
 

 

Abstrakt 

 

Řízení o pozůstalosti – vybrané otázky 

 

Tato diplomová práce pojednává o vybraných otázkách řízení o pozůstalosti, které sehrávají 

v jeho rámci významnou roli. Těmito zvolenými otázkami jsou aktiva a pasiva pozůstalosti, 

jejich zjišťování, význam společného jmění manželů a jeho vypořádání v důsledku smrti jednoho 

z manželů a dále role mezinárodního prvku v řízení o pozůstalosti. 

Práce obsahuje vedle úvodu a závěru dvě hlavní kapitoly, které jsou dále děleny do 

jednotlivých podkapitol. 

První kapitola se věnuje aktivům a pasivům pozůstalosti a člení se na tři velké podkapitoly. 

První podkapitola pojednává obecně o aktivech a pasivech, jež tvoří pozůstalost, definuje je, 

soustředí se na prostředky, ze kterých jsou informace o nich získávány, a rovněž obsahuje právní 

úpravu týkající se případů, kdy je pozůstalost bez majetku nebo s majetkem bez hodnoty či 

nepatrné hodnoty. Druhá podkapitola se zaměřuje na samotný průběh zjišťování aktiv a pasiv, 

jehož výsledkem je vytvoření seznamu aktiv a pasiv pozůstalosti. Dále je zde upraveno i řešení 

sporů, které při vytváření zmíněného seznamu vznikají, a způsoby ocenění pozůstalosti. Třetí 

podkapitolu tvoří společné jmění manželů a jeho vypořádání v důsledku smrti jednoho 

z manželů. Obsahuje vylíčení institutu a jeho význam v pozůstalostním řízení. Toto téma je 

zařazeno do třetí podkapitoly záměrně, neboť se věnuje problematice, kdy část majetku ze 

společného jmění manželů připadá po jeho vypořádání do pozůstalosti a tvoří její aktiva, zatímco 

společné dluhy se nevypořádávají a připadají do pozůstalosti v plné výši. Kromě toho je zde 

zmíněno i právo bydlení po smrti jednoho z manželů. 

Druhá kapitola se zabývá řešením otázky, vyskytne-li se v řízení o pozůstalosti mezinárodní 

prvek. V úvodu kapitoly je vymezen pojem mezinárodního prvku a prameny právní úpravy 

uplatňující se v České republice, kterými jsou zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 a mezinárodní smlouvy. 

Kapitola se následně logicky člení na jednotlivé podkapitoly, z nichž každá pojednává o 

konkrétním pramenu právní úpravy, v jejichž rámci je vždy řešena zejména otázka aplikační 

přednosti, pravomoc soudů k řízení o pozůstalosti, právo rozhodné a uznání a výkon cizích 

rozhodnutí. 

  


