beck, 2014. 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-266-3, s. 33 (dále citováno jako „SVOBODA, KLIČKA, Dědické právo 

v praxi“). Za předpokladu, že by bylo nutné s nepominutelným dědicem jednat jako s účastníkem do právní 

moci usnesení o ocenění, mohl by svého práva poměrně efektivně zneužívat a řízení neúměrně prodlužovat 

podáváním odvolání. Na druhou stranu, přestože by byla podle prvního výkladu jeho účast v řízení 

ukončena, neznamenalo by to pro něj, že by pro pozdější vymáhání nedobrovolného splnění povinného dílu 

nebyl vázán oceněním pozůstalosti, byť do něj neměl možnost zasáhnout. Zásadně totiž jsou sice 

subjektivní meze rozhodnutí stanoveny okruhem účastníků (§ 159a odst. 1 o.s.ř.), ovšem u rozhodnutí 

vydávaných podle občanského soudního řádu, ať přímo či subsidiárně použitelného, jsou speciálně 

rozšířeny a rozhodnutími jsou vázány též všechny orgány, tj. i soudy (§ 159a odst. 3 o.s.ř.). V případě 

podání žaloby o zaplacení povinného dílu by tak soud neměl jinou možnost než přiznat povinný díl 

maximálně ve výši vypočtené z ceny podle usnesení o ocenění pozůstalosti, jelikož by zde měl závazně 

rozhodnutou prejudiciální otázku ohledně základny pro jeho výpočet. Přestože není rozhodnutí, k jakému 

ze dvou výše uvedených závětu se přiklonit, jednoduché, není nutné řešení s ukončením účasti před právní 

mocí ocenění zavrhovat. Nepominutelný dědic by sice nemohl na povinný díl žádat více než příslušný podíl 

z ocenění pozůstalosti, ovšem mohl by se domáhat vydání bezdůvodného obohacení dědiců zůstavitele, ke 

kterému došlo právě podhodnocením celkové částky podle § 1655 OZ, přičemž obě řízení může soud 

v rámci hospodárnosti spojit (§ 112 o.s.ř.). Lze tedy říci, že v obou případech (účastí s možností odvolání 

se proti rozhodnutí o určení obvyklé ceny pozůstalosti nebo domáháním se zaplacení povinného dílu a 

vydání bezdůvodného obohacení bez předchozí účasti) jsou práva nepominutelného dědice chráněna 

dostatečně a srovnatelně. Navíc, když ve sféře soukromého práva ovládaného zásadou vigilantibus iura 

scripta sunt není možné někoho nutit k vymáhání a prosazování svých práv, od čehož dotyčná osoba 

dobrovolně upouští, jeví se pak jako vhodnější závěr, že nepominutelný dědic je účastníkem pouze pokud 

svůj povinný díl výslovně požaduje a dědicové jej nečiní sporným.  
62  Tato pohledávka může spočívat v povinnosti vydat jakoukoli obchodovatelnou věc, za určitých 

podmínek dokonce i věc cizí (viz § 1605 a § 1610 OZ), dluh (§ 1616 OZ), nebo ve zřízení určitého práva 

(§ 1477 OZ).  
63 Stejně jako každá pohledávka i právo na odkaz dospívá a stává se splatným, což ovšem může být 

s ohledem na dobu trvání řízení z mnoha důvodů problém. Zaprvé, usnesení o dědictví potvrzuje dědici 

nabytí dědictví zpětně k datu úmrtí, a to s minimálně několikaměsíčním časovým odstupem, přičemž ihned, 

tj. ještě před nabytím právní moci, se stávají splatnými, není-li stanoveno jinak, především odkazy 

jednotlivých věcí (§ 1624 odst. 1 OZ), zadruhé odkaz nařízený v závěti nebo dědické smlouvě se může 

ukázat být neplatným (např. pro pořizovací nezpůsobilost, viz § 1498 věta druhá OZ, § 1525 a násl. OZ), 

zatřetí, samotný dovětek, kterým se nařizuje odkaz, nemůže být v rámci řízení podroben témuž přezkumu 

z hlediska jeho pravosti a platnosti jako závěť. Jedinou možností tohoto přezkumu zůstává prejudiciální 

posouzení v řízení o žalobě na vydání věci, kterou se budou dědici po putativním odkazovníkovi domáhat 

vydání věci zpět do pozůstalosti, kterou nabyl na základě neplatně pořízeného dovětku, anebo určovací 

žaloba, pokud ještě odkaz nebyl splněn nebo se nestal splatným, že předmět odkazu náleží do pozůstalosti. 

Problémem také je, že spory o dědické právo řešící zejména pořizovací způsobilost nepodávají pro tato 

řízení závazně rozhodnutou prejudiciální otázku ve smyslu § 135 odst. 2 o.s.ř., neboť jediná závazná 

(výroková) část rozhodnutí, toto posouzení neobsahuje (viz dále). Všechny tyto situace mohou vést k tomu, 

že nebude v průběhu řízení jisté, zda povinnost splnit odkaz stále trvá, resp. zda byla vůbec platně nařízena. 

Proto by stálo za úvahu přijetí výchozího řešení, podle kterého budou odkazy splatné až po právní moci 

usnesení o dědictví a v jeho průběhu bude zřízeno jejich zajištění stejným způsobem, jak ostatně již nyní 

v určitých situacích zákon předpokládá např. ve vztahu k osobám pod zvláštní ochranou [§ 1691 odst. 1 

písm. b) a c) OZ].  
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svých právech64, byť v nejhorším případě tak, že se jeho dosavadní majetková sféra nijak 

nezmění, když povinnost splnit odkaz nebo právo na jeho vydání zaniknou65.  

Dědické sice nějaké osobě může svědčit, ale nechce-li jej uplatňovat, může se ho 

po neodmítnutí vzdát ve prospěch jiného dědice (§ 1490 OZ), případně ho také zcizit (§ 

1714 a násl. OZ). 66  Dojde-li k takové situaci, provede notář příslušnou změnu 

v účastnících řízení (§ 7 ZŘS).  

 

1.3.3. ZJIŠŤOVÁNÍ AKTIV A PASIV POZŮSTALOSTI  

Středobodem celého řízení je projednání pozůstalosti, tedy určení, kdo je ve 

vztahu k právům a povinnostem zemřelé osoby jejím právním nástupcem. Pozůstalost je 

tvořena celým jměním zůstavitele, tedy souhrnem majetkových práv a povinností, které 

nebyly vázány výlučně na jeho osobu, ledaže bylo přistoupeno k jejich vymáhání nebo 

byly zůstavitelem jako dluh uznány. 67 Nebyla-li by pozůstalost, došlo by k zastavení 

řízení (viz další kapitola).  

 
64 Mezi práva odkazovníka patří např. obdržet vyrozumění o odkazu [§ 1691 odst. 1 písm. a) OZ], vyrovnání 

odkazu, je-li splatný (§ 1624 OZ), což je zároveň nezbytnou podmínkou vydání rozhodnutí o dědictví (§ 

184 ZŘS), neodmítnout dědictví, pokud nejsou žádní dědicové (§ 1633 odst. 1 věta druhá OZ), být přítomen 

soupisu pozůstalosti [§ 1684 odst. 2 písm. e) a § 1653 OZ] nebo také účast při vydání evropského dědického 

osvědčení (§ 288a odst. 2 ZŘS).  
65 Odkaz zcela zaniká právní mocí nařízení likvidace pozůstalosti [§ 200 písm. b) ZŘS], ale může být i 

krácen, např. je-li odkazovník povinen přispět na povinný díl nepominutelného dědice (§ 1653 OZ), 

zatěžuje-li také falcidiánskou kvartu (§ 1598 OZ), nebo nestačí-li čistá hodnota pozůstalosti na všechny 

dluhy a odkazy (§ 1631 OZ), nebo také když je odkazovník povinen dědici přispět na úhradu nákladů 

spojených se splněním odkazu (§ 1630 OZ).  
66 Zajímavou otázku pokládají SVOBODA, KLIČKA, Dědické právo v praxi, s. 235 – zda dědic, který se 

vzdal dědictví ve prospěch jiného dědice, bude účastníkem případného dodatečného projednání 

pozůstalosti, anebo navždy ztratil právo být účastníkem. V případě uzavření dohody o rozdělení 

pozůstalosti nebo výši dědických podílů tomu tak jistě není. Odpověď je nutné hledat v podstatě vzdání se 

dědictví a jeho využití. Při odmítnutí dědictví potomkem nastupují na základě práva reprezentace do jeho 

podílu jeho potomci. Chce-li je z jakéhokoli důvodu projednávání pozůstalosti uchránit a sám nemá zájem 

na uplatnění svého dědického práva, nabízí mu zákon tento jedinečný institut. Navíc nebude odpovídat za 

případné dluhy zůstavitele (srov. s dohodou dědiců), ani nedojde k akrescenci, které se třeba chce také 

vyhnout. A protože i Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona občanský zákoník. [online] 25. 5. 2011. 

[cit. 2019-12-17] Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71122 (dále také jako „DZ 

NOZ“) uvádí, že se jedná o zvláštní případ zcizení dědictví, mělo by vzdání se dědictví znamenat definitivní 

konec účastenství dané osoby na projednávané pozůstalosti, a to i do budoucna.  
67 Předchozí právní úprava (srov. § 579 OZ64) oproti současné navíc výslovně stanovila, že „zanikne i 

právo na bolestné a na náhradu za ztížení společenského uplatnění“, třebaže již bylo u soudu uplatněno 

nebo pravomocně přiznáno (viz rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 5. 1965, sp. zn. 

7 Co 208/65). Po rekodifikaci se již začíná objevovat první judikatura zabývající se jak náhradou za bolest 

a ztížení společenského uplatnění (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 25 Cdo 

3556/2016), tak náhradou za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké (viz usnesení Nejvyššího 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=71122
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Zjišťování rozsahu pozůstalosti je vedle zjišťování dědiců a dalších osob druhou 

stěžejní povinností soudního komisaře (§ 139 a násl. ZŘS). Úkony, kterými získává 

poznatky relevantní z hlediska dědického práva, se označují jako tzv. předběžná šetření. 

Základní lustrace majetku zahrnuje katastr nemovitostí, případně obchodní rejstřík a 

registr ekonomických subjektů. Dále je možné zkusit tzv. nezařazenou evidenci 

Centrálního depozitáře cenných papírů a seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 

ÚZSVM (viz níže). Pasiva se primárně zjišťují ze shodných tvrzení dědiců, která jsou 

doplňována a upravována na základě podání věřitelů označených jako přihlášení 

pohledávky do pozůstalosti.  

Laická veřejnost má často pocit, že notář musí zjistit veškerý majetek sám bez 

součinnosti pozůstalých a jim ho „připravit na stříbrném podnosu“. Zajisté má pravdu 

v tom, že soudní komisař je zde pro pozůstalé, nikoli naopak, a soudní komisariát je 

v tomto případě do jisté míry veřejnoprávní službou. Ovšem není možné odhlédnout od 

statistických údajů, které jasně hovoří ve prospěch současného systému, kdy pozůstalí 

musí notáře na prvním jednání alespoň nasměrovat, jakého subjektu se má na majetek 

zůstavitele dotázat. Počet úmrtí českých občanů osciluje kolem 110 000 ročně68, což by 

pro dotazované subjekty (banky, stavební spořitelny, zdravotní pojišťovny, úřady, 

úschovny a bezpočet dalších) byla neúnosná zátěž, která by ani zdaleka nebyla vyvážena 

efektem vyčerpávajícího zjištění majetku zůstavitele, navíc za situace, kdy je možné 

dodatečně projednat nově najevo vyšlý majetek (viz níže). Totožně, tj. na oznámení, se 

bude zjišťovat i majetek v zahraničí, ovšem pod podmínkou, že usnesení o dědictví bude 

uznatelné a vykonatelné v místě, kde se majetek nachází. 69  

Pro potřeby řízení je nutné celou pozůstalost ocenit, tedy určit obvyklou hodnotu 

aktiv, pasiv a z jejich rozdílu zjistit buď čistou hodnotu pozůstalosti, nebo výši jejího 

předlužení. Toto ocenění má vliv především na výši odměny notáře70 a určení osoby, 

 
soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 25 Cdo 293/2018), která potvrzuje diskontinuitu a zahrnutí těchto práv 

zůstavitele do jeho pozůstalosti. Stejně by mělo být postupováno v případě uplatnění povinného dílu 

nepominutelným dědicem, který po jeho smrti jako běžná pohledávka přechází na jeho dědice (viz článek 

DRÁPAL, Ljubomír a Martin ŠEŠINA. Povinný díl a jeho vypořádání. Ad Notam, 2016, č. 6, s. 15, ISSN 

1211-0558).  
68 V roce 2016 zemřelo 107 750 občanů, o rok později 111 443, viz Úmrtnostní tabulky ČSÚ. [online] 30. 

7. 2019. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni_tabulky.  
69 Např. nařízení o dědictví čl. 12 a čl. 39 a násl.  
70 Viz notářský tarif.  

https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni_tabulky
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která ji bude platit [srov. § 108 odst. 1 písm. d) ZŘS v případě předlužené pozůstalosti], 

odpovědnost za dluhy v případě uplatnění výhrady soupisu, případně se může podpůrně 

uplatnit při zcizení dědictví (§ 1714 a násl. OZ).  

První z uvedených je u účastníků řízení značně neoblíbená, neboť nechtějí platit 

notáři za to, že pozůstalost řádně projedná, poradí s jejím rozdělením a pomůže ošetřit 

majetkové vztahy i do budoucna. Zapomínají ovšem na to, že právě notář je tím subjektem 

garantujícím přechod pozůstalosti podle zákonných pravidel a vůle zůstavitele tak, aby 

nemohlo dojít k jejímu podvodnému nabytí osobou bez dědického práva. Proto se v praxi 

vyskytuje situace, kdy se dědicové snaží svým souhlasným prohlášením ocenit 

bezdlužnou pozůstalost zjevně pod její skutečnou hodnotou, aby na odměně ušetřili. 

Pravidla oceňování (§ 180 a § 181 ZŘS) jsou ovšem jasná, v praxi nečiní potíže a notářům 

dávají možnost, jak pozůstalost ocenit co nejblíže reálné hodnotě. 71  

Aktiva nebo pasiva pozůstalosti, případně jejích vlastnický režim mohou být mezi 

dědici sporná, přičemž tomu se budeme věnovat ve zvláštní podkapitole 2.1.6.  

 

1.3.4. ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ  

Ryzím legislativním projevem procesní ekonomie (jak časové, tak finanční) je 

možnost soudního komisaře vydat usnesení o zastavení řízení, kterým se řízení končí, 

aniž by bylo meritorně rozhodováno o subjektivním dědickém právu. Uplatňuje se 

v případech, kdy zůstavitel nezanechal žádný majetek patřící do pozůstalosti, nebo 

zanechal majetek pouze nepatrné hodnoty, přičemž se tak děje zhruba ve 20-30 % ze 

všech napadnutých věcí. 72  

V obou případech se pracuje pouze s tzv. vypravitelem pohřbu, který bývá v rámci 

předběžného šetření předvolán k prvnímu jednání. První indicií, že dotyčná osoba zařídila 

a zaplatila pohřeb zůstavitele, bývá poznámka v úmrtním listu zůstavitele obsahující 

jméno, příjmení a (kontaktní) adresu, druhou pak faktura od pohřební služby, kterou 

 
71  Zákon výslovně předpokládá jmenování znalce, ovšem s ohledem na poměr cena/výkon se v praxi 

převážně uplatňuje odborné vyjádření (§ 127 odst. 1 věta první o.s.ř.), a to zejména ve vztahu k 

nemovitostem.  
72 Viz § 153 a § 154 ZŘS.  



26 

vypravitel předloží soudnímu komisaři k založení do spisu. Materiálními znaky 

vypravitele jsou 1) zařízení pohřbu a 2) jeho zaplacení, takže pokud jsou náklady 

zaplaceny z pozůstalosti (§ 114 odst. 2 OZ), vypravitel o svůj status nepřichází, takže 

stále je možné řízení zastavit, což by v opačném případě nešlo a i nepatrný majetek by se 

musel v rozporu se zásadou ekonomie řízení projednávat.  

Byl-li zůstavitel zcela nemajetný, respektive nevlastnil žádné věci, které by se za 

majetek daly považovat73, tedy nezanechal žádnou pozůstalost, zastavuje se řízení, aniž 

by se usnesení o tom muselo doručovat. Soudní komisaři i přesto toto usnesení dávají 

vypraviteli na vědomí, domluví se s ním na jeho převzetí nebo ho doručí způsobem, kdy 

není potřeba vykázat doručení. 74  

Je-li možné hovořit o pozůstalosti, kterou tvoří majetek nepatrné hodnoty nebo 

který výrazně nepřevyšuje rozumně vynaložené náklady pohřbu75, může dojít k zastavení 

až za podmínky, že vypravitel pohřbu vůči soudu výslovně udělí souhlas s tím, aby mu 

byl majetek zůstavitele vydán. 76 Jak uvedeno výše, kvůli úspoře času a poměru nákladů 

 
73 V této souvislosti stojí za zamyšlení, jaký je rozdíl mezi nezanecháním žádného majetku patřícího do 

pozůstalosti a zanechání majetku bez hodnoty. Odpověď na tuto otázku je určující pro následný postup 

soudního komisaře, kdy v prvním případě nemusí usnesení o zastavení doručovat, ale pouze jej vydá, čímž 

nabyde právní moci, nebo zda bude muset pro právní moc vyčkat doručení usnesení o zastavení. Nejenže 

potom lze (ale nikoli podstatně) soudnímu komisaři usnadnit práci, ale zároveň eliminovat zdržování 

pozůstalostních řízení vypravitelem pohřbu, který nechce udělit souhlas k převzetí věcí zůstavitele. Rozdíl 

je nutné spatřovat v ad hoc posouzení, zda to, co po sobě zůstavitel zanechal, je 1) věcí v právním smyslu 

(§ 489 OZ), která může tvořit majetek (§ 495 OZ), či 2) odpadem. Protože je-li něco odpadem bez hodnoty 

a užitku, tedy není věcí v právním smyslu, pak to nemůže být majetkem. Majetek tvoří vše, co osobě patří, 

přičemž DZ NOZ nabízí upřesnění pojmu vše tak, že jsou jím myšleny věci (v právním smyslu), práva a 

jiné majetkové hodnoty. Věcí v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. 

Přestože i určité kategorie odpadu mohou najít své hospodářské využití (např. v zařízeních pro energetické 

využití odpadu, recyklačních linkách apod.), čímž slouží potřebě lidí, lze uzavřít, že obnošené šaty, 

případně i bytové zařízení, mohou a zpravidla i budou vykazovat takové vlastnosti, které jejich využití pro 

původně zamýšlenou potřebu (nosit oděv, užívat nábytek pro naplňování a uspokojování bytových potřeb) 

jednou provždy vylučují (např. pro infekční chorobu zůstavitele, jeho dlouhodobě nevhodné hygienické 

návyky nebo zničení plísní), a je tedy namístě tyto předměty s ohledem na ochranu zdraví dalších osob 

anebo cizího majetku jako odpad zlikvidovat. Lze doplnit, že likvidaci s uvedeným odůvodněním nebude 

možné považovat za počínání si jako dědic, které vylučuje odmítnutí dědictví (§ 1489 odst. 2 OZ), neboť 

chybí úmysl jednajícího dlouhodobě vykonávat vlastnické právo jako právní panství nad věcí. Postup podle 

§ 153 ZŘS tak lze odůvodnit povahou majetku, který netvoří pozůstalost, nebo uvedením skutečnosti, že 

byl pro svou povahu již zlikvidován.  
74 Běžné doručení se volí opět z hlediska ekonomie řízení, protože není nutné vynakládat další prostředky, 

když vypravitel usnesení ve skutečnosti k ničemu nepotřebuje, notář nemusí mít doručení potvrzené, a 

navíc nebude zbytečně navyšována odměna placená státem, respektive soudem [§ 108 odst. 1 písm d) ZŘS].  
75 Přiměřenost nákladů pohřbu se bude v různých lokalitách lišit, stejně jako v různých společenských 

kruzích, je tak úkolem soudního komisaře si v konkrétním případě toto posouzení přiměřenosti učinit.  
76 Podmínka souhlasu s vydáním se stává problematickou zejména při tzv. sociálních pohřbech, které 

vypravuje obec, ve které zůstavitel naposledy žil (viz § 5 zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví). Nepatrná 

hodnota z pohledu soudního komisaře je pro obce mnohdy výlučně administrativní a finanční zátěží, 
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řízení k majetku nedochází ke zjišťování dědického práva ani projednávání pozůstalosti, 

ale postačí, pokud bude vypraviteli jeho skutek alespoň nějak kompenzován, a to 

majetkem nepatrné hodnoty, který zůstavitel zanechal. 77  Vypravitel pohřbu se navíc 

nemusí obávat, že by na něj přešla povinnost hradit nějaký dluh zůstavitele. 78  

Vedle výše zmíněného existuje i možnost zastavit řízení, přestože zůstavitel 

zemřel s majetkem nikoli nepatrné hodnoty, ba dokonce velmi bohatý. Nezanechal-li totiž 

zůstavitel žádný majetek ve výlučném vlastnictví, ale ve společném jmění manželů ano, 

je výslovně předpokládána možnost, že společné jmění se vypořádá tak, že všechno 

připadá pozůstalému manželovi, do pozůstalosti se nezařadí nic, a řízení bude zastaveno. 

79  

Nicméně vzhledem k faktu, že za stejně náročnou práci notáři přísluší až téměř 

dvacetkrát nižší odměna, než kolik by činila při vypořádání SJM, ze kterého připadne 

spravedlivě poměrná část hodnotného majetku do pozůstalosti a bude následně 

projednávána, nejedná se mezi notáři o oblíbený způsob skončení řízení. Navíc, tento 

postup provází další negativa jako 1) účelové návrhy na vypořádání SJM a zastavení 

sledující pouze zbavení se povinnosti hradit notáři odměnu za jeho práci, nikoli v úmyslu 

reflektovat skutečnou majetkovou sféru manželů80, 2) obcházení povinnosti platit DPH, 

3) sekundárně přestává v některých regionech dávat projednávání pozůstalostí 

ekonomický smysl, když se jimi soudní komisař nedokáže ani uživit a je např. nucen ji 

dotovat z tzv. agendy „N“, 4) pročež se stává téměř chronickým problémem nemožnost 

obsadit některé „méně lukrativní“ notářské úřady 81 , typicky mimo velká města a 

 
protože věci se musí uschovat a ideálně také zpeněžit. Neudělí-li vypravitel pohřbu (v tomto případě obec) 

souhlas, je nutné otevřít otázku dědické posloupnosti a začít vyrozumívat o dědickém právu (viz výše). Lze 

důvodně očekávat, že všichni vyrozumění dědicové ve lhůtě odmítnou, přičemž pak nezbývá jiná cesta než 

(s případnou vyhláškou dědicům neznámého pobytu) potvrdit připadnutí dědictví státu jako odúmrti [§ 

1634 OZ a § 185 odst. 1 písm. h) ZŘS]. Tento postup byl již aprobován Nejvyšším soudem v usnesení ze 

dne 19. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1346/2014, podle kterého nejsou z důvodu hospodárnosti řízení splněny 

podmínky nařízení likvidace takové pozůstalosti, pokud nebylo řízení zastaveno jen z toho důvodu, že 

vypravitel neudělil s vydáním majetku souhlas. Tento právní názor vyslovený za předchozí právní úpravy 

je použitelný i v současnosti, jelikož se smysl, účel a text zákona v dotčených ustanoveních nezměnil.  
77 Viz také SVOBODA, KLIČKA, Dědické právo v praxi, s. 224.  
78 V případě věcněprávního zajištění dluhu je ale možné, že dojde k jeho realizaci a např. zpeněžení zástavy 

a tím zániku vlastnického práva vypravitele pohřbu.  
79 Viz § 162 ZŘS a § 11 odst. 2 notářského tarifu.  
80 Zejména § 742 odst. 1 písm. e) a f) OZ, která účastníci a zejména pozůstalý manžel nebo manželka 

nedovedou v řízení přesvědčivě tvrdit ani dokázat.  
81 Výjimkou nejsou úřady, která se nedaří obsadit ani ve druhé nebo třetím kole výběrového řízení z důvodu 

kvantity zájemců, nikoli jejich kvality.  
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v chudších regionech, ale především 5) dochází k tomu, že věřitelé jejichž solidárními 

dlužníky byli oba manželé jsou (minimálně částečně) zkráceni na svých právech, když se 

mohou uspokojit pouze z majetku pozůstalého manžela82, a 6) věřitelé, jejichž dlužníkem 

byl pouze zůstavitel, jsou na svých právech zkráceni v plném rozsahu, když je řízení 

zastavené a odpovědnost za jeho výlučné dluhy nikdo účelově nepřevzal. 83  

Na druhou stranu je potřeba uznat, že určitá privilegovanost tohoto způsobu 

vyřízení pozůstalostní věci je namístě, jelikož v rodině evidentně nejsou spory, dědicové 

a přeživší manžel nebo manželka mají sami zájem na rychlém vyřízení, čemuž chtějí 

svým návrhem aktivně dopomoci. Ovšem způsob provedení se ve světle výše uvedeného 

jeví být poněkud nešťastným, když úlevy pro manžela nebo manželku a dědice mohly být 

vyváženější a odměna mohla být stanovena v rozmezí 1/3 až 1/2 poloviny z hodnoty 

majetku, který by byl autoritativním vypořádáním přikázán do pozůstalosti. 84  

Spolu s touto situací by měla být výslovně upravena problematika vypořádání 

nepatrného SJM za situace, kdy je vypravitelem pohřbu jiná osoba než pozůstalý manžel. 

Současná úprava vyžaduje vypořádání SJM a následné zastavení i v situacích, kdy 

ekonomie řízení zastavení ospravedlňuje, ovšem vypořádání do tohoto konceptu svou 

složitostí nezapadá, neb pro dohodu je potřeba zjistit okruh dědiců a vyšetřit jejich 

dědická práva. 85 Vhodnější by bylo současnou úpravu nahradit ve smyslu výslovného 

stanovení, že SJM nepatrné hodnoty se nemusí vypořádávat, celé ex lege připadá 

 
82  Argument, že nebyla zjištěna pasiva pozůstalosti neobstojí, pročež takovou dohodou ani nemůže 

docházet ke krácení práv věřitelů, neobstojí, jelikož se zjištění dluhů provádí primárně výslechem 

účastníků, věřitelé obecně nemají povinnost oznamovat pohledávky do pozůstalostního řízení, ani je k tomu 

nenutí zvláštní právní následek spojený s úmrtím dlužníka, vyjma obecného institutu promlčení, a nikdy 

není jistota, že zůstavitel neměl dluhy v řízení neznámé.  
83  K uvedené problematice se soudy (např. Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích 

v usnesení ze dne 29. 9. 2017, č.j. 18 Co 271/2017-62) vyjadřují zpravidla tak, že rozhodnutí, kterým nebyla 

dohoda o vypořádání SJM schválena ruší a věc vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení, ovšem lze se 

setkat i s dostatečně přesvědčivým a zcela opačným názorem, že taková dohoda právě pro ochranu 

(potenciálních) věřitelů nesmí být schválena a když už, vyvážena tzv. náhradovou pohledávkou připadnuvší 

do pozůstalosti (viz § 162 odst. 2 ZŘS), což ovšem nepovede k zastavení řízení s odměnou 2 500 Kč, ale 

k projednání pozůstalosti, viz např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2018, č.j. 24 Co 

211/2018-62. Pak je nutné se i s ohledem na ekonomii řízení zamyslet nad legitimní využitelností této 

procesní možnosti.  
84 Což by zpravidla oscilovalo okolo jedné poloviny majetku v SJM, viz § 742 OZ.  
85 O projevu zásady ekonomie řízení, která by měla být hlavním důvodem pro zastavení řízení nelze hovořit, 

když notář řeší srovnatelně složitou právní věc za podstatně menší odměnu, když by tomu mělo být právě 

naopak. Notář by měl jednoduché právní věci řešit rychle a za menší odměnu, aby se mohl dostatečně 

pečlivě věnovat skutečně složitým pozůstalostním řízením, kde odměna jeho vynaložené úsilí k dosažení 

pravomocného usnesení adekvátně reflektuje.  
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pozůstalému manželovi 86  a výlučný majetek nepatrné hodnoty se vydá vypraviteli 

pohřbu. 87 V žádném případě není v souladu se zásadami soukromého práva (zejména 

autonomií vůle) zcela zakázat vypořádání SJM nikoli nepatrné hodnoty ve prospěch 

pozůstalého manžela či manželky, ovšem korekce by měla přijít v podobě adekvátní 

odměny za tyto úkony, jejichž obtížnost je srovnatelná s vypořádáním SJM a následným 

projednáním.  

 

1.3.5. SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ JAKO PROCESNĚ (BEZ)PROBLÉMOVÝ 

INSTITUT  

Společné jmění manželů (dále také jako „SJM“) zaniká vedle rozvodu a změny 

manželského majetkového režimu rovněž smrtí nebo prohlášením jednoho z manželů za 

mrtvého. 88 V takovém případě je úkolem soudního komisaře, aby SJM zůstavitele ocenil 

a schválil dohodu pozůstalého manžela s dědici o jeho vypořádání, případně pro 

nemožnost uzavření této dohody z moci úřední určil, který majetek a dluhy s ním spojené 

přechází na pozůstalého manžela v rámci vypořádání a který bude zahrnut do 

pozůstalostního jmění. 89  

Z uvedeného vyplývá, že pro vypořádání musí být uzavřen okruh dědiců, tedy aby 

se všechny osoby vyrozuměné o svém dědickém právu již vyjádřily, nebo nevyužily lhůtu 

k vyjádření, a byly vyřešeny případné spory o dědické právo (viz níže). Podmínkou 

vypořádání není dědické právo pozůstalého manžela, ten může být účastníkem pouze 

vypořádání SJM a následně jeho účast v řízení skončí. 90  

 
86 Podobně jako v případě základního vybavení domácnosti, i když tam je logika této úpravy odlišná.  
87 Již za současné úpravy odborná literatura ani praxe nevylučuje postup, kdy se SJM nepatrné hodnoty 

v řízení vůbec nevypořádává a je-li vypravitelem pohřbu pozůstalý manžel, řízení se zastaví bez dalšího. 

Viz MACKOVÁ, Alena. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář s důvodovou zprávou a 

judikaturou. Praha: Leges, 2016. Komentátor. ISBN 978-80-7502-122-9, s. 219 (dále citováno jako 

„MACKOVÁ, Komentář k ZŘS“).  
88 Viz § 764 a násl. OZ.  
89 Systematika zákona a logický postup v řízení vyžaduje, aby se tak stalo před samotným projednáním 

pozůstalosti, přičemž je lhostejno, zda se tak stane s časovým odstupem v řádu týdnů (s možností 

dodatečného vypořádání podle § 162 odst. 3 ZŘS), či pouze o několik řádků výše v předešlém výroku 

usnesení o dědictví. Návaznost zde nenaruší ani případné odvolání podané proti výroku o ocenění nebo 

vypořádání SJM, protože soud není vázán mezemi přezkumu (§ 28 odst. 2 ZŘS), ani z důvodu závislosti 

dalších výslovně nenapadených výroků (§ 206 odst. 1 a 2 o.s.ř.).  
90 Přestože je účast manžela ex lege omezena, bude vhodnější ukončit jeho účast usnesením (§ 7 odst. 2 

ZŘS).  
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Oceňování SJM patrně v praxi nečiní větší obtíže, neboť se zde analogicky 

uplatňují ustanovení týkající se obvyklé ceny pozůstalosti a primárně se užívá 

souhlasného prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku, na zbývající případy bude 

zpravidla opět stačit odborné vyjádření (§ 180 a § 181 ZŘS). 91  

Upřednostňovaným řešením vypořádání SJM je pochopitelně dohoda osob, 

kterých se bezprostředně týká, aniž by zde formálně intervenovala státní moc. Rozdělení 

SJM podle vůle účastníků bývá také mnohdy praktičtějším řešením, jelikož lze docílit 

situace, kdy manžel bude mít mnohem méně starostí s přepsáním majetku na sebe nebo 

se rovnou ošetří vzájemné majetkové vztahy i pro další generaci, samozřejmě za 

předpokladu nekrácení práv případných věřitelů. 92  Mezi notáři je podstatně méně 

oblíbenou dohoda zcela opačná, kdy manžel „ochotně na bedrech ponese veškerou starost 

o majetek a dluhy“, SJM se vypořádá celé do jeho výučného vlastnictví a do pozůstalosti 

nepřipadne ničeho (viz výše).  

Nepodaří-li se soudnímu komisaři přivést účastníky k dohodě, má možnost o 

vypořádání SJM autoritativně rozhodnout. Nelze však mluvit o možnosti jeho libovůle, 

jelikož musí dodržet postup uvedený v zákoně. Tím je nejprve posouzení majetkových 

práv a povinností bývalých manželů podle jejich vzájemného majetkového režimu, a 

případně též podle pokynů, které zemřelý manžel pro případ smrti zanechal93, a není-li 

jich, pak musí subsidiárně použít obecné zásady uvedené v OZ94.  

 
91 Totožně SVOBODA, KLIČKA, Dědické právo v praxi, s. 286, 287.  
92 V pozůstalostním řízení je možné, aby dům, který měli rodiče v SJM, připadl celý do pozůstalosti, přešel 

ne jedno či více dětí, které mu zřídí služebnost doživotního bydlení a užívání. Odměna notáře je pak sice 

vyšší, ale přináší srovnatelnou úsporu transakčních nákladů vynaložených při řešení inter vivos (sepsání 

smlouvy, správní poplatek za návrh na vklad, čas atd.).  
93 Základní a zároveň jediná úprava těchto pokynů je v § 764 OZ. Protože zákonodárce nebyl podrobnější, 

dá se předpokládat, že tyto pokyny nemusí být obsaženy pouze v některém z pořízení pro případ smrti (§ 

1491 OZ), aby mohly být zohledněny jako projev vůle zůstavitele nebo alespoň jako interpretační pomůcka 

a vodítko při ex offo vypořádání SJM soudním komisařem, ale při naplnění jejich materiálního znaku 

(jednostranném projevu vůle týkajícím se vypořádání SJM po jeho zániku smrtí pořizovatele) mohou být 

obsaženy v jakémkoli právním jednání bez ohledu na formu, tj. i ústní. Za pokyny bude nutné považovat i 

pořízení pro případ smrti zahrnující majetek tvořící SJM. Vůle a úmysl zůstavitele jsou v tomto případě 

zcela zřejmé, tj. přenechat součást SJM jiné osobě než pozůstalému manželovi. Mohou se týkat jak celého 

SJM, tak jeho části, přičemž bude záležet na jejich konkrétním znění, zda se zbývající část bude moci 

vypořádat dohodou, nebo dojde k vypořádání notářem.  
94  Primárním východiskem je stejný podíl manželů, který se dále upravuje podle toho, co kterému 

manželovi ze SJM rozšířilo jeho výlučný majetek, jaké jsou potřeby nezaopatřených dětí, jak se manželé 

starali o rodinnou domácnost a zasloužili o nabytí a udržení SJM jako celku (§ 742 OZ). V rámci tohoto 

vypořádání jsou ovšem zcela nelogicky (a bez jakéhokoli zdůvodnění ba i argumentace v důvodové zprávě) 
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Tyto pokyny se jeví jako v praxi využitelné nejen pro situace, které klasické 

instituty dědického práva nepokryjí v celé jejich šíři tak, aby zcela naplnily pravou vůli 

pořizovatele. Jako příklad lze uvést zůstavitele, jehož cílem je minimální (a tedy ideálně 

žádné) právní nástupnictví jeho nepominutelného dědice, ale pro relativní přísnost 

důvodu pro vydědění a jejich právní neurčitost nelze v konkrétní situaci předem 

odhadnout, zda by se tento dědic mohl nějakého majetku po zůstaviteli domoci. Proto 

zvolí opatrnou cestu, kdy vedle vydědění nepominutelného dědice a povolání jiných 

dědiců k veškeré pozůstalosti pořídí také pokyny pro vypořádání SJM. Nebyl-li by důvod 

vydědění dán, bude se povinný díl počítat z výlučného majetku a toho, který po 

vypořádání SJM připadl do pozůstalosti (zpravidla jedna polovina). Tuto situaci lze výše 

uvedeným způsobem ošetřit, jelikož po vypořádání SJM dle pokynů do pozůstalosti 

nepřipadne nic a jiný majetek byl převeden inter vivos na jiné osoby, nejčastěji na 

manžela. Naprosto nutná a legitimní otázka je v této souvislosti ta, zda nedochází 

k obcházení zákona a pravidel týkající se postavení nepominutelného dědice anebo 

znemožnění ochrany a vymáhání jeho práv. Pro nalezení odpovědi by mělo být vzato 

v úvahu následující – 1) důvody vydědění uvedené v OZ nepředstavují jediné životní 

situace, kdy je spravedlivé umožnit zůstaviteli omezit dědické právo svých potomků, 2) 

české dědické právo není postaveno na principu, že nepominutelný dědic má vůči 

zůstaviteli nárok na zachování povinného dílu v absolutní výši, 3) zůstavitel může 

veškerý majetek platně zcizit již za života a jeho pozůstalost nebude tvořit nic, aniž by se 

tomu mohl nepominutelný dědic právě s odkazem na své právo na povinný díl bránit, 4) 

morální opodstatnění jako důvod legislativního ukotvení povinného dílu se od jeho 

zavedení proměnilo stejně jako sama společnost, a 5) pokyny budou zpravidla reflektovat 

také skutečné zásluhy toho kterého manžela na získání a udržení majetku v SJM. 

Z uvedeného lze dospět k názoru, že výše popsané jednání zůstavitele, má-li pro ně 

dostatečně důležitý důvod, který ovšem nemusí nutně dosahovat stejné kvality a intenzity 

jako pro úspěšné vydědění, je možné považovat za spravedlivé a zejména platné. 95 

 
vyjmuty vnosy do SJM (srov. s investicí ze SJM do výlučného majetku manžela), byť by jinak mohly mít 

nezanedbatelný vliv na jeho výslednou podobu (§ 764 odst. 1 věta za středníkem OZ).  
95 Georg Jellinek označil právo jako minimum morálky (KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 1995. 

Právnické učebnice, s. 85), není tedy nemožné, aby určité jednání nepominutelného dědice bylo z pohledu 

rodiče a společnosti amorální, a přesto nebylo spojena s žádnou sankcí vyplývající z právních předpisů. 

Byť uvedený příměr neplatí pro zdaleka všechny právní normy (často uváděným příkladem jsou technické 

normy), je přiléhavý k množství norem práva soukromého a jeho zásad. V morálně vyspělé společnosti 

bychom si totiž vystačili pouze se dvěma pravidly – neminem laedere a pacta sunt servanda.  
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Navíc, ochrana práv nepominutelného dědice je zachována, protože má možnost žalovat 

o vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo na základě (dle jeho názoru) neplatných 

pokynů (totožně viz výše).  

Pokyny mohou nalézt uplatnění rovněž za situace, kdy byl zemřelý manžel 

jediným živitelem rodiny, zatímco pozůstalý manžel do společného jmění nepřinesl 

žádnou nebo mizivou hodnotu, a navíc má z předchozích manželství své potomky. Za 

této konstelace je pochopitelné, že manžel-živitel má zájem na tom, aby celý během 

života nashromážděný majetek připadl jeho pokrevním dětem, má-li s nimi standardní 

vztahy. Za existence SJM96  není jiná cesta než přes pokyny, kterými manžel-živitel 

přikáže, aby SJM bylo vypořádáno do pozůstalosti a zároveň druhého manžela z dědění 

vyloučí. Znovu vyvstává otázka – jsou dány důvody pro považování takového řešení za 

nespravedlivé a poškozující druhého manžela? Jako argumenty pro negativní odpověď 

lze uvést, že manžel jako zákonný dědic není žádným způsobem chráněn (jako je tomu 

např. ve Francii, kdy je za určité situace nepominutelným dědicem, viz art. 914-1 Code 

civil), když může být jednoduchým a neodůvodněným prohlášením zemřelého manžela 

z dědického práva zcela vyloučen (§ 1649 odst. 2 OZ) a pak mu může zůstat leda základní 

vybavení domácnosti (§ 1667 OZ). 97  

Nyní se konečně dostáváme k procesní stránce související s udělením pokynů 

zemřelým manželem. Tyto pokyny ve výše uvedených ilustračních extrémech budou při 

zhoršených rodinných vztazích více vyhovovat buď pozůstalému manželovi, anebo 

(nepominutelným) dědicům zůstavitele, a lze hovořit o tom, že ohledně jejich platnosti 

mezi účastníky vznikl spor. 98 Je tedy nutné ujasnit si, jaké možnosti obrany jejich názoru 

jim právo dává, neboť notář je jimi vázán (viz § 162 ZŘS, podrobněji níže).  

Udělení pokynů je bezpochyby jednostranným právním jednáním týkajícím se 

SJM, které nelze považovat za běžné (§ 714 odst. 1 OZ), přičemž zákon k takovým 

 
96 Neuvažujme možnost zúžení nebo zrušení a vypořádání SJM, byť se jedná o řešení uvedené situace zcela 

de lege artis bez vymýšlení nových cest k dosažení téhož cíle, neboť důvody pro jejich nevyužití jsou velmi 

různorodé.  
97 Základní vybavení domácnosti tvoří pouze movité věci, které jsou naprosto nezbytné k jejímu chodu, 

tzn. vybavení ložnice, kuchyně, koupelny a toalety. Vybavení obývacího pokoje a další se do něj již neřadí. 

Viz DZ NOZ, s. 415-416.  
98 K jeho zařazení v kategorizaci sporných otázek viz níže kapitola 2.1.1.  
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jednáním vyžaduje souhlas druhého manžela. 99  Není-li souhlas dán, je pozůstalému 

manželovi explicitně umožněno domáhat se neplatnosti takového právního jednání (§ 714 

odst. 2 ve spojení s § 586 odst. 1 OZ). 100, 101  

Postavení (nepominutelných) dědiců je v porovnání s manželem slabší, protože 

jak bylo výše uvedeno, jednak nemají nárok na to, aby jim zůstavitel něco zanechal, ale 

pouze na podíl z toho, co zanechal, ale zejména proto, že se ještě za života zůstavitele na 

majetku, který podléhá jeho pokynům, narozdíl od pozůstalého manžela nijak vlastnicky 

nepodíleli. Jako osoby, jejichž majetková sféra je pokyny dotčená pouze potenciálně, se 

budou muset domáhat jejich neplatnosti s argumentací poukazující na rozpor s dobrými 

mravy (§ 580 odst. 1 OZ), ať již budou dědici zůstavitele, či nikoli.  

Jako osobě s právním vzděláním [§ 7 odst. 1 písm. b) notářského řádu] může být 

potenciál relativní neplatnosti pokynů zřejmý pouze soudnímu komisaři a nikoli 

účastníkům. 102 Pak vyvstává další důležitá otázka, a to, zda a případně jak intenzivně má 

 
99 Byť vypořádání SJM je se zánikem manželství nevyhnutelné, nejedná se o běžnou záležitost, protože 

kritérium běžnosti určuje především hodnota předmětu právního jednání.  
100 Lze se také setkat s názorem [viz ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: 

komentář. Svazek IV. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019-. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-

7598-412-8, s. 638, (dále také jako „ŠVESTKA, Občanský zákoník komentář svazek IV“)], že dovolání se 

neplatnosti v tomto případě možné není. S tímto názorem nelze souhlasit mj. proto, že zde byl založen 

zásadně nepřípustný rozdíl v ochraně osoby, jejíž majetková sféra může být tímto jednáním negativně 

dotčena. V případě, kdy by manžel zcizil majetek ze společného jmění inter vivos, druhý manžel by 

zákonné ochrany v požadavku udělení souhlasu a možnosti dovolat se neplatnosti požíval, zatímco 

v případě právního jednání mortis causa, kterým takové pokyny jsou, by mu byla tato možnost odepřena, 

byť by výsledný dopad tohoto právního jednání na majetek druhého manžela byl identický – SJM by se bez 

jeho vůle a v rozporu s ní zmenšilo či zcela vyprázdnilo.  
101 Nikoli bezpečně zodpovězenou otázkou zůstává, zda k neplatnosti pokynů (a tedy i jejich ignorování ze 

strany soudního komisaře) postačí uplatnění námitky neplatnosti vůči dědicům (relativní neplatnost přímá), 

nebo je nutné požádat o vyslovení neplatnosti soud. Odborná veřejnost není v tomto směru zajedno, např. 

doc. Hendrychová má za to, že je nutné vyslovit neplatnost soudem, s čímž nesouhlasí např. JUDr. Čech, 

prof. Tichý nebo JUDr. Spáčil. V rámci této práce se přikloníme k druhému z uvedených výkladů, který 

má přesvědčivější argumentaci (navíc podepřenou absencí zákonného požadavku na formu námitky 

neplatnosti) než čistě gramatický výklad a který je navíc z hlediska účastníků soukromoprávních vztahů 

méně formální, tj. nevyžadující ingerenci orgánu veřejné moci, která by měla přicházet až v krajních 

situacích, čili bližší a více vyhovující koncepci soukromého práva. Viz ČECH, Petr. Jak relativní je 

neplatnost v novém občanském zákoníku? 2014. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: 

http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-

novem-obcanskem-zakoniku.pdf, dále ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský 

zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-

369-2, s. 1477, 1479. Tato otázka samozřejmě padá v momentu, kdy dědici s námitkou souhlasí, ale soudní 

komisař musí zaujmout jasný postoj i za situace, kdy námitka neplatnosti narazila na jejich odpor. Pak 

notáři nezbývá než rozhodnout a doufat, že jeho právní názor u odvolací a nejspíše také u dovolacího soudu 

(neboť tato otázka patrně nebyla za nové právní úpravy Nejvyšším soudem dosud řešena, viz § 237 o.s.ř.) 

obstojí.  
102 Samozřejmě může být dána i neplatnost absolutní, ke které notář přihlédne ex offo (§ 588 OZ).  

http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-novem-obcanskem-zakoniku.pdf
http://www.glatzova.com/files/download/glatzova-newsletter-legal-news-jak-relativni-je-neplatnost-v-novem-obcanskem-zakoniku.pdf
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soudní komisař na možnost dovolat se neplatnosti dotčené osoby upozornit nebo je o nich 

poučit. Na jednu stranu je řízení o pozůstalosti ovládáno vyšetřovací zásadou a zásadou 

materiální pravdy (§ 20 odst. 1 a § 21 ZŘS), na druhou stranu je nutné za všech okolností 

dodržovat zásadu rovnosti účastníků a rovněž vystupovat tak, aby nebyly pochybnosti o 

případné podjatosti soudního komisaře (§ 14 a násl o.s.ř.). Při jejich vzájemném 

porovnání je nutné dojít k závěru, že postup notáře, kterým by někoho poučil o možnosti 

domáhat se relativní neplatnosti těchto pokynů, je nepřípustný. 103  

Dojde-li k uplatnění námitky relativní neplatnosti z iniciativy kterékoli osoby a 

budou-li s ní ty zbývající souhlasit, pokyny zemřelého manžela jsou z pohledu práva 

odklizeny mezi neplatná právní jednání a soudní komisař s nimi pracovat nebude.  

Komplikovanější situace je v případě, kdy namítající osoba předloží 

nepřesvědčivou argumentaci nebo jsou ostatní osoby zarytě přesvědčené o své pravdě a 

se vznesenou námitkou nesouhlasí. Pokyny se sice také stávají neplatnými, ovšem není 

vyloučena možnost, že se nesouhlasící strana nebude domáhat soudního určení na 

platnosti takových pokynů. 104  Z hlediska pozůstalostního řízení by samozřejmě bylo 

ideální, kdyby neformálně zasáhl notář a pokusil se dovést účastníky k smírnému řešení 

ještě před protokolací vznesení námitky. Namítající osoba by mohla být věcnou a kvalitní 

argumentací přesvědčena, že neplatnost dána není, zatímco osoba původně námitce 

odporující by ji mohla uznat za přiléhavou a správnou, nicméně nelze osobě notáře 

přisuzovat větší roli, než je vymezená zákonem, a upírat účastníkům jakákoli jejich práva, 

navíc by se tím notář mohl vystavit uplatnění námitky podjatosti (§ 14 a násl. o.s.ř.). 

 
103 Dochází zde ke kolizi zásady vyšetřovací a zásady materiální pravdy se zásadou rovnosti účastníků, 

přičemž není možné rezignovat na důslednou aplikaci žádné z nich. Je nezbytné všechny zásady porovnat 

a učinit závěr, které z nich a v jakém rozsahu dáme v takovém případě přednost. Zásada materiální pravdy 

vyžaduje, aby soud objasnil skutkový stav tak, aby se co nejvíce blížil pravdivé realitě, zákon pak v souladu 

se zásadou vyšetřovací za tím účelem soudu odstraňuje formální překážky. Na druhé straně stojí zásada 

rovnosti účastníků, která znamená, že všichni jsou si před soudem rovni, musejí být stejně poučeni a dány 

jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv (čl. 96 odst. 1 Ústavy, čl. 37 odst. 3 LZPS a § 18 o.s.ř., blíže 

také nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. III.ÚS 202/03). Soudní komisař nezastupuje zájmy 

ani jednoho z účastníků, soukromé právo je ovládáno zásadou vigilantibus iura scripta sunt, jedná se o 

„pouze“ relativní neplatnost, a navíc by se jednalo o poučení nad rámec jeho zákonných povinností 

v pozůstalostním řízení (srov. např. § 5 o.s.ř. a § 164 odst. 1 nebo § 170 odst. 1 ZŘS).  
104 Soudní praxe vyžaduje, aby bylo primárně žalováno na plnění, je-li to možné, a až potom žalovat na 

určení (§ 80 o.s.ř.). V opačném případě by nebyl dán naléhavý zájem na takovém určení a žaloba by byla 

zamítnuta. Žaloba na plnění v případě pokynů zemřelého manžela ale není možná, protože o vypořádání 

majetku v SJM při zániku manželství smrtí má zásadně rozhodovat soud v řízení o pozůstalosti a výsledek 

sporu o pokyny může mít vliv na rozsah pozůstalosti, na nějž jsou navázány další práva a povinnost 

(výpočet povinného dílu, odměna notáře, předlužení pozůstalosti apod.).  
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Nesouhlasné názory ohledně námitky pak musí notář zohlednit ve svém dalším postupu, 

kdy se jako nejvhodnější jeví přerušit řízení do doby, než bude o určovací žalobě podané 

osobou, jíž byly námitky neplatnosti adresovány, pravomocně rozhodnuto [§ 109 odst. 1 

písm. b) a § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř.].  

Pokud nikdo neuplatní námitku relativní neplatnosti pokynů pro vypořádání SJM, 

pokyny se při něm budou muset určitým způsobem reflektovat, přičemž bude záležet na 

tom, jestli dojde k vypořádání dohodou, nebo autoritativním rozhodnutím soudního 

komisaře.  

Schyluje-li se k uzavření dohody pozůstalého manžela s dědici o vypořádání SJM, 

které je navíc v souladu s pokyny zemřelého manžela, ingerence soudního komisaře by 

měla být zásadně nepřípustná a ten by měl dohodu „formálně posvětit“, byť by byla pro 

některého z jejích přímých účastníků majetkově neprospěšná. 105  

Nelze ovšem zapomínat na osoby, které mohou být v důsledku vypořádání SJM 

dotčené na svých právech, aniž by měly reálnou možnost jej ovlivnit. Těmito dotčenými 

osobami jsou nepominutelní dědicové, kteří nedědí, protože čím méně majetku připadne 

v rámci vypořádání do pozůstalosti, tím menší bude základna pro výpočet jejich 

povinného dílu, a ochranu jim tedy musí poskytnout právě soudní komisař, jehož pozice 

ovšem není vždy zcela jednoduchá. První problém je při existenci pokynů, druhý pokyn 

při rozdílných tvrzeních ohledně zásad rozhodných pro vypořádání SJM.  

Na úvod je třeba uvést, že vypořádání SJM v pozůstalosti má striktně daná 

pravidla (§ 764 OZ a § 162 ZŘS). Podle těchto pravidel musí notář postupovat tak, že 

buď 1) schválí dohodu, není-li v rozporu se zákonem a případně udělenými pokyny, nebo 

2) sám autoritativně rozhodně, přičemž nejprve a) rozhodne podle specifického režimu, 

 
105 Opačný názor je uveden např. v MACKOVÁ, Komentář k ZŘS, s. 303, podle kterého by soud neměl 

schválit dohodu o vypořádání SJM, dojde-li k závěru, že při respektování pokynů zůstavitele poškozuje 

pozůstalého manžela a dědice. Ovšem je potřeba mít na paměti, že uplatnění námitky relativní neplatnosti 

je jako soukromoprávní úkon zcela v rukách těch, kdo ji mohou jako prostředek ochrany svých zájmů 

vznést, což jsou, jak uvedeno výše, všechny pokyny dotčené osoby, a soud nemůže účastníkům řízení 

vnucovat své spravedlivé vnímání světa, nestojí-li o něj, tedy pokud dobrovolně jednali nebo nejednali ve 

svůj neprospěch a není zde dán opačný veřejný zájem (srov. § 588 OZ). Navíc notáři není z jeho pozice 

umožněno tyto pokyny, které jsou projevem autonomie vůle zůstavitele, ignorovat a sám se jimi musí řídit 

(viz níže).  
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který mezi sebou manželé sjednali106, a podle pokynů, a až v případě jejich absence b) 

vypořádá SJM podle zásad uvedených v OZ (viz níže). Zákon notáři neumožňuje, aby se 

od této posloupnosti odchýlil a zároveň ani to, aby ignoroval specifický majetkový režim 

manželů nebo pokyny pro vypořádání SJM. 107 Z uvedeného tedy vyplývá, že by mělo 

být přípustné, aby podle specifického majetkového režimu nebo pokynů do pozůstalosti 

připadlo méně než jedna polovina SJM, byť se tím základna pro výpočet povinného dílu 

sníží. 108  

Není-li specifický majetkový režim ani pokyny, soudní komisař postupuje podle 

zásad uvedených v OZ (§ 742 OZ)109, přičemž skutková tvrzení významná pro tento 

způsob vypořádání mohou být mezi účastníky sporná. 110 Bohužel pro tuto situaci zákon 

 
106 Specifický majetkový režim může spočívat v režimu založeném rozhodnutím soudu (§ 724 a násl. OZ), 

smluveném režimu oddělených jmění, rozšíření SJM, zúžení SJM nebo vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku 

manželství (§ 716 a násl. OZ), případně předem učiněné dohody o vypořádání SJM (§ 738 odst. 1 OZ, viz 

níže).  
107 OZ výslovně zakotvuje mj. možnost manželů dohodnout se na vypořádání zaniklého SJM předem (§ 

738 odst. 1 OZ). Za života manželů je sice možné reagovat na změnu majetkových práv a povinností a 

ošetřit je do budoucna podle subjektivní potřeby manželů a dle jejich názoru spravedlivě, ovšem nelze 

porušit právní jistotu manželů, kterou si dodali uzavřením dohody, jen proto, že byla účinná po dlouhou 

dobu a ve svém důsledku snižuje základnu pro výpočet povinného dílu, navíc za situace, kdy zákon 

nevyžaduje, aby rodiče svým potomkům zanechali majetkovou hodnotu v určité výši (viz výše). Proto, 

pokud si např. manželé, kteří mají z předchozích sňatků každý své vlastní děti, dohodli, že část SJM 

v podobě nemovitosti (nebo i celé SJM), o které si dříve rozšířili SJM, po jeho zániku ať mortis causa nebo 

rozvodem, připadla tomu manželovi, který ji do SJM „přinesl“, nelze mluvit o krácení práv 

nepominutelných dědiců. Totéž platí o vzniku SJM ke dni zániku manželství, kdy manželé v dohodě určí, 

že se součástí SJM nestávají žádné dluhy, ale pouze aktiva. Vedle právní jistoty by odchýlením se notáře 

od pokynů došlo také k porušení zásady autonomie vůle a její nerovnoměrné aplikaci na právní jednání 

zůstavitele mortis causa. V situaci, kdy zůstavitel pořídí závěť a výslovně neumožní dohodu dědiců o jiné 

výši dědických podílů (§ 1693 odst. 2 OZ) nebo jiném rozdělení pozůstalosti (§ 1694 odst. 1 OZ), se 

dědictví potvrzuje nebo se rozděluje pozůstalost podle této závěti, tedy se zcela respektuje vůle zůstavitele. 

Byť částečným ignorováním pokynů by byl tento respekt k vůli zůstavitele obsažené v obdobném právním 

jednání narušen zásahem veřejné moci, který je zásadně nepřípustný (§ 1 odst. 1 věta druhá OZ) a na kterém 

není žádný veřejný zájem (dotčené osoby mají možnosti obrany, viz výše). Konečně, notář se nemůže 

odchýlit ani od smlouvy o manželském majetkovém režimu, ani nemůže chválit dohodu v rozporu s ní, 

není tedy důvod připuštění opačného postupu ohledně pokynů.  
108 Zároveň je otázkou, zda toto lze považovat za krácení jejich práv. Jak výše uvedeno, zůstavitel nemusí 

za života jednat tak, aby nepominutelným dědicům něco zanechal (srov. postavení smluvního dědice a 

možnost domáhání se neúčinnosti jednání, kterým pořizovatel porušuje dědickou smlouvu). Zůstavitel 

může všechen svůj majetek za života zcizit a jeho potomci, je-li zůstavitel duševně zdráv, tomu pouze 

z pozice nepominutelných dědiců nemohou nijak zabránit (tím není dotčena při naplnění daných podmínek 

možnost domáhat se relativní neúčinnosti nebo neplatnosti).  
109 Zde bude použitelná i judikatura z předchozí právní úpravy, neboť byla v mnohém převzata. Např. je 

nadále použitelný závěr soudů, že není dán důvod k disparitě podílů jednotlivých manželů jenom proto, že 

jeden se staral o rodinnou domácnost a věnoval se péči o děti, zatímco druhý manžel se věnoval ekonomické 

činnosti zajišťují chod rodiny ze stránky finanční (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2005, sp. 

zn. 22 Cdo 1821/2004, a ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. 22 Cdo 656/2010).  
110  Sporné právní otázky si samozřejmě notář posoudí sám i bez speciální úpravy a podle toho také 

rozhodně.  
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nezakotvuje speciální ad hoc pravidla pro jejich vyřešení, jako tomu činí např. u sporu o 

dědické právo, spor o rozsah aktiv a pasiv pozůstalosti nebo SJM. 111 Bude tedy nutné 

postupovat podle subsidiárně použitelné úpravy v o.s.ř. a provést přiměřené dokazování 

ohledně těchto tvrzení (§ 121 a násl. o.s.ř. a § 21 ZŘS). 112  

Lze tedy uzavřít, že nepominutelný dědic bezpochyby může být dotčen na svých 

právech, ale pouze dohodou, kterou uzavírá okruh osob, ve kterém on sám nefiguruje, 

protože jinak by měl blokační hlas při jejím uzavírání. 113 Nastíněná situace je ovšem 

pouze teoretická, neboť soudní komisař by takovou dohodu neměl schválit a měl namísto 

ní autoritativně rozhodnout o vypořádání SJM podle specifického majetkového režimu 

manželů a případných pokynů, jinak podle zásad uvedených v OZ.  

Rozsah SJM a určení, zda je konkrétní položka aktiv či pasiv jeho součástí, se 

bude samozřejmě odvíjet od manželského majetkového režimu a právních jednání 

učiněných v průběhu trvání manželství. Ovšem i zde mohou vzniknout sporné otázky, jak 

skutkové, tak právní, neboť zájmy pozůstalého manžela a dědiců mohou být v kolizi. 

Pozůstalý manžel může tvrdit, že určitý majetek nespadá do SJM a je jeho výlučným 

vlastnictvím nebo že není výlučným vlastnictvím zemřelého, ale je součástí SJM, 

dědicové mohou naopak tvrdit, že spadá do SJM nebo dokonce do výlučného zemřelého 

manžela, ti všichni samozřejmě s úmyslem zařídit, aby jim po vypořádání SJM, které 

vždy předchází zjištění rozsahu pozůstalostního jmění, zůstalo maximum majetku a 

minimum dluhů.  

Případy, kdy je sporná pouze právní kvalifikace a na skutkovém základu panuje 

shoda, nepředstavují pro soudního komisaře větší komplikaci, jelikož si může a musí 

pouze on sám posoudit, zda dotyčná věc je či není součástí SJM. 114 Samozřejmostí je 

možnost přezkumu jeho posouzení v rámci řízení o opravných prostředcích.  

 
111  Historická zkušenost, podle které jsou některé spory velmi složité a časově náročné, a povaha 

pozůstalostního řízení jako nesporného, které není na rozsáhlé dokazování vhodné, vedly k tomu, že jsou 

tyto spory vyčleněny do sporného civilního procesu.  
112 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3326/2013.  
113 Všechny dohody v řízení musí být jednomyslné, zákon nikde většinové hlasování nepřipouští.  
114 Uvedené lze ilustrovat na situaci, kdy pozůstalý manžel i dědicové shodně tvrdí, že určitá věc je součástí 

SJM, byť tomu tak z pohledu práva není. Motivace je evidentní – čím více v SJM, tím méně v pozůstalosti 

a tím menší odměna notáře, blíže viz předchozí podkapitola. Shodné tvrzení, že určitá věc je ve výlučném 

vlastnictví zůstavitele, které je v rozporu se skutečností, není v praxi příliš časté, neboť by účastníkům 
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Avšak rozdílná skutková tvrzení mající vliv na posouzení, zda je věc či dluh ve 

společném jmění manželů (např. kvůli tvrzenému převodu věci nebo vzniku dluhu ještě 

před uzavřením manželství nebo způsobem nezavazujícím pozůstalého manžela), už 

soudní komisař není oprávněn řešit, protože zákon stanoví, že se k takovému majetku při 

vypořádání SJM nepřihlíží (§ 162 odst. 2 věta druhá ZŘS). Zákon zde blíže postup a 

poučovací povinnost soudního komisaře nerozvádí (srov. § 170 ZŘS), takže notář se bude 

muset v protokolu z jednání omezit na zjištění spornosti majetku nebo dluhu s tím, že se 

k němu v rámci řízení do odstranění spornosti nebude přihlížet. O dalším postupu, že 

musí být podána žaloba podle § 189 odst. 1 ZŘS, kterou se bude žalobce domáhat určení, 

že konkrétní majetek je nebo není součástí SJM, již notář nikoho poučovat nesmí. 

Účastníky takového řízení budou vždy všichni dědicové, jinak by byla žaloba zamítnuta 

pro nedostatek věcné legitimace, žalovanou pak bude osoba nárokující si sporný majetek 

(manžel, dědic nebo osoba mimo okruh dědiců).  

Zpravidla bude spornost majetku odstraněna až po právní moci usnesení o 

dědictví, jelikož není důvod na její vyřešení čekat a přerušovat řízení 115 , proto po 

rozhodnutí soudu nebo dohodě účastníků o tom, že majetek nebo dluh tvoří součást SJM, 

dojde k dodatečnému projednání pozůstalosti podle pravidel § 192 ZŘS a násl. Bude-li 

spornost odstraněna dříve, vypořádá se tento majetek dodatečně (§ 162 odst. 3 ZŘS).  

V rámci této části práce je také nutné zmínit spíše méně často se vyskytující 

situaci, kdy zůstavitel zemře se zaniklým, avšak dosud nevypořádaným SJM, nejčastěji 

proto, že se na nějakou jeho část zapomnělo. Z pohledu dědického řízení je důležité, že 

se do aktiv pozůstalosti v takovém případě zahrne abstraktní právo na vypořádání 

zaniklého SJM (§ 163 ZŘS) a oceněného polovinou čisté hodnoty SJM, do jehož naplnění 

pravomocným rozhodnutím soudu o vypořádání SJM o tom, jaké majetkové hodnoty 

náleží do dědictví po zemřelém manželovi, bude řízení o pozůstalosti přerušeno. Pro 

případ, že by od zániku manželství skončeného jinak než smrtí uplynula tříletá lhůta pro 

vypořádání SJM, nastupuje nevyvratitelná domněnka, že pozůstalému manželovi a 

dědicům zemřelého manžela náleží stejný podíl na celém SJM, kromě hmotných 

 
přineslo reálnou výhodu pouze v případě, kdy by součástí SJM byl dluh, kterého by chtěli dědicové 

pozůstalého manžela zbavit a nesli odpovědnost za jeho splnění místo něj.  
115 Srov. se sporem o dědické právo uvedeným níže, dále k tomu např. usnesení Krajského soudu v Brně ze 

dne 2. 12. 1996, sp. zn. 18 Co 402/95.  
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movitých věcí náležejících tomu, kdo je výlučně pro svou potřebu užívá (§ 741 OZ), což 

soudní komisař zohlední v seznamu aktiv a pasiv pozůstalosti. 116 V této souvislosti lze 

zmínit i zajímavý závěr Nejvyššího soudu o tom, že řízení o vypořádání SJM se může a 

má dokončit přednostně, a to s těmi účastníky pozůstalostního řízení, jimž svědčí dědické 

právo, nikoli s těmi, jimž již bylo nabytí dědictví po zůstaviteli potvrzeno. Tento 

konstrukt odchylující se od procesního nástupnictví v tom, že vstoupení do práv a 

povinností zůstavitele nebylo dosud soudem aprobováno, byť se tak v rámci dědického 

práva děje zpětně k datu úmrtí zůstavitele, zabraňuje situaci, kdy by řízení o vypořádání 

SJM čekalo na pravomocné usnesení o dědictví, které ovšem nemůže být vydáno, protože 

mu musí předcházet vypořádání SJM, které ale soudní komisař není oprávněn řešit, neboť 

SJM zaniklo jinak než smrtí jednoho z manželů. 117  

 

1.3.6. OCHRANA DĚDICŮ  

Rekodifikace s sebou přinesla také jednu novinku, která mezi veřejností způsobila 

téměř výhradně negativní reakce, a to neomezenou odpovědnost dědiců za dluhy 

zůstavitele (§ 1704 OZ). 118 Předchozí právní úprava totiž odlišně stanovila, že „[d]ědic 

odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem 

zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí.“. 119 

Neodmítnutí dědictví proto neprovázaly tak silné obavy jako nyní, protože majetková 

sféra dědiců se v nejhorším případě nijak přímo nezměnila. V současné době toto 

privilegium zůstalo pouze státu v případě tzv. odúmrti (viz níže).  

Hrazení dluhů v plném rozsahu je však pouze základním východiskem, jelikož 

zákon dává dědicům, kteří dědictví neodmítli, možnost uplatnit tzv. výhradu soupisu 

pozůstalosti. 120 O právu uplatnit výhradu soupisu musí být dědicové vyrozuměni, což 

následuje zpravidla bezprostředně poté, co jsou při jednání dědici vyrozuměni o svém 

 
116 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 33 Cdo 1976/2016, který je použitelný 

i za současné fakticky nezměněné právní úpravy, dále ŠVESTKA, Občanský zákoník komentář svazek IV., 

s. 646.  
117 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. 22 Cdo 596/2019.  
118 Tímto krokem byl zcela naplněn princip univerzální sukcese zakotvený v římském právu. Proti němu 

dosud uplatňovaná omezená odpovědnost za dluhy, která vycházela z pojetí, že dluhy jsou břemena tížící 

pouze pozůstalost, byla opuštěna. Viz TILSCH, Dědické právo rakouské, s. 31.  
119 § 470 OZ64.  
120 § 1674 a násl. OZ.  
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dědickém právu vyhlášením usnesení a do protokolu se vyjádřili, že dědictví neodmítají, 

případně jsou jim obě vyrozumění doručena společně. 121 Ze strany soudního komisaře 

musí být všem vyrozumívaným dáno poučení o účincích (ne)uplatnění výhrady, jakým 

způsobem a v jaké lhůtě má být uplatněna atd. 122  

Při rozmýšlení, zda výhradu soupisu uplatnit či neuplatnit, by měl soudní komisař 

poskytnout pomocnou ruku a na základě dosavadního obsahu spisu odhadnout, zda 

uplatnění výhrady raději preventivně doporučí, nebo zda rozhodnutí nechá zcela na 

dědicích. 123  

Již samotný název napovídá, že podstatou je vytvoření seznamu jednotlivých 

položek s uvedením jejich ocenění. Formálně nejpřísnější způsob představuje soupis na 

místě samém, a to podle umístění pozůstalosti, tedy nejčastěji podle nemovitého majetku 

zůstavitele (§ 1684 a násl. OZ a § 177-179 ZŘS). V odůvodněných případech může být 

nahrazen seznamem pozůstalostního majetku vyhotoveného správcem pozůstalosti (§ 

1687 odst. 1 OZ), v jednoduchých případech dokonce pouhým společným prohlášením 

dědiců o pozůstalostním majetku (§ 1687 odst. 2 OZ). 124  

Při uplatnění výhrady soupisu je tedy odpovědnost za dluhy zůstavitele limitována 

výši aktiv pozůstalosti a k uspokojování věřitelů by mělo dojít stejným způsobem jako 

při likvidaci pozůstalosti. 125, 126  

 
121  Doručování usnesení s vyrozuměním o dědickém právu má ovšem přísnější pravidla spočívající 

v nemožnosti doručit jej tzv. „fikcí“, protože dle § 126 odst. 2 ZŘS je v tomto případě náhradní doručení 

(tzv. fikcí) vyloučeno.  
122 Toto poučení o hmotněprávních důsledcích je dáváno sice nad rámec § 5 o.s.ř., ale je notáři výslovně 

uloženo zákonem.  
123 Osobní názor notáře, že on by výhradu soupisu uplatnil, např. proto, že již přišla přihláška pohledávky 

od „nestandardního věřitele“ nebo pro neznalost osobních poměrů a ekonomické situace zůstavitele 

vyplývající z neudržování kontaktu s ním, nelze považovat za porušení jeho povinností jako soudního 

komisaře. Zmíněných nestandardních věřitelů by ale mělo díky zákonu č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 

úvěru, v průběhu času ubývat.  
124  Při soupisu pozůstalosti musí soudní komisař dbát také o práva (potenciálních) věřitelů, zejména 

poučením účastníků o povinnosti vypovídat pravdu a nic nezamlčovat (§ 131 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 1 

odst. 3 ZŘS), a při stanovování obvyklé hodnoty pozůstalosti, aby skutečně odpovídala její reálné hodnotě 

(viz podkapitola 1.3.3.).  
125 Způsob uspokojování věřitelů při projednání předlužené pozůstalosti mimo likvidaci explicitně upraven 

není, ale uspokojování jako při nařízené likvidaci se dovozuje ze znění § 1713 OZ.  
126  Jedním z řešení předlužení pozůstalosti bylo přenechání pozůstalosti věřitelům k uspokojení jejich 

pohledávek (§ 471 OZ64, § 175p o.s.ř. ve znění do 31. 12. 2013), které ovšem nebylo do nové právní úpravy 

převzato, byť s ním DZ NOZ počítala (s. 427) a i za současné koncepce odpovědnosti za dluhy by našla 

své uplatnění. Fakticky sice je i nadále možné pozůstalost věřitelům přenechat, ovšem nejedná se o příliš 
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Výhrada soupisu funguje také jako automatická ochrana určitých osob 

v případech, kdy je nutné ex offo soupis nařídit. Jedná se o případy, kdy se v řízení 

objevuje osoba neznámá, nepřítomná, ne zcela svéprávná, veřejně prospěšná či zřízená 

ve veřejném zájmu (tzv. osoba pod zvláštní ochranou), není-li jistý okruh dědiců, požádá-

li o soupis věřitel, nebo existuje-li pro soupis jiný vážný důvod (§ 1685 OZ). Účinky 

výhrady soupisu dále ex lege nastupují při tzv. odúmrti, kdy stát, jemuž takto připadlo 

dědictví, má vůči všem jiným osobám stejné postavení jako dědic, který výhradu soupisu 

uplatnil (§ 1634 odst. 2 OZ). 127 Konečně, je-li zůstavitelův dědic dlužníkem v úpadku 

řešeném oddlužením plněním splátkového kalendáře, má se za to, že uplatnil výhradu 

soupisu (§ 412 odst. 2 IZ). 128, 129  

Z pravidla hrazení dluhů do výše nabytého majetku ale existují i výjimky, a to 

v souvislosti s dalším institutem sloužícím ochraně dědiců – svoláním (konvokací) 

věřitelů (§ 1711 a násl. OZ a § 174 ZŘS). Využije-li se, pak je skutečně odpovědnost 

dědiců za dluhy limitovaná hodnotou aktiv pozůstalosti. Možnost jejího využití má 

preventivně motivovat věřitele k tomu, aby své pohledávky oznamovali co nejdříve, 

místo toho, aby s nadějí neuplatnění výhrady soupisu dědici pro domnělou bezdlužnost 

zůstavitele vyčkávali rok či dva, a poté požádali o jejich úhradu. Konvokací se proti 

takovému případu dědicové brání, protože vyčerpá-li se pozůstalosti uhrazením 

přihlášených pohledávek, další se hradit nemusí. Přičemž nyní přicházejí na řadu výjimky 

z pravidla odpovědnosti za dluhy omezené výší aktiv v důsledky uplatnění práva výhrady 

soupisu. Při nevyužití konvokace a vyčerpání pozůstalosti uhrazením známých 

pohledávek musí dědicové (částečně) uhradit i ty, o kterých dosud nevěděli (§ 1713 OZ). 

130 Výjimka, tedy hrazení dluhů zůstavitele nad rámec aktiv pozůstalosti, je zakotvena i 

 
praktický a hladký postup (viz ŠEŠINA, Martin. Urychlení likvidace pozůstalosti. Ad Notam, 2015, č. 2, s. 

8, ISSN 1211-0558).  
127 Z uvedené formulace je možné dovodit, že stát prostřednictvím pracovníka Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových nemusí výhradu soupisu uplatnit, aby hradil dluhy zůstavitele pouze do výše 

nabytého majetku, zákon mu ochranu přiznává bez ohledu na výslovné uplatnění výhrady.  
128 Výchozí a pochopitelnou myšlenkou je ochrana práv přihlášených věřitelů vyplývající z podstaty a zásad 

insolvenčního řízení, na druhou stranu je zde oproti ostatním účastníkům řízení dědic-dlužník naprosto 

bezprecedentně favorizován, a to jen pro svou předchozí ekonomickou nezodpovědnost. Tato nerovnováha 

může být odstraněna pouze tak, že i ostatní dědici výhradu soupisu výslovně uplatní. O důsledcích 

(ne)uplatnění musí být dědicové poučeni (viz výše) a varianty odpovědnosti za dluhy, kdy někdo uplatnil 

a jiný nikoli, jim musí být vysvětleny.  
129 Uvedená formulace je problematická, neboť se používá pro vyvratitelnou domněnku, ta ale není v tomto 

případě vůbec vhodná.  
130 V uvedeném ustanovení se vyskytla zřejmá legislativní chyba, když je nesprávně odkazováno na § 1692 

OZ, přičemž správně má být § 1706 OZ. Zároveň je velmi nápomocno, neboť podle něj lze dovodit, že 
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pro případ, kdy při využití konvokace dědic o ve lhůtě nepřihlášené pohledávce věděl 

nebo byla-li zajištěna věcným právem (§ 1712 OZ).  

Dalšími instituty, které je možné za účelem ochrany dědiců využít jsou nařízení 

závěry pozůstalosti (§ 1682 a násl. OZ a § 149 ZŘS), zákazu výplaty z účtu nebo vkladní 

knížky zůstavitele (§ 150 ZŘS) nebo plnění dlužníků zůstavitele na jeho pohledávky za 

nimi (§ 151 ZŘS).  

Obecně kladený velký důraz na ochranu nezletilých se prakticky projevuje i 

v pozůstalostním řízení, zejména prostřednictvím omezení z občanského zákoníku, podle 

kterých je nutné udělit souhlas soudu mj. k zatěžování majetku jako celku nebo jeho 

nikoli nepodstatné části a k nabývání dědictví nebo odkazu nikoli zanedbatelné 

majetkové hodnoty, nebo jeho odmítnutí (§ 898 OZ).  

V praxi není počet situací vyžadujících tento souhlas převažující, neboť ne vždy 

v pozůstalostním řízení rodiče nebo opatrovník nezletilého právně jednají tak, že se přímo 

tímto jednáním nabývá dědictví. 131 Mezi ně se řadí např. odmítnutí dědictví nebo odkazu, 

dohoda o rozdělení pozůstalosti, o výši dědických podílů nebo o vypořádání SJM 

s pozůstalým manželem, vzdání se dědictví. 132  

Souhlasu soudu nebude třeba ani k autoritativnímu vypořádání SJM podle zásad 

uvedených v OZ, protože tam má o práva nezletilých dbát soudní komisař, navíc takové 

vypořádání bude zpravidla rovnoměrné nebo ve prospěch jednoho z manželů vychýlené 

pouze nepatrně (viz § 764 odst. 1 a § 742 OZ). 133  

Posledním významným institutem, který lze označit za prostředek ochrany práv 

dědiců je tzv. žaloba oprávněného dědice (§ 189 odst. 2 ZŘS). Právo podat ji zákon 

 
dluhy zůstavitele se při uplatnění výhrady soupisu mají hradit stejným (a dle názoru zákonodárce také 

spravedlivým) způsobem, jako při likvidaci pozůstalosti.  
131 Není potřeba souhlas při nabývání odkazu, neodmítnutí dědictví, rozdělení pozůstalosti podle nařízení 

zůstavitele, určení třetí osoby nebo na žádost všech dědiců, potvrzení nabytí dědictví podle dědických 

podílů. K tomu blíže SVOBODA, KLIČKA, Dědické právo v praxi, s. 278, 279.  
132 V případě dohody o vypořádání SJM je nutné na souhlasu soudu trvat, neboť dohodou zvýhodňující 

pozůstalého manžela se snižuje rozsah pozůstalosti, ke které mají nezletilí dědické právo, a jedná se tedy o 

právní jednání týkající se budoucí (byť nejistého, protože dítě může být např. vyděděno nebo může být 

nařízena likvidace pozůstalosti) jmění dítěte.  
133 Na uvedeném nemohou změnit nic ani případně pokyny zemřelého manžela pro vypořádání SJM, 

protože soudní komisař není oprávněn je přezkoumávat, vyjma reálné možnosti se jimi řídit (např. zda se 

netýkají majetku, který není v SJM), jinak je jimi vázán (viz § 162 odst. 2 ZŘS a podkapitola 1.3.5).  
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přiznává tomu, kdo nebyl účastníkem jako dědic v době vydání rozhodnutí o pozůstalosti 

a chce se domáhat svého dědického práva k pozůstalosti (nejčastěji vydání nebo vyklizení 

věci).  

Za předchozí právní úpravy bylo stanoveno, že právo podat tuto žalobu se 

promlčuje po třech letech ode dne právní moci usnesení, kterým bylo nabytí majetku 

potvrzeno (§ 101 a § 105 OZ64, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2009, sp. zn. 

21 Cdo 2559/2008). V současné době jsou její limity výrazně posunuty, neboť dědictví 

se nabývá smrtí zůstavitele, je tedy vlastnictvím oprávněného dědice a vlastnické právo 

se nepromlčuje (§ 614 OZ), žaloba tedy již nemůže být neúspěšná proto, že by se 

promlčelo právo k jejímu podání, ale pouze z důvodu, že nepravý dědic věc z pozůstalosti 

vydržel nebo došlo k promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení.  

 

1.3.7. OCHRANA VĚŘITELŮ  

Současná úprava odpovědnosti za dluhy zůstavitele se podstatně liší od té 

předchozí, když nově dluhy134 přechází na dědice zásadně v plném rozsahu (§ 1701 odst. 

1 a § 1704 OZ). Přestože důvodová zpráva mlčí, lze dovodit, že tuto koncepční změnu 

odůvodňují zásady vigilantibus iura scripta sunt, pacta sunt servanda (byť až právním 

nástupcem původního účastníka právního vztahu) a vyrovnání práv dědiců, kteří byli 

dřívější úpravou zvýhodněni, s právy věřitelů. Věřitelé budou muset umořit část svých 

pohledávek pouze v případě, kdy všichni dědicové uplatnili právo na výhradu soupisu, 

čímž dochází k částečnému zlepšení jejich postavení. 135  

Ochranu věřitelů dále zajišťuje institut odloučení pozůstalosti (separatio 

bonorum, § 1709 a § 1710 OZ). Využit může být v případě, kdy se věřitel zůstavitele 

obává předlužení dědice 136  a preventivně zamýšlí zabránit splynutí pozůstalosti 

 
134 Pouze dluhy způsobilé přechodu, tedy všechny kromě vázaných výlučně na osobu zůstavitele, ledaže 

byly uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci (viz § 1475 odst. 2 OZ).  
135 Výhradu nemusí uplatnit všichni dědicové najednou, takže ti, co ji neuplatnili, budou odpovídat za dluhy 

zůstavitele neomezeně.  
136 Toto předlužení nelze chápat pouze jako osvědčený úpadek podle IZ, ale obecně situaci, kdy věřitelé 

zůstavitele mohou být zkráceni nebo ohroženi na svých právech věřiteli dědice zůstavitele, např. v již 

vedeném exekučním řízením nebo proto, že dluhy dědice převyšují čistou hodnotu pozůstalosti.  



44 

s majetkem dlužníka, čímž by mohla být ohrožena dobytnost jeho pohledávky, a 

uspokojit se obdobným způsobem jako zástavní věřitel. 137  

Problematika odloučení pozůstalosti je v praxi řešena sporadicky, i kvůli jejím 

důsledkům pro věřitele, to ovšem neomlouvá stručnost zákonodárce přinášející mnoho 

neuspokojivě nebo zcela nezodpovězených otázek.  

Jako první lze uvést určení osoby spravující pozůstalost. Po rozhodnutí o 

odloučení pozůstalost jsou sice splněny minimálně dvě podmínky pro jmenování správce 

pozůstalosti [§ 157 odst. 1 písm. b) a c) ZŘS], je však nutné mít na paměti, že i přesto 

může dojít k potvrzení nabytí dědictví (§ 1709 odst. 2 OZ), čímž zároveň zaniká správa 

pozůstalosti [§ 188 písm. b) ZŘS] a dochází ke smísení majetku zůstavitele a dědice. Se 

souhlasem dědiců nebo soudu může správce pozůstalosti konat i nad rámec prosté správy 

pozůstalosti (§ 1679 odst. 2 OZ), tedy i hradit dluhy zůstavitele138, ale nelze očekávat, že 

soudní komisaři budou s pravomocným skončením řízení čekat na uspokojení 

pohledávek věřitelů zůstavitele, když se jedná o povinnost dědice vstoupivšího do jeho 

práv a povinností, a navíc ani nejde o postup v souladu se zásadou ekonomie řízení. Bude 

tedy záležet na konkrétních okolnostech jako je skladba dluhů zůstavitele, 

pozůstalostního majetku, ale i fáze řízení, ve které k návrhu na odloučení došlo, zda je 

správce pozůstalosti vhodný, či nikoli.  

Explicitně upravené není ani trvání odloučení a jeho skončení. Nicméně, protože 

jeho hlavním účelem je umožnit věřitelům uspokojení jejich pohledávek za zůstavitelem 

de facto tak, jako by nedošlo k jeho úmrtí, patrně se prosadí názor, že práva a povinnosti 

odloučením založená, tj. právo věřitelů uspokojení pohledávek výhradně 

z pozůstalostního majetku a s tím korespondující povinnost dědice, trvají až do zániku 

těchto pohledávek139, a to bez ohledu na pravomocné skončení řízení. Věřitelé se tedy 

mohou v promlčecí lhůtě svých pohledávek domáhat vydání exekučního titulu pro 

vymáhání jejich nedobrovolného splnění a dědic nesmí právně jednat tak, aby věřitelům 

toto právo jakkoli zmařil. Vzhledem k tomu, že pohledávky často nebudou vykonatelné 

 
137 Viz DZ ZŘS.  
138 Nejčastěji se tak stane, budou-li v aktivech pozůstalosti finanční prostředky, vyloučena ale není ani 

faktická náhrada opuštěného institutu přenechání pozůstalosti (§ 471 odst. 1 OZ64 a § 175p o.s.ř. ve znění 

do 31. 12. 2013), když bude správci umožněno právně jednat tak, že dojde k zániku pohledávky (novací a 

vydáním věcí, částečnou novací a částečnou dohodou, aj.).  
139 Viz ŠVESTKA, Občanský zákoník komentář svazek IV, s. 598.  
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(přiznané exekučním titulem), nepřichází ze strany věřitelů v úvahu možnost domáhat se 

relativní neúčinnosti právního jednání (§ 589 a násl. OZ), kterým by dědic jejich právo 

omezil nebo vyloučil, ale pouze možnost domáhat se neplatnosti takového právního 

jednání in fraudem creditoris pro rozpor s dobrými mravy (§ 580 OZ), případně podání 

návrhu na vydání předběžného opatření (§ 74 a násl. o.s.ř.). K zániku odloučení by mohlo 

dojít i pro odpadnutí skutečností, za kterých bylo nařízeno, tj. obavy z předlužení dědice. 

Nejenže by při absenci obavy z předlužení dědice ani nemohlo být odloučení nařízeno, 

ale ani by nebyl ze strany věřitelů rozumný důvod ho požadovat, když by majetek dědice 

nezatížený jeho vlastními dluhy mohl k úhradě dluhů zůstavitele postačovat.  

Na druhou stranu jisté je, že usnesení o odloučení pozůstalosti není meritorním 

rozhodnutím, nemusí ho tedy nutně vydávat vždy notář (srov. § 123 ZŘS), v návrhu na 

jeho vydání by měl věřitel doložit existenci své pohledávky a zároveň obavu z předlužení 

dědice. Za účelem prokázání těchto tvrzení by měl notář nařídit jednání a o návrhu 

rozhodnout až podle jeho výsledku (prokázání tvrzení věřitele ohledně existence 

pohledávky a předlužení dědice), přičemž bude zamítnut pouze pokud bude zřejmé, že 

obava není důvodná (§ 1709 odst. 2 OZ) a většinou mu bude vyhověno. 140 Byť úprava 

v OZ a ZŘS není zcela harmonická, lze i podle odborné literatury dojít k závěru, že je 

možné požádat o odloučení i jen části pozůstalosti. 141  

Pro přísné posuzování návrhu zde mnoho důvodů nebude, když věřitel 

(potenciálně) omezuje možnosti svého uspokojení a pro dědice, respektive jeho věřitele 

návrh negativní změnu jejich dosavadního právního postavení, natož zhoršení dobytnosti 

jejich pohledávek, neznamená, zvláště když navrhující věřitel ztratí možnost uspokojit 

své pohledávky z majetku dědice bez ohledu na to, zda došlo k uplatnění výhrady soupisu 

(§ 1710 OZ). Stejně tak to bude v případě, kdy je obava z předlužení pouze jednoho z více 

dědiců. Ti sice odpovídají společně a nerozdílně za zůstavitelovy dluhy (§ 1704 OZ) 

 
140 Totožně LAVICKÝ, Petr. Civilní proces. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Praktický komentář. ISBN 978-

80-7478-869-7, s. 326 (dále také jako „LAVICKÝ, Civilní proces“).  
141 Srov. § 1709 a 1710 OZ, § 152 odst. 1, 2 ZŘS, ŠVESTKA, Občanský zákoník komentář svazek IV, s. 

596, LAVICKÝ, Civilní proces, s. 326, SVOBODA, KLIČKA, Dědické právo v praxi, s. 230, nebo 

SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav HROMADA a kol. Zákon 

o zvláštních řízeních soudních: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony. 

ISBN 978-80-7400-297-7s. 306. K závěru, že je možné odloučit pouze část lze dojít vedle gramatického 

také logickým výkladem a maiore ad minus, navíc za situace, kdy odloučení nebrání potvrzení nabytí 

pozůstalosti, by v případě plurality dědiců, z nichž je pouze jeden zadlužený, požadavek na odloučení celé 

pozůstalosti působil jako nonsens.  
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s následnou možností uplatnění regresního nároku (§ 1872 a násl OZ), ovšem když věřitel 

dobrovolně navrhuje odloučení při vědomí jeho důsledků a postavení dědiců se 

přinejhorším nijak nezmění, není důvodu návrhu nevyhovět. Nelze odhlédnout ani od 

toho, že věřitel může mít zájem na svém uspokojení pouze z pozůstalostního majetku, 

např. proto, že se k němu obligačně dluh váže. 142  

 

1.3.8. ODÚMRŤ  

Jedním z tradičních institutů doprovázejících dědické právo je i tzv. odúmrť 

neboli situace, kdy zůstavitel nezanechal žádných dědiců143 a pozůstalost tedy nabývá 

stát. 144 Ten je ex lege v privilegovaném postavení, neboť za pasiva pozůstalosti odpovídá 

pouze do výše nabytého majetku (§ 1634 odst. 2 a § 1706 OZ).  

Odúmrť si jako zvláštní a poslední možnost určení právního nástupce 

pozůstalostního majetku vyžádala v některých otázkách odchylnou úpravu, např. u 

výjimky z omezení testovací volnosti na svéprávnosti omezených osob (§ 1528 odst. 2 

věta za středníkem OZ).  

Je-li stát účastníkem řízení (§ 110 odst. 1 věta za středníkem ZŘS), jedná jeho 

jménem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále také jako „ÚZSVM“) 

[§ 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových], resp. jeho k tomu pověření zaměstnanci.  

 
142  Při existenci věcněprávního zajištění by k odloučení patrně nepřistupoval, protože by měl díky 

zástavnímu právu lepší pořadí než věřitelé dědice, kteří by své dluhy mohli zajistit až v horším pořadí.  
143 Ani žádných odkazovníků, kteří by se jimi ex lege stali, viz § 1633 odst. 1 věta druhá OZ.  
144 Nelze hovořit o tom, že by se jednalo o tradiční institut dědického práva, neboť před rekodifikací 

českého soukromého práva byla odúmrť (caducum) veřejnoprávním nárokem založeném na právu okupace 

věcí, které by jinak nikomu nepatřily, zatímco po ní se stát na základě právní fikce stává přímo dědicem a 

nabývá pozůstalost z titulu dědického práva. S tím souvisí i rozdílný přístup k odpovědnosti státu za dluhy, 

resp. možnosti uspokojení pohledávek věřitelů. Dříve totiž stát odpovídal za dluhy sice do výše nabytého 

majetku, ale pouze pozůstalostním jměním, neboť bylo dovozeno, že majetek státu s pozůstalostí nesplynul 

(cum viribus hereditatis), kdežto za současné koncepce ke splynutí dojde, tedy stát omezeně odpovídá za 

dluhy veškerým svým majetkem (pro viribus hereditatis). Dříve se tedy věřitelé mohli domáhat uspokojení 

svých pohledávek pouze z pozůstalostního majetku, přičemž pokud to odmítli, soud nařídil likvidaci 

pozůstalosti (§ 175t odst. 1 věta za středníkem o.s.ř. ve znění do 31. 12. 2013). Viz DZ NOZ, a FIALA, 

Roman, Ljubomír DRÁPAL, a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 381, 382.  
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Výše zmíněná podmínka připadnutí dědictví státu, tedy že nedědí žádný dědic ani 

podle zákonné posloupnosti, je naplněna v případě, kdy všichni zákonní dědicové, kteří 

byli vyrozuměni o svém dědickém právu, včas dědictví odmítnou, a případní dědicové 

neznámí nebo neznámého pobytu budou vyrozuměni vyhláškou (§ 1671 OZ a § 166 ZŘS) 

se ve lhůtě notáři nebo svému jmenovanému opatrovníkovi nepřihlásí.  

Tato vyhláška, která má za cíl zajistit nezablokování řízení, pro nemožnost 

doručení vyrozumění o dědickém právu, u kterého je zakázáno doručení fikcí (§ 126 odst. 

2 ZŘS), se někdy stává i prostředkem k dosažení procesní ekonomie, byť k tomu není 

primárně určená. Soudní komisaři se k jejímu použití zpravidla uchýlí po vyrozumění 

prvních tří dědických tříd v situaci, kdy všichni vyrozumění dědictví odmítli a jsou zde 

okolnosti, pro které lze očekávat, že pozůstalost nakonec připadne státu, např. pozůstalost 

tvoří pouze nemovitost v havarijním stavu zatížená dluhy. Tento postup nelze označit za 

de lege artis, ovšem přispívá rychlejšímu skončení řízení.  

Rekodifikace soukromého práva přinesla mnoho kazuistických ustanovení 145 , 

která sice mohou reflektovat dosavadní judikaturu a přenést ji do právních předpisů, 

ovšem některé provází aplikační potíže způsobené mezerou v právu. Je tomu tak i 

v případě § 1634 odst. 1 in fine, kdy jediný závětní dědic stojící mimo okruh těch 

zákonných má podle vůle zůstavitele dědit pouze část pozůstalosti, vyjma konkrétně 

určené věci, a uplatní fikce, že se jedná o zřízení odkazu zákonným dědicům, ovšem není 

zde žádných zákonných dědiců ani odkazovníků, a proto má pozůstalost připadnout státu. 

Stát totiž podle zmíněného ustanovení nemůže předmět odkazu nikdy nabýt.  

Pokud bychom chtěli striktně vyhovět vůli zůstavitele, na kterou je kladen velký 

důraz (srov. § 1693 odst. 2 nebo § 1694 odst. 1 OZ), a současně znění zákona, museli 

bychom přijmout závěr, že taková věc se stává věcí ničí (res nullius) a může být kýmkoli 

okupována za účelem nabytí vlastnického práva (§ 1045 OZ). Tím by ovšem nastala 

právní nejistota ohledně práv a povinností s věcí spojených, které mohou dosahovat 

vyšších hodnot, minimálně do přivlastnění si věci, což je nežádoucí stav. Tomu se lze 

vyhnout jedině tak, že buď budeme (částečně) ignorovat vůli zůstavitele, nebo právní 

normu. V duchu zásady soukromý majetek v soukromých rukou se vhodnější přiklonit se 

 
145 Např. § 1014 odst. 1 in fine OZ.  
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k první variantě, čímž dojde k nabytí vlastnického práva závětním dědicem i k majetku, 

o kterém zůstavitel výslovně přikázal opak. 146  

Odúmrtní nároky je samozřejmě nutné řešit i v případě pozůstalosti 

s mezinárodním prvkem, zejména s cílem zabránit nabytí nemovitostí ležících na území 

jednoho státu jiným státem.  

V nařízení o dědictví je tato otázka řešena tak, že právo státu, na jehož území se 

pozůstalostní majetek nachází, a které není rozhodným právem podle čl. 20 a násl., může 

vyhradit nabytí vlastnického práva k takovému majetku tomuto státu a vyloučit stát jiný, 

který by ho jinak měl nabýt jako odúmrť podle svého právního řádu, kterým se dědictví 

jako celek řídí (viz čl. 33 nařízení o dědictví), je-li zachováno právo věřitelů zůstavitele 

uspokojit se z pozůstalostního majetku (cum viribus hereditatis).  

Subsidiárně použitelný zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, 

ve svém § 78 stanoví, že při absenci zákonných dědiců připadne pozůstalost vždy České 

republice jako územnímu státu a rozhodnutí o tom mohou vydat výlučně české soudy. 

Zároveň ale výslovně připouští možnost nabytí majetku na území ČR cizím státem, jiným 

útvarem nebo speciální institucí, jedná-li se o závětního dědice. 147  

 

1.3.9. LIKVIDACE POZŮSTALOSTI  

S příchodem nové civilní legislativy došlo samozřejmě i na rekodifikaci likvidace 

pozůstalosti (dříve dědictví) představující možnost řešení předlužené pozůstalosti (§ 180 

odst. 1 ZŘS in fine), nemají-li dědicové zůstavitele na nabytí jejích aktiv žádný zájem. 148 

Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku relativně rozsáhlou149, zaměříme se pouze 

na pár poznámek a možné vyskytnuvší se spory spolu s jejich řešením.  

Předpoklady likvidace netřeba zdlouhavě vysvětlovat, snad jen upozornit na 

existenci názoru, podle kterého předchozí zastavení řízení brání nařízení likvidace. 150 

 
146 Viz DZ NOZ výklad k § 1634. Dalším projevem této zásady je umožnění osobám s omezenou pořizovací 

způsobilostí a bez zákonných dědiců pořídit o celé pozůstalosti, viz § 1528 odst. 2 in fine OZ.  
147 Blíže BŘÍZA, Petr, Tomáš BŘICHÁČEK, Zuzana FIŠEROVÁ, Pavel HORÁK, Lubomír PTÁČEK a 

Jiří SVOBODA. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-528-2, s. 448 a násl.  
148 Ten bývá zpravidla dán citovou vazbou dědiců k majetku, nejčastěji nemovitostem.  
149 Z hlediska počtu paragrafů narostla oproti předchozí úpravě o 2866 % a nyní se likvidace podílí na 

úpravě řízení o pozůstalosti svými 86 ustanoveními téměř z poloviny.  
150 Viz MACKOVÁ, Komentář k ZŘS, s. 366.  
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Brání mu toliko potud, že neobjeví-li se dodatečně najevo vyšlý majetek (§ 192 ZŘS), je 

řízení (prozatím) pravomocně skončeno, pročež v něm nelze dále pokračovat a 

rozhodovat. V případě, že nějaké aktivum, případně s ním i pasivum, později vyjde 

najevo, jedná se o důvod pro projednání pozůstalosti (s možností řízení opět zastavit), 

avšak nikoli pro vyloučení nařízení likvidace. Usnesení o zastavení je procesním 

rozhodnutím, které nezakládá překážku rei iudicatae, jelikož nemá hmotněprávní 

důsledky151, při dodatečném projednání bude rozhodnuto o subjektivním dědickém právu 

i k vypraviteli vydanému majetku, není-li důvod pro opětovné zastavení, přičemž při něm 

může zároveň vyjít najevo předlužení pozůstalosti, k jehož řešení je likvidace určená. 152 

Pak nelze najít rozdíl od původně nezastaveného řízení ospravedlňující vyloučení 

možnosti nařízení likvidace. Výše uvedený teleologický výklad je podporován 

systematickým i gramatickým, když usnesení o zastavení není rozhodnutí o dědictví.  

Likvidaci lze nařídit i bez návrhu (§ 195 odst. 2) v zájmu časové i finanční 

ekonomie řízení nebo věřitelů153, nelze ji však nařídit, a to ani na návrh, pokud jsou 

splněny předpoklady pro zastavení řízení, ke kterému nedošlo pouze pro neudělení 

souhlasu vypravitele pohřbu s vydáním nepatrného majetku, typicky obce. 154  

Zjištění spornosti majetku likvidační správce oznamuje soudu, v tomto případě 

notáři (srov. § 100 odst. 4 ZŘS), který následně uděluje pokyn bez specifické formy, tzn. 

ve formě přípisu, zda sporný majetek do seznamu majetku likvidační podstaty zahrnout, 

či nikoli (§ 216 ZŘS). 155 Dojde-li k pořízení seznamu i s tímto sporným majetkem, má 

likvidační správce mj. notifikační povinnost vůči tomu, komu svědčí zápis v majetkových 

evidencích (§ 222 ZŘS), a zároveň poučovací povinnost o možnosti podat žalobu o 

vyloučení z likvidační podstaty (§ 224 a 225 ZŘS).  

Žalobu je možné podat pouze proti likvidačnímu správci, proto je i potenciální 

spor důvodem pro jeho jmenování postupem podle § 197 ZŘS a výše uvedené poučení 

by nemělo být dáno před právní mocí usnesení o takovém jmenování, a to v hmotněprávní 

lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení soupisu a poučení (§ 224 odst. 2 ZŘS).  

 
151 Nepřímo ale vliv do hmotněprávní sféry může zasáhnout, když zakládá řádnou, poctivou a pravou držbu 

vypravitele pohřbu, která po uplynutí tří let (zastavení řízení s nemovitostí v pozůstalosti je naprosto 

marginální záležitostí) znamená vydržení (nejčastěji) vlastnického práva k věci.  
152 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3264/2009.  
153 Možnost prodeje likvidační podstaty v dražbě může přinést vyšší míru uspokojení než od dědice, jehož 

odpovědnost za dluhy je pevně limitována její hodnotou k datu úmrtí.  
154 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1346/2014.  
155 U sporných otázek právních by měl být pokyn soudu perfektně odůvodněn, neboť se analogicky jedná 

o spor, který je výslovně umožněno notáři řešit. Ohledně skutkových sporů je situace složitější, neboť ty 

notář není pro povahu a instituty pozůstalostního řízení oprávněn řešit, pročež by odůvodnění pokynu mělo 

obsahovat pouze předběžné posouzení, ovšem neméně přesvědčivě. To vše přesto, že následky soupisu 

nejsou konečné a později je možné kdykoli majetek z likvidační podstaty vyjmout (§ 223 ZŘS), protože i 

při udělování pokynu by vedle zájmu věřitelů mělo být dbáno, v jejichž zájmu zařazení je, i všech zásad 

včetně ekonomie řízení, např. i předcházením sporům o vyloučení z likvidační podstaty.  
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V rámci obecné povinnosti zjistit veškerý majetek ve vlastnictví zůstavitele, který 

by bylo možné zpeněžit a z jeho výtěžku uspokojit věřitele, je likvidačnímu správci nebo 

notáři uloženo provést „šetření potřebná k objasnění, zda patří do likvidační podstaty 

majetek, který zůstal při projednání pozůstalosti sporný a k němuž se proto dosud 

nepřihlíželo“ (§ 214 odst. 2 ZŘS), což reálně obnáší dotaz na stav příslušného řízení. 

Pokud dříve zahájené řízení nebylo dosud skončeno, mohlo by v takovém případě být 

přerušeno, neboť se zde vyskytla odstranitelná překážka v řízení spočívající ve změně 

věcné legitimace (§ 104 odst. 2 o.s.ř.), když dědicové přestávají být účastníky řízení o 

pozůstalosti, resp. její likvidaci a místo nich nastupuje likvidační správce [§ 117 odst. 1 

a 2 a § 200 písm. a) ZŘS]. Přerušení by mělo trvat do doby podání žaloby podle § 224 

ZŘS, nebo uplynutí lhůty k jejímu podání, přičemž pak je možné původní přerušené a 

nově zahájené řízení spojit podle § 112 o.s.ř., nebo původní pro neodstranění překážky 

zastavit.  

Vedle sporu o majetek likvidační podstaty uvedený výše se samozřejmě mohou 

stát spornými i pohledávky přihlášené do likvidace, a to při jejich přezkoumání.  

Ať už bez nařízeného jednání (§ 253 ZŘS), nebo při něm, notář může vždy na 

základě posouzení všech známých rozhodných skutečností uzavřít, že pohledávka nebo 

práva na uspokojení pohledávky ze zajištění nelze mít za zcela nebo zčásti za prokázané. 

Následně notář věřitele, který pohledávku přihlásil, vyrozumí a vyzve, aby podal žalobu 

o určení existence a výše pohledávky, popř. existence práva na uspokojení pohledávky ze 

zajištění [§ 260 odst. 1 písm. a) ZŘS].  

Shledá-li notář při přezkoumání při jednání pohledávku za prokázanou, mohou ji 

ostatní přítomní věřitelé zcela nebo zčásti popřít (§ 256 odst. 1 ZŘS). 156 Stane-li se tak, 

bude popírajícímu věřiteli usnesením uloženo, aby v přiměřené lhůtě složil přiměřenou 

jistotu na náhradu nákladů řízení o žalobě a na náhradu škody nebo jiné újmy, která by 

mohla vzniknout, ukázalo-li by se popření být nedůvodným (§ 257 ZŘS). Pokud lhůta 

marně uplyne nebo nebude složena celá požadovaná jistota, je popření věřitele neúčinné 

[§ 268 odst. 2 písm. b) ZŘS].  

V případě řádného a včasného složení jistoty bude věřitel z popřené pohledávky 

vyrozuměn a vyzván, aby se žalobou domáhal určení, že jeho pohledávka existuje a v jaké 

výši (§ 260 ZŘS). Ve výzvě musí být poučen o (hmotněprávní) lhůtě, následcích jejího 

zmeškání157 a nemožnosti jeho prominutí, a pasivně legitimovaných osobách (§ 262 odst. 

1 a 2 ZŘS). Následky rozhodnutí o žalobě jsou v zákoně uvedeny pouze obecně, a to tak, 

že rozhodnutí je pro všechny účastníky likvidace závazné (§ 265 odst. 3 ZŘS).  

 
156 Toto právo nemají v případě, kdy se pohledávky přezkoumávají bez jednání (§ 259 odst. 2 ZŘS).  
157 Pokud by věřitel podání žaloby v určené hmotněprávní lhůtě zmeškal, je nutné dovodit, že právo podat 

takovou žalobu mu zaniklo, čímž zároveň ztratil možnost vydání pro něj příznivého rozhodnutí o existenci 

a výši pohledávky, čili pohledávku je nutné považovat za úspěšně popřenou a zaniklou (a contrario § 268 

odst. 3 ZŘS). Byť není obtížné k uvedenému závěru dojít výkladem, zasloužil by si legislativní zhmotnění 

alespoň v nerozvité větě „Platí, že marným uplynutím lhůty pohledávka zaniká.“.  
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1.3.10.DODATEČNÉ PROJEDNÁNÍ POZŮSTALOSTI  

Nápad dědického spisu může vzniknout také z důvodu, že se po právní moci 

usnesení, kterým se řízení o pozůstalosti končí, dodatečně objeví majetek v původním 

řízení neznámý nebo vyloučený z projednání pro nepřihlížení k němu (viz podkapitola 

2.1.6), přičemž se tak děje nejčastěji na návrh. Ve většině případů se nejedná o populární 

náplň činnosti notáře, neboť se často projednává majetek velmi malé hodnoty a poměr 

času potřebného k projednání a účtované odměny je demotivující a tristní, je nutné 

postupovat podle již dávno neplatné a neúčinné právní úpravy určené datem úmrtí 

zůstavitele, a čím déle od tohoto okamžiku uplynulo, tím hůře se shánějí účastníci nebo 

jich je tolik, že kapacita kanceláře pro jednání zdaleka nestačí a je nutné využít budovy 

soudu. Nic z výše uvedeného však není schopno převážit potřebu jistoty ohledně právních 

nástupců zemřelých osob ke konkrétnímu jmění.  

Současná právní úprava v § 192 a 193 ZŘS zachovává kontinuitu s dosavadním § 

175x o.s.ř. ve znění do 31. 12. 2013 s tím, že zavádí novou procesní možnost s ambicí 

dodatečné řízení usnadnit a dosáhnout větší procesní ekonomie. Tou je zavedení institutu 

speciální vyhlášky, na základě níž dojde k nevyvratitelné domněnce, že dodatečně najevo 

vyšlý majetek nabyl jediný dědic, případně více dědiců v tomtéž poměru, jako nabyli 

dědictví v původním řízení. Přestože dosud nedošlo na všech okresních soudech ke 

sjednocení praxe a akceptaci ze stran notářů, je nutné se přiklonit k názoru, že vyhlášku 

by měl správně vyhotovovat notář, poté požádat soud o její vyvěšení na úřední desku, 

přičemž v ní určí lhůtu ne kratší než dva měsíce k tomu, aby dědicové o dodatečné řízení 

požádali, jinak v případě jejího marného uplynutí nastává výše uvedené. Notáři pak 

budou zpravidla vždy rozhodovat usnesením, aby měli nárok na dodatečnou odměnu za 

svou práci (§ 12 odst. 2 notářského tarifu) a nedocházelo tak i k obcházení ustanovení o 

odměně notáře. 158  

Institut vyhlášky najde uplatnění zejména v řízeních, kde již původní projednání 

neprobíhalo hladce a bylo nutné např. předvádět účastníky k jednání, u nezletilých 

dědiců, při projednávání podílů v obchodních společnostech nebo tam, kde dědic zemřel 

bez procesních nástupců, čímž odpadá povinnost jmenovat jeho neznámým dědicům 

opatrovníka. 159  

 
158 Zejména pro potřeby katastru nemovitostí je samostatný nabývací titul více než žádoucí, v mnoha 

dalších případech ale bude dostačující kombinace původního usnesení a potvrzení notáře o uplynutí lhůty 

a nabytí dodatečně najevo vyšlého majetku určitým způsobem.  
159 Při dodatečném projednání, zejména u dřívějších ročníků narození nebo početných rodin, může nastat 

komplikace spočívající v zastavení řízení po některém ze zemřelých dědiců zůstavitele. Ten tak nemá 

právní nástupce, kteří by jeho jménem mohli uzavřít dědickou dohodu. Vzhledem k tomu, že v takovém 

případě nelze považovat za jeho procesní nástupce potenciální dědice, ani o tom rozhodnout podle § 107 

odst. 1 o.s.ř., je nutné neznámým dědicům takového dědice ustanovit opatrovníka, který bude účastníkem 

řízení. Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1887/2017. Opatrovník nebude 

ve většině případů ochotný k uzavření žádné dohody, neboť by tím mohl poškodit zájmy neznámých dědiců 

a vystavit se odpovědnosti za porušení svých povinností (§ 457 OZ), takže výsledek jeho zastupování bude 

identický jako při použití vyhlášky k podání návrhu na dodatečné projednání. Výjimkou může být situace, 
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Výslovná úprava chybí pro případ, kdy se dodatečně objeví majetek v SJM, ale 

dědicové o jeho dodatečné projednání nepožádali. Dikce § 193 ZŘS i za takové situace 

vyhlášku obligatorně předpokládá, ovšem vypořádání SJM se nevěnuje. Bude proto nutné 

dospět k závěru analogického použití § 162 odst. 3 ZŘS a vztáhnout účinky marného 

uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce i na vypořádání nově najevo vyšlého majetku v SJM, 

které proběhne v témže poměru jako vypořádání původního obsahu SJM. S ohledem na 

právě uvedené se rovněž bude jednat o situaci, která bude pro vyšší míru právní jistoty 

vyžadovat vydání usnesení.  

V praxi je v podstatě jediným předmětem dodatečného projednání majetek 

evidovaný, typicky nemovitosti, finanční produkty, ale i motorová vozidla160, u ostatního 

se dědicové ujmou držby bez ingerence notáře.  

Přestože v mnoha případech již došlo k vydržení předmětného majetku přímo 

dědici, představuje dodatečně řízení z jejich pohledu pohodlnější způsob, jak se domoci 

zápisu vlastnického práva. Není totiž nutné podávat určovací žalobu a vést klasické 

sporné řízení, které je v porovnání s řízením vedeným notářem náročnější na procesní 

aktivitu, když vše může „odpracovat“ notář, navíc s ohledem na odměnu notáře 

vypočítávanou z tehdejších cen i mnohonásobně levnější. Teoreticky by tímto způsobem 

mohlo dojít i ke zneužití práva, pokud by právní nástupci věděli nebo měli a mohli vědět, 

že pozemek vydržel soused, ale přesto podali návrh na dodatečné projednání, ve kterém 

pozemek zdědí, a s usnesením o dědictví by v mimosoudní rovině brojili proti vydržiteli. 
161  

Ohledně dodatečného projednání nemovitostí lze od roku 2024 očekávat výrazně 

klesající počet nové zahájených řízení, avšak před tímto datem zároveň rapidní nárůst, 

protože 31. 12. 2023 uběhne desetiletá lhůta uvedená v § 1050 odst. 2 OZ ve spojení s § 

 
kdy po původním zůstaviteli dědil pouze manžel a děti, přičemž po následně zemřelém manželovi bylo 

řízení zastaveno, opatrovníkem jeho neznámých dědiců bude ustanoveno jedno z dětí a v dodatečném 

projednání pozůstalosti po dříve zemřelém rodiči děti s opatrovníkem uzavřou dohodu, že později zemřelý 

manžel ničeho nenabývá, neboť v dodatečném projednání po něm by se po zjištění dědického práva tyto 

děti nakonec staly dědici. S ohledem na okruh neznámých potenciálních dědiců později zemřelého manžela, 

který je identický s okruhem zjištěných dědiců po dříve zemřelém manželovi, a procesní ekonomii, lze 

tento postup považovat za přípustný. Skutečný problém ale nastává až v případě, kdy je po původním 

zůstaviteli řízení zastaveno, po jeho potenciálním zemřelém dědici rovněž, a musí se dodatečně projednat 

pozůstalost. Pak totiž zemřelý dědic vypadne, protože jemu jmenovaný opatrovník nemůže učinit 

prohlášení o odmítnutí ani neodmítnutí dědictví (§ 1671 odst. 2 OZ), jeho pozůstalost nemůže být 

„znovuotevřena“ pouze za účelem zjištění dědického práva (viz výše uvedené usnesení NS) a po uplynutí 

lhůty k přihlášení se notáři nebo opatrovníkovi němu nebude při projednání pozůstalosti přihlíženo.  
160 Byť údaje o vlastníkovi jsou v registru silničních vozidel pouze deklaratorní, viz rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5330/2015.  
161 V případě určovací žaloby by však nebyli úspěšní, protože soud by vydržení jinou osobou v rámci 

dokazování nakonec zjistil.  
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1045 odst. 2 OZ, což znamená, že opuštěné nemovitosti případnou do vlastnictví státu 

poté, co tento bude úspěšný s žalobami na určení vlastnictví. 162  

Pro doplnění je nutné uvést, že k dodatečnému projednání bude nutné přistoupit i 

v některých případech, kdy v původním řízení byl majetek zůstavitele sice znám, ale 

z důvodu pochybení lidského faktoru o něm nebylo rozhodnuto. Bude tomu tak 

v situacích, kdy již uplynula patnáctidenní lhůta k podání návrhu na doplnění rozhodnutí 

uvedená v § 166 odst. 1 o.s.ř. Tuto situaci nelze řešit ani cestou opravného usnesení, 

protože jeho úprava není na tuto situaci přiléhavá (srov. § 164 o.s.ř.).  

  

 
162 ÚZSVM vede evidenci nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků a snaží se ji redukovat podáváním 

návrhů na dodatečné projednání dědictví, má-li alespoň přibližné informace o dědici, které pro zahájení 

řízení postačují (ÚZSVM. [online]. 2019. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: 

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/).  

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/


54 

2. SPORNÉ OTÁZKY V POZŮSTALOSTNÍM ŘÍZENÍ A JEJICH 

ŘEŠENÍ  

Navzdory zařazení řízení o pozůstalosti mezi tzv. nesporná řízení nelze říci, že by 

v jeho průběhu nedocházelo k situacím, kdy účastníci k okolnostem nutným pro zjištění 

dědického práva uvádějí notáři rozdílná skutková i právní tvrzení, v důsledku čehož 

ohledně nich vznikají spory. Ty pak soudnímu komisaři zcela nebo částečně brání vydat 

v řízení meritorní rozhodnutí a je nutné postupovat podle zvláštních zákonných pravidel 

dopadajících právě na tyto situace.  

V následujících kapitolách se pokusíme o sestavení přehledu sporů a jejich 

kategorizaci, poté se na ně jednotlivě zaměříme.  

 

2.1.1. KATEGORIZACE SPORŮ  

Pro větší přehlednost a orientaci v problematice je nutné vytvořit zastřešující 

kategorie a roztřídit do nich sporné otázky podle jejich charakteristiky. Samozřejmě jsou 

možné i jejich vzájemné kombinace, ale zachycení všech není reálné ani účelné, proto 

bude vhodnější formulovat obecná pravidla jejich řešení.  

Sporné otázky v pozůstalostním řízení se dají rozdělit na dvě základní skupiny – 

1) spory o dědické právo, a 2) ostatní ostatní. Spory o dědické právo jsou situace dvou 

či více vzájemně kolidujících dědických práv, která vedle sebe nemohou obstát (§ 168 

ZŘS), ostatní spory se a contrario mohou týkat všeho ostatního, např. rozsahu 

pozůstalosti nebo SJM, existence a vypořádání povinného dílu mimo řízení o pozůstalosti 

aj.  

Zároveň je možné obě základní skupiny členit podle toho, zda se neshoda mezi 

dědici týká rozdílných skutkových tvrzení, nebo právního posouzení shodných 

skutkových tvrzení. Podle toho rozlišujeme sporné otázky skutkové, a sporné otázky 

právní.  
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Spor o dědické právo může vyvstat po tzv. vyšetření dědických práv všech osob, 

které jsou v postavení neodmítnuvšího dědice. 163 Toto vyšetření spočívá v posouzení 

všech dědici tvrzených a prokazovaných skutečností relevantních z pohledu dědického 

práva, výsledku předběžných šetřeních soudního komisaře, zjišťování, která dědická 

práva vedle sebe nemohou obstát a následném sestavení žebříčku (dle posouzení notáře 

existujících, viz § 169 ZŘS) dědických práv jednotlivých osob podle jejich síly. Závěr 

soudního komisaře o vzájemné kolizi více než dvou dědických práv zakládá spor o 

dědické právo.  

Tvrzení a prokazování, resp. navrhování důkazů probíhá především z iniciativy 

toho, kdo se sám aktivně o své dědické právo přihlásil a domáhá se dědění po zůstaviteli 

(§ 167 ZŘS), na což se subsidiárně uplatní pravidla obsažená v o.s.ř. (§ 120 a násl. o.s.ř. 

ve spojení s § 1 odst. 3 ZŘS), ale děje se tak i z iniciativy ostatních vyrozuměných osob 

a úřední povinnosti soudního komisaře. 164 Po sumarizaci je nutné všechny dědické tituly, 

které v řízení vyšly najevo nebo byly uplatněny, porovnat a zjistit, které vedle sebe 

nemohou (zcela nebo zčásti) obstát a seřadit podle jejich vzájemné právní síly. Po tomto 

předběžném zjištění kolize dědických práv musí soudní komisař zjistit, zda je možné ji 

odstranit jiným způsobem, než jak je pro sporné otázky stanoveno.  

Jiným způsobem je zde myšlen postup notáře spočívající ve vysvětlení s dobře 

vyargumentovaným odůvodněním, jak a proč by nejspíše mohl civilní soud rozhodnout 

skutkový spor o to, kdo je či není dědicem, případně o jiné sporné otázce. V tomto 

okamžiku je pozice notáře podobná situaci soudce, který se snaží přesvědčit účastníky 

k uzavření soudního smíru. Uspěje-li s neformálním návrhem na odstranění kolize 

jednotlivých dědických práv nebo vyřešení sporné otázky dohodou, např. uznáním jiného 

dědického titulu za silnější (pravý a platný), bude pozůstalostní řízení skončeno bez 

průtahů způsobených čekáním na rozhodnutí o jejím vyřešení. 165 Výslovná opora pro 

 
163 Byť by následující pasáž bylo možné zařadit i do podkapitoly věnující se účastníkům řízení, je těsněji 

spjata se spornými otázkami.  
164 Soudní komisař, poháněn zásadou oficiality, samozřejmě zjišťuje vše potřebné pro vydání rozhodnutí, 

ale o existenci závěti ve formě soukromé listiny se bez součinnosti osob, jimž je tato známá, nemá reálnou 

šanci dozvědět. 
165 Je nutné mít na paměti, že judikatura konstantně (a správně) nepovažuje dohodu dědiců o jakékoli otázce 

v rámci pozůstalostního řízení za smír podle § 99 o.s.ř. (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR z 24. 10. 

1968, sp. zn. 2 Cz 6/68, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2953/2004, a ze 

dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 305/2008).  
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tento postup ze zvláštních procesních předpisů bohužel zmizela (srov. znění § 175k odst. 

2 o.s.ř., ve znění do 21. 12. 2013), ovšem stále je možné ho dovodit z formulace „soud 

vyšetří dědická práva“ (§ 168 věta první ZŘS) a procesní (časové) ekonomie řízení 

uvedené v § 100 o.s.ř.  

Pokud se soudnímu komisaři nepodaří tímto postupem spor o dědické právo 

odstranit, musí v protokolu konstatovat jeho existenci a adekvátně jeho povaze 

postupovat dále.  

 

2.1.2. SPORNÉ OTÁZKY PRÁVNÍ  

Jako sporné otázky právní lze označit situace, kde se shodují skutková tvrzení 

účastníků, ale rozcházejí se jejich „právní posouzení“, např. zda je platná jediná 

holografní závěť zůstavitele bez data sepsání, zda je platná alografní závěť bez podpisů 

svědků, zda jsou svědci závěti osoby zůstaviteli blízké166, zda je určitá věc nabytá shodně 

tvrzeným způsobem součástí SJM nebo ve výlučném vlastnictví zůstavitele, zda lze 

považovat dědickou smlouvu pořizující o více než ¾ pozůstalosti považovat za závěť167 

apod. Ne všechny zakládají existenci sporů o dědické právo a spadají tedy do druhé 

kategorie ostatních sporů, ovšem řešení mají společné – soudní komisař o nich sám přímo 

v řízení rozhodne, případně je jinak v rozhodnutí zohlední.  

Vznikl-li spor o dědické právo, jehož vyřešení závisí pouze na právním posouzení 

nesporných skutečností, notář sám rozhodne o tom, s kým bude jako s dědicem 

pokračovat, a komu účast v řízení ukončí (§ 169 ZŘS). Spory jiných kategorií, které se 

netýkají skutkových okolností, soudní komisař také vyřeší tím, že o nich rozhodne (např. 

 
166 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 1998, sp. zn. 18 Co 266/97, současná zákonná 

úprava týkající se svědků závěti je obsažena v § 1540 a násl. OZ. Otázka částečné neplatnosti založené na 

tomto posouzení je rovněž spornou otázkou právní.  
167 Viz § 1591 OZ, který je projevem zásady in favorem negotii (§ 575 OZ) a perfektním příkladem 

konverze právního jednání (§ 576 OZ). Podobnou situaci lze nalézt v rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Československé republiky ze dne 7. 4. 1927, sp zn. Rv II 179/27 (Vážný č. 6974), podle kterého může dojít 

ke konverzi z písemné závěti na ústní, jsou-li splněny zákonné předpoklady a formální náležitosti. Dojde-

li k zmíněné konverzi a ohledně dědického práva k zbývající čtvrtině pozůstalosti vznikne spor, může se 

stát, že ke ¾ bude jako žalovaný vystupovat smluvní dědic, ale vzhledem k ¼ bude jako osoba se slabším 

dědickým právem odkázán na pořad práva on, když bude později sepsaná závěť ve formě NZ na zbývající 

část pozůstalosti. Konstrukt, kdy jedna osoba vzhledem k jedné části vystupovala jako žalobce a ke zbytku 

jako žalovaná, znala i judikatura k ABGB, viz rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze 

dne 2. 5. 1931, sp zn. R I 212/31 (Vážný č. 10747).  
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kdy je alografní vydědění pro absenci podpisů svědků neplatné a kvůli existenci jiné 

závěti, kterou nepominutelný dědic nerozporuje, má pouze právo na povinný díl), 

případně je uvede v protokolu z jednání nebo odůvodnění rozhodnutí (např. že za shodně 

tvrzeného skutkového stavu nemohla být věc nabyta do SJM a je tudíž výlučným 

vlastnictvím zůstavitele).  

Stejně jako každé soudní rozhodnutí musí být i tato náležitě a přesvědčivě 

odůvodněna, aby případně důstojně obstála v řízeních o opravných prostředcích nebo se 

dokonce nemohla označit za nepřezkoumatelná. 168  

Vzhledem k tomu, že všechny sporné otázky právní mají všechny naprosto stejný 

postup řešení nepředstavující žádný procesní problém, byla tato podkapitola předřazena 

a v následujících podkapitolách se budeme zabývat pouze spory skutkovými.  

 

2.1.3. OBECNĚ K ŘEŠENÍ SKUTKOVÝCH SPORNÝCH OTÁZEK  

Sporné otázky jsou řešeny různými způsoby odvislými od jejich povahy a zařazení 

v kategorizaci. Jiný postup je stanoven pro spory o dědické právo, jiný pro ostatní spory, 

přičemž se oboje dále vnitřně štěpí na řešení sporných otázek právních a skutkových.  

Spory o dědické právo se obecně řeší tak, že se vzájemně porovnají dědická práva 

konkurujících si osob a dále se postupuje podle toho, zda se jedná o spor skutkový, nebo 

právní (viz výše). U ostatních sporů je také nutné rozlišovat, jestli se jedná o spor právní, 

který má totožné řešení jako právní spory o dědické právo, nebo o spor skutkový, který 

má ad hoc stanovený zvláštní postup (viz podkapitoly 1.3.5., 2.1.5, 2.1.6. a 2.1.7.).  

Skutkové spory o dědické právo se musí vždy řešit v rámci sporného civilního 

řízení mimo pozůstalostní, nejsou-li odstraněny dohodou, kdy je účastník s nejslabším 

dědickým právem odkázán na pořad práva (§ 170 ZŘS), jinými slovy je odkázán k podání 

žaloby k vyřešení sporu.  

Ústředním pojmem je zde nejslabší dědické právo, které svědčí osobě s nejmenší 

pravděpodobností, že se stane dědicem alespoň části pozůstalosti. Jeho zjištění obnáší 

 
168 Především § 167 odst. 2, § 169 odst. 1 a 4, § 157 odst. 2 a 4 o.s.ř.  
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porovnání síly všech dědických práv v konkrétním řízení, což se podle obecného pravidla 

obsaženého v § 1672 OZ posuzuje vzhledem ke všem (skutkovým i právním) okolnostem. 

169 Proti tomuto řešení nelze nic namítat, jednotlivé dědické tituly by se v případě kolize 

měly porovnávat (např. ve formě žebříčku síly) podle unikátních okolností každého 

případu a jen takto obecná pravidla dokáží zajistit, že odkázání k žaloby bude odpovídat 

spravedlivé realitě. Notář tedy po vyšetření dědických práv (viz výše) usnesením 

rozhodne, koho na pořad práva odkáže. Avšak tento postup se projeví pouze v případech, 

kdy byla v rámci sporu napadena rovněž samotná pravost pořízení pro případ smrti, tedy 

je rozporována skutečnost, že původcem (autorem) pořízení pro případ smrti je zůstavitel.  

Jiná je situace, kdy vyřešení sporu spočívá pouze v rozhodnutí otázky platnosti 

dědické smlouvy nebo závěti, jelikož pro její řešení OZ zakotvuje speciální pravidla 

pevně stanovující vzájemnou sílu dědických titulů (§ 1476 a § 1673 OZ). V takovém 

případě se totiž podle hmotného práva neodkáže k podání žaloby ten, jehož dědické právo 

je nejslabší, ale ten, kdo je v pevně dané hierarchii 1) dědická smlouva, 2) závěť, 3) 

zákonná dědická posloupnost nejníže. 170  

V případě prohlášení o vydědění zákon nerozlišuje, zda byla napadena pouze 

platnost nebo i pravost, a stanoví, že v případě uvedení důvodu vydědění se odkáže 

k podání žaloby právě vyděděný, bez uvedení důvodu ten, kdo by měl v případě 

prokázání vydědění dědit na místě vyděděného (§ 1673 odst. 2 OZ). 171  

 
169 Vcelku podrobný návod pro hledání nejslabšího dědického práva poskytl Nejvyšší soud, podle kterého 

bude mít slabší dědický titul zpravidla ten, kdo 1) bude tvrdit, že mu dědické právo náleží a jiná osoba to 

bude popírat, 2) zpochybňovat dědický titul jiného, pokud by při prokázání tvrzení dotyčný nedědil, 3) kdo 

tvrdí dědickou nezpůsobilost jiného dědice nebo 4) ten, kdo se snaží tvrzenými skutečnosti vyvrátit jinak 

zcela zřejmý dědický titul jiného, přičemž hlavním kritériem nemůže bez dalšího být „právní síla“ 

dědického titulu, když vedle sebe může bez problémů obstát větší počet závětí nebo i dědických smluv, o 

zákonných dědicích nemluvě. Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2018, č.j. 21 Cdo 1572/2018-

770.  
170 Důvodová zpráva je v tomto směru velmi strohá a neobjasňuje, proč se vedle obecného a vždy bez 

problémů aplikovatelného pravidla zavedlo speciální pořadí dědických titulů, když dominance dědické 

smlouvy nad závětí a závěti nad zákonnou dědickou posloupností vyplývá z jiných zákonných ustanovení 

(srov. § 1588 odst. 2, § 1576, § 1633 OZ). Měl-li zákonodárce úmysl stanovit přednost dědické smlouvy 

jako dědického titulu, jeví se jako vhodnější výslovně přidat možnost zrušit dosavadní závěť vedle pořízení 

nové závěti také sepsáním dědické smlouvy (§ 1575 a § 1576 OZ), případně do úvodních ustanovení o 

pořízeních pro případ smrti přidat pravidlo, že pozdější dědická smlouva ruší dřívější závěť.  
171 Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic v souladu se zásadou in favorem 

negotii právo na povinný díl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění (§ 1648 OZ). Bude-li 

vydědění neplatné pro nenaplnění důvodů vydědění, je možné je ad hoc považovat za negativní závěť, 

pokud lze dovodit úmysl zůstavitele zkrátit potomka. Což např. nebude možné v případě, kdy je potomek 

vyděděný pro spáchání trestného činu a až po smrti zůstavitele dojde v rámci obnovy řízení ke zproštění 
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Za pomoci (nejen) výše uvedených ustanovení je možné sestavit pomůcku ve 

formě obecného přehledu, za jaké situace má ten či onen dědický titul výhodnější, tj. 

silnější postavení než ostatní.  

Je-li zpochybněna pouze platnost pořízení pro případ smrti (nadále jím bude v této 

podkapitole myšleno pouze právní jednání s povoláním za dědice, pokud nebude řečeno 

jinak), má ex lege nejsilnější pozici smluvní dědic, poté závětní a až nakonec zákonný, 

přičemž žádné další okolnosti ani specifika daného pozůstalostního řízení nejsou vůbec 

rozhodná (§ 1673 OZ).  

V případě popření pravosti (a tedy) i platnosti, je sestavení mnohem 

komplikovanější, protože § 1672 OZ a § 170 ZŘS vyžadují, aby byl na pořad práva 

odkázán ten, jehož dědické právo se jeví se zřetelem ke všem okolnostem jako slabší. Roli 

zde tedy nebude sehrávat nejen druh pořízení pro případ smrti, ale také jeho forma (§ 565 

a násl. OZ a § 134 o.s.ř.), čas pořízení a všechna další tvrzení účastníků, která mají upevnit 

pozici jejich dědického práva anebo zpochybnit totéž právo někoho jiného. 172  

Ze smíšené (kontraktuální a testamentární) povahy a obligatorního stanovení 

formy dědické smlouvy je evidentní, že v kolizi s jiným pořízením pro případ smrti je 

dědické právo z ní vyplývající silnější, a tedy i výhodnější, stejně tak vůle zůstavitele 

obsažená v pořízení pro případ smrti vůči intestátní posloupnosti. 173  

Závěť je možné pořídit jak ve formě soukromé, tak veřejné listiny, přičemž forma 

hraje rozhodující roli pouze vůči zákonnému dědickému právu, nikoli při vzájemné kolizi 

dvou či více závětí (viz níže). Až na jedinou výjimku týkající se tzv. osoby spolužijící174, 

jsou zákonní dědicové zůstavitele vždy jeho pokrevní příbuzní, resp. osoby ve stejném 

postavení (osvojenci zůstavitele nebo jeho příbuzných), přičemž toto pokrevní 

 
obžaloby [§ 226 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu)]. Zpravidla tak bude 

nutné dojít k závěru, že zůstavitel jednal v omylu, který jako jediný byl pohnutkou jeho právního jednání, 

tedy v případě nejednání v omylu by vydědění neučinil a nelze jeho vůli k pořízení negativní závěti dovodit.  
172 Pořízení pro případ smrti je pro spory o dědické právo nutné chápat v širším smyslu a kontextu, tedy 

vedle pořízení uvedených v § 1491 OZ také smlouvu o manželském majetkovém režimu s účinky dědické 

smlouvy (§ 718 odst. 2 OZ), smlouvu o zřeknutí se dědického práva (§ 1484 OZ) a prohlášení o vydědění 

(§ 1649 OZ), tedy všechna právní jednání zůstavitele, kterými se dědické právo zakládá, mění nebo ruší.  
173 Byť se tyto závěry ze systematiky zákona vyvozují, nikde není výslovně napsáno, že pozdější dědická 

smlouva ruší dřívější závěť (srov. § 1575 a násl. a § 1633 OZ).  
174 Jedná se o zkratku reprezentující osobu, která žila se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před 

jeho smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost nebo která byla 

odkázána výživou na zůstavitele.  
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příbuzenství je podepřeno veřejnou listinou (rodným listem, rozsudkem o osvojení), která 

v sobě nese atribut veřejné víry v její pravost a správnost. Totéž platí u pořízení ve formě 

veřejné listiny, které bude považováno za pravé a platné, dokud se neprokáže opak, 

přičemž právě z toho pramení jeho relativně větší síla vůči zákonnému dědickému právu 

(viz § 567 a násl OZ a § 134 o.s.ř.). Pravost pořízení zůstavitele ve formě soukromé listiny 

musí být zásadně teprve prokázána tím, kdo se na jeho základě dědického práva domáhá 

nebo jím totéž právo jiného popírá, pročež právě z tohoto důvodu je slabší než pořízení 

ve formě veřejné listiny a než pokrevní příbuzenství. 175  Nejslabší pozici má osoba 

spolužijící, jelikož vyplývá z intestátní posloupnosti (srov. § 1633 OZ) a její status bude 

teprve předmětem dokazování, neshodnou-li se na něm účastníci. 176 Lze tedy uzavřít, že 

ze vzájemného porovnání vychází jako nejsilnější dědické právo z pořízení ve formě 

veřejné listiny, poté zákonných dědiců vyjma osoby spolužijící, poté z pořízení ve formě 

soukromé listiny a až nakonec osoby spolužijící.  

Zákon obsahuje pravidla pro posouzení vzájemné síly závětí také 

z chronologického hlediska (§ 1575 a násl. OZ), která jsou v případě popření pořízení 

pouze co do platnosti velmi jednoduchá – dřívější pořízení se ruší v rozsahu, v jakém 

vedle pozdějšího nemůže obstát, tedy dřívější závěť zakládá slabší dědické právo, a to 

bez ohledu na formu. 177 Je-li popřena pravost, je nutné pro sílu dědických titulů zvážit 

vedle data sepsání také jejich formu. Stojí-li proti sobě dřívější závěť ve formě veřejné 

listiny a pozdější ve formě soukromé listiny, obě o celé pozůstalosti, je nutné zvážit, zda 

převáží čas pořízení nad formou. Vzhledem k tomu, že notář nikdy nemůže kvalifikované 

posoudit, nakolik je reálné, že zůstavitel pozdější závěť skutečně sepsal, kdežto u 

dřívějšího notářského zápisu má de facto 100% jistotu, že je zůstavitel jeho původcem, 

musí, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek sporného řízení178, odkázat k podání žaloby 

 
175 V praxi se vyskytují žádosti pořizovatelů o legalizaci podpisu na holografní závěti s tím, že závěť bude 

„směroplatnější“. Bohužel se jedná o mylnou představu, byť legalizační doložka je sama o sobě veřejnou 

listinou (srov. § 6 notářského řádu), tutéž vlastnost ale nepřenáší na listinu, ke které je připojena (srov. např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1620/2007) a navíc legalizace prokazuje 

spojení zůstavitele pouze s podpisem, nikoli s textem nad ním, od něhož jediného může být odvozen původ 

holografní listiny od zůstavitele.  
176 K tomu např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 1997, sp. zn. 24 Co 39/97, nebo ze dne 

30. 6. 1998, sp. zn. 24 Co 207/98-60. Tvrdí-li někdo, že žil se zůstavitelem ve společné domácnosti, notář 

ho musí vyrozumět o dědickém právu (§ 167 ZŘS) a začít poté s vyšetřením dědických práv.  
177 Čas pořízení zde musí být rozhodující hledisko, jelikož § 1673 odst. 1 OZ se nijak nezabývá vzájemnou 

kolizí dvou závětí a žádným jiným způsobem není možné určit, čí dědické právo je slabší.  
178 Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 561/19 odstavec 5.  
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pozdějšího dědice ze závěti ve formě soukromé listiny. Speciální pravidlo týkající se 

chronologie je zakotveno pro pořízení pro případ smrti nebo darování neslučitelného 

s dříve sepsanou dědickou smlouvou (§ 1588 odst. 2 OZ), této situaci se budeme věnovat 

až v následující podkapitole. 179  

Pro tuto chvíli tedy lze pořídit následující přehled dědických práv seřazených 

sestupně podle jejich právní síly. Nejsilnější dědické právo vyplývá z dědické smlouvy, 

dále jiného pořízení pro případ smrti ve formě veřejné listiny novějšího, poté staršího, 

zákonné dědické posloupnosti pokrevního příbuzného, pořízení pro případ smrti ve formě 

soukromé listiny novějšího, poté staršího, a nakonec ze zákonné dědické posloupnosti 

tzv. osoby spolužijící. To vše za předpokladu, že zde nejsou žádná jiná právní či skutková 

tvrzení, která by mohla mít na posouzení kvality konkrétního dědického práva vliv (viz 

níže), v takovém případě je nutné ad hoc posouzení jejich závažnosti a zohlednění při 

rozhodování o odkázání k podání žaloby.  

Po srovnání tohoto přehledu s dikcí § 1673 OZ je jasně patrné, že mohou nastat 

situace, kdy je pro dědice podstatně výhodnější popřít i pravost jiného dědického titulu, 

protože v důsledku toho dojde k výměně pozice silnější a slabší strany, a tedy i aktivní a 

pasivní žalobní legitimace, resp. odkázání na pořad práva jiné osoby a přenesení 

důkazního břemene. 180  

 
179 Kolize dvou dědických smluv zcela jistě je sporem o dědické právo, který musí být odstraněn, ovšem 

jeho řešení nemusí spočívat pouze ve vyřešení otázky její platnosti, a proto je systematicky zařazen až 

v následující kapitole.  
180 Bez dalších sporných skutkových tvrzení se jedná o situaci, kdy je v kolizi dědické právo pokrevního 

zákonného dědice a dědice z holografní závěti. Při popření platnosti závěti bude k podání žaloby odkázán 

dědic zákonný (§ 1673 odst. 1 OZ), ale v případě popření pravosti (§ 1672 OZ) tak bude muset učinit 

závětní dědic, viz výklad výše, jinak by došlo k podstatnému znevýhodnění pozice zákonného dědice, 

přestože existence jeho dědického práva je obecně vzato prokazatelnější. To se projeví i v důkazním 

břemenu ohledně pořizovací způsobilosti (protože byla napadena pouze platnost závěti), které nese bez 

ohledu na osobu žalobce vždy závětní dědic, protože odvozuje své právo od soukromé listiny, jejíž pravost 

a platnost musí být teprve prokázána (§ 565 OZ). Podle předmětného ustanovení má tedy silnější dědické 

právo závětní dědic, ale musí ho teprve dokázat. Tato diskrepance způsobená umělým zakotvením právní 

síly jednotlivých dědických titulů zcela ignoruje potenciální zvláštnosti jednotlivých pozůstalostních řízení 

a neumožňuje soudnímu komisaři rozhodnout spravedlivěji, tedy odkázat k podání žaloby tu osobu, jejíž 

dědické právo je reálně nejslabší. Kritika a nedostatky speciálního ustanovení se objevily již za účinnosti 

nesporného patentu, který byl pro současnou úpravu inspiračním zdrojem, když by i podle tehdejších názorů 

stačilo jedno obecné všeobjímající pravidlo se slabším a silnějším dědickým právem, viz např. ROUČEK, 

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

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3, (§§ 531 až 858). Praha: Linhart, 1936. 

Komentáře velkých zákonů československých, s. 505 (dále také jako „ROUČEK, SEDLÁČEK, 

Komentář“) nebo KRČMÁŘ, Jan a Jiří SPÁČIL. Právo občanské. Svazek IV, V. Reprint vydání z let 1936-
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Výše uvedený přehled je použitelný i pro sporné otázky právní, jelikož ty budou 

notářem zpravidla vyřešeny v neprospěch osoby, která je v případě skutkového sporu 

odkazována na pořad práva.  

 
1937, 1946 a 1947. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7478-456-9, s. 

75.  

S právě uvedeným projevil nesouhlasné stanovisko Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 24 

Co 184/2017 když uvedl, že k podání žaloby by se měl při popření pravosti závěti odkázat zákonný dědic. 

Tento závěr odůvodňuje zejména tím, že nelze dovozovat, že jakékoli popření pravosti závěti je 

dostatečným důvodem pro to, aby podání žaloby bylo ukládáno závětnímu dědici, ale je vždy nutné 

posuzovat jeho relevanci, srozumitelnost a podloženost, jinými slovy, že v případech, kdy se soudnímu 

komisaři zdá popření pravosti účelové, by k němu neměl přihlížet. Opírá se zároveň o judikaturu 

k předchozí právní úpravě, konkrétně usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 2 1997, č.j. 24 Co 

39/97-97 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 1998, č.j. 21 Co 48/98-73 (často nesprávně 

citovaného jako č.j. 21 Co 120/98-73), podle které mj. lze vycházet z toho, že méně pravděpodobné je 

zpravidla dědické právo, které je závislé na vyvrácení existujícího dědického titulu (např. na prokázání 

neplatnosti závěti či listiny o vydědění, která nevykazuje na první pohled zjevné nedostatky) nebo dědické 

právo, které závisí na prokázání existence dědického titulu vůbec (např. osoby spolužijící). Městský soud 

v Praze dále v nejnovějším rozhodnutí mj. uvádí, že na spory o dědické právo závětních dědiců dopadá 

zvláštní ustanovení § 1673 odst. 1 věta druhá OZ. S výše uvedeným ovšem nelze souhlasit. Zaprvé, byť se 

soud pravděpodobně snaží naplnit soukromoprávní zásadu zákazu zneužití práva (abusus iuris, § 8 OZ), 

paušálně tím (alespoň pro odkázání na pořad práva) zajišťuje všem holografním závětem kvalitu, kterou 

nikdy mít nemohou, a to presumpci pravosti, a degraduje zákonné dědické právo do sféry relativní nejistoty 

jeho existence. Zadruhé, podle všech tří rozhodnutí by měl být existující dědický titul v podobě holografní 

závěti upřednostněn jen proto, že tato byla předložena a splňuje formální náležitosti, byť dědické právo 

závětního dědice vyplývá ze soukromé listiny a notář nemůže v pozůstalostním řízení kvalifikovaně 

zhodnotit, že listina je původem od zůstavitele, a je-li toho schopen (protože zůstavitelův rukopis znal), 

otevírá se otázka jeho podjatosti, pouze může konstatovat, že je ručně sepsaná, ale soudy přehlíží, že 

existujícím dědickým titulem je i zákon a právo zákonného dědice se opírá o listiny veřejné (matriční 

doklady). Zatřetí, z hlediska procesní stránky po zahájení řízení tento postup už nemá žádný reálný dopad, 

neboť závětní dědic stále ponese důkazní břemeno o pravosti a platnosti závěti, z níž vyplývajícího 

dědického práva se domáhá (§ 565 OZ). Začtvrté, Městský soud v nejnovějším rozhodnutí nesprávně tvrdí, 

že „popírá-li pravost a platnost takové závěti zákonná dědička, je podle § 1673 odst. 1 věty druhé o.z. na 

ní, aby to prokázala“, ale toto ustanovení dopadá pouze na spory, kde není otevřena otázka pravosti listiny. 

Zapáté, chce-li soud přezkoumávat a reagovat na možnou obstrukční povahu popření pravosti, může tak 

učinit v intencích § 1672 OZ, kde je k tomu dán zákonem prostor, nikoli jejím prostým ignorováním bez 

vypořádání se v odůvodnění a následným postupem podle § 1673 OZ. Zašesté, může se stát, že pro 

neudržování styku se zůstavitelem nemusí zákonní dědicové znát jeho rukopis a místo popření pravosti toto 

do protokolu prohlásí spolu s výzvou, ať závětní dědic pravost závěti prokáže, což bezesporu jeho 

povinností je. Poslední uvedené se beze zbytku vztahuje rovněž na kombinaci holografní závěti a odúmrti, 

kdy pověřený pracovník ÚZSVM ani jiné vyjádření k závěti poskytnout nemůže.  
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Odkázání k podání žaloby notář provádí usnesením obsahujícím ve výrokové části 

jak uvedení aktivně a pasivně legitimovaných osob181 , tak i žalobní petit182 , místně 

příslušný soud [§ 88 písm. c) o.s.ř.] a lhůtu k jejímu podání183 současně s poučením o 

fikci neúspěchu ve sporu (§ 170 odst. 2 ZŘS). 184 Povahou se jedná o usnesení ve věci 

samé185 a může ho tedy vydat pouze notář (§ 123 odst. 1 ZŘS). 186 Odvolání je proti 

 
181 Aktivně legitimovány budou osoby se slabším dědickým právem (viz výše), pasivně legitimovány budou 

všechny ostatní, přestože samy mohou stát mimo spor o dědické právo, když jejich dědický titul nikdo 

nezpochybňuje, a to pouze z důvodu, aby bylo rozhodnutí o sporu závazné pro všechny. Pro případ, že by 

některá z více aktivně legitimovaných osob žalobu nepodala, je nutné poučit ostatní účastníky, aby podali 

žalobu také proti ní, aby se sporu rovněž účastnila (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 

2012, sp. zn. 21 Cdo 1876/2011), jinak by došlo k zamítnutí žaloby pro nedostatek věcné legitimace 

z důvodu neúčasti všech nerozlučných společníků na té či oné straně (viz např. usnesení Ústavního soudu 

ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. II. ÚS 2553/2008 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 5. 2007, sp. zn. 

21 Cdo 2088/2006).  
182 Žalobní petit musí znít na určení, že žalobce je dědicem zůstavitele, nebo že někdo jiný jím není, 

případně spolu s uvedeném dědického titulu, ze kterého daná osoba své dědické právo odvozuje. Vzhledem 

k tomu, že spor o dědické právo musí být před sporným soudem vyřešen pro soudního komisaře komplexně 

(i s ohledem na procesní ekonomii), není možné požadovat pouze vyslovení pravosti pořízení pro případ 

smrti, protože pokud by tak soud učinil, stále by mohla být otevřená otázka platnosti a vznikl by další spor, 

který by bylo nutné vyřešit (v případě vyslovení nepravosti odpadá, protože nepravé právní jednání nemůže 

být platné. Pravost a platnost závěti se bude ve vztahu k tomuto určení posuzovat jako prejudiciální otázka 

(§ 135 o.s.ř.). Bylo-li o ní dříve rozhodnuto, soud z tohoto rozhodnutí při nezměněném skutkovém stavu 

vychází, v opačném (mnohem častějším) případě si ji může soud zcela volně posoudit sám. Přestože je 

žalováno na určení (ne)existence dědického práva, nejedná se o určovací žalobu ve smyslu § 80 o.s.ř., je-li 

podána v souladu s odkazovacím usnesením soudního komisaře, a není tedy nutné při jejím podání 

prokazovat naléhavý právní zájem (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 

940/2004). Není-li podána v souvislosti s odkázáním nebo po opravě původně nesprávného odkázání 

nesplňuje požadované náležitosti, o „běžnou“ určovací žalobu se bude jednat a žalobce bude muset 

naléhavý právní zájem prokázat.  
183 Jedná se o lhůtu soudcovskou, před uběhnutím ji lze prodloužit (viz § 55 o.s.ř. a zpráva Nejvyššího 

soudu České socialistické republiky ze dne 4. 4. 1979, Cpj 169/78), její zmeškání nelze prominout, je 

povahou hmotněprávní (poslední den musí být doručena soudu, což není dodání do přepravy, ale doručení 

soudu, § 82 o.s.ř., usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 8. 1998, sp. zn. I. ÚS 230/98). Není vyloučeno 

podání více žalob v téže lhůtě, pokud o ní nebylo meritorně rozhodnuto, ale byla odmítnuta nebo řízení 

bylo zastaveno např. z důvodu nezaplacení soudního poplatku (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o 

soudních poplatcích).  
184 Lze se setkat i s názorem, že v případě popření pravosti i platnosti dědického práva jiné osoby týmž 

dědicem, mohou vzniknout dva spory o dědické právo, notář pak bude odkazovat k podání dvou žalob a až 

ty bude moci sporný soud v rámci hospodárnosti spojit podle § 112 o.s.ř., viz ŠVESTKA, Jiří, Jan 

DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013-

. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-369-2, s. 432. Vzhledem k tomu, že dědické právo musí 

být ve sporném řízení pro notáře vyřešeno komplexně a dát mu v podstatě konečný okruh dědiců, měl by 

být upřednostněn závěr, že zde existuje pouze jeden spor o dědické právo a jako takový by měl být řešen 

podáním jediné žaloby. Uvedenému nahrává i skutečnost, že jsou splněny podmínky pro spojení věcí (§ 

112 o.s.ř.), když se budou prejudiciálně posuzovat neoddělitelně související otázky.  
185 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1847/2002.  
186 Vyskytne-li se v usnesení nějaká vada, zejména v okruhu žalobců a žalovaných, a notář ex post ani 

sporný soud prvního a druhého stupně tuto vadu nezhojí, resp. nepoučí k žalobě odkázaného účastníka, jak 

správně žalobu podat, představuje tato vada významný zásah do procesních práv účastníka a tím i porušení 

jeho práva na spravedlivý proces (viz nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 467/04 nebo 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2415/2005). Taková vada musí být 

odstraněna, lhostejno zda notářem nebo obecnými soudy, které tak učiní poučením nad rámec § 5 o.s.ř., 

ovšem je s ohledem na povahu řízení o sporném dědickém právu nezbytná (viz předchozí nález Ústavního 
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takovému usnesení přípustné. 187  Do doby vyřešení sporu o dědické právo notář 

pozůstalostní řízení s ohledem na jeho hospodárnost zpravidla přeruší [§ 109 odst. 2 písm. 

c) o.s.ř.], ale neučiní tak v např. v situaci, kdy se musí nadále zabývat zjišťováním rozsahu 

pozůstalosti, pořízením jejího soupisu apod.  

 

2.1.4. SKUTKOVÉ SPORY O DĚDICKÉ PRÁVO TÝKAJÍCÍ SE PRAVOSTI A 

PLATNOSTI POŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD SMRTI  

Typickou spornou situací je kolize dědických práv, kdy alespoň jedno z nich je 

založeno, změněno nebo zrušeno pořízením pro případ smrti. Jak již bylo výše uvedeno, 

nepodaří-li se notáři při vyšetření dědických práv tento spor odstranit, je nutné účastníka 

s (podle výše uvedeného přehledu) nejslabším dědickým právem odkázat k podání 

žaloby, aby byl rozhodnutím o ní (případně fikcí neúspěchu188) vyjasněn okruh účastníků 

pro další postup v pozůstalostním řízení.  

Rozporování pravosti spočívá v tvrzení, že zůstavitel není původcem holografní 

závěti, tedy že text vlastnoručně nesepsal a ani podpis pod ním nepatří jemu, ale jiné 

osobě, případně byl úmyslně zfalšován. U alografní závěti (§ 1534 OZ) může také nastat 

situace, kdy jeden z dědiců prohlásí, že podpis zůstavitele není jeho, což samo o sobě spor 

o dědické právo nezakládá. S tím je totiž nutné rozporovat i samotné svědectví 

podepsaných osob, jelikož pouhé rozporování podpisu by fakticky bylo tvrzením, že 

zůstavitel prohlásil o listině, která neobsahuje jeho vlastní poslední vůli, ani ji nepodepsal, 

 
soudu, dále rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 940/2004, a ze dne 22. 3. 2013, 

sp. zn. 21 Cdo 4240/2011).  
187 Pokud jsou podle účastníků nebo jejich zástupců zjištění nedostatečná a ti tedy nesouhlasí se způsobem 

odkázání, mohou proti tomuto usnesení podat odvolání (a contrario § 129 ZŘS a § 202 odst. 1 o.s.ř.), 

přičemž v odvolacím řízení mohou uvádět nové skutečnosti a důkazy, které nebyly před notářem uplatněny 

a jež by mohly mít na posouzení síly jejich dědického práva vliv (§ 29 odst. 1 ZŘS).  
188 V souvislostí s fikcí neúspěchu je také vhodné zmínit její účinky vůči ustanovenému náhradnímu dědici. 

V situaci, kdy bude závětní dědic odkázaný k podání žaloby domáhající se vyslovení pravosti a platnosti 

závěti u soudu neúspěšný proto, že zůstavitel listinu nepořídil nebo že neměl pořizovací způsobilost, není 

možné nadále pracovat ani s odkázaným dědicem, ani s jeho náhradníkem, jelikož listina, od které dovozují 

své dědické právo není způsobilým dědickým titulem. Naopak, bude-li podstatou sporu o dědické právo 

jiný spor týkající se postavení dědice než o pravost a platnost pořízení, např. dědická nezpůsobilost 

závětního dědice, může na jeho místo i po fikci neúspěchu v původním sporu nastoupit náhradník, protože 

fikcí vyvolá pouze zánik subjektivního dědického práva původního dědice a nijak se nedotkne pravosti 

nebo platnosti dědického titulu, kterým je náhradník povolán.  
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že oba tyto atributy má, aniž by tomu tak skutečně bylo, přičemž k takovému jednání 

neměl žádný racionální důvod. 189  

Rozporování platnosti pořízení je co do možností rozmanitější, ale nejčastěji bude 

představováno napadáním pořizovací způsobilosti zůstavitele (§ 1525 a násl. OZ), 

v menšině pak formálních náležitostí (např. že svědek nemohl být prohlášení zůstavitele 

přítomen), tvrzením rozporu s dobrými mravy, se zákonem (§ 580 a násl. OZ) anebo 

omylu zůstavitele (§ 583 a násl. a § 1529 a násl. OZ).  

Nad rámec modelových situací uvedených výše je možné se setkat s tím, že do 

posouzení relativně slabšího a silnějšího dědického práva při popření platnosti dědického 

titulu zasáhnou další účastníky tvrzené skutečnosti a na jejich základě bude soudní 

komisař k podání žaloby odkazovat jinou osobu, než která by byla podle obecného 

přehledu. 190  

To nastane např. v situaci, kdy zůstavitelka byla pravomocně omezena ve 

svéprávnosti a mohla právně jednat pouze do výše 10 000 Kč, a přesto pořídila závěť ve 

formě veřejné listiny o celém svém majetku v hodnotě cca 2 milionů korun. V takovém 

případě je neplatnost dané závěti flagrantní. 191 Popře-li zákonný dědic, jehož dědické 

právo se pro flagrantní neplatnost závěti prozatím nutně jeví jako silnější, pouze její 

platnost, bude k podání žaloby podle § 1673 odst. 1 OZ odkázán on. Popře-li však i 

pravost notářského zápisu, a byť závětní dědic prohlásí, že pořizovací způsobilost 

zůstavitelky může dokázat, aniž důkaz předem označí, nebo se vůbec nevyjádří, bude 

prozatím jako slabší dědické právo vyhodnoceno to jeho a on bude muset žalovat 

zákonného dědice a nést důkazní břemeno, respektive přinést protidůkaz rozsudku o 

omezení svéprávnosti, na základě kterého bude pořizovací způsobilost zůstavitelky 

dovozena. Byť se možnost úspěchu popírání pravosti notářského zápisu limitně blíží nule, 

může v podobných případech nést své ovoce a zajistit, že odkázání na pořad práva bude 

spravedlivější než podle explicitně vyjádřeného speciálního zákonného pravidla, které 

 
189 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1934/2012.  
190 V případě pravosti o podobném uvažovat nelze, neboť tam zákon odkazování stanovuje pevně, viz výše.  
191 Postupem soudního komisaře se zde nemáme prostor zabývat, proto ho zcela necháme stranou, byť by 

si pozornost v širších souvislostech jistě zasloužil.  
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mj. zakládá nedůvodný nesoulad mezi hmotným a procesním právem (srov. § 170 ZŘS, 

kde se také hovoří pouze o nejslabším dědickém právu).  

Podobně bude do pořadí dědických práv zasaženo i v případě, kdy zůstavitel 

pořídil postupně tři závěti – 1. ve prospěch svého nevlastního syna, který by jinak nedědil, 

2. ve prospěch dvou ze tří sourozenců (ti jsou jediní zákonní dědicové), a 3. je ve prospěch 

posledního ze sourozenců, přičemž nevlastní syn tvrdí, že se v období mezi první a 

druhou závětí u zůstavitele projevila stařecká demence zakládající dědickou 

nezpůsobilost, dědicové z druhé závěti tvrdí, že se tato stařecká demence projevila až po 

sepsání druhé závěti a rok před pořízením poslední závěti byla překvalifikována na těžkou 

stařeckou demenci. V tomto případě, kdy některým účastníkům svědčí dědické právo 

z více než jednoho titulu (závěť i zákon), by pro rozhodnutí o odkázání na podání žaloby 

měl být určující pouze dědický titul kvalitnější, respektive silnější, protože jinak by došlo 

k absurdní situaci, kdy by osoba, která je zákonným i závětním dědicem, mohla být 

odkázána k podání žaloby proti všem pořízením pro případ smrti, tedy i tomu, které jí 

v případě jeho perfekce svědčí.  

Dosud nebyla zmíněna evidentní skutečnost, že se popření pravosti může 

samozřejmě týkat i dědické smlouvy, jakkoli je úspěšnost takového postupu mizivá. 

Notář pak bude postupovat podle § 1672 OZ a odkáže k podání žaloby toho, jehož 

dědické právo se jeví se zřetelem ke všem okolnostem jako slabší. Tím bude zpravidla 

osoba, která se snaží dědickou smlouvu jako titul jiné osoby eliminovat (protože se jedná 

o veřejnou listinu, § 567 OZ), ovšem praxe jistě přinese případy, kdy bude k podání 

žaloby odkázán smluvní dědic např. proto, že jsou zde jiné okolnosti, které by byly 

způsobilé zpochybnit věrohodnost sepsané veřejné listiny [např. záznam o hospitalizaci 

zůstavitele přechodně vylučující právní či faktickou pořizovací způsobilost (silná 

medikace, kóma, fraktury všech prstních článků apod.)].  

 

Další oblastí, kterou je nutné se podrobněji zabývat, je napadení vydědění 

nepominutelného dědice a jeho následné postavení. Záměrně není napsáno spor o dědické 

právo, protože ne vždy bude možné o něm hovořit, na což také navazuje odlišný postup 

notáře. Pokud nepominutelný dědic pravost anebo platnost vydědění napadne, je důležité 
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si odpovědět na otázku, co při jeho úspěšném odklizení získá – zda 1) dědické právo, 

nebo 2) „pouze“ pohledávku spočívající v právu na uspokojení svého práva na povinný 

díl.  

Dědické právo vyděděného se znovu objeví, pokud přestane být vyděděný a 

zároveň mu jiný dědický titul svědčí. Pokud neexistuje žádné jiné pořízení pro případ 

smrti, ani žádné jiné další nenapadené vydědění, pak při rozporování pravosti nebo 

platnosti prohlášení o vydědění vzniká standardní spor o dědické právo, který se řeší 

podle příslušných ustanovení (viz výše).  

Jiná situace nastává, pokud zůstavitel vedle prohlášení o vydědění učinil i jiné 

pořízení, kterým právo na celou pozůstalost nebo podíl z ní určil jiným osobám než 

vyděděnému. Potom se může stát, že potomek napadne vydědění, ale už nikoli pořízení, 

čímž se dostává do zcela odlišné pozice, protože mu v případě úspěchu nebude náležet 

dědické právo, ale pouze pohledávka spočívající v zaplacení povinného dílu. 192 Protože 

právo na povinný díl neznamená právo na podíl z pozůstalosti, tedy dědické právo (§ 

1475 odst. 1 OZ), ale představuje pohledávku nepominutelného dědice rovnající se 

hodnotě jeho povinného dílu (§ 1654 odst. 1 OZ), ledaže tento mu byl jako dědický podíl 

nebo odkaz zůstaven, a to buď výslovně pořízením pro případ smrti, nebo omisivním 

jednáním, a bude tedy uspokojeno při intestátní posloupnosti (§ 1644 odst. 1 OZ), pak při 

sporu o jeho existenci nevzniká spor o dědické právo, ale je nutné, aby se vyděděný svého 

práva domáhal u sporného soudu žalobou o zaplacení, pro jejíž rozhodnutí se bude 

prejudiciálně posuzovat pravost a platnost vydědění. Ovšem jeho účast nekončí okamžitě, 

ale až po právní moci usnesení o obvyklé ceně pozůstalosti (§ 180 ZŘS), aby pro něj jako 

osobu domáhající se svého práva bylo ocenění pozůstalosti závazné a mohl se k němu 

vyjadřovat a případně podat proti němu odvolání, konkrétně právní mocí usnesení o 

ukončení jeho účasti s odůvodněním, že nadále není možné v řízení o pozůstalosti jeho 

nárok řešit. 193  

 
192  K problematice vydědění a vzniku případného sporu o dědické právo lze odkázat na pregnantní, 

komplexní a obsáhlý výklad v článcích PLAŠIL, Zamyšlení a TALANDA, Adam, Iveta TALANDOVÁ a 

Filip PLAŠIL. Postavení nepominutelného dědice. Ad Notam, 2019, č. 1, s. 27, ISSN 1211-0558.  
193 Notář nemůže s ohledem na rovnost účastníků dát poučení o tom, že se má vyděděný svého práva 

domáhat žalobou o zaplacení ve sporném řízení, ukončení účasti proto musí odůvodnit negativně, že zde 

již pro řešení povinného dílu není prostor.  
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2.1.5. DALŠÍ SPORY TÝKAJÍCÍ SE POSTAVENÍ DĚDICE  

Vedle sporů o dědické právo týkajících se pravosti či platnosti, které jsou častější, 

existují mnohé další, které také mají vliv na hmotněprávní postavení účastníků jako 

dědiců. Subjektivní dědické právo totiž může záviset na odpovědi, zda je pozdější dědická 

smlouva neúčinná (aniž by byla zpochybněna její pravost či platnost), je dána dědická 

nezpůsobilost, došlo k naplnění skutečností podmiňujících dědické právo nebo zda k datu 

úmrtí existovala platná závěť.  

Nejprve se zaměříme na kolizi dvou dědických smluv. Jak již bylo výše 

předesláno, zákon dřívějšímu smluvnímu dědici výslovně zakotvuje možnost domáhat se 

neúčinnosti právního jednání, které není slučitelné s dědickou smlouvou (§ 1588 odst. 2 

OZ), aniž by tuto problematiku v hmotném nebo procesním právu blíže rozváděl. 

Uvedené domáhání se neúčinnosti bezpochyby směřuje na relativní neúčinnost 

obsaženou v § 598-599 OZ, důsledkem jejíhož vyslovení soudem tak je, že právní jednání 

dlužníka, kterým zkrátil svého věřitele, nemá inter partes žádné účinky, ale vůči všem 

dalším osobám se jeví jako perfektní. 194, 195 Protože zákon pomocnou ruku nedává, je 

nutné výkladem dovodit postup notáře pro situace, kdy 1) dřívější smluvní dědic relativní 

účinnost namítne již v pozůstalostním řízení, 2) výslovně ji odmítne namítnout, nebo 3) 

je zcela pasivní a neúčinnosti by se chtěl domáhat až po právní moci usnesení o dědictví.  

Nemohou-li vedle sebe obstát dvě dědické smlouvy, jedná se o spor o dědické 

právo, který brání vydání usnesení o dědictví. Poté, co soudní komisař zjistí, že jej není 

možné odstranit dohodou, musí nastoupit některý ze způsobů jeho řešení předvídaných 

zákonem, tj. jako sporné otázky právní, či skutkové. Netvrdí-li účastníci žádné další 

skutkové okolnosti a oba se domáhají svého dědického práva, přičemž dřívější smluvní 

dědic pomocí námitky relativní neúčinnosti, jedná se o spornou otázku právní, o níž musí 

v řízení rozhodnout notář. 196  

 
194 Shodně LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník: komentář I. Obecná část (§ 1-654). 

Praha: C.H. Beck, 2013-. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 2139, nebo DVOŘÁK, Jan, Jiří 

ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, et al. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016-. ISBN 978-80-7552-187-3, s. 200.  
195 Sekundární efekt úspěšného dovolání se relativní neúčinnost přesto působí erga omnes. Při úspěchu je 

osoba jednající s dlužníkem povinna plnit, a to např. i vydat věc, ke které se dlužník zavázal převést věřiteli 

vlastnické právo, které jako ius ad rem působí vůči všem.  
196 Relativní neúčinnost se sice zakládá rozhodnutím soudu o odpůrčí žalobě (srov. § 589 odst. 2 OZ), 

nicméně v tomto případě je primárně řešen spor o dědické právo a relativní neúčinnost je ve vztahu k němu 
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Pokud by pozdější smluvní dědic např. tvrdil, že v době sepsání dřívější dědické 

smlouvy byl zůstavitel po přechodnou dobu ne zcela svéprávný a napadal by tedy 

platnost, založil by skutkový spor o dědické právo a notář by musel odkázat pozdějšího 

smluvního dědice k podání žaloby. 197  

Jako poslední vzájemné porovnání síly dědických titulů musíme tedy do jejich 

přehledu přidat, že dřívější dědická smlouva bude při napadení neúčinnosti (zpravidla) 

silnějším dědickým titulem než pozdější.  

Protože je přezkum relativní neúčinnosti koncipován jako možnost, nikoli jako 

automatický následek neslučitelnosti dvou dědických smluv, o kterém by notář 

rozhodoval ex offo, je nutné rozebrat situaci, kdy dřívější smluvní dědic relativní 

neúčinnost nenamítne a jaké z toho vyplynou důsledky.  

Vzhledem k tomu, že došlo k (alespoň konkludentnímu) uznání pravosti a 

platnosti pozdější dědické smlouvy dřívějším smluvním dědicem (a contrario § 1588 

odst. 2 OZ), není možné nikoho odkázat na pořad práva a notář musí kolizi vyřešit jiným 

způsobem. Per analogiam tak bude muset být použito ustanovení § 1576 OZ upravující 

kolizi dvou závětí, podle kterého bude dřívější dědická smlouva zrušena v rozsahu, 

v jakém nemůže vedle pozdější obstát. Toto řešení je možné uplatnit ale pouze za situace, 

kdy není dřívější dědickou smlouvou vyloučena možnost odmítnout dědictví (§ 1485 

odst. 1 věta za středníkem OZ), protože by pasivita dědice zapříčinila jeho faktické 

(částečné) odmítnutí dědictví, což by mohlo zakládat důvod pro odstoupení od dědické 

smlouvy pro její podstatné porušení. 198 Je-li smluvní dědic zavázán dědictví přijmout 

(protože nemá možnost ho odmítnout), tedy musí-li být dědicem v tom rozsahu, v jakém 

 
prejudiciální otázkou, navíc ve většině případů pro nepodání odpůrčí žaloby v předstihu dosud 

nevyřešenou. O sporné otázce právní notář musí rozhodnout sám (§ 169 ZŘS), přičemž musí mít vyřešené 

všechny prejudiciální otázky, na nichž je jeho rozhodnutí bezpodmínečně závislé. Bylo-li o takové 

prejudiciální otázce vydáno rozhodnutí, soud z něj vychází (§ 135 odst. 2 věta druhá o.s.ř.), v opačném 

případě si tuto otázku může pro své potřeby posoudit sám a zahrnout toto posouzení do odůvodnění svého 

rozhodnutí a opřít o něj výrokovou část (věta první téhož ustanovení). Konečně, nelze tvrdit, že postupem, 

kdy relativní neúčinnost posoudí notář, jsou porušena procesní práva dotčených účastníků, když notář má 

sporu o kolizi dědických smluv profesně (a patrně i odborně) blíže než soudci civilního sporného soudu, a 

navíc je spor rozhodnut podstatně rychleji, čímž je také naplněna zásada ekonomie řízení.  
197 Opačně by ale mohl soudní komisař též odkázat smluvního dědice dřívějšího, pokud by ten pozdější 

předložil např. lékařskou zprávu, z níž vyplývající diagnóza a prognóza zakládají pochybnosti o duševním 

stavu zůstavitele v době sepsání dřívější dědické smlouvy, a zároveň popřel i její pravost.  
198  Byť tak zákon explicitně nestanoví, pro smíšenou (kontraktuální a testamentární) povahu dědické 

smlouvy se na ní použije i obecná úprava závazkových práv a může od ní být odstoupeno, a to buď ze 

zákonných (§ 2001 a násl. OZ) anebo i v ní sjednaných důvodů.  
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mu svědčí jeden či více dědických titulů a přesto se chová pasivně, musí notář dojít 

k závěru, že se dřívější smluvní dědic svého dědického práva v celém rozsahu domáhá 

(protože jinou možnost nemá podobně jako dědic v úpadku řešeném oddlužením, viz 

výše), tedy uplatňuje své dědické právo, a koliduje-li s ním dědické právo jiné osoby, je 

zde spor, který bude vyřešen buď jako sporná otázka právní, nebo skutková. Tuto mezeru 

v právu totiž není možné jinak než uvedeným výkladem překlenout.  

Pro doplnění je nutné také popsat postavení dřívějšího smluvního odkazovníka, 

kterému rovněž svědčí právo domáhat se relativní neúčinnosti (viz § 1583 OZ), ale od 

smluvního dědice je značně odlišné. Smluvní odkazovník se relativní neúčinnosti nemůže 

domáhat v rámci pozůstalostního řízení, ale musí se obrátit na civilní sporný soud, stejně 

jako každý jiný věřitel podle § 589 a násl. OZ, protože povaha proti sobě jdoucích práv 

smluvního odkazovníka proti jinému nebo proti smluvnímu dědici nezakládá spor o 

dědické právo, který jediný může soudní komisař v řízení řešit, a to ještě pouze za 

podmínky, že na skutkové stránce panuje shoda a rozdílné je výlučně její právní 

posouzení (srov. § 169 ZŘS), ale představuje pouze prejudiciální otázku pro reivindikační 

žalobu dřívějšího smluvní dědice na vydání předmětu odkazu (§ 1594 odst. 1 OZ).  

Lze tedy říci, že pozdější dědická smlouva bude silnějším dědickým titulem pouze 

v případě, pokud se dřívější smluvní dědic nedovolá její neúčinnosti a zároveň dřívější 

smlouva nevyloučila možnost dědictví odmítnout.  

Spornou otázkou může být také existence (relativní) dědické nezpůsobilosti. 199 

Z dědického práva vůbec je osoba vyloučena, pokud se vůči zůstaviteli, jeho předku, 

potomku nebo manželovi dopustí činu povahy úmyslného trestného činu, nebo 

zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli (§ 1481 OZ), aniž by za života 

zůstavitele došlo k jeho výslovnému prominutí. 200 Dále je možné, aby došlo k vyloučení 

 
199 Relativní dědická nezpůsobilost znamená, že určitá osoba nemůže být z důvodu existence relevantní 

právní skutečnosti dědicem konkrétní osoby, byť by dědicem jiné osoby být mohla. Vedle ní lze hovořit 

také o absolutní dědické nezpůsobilosti spočívající v nemožnosti dědit vůbec, jako příklad lze uvést osobu, 

která v době smrti zůstavitele nežila, ani na ní tak nebylo nahlíženo (srov. § 25 OZ).  
200 Od předchozí úpravy (srov. § 469 OZ64) došlo ke zpřísnění spočívajícím v rozšíření hypotézy dědické 

nezpůsobilosti i na činy, které nesplňují všechny definiční znaky trestného činu, např. chybí způsobilý 

subjekt, protože dotyčný nebyl příčetný. Čin zakládající dědickou nezpůsobilost je tak blíže materiálnímu 

pojetí trestného činu než formálnímu. Blíže např. JELÍNEK, Jiří, Katarína TEJNSKÁ, Jana TLAPÁK 

NAVRÁTILOVÁ, Vladimír PELC, Jiří ŘÍHA a Vojtěch STEJSKAL. Trestní právo hmotné: obecná část, 

zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. Student. ISBN 978-80-7502-380-3, 

s. 135 a násl. Zároveň je nutné zdůraznit, že dědická nezpůsobilost je založena již samotným jednáním 
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pouze z intestátní posloupnosti z důvodu probíhajícího rozvodu (§ 1482 odst. 1 OZ) nebo 

zbavení rodičovské odpovědnosti (odst. 2 téhož ustanovení).  

Existence podmínky celkové dědické nezpůsobilosti je, rozchází-li se skutková 

tvrzení účastníků, narozdíl od vyloučení ze zákonné posloupnosti obtížnější zjistit, jak 

časově, tak důkazně. 201 Tato skutková otázka, kterou si notář sám nemůže posoudit, je 

ve vztahu k ukončení účasti potenciálně provinivší se osoby otázkou prejudiciální, a proto 

o ní musí být závazně rozhodnuto. S ohledem na dikci zákona se tak může stát pouze 

rozhodnutím soudu o sporu o dědické právo a rovněž odsuzujícím rozsudkem trestního 

soudu, případně zprošťujícího podle § 226 písm. b), d) a e) zákona č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním (trestního řádu), vyplývá-li z nich, že konkrétní osoba svým 

jednáním naplnila hypotézu dědické nezpůsobilosti, ale pro jiné důvody není možné vydat 

výrok o vině ani trestu. 202  

Pro odkázání na pořad práva bezpochyby bude obecným a nejčastějším pravidlem, 

že slabší je dědické právo toho, kdo tvrdí, že je jiná osoba dědicky nezpůsobilá. 203 

Odkázání k podání žaloby osoby, která je potenciálně dědicky nezpůsobilá, bude vskutku 

výjimečné, neboť by pro něj musely být dány velmi závažné důvody. Je to dáno tím, že 

odkázaný nese důkazní břemeno (narozdíl od podání žaloby zákonným dědicem proti 

tomu z holografní závěti, viz výše), prokazování negativní skutečnosti jako je nespáchání 

tvrzeného skutku je velmi obtížné, v mnoha případech zhola nemožné, což máme mj. 

empiricky potvrzeno ze středověkých inkvizičních procesů s čarodějnicemi, a pokud 

někdo takovou důkazní nouzí trpí, pravděpodobně by od anabáze s určovací žalobou 

upustil a fikcí neúspěchu by byl spor vyřešen v jeho neprospěch. Vzhledem k presumpci 

neviny (srov. čl. 40 odst. 2 LZPS) je pro účely vyřešení sporu o dědické právo nutné 

 
naplňujícím uvedené znaky, ovšem nelze podle současného přísnějšího zákona posoudit jednání 

uskutečněná před jeho účinností jako vylučující jednajícího z dědického práva po zůstaviteli, pokud by se 

podle předchozí úpravy o dědickou nezpůsobilost nejednalo. Viz blíže usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

29. 6. 2018, sp. zn. 21 Cdo 5328/2017-II.  
201 V případě, že došlo k určitému jednání, jehož existence není sporná, a je nutné zjistit, zda naplňuje znaky 

trestného činu, jedná se o právní posouzení dosud nerozhodnuté prejudiciální otázky, které si notář může a 

musí učinit v pozůstalostním řízení sám (srov. § 135 odst. 2 o.s.ř. a § 169 ZŘS).  
202 Blíže např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3074/2015. Zároveň není 

možné, aby bylo vzato za prokázané jednání, které bylo pro účely jiného rozhodnutí, byť pozitivně, 

posouzeno pouze jako prejudiciální otázka a jako taková uvedená pouze v odůvodnění jako jeden 

z podkladů pro výrokovou část, přičemž o ní samotné žádným výrokem rozhodnuto nebylo. Viz rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 3. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 4004/2011.  
203 Viz výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1572/2018.  
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ignorovat vedené trestní řízení [čímž není vyloučena možnost přerušení pozůstalostního 

řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř.], tím spíše i pouhé vazební stíhání v úvahu 

přicházejícího dědice. Až absurdním příkladem odkázání na pořad práva potenciálně 

dědicky nezpůsobilé osoby by mohla být situace, kdy tato veřejně (případně 

prostřednictvím živého vysílání) úmyslně usmrtila zůstavitele, přičemž v obdobném 

jednání pak pokračovala na veřejném místě vůči většímu množství dalších lidí, a toto 

jednání by bylo intenzivně medializováno, pak by bylo možné uvažovat o odkázání na 

pořad práva této osoby, jelikož presumpce neviny by zde byla fakticky téměř rozptýlena.  

Při řešení sporné skutkové otázky týkající se výslovného prominutí činu 

zakládajícího dědickou nezpůsobilost bude hrát roli i forma tohoto prominutí. Je-li ve 

formě soukromé listiny nebo dokonce ústní, měl by být odkázán potenciálně dědicky 

nezpůsobilý, v případě veřejné listiny ten, kdo prominutí dědické nezpůsobilosti jiného 

popírá.  

Spornou skutkovou otázkou může představovat i existence ke dni úmrtí 

zůstavitele platné závěti, když její originál není k dispozici a zachovala se výhradně její 

prostá kopie, nebo dokonce ani ta. Může se tak stát kupříkladu za situace, kdy o sobě 

někdo tvrdí, že je závětním dědicem, ale originál závěti byl zničen osobou odlišnou od 

zůstavitele204 nebo nahodile při živelní události (např. požáru domu, ve kterém byla 

údajně uložena). Při shodě účastníků na formálních náležitostech a obsahu závěti se může 

jednat o spornou otázku právní, kterou řeší notář, v opačném případě je namístě postup 

k odkázání na pořad práva, a to osoby, která z takové závěti pro sebe vyvozuje příznivé 

důsledky v podobě existence subjektivního dědického práva, protože to bude teprve nutné 

v rámci dokazování zjistit. 205  

Obdobně jako výše uvedený spor o existenci zničené závěti se bude posuzovat 

spor o naplnění skutečností podmiňujících dědické právo. Bude-li určitá osoba tvrdit, že 

došlo ke splnění rozvazovací nebo odkládací podmínky, z čehož pro sebe vyvozuje 

příznivé důsledky, aniž by současně předložila jakékoli důkazy, k čemuž ostatně není 

povinná, když v souladu s vyšetřovací zásadou má skutečnosti rozhodné pro určení 

dědiců zjišťovat notář (§ 21 ZŘS), nebo navrhla provedení důkazů svědkem a předložila 

 
204 Pak by se jednalo o platné odvolání závěti, viz § 1578 OZ.  
205 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012.  
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pouze listinné důkazy ve formě soukromé listiny, mělo by být její dědické právo 

vyhodnoceno jako slabší a být odkázána k podání žaloby. V případě, kdy dotyčná osoba 

své tvrzení podloží rovnou i veřejnou listinou o osvědčení, a někdo nebude souhlasit, 

bude se její sporné právo jevit jako relativně silnější.  

 

2.1.6. SPORY O ROZSAH POZŮSTALOSTI  

Primárním účelem pozůstalostního řízení je zjištění rozsahu aktiv a pasiv 

pozůstalosti, k nimž se následně hledá okruh jejich dědiců. I v rámci pátrání po jmění 

zůstavitele (§ 495 OZ) mohou nastat situace, kdy se dědici206 neshodnou na tom, zda 

určitá věc do pozůstalosti patří, či nikoli, přičemž zákon pro ně zavádí jednoduchá a 

jednoznačná pravidla – ke sporným aktivům ani pasivům se při projednání pozůstalosti 

nepřihlíží (§ 172 odst. 2 věta druhá a § 173 věta druhá ZŘS).  

Nikdy nelze vyloučit, že na základě dosavadních výsledků řízení byl rozsah aktiv 

a pasiv zjištěn nedostatečně, proto se k nim musí dědici vyjádřit a zaujmout jednomyslné 

stanovisko o jejich úplnosti a správnosti. Nesouhlasí-li byť jediný z nich, není možné 

s ohledem na jeho spornost takový majetek či dluh v pozůstalosti projednat, dokud se 

právní vztahy nepostaví najisto.  

Za tímto účelem je nutné, aby dědic domáhající se rozšíření seznamu aktiv nebo 

pasiv podal určovací žalobu ve smyslu § 80 o.s.ř. proti všem zbývajícím dědicům, jinak 

by byla žaloba zamítnuta pro nedostatek věcné legitimace, přičemž zde není potřeba 

prokazovat naléhavý právní zájem jako u klasické žaloby, neboť ten vyplývá přímo ze 

zákona. 207 O možnosti podat tuto žalobu soudní komisař žádného z účastníků poučit 

nemůže, když mu to zákon výslovně neukládá, lze pouze konstatovat, že ke spornému 

majetku se v řízení nepřihlíží (srov. § 5 o.s.ř.).  

Spor o rozsah pozůstalosti není důvodem k přerušení pozůstalostního řízení208, 

protože pokud skončí dříve, upraví se podle jeho výsledku seznam aktiv a pasiv (§ 20 

 
206  K aktivům a pasivům se vyjadřují až osoby poučené o dědickém právu, které jsou v postavení 

neodmítnuvšího dědice (§ 172 a 173 ZŘS).  
207 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4311/2014.  
208 Viz usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 1996, sp. zn. 18 Co 402/95.  
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odst. 1 a 2 a § 180 odst. 2 ZŘS), pokud později, bude případně zahájeno dodatečné 

projednání pozůstalosti (§ 192 a 193 ZŘS).  

Jako spory o rozsah pozůstalosti lze označit pouze ty situace, v nichž figurují 

výhradně dědicové zůstavitele, nikoli třetí osoby. Nárokuje-li si aktivum pozůstalosti třetí 

osoba, musí se svého práva domáhat ve sporném řízení žalobou na vydání, vyklizení, 

případně určovací žalobou. 209  Před pravomocným skončením řízení jsou pasivně 

legitimovány osoby spravující pozůstalost, po právní moci ti, kterým bylo k věci 

potvrzeno nabytí dědictví.  

Uplatňuje-li třetí osoba jako věřitel zůstavitele nějaké své majetkové právo, učiní 

tak oznámením pohledávky do pozůstalosti, kterou soudní komisař do seznamu pasiv 

zařadí. Přestože to právní úprava výslovně neuvádí, mohou dědicové přihlášené 

pohledávky popírat, čímž může dojít k jejich vyškrtnutí. 210  

Uvedené pochopitelně nemá na existenci pohledávek vliv, mohou být vymáhány 

ještě před skončením řízení, a nově není problém ani v tom, nejsou-li vymáhány vůbec, 

jelikož rekodifikace věřitelům vstřícně prodlužuje promlčecí lhůtu, neuplynula-li ke dni 

úmrtí zůstavitele, a to o šest měsíců následujících po právní moci usnesení o dědictví (§ 

643 OZ), a není tedy nutné podávat žalobu okamžitě a zahajovat pro stavení promlčecí 

lhůty sporné řízení pro případ, že by dědici nechtěli uhradit dluh dobrovolně. 211  

 

 

 
209 Soudní praxe dovodila, že určovací žaloba je zpravidla přípustná až v případě, kdy není možné úspěšně 

žalovat na splnění povinnosti. Toto upřednostnění je způsobeno tím, že žaloba o splnění povinnosti v sobě 

vždy zahrnuje také prejudiciální posouzení o existenci práva či právního vztahu a její předmět je širší, není 

tedy logické, aby se pro rozhodnutí prejudiciální otázky vedlo další řízení, když je její posouzení možné 

učinit i v žalobě o splnění. Cíle sledovaného podáním žaloby by tak mělo být dosaženo už rozhodnutím o 

ní (jako např. při určení vlastnického právo při duplicitním zápisu v katastru nemovitostí), jinak by se 

zbytečně generovaly další navazující spory, což je nežádoucí. Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

19. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3315/2006, nebo ze dne 3. 10. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2138/2006.  
210 Viz usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 1998, spn. zn. 24 Co 196/98-62. Otázkou je, zda je 

vyškrtnutí ze seznamu pasiv pro dědice vždy přínosem, neboť jsou situace, kdy je předlužení pozůstalosti 

jako předpoklad provedení její likvidace vítanou skutečností, někdy i z pohledu soudního komisaře.  
211  Je nutné připomenout, že přihlášením pohledávky do pozůstalostního řízení nedochází ke stavení 

promlčecí lhůty, jelikož se nejedná o vymáhání s charakterem žaloby o splnění povinnosti a o nároku není 

autoritativně rozhodováno. Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 28 Cdo 

590/2012.  
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2.1.7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ SPORY BEZ SPORNÉHO DĚDICKÉHO PRÁVA  

V rámci kategorizace sporů lze rozlišovat také zvláštní skupinu, která sice 

neobsahuje spory o dědické právo, ale jiné spory, některé zákonem dokonce výslovně 

neuváděné, které se přesto mohou v řízení vyskytnout a mít na jeho výsledek přímý nebo 

nepřímý vliv.  

Do této kategorie lze zařadit i spor týkající se pokynů zemřelého manžela pro 

vypořádání SJM (§ 764 odst. 1 OZ) nebo rozsahu SJM (§ 162 odst. 2 věta druhá ZŘS), 

které jsou podrobně rozebrány v kapitole 1.3.5., kde více vyhovují systematice práce.  

Patří sem i spor o pravost a platnost vydědění, respektive existenci povinného dílu. 

Ten nastane, pokud zůstavitel vydědil svého potomka, který neuznává důvody vydědění, 

ostatní dědici ano, ale zároveň pořídil i závěť, z níž vyděděnému potomku nesvědčí 

dědické právo a zároveň na jeho povinný díl nebylo ničeho započteno ani nebyl jinak 

zcela uspokojen, avšak tuto závěť považuje za pravou a platnou. Jak je uvedeno výše, v 

případě úspěšného popření důvodů pro vydědění nenáleží vyděděnému podíl na 

pozůstalosti jako dědické právo, ale běžná pohledávka za dědici spočívající v zaplacení 

určité částky, nejedná se tedy o spor o dědické právo s postupem podle § 169 nebo § 170 

ZŘS. Protože soudní komisař není oprávněn v řízení rozhodnout o existenci povinného 

dílu, ale pouze o způsobu jeho vypořádání [§ 185 odst. 3 písm. b) ZŘS], není-li existence 

sporná, je nutné účast nepominutelného dědice v řízení ukončit, přičemž je lhostejno, zda 

se tak stane před nebo po vydání usnesení podle § 180 ZŘS (viz podkapitola 1.3.2.), 

s odůvodněním, že spor o existenci povinného dílu musí být závazně vyřešen mimo 

pozůstalostní řízení, nedojde-li k dohodě.  

Dalším zákonem předvídaným sporem je spor o postavení vypravitele pohřbu, na 

jehož řešení se přiměřeně použijí ustanovení týkající se sporu o dědické právo (§ 154 

odst. 2 ZŘS). Může se tedy jednat jak o spor právní, tak skutkový, přičemž ten první bude 

řešit notář sám, zatímco druhý odkázáním osoby, která je méně pravděpodobně 

vypravitelem, k podání žaloby.  

Nejasnosti okolo výkladu dovětku, zda jím byl platně zřízen odkaz, také nelze 

řešit pořadem práva, neboť právo na vydání odkazu je ve své podstatě pouhou 

pohledávkou za dědicem, nikoli dědickým právem se vstupem do práv a povinností 
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zůstavitele. Otázku platnosti dovětku lze řešit pouze klasickou určovací žalobou podle § 

80 o.s.ř. 212 O právní spor o dědické právo by se jednalo, pokud by zde nebylo shoda na 

výkladu vůle zůstavitele obsažené v závěti, zda povolává za dědice, nebo zřizuje odkaz. 

213  

Odkázáním na pořad práva také nelze řešit situaci, kdy se dědici neshodnou na 

rozhodných skutečnostech týkajících se započtení na povinný díl nebo na dědický podíl, 

hodnoty daru a jeho případné výše. Jsou to totiž otázky, k jejichž řešení je naprosto 

nekoncepčně příslušný notář v rámci pozůstalostního řízení (protože a contrario nejsou 

vyhrazeny obecným soudům ve sporném řízení). Za účelem vyřešení skutkového sporu 

musí notář provést přiměřené dokazování, ze kterého bude čerpat podklady pro své 

rozhodnutí, přičemž účastníkům je následně umožněno jeho rozhodnutí podrobit 

instančními přezkumu pomocí systému řádných a mimořádných opravných prostředků. 

214  

Spor o dědické právo také nikdy nebude založen tvrzením, že někdo je dědicem 

zůstavitele z titulu pokrevního příbuzenství, aniž by tuto skutečnost prokazovaly 

příslušné matriční doklady, zejména rodné listy, a měl by tedy dědit na místě dosavadního 

účastníka řízení. Vzhledem k tomu, že prejudiciálně nelze zkoumat otázky osobního 

stavu (§ 135 odst. 1 o.s.ř.) a matriční doklady jsou veřejnými listinami požívajícími 

presumpci pravdivosti a správnosti (§ 24 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení, § 568 odst. 1 OZ a § 134 o.s.ř.), není možné do doby předložení 

rozhodnutí o osobním stavu, které by bylo v souladu s tvrzeními dané osoby, považovat 

tuto osobu za účastníka řízení ani ji vyrozumět o dědickém právu. 215 Právě uvedené 

zároveň znamená, že zde není dán žádný rozumný důvod pro přerušení řízení za účelem 

doložení (změny) osobního stavu, navíc za existence institutu žaloby oprávněného dědice 

(§ 189 odst. 2 ZŘS).  

 
212 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 7. 4. 1927, sp zn. Rv II 179/27 

(Vážný č. 6974). Naléhavý právní zájem je dán už tím, že podle současné úpravy je, resp. může být splnění 

odkazů jednou z podmínek vydání usnesení o dědictví § 1691 OZ a § 184 odst. 1 ZŘS. Po dobu řízení o 

určovací žalobě je proto namístě pozůstalostní řízení přerušit podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř.  
213 Viz ROUČEK, SEDLÁČEK, Komentář, s. 506.  
214 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2003, sp. zn. 20 Cdo 889/2002, podle kterého se nejedná 

o spor o dědické právo, a rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 1998, sp. zn. 24 Co 201/98-50, 

podle kterého je posouzení hodnoty daru právním sporem.  
215 Viz usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2003, sp. zn. 24 Co 31/2003.  
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2.1.8. ŘEŠENÍ SPORNÝCH OTÁZEK PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH ÚPRAV  

Pro doplnění kontextu současné právní úpravy a přiblížení jiných možných 

přístupů k řešení sporných otázek vyskytnuvších se v pozůstalostním řízení je vhodné 

provést komparativní přehled nám blízkých právních řádů a zároveň dřívější úpravu 

platnou na našem území. 216  

V dědickém řízení vedeném podle rakousko-uherského nesporného patentu 

podle § 21 odkazoval soud217 na pořad práva nejen ohledně sporných otázek skutkových, 

ale také za účelem vyřešení sporných otázek právních (§ 2 odst. 7 nesporného patentu). 

218 Tomuto odkázání předcházelo vyšetření všech dědických práv. 219 Žaloba o vyřešení 

sporné otázky nebyla ani tehdy považována za klasickou (obecnou) určovací žalobu podle 

§ 228 zákona ze dne 1. srpna 1895, č. 113 Ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích 

právních (civilní soudní řád), (dále také jako „c.s.ř.“). 220 Lhůta k jejímu podání byla 

lhůtou soudcovskou (§ 127 nesporného patentu a § 123 c.s.ř.) a prodlužitelnou. 221 

Pravidla pro určení toho, kdo má být odkázán k podání žaloby jsou obsažena v § 125 a 

126 ABGB, která náš zákonodárce převzal a vtělil do ustanovení § 1672 a 1673 OZ, 

v tomto ohledu tedy není mezi úpravami žádný rozdíl. 222 Odlišná je tehdejší úprava (§ 

771 OZO) od současné (§ 1673 odst. 2 OZ) také v tom směru, že podle ní byl vždy 

vyděděný žalovaným, resp. na pořad práva byl vždy odkázán ten, kdo měl dědit na místě 

vyděděného, ať již zůstavitel důvody pro své jednání uvedl, či nikoli. Řešení sporných 

 
216 Vzhledem k tomu, že naše dřívější rakousko-uherská úprava vydržela v Rakousku až do dnešních dnů, 

lze jejich následující výklad částečně spojit.  
217 Notář, byť pověřený jako soudní komisař, neměl tak důležitou úlohu jako dnes. Mohl např. sepsat úmrtní 

zápis a provést jiné v řízení potřebné úkony, při nichž nejde o soudní rozhodnutí, viz § 29 nesporného 

patentu a § 183 císařského patentu ze dne 21. května 1855, č. 94 Ř. z., jímž se vydává notářský řád.  
218 Sporné řízení tak bylo nutné vést i pro vyřešení sporné otázky právní, zda je platná roztrhaná závěť, viz 

rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 26. 11. 1927, sp zn. R II 359/27 (Vážný č. 

7563).  
219 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 23. 10. 1923, sp. zn. R I 904/23 

(Vážný č. 3062).  
220 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 31. 10. 1922, sp zn. Rv I 578/22 

(Vážný č. 1955), a ROUČEK, SEDLÁČEK, Komentář, s. 506.  
221 ROUČEK, SEDLÁČEK, Komentář, s. 506.  
222  Již tehdy se objevila kritika (viz pozn. 180) vytýkající ustanovením přílišnou kazuistiku, která je 

nadbytečná a pro právní praxi nedostatečná, zákonodárce ji bohužel nereflektoval, proto i současná úprava 

vykazuje tytéž nedostatky, viz výše. K této problematice se nepřímo vyjádřil i Nejvyšší soud 

Československé republiky ve svém rozhodnutí ze dne 2. 5. 1922, R I 492/22 (Vážný č. 1648), když uzavřel, 

že bez popření pravosti posledního pořízení (o kterém byl spor, zda je závětí či dovětkem), je na první 

pohled slabší dědické právo zákonných dědiců, neboť bylo rozhodováno podle § 126 nesporného patentu. 

Při popření pravosti by ovšem bylo uložení podání žaloby opačné.  
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otázek bylo modifikováno § 25 zákonem č. 100/1931 Sb., o základních ustanoveních 

soudního řízení nesporného, kdy o nich bylo možné rozhodnout přímo v rámci 

nesporného řízení, ovšem s účinky pouze pro toto řízení, nebo (na návrh i ex offo) bylo 

možné přesunout jejich vyřešení do sporného řízení.  

V produktu právnické dvouletky se poprvé objevuje současný přístup, kdy sporné 

otázky právní řeší soud v rámci řízení o dědictví a k podání žaloby odkazuje až v případě 

sporných otázek skutkových [§ 331 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech 

občanskoprávních (občanský soudní řád)].  

Novým způsobem se k řešení sporných otázek postavil zákon č. 95/1963 Sb., o 

státním notářství a o řízení před státním notářství, který sice na to předchozí navázal, 

ovšem s významnou inovací spočívající v povinnosti státního notářství o sporné otázce 

rozhodnout, pokud nebyla žaloba k jejímu vyřešení včas podána (viz § 18). 223  

Současná rakouská úprava týkající se sporných otázek je obsažena v zákoně č. 

111/2003 [Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer 

Streitsachen BGBl. I Nr. 111/2003), dále také jako „Außerstreitgesetz“], který s účinností 

od 1. 1. 2005 po 151 letech nahradil nesporný patent, a to konkrétně v jeho § 160-164. 224  

Podle nich spor vzniká, jsou-li podány dědické přihlášky, které si vzájemně 

odporují. V takovém případě je notáři výslovně uloženo, aby se pokusil o smírné 

odstranění sporu uznáním dědického práva z jedné vzájemně si odporujících přihlášek. 

Nezdaří-li se, spis se překládá k rozhodnutí o dědickém právu soudu (viz § 160 

Außerstreitgesetz). Kdo je dědic, určí soud buď samostatným usnesením nebo v 

rozhodnutí o odevzdání pozůstalosti (viz § 161 Außerstreitgesetz). Nedomáhá-li se dědic 

svého dědického práva, dochází k fikci neúspěchu a končí jeho účast v řízení (viz § 163 

odst. 2 Außerstreitgesetz). Předělem pro možnost domáhat se svého dědického práva 

v řízení o pozůstalosti je stejně jako u nás konečné rozhodnutí, v tomto případě 

 
223 Nelze se divit, že se po rekodifikaci procesních pravidel dědického řízení v roce 1993 objevil názor, že 

tato úprava pozitivně ovlivňovala ekonomii řízení a měla by být zavedena znovu (viz RYŠÁNEK, Zdeněk. 

Sporné dědické právo. Ad Notam, 2011, č. 6, s. 26, ISSN 1211-0558). Za stávající úpravy, která se snaží 

důslednější než v minulosti rozlišovat mezi řízením sporným a nesporným, je však toto řešení těžko 

představitelné, navíc procesní ekonomie lze docílit i nastavení vhodné délky lhůty k podání žaloby.  
224 Dalšími zákony obsahujícími procesní úpravu dědického řízení jsou zákon o soudních komisařích 

[Gerichtskommissärgesetz (BGBl. 343/1970)], notářský řád [Notariatsordnung (BGBl. 75/1871), a 

jurisdikční norma [Jurisdiktionsnorm (RGBl. 111/1895)].  
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rozhodnutí o odevzdání pozůstalosti, kdy se před jeho vydáním postupuje obdobně podle 

výše uvedených ustanovení, a po něm se musí dědic domáhat svého práva žalobou 

(Erbschaftsklage, viz § 164 Außerstreitgesetz, § 823 ABGB). 225  

Nelze pominout ani právní řád nám (dosud) nejbližší. Slovenská hmotněprávní 

úprava dědické práva je totiž stále obsažena v zákonu č. 40/1964 Z.z., tedy tomtéž, který 

byl v ČR nahrazen současným OZ. Naproti tomu procesní úprava řízení o dědictví byla 

rekodifikována do nového zákona č. 161/2015 Z.z., Civilného mimosporového poriadku 

(dále také jako „CMP“), avšak minimálně ohledně řešení sporných otázek je téměř 

identická, mj. proto, že se tou naší nechala inspirovat, což také jednou explicitně přiznává. 

226  

Při postupné analýze CMP je první spornou otázkou, která se může v 

rámci konanie o dedičstve objevit, stejně jako v našem ZŘS spor o to, kdo je skutečným 

vypravitelem pohřbu zůstavitele. 227  Slovenská úprava ovšem k celému problému 

přistupuje odlišným způsobem, nikoli tak, že pro vyřešení otázky statusu osoby jako 

vypravitele pohřbu vzniká skutková sporná otázka, kterou musí řešit obecné soudy, ale 

stanoví, že se při takové spornosti pozůstalost projedná, byť by jinak splňovala podmínky 

 
225  Novelizacím se nevyhnulo samozřejmě ani ABGB, přičemž jeho poslední významná novela byla 

provedená zákonem č. 87/2015 (zkrácený název Erbrechts-Änderungsgesetz2015), který nabyl účinnosti 1. 

1. 2017. Pozornosti by z této novely neměla uniknout zejména následující (a v mnohém inspirativní) 

pravidla. Podmínky dědické nezpůsobilosti jsou v Rakousku méně přísné než u nás, když je pro její 

vyslovení nutné spáchání trestného činu s trestní sazbou odnětí svobody ve výši alespoň jednoho roku (§ 

539 ABGB), nestačí čin povahy úmyslného trestného činu (srov. § 1481 OZ). Manželům je umožněno 

pořídit společnou závěť (§ 586 ABGB, srov. § 1496 věta druhá OZ). Pečoval-li někdo bezplatně o 

zůstavitele po dobu alespoň 6 měsíců v posledních 3 letech před smrtí zůstavitele v rozsahu nikoli 

nepodstatném, vzniká mu zákonný dědický nárok (§ 677, 678 ABGB). Pravost a platnost závěti, která byla 

zničena, u nás byla dovozena až judikaturou, viz výše, podle rakouského práva nahodilé zničení není na 

překážku, je-li prokázán obsah závěti (§ 722 ABGB). Velmi zajímavou úpravu obsahuje § 725 ABGB, 

podle kterého se automaticky ruší závěť ve prospěch manžela, registrovaného partnera a spolužijící osoby, 

dojde-li k rozvodu, zrušení registrovaného partnerství nebo soužití, a pořizovatel neprojevil opačnou vůli. 

Pokud by stejné pravidlo bylo zakotveno i v našem právním řádu, odpadly by interpretační potíže u závětí, 

ve kterých je k dědění povolán manžel bez bližší identifikace, které se ad hoc může pro specifické okolnosti 

případu lišit. Dále, pokud není manžel nebo registrovaný partner vyděděn, náleží mu nejen vybavení 

společné domácnosti, ale má také právo po dobu 1 roku žít v dosavadním bytě, je-li to nezbytné pro udržení 

jeho dosavadních životních podmínek (§ 745 ABGB). Rakouská úprava zná i korektiv k požadavku 

naplnění podmínek společné domácnosti, kdy při existenci jiných závažných důvodů (např. zdravotní nebo 

pracovní) je od tohoto požadavku upuštěno (§ 748 ABGB). S novelou došlo k vyřazení rodičů z okruhu 

nepominutelných dědiců, kdy jsou jimi nyní pouze potomci, manžel a registrovaný partner (§ 757 ABGB).  
226  Viz Dôvodová správa k vládnému návrhu zákona Civilný mimosporový poriadok: osobitná časť. 

[online]. 19. 12. 2014. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=408723.  
227 Viz § 188 odst. 2 CMP a § 154 odst. 2 ZŘS.  

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=408723
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=408723
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pro zastavení řízení. Jako výhody tohoto postupu lze uvést, že projednání pozůstalosti 

s oznámením pohledávky vypravitele může trvat kratší dobu než sporné řízení 

s dokazováním, navíc dojde ke zjišťování dědického práva a uzavření okruhu dědiců, což 

může být nejen v rámci dodatečných projednání dědictví přínosné (viz výše). Toto navíc 

zapříčiní, že „tvrdící“ vypravitel bude muset svou pohledávku žalovat, když mu pouhým 

oznámením pohledávky do pozůstalosti nevznikne právo na její vymožení, nést důkazní 

břemeno ohledně svých tvrzení a ve spojení se zásadou náhrady nákladů řízení podle 

úspěchu ve věci ho odradí od podání žaloby, pokud není vypravitelem skutečným. 

Přestože má toto řešení jisté výhody, pro velmi nízkou četnost není nutné ho v českém 

právu upravovat jinak, protože ve vytíženosti notářů ani soudů se nijak neprojeví.  

Definici sporu o dědické právo obsahuje CMP v § 192, přičemž může být sporem 

právním (§ 193), anebo skutkovým (§ 194). Řešení právního sporu je v porovnání s naší 

úpravou naprosto identické, v rámci sporu skutkového fakticky také, ovšem ze slovenské 

úpravy nevypadla explicitní povinnost notáře pokusit se o smír účastníků sporu (§ 194 

odst. 1 CMP)228 a lhůta v usnesení o odkázání na pořad práva může být i jednoměsíční.  

Spor o rozsah pozůstalosti (§ 198 CMP) se i přes odlišnou formulaci („omezení 

se pouze na zjištění spornosti“) řeší stejným způsobem, je tedy nutné podat určovací 

žalobu (§ 212 odst. 1 CMP)229, aby se sporný majetek nebo dluh mohl projednat230, jinak 

s ním může být operováno pouze v rámci likvidace dědictví231.  

Protože se hmotněprávní úprava na rozdíl od české nezměnila, stále je nutné, aby 

osoba, která se chce domáhat svého dědického práva po právoplatnosti rozhodnutí o 

dědictví, jej žalobou uplatnila ve tříleté promlčecí lhůtě (§ 212 odst. 2 CMP). 232  

Vzhledem k téměř identické právní úpravě je možné vyslovit hypotézu o stejných 

judikatorních závěrech českých a slovenských soudů a potvrdit její pravdivost, viz např. 

 
228 Stejně jako podle naší úpravy se nejedná o smír ve smyslu dispozičního úkonu účastníků řízení podle § 

148 zákona č. 160/2015 Z.z., civilného sporového poriadku, ale pokus o faktické odstranění neshody 

týkající se (dosud) sporné skutečnosti, viz SMYČKOVÁ, Romana. Civilný mimosporový poriadok: 

komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2017. Veľké komentáre. ISBN 978-80-89603-54-1, s. 673 (dále citováno 

jako „SMYČKOVÁ, Komentár k CMP“).  
229 Viz usnesení Nejvyššího soudu SR ze 14. 3. 2011, sp. zn. 3 Cdo 222/2010.  
230 Viz usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 1. 4. 2009, sp. zn. 5 Cdo 156/2008.  
231 Viz SMYČKOVÁ, Komentár k CMP, s. 691.  
232 Viz např. HORVÁTH, Edmund. Civilný mimosporový poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2015. Rekodifikácia. ISBN 978-80-8168-362-6, s. 317.  
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usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 2 Cdo 108/2008 (o určení, že 

žalobci jsou dědici), ze dne 30. 5. 2011, sp. zn. 1 Cdo 183/2009 (o určení věci do dědictví), 

nebo ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 2 Cdo 26/2011 (o vydání dědictví).  

Při nahlédnutí do úpravy francouzského dědického práva je možné zjistit, že 

vcelku nepřekvapivě obsahuje totožné sporné otázky jako české právo, ale také některé 

pro něj zcela neznámé.  

Základními jsou samozřejmě otázky platnost závěti týkající se duševního zdraví 

pořizovatele (sain d’esprit)233, jeho svobodné a vážné vůle prosté omylu (art. 901 Code 

civil), formálních náležitostí předepsaných pro poslední pořízení 234 , způsobilosti být 

svědkem závěti 235 , domáhání se svého povinného dílu 236  nebo rozporování soupisu 

pozůstalosti (l’inventaire de la succession, art. 1333 Code de procedure civile), který je 

obligatorně sestavován při přijetí dědictví do výše čistých aktiv (l’acceptation de la 

succession à concurrence de l’actif net, art. 787 Code civil)237.  

Francouzská úprava se liší např. v tom, že (fakultativní238) rozdělení majetku 

(partage) může být napadeno z důvodu použití násilí, lsti, omylu, opomenutí některého 

 
233 K tomu francouzská judikatura dovodila, že prohlášení ošetřujícího lékaře ohledně duševního stavu 

pacienta ke dni sepsání pořízení a poskytnutí jeho zdravotní dokumentace není porušením lékařského 

tajemství (l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 1, 08/03/05, n°03-20.968, l'arrêt de la Cour de 

Cassation, Chambre civile 1, 08/03/05 n°03-12.044).  
234  Holografní závěť (testament olographe) musí být pořizovatelem vlastnoručně sepsaná, datovaná a 

podepsaná (art. 970 Code civil), notářsky ověřenou závěť (testament par acte public) mohou sepsat dva 

notáři nebo jeden notář za účasti dvou svědků (art. 971 Code civil), mystický testament (testament 

mystique) může pořizovatel sepsat sám, na počítači nebo nadiktovat jiné osobě, pak jej podepíše a za 

přítomnosti dvou svědků předá v zapečetěné obálce notáři (art. 976 Code civil). Pokud nejdou splněny 

všechny předepsané náležitosti nebo postup, nemůže být závěť považována za platnou.  
235 Nemůže jím být osoba, která závěť svědčí, rodiče, příbuzní do třetího stupně včetně, ani zaměstnanci 

notáře, který ji sepisuje (art. 975 Code civil).  
236  Není možné, aby zůstavitel pořídil o celé pozůstalosti, ale musí zanechat určitou část (réserve 

héréditaire) pro své nepominutelné dědice (héritiers réservataires), až o zbývající části (quotité disponible) 

může pořídit dle libosti (art. 721 et 912 Code civil). Nepominutelní dědicové jsou tedy skutečně dědicové, 

kterým náleží podíl na pozůstalosti. Žaloba může být dědici podána ve lhůtě 5 let ode dne zahájení řízení o 

dědictví, nebo do 2 let ode dne, kdy se dozvěděli o neúplném uspokojení svého povinného dílu, přičemž 

objektivní lhůta je 10 let od úmrtí zůstavitele (art. 921 Code civil).  
237 Při přijetí dědictví do výše čistých aktiv je nejen limitovaná odpovědnost za dluhy zůstavitele, ale navíc 

ani nedojde ke smísení majetku dědice a pozůstalosti a dědici zůstávají zachována jeho dosavadní práva 

k pozůstalostnímu majetku (art. 791 Code civil). Tím jsou ekvivalentně chráněny jak zájmy věřitelů 

zůstavitele, tak věřitelů dědice, protože na uspokojení jejich pohledávek nemohou mít negativní vliv 

(zejména přednostní) pohledávky druhé skupiny věřitelů.  
238  Fakultativní proto, že po úmrtí zůstavitele vzniká dědicům spoluvlastnictví k celému dědictví 

(indivision), které si mohou, ale nemusí rozdělit (art. 815 Code civil). Tuto situaci lze přirovnat tuzemskému 

potvrzení nabytí dědictví podle zákonných dědických podílů, které lze dohodou změnit na rozdělení 

jednotlivých věcí z pozůstalosti.  
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z dosud neznámých dědiců nebo zkrácení práv jednoho z účastníků rozdělení o více než 

čtvrtinu toho, co mu náleží (art. 887, 887-1 et 889 Code civil). A v případě dědické 

nezpůsobilosti tím, že může být vyslovena pouze na návrh jiného dědice, případně 

státního zástupce (art. 727-1 Code civil).  

K projednání výše zmíněných sporných otázek je výlučně příslušný tribunal de 

grande instance (art. R. 211-4 Code de l’organisation judiciaire)239, žaloba může být 

podána ve lhůtě 5 let (l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 1, 20/03/13 n°11-

28.318) a v řízení o ní je nutné být zastoupen advokátem (art. 751 Code de procedure 

civile).  

  

 
239 Místní příslušnost se řídí posledním obvyklým pobytem (art. 45 Code de procedure civile, art. 102 Code 

civil), blíže např. CROZE, Hervé, Christian MOREL a Olivier FRADIN. Procédure civile: manuel 

pédagogique et pratique. Paris: Litec, 2001. Objectif droit. ISBN 2-7111-3281-1, s. 254.  
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3. DE LEGE FERENDA  

Po téměř 6 letech účinnosti rekodifikované právní úpravy lze říci, že některá 

ustanovení přinesla do aplikační praxe jisté problémy nebo nepříliš vhodná pravidla. 

Zároveň je však možné nabídnout podněty a argumenty k zahájení diskuze o jejich řešení.  

Jako první a z pohledu sporných otázek nejdůležitější legislativní změnu je možné 

doporučit zachovat pouze obecné pravidlo obsažené v § 1672 OZ a zrušit § 1673 odst. 1 

OZ bez náhrady. Pravidla v něm zakotvená totiž zakládají nedůvodný rozdíl 

v odkazování na pořad práva, kdy je uměle upraven žebříček právní síly dědických titulů 

a postavení žalobce a žalovaného nereflektuje reálnou situaci ohledně skutečností 

rozhodných z hlediska dědického práva. Převzetí této úpravy je o to nepochopitelnější, 

když se ukázala být problematickou již v minulosti.  

K jistotě při sestavování žebříčku dědických titulů by také jistě prospělo, kdyby 

došlo k výslovnému zakotvení pravidla, že pozdější dědická smlouva ruší dřívější závěť.  

Ohledně procesních pravidel spojených se spornými otázkami lze uvažovat nad 

následujícími změnami.  

Nepřevzetí povinnosti soudního komisaře pokusit se o smír pravděpodobně příliš 

problémů v praxi nepřináší, alespoň však zajišťuje účastníkům větší oporu pro žádost o 

odročení jednání s tím, že se do té doby pokusí najít o předmětu sporu dohodu.  

Otázkou, na níž v důvodové zprávě nenalezneme odpověď, je, proč zákonodárce 

zvolil pro lhůtu k podání žaloby oproti původní úpravě dva měsíce namísto jednoho. 

V dnešní době informačních technologií a dostupnosti informací i právní pomoci se toto 

řešení jeví jako zbytečné prodloužení řízení o jeden měsíc, když to předchozí bez 

problémů fungovalo již za nedigitalizovaného Rakouska-Uherska.  

Mimo oblast sporných otázek by bylo vhodné zahájit diskuzi o následujícím.  

Zemřel-li zůstavitel s nepatrným majetkem jak v SJM, tak ve výlučném 

vlastnictví, bylo by vhodné pro tento případ speciálně upravit zastavení řízení, aby nebyl 

majetek v SJM vydán vypraviteli pohřbu, který není pozůstalým manželem, například 

tak, že majetek v SJM se vždy vydá manželovi a majetek ve výlučném vypraviteli pohřbu. 
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Sice lze této situaci částečně předejít prohlášením dosavadního vypravitele pohřbu a 

manžela o tom, že skutečným vypravitelem je manžel, ale tento postup nebude vždy 

možné z různých důvodů využít.  

V případě nepatrných pozůstalostí by také mohla být zahájena diskuze o tom, zda 

je k jejich vyřízení skutečně nutná ingerence veřejné moci, tím spíše u majetku, který se 

nikde neeviduje (nejen ve veřejných seznamech a rejstřících, ale např. u finančních 

institucí), když je ze zahraničních úprav patrné, že toto řešení funguje nejen 

v angloamerickém právu (viz výše small estates ve státě Michigan), ale i 

v kontinentálním právu s notářstvím latinského typu (viz výše petite successions ve 

Francii). Pro ochranu práv věřitelů zůstavitele by mohl být např. nastaven mechanismu, 

že na jejich žádost notář určí okruh potenciálních dědiců, po nichž by věřitelé mohli 

následně požadovat čestné prohlášení o nepatrnosti majetku, přičemž nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené prohlášení by zakládalo odpovědnost dědiců vůči věřitelům. Notáři by se 

nejen mohli v rámci dědické agendy více věnovat skutečně problematickým řízením, ale 

zejména naplňování svého původního poslání, tedy sepisování nenahraditelných 

veřejných listin.  

Vyloučení možnosti uzavřít dědickou dohodu bez výslovného svolení zůstavitele 

nesouzní s přístupem, že právo by mělo být psáno pro živé, navíc za situace, kdy dědicové 

mohou okamžitě po právní moci usnesení o dědictví začít uspořádávat majetkové vztahy 

dle svého uvážení. Ochrana dědiců užitá důvodovou zprávou jako jeden z argumentů je 

dědicům v totožné kvalitě implicitně zajištěna již tím, že dohodu dědiců je možné uzavřít 

pouze jednomyslně a žádný z nich tedy nemůže být nedobrovolně zkrácen na svých 

právech.  

Jaké konkrétní přínosy má neomezená odpovědnost za dluhy zůstavitele 

v porovnání s procesní komplikací, kterou přináší? Situace, kdy budou dědicové 

odpovídat za dluhy zůstavitele neomezeně bude velmi málo, neboť téměř ve všech 

případech si budou jisti, že zůstavitelova pozůstalost není předlužená anebo výhradu 

soupisu raději preventivně uplatní, postavení drtivé většiny věřitelů ani dědiců se tedy 

reálně nezmění.  
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Patrně nejrevolučnějším bude v této práci podnět k diskuzi o nutnosti dalšího 

zachování institutu nepominutelného zletilého dědice, případně vztáhnutí totožné 

ochrany i na manžela, chceme-li institut zachovat. Je-li potomek zletilý, tím spíše není-li 

již odkázán na výživu zůstavitele, proč by měl být zůstavitel omezen v autonomii vůle 

ohledně pořízení mortis causa, když i ochrana nepominutelného dědice může přijít vniveč 

darováním veškerého majetku pro případ smrti? U ochrany pozůstalého manžela si 

můžeme položit otázku, proč není chráněn, když k němu zůstavitel za života velmi 

pravděpodobně stejně blízký vztah jako ke svým dětem, a přesto je možné ho vyloučit 

z dědění jedinou holou větou?  

Hranicí pro rozdílnou výši povinného dílu hranice pro výpočet povinného dílu by 

měla být spíše svéprávnost než zletilost, když mezi svéprávným nezletilým a zletilým 

není důvod dělat rozdíly.  

Vyhláška podle § 193 odst. 2 ZŘS nepracuje s možností, kdy se dodatečně objeví 

majetek v SJM, ale o projednání není požádáno. Bylo by proto vhodné výslovně upravit 

její účinky nejenom ve vztahu k výlučnému majetku tvořícímu pozůstalost, ale také 

vypořádání SJM, u kterého dosud nedošlo k fikci vypořádání.  

Zákonný požadavek na nutnost výslovného uvedení, že vydědění s uvedením 

důvodů má účinky negativní závěti by také předešel sporům o výklad zůstavitelovy vůle 

v situacích, kdy se ukáže, že k takovému jednání vedl omyl zůstavitele.  

Se stejným odůvodněním jako je uvedeno u lhůty pro odkázání na pořad práva 

v délce jednoho měsíce by mohla být zkrácena také současná šestiměsíční lhůta pro 

vyhlášku, kterou se o svém dědickém právu vyrozumívá dědic neznámý nebo neznámého 

pobytu, přičemž jejímu účelu by bylo učiněno za dost, i kdyby trvala 1-3 měsíce.  

Využití i za současné koncepce neomezené odpovědnosti za dluhy zůstavitele by 

jistě našel i institut přenechání pozůstalosti věřitelům, který nová úprava nepřevzala. 

V porovnání s odloučením pozůstalosti, které při uplatnění všemi věřiteli vychází 

fakticky nastejno, se jedná o procesně mnohem jednodušší institut.  

V rámci narovnání práv manželů by bylo vhodné, aby z pravidel pro vypořádání 

jejich zaniklého SJM nebylo vyjmuto zohlednění vnosů do něj.  
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Ze zahraničních právních úprav se můžeme inspirovat v mnoha směrech, 

například mírou ochrany registrovaného partnera a jeho celkového postavení jak 

v dědickém, tak soukromém právu obecně.  
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ZÁVĚR  

Prvním z hlavních této práce bylo seznámení se s aktuální procesní stránkou 

pozůstalostního řízení obecně, na což byla podrobně zaměřena její první (obecná) část, 

které předcházel nástin historických právních úprav a teoretická pasáž. Výklad 

koresponduje s typickým průběhem řízení a jeho chronologií, přičemž od základních 

otázek jako je zahájení a úloha notáře jako soudního komisaře, volně přechází k podstatě 

řízení, a to zjišťování účastníků (především dědiců) a majetku. Následně je věnována 

pozornost společnému jmění manželů, které skýtá na první pohled ne zcela patrné zdroje 

zpestření řízení hmotněprávními i procesními úkony účastníků i pozůstalého manžela, 

dále ochraně dědiců, kde rekodifikace přinesla diskontinuitní přístup k odpovědnosti za 

dluhy a se kterým není laická veřejnost stále dostatečně obeznámena, a ochraně věřitelů. 

Pro kompletní přehled jsou rozebrány i situace, kdy je účastníkem stát, pozůstalost je 

předlužené anebo se objeví majetek dosud neprojednaný nebo neznámý.  

Důležitější byla ovšem zvláštní část, která byla zaměřená na výklad týkající se 

sporných otázek, které se mohou v průběhu pozůstalostního řízení objevit. Nejprve byla 

sestavena jejich kategorizace, ve které jsme sporné otázky rozdělili na spory o dědické 

právo a ostatní sporné otázky, přičemž další vnitřní dělení je podle toho, zda je sporné 

právní posouzení nebo skutková stránka. Následně bylo nutné představit obecné způsoby 

řešení jednotlivých sporů, protože se ve všech případech nepostupuje identicky.  

Řešení sporných otázek právních týkající se dědického práva nepředstavuje větší 

procesní problém – notář je sám posoudí a rozhodne o nich, přičemž odůvodnění 

rozhodnutí o nich samozřejmě musí obsahovat přesvědčivou argumentaci a zdůvodnění, 

jinak by mohlo být shledáno jako nepřezkoumatelné.  

Skutkové spory o dědické právo notář není oprávněn řešit, k tomu je povolaný 

pouze obecný soud ve sporném civilním řízení, takže role notáře je omezena na odkázání 

k podání žaloby na určení, že někdo je či není dědicem zůstavitele. K podání žaloby se 

odkazuje osoba se slabším dědickým právem, kterou je možné určit dvojím způsobem.  

V případě popření pouze platnosti je sestupná hierarchie síly dědických titulů 

pevně dána, a to následovně:  
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- dědická smlouva dřívější,  

- dědická smlouva pozdější,  

- závěť pozdější,  

- závěť dřívější,  

- zákon.  

V případě popření pravosti i platnosti je sestupná hierarchie síly dědických práv 

bez dalších zvláštních okolností následující:  

- dědická smlouva dřívější,  

- dědická smlouva pozdější,  

- jiné pořízení ve formě NZ pozdější,  

- jiné pořízení ve formě NZ dřívější,  

- zákonný dědic pokrevně příbuzný,  

- pořízení ve formě soukromé listiny pozdější,  

- pořízení ve formě soukromé listiny dřívější,  

- spolužijící osoba jako zákonný dědic.  

Ostatní sporné otázky právní se řeší stejně jako v případě sporu o dědické právo – 

notář o nich závazně rozhodne, a otázky skutkové mají pro své vyřešení zakotvena 

speciální pravidla na různých místech zákona. Nemohou-li se řešit v rámci 

pozůstalostního řízení, je jim určené sporní civilní řízení. Jedná se například o kolizi dvou 

dědických smluv, existenci relativní dědické nezpůsobilosti, sporu o rozsah pozůstalosti, 

SJM, platnosti pokynů zemřelého manžela k vypořádání SJM nebo platnosti vydědění a 

dovětku.  

Na konci zvláštní části práce byla zároveň komparativně zmíněna řešení sporných 

otázek v pozůstalosti v některých zahraničních právních řádech, přičemž i v nich lze 

nalézt inspiraci nebo důvody pro dílčí novelizace nebo podněty k diskuzi o nových 

přístupech k řešení sporných otázek v pozůstalostním řízení nebo podoby řízení obecně.  

V poslední části byly představeny některé problémy aktuální úpravy včetně 

možného řešení de lege ferenda nebo byly dány podněty k zamyšlení, jakým směrem by 

se měla a mohla novelizace české právní úpravy ubírat.  
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S ohledem na vše výše uvedené lze tedy říci, že byť rekodifikace soukromého 

práva přinesla i některé dílčí nedostatky, které je více či méně urgentní odstranit, je nyní 

právní úprava podrobnější, zejména z důvodu reflektování dřívější judikatury, a 

v určitých směrech znamená pozitivní vývoj kupředu.  
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Přestože je pozůstalostní řízení pravidelnou agendou pouze jediného právnického 

povolání v České republice – notářů – je vhodné mu ze strany ostatních členů právnické 

obce věnovat pozornost alespoň do té míry, aby o něm měli obecný přehled. Tato znalost 

pak najde uplatnění nejen v jejich profesní, ale i soukromé sféře. Příslušníci advokátního 

stavu pak musí mít tyto znalosti podstatně širší a hlubší, neboť při jejich zastupování 

v řízení před notářem jako soudním komisařem mohou vzniknout a také vznikají situace, 

kdy je sporné, zda je někdo dědicem, jaký majetek tvoří pozůstalost, aj. Cílem této práce 

tedy zejména je podat širší odborné veřejnosti výklad o pozůstalostním řízení, který dodá 

obecný přehled o jeho běžném i komplikovanějším průběhu, upozorní na potenciálně 

vzniknuvší spory a sporné otázky, a členům notářské obce pomoci s každodenním 

výkonem soudního komisariátu a přispět jasnějšímu a jednotnějšímu řešení (nejen) 

sporných otázek v pozůstalostním řízení.  

První polovina této práce je věnována vývoji a teoretickému pozadí 

pozůstalostního řízení s tím, že se jej snaží v podstatných bodech chronologicky 

kopírovat. Jsou zde rozebrány jeho jednotlivé fáze, které mohou, ale nemusí nastat, není-

li žádná pozůstalost k projednání. Po zjišťování okruhu účastníků, od kterých se získává 

většina údajů o jmění zůstavitele, je rozebráno zastavení řízení, potenciálně 

problematické vypořádání SJM zůstavitele, následované ochranou dědiců a věřitelů. 

Závěr této části je věnován odúmrti, likvidaci pozůstalosti a jejímu dodatečnému 

projednání, ve kterých se také mohou vyskytnout některé sporné otázky.  

Druhá část práce se věnuje výlučně sporným otázkám, kdy se od přehledu 

kategorií sporných otázek přechází do způsobů jejich řešení. Nejprve sporných otázek 

právních, které nevyžaduje víc než právní posouzení, až po sporné otázky skutkové, kde 

záleží na jejich povaze, zda notář projedná pozůstalost bez zřetele k nim, musí vyčkat na 



 

jejich vyřešení obecným soudem v civilním sporném řízení, anebo je dokonce musí sám 

v nesporném pozůstalostním řízení vyřešit.  

Po tomto výkladu, který obsahuje také možná interpretační a aplikační řešení 

problematických částí právní úpravy, následuje obligátní snaha o konstruktivní kritiku 

s návrhy de lege ferenda.  

  



 

INHERITANCE PROCEEDINGS WITH FOCUS ON RESOLUTION OF 

SUCCESSION DISPUTES  

Key Words: inheritance proceedings, succession disputes, resolution of 

succession disputes  

 

Although the inheritance proceedings is a regular agenda of just one of all the 

legal professions in the Czech Republic - notaries - it is recommended to pay attention to 

it by other members of the legal community at least to the extent so that they have a 

general overview of it. This knowledge then might be found useful not only in a 

professional career but also in the private sphere. Attorneys must possess this knowledge 

considerably wider and deeper, because while representing their clients before a notary 

as a judicial commissioner may and actually do arise disputes over being an heir of a 

deceased individual, what an estate of the deceased individual include or not etc.  

The aim of this thesis is, in particular, to expound to the wider professional public 

inheritance proceedings, to provide general overview of its regular process and possible 

difficulties that may appear, to point out potential succession or other related disputes, 

and to help members of the notary community with their day-to-day business and unified 

and clear resolution of succession disputes arose in inheritance proceedings.  

The first part of this thesis is devoted to the historical development and theoretical 

background of the inheritance proceedings and tries to correspond with its chronology. 

There are described particular stages which ordinarily occur if there exists estate of the 

deceased individual. After finding of parties to the proceedings from which most of the 

information on the deceased individual assets are obtained, there is mentioned 

discontinuation of the proceedings, potentially problematic marriage property settlement, 

and protection of heirs and deceased individual’s creditors. The end of this part contains 

escheat, liquidation of the estate property and additional following inheritance 

proceedings, all might content some succession or other related disputes.  

The second part of this thesis is devoted exclusively to succession and other 

disputes, the overview of the categories of succession and other related disputes is 



 

followed by ways of their resolution and/or settlement. First, law interpretation disputes 

that are easily resolved by notary himself or herself, second, disputes of facts whose 

resolution depends on their nature whether a notary may go on without regard on them, 

or just wait until deciding a civil court in civil proceedings, or a notary himself or herself 

has to resolve them during inheritance proceedings.  

Aforesaid parts of this thesis, which include also possible interpretative and 

application solutions of problematic parts of the legislation, are followed by an obligatory 

effort to give constructive criticism with de lege ferenda proposals.  


