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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.  

 


