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Úvod     

     

    Testament, závěť, případně projev poslední vůle, lze obecně charakterizovat jako institut, 

kterým zůstavitel povolává dědice k dědictví, přičemž se jedná o pojem velmi starý, až 

archaický, jehož vývoj lze vypozorovat až do starověkých kultur, kde nejdůležitější pro 

kontinentální Evropu je bezesporu kultura římská, v níž měla právní úprava dědického práva 

své počátky v 5. století před naším letopočtem, přesněji ještě před vydáním zákona 12 desek 

(Lex duodecim tabularum). Již tehdy byl základním rysem testamentární dědické posloupnosti 

projev zůstavitelovy vůle formou jednostranného právního úkonu, ve kterém nesmělo chybět 

povolání konkrétních dědiců k dědictví. Je nutné však říci, že zprvu se poslední vůle v římském 

právu ještě nevyjadřovala písemně, nýbrž ústní formou před lidovým shromážděním. Postupem 

času se však začal prosazovat testament písemný, který se dělil na řádný (ústní a písemný) a 

mimořádný (např. testament slepcův za přítomnosti osmi svědků), přičemž ho bylo možné 

pořídit jak soukromou, tak veřejnou formou.1 

    Poněkud odlišnější situace, co se dědického práva týče, panovala ve středověku. Tak např. v 

českých zemích se v době předhusitské dědické právo vůbec nerozvinulo, a to především díky 

existenci odúmrtního práva panovníka, který si vyhrazoval právo k majetku zůstavitele, a to 

dokonce i v případech, kdy zůstavitel měl potomky s tím, že jejich dědický nárok nebyl uznán. 

O dědickém nároku tedy tehdy rozhodoval panovník, který chtěl-li právo na dědický podíl 

uznat, vydal tzv. mocný list, na jehož základě již dědicové (většinou příslušníci vyššího stavu) 

mohli dědictví nabýt.2 Z výše uvedených důvodů je důležité uvést, že testament (kšaft) se v té 

době u nás neuplatňoval, což se postupně změnilo vlivem kanonického práva a později, přesněji 

v roce 1627, vydáním tzv. Obnoveného zřízení zemského. 3 

    Zaměřme se však na období Rakouska - Uherska, jehož jsme byli součástí až do roku 1918, 

tedy do vzniku samostatného Československa 28. října 1918. V roce 1811 byl přijat po 

mnohaletých snahách o kodifikaci občanského práva nový Všeobecný zákoník občanský, dále 

jen ABGB, který, kromě jiného, posunul problematiku dědického práva na zcela novou úroveň. 

4 Dědické právo zde bylo upraveno v § 531 - 858, čili celkem v 293 ustanoveních. Dle ABGB 

                                                 
1 KINCL, J., URFUS, V., a SKŘEJPEK, M., Římské právo. Vyd. 2., dopl. a přeprac., v nakl. C.H. Beck vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 1995. xxii, Str. 386, Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1. 
2 SCHELLE, K., a kol. Právní úprava dědického práva v České republice. Vyd. 1. Podhájska: Východoeurópska agentúra 

pre rozvoj, 2012, ISBN 978-80-89608-04-1.Str- 15 - 30 
3 Srov. str. 13 - 14, tamtéž 
4 Již v roce 1766 vyšel tzv. Codex Theresianus, jako výsledek kodifikačních snah za Marie Terezie, který se však nesetkal s 

úspěchem. O 22 let později byl však vydán tzv. josefínský občanský zákoník, který platil na našem území až do přijetí 
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se nenabývalo dědictví okamžikem smrti zůstavitele, tak jak je tomu dnes, nýbrž se stalo tzv. 

ležící pozůstalostí. Úmrtím zůstavitele došlo k tzv. delaci dědictví, čili dědicové byli vyzváni, 

aby podali dědické přihlášky. Po projednání soud dědictví odevzdal odevzdací listinou, přičemž 

se do jeho odevzdání jednalo o tzv. naturální vlastnictví. Projev poslední vůle upravovala 

ustanovení § 552 - 603, dle kterých měl zůstavitel možnost o svých záležitostech pořídit 

dědickou smlouvou, závětí nebo dovětkem. Pořídit bylo možné holografně (testamentum 

holographum), allografně, mimosoudně, před soudem a byl rovněž upraven institut 

privilegovaných závětí. Další ustanovení se např. týkala řeholníků, kteří mohli o svém majetku 

pořizovat jen tehdy, byli-li vyvázáni z řeholního slibu, nebo zločinců, kteří byli-li odsouzeni na 

smrt, o svém majetku pořizovat nemohli.5  ABGB platilo na našem území až  do přijetí zákona 

č. 141/1950 Sb.,6 tzv Střední kodex, tedy do 1.1.1951.7   

    Přijetím středního kodexu, který vešel v účinnost 1.1.1951 a platil až do 31.3.1964, došlo k 

celkové redukci dědického práva na pouhých 52 ustanovení. Dědictví se nově nabývalo smrtí 

zůstavitele, čímž došlo ke zrušení institutu ležící pozůstalosti. Další změny se týkaly pořizovací 

volnosti zůstavitele, resp. byla např. zrušena dědická smlouva, privilegované testamenty, dále 

nebylo možné stanovit podmínky v závěti či povolat dědici svěřenského nástupce.8 

    V roce 1964 byl přijat nový občanský zákoník, přesněji zákon č. 40/1964 Sb., s účinností od 

1. dubna 1964, který se výrazně odchýlil od evropské kontinentální konvence, a jehož 

ideologický základ byl postaven na institutech marxismu leninismu.9 V tomto občanském 

zákoníku bylo dědické právo upraveno v ustanoveních § 460 - 503, přičemž došlo k jeho 

zásadnímu zredukování. Byly např. zrušeny instituty smluvního zřeknutí se dědictví a 

vydědění, dále byly omezeny formy závětí (holografní a notářský zápis) a změnila se koncepce 

potvrzení dědictví a vypořádání dědiců. Na druhou stranu bylo dle ustanovení § 503 odst. 1 

                                                 
ABGB. ROUČEK, F., ed. Československý obecný zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské 

Rusi. 2. dopl. vyd. Praha: Československý Kompas, 1932. 16, 1736 s. Komentované zákony Československé republiky; sv. 

16. Str. 73 - 168 
5 Srov. str. 73 - 168, tamtéž 
6 Před vydáním zákona č. 141/1950 Sb., byly pokusy o modernizaci ABGB v podobě vládního návrhu z roku 1937, který 

však v důsledku politické situace přijat nebyl. ELIÁŠ, K., a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou 

a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. Str. 1119, ISBN 978-80-7208-922-2. 
7 Zákon č. 141/1950 Sb. byl výsledkem změn, které nastaly po komunistickém převratu v roce 1948. Zmíněný zákon 

vycházel mimo jiné ze zásad důrazu na státní vlastnictví s akcentem na potlačení a postupnou likvidaci soukromého 

hospodaření. ELIÁŠ, K., a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: 

Sagit, 2012. Str. 1119, ISBN 978-80-7208-922-2. 
8 ČESKO, ŠEŠINA, M., ed. a BÍLEK, P., ed. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2001., 

Zákony s poznámkami. ISBN 80-7179-590-9. Str. 105 
9 ELIÁŠ, K., a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 

Str. 1119,  ISBN 978-80-7208-922-2. 
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obnoven institut svěřenského nástupnictví. V § 478 bylo rovněž potvrzeno, že podmínky v 

závěti nemají žádnou relevanci.10 Další změny přišly díky zákonu č. 131/1982 Sb., který 

opětovně obnovil institut vydědění. 11      

    Reakcí na demokratické změny bylo přijetí zákona č. 509/1991 Sb. s účinností k 1. lednu 

1992, který mimo jiné rozšiřoval formy závětí, upravil dědické podíly a dále umožnil, že závěť 

formou notářského zápisu může pořídit i osoba nezletilá, která dovršila 15 let. Ustanovit 

správce dědictví bylo následně umožněno novelou č. 554/2004 Sb., s účinností k 1. lednu 

2005.12 K nejzásadnější změně však došlo přijetím nového občanského zákoníku, resp. zákona 

č. 89/2012 Sb. s účinností od 1.1.2014, ze kterého celá tato práce vychází, čili o jednotlivých 

institutech a ustanoveních se zmíním v následujících kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=40&r=1964 
11 ČESKO, ŠEŠINA, M., ed. a BÍLEK, P., ed. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2001., 

Zákony s poznámkami. ISBN 80-7179-590-9. Str. 125 
12 SCHELLE, K.,a kol. Právní úprava dědického práva v České republice. Vyd. 1. Podhájska: Východoeurópska agentúra 

pre rozvoj, 2012,  ISBN 978-80-89608-04-1.Str- 15 - 30 
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1. Předpoklady dědické sukcese v dědickém právu českém, rakouském, německém a 

švýcarském 

 

    Občanský zákoník, dále jen OZ charakterizuje dle ustanovení §1475 odst. 1. dědické právo 

jako nárok na pozůstalost, příp. poměrný podíl z ní. Dle právní teorie se však jedná o soubor 

norem v objektivním smyslu, upravující přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na 

jiné osoby,13 přičemž impulsem k této změně je událost, kterou je smrt fyzické osoby, s níž 

zaniká její způsobilost mít práva a povinnosti. Dědic tím vstupuje do majetkového postavení 

svého předchůdce, kde tento přechod má povahu univerzální sukcese, týkající se známých i 

neznámých práv a povinností.14 Opakem sukcese univerzální je sukcese singulární, kde 

přecházejí práva a povinnosti vymezená jejím předmětem, bez vlivu na existenci převodce, 

přičemž se může jednat o jednotlivá práva a povinnosti, ale i o soubor práv.15 V objektivním 

smyslu je dědické právo soubor norem16, jež upravují přechod majetkových hodnot mezi 

zůstavitelem a dědicem a ve smyslu subjektivním se vztahuje ke konkrétním subjektům, 

přesněji k osobě zůstavitele a dědice.17 Základními předpoklady vzniku dědického práva jsou 

smrt zůstavitele, existence pozůstalosti, právní důvod dědění18 a přítomnost způsobilého 

dědice, jenž se dožil dědického nápadu.19  

    Mimo výše uvedené je rovněž důležité se zmínit o základních zásadách, na kterých je dědické 

právo jako právo absolutní postavené, a ze kterých ve svých ustanoveních čerpá. 

                                                 
13 Důvodová zpráva k NOZ,Str. 360, www.obcanskyzakonik.justice.cz 
14 MIKEŠ, J., a MUZIKÁŘ, L., Dědické právo v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. Praktik, ISBN 978-80-87212-79-

0, Str. 5 
15 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, sp. zn.  4As 73/2012-29, ze dne 29.3.2012, www.nss.cz 
16 Normy dědického práva lze hledat v těchto zákonech:  

Zákon č. 2/2003 Sb., Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (část třetí, hlava lll, § 1475 - 1720) 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (zákon lze použít jen v určitých případech) 

Zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních 

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

Nařízení č. 650/2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v 

dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 

Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád 

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 

Vyhláška č. 37/1992 Sb., jednací řád pro okresní a krajské soudy 
17 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 978-

80-7400-266-3. Str. 3 
18 OZ uvádí dědickou smlouvu, závěť a zákon, přičemž dědická smlouva je titulem nejsilnějším - srov. § 1673 OZ 
19 SCHELLEOVÁ, I., a SCHELLE, K., Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: Linde Praha, ISBN 978-

80-7201-931-1, Str. 151 

 

http://www.obcanskyzakonik.justice.cz/
http://www.nss.cz/
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Jedná se především o zásadu zachování hodnot, která sama o sobě vyjadřuje vůli zůstavitele 

předat jím nashromážděný majetek svým dědicům tak, aby z něho měli co největší užitek. S 

tím je přímo spojená zásada závaznosti vůle zůstavitele, jejímž prostřednictvím zůstavitel 

vyjadřuje svá přání, přesněji to, jak má být naloženo s jeho majetkem a kdo ho má zdědit, 

přičemž je toto přání přímo podpořeno další zásadou, a sice zásadou pořizovací volnosti 

zůstavitele, která právě zůstaviteli umožňuje svobodně se rozhodnout o tom, co má být 

předmětem jeho poslední vůle a určit konkrétní osoby dědiců. K tomu aby byla zůstavitelova 

vůle naplněna slouží další zásada, a sice zásada zajištění přechodu majetku na jednotlivce čili 

zásada, která napomáhá k tomu, aby se zděděné majetkové, příp. jiné hodnoty dostaly do rukou 

dědiců. Další zásada se týká přímo dědiců, kteří se mohu svobodně rozhodnout, zda-li dědictví 

přijmou či odmítnout, přesněji zásada volnosti, a dále je zde zásada rovnosti, která vyjadřuje 

rovnost genderovou a rovnost původu. Zásada dědění podle pokrevního příbuzenství je další 

zásadou, která vyjadřuje princip dědění od bližší třídy příbuzných ke vzdálenějším. V některých 

případech bývá zanechaný majetek zůstavitelem zadlužen, k čemuž se váže zásada ochrany 

věřitelů, kteří mají právo na uspokojení svých pohledávek.20  Výše uvedené zásady by jistě 

neměly velkého smyslu, pokud by zde nefiguroval stát, jehož úkolem je zajištění 

vymahatelnosti těchto zásad, potažmo práv čili hovoříme zde o principu ingerence veřejné moci 

při nabývání dědictví.21   

     

    Dědické právo dle Všeobecného zákoníku občanského, dále jen ABGB lze  formulovat 

jako právo na pozůstalost, popř. její část s tím, že patří mez práva absolutní. Stejně jako v OZ 

vzniká dědické právo smrtí zůstavitele (Erbfall), přítomností způsobilého dědice (erbfähiger 

Erbe), existencí pozůstalosti (Verlassenschaft/Nachlass) a dědického titulu (Titel zu dem 

Erbrechte), kterým je závěť, zákon a dědická smlouva (Testament, Erbvertrag, Gesetz).22 

                                                 
20 Uvedené zásady byly popsány E.Tilschem v jeho klasickém právnickém díle již před více jak sto lety. E. Tilsch v něm 

nehovoří o zásadách, nýbrž o principech, mezi které řadí princip zachování hodnot, princip přechodu na jednotlivce, princip 

volnosti zůstavitelovy ve volbě dědice, princip rovnosti a princip univerzální sukcese, princip volnosti dědicovy u přijetí 

dědictví a princip úřední ingerence při jeho nabytí. Z výše uvedeného je patrné, že se ze zmiňovaných principů  v tomto 

obdivuhodném díle vychází dodnes.   TILSCH, E., a HORÁK, O., ed. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy 

právní. Část I. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7478-713-3. Str. 9 - 33 
21 Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 21 - 22 
22 Rakouské dědické právo zná celkem 4 dědické linie, kdy do první linie patří příbuzní zůstavitele, resp. jeho děti a potomci a 

do druhé linie jeho rodiče a jejich potomci (sourozenci zůstavitele a jejich potomci). Prarodiče zůstavitele a jejich potomci, 

resp. strýc, teta a jejich potomci spadají do linie třetí. V linii čtvrté jsou následně prarodiče zůstavitele. Podívejme nyní na 

rozdělení pozůstalosti dle jednotlivých linií. Děti zůstavitele v první linii dědí celou pozůstalost, a to rovným dílem. Nedědí-li 

děti zůstavitele, dědí jejich potomci. Tímto způsobem je rozdělena pozůstalost, setká-li se potomek zemřelého dítěte a dítě 
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Dědické právo v objektivním smyslu označuje sumu právních norem zabývajících se úpravou 

přechodu majetku po smrti zůstavitele na jeho právní nástupce. Ten, komu náleží dědické 

právo, se nazývá dědicem a pozůstalost ve vztahu k dědici se nazývá dědictvím.23 Kodek ve 

svém komentáři charakterizuje pozůstalost jako děditelná práva a povinnosti zůstavitele, vyjma 

práv osobnostních.24  

      

    Předpoklady dědické sukcese v německém občanském zákoníku, dále jen BGB, jsou 

podobné jako v OZ a ABGB čili smrt zůstavitele (Erbfall), existence způsobilého dědice 

(erbfähigen Erben), zanechání pozůstalosti (Nachlass) a přítomnosti dědického titulu, kterým 

je závěť, dědická smlouva a zákon (Testament, Erbvertrag, Gesetz) nebo-li testamentární a 

zákonná dědická posloupnost (gesetzliche und gewillkürte Erbfolge). V německé právní teorii 

lze rovněž najít členění dědického práva na právo objektivní a subjektivní, přičemž význam 

jednotlivých pojmů je shodný s výkladem  - viz. výše.25  

 

    Ve švýcarském civilním zákoníku, dále jen ZGB lze chápat dědické právo v objektivním 

smyslu jako majetková, příp. nástupnická práva. Dědické právo tedy reguluje přechod práv a 

povinností fyzické osoby na osobu rovněž fyzickou, příp. právnickou. Pod pojmem dědické 

právo ve smyslu subjektivním rozumíme jednotlivé nároky fyzických, příp. právnických osob. 

Objektem dědického práva dle ZGB jsou jednotlivá práva a právní vztahy, jež lze v souhrnu 

chápat jako dědictví. Předpoklady dědické sukcese jsou shodné s výše uvedenými právními 

řády, tedy smrt zůstavitele (Erbfall), přítomnost způsobilého dědice (erbfähigen Erben), 

existence pozůstalosti (Nachlass) a dědického titulu (Titel zu dem Erbrechte), přesněji závěti, 

                                                 
zůstavitele, nebo vzdálení potomci s potomky blízkými atp. Ve druhé linii, nejsou-li k dispozici zůstavitelovo potomci, připadá 

pozůstalost na jeho rodiče a jejich potomky. Žijí-li ještě oba rodiče zůstavitele, připadne podíl pozůstalosti každému z nich, a 

to ve stejné výši. Zemře-li jeden z rodičů, popř. oba rodiče, připadne jejich díl na jejich potomky. Nedožije-li se jeden z potomků 

dědického nápadu a nezanechal-li své potomky, připadne jeho podíl potomku rodičů zůstavitele. Ve třetí linii jsou řešeny 

prarodiče zůstavitele a jejich potomci, resp. zemřeli-li rodiče zůstavitele a nezanechali-li po sobě potomky, připadne pozůstalost 

prarodičům zůstavitele, event. jejich potomkům. Do čtvrté linie, není-li dědiců v linii třetí, jsou povoláni praprarodiče 

zůstavitele. Zákonné dědické právo manžela a registrovaného partnera je řešeno samostatným paragrafem, jímž  je 

konstatováno, že manžel nebo registrovaný partner zůstavitele a jejich potomci mají každý nárok na 1/3 pozůstalosti. Není -li 

potomků, dědí pozůstalý manžel vedle rodičů zůstavitele 2/3 pozůstalosti a v ostatních případech dědí pozůstalost celou. Není-

li jeden z rodičů zůstavitele již naživu, připadá jeho dědický podíl na pozůstalého manžela nebo registrovaného partnera. (Zdroj 

- ABGB) 
23 Srov. §§ 531 - 536, WERNER, D.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 

978-3-7007-6576-9, Str. 152 
24 KODEK, G., SCHWIMANN, M., ABGB Praxiskommentar, 4. Auflage, Verlag: LexisNexis 01.11.2011, ISBN: 978-3-7007-

4939-4, Str.1 
25 BROX, H., a WALKER, D., Erbrecht, 24. Auflage, Verlag Franz Vahlen München 2010, ISBN 978 3 8006 4149 9, Str. 1 - 

2 
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testamentu a zákona (Testament, Erbvertrag, Gesetz).26,27 

 

1.1 Smrt zůstavitele 

 

    Na smrt člověka lze nahlížet z několika úhlů pohledu. Jde především o smutnou, přesto 

nevyhnutelnou událost, při níž dochází k odumření tělesné schránky, což má za následek 

ukončení všech fyzických, ale i  právních aktivit, ve kterých se člověk za svého života 

pohyboval. 28 Smrtí (lat. Exitus) rozumíme absenci všech důležitých životních funkcí čili 

definitivní konec života jedince a zánik jeho právní subjektivity. Klasické indikátory smrti jsou 

zástava srdečního tepu a dýchání, na jejichž základě může být konstatována smrt.29 Dle 

transplantačního zákona je smrt nevratná ztráta funkce celého mozku (hovoříme zde o 

cerebrální smrti), včetně mozkového kmene, popř. zástava krevního oběhu.30 OZ v § 26 odst. 1 

stanovuje, že smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla 

mrtvého stanoveným způsobem, přičemž prohlídka těla se provádí ve všech případech, a to z 

důvodu zjištění a prokázání příčiny, data a času úmrtí.31,32 Nelze-li tělo zemřelé osoby 

prohlédnout stanoveným způsobem, prohlásí  soud osobu za mrtvou i bez návrhu, pokud byla 

tato osoba účastna takové události, že se její smrt vzhledem k okolnostem jeví jako jistá. 33 

Poskytovatel zdravotnických služeb má povinnost oznámit úmrtí osoby do tří dnů příslušnému 

                                                 
26 Švýcarské dědické právo nerozlišuje dědické skupiny, ale upravuje zákonnou dědickou posloupnost ve svých článcích čili 

příští dědicové zůstavitele jsou jeho potomci, dědíc stejným dílem. Na místo potomka, jenž se dědického nápadu nedožil 

nastupují jeho potomci a to ve všech rodových stupních. Nezanechal-li zůstavitele po sobě žádné potomky, nastupují na jejich 

místo rodiče zůstavitele, jenž dědí stejným dílem. Nedožijí-li se rodiče zůstavitele dědického nápadu, nastupují na uvolněnou 

pozici jejich potomci a to ve všech liniích. Nezanechal-li zůstavitel žádné potomky a ani jeho rodiče nežijí, přechází dědické 

právo na prarodiče, kteří dědí rovným dílem. Nedožije-li se jeden z prarodičů dědického nápadu, nastupuje na uvolněné místo 

jeho potomek. Není-li potomků, dědí celou pozůstalost přeživší prarodič. Dědický podíl manžela/registrovaného partnera je 

řešen v následujících článcích, resp. pozůstalý manžel/registrovaný partner dědí vedle  potomků 1/2 pozůstalosti. Tvoří-li 

pozůstalý manžel s dědici rodičovský kmen, dědí 3/4 pozůstalosti a nemá-li potomků, dědí pozůstalost celou.  

Srov. ZGB, Art.  457-466 
27 MARÍN, A.,  ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str. 449 
28 MIKEŠ, J., a MUZIKÁŘ, L., Dědické právo v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. Praktik, ISBN 978-80-87212-79-

0, Str. 9 
29 BRITSKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST. Rodinná encyklopedie zdraví. 1. vyd. Euromedia Group, 1998, ISBN 80-7176-

872-3, Str. 924 
30 Srov. § 2, písm. e), Zákon č.285/2002 Sb., Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 

zákonů (transplantační zákon), www.noveaspi.cz 
31 Srov. § 84, Zák. č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), www.noveaspi.cz 
32 Srov. § 1, zákona č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, www.noveaspi.cz 
33 ELIÁŠ K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, ISBN 

978-80-7208-922-2, Str. 98-99 
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matričnímu úřadu, jehož povinností, mimo jiné, je úmrtí osoby zaznamenat do Matriční knihy 

a vydat tzv. úmrtní list, jenž slouží v případě potřeby jako důkaz o smrti fyzické osoby a jehož 

obsahem jsou informace o tom, kdy a kde osoba zemřela. 34 Úmrtí českého občana v zahraničí 

vede tzv. zvláštní matrika, přesněji  Úřad městské části Brno - střed. Potvrzení o tom, že dotyčný 

zemřel verifikuje matriční úřad vydáním úmrtního listu osobě, která prokáže právní zájem, nebo 

žila-li tato osoba se zemřelým ve společné domácnosti anebo osobě, která vypravila pohřeb.35 

Matriční úřad má dále povinnost zaslat úmrtní list soudu, příslušnému k projednání dědictví po 

zůstaviteli.36 

     

    ABGB stanoví, že dědické právo vzniká smrtí zůstavitele anebo splněním odkládací 

podmínky. Zemře-li možný dědic před zůstavitelem, nedědí a nedědí ani jeho potomci. 37 V 

Rakousku smrt osoby upravuje kromě ABGB také zákon o prohlášení za mrtvého - tzv. 

Todeserklärungsgesetz, který řeší situace při nezvěstnosti člověka a upravuje lhůty a podmínky, 

za kterých je možné osobu prohlásit za mrtvou - viz. srovnání v závěru kapitoly38  

     

    Stanovení smrti osoby v Německu se řídí zákonem o nezvěstnosti  - 

(Verschollenheitsgesetz), transplantačním zákonem (Transplantationsgesetz) a tzv. zákonem o 

osobním stavu (Personenstandgesetz). Výše zmíněné zákony upravují postupy za kterých lze 

prohlásit osobu za mrtvou a stanovují podmínky vč. povinností jednotlivých osob. 39 Jako 

potvrzení o smrti člověka se vydává úmrtní list (Sterbeurkunde). V zákoně o nezvěstnosti jsou 

konkretizovány lhůty, po jejichž uplynutí lze prohlásit osobu za mrtvou, což lze učinit  po deseti 

letech, není-li o dotyčné osobě po celou dobu žádná zpráva, nebo po pěti letech, je-li osoba 

starší osmdesáti let. V případě vojáka či účastníka vojenského konfliktu je dána roční lhůta od 

skončení války a při plavbě na moři je časový úsek určen na šest měsíců od nehody lodi. Nelze-

li s jistotou určit, kdy a jakým způsobem k takové nehodě došlo, je lhůta prodloužena o jeden 

rok. Tříměsíční lhůta je vymezena v případě zmizení letadla, příp. při jeho havárii. U dalších 

                                                 
34 Srov. § 21 odst. 1 - 3, Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, www.noveaspi.cz 
35 Srov. § 31 písm. a) - f), tamtéž 
36 Srov. § 82 odst. 2, tamtéž 
37 Srov. § 536, odst. 1,2,WERNER D.,Taschen-Kodex ABGB 2017, Auflage: 21., Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 

978-3-7007-6576-9, Str. 153 
38 Rechtsvorschrift für Todeserklärungsgesetz 1950, Fassung vom 06.10.2016, www.ris.bka.gv.at 
39 Srov. § 9, Verschollenheitsgesetz (VerschG z 04.07.1939), BONEFELD, M., Erbrecht und Steuerecht, Zerb-Verlag 2000, 

ISBN: 3-935079-00-1, Str. 349 

 

http://www.noveaspi.cz/
http://www.ris.bka.gv.at/
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typů nehod (např. průmyslové a dopravní) je uváděna  roční lhůta. 40  

    

    Ve Švýcarsku se jako potvrzení o úmrtí osoby vydává tzv. listina o úmrtí 

(Todesurkunde/Todesscheines). Celý proces při smrti fyzické osoby se řídí předpisy dle ZGB a 

ZStV (Zivilstandsverordnung - ustanovení pro civilní záležitosti). Samotnou evidenci provádí 

úřad pro civilní záležitosti v místě bydliště zesnulého, a to na základě informací obdržených 

buďto ze zdravotnického zařízení, nebo lékaře, příp. jiné osoby.41 Zemře-li osoba v zahraničí, 

ověří příslušný diplomatický úřad listinu o úmrtí vydanou příslušným zahraničním úřadem. 

Jsou-li okolnosti úmrtí osoby nejasné a panují-li o zahraničním záznamu pochybnosti, může 

každý, kdo má na objasnění smrti osoby zájem, požádat o prošetření celé události a okolností, 

za kterých k úmrtí došlo.42  

    Za mrtvého lze dále  za určitých podmínek považovat dlouhodobě nezvěstného člověka. ZGB 

v této věci stanoví, že je-li smrt osoby vysoce pravděpodobná, jelikož se tato osoba nacházela 

v místě nebezpečí nebo nejsou-li o této osobě dlouhodobě žádné zprávy, může soud na základě 

žádosti osob, majících nějaký vztah k dané osobě, vydat prohlášení potvrzující smrt osoby a to 

po uplynutí jednoho roku od chvíle, kdy se osoba naposledy nacházela v místě nebezpečí, 

přesněji po pěti letech od jejího zmizení.43 

 

Zhodnocení právních úprav týkajících se smrti zůstavitele 

 

    V České republice je smrt člověka a její následky upravena v  OZ, dále v zákoně o 

matrikách, v transplantačním zákoně a zákoně o pohřebnictví. V OZ je stanoveno, že úmrtí 

osoby se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla stanoveným způsobem.44 

Tuto konstrukci mají všechny zde uvedené právní řády společnou. Drobné rozdíly najdeme ve 

lhůtách, které jsou stanoveny pro případ, kdy nelze spolehlivě určit smrt osoby a soud pracuje 

s tzv. domněnkou smrti při podání návrhu zainteresovanou osobou na prohlášení člověka za 

mrtvého. Dle OZ je to pět let počítaných od konce roku, v němž došlo k prohlášení  osoby za 

nezvěstnou. U osoby, jež opustila bydliště, činí lhůta sedm let od konce roku, v němž se objevila 

                                                 
40 Srov. § 10, tamtéž 
41 Srov. § 34, Zivilstandsverordnung,(ZStV),vom 28. April 2004 (Stand am 1. Juli 2017),www.admin.ch 
42 Tamtéž 
43 Srov. §§ Art 36 - 37, BÜCHLER , A., Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag Basel 2017, 

ISBN 978-3-7190-3950-9, Str. 26 
44 Úmrtním listem, příp. rozsudkem z důvodu absence těla, např. při nezvěstnosti atp. (Srov. § 195 - 200 o.s.ř.) 
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poslední zpráva, ze které lze usuzovat, že dotyčná osoba ještě žila.  

    Další ustanovení se týkají osob nezletilých, kdy nezletilého nelze prohlásit za mrtvého před 

uplynutím roku, v němž uplyne dvacet pět let od jejího narození, anebo byla li osoba nezletilého 

účastna takové události, při níž byl ohrožen život většího počtu osob, přičemž lze takovouto 

osobu prohlásit za mrtvou nejdříve po uplynutí tří let od konce roku, v němž se objevila poslední 

zpráva, z níž lze usuzovat, že byla v průběhu těchto událostí ještě naživu.45 K prohlášení za 

mrtvého se naopak přihlížet nebude v případě, že se zjistí, že uvedená osoba je stále naživu, jak 

stanovuje v § 76 odst. 1 OZ. 

     

  V Rakousku je smrt člověka řešena zákonem o prohlášení za mrtvého 

(Todeserklärungsgesetz) z 5. prosince 1950, dle něhož lze prohlásit osobu za mrtvou po deseti 

letech od konce roku, ve kterém osoba zmizela. Osobu je možné dále prohlásit za mrtvou již 

po pěti letech, dosáhla-li v uvedeném období věku osmdesáti let. Rovněž lze osobu prohlásit 

za mrtvou po jednom roce od skončení válečného konfliktu a taktéž po jednom roce, je-li díky 

okolnostem nanejvýš pravděpodobné, že osoba zemřela. Při ztroskotání lodi se počítá lhůta 

šest měsíců a tři měsíce po pádu letadla.46   

     

    V Německu je postup při stanovování smrti osoby upraven zákonem o transplantacích 

(Transplantationsgesetz), zákonem o nezvěstnosti (Verschollenheitsgesetz) a zákonem o 

osobním stavu (Personenstandsgesetz). Dle těchto zákonů lze prohlásit nezvěstnou osobu za 

mrtvou po deseti letech od jejího zmizení a po pěti letech, dosáhla-li osoba v uvedeném období 

osmdesát let. Účastník válečného konfliktu může být prohlášen za mrtvého po uplynutí lhůty 

jednoho roku od jeho zmizení. V případě plavby na moři, je tento časový úsek stanoven na šest 

měsíců od potopení/zmizení lodi, na které se osoba plavila. Lhůta se prodlužuje o jeden rok, 

nelze-li s jistotou určit časový okamžik nehody nebo nelze-li určit přesné okolnosti, za kterých 

došlo ke zmizení uvedeného dopravního prostředku. Byl-li dotyčný pasažérem letadla, které se 

zřítilo nebo zmizelo, lhůta se zkracuje na tři měsíce od okamžiku havárie nebo zmizení letadla. 

U ostatních důvodů zmizení se lhůta stanovuje na jeden rok.47 

     

                                                 
45 ELIÁŠ, K., a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 1.vyd. Ostrava: Sagit, 2012, 

ISBN 978-80-7208-922-2  Str. 98 - 99 
46 Srov. §§ 1 -11, Rechtsvorschrift für Todeserklärungsgesetz 1950, Fassung vom 06.10.2016, www.ris.bka.gv.at 
47 Srov. §§ 1 - 49, BONEFELD, M., Erbrecht und Steuerecht, Zerb-Verlag 2000, ISBN: 3-935079-00-1, Str. 349 - 353 
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    Švýcarsko upravuje postup, dle kterého lze stanovit smrt člověka  tzv. nařízením pro civilní 

záležitosti (Zivilstandsverordnung) a předpisy v ZGB. Prohlásit za mrtvého lze také osobu 

nezvěstnou a to po jednom roce od okamžiku, kdy se osoba nacházela na místě, kde hrozilo 

vysoce pravděpodobné riziko úmrtí a pět let od poslední známé informace potvrzující místo 

pobytu nezvěstné osoby.48  Pro lepší orientaci ve lhůtách uvádím přehled - viz. níže:  

 

    OZ stanovuje lhůtu pěti let, počítané od konce roku, v němž došlo k prohlášení osoby za 

nezvěstnou, nebo sedm let u osoby, jež opustila bydliště a tři roky od události, při nímž byl 

ohrožen život většího počtu osob. Nezletilého nelze prohlásit za mrtvého před uplynutím roku, 

v němž uplyne dvacet pět let od jejího narození. 

 

ABGB + BGB (úpravy jsou totožné) 

     

    Deset let, příp. po pěti letech, dosáhla-li osoba v uvedeném období věku osmdesáti let, dále 

jeden rok od skončení válečného konfliktu, příp. šest měsíců při ztroskotání lodi či tři měsíce 

po havárii letadla.  

 

 

ZGB 

     

    Jeden rok, nacházela-li se osoba na místě s vysokým rizikem úmrtí a pět let od poslední 

známé informace potvrzující místo pobytu nezvěstné osoby. 

 

   Závěrem lze potvrdit, že uvedené úpravy vycházejí při stanovení smrti osoby ze stejné 

premisy, přičemž, jak již bylo uvedeno, jsou největší rozdíly ve lhůtách. Osobně se domnívám, 

že pětiletá resp. sedmiletá lhůta dle OZ, ve které je možné osobu prohlásit za mrtvou, je při 

dnešním způsobu života a možnostech cestování relativně krátká. Dle mého je uvedená 

problematika lépe řešena v ABGB a BGB. Co však uvedené právní řády neřeší je situace, kde 

je nutné prohlásit za mrtvou osobu nezletilou. OZ stanoví, že osobu nezletilou nelze prohlásit 

za mrtvou před uplynutím roku, v němž uplyne dvacet pět let od jejího narození. Uvedené 

ustanovení vnímám jako velmi potřebné - viz. statistiky dlouhodobě pohřešovaných dětí, které 

                                                 
48 MARÍN, A., ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str.70 - 73 
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se doposud nepodařilo najít.49 

 

1.2 Existence pozůstalosti a její charakteristika 

     

     Podstatou dědění je vstup dědice do právního postavení svého předchůdce, což je možné jen 

tehdy, zanechal-li zůstavitel po sobě nějaký majetek. Jestliže však žádný majetek zanechán 

nebyl nebo byl-li zanechán jen majetek nepatrné hodnoty, nelze dále o právním nástupnictví 

hovořit.50 V OZ, konkrétně v § 1475 odst. 1, je dědické právo v subjektivním smyslu definováno 

jako právo na pozůstalost nebo poměrný díl z ní, přičemž pozůstalostí se rozumí majetek, který 

je způsobilý přejít na dědice.51 Rozdíl mezi pozůstalostí a dědictvím je dán subjektivním 

vztahem dědice k oběma institutům. Část toho, co přechází v rámci řízení o pozůstalosti na 

dědice, se ve vztahu k němu nazývá dědictvím.52 Celé jmění zůstavitele je pak pozůstalostí. 

Vedle pozůstalosti se také používá termín ,,jmění zůstavitele“. Tento pojem je charakterizován 

jako souhrn majetku a dluhů s ním spojených, lépe řečeno aktiva a pasiva zůstavitele s výjimkou 

takových práv a povinností, které byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. 

Do pozůstalosti však nespadají práva a povinnosti, mající ryze osobní povahu (bolestné nebo 

jinou náhradu nemajetkové újmy).  

    Má-li mít dědic z dědictví nějaký prospěch, je nutná existence pozůstalosti, která není natolik 

zatížena dluhy, aby z ní nic nezbylo, lépe řečeno, aby rozsah  existence pozůstalosti alespoň 

nepatrně překračoval náklady na pohřeb a zřízení hrobového místa. Neexistuje-li takový 

majetek a z dostupných podkladů je zřejmé, že náklady na zřízení hrobového místa a pohřbu 

překračují výnos z pozůstalosti, je pozůstalostní řízení zastaveno.53 Zůstal-li po zůstaviteli 

nepatrný majetek, je zpravidla vydán soudem tomu, kdo se postaral o zůstavitelův pohřeb.54 

     

    ABGB definuje pozůstalost (Verlassenschaft/Nachlass) jako souhrn dědičných práv a 

                                                 
49 https://www.policie.cz 
50 MIKEŠ, J., a MUZIKÁŘ, L., Dědické právo v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. Praktik, ISBN 978-80-87212-79-

0 Str.15 
51 Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 1-5 
52 ROUČEK, F., a SEDLÁČEK J., Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: Codex Bohemia, 1998. 6 sv. Komentáře velkých zákonů československých; sv. 

1. ISBN 80-85963-60-4. Str. 6 
53 Srov. § 153, Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních, www.noveaspi.cz  
54 Srov. § 154 odst. 1, tamtéž 
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závazků zemřelého, pokud se nezakládají na poměrech pouze osobních.55 Pozůstalost vzniká 

smrtí zůstavitele a tvoří ji celé jeho jmění čili věci hmotné, nehmotné, práva z duševního 

vlastnictví, pohledávky vůči třetím osobám, majetková práva atp.56 V případě sporů, o tom co 

má, či nemá patřit do pozůstalosti, rozhoduje soud v občanském soudním řízení.57 

     

    Německé BGB stanoví, že smrtí zůstavitele (Erbfall) přechází dědictví (Erbschaft) jako 

celek na dědice.58 Dědictví je pojmem spíše právním, kdežto pozůstalost pojmem 

společenským, domnívá se Lange. Rozdíl mezi těmito termíny není nijak diametrálně odlišný, 

resp. pozůstalostí je tedy to, co zůstavitel vlastnil a s čím fyzicky disponoval a dědictví je to, 

co dědic skutečně z pozůstalosti obdrží, přesněji co může obdržet po odečtení všech nákladů 

vč. výdajů na pohřeb, dluhů a jiných finančních položek, které je nutné při výpočtu čistého 

jmění odečíst.  

    S přechodem dědictví na dědice je spojován pojem právního nástupnictví, nebo-li 

Gesamtrechtsnachfolge (univerzální sukcese) - viz. § 1922 BGB. I v BGB tedy platí, že se dědic 

stává univerzálním sukcesorem, vstupujícím do všech práv a povinností, vztahujících se na 

zůstavitele. Univerzální sukcesí tedy rozumíme přechod veškerých majetkových práv a 

povinností. Závěrem lze tedy říci, že obsahem pozůstalosti jsou v BGB stejně jako i v OZ 

majetkové hodnoty, práva a povinnosti.59  

     

    Rovněž ve švýcarském ZGB se majetková práva, povinnosti, jež jsou předmětem dědictví 

(Erbschaft) nazývají pozůstalostí (Nachlass). Dle článku 537 ZGB se smrtí zůstavitele otvírá 

tzv. Erbgang čili situace, kdy dědicové vstupují do dědictví. ABGB a BGB používají pojem 

Erbfolge, přičemž se však jedná o podobný význam. Dědic tedy vstupuje do všech majetkových 

práv a povinností, ipso iure okamžikem smrti zůstavitele čili též i ZGB je ovládáno principem 

univerzální sukcese. Chce-li mít dědic jistotu, že nezdědí po zůstaviteli pouze zadlužený 

                                                 
55 KODEK, G., SCHWIMANN, M., ABGB Praxiskommentar, 4. Auflage, Verlag: LexisNexis 01.11.2011, ISBN: 978-3-7007-

4939-4, Str. 3 
56 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2. Str. 1 - 2 
57 KODEK, G., SCHWIMANN, M., ABGB Praxiskommentar, 4. Auflage, Verlag: LexisNexis 01.11.2011, ISBN: 978-3-7007-

4939-4, Str. 2 
58 Srov. § 1922 odst. 1, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Mosaik Verlag GmbH, München 1991, ISBN 3-442-13632-6, Str. 275 
59 LANGE, H., KUCHINKE, K., Lehrbuch des Erbrechts. 3., neubearb. Aufl. München: Beck, 1989. ISBN 3406330517, Str. 

72-75 

 

https://shop.lexisnexis.at/catalogsearch/result/?q=Kodek+Georg+E.
https://shop.lexisnexis.at/catalogsearch/result/?q=Kodek+Georg+E.
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majetek, může požadovat vypracování tzv. veřejného inventáře (öffentliches Inventar)60, a to 

ve lhůtě max. jednoho měsíce od smrti zůstavitele. Smyslem inventáře je vytvoření 

komplexního přehledu aktiv a pasiv umožňujícího dědici rozhodnout se, zda dědictví přijme 

nebo odmítne, popř. zažádá o nařízení úřední likvidace. 61  

 

Srovnání uvedených úprav 

     

    Podle OZ  je pozůstalost jměním zůstavitele v okamžiku jeho smrti, jež se dá charakterizovat 

jako majetek, který je způsobilý přejít na dědice jako právního nástupce zůstavitele.62 

Pozůstalost je tedy souhrn práv a povinností zemřelého, pokud se nezakládají na poměrech 

pouze osobních a tvoří celé jeho jmění.63 Podobný konstrukt je i v ABGB. V BGB je dědické 

právo upraveno v knize páté, přičemž je zde shodně stanoveno, konkrétně tedy v § 1922 odst. 

1, že smrtí zůstavitele přechází pozůstalost jako celek na jednoho či více dědiců čili je zde 

patrné, že  obsahem pozůstalosti jsou majetkové hodnoty, práva a povinnosti. Tato premisa 

platí jak pro OZ - § 1475, odst. 1 - 3, tak i pro ABGB  § 531 - 532 a ZGB - článek 560 odst. 2. 

Z výš uvedeného tedy vyplývá, že dědické právo v uvedených právních řádech je shodně 

ovládáno univerzální sukcesí (Gesamtfolge) a pojmy jako je dědictví a pozůstalost mají v 

uvedených právních úpravách shodný význam.  

 

1.2.1 Institut ležící pozůstalosti  

 

    Ležící pozůstalost (hereditas iacens) je institut, který u nás platil až do roku 1950, lépe řečeno 

do vydání občanského zákoníku (tzv. střední kodex), který s tímto, podle důvodové zprávy k 

OZ, ,,buržoazním přežitkem“ již nepočítal. Celý smysl ležící pozůstalosti spočívá  tom, že 

zůstavitelovou smrtí se na pozůstalost hledí až do soudního rozhodnutí jako na majetek, který 

                                                 
60 Uvedené platí rovněž pro Německo a Rakousko. Dle OZ, přesněji § 1520 odst. 1. může o vypracování veřejného inventáře 

požádat svěřenský nástupce. 
61 Srov. Art. 537 odst. 1 - 2, BÜCHLER , A., Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag Basel 

2017, ISBN 978-3-7190-3950-9, Str.163 
62 ELIÁŠ, K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, ISBN 

978-80-7208-922-2, Str. 601 
63 ROUČEK, F., et al. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi. Praha: V. Linhart, 1935-1937. 6 sv. Komentáře velkých zákonů československých; sv. 1. Str. 6 
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je stále v zůstavitelově držení. 64,65 Případnému dědici nepřipadne dědictví smrtí zůstavitele, 

jako to je běžné u nás nebo v Německu, ale až tzv. odevzdáním, přesněji přijetím 

(Einantwortung), na jehož základě po skončení dědického řízení dochází k převodu majetku do 

jeho osobního vlastnictví. Institut hereditas iacens stále funguje v Rakousku a je znám pod 

pojmem ,,ruhender Nachlass“. Je nutné podotknout, že se na ,,ležící pozůstalost“ podle ABGB 

- § 546 a  mnohých právních teorií hledí jako na právnickou osobu, s čímž však Rouček ve 

svém komentáři nesouhlasí a uvádí, že je zde absence řídících orgánů a stanov, tak jak je to u 

právnické osoby, což značí, že pozůstalost právnickou osobou být nemůže. Rouček dále 

konstatuje, že je nutné na pozůstalost hledět tak, jako by tu subjekt, tedy zůstavitel, stále byl.66 

Podrobněji o úpravě v ABGB - viz níže. 

 

Ležící pozůstalost  dle ABGB 

     

    Termínem ,,ležící pozůstalost“ definujeme časový úsek po smrti zůstavitele (Erbfall) do 

přijetí dědictví dědici (Einantwortung). Dokud k přijetí dědictví nedojde, hledí se na pozůstalost 

jako na samostatnou právní jednotku - právnickou osobu, zaujímající zůstavitelovu pozici. 67 

Přijetím dědictví (Einantwortung) vstupují dědicové do právní pozice zůstavitele čili do 

majetkových práv a povinností, vyjma osobnostních práv a pokut  udělených zůstaviteli za jeho 

života. Uvedené postihy nejsou do majetkové podstaty zahrnuty a vztahují se výhradně k osobě 

zůstavitele.68  

    Je dále nutné se zmínit o důvodu, proč je institut ležící pozůstalosti v Rakousku stále aktuální. 

ABGB spatřuje v institutu ležící pozůstalosti tu výhodu, že pro věřitele, odkazovníky a ty, jimž 

náleží povinný díl, je vymezen dostatečně dlouhý čas k uplatnění jejich nároků a práv vzniklých 

za života zůstavitele (pohledávky), nebo po jeho smrti (např. právo na bolestné). Jelikož 

dochází k určité časové prodlevě při převzetí dědictví dědici (delační doba), má zůstavitel před 

svou smrtí možnost určit v závěti  zástupce popř. správce dědictví, jehož úkolem bývá správa 

                                                 
64 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: Codex Bohemia, 1998. 6 sv. Komentáře velkých zákonů československých; sv. 1. 

ISBN 80-85963-60-4. Str. 50 
65 (Eccher danou situaci formuluje jinak - viz. další kapitola). ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 

4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010., Str. 128, ISBN 978-3 -211-99438-2.  
66 Str.52, tamtéž 
67 Srov. § 546, DORLAT, W., Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 978-3-

7007-6576-9, Str. 153 
68 Tamtéž 
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a kontrola zanechaného majetku do okamžiku dědického nápadu. Nestihl-li zůstavitel ustanovit 

správce dědictví, je tento úkon svěřen pozůstalostnímu soudu, jenž jmenuje opatrovníka 

(Verlassenschaftskurator).69 Je-li více dědiců, mohou dědictví spravovat společně, event. může 

být pozůstalost zastupována jedním z nich na základě volby, popř. z pověření pozůstalostního 

soudu.70 Dědic, který dostatečně prokáže své dědické právo, má oprávnění majetek z 

pozůstalosti užívat a spravovat tak dlouho, dokud pozůstalostní soud o pozůstalosti 

nerozhodne.71 

     Závěrem bych chtěl uvést, že názory na to, zda-li je ležící pozůstalost právnickou osobou se 

různí - viz. předchozí kapitola. Podle ABGB - § 546 a rakouské judikatury se však o právnickou 

osobu jedná, což potvrdil i rozsudek vrchního soudu (OGH) z 20.09.2012.72 

 

1.3 Způsobilý dědic 

 

   Jedním z důležitých předpokladů dědické sukcese je, jak již bylo v úvodu této práce uvedeno, 

přítomnost způsobilého dědice. U způsobilosti jako takové  lze rozlišovat její objektivní a 

subjektivní stránku, kde objektivní stránka vyjadřuje schopnost fyzické nebo právnické osoby 

stát se dědicem (pouze za předpokladu, že oba oplývají právní subjektivitou) a subjektivní 

stránka konstatuje jejich existenci. Vznik právní subjektivity je u obou odlišný čili u  fyzické 

osoby vzniká právní subjektivita jejím narozením a u osoby právnické jejím založením.73  

    O dědické nezpůsobilosti pojednává OZ v § 1479, 1481 - 1483, kde jsou specifikovány její 

důvody i okruh osob, kterých se uvedená problematika týká. BGB o dědické způsobilosti 

(Erbfähigkeit) pojednává v § 1923 odst. 1 a 2 a  o vyloučení nepominutelného dědice z nároku 

na dědický podíl v § 2333 odst. 1 - 4, přičemž jsou zde vyjmenovány podobné důvody jako v 

OZ, což platí i pro ABGB (§ 538, 539 - 543, 776 a ZGB článek 477 a 544. 

    O vyloučení nepominutelného dědice z nároku na dědický podíl pojednám podrobněji v 

kapitole šesté. 

                                                 
69 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2 STR. 2 - 3 
70 Rozhodnutí Vrchního soudu, OGH ve Vídni, Geschäftszahl, RS0008131, Entscheidungsdatum 22.11.1962   

www.ris.bka.gv.at  
71 Srov. §546, §810, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 978-

3-7007-6576-9, Str. 173 
72 Rozsudek Nejvyššího soudu OGH ve Vídni, Geschäftszahl Nr. 2Ob166/12v, Entscheidungsdatum 20.09.2012, 

www.ris.bka.gv.at 
73 MIKEŠ, J., a MUZIKÁŘ, L., Dědické právo v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. Praktik, ISBN 978-80-87212-79-

0. Str. 25- 26.  
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2. Vymezení a obecná charakteristika testamentu 

 

    OZ pojednává o pořízení pro případ smrti od  § 1491 - 1493, resp. od § 1494 - 1498, mezi 

které řadí tedy závěť, dědickou smlouvu a dovětek. Závěť neboli testament, lze tedy 

charakterizovat jako odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ smrti (mortis causa) 

osobně zůstavuje jedné či více osobám, alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz.74 Mikeš 

s Muzikářem konstatují, že kdo se má stát dědicem, záleží jen na zůstavitelově vůli, avšak jen 

za předpokladu, že projev poslední vůle byl učiněn zákonem požadovaným způsobem.75 Závěť 

je tedy prostředek, kterým zůstavitel realizuje svou svobodnou vůli, přesněji svobodně určuje, 

jak má být naloženo s jeho majetkem po jeho smrti.  

   Co se dále formy týká, tak zákon umožňuje zůstaviteli pořídit o svém jmění formou 

soukromou či veřejnou, kde u soukromé listiny lze pořídit  způsobem holografním nebo 

allografním a u listiny veřejné pouze formou allografní, tj. notářským zápisem. Kromě tohoto 

členění lze pořízení pro případ smrti dále dělit na jednostranná (závěť) a dvoustranná (dědická 

smlouva a zřeknutí se dědického práva). K platnosti závěti je nutné splnit zákonné předpoklady, 

mezi něž patří testovací způsobilost zůstavitele (testamenti factio), uvedení obsahových 

náležitostí závěti, přesněji určení osoby dědice nebo odkazovníka, dále stanovení podílu na 

pozůstalosti a další formální požadavky určené zákonem.76  

    Vraťme se však k testovací způsobilosti, kterou lze specifikovat jako nabytí plné 

svéprávnosti, tj. dosažení věkové hranice osmnáct let, příp. šestnáct let. Šestnáct let však jen 

tehdy, pokud uvedená osoba uzavřela se souhlasem soud manželství.  Mladší osoby jež dosáhly 

věku patnácti let mohou rovněž pořídit o svých záležitostech, ale pouze formou notářského 

zápisu.77  

    Testamentem je tedy osoba pravidelně povolávána za dědice. Aby se jím však mohla stát, 

musí se těšit dědické způsobilosti. Ta má svou absolutní a relativní stránku. Dědic se především 

musí dožít smrti zůstavitele (tj. nepředemře - absolutní nezpůsobilost), dále musí být dědictví 

hoden (tj. relativní aspekt způsobilosti). Dědická nezpůsobilost může nastat, pokud se dědic 

dopustí činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli popř. jeho předcích a 

                                                 
74 Srov. § 1494 odst. 1. Zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 

6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 73-75 
75 MIKEŠ, J., a MUZIKÁŘ, L., Dědické právo v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. Praktik, ISBN 978-80-87212-79-

0. Str. 61 
76 Srov. § 1582 Důvodová zpráva k NOZ konsolidovaná verze, Str. 393, www.noveaspi.cz 
77 Důvodová zpráva k NOZ konsolidovaná verze, Str. 379, www.noveaspi.cz 
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potomcích. Dědic může svou dědickou způsobilost znovu nabýt, bylo-li mu ze strany 

zůstavitele odpuštěno.78  

     

    V ABGB se příliš nepoužívá slovní spojení ,,pořízení pro případ smrti“, nýbrž prohlášení pro 

případ smrti - Erklärung des letzten Willens nebo letztwillige Verfügung. Prohlášení pro případ 

smrti zde ABGB v ust. § 577 - 586, 602 a 647 dělí na testament (podrobněji o nich pojednám 

v dalších kapitolách), dědickou smlouvu (Erbvertrag) a odkaz (Vermächtnis) 79 Testament je 

jednostranné a kdykoli odvolatelné právní jednání pro případ smrti, kterým zůstavitel 

(Erblasser) povolává dědice (Erben) k celému dědictví nebo jen k jeho části.80  ABGB rozlišuje 

testamenty na holografní, allografní, soudní a formou notářské listiny.81  

    Další skupinou testamentů jsou mimořádné testamenty (Nottestamente), které  bývají 

pořizovány ve složitých, život ohrožujících situacích, jako jsou např. války, epidemie a přírodní 

katastrofy. Rakouské dědické právo rozlišuje mimořádné testamenty na testamenty pořízené 

ústní a písemnou formou.82 Předpoklady platnosti testamentu jsou z části analogické jako v OZ 

čili vůle zůstavitele prostá omylu, učiněná s vážností, rozvahou, bez donucení a výhradně 

samostatně. Rakouský nejvyšší soud (OGH) tuto premisu svým rozsudkem potvrdil a v 

odůvodnění uvedl následující: ,,Doplnění textu do závěti někým jiným než zůstavitelem jsou od 

počátku neplatná bez ohledu na to, zda-li o nich zůstavitel věděl, či nikoliv.  

Text v závěti je potřeba číst tak, jako by cizí text nebyl nikdy její součástí. Dává-li text v závěti 

smysl, je nutné na ni hledět jako na závěť platnou“, uvedl soud.83  

                                                 
78 Krajský soud v Ústí nad Labem řešil situaci, kdy zůstavitel nezanechal závěť a na základě zákonné dědické posloupnosti 

mělo dědictví připadnout dvěma synům zůstavitele. Jeden ze synů zůstavitele však popíral dědické právo svého bratra pro 

úmyslný trestný čin proti němu a na základě rozhodnutí OS v České lípě bylo usnesením jeho tvrzení potvrzeno. Usnesením 

dotčený dědic se odvolal ke KS a své odvolání založil na tvrzení, že mu jeho bratr odpustil. Toto tvrzení však soud posoudil 

jako irelevantní, jelikož zákon spojuje zánik dědické nezpůsobilosti prominutím ze strany zůstavitele, nikoli poškozeným 

spoludědicem. Dalším argumentem dotčeného dědice bylo, že za zmíněný trestný čin nebyl nikdy odsouzen, k čemuž však 

soud uvedl, že trestný čin spáchán byl, a že trestní řízení skončilo bez odsuzujícího rozsudku z důvodu uplatnění zásady minima 

non curat praetor, uvedl KS. 

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 35Co 949/2005, ze dne 11.11.2005, jenž řešil odvolání proti usnesení o 

popření dědického práva pro trestný čin spáchaný na zůstavitelovo potomku. www.nsoud.cz 
79 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2, Str. 48 - 49. 
80GEORG, K., SCHWIMANN, M., ABGB Praxiskommentar, 4. Auflage, Verlag: LexisNexis 01.11.2011, ISBN: 978-3-7007-

4939-4 ,Str. 40 
81 Srov. §577 - 580, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 978-

3-7007-6576-9, Str. 154 
82 Srov. § 584 odst. 1,2, tamtéž 
83 Vrchní soud ve Vídni řešil námitku neplatnosti závěti podanou zákonnou manželkou zůstavitele v neprospěch zůstavitelovo 

první manželky, jež byla povolána k dědictví testamentem. Soud námitku neuznal a konstatoval viz. výše.       Usnesení 

Nejvyššího soudu ve Vídni, (OGH) ,Geschäftszahl 8Ob10/07i, Entscheidungsdatum 15.03.2007,www.ris.bka.gv.at 
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      ABGB dále upravuje problematiku neplatnosti testamentu v ustanoveních § 567, kde se 

říká, že pokud zůstavitel pořídil o svém majetku pod nátlakem nebo psychické poruše, příp. v 

opilosti (Rausch), bude poslední pořízení neplatné. Rovněž neplatná budou všechna pořízení 

učiněná duševně nemocným zůstavitelem, přičemž však zákon bere zřetel na tzv. světlé 

okamžiky (lichte Augenblick).84  Zůstavitel, jenž má soudně ustanoveného opatrovníka může o 

své pozůstalosti pořídit jen formou notářského zápisu, popř. soudně do protokolu. Nedospělí 

čili ti, kteří nedosáhli věku osmnácti let, mohou pořídit o svých záležitostech formou notářského 

zápisu anebo před soudem. Minimální věková hranice, za které lze v Rakousku pořídit, je v  

ABGB stanovena na čtrnáct let, ale pouze u privilegovaného testamentu. Absolutně neplatné je 

dále poslední pořízení vyhotovené v podstatném omylu. Omyl je podstatný, pokud se zůstavitel 

zmýlil v osobě, které chtěl dědictví odkázat. Zmýlil-li se zůstavitel jen ve správném 

pojmenování osob a věcí, je závěť platná.85  

    Před novelizací ABGB v roce 2015, resp. 2017 bylo pamatováno také na řádové sestry a 

bratry. Podle předchozí právní úpravy se museli členové těchto řádů při pořizování o svém 

majetku řídit interními směrnicemi domovských náboženských obcí. Je nutné podotknout, že 

náboženské obce směly vydávat vlastní směrnice jen pod státním dozorem. Bez omezení mohly 

o svém majetku pořídit osoby, jež z takového řádu vystoupily anebo byl-li takový řád zrušen. 

86 Odkaz na jinou listinu (Testamentum mysticum) je dovolený jen pokud tato listina splňuje 

všechny podmínky platnosti testamentu a je možné jí spolehlivě dohledat. Zůstavitel může k 

poslední vůli připojit vedlejší ujednání - podmínku, doložení času a příkaz. Povolat dědice k 

dědictví může výhradně jen zůstavitel. 87  

     

    Projev poslední vůle zůstavitele (gewillkürte Erbfolge) v BGB, může být formou 

testamentu (Testament), dědické smlouvy (Erbvertrag) a odkazu (Vermächtnis). Testament je 

jednostranný kdykoliv odvolatelný projev vůle zůstavitele, kdežto dědická smlouva patří mezi 

dvoustranné právní úkony, kde na jedné straně stojí zůstavitel a na straně druhé smluvní dědic.  

Hranice testovací svobody, příp. schopnosti (Testierfähigkeit) je stanovena na sedmnáct let, 

resp. šestnáct let bez souhlasu zákonného zástupce či zákonných zástupců. Zůstavitel může v 

                                                 
84 Srov. § 566 - 568, ABGB 
85 Srov. §§ 568, 569, 570, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, Auflage: 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: 

LexisNexis, ISBN: 978-3-7007-6576-9, Str. 152 
86 JGS Nr. 946/1811 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2015. www.ris.bka.gv.at 
87 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2. Str. 75 - 80. 
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testamentu a dědické smlouvě pořídit o movitých a nemovitých věcech různými způsoby, lépe 

řečeno má možnost se odchýlit od zákonné dědické posloupnosti, určit jen jednotlivá povolání 

ve formě odkazu nebo podmínky, povolat jednoho event. více dědiců, rozhodnout o povinnosti, 

omezení, o povinném dílu a omezení povinného dílu, popř. může určit, zda-li se poslední 

pořízení bude týkat celé pozůstalosti nebo jen její části. K výkonu poslední vůle lze povolat 

třetího, např, vykonavatele testamentu.88  

    Předpisy upravující problematiku testamentů jsou v BGB obsaženy v  oddíle třetím, resp. od 

§ 2229 - 2272. Testamenty lze tedy dle BGB dělit na řádné (ordentliche Testamente) a 

mimořádné (außerordentliche Testamente), dále na testamenty sepsané osobně zůstavitelem, 

případně sepsané osobou odlišnou od zůstavitele. Řádné testamenty se člení na veřejné a 

soukromé, kdy veřejný testament je testament vyhotovený před notářem nebo konzulem a 

soukromý testament je vyhotoven a podepsán výhradně vlastní rukou zůstavitele. Mimořádné 

testamenty jsou pořízení učiněná za mimořádné situace, např. při hrozícím nebezpečí na moři, 

za války, epidemie, atp. 89 Nebezpečí nesmí být jen domnělé, nýbrž zjevné, konstatoval 

německý zemský soud (Landesgericht Freiburg) a v odůvodnění uvedl: ,,Testament sepsaný s 

úlevami (Nottestament) může být účinný jen tehdy, pokud je hrozící nebezpečí objektivní“, 

uvedl soud.90  

    Podstatným aspektem je tedy splnění předpokladů pro platnost testamentu čili opět jako v 

OZ je nutná přítomnost způsobilého zůstavitele (testierfähiger Erblasser) a náležitosti projevu 

vůle, přesněji vůle vážná, svobodná a prostá omylu.Testament může obsahovat odkládací a 

rozvazovací podmínky, lépe řečeno  odkládací podmínka v závěti je platná pouze tehdy, je-li 

reálné, že se dědic jejího splnění dožije. Rozvazovací podmínka určuje dědici splnění nějakého 

úkolu event. přání zůstavitele (např. napsání rigorózní práce a vykonání rigorózní zkoušky), 

přičemž k nemožné rozvazovací podmínce se nepřihlíží. Další případy neplatnosti posledního 

pořízení jsou např. pořízení učiněná v podstatném omylu, z donucení, výhrůžkou, v očekávání, 

                                                 
88 BROX, H., WALKER, W., Erbrecht, 24. Auflage, Verlag Franz Vahlen München 2010, ISBN 978 3 8006 4149 9, Str. 53 - 

56. 
89 Str. 52-55, tamtéž 
90 Pozůstalostní soud ve Freiburgu řešil situaci platnosti závěti, jež byla zůstavitelem pořízena těsně před jeho smrtí za 

přítomnosti třech svědků (dle této konstrukce se mělo jednat o tzv. Nottestament, jímž je pořizováno za mimořádných situací, 

kdy je ohrožen zůstavitelův život) a dospěl k závěru, že tato mimořádná situace nenastala a že dle výpovědí svědků bylo tedy 

možné pořídit závěť za přítomnosti notáře, popř. starosty. Dědic ustanovený zůstavitelem se proti rozsudku pozůstalostního 

soudu odvolal k Zemskému soudu ve Freiburgu, který konstatoval pravý opak, resp. že zůstavitel neměl pro pořízení o svých 

záležitostech jinou možnost, než-li využít institut tzv. Nottestamentu. Rozsudek Zemského soudu ve Freiburgu (LG), Az. :4 T 

187/02, Beschluß vom 19.3.2003, www.landgericht-freiburg.de 
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u kterých je pravděpodobné, že nenastanou, atp. 91 Ve všech výše uvedených případech bude 

tedy dědickým titulem zákon, což platí i pro majetek, který zůstavitel opomněl do posledního 

pořízení zahrnout.92 

           

    Dle ZGB  lze, stejně jako i v ostatních zde uvedených právních řádech, pořídit o svém 

majetku testamentem a dědickou smlouvou.93 ZGB pojednává o uvedené problematice ve 

čtvrtém oddíle od článku 498 - 516, přičemž jsou zde testamenty rozlišovány obdobně jako u 

výše uvedených občanských zákoníků čili na testamenty veřejné (öffentliche Testamente), 

vlastnoručně psané (eigenhändige Testamente), testamenty ústní (mündliche Testamente) a 

testamenty pořízené za mimořádných okolností - hrozící smrt (Todesgefahr), dopravní zácpa 

(Verkehrssperre), epidemie (Epidemie) a válečná událost (Kriegsereigniss). 94 Zůstavitel se 

může rozhodnout, zda-li testament sepíše samostatně nebo s pomocí pověřeného úředníka - 

notáře. Pro platnost testamentu je nutné splnit zákonem stanovená kritéria, přesněji dosažení 

věku osmnáct let, způsobilost k právním úkonům a povinnostem, jasnost a srozumitelnost textu 

a podpis uzavírající celý text závěti. Neplatná jsou pořízení učiněná v omylu, podvodným 

jednáním a pod hrozbou či výhrůžkou. 95  

                                                 
91 DÄUBLER, W., Testament, Erbvertrag, Schenkung, Deutsche Taschenbuch Verlag GmbH, ISBN 3-423-58101-8, Str. 73 - 

85. 
92 Německé BGB rozlišuje celkem 5 dědický tříd, kdy do první třídy patří zůstavitelovo potomci nebo nedožili-li se 

zůstavitelovo smrti, tak jejich potomci. Je-li potomků více, dědí všichni stejným dílem. Ve druhé dědické skupině dědí rodiče 

zůstavitele a jejich potomci a není-li potomků, dědí pouze rodiče, a to každý stejným dílem. Není-li matka nebo otec zůstavitele 

v době dědického nápadu již naživu, nastupuje na jejich uvolněné místo jejich potomek a není-li potomků, připadne uvolněný 

podíl pozůstalému rodiči. Ve třetí dědické skupině se nacházejí prarodiče zůstavitele a jejich potomci, přičemž prarodiče dědí 

celou pozůstalost, jsou-li v době dědického nápadu naživu. Žije-li však v době dědického nápadu pouze jeden z prarodičů, 

připadne uvolněný podíl druhého prarodiče jeho potomku. Není-li potomků, přechází celý uvolněný dědický podíl pozůstalému 

prarodiči. Zákonní dědicové čtvrté dědické skupiny jsou praprarodiče zůstavitele a jejich potomci, kteří jsou-li naživu, dědí 

celý majetek zůstavitele. Není-li praprarodičů, dědí jejich podíl ti potomci, kteří jsou se zůstavitelem příbuzensky spřízněni. 

Je-li příbuzných více, dědí každý z nich stejným dílem. Německé BGB  dále v páté dědické skupině pojednává o tzv. 

vzdálených dědických skupinách, ve kterých se nacházejí předkové zůstavitele a jejich potomci. Samostatným paragrafem je 

řešena zákonná dědická posloupnost pozůstalého manžela, kdy pozůstalý manžel dědí v první skupině 1/4 majetku a ve druhé 

1/2. Setkají-li se v dědické skupině potomci rodičů zůstavitele, dědí zůstavitel vedle svého podílu také 1/2 jejich podílu. Nejsou-

li k dispozici příbuzní v první a druhé linii a ani prarodiče zůstavitele, dědí celý majetek manžel zůstavitele. Trvá-li v době 

smrti zůstavitele společné jmění zůstavitele, dědí děti a manžel zůstavitele stejným dílem. Dědí-li pozůstalý manžel ve druhé 

dědické skupině nebo vedle rodičů zůstavitele, náležejí mu movité předměty z pozůstalosti, resp. ze společné domácnosti, a 

dále dary obdržené při svatebním obřadu. Totéž platí i pro případ, kdy se pozůstalý manžel nachází v první dědické skupině. 

Pozůstalý manžel je z dědického práva vyloučen, probíhá-li na jeho žádost v okamžiku smrti zůstavitele rozvod.(Zdroj - BGB) 
93 Srov. Art. 481 - , odst. 1, BÜCHLER, A.,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag 2017, 

ISBN 978-3-7190-3950-9, Str.142 
94 Srov. Art. 498, tamtéž 
95 MARÍN, A., ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str. 

458 - 460. 
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    Je důležité dále se zmínit, že v ZGB neexistuje společná závěť manželů96, ale zůstavitel může 

pozůstalého manžela vůči společným potomkům zvýhodnit tím, že mu odkáže právo na požitky 

z věcí movitých a nemovitých, přičemž mu náleží i jeho zákonný dědický podíl. V závěti mohou 

být stanoveny i různé podmínky, např. pokud se pozůstalý manžel opět ožení/vdá, tak na výše 

uvedené výhody ztrácí nárok atp. Požitkem v závěti může být např. doživotní bydlení v rodinné 

vile s tím, že ji vdova může pronajímat, brát nájem a jiné výhody, ale prodat ji nemůže, nebylo-

li se zůstavitelem dohodnuto něco jiného.97 Zůstavitel může své potomky, popř. manžela rovněž 

vydědit a to např. z důvodu spáchání tr. činu dědice proti zůstaviteli, což potvrdil ve svém 

rozsudku švýcarský vrchní soud, jenž konstatoval následující: ,,Dědic pozbývá nárok na 

dědictví tehdy, dopustil-li se proti zůstaviteli kriminálního činu nebo způsobil zůstaviteli, popř. 

jeho rodinným příslušníkům úmyslnou újmu na zdraví“98 

 

Srovnání uvedených právních úprav 

 

    Všechny zde uvedené právní řády se v problematice testamentární dědické posloupnosti v 

zásadě shodují čili shodné nebo podobné jsou formy závěti, způsob jejího vyhotovení a všech 

náležitostí, jež jsou pro její platnost důležité. Určité rozdíly tu však nalézt lze, např. OZ nezná 

společnou závěť manželů (o evropské úpravě se zmíním později) a nezná ji ani ZGB a ABGB, 

na rozdíl od BGB. Pořídit o svých záležitostech lze ve všech úpravách testamentem popř. 

dědickou smlouvou a u OZ i kodicilem.  ABGB, BGB a ZGB tuto možnost neuvádějí. Další 

odlišností, se kterou se v uvedených právních úpravách setkáváme, je hranice testovací 

způsobilosti. Kromě BGB je ve všech právních řádech je stanovena na osmnáct let, resp. dle 

OZ lze pořídit od patnácti let formou notářského zápisu bez souhlasu zákonných zástupců. V 

ABGB je tato hranice stanovena rovněž na osmnáct let, přesněji čtrnáct let u pisatele 

privilegovaného testamentu. BGB určuje min. věkovou hranici pro pořízení testamentu na 

šestnáct let, bez souhlasu zákonných zástupců. Nezletilý ve Švýcarsku o svých záležitostech 

formou testamentu pořídit nemůže. O všech zde uvedených institutech pojednám podrobněji v 

následujících kapitolách této práce. 

 

 

                                                 
96 Společná závěť manželů je především doménou BGB. Ostatní právní řády ji nepřipouštějí - viz. kapitola 2.3.5 

97  Tamtéž 
98  Die Ungültigkeitsklage im schweizerischen Erbrecht, Zugl.: Basel, Univ., Diss., 2001, ISBN 3-7190-2091-6, Str. 189 
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2.1 Pořizovací (ne) způsobilost 

  

   Plná způsobilost u člověka, jak již bylo zmíněno, nastupuje dovršením osmnáctého roku čili 

lze mít za to, že v dalším období života jedince je dosažená způsobilost trvalým atributem, což 

však neplatí beze zbytku. I u zdravého jedince se může v pozdějším věku rozvinout duševní 

porucha, která ho rázem posune do skupiny osob nezpůsobilých pořídit samostatně o svých 

záležitostech, jak uvádí Mikeš s Muzikářem.99  

    Pořizovací nezpůsobilostí se tedy rozumí ztráta možnosti pořídit o svém majetku formou 

poslední vůle nebo dědickou smlouvou, přičemž důvody pro její ztrátu mohou být rozličné - 

duševní porucha, alkoholismus nebo např. drogová závislost s tím, že  prohlásit zůstavitele za 

nezpůsobilého může jen soud v rozsahu takovém, v jakém zůstavitel  není schopen o svých 

záležitostech právně jednat.100 Návrh na omezení popř. úplné pozbytí způsobilosti zůstavitele 

mohou podat příbuzní zůstavitele, policie, soc. pracovník, ošetřující personál v pečovatelských 

ústavech atp. Je pouze v pravomoci soudu, zda-li návrhu vyhoví, a pokud ano, tak v jakém 

rozsahu. Nejvyšší soud svým rozsudkem k této problematice konstatoval, že lze k omezení 

způsobilosti   k právním úkonům přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se omezení týká s 

ohledem na jeho výjimečnost a jedinečnost s tím, že musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i 

stupeň neschopnosti postarat se o své záležitosti. Omezit lze tedy osobu, které by z vlastního 

jednání hrozila závažná újma a nelze danou situaci řešit jinak.101 Osobě, která byla omezena ve 

svéprávnosti je zpravidla určen opatrovník, který bývá nadán úkoly, které jsou pro každodenní 

fungování nesvéprávné osoby zásadní. Jeho povinností je správa majetku opatrovance, kontakt 

s úřady a vyřizování běžné každodenní agendy spojené s opatrovnictvím. Za určitých okolností 

je však možné pořídit formou poslední vůle i osobou, která nedosáhla věku osmnácti let. Zákon 

zde připouští, aby mohla o svém majetku pořídit osoba starší patnácti let, a to bez souhlasu 

zákonných zástupců, formou veřejné listiny, přesněji notářského zápisu, nebo osoba jež dosáhla 

věku šestnácti let a nechala se z důvodu sňatku emancipovat. 102 Osoba omezená ve 

                                                 
99 MIKEŠ, J., a MUZIKÁŘ, L., Dědické právo v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. Praktik. ISBN 978-80-87212-79-

0. Str. 65 
100 Srov. § 57, odst. 1. Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník: redakční uzávěrka 26.3.2012, Nakladatelství Sagit 2014, 

ÚZ: úplné znění,  ISBN 978-80-7208-920-8, Str.16 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 1607/2015, ze dne 29.7.2016, (NS zde řešil dovolání osoby 

omezené na svéprávnosti, jenž chtěla uzavřít sňatek, což jí rozsudkem okresního, resp. soudu krajského nebylo umožněn a dále 

bylo soudním znalcem mimo jiné konstatováno, že takto postižená osoba není schopna pořídit o svém majetku. Pro zajímavost 

uvádím, že v dovolání dal NS za pravdu posuzované dovolatelce) www.nsoud.cz 
102 Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str.13 a 117 

 

http://www.nsoud.cz/
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svéprávnosti z důvodu závislosti na alkoholu, psychotropních látkách a hráčské vášni 

(gamblerství), může v rozsahu omezeném pořizovat v jakékoliv formě, nejvýše však o polovině 

svého majetku. Nemá-li však takto omezený zůstavitel žádné potomky a ani příbuzné a hrozilo 

by, že jeho majetek připadne státu, může pořídit o celé své pozůstalosti. Uzdraví-li se zůstavitel 

do té míry, že je schopen projevit vlastní vůli, může o svém majetku opět platně pořídit.103  

    Na rozdíl od ABGB se OZ výslovně nezmiňuje o tzv. světlých okamžicích (lucidum 

intervallum), jelikož nechce řešit otázky medicínské povahy, ale dle důvodové zprávy k OZ 

není úmyslem zcela vyloučit pořizovací způsobilost těchto lidí čili nevylučuje se  možnost 

učinit poslední pořízení v odpovídajícím zdravotním stavu.104     

     

      V ABGB je požadováno, aby zůstavitel měl alespoň určitou představu o tom, co, komu a 

kdy zůstavuje, přičemž ne každá psychická nemoc znamená automaticky znemožnění 

zůstaviteli svobodně pořídit o svých záležitostech formou testamentu popř. odkazu. O testovací 

způsobilosti lze tedy hovořit, pokud  si zůstavitel své kognitivní a rozpoznávací psychické 

vlastnosti je schopen uvědomit, podobně jako si je uvědomuje osoba, jež dosáhla věku čtrnácti 

let, což však platí pouze pro privilegovaný testament. 105 V ostatních případech se vyžaduje 

plná způsobilost k právním úkonům čili věku osmnácti let. Osoby, jímž byl ustanoven 

opatrovník, mohou o svém majetku pořizovat pouze formou notářského zápisu anebo ústně 

před soudem do protokolu. Soud poř. notář musí potvrdit, že projev poslední vůle zůstavitele 

byl učiněn dobrovolně, se vší vážností a rozvahou. 106 Vyhotovením protokolu je akt pořízení 

závěti stvrzen. 107  

     

   O testovací způsobilosti v BGB pojednává oddíl sedmý, § 2229 odst. první, druhý a čtvrtý. 

Uvedené odstavce konkretizují věkovou a duševní způsobilost pisatele závěti. Testovací 

schopnost (Testierfähigkeit) se dle uvedených ustanovení kryje se způsobilostí k právním 

úkonům (Geschäftsfähigkeit), kterou zůstavitel nabývá dosažením věku sedmnácti let.108 Dle 

                                                 
103Srov. § 1528 odst. 2. Str.149, tamtéž 
104 ELIÁŠ, K., a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012. 

ISBN 978-80-7208-922-2.Str. 628 
105 Rozhodnutí Vrchního zemského soudu (OGH) ve Vídni, Geschäftszahl 4Ob198/11p, Entscheidungsdatum 17.01.2012, 

www.ris.bka.gv.at 
106DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 978-3-7007-6576-9, 

Str.152 
107 Srov. § 568, tamtéž 
108 Srov. §§ 104 - 106, BGB 
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BGB mohou o svém majetku pořídit osoby mladší, lépe řečeno osoby, jež dosáhly věku 

šestnácti let, přičemž souhlas zákonného zástupce (Einwilligung) není vyžadován.  

   Dále jsou v § 2229 v odstavci čtvrtém specifikována omezení při pořizování závěti týkající 

se osob duševně nemocných, slabomyslných, s poruchou vědomí,  hluchoněmých, dále osob 

jež neumějí či nemohou psát, nebo si nejsou schopni uvědomit následky svého chování (např. 

pořídí ve prospěch zcela neznámých lidí)109  Za takto omezené osoby, je-li to v jejich zájmu, 

pořizuje opatrovník (Betreuer) , příp. dává k pořízení o důležitých věcech souhlas 

(Einwilligungsvorbehalt), což neplatí v případě, kdy opatrovanec (Betreuten) pořizuje ve 

prospěch svého manžela.110 Závěti sepsané opatrovníkem, vykazující rozpor se zůstavitelovou 

vůlí nebo jsou pro osobu zůstavitele nevýhodné, prohlásí soud zpravidla za neplatné.111 

Neplatné budou rovněž závěti pořízené zůstavitelem ve prospěch domácí ošetřovatelky (při 

sblížení si lze zažádat o úřední výjimku 112) nebo personálu v ošetřovatelském ústavu, přesněji 

v domě pro seniory.113 

     

    Pořizovací způsobilost v ZGB je předpokladem pro vyhotovení platného pořízení pro 

případ smrti a pro naplnění privátní autonomie vůle zůstavitele v obsahu testamentu. Pojem 

testovací schopnost znamená pořídit o svém majetku jednostranně formou testamentu a 

vícestranně formou dědické smlouvy. Testovací způsobilost nastupuje dosažením zletilosti, 

tedy osmnácti let věku.114  

    Další podmínkou nezbytnou pro platnost posledního pořízení je mentální a duševní 

způsobilost a zákonná dovolenost. Neplatná budou poslední pořízení učiněná pod nátlakem, v 

omylu, pod hrozbou či v hypnóze. Učinil-li zůstavitel poslední pořízení za výše uvedených 

okolností a ve lhůtě jednoho roku ho výslovně nezrušil, je na něj nahlíženo jako na pořízení 

platné. Obsahuje-li poslední pořízení zůstavitele jeho skutečnou vůli, přičemž při jeho tvorbě 

došlo k omylu ve vztahu k věcem a osobám, lze ho považovat za platné.115  Zůstavitel nemůže 

o svém majetku platně pořídit v případech, kdy není schopen rozumného úsudku z důvodu 

                                                 
109 Srov. § 2229 odst. 4, tamtéž 
110 Srov. § 1903, tamtéž 
111 Das Bürgerliche Gesetzbuch, Mosaik Verlag GmbH, München 1991, ISBN 3-442-13632-6, Str. 311 - 312 
112 Srov. § 14, Heimgesetz (HeimG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2001 (BGBl. I S. 2970), das zuletzt 

durch Artikel 3 Satz 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2319) geändert worden ist". www.juris.de 
113 RUTKOWSKY, S., Schenkung, Testament, Erbschaft: Antworten auf alle Fragen rund ums Erben und Vererben. Erftstadt: 

Area, 2006, ISBN 3-89996-577-9, Str. 351. 
114 Srov. Art 467, ZGB 
115 Srov. Art 467 - 469, BÜCHLER, A.,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag 2017, ISBN 

978-3-7190-3950-9, Str.139 
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mentální zaostalosti, duševní poruchy, závislosti na alkoholu a psychotropních látkách. 116, 117  

 

Srovnání jednotlivých zákonných úprav 

 

   Lze říci, že kromě BGB,  se výše uvedené právní řády se shodují na věkové hranici osmnácti 

let, od které je možné plně samostatně pořídit o svém majetku, což neplatí u osob nezletilých, 

přesněji dle OZ, který řeší pořizovací nezpůsobilost v §§ 1525 - 1528, lze pořídit od patnácti 

let formou notářského zápisu - § 1526. V ABGB je v § 566 uvedeno, že pořídit o svých 

záležitostech může osoba, jež si uvědomuje význam a následky svého jednání, přičemž věková 

hranice je stanovena dle § 21 odst.2, přesněji § 569 na osmnáct let. V BGB je dle § 2229 odst. 

1. tato hranice stanovena na šestnáct let s tím rozdílem, že závěť lze pořídit jak notářským, tak 

soudním zápisem, který OZ neumožňuje. V důvodové zprávě k OZ je uvedeno, že osnova OZ 

nechce bránit případnému dalšímu vývoji čili je možné, že v budoucnu kompetence sepisování 

závěti přejde i na jiné instituce.  ZGB samostatné pořízení osob mladších osmnácti let 

nepřipouští - viz. článek 467. Z výše uvedeného vyplývá, že s nejnižší věkovou hranicí pracuje 

rakouská judikatura následovaná OZ a BGB. Osobně se domnívám, že věková hranice patnácti 

let, od které je možné u nás pořídit o svých záležitostech, je velmi nízká, a že takto mladý 

zůstavitel, dle mého, nemá reálnou představu o důsledcích svého jednání. Tím však nechci 

snižovat úlohu notáře v dané situaci, který je dle Notářského řádu garantem a rádcem při 

sepisování notářského zápisu, přesto si však myslím, že by věková hranice měla být stanovena 

na šestnáct let.118 

 

                                                 
116 MARÍN, A., ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str. 41 
117 Kantonální soud v Churu při projednávání dědictví rozhodl na základě stížnosti podané osmi zákonnými dědici na vyloučení 

dědice testamentárního z podílu na dědictví, které po sobě zanechal svobodný a bezdětný zůstavitel, a jež se skládalo ze 

zemědělského podniku a jeho součástí. Zůstavitel, jak již bylo zmíněno, nezanechal potomky, čímž přicházeli v úvahu dědicové 

ze vzdálenější linie, resp. potomci po tetě a strýci, kteří však byli z dědictví vyloučeni, jelikož zůstavitel zanechal závěť ve 

prospěch závětního dědice. Na základě žaloby podané zákonnými dědic rozhodl soud rozsudkem v jejich prospěch. V 

odůvodnění rozsudku bylo konstatováno, že na sklonku života trpěl zůstavitel stařeckou demencí, a proto nebyl schopen 

rozumného úsudku. Na základě tohoto konstatování došlo ke zrušení platnosti testamentu a k dědictví byli povoláni dědicové 

ze zákona. Testamentární dědic rozsudek kantonálního soudu napadl s tím, že závěť byla sepsána v okamžiku, kdy byl 

zůstavitel při smyslech, což mu potvrdil i jeden z ošetřujících lékařů, a odvolal se ke Spolkovému soudu. Spolkový soud na 

základě předložených důkazů, svědeckých výpovědí ošetřujícího personálu, dále nájemců v zůstavitelově zemědělském 

podniku a jiných zúčastněných osob konstatoval následující: „Na základě článku 467 ZGB pořizovat o svém majetku smí jen 

ten, kdo má způsobilost k právním úkonům, dosáhl věku 18 let, není duševně nemocný a není ve stavu opilosti. Zůstavitel trpěl 

duševní poruchou (Alzheimerem), a dle zjištěných okolností nebyl schopen rozumného úsudku.“ Spolkový soud potvrdil 

rozsudek soudu kantonálního. 

Rozhodnutí Spolkového soudu v Lusane (BGH), Fallnummer: 5C.259/2002, Beschluß vom 6.2.2003, www.bger.ch 
118 Srov. zák. č. 358/1992 Sb. Notářský řád 
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2.2 Svědkové závěti 

 

    Úkolem svědků při sepisování závěti je bezpečně identifikovat osobu pisatele a pořizovatele, 

dále posoudit, zda-li bylo při jejím sepisování postupováno v souladu se zákonem a následně 

vše stvrdit svými podpisy na doložce, obsahující jejich identifikační údaje a další informace 

prokazující jejich svědeckou způsobilost.119 Dle literatury lze svědeckou způsobilost definovat 

jako způsobilost mít práva a povinnosti, znalost jednajícího jazyka, příp. jiného způsobu 

dorozumívání. Dalším neméně důležitým aspektem svědecké způsobilosti je absence střetu 

zájmů při pořizování poslední vůle, což znamená, že je vyloučené, aby potencionální dědic, 

popř. odkazovník svědčil o tom, co se mu zůstavuje a totéž platí i pro jejich příbuzné event. 

zaměstnance. Trvá-li však zůstavitel na tom, aby byl jeho dědic zároveň i svědkem při 

sepisování závěti, je nutné tuto skutečnost uvést do testamentu jeho vlastní rukou anebo jiným 

způsobem potvrdit za přítomnosti tří svědků.120 Uvedené náležitosti platí rovněž pro osobu 

pisatele závěti, předčitatele, dále pro vykonavatele, tlumočníka a i event. pro úřední 

osobu.121,122 Při porušení výše uvedeného nebude závěť automaticky jako celek neplatná, nýbrž 

neplatná budou ta ustanovení, na kterých se osoba závětního dědice nějakým způsobem podílela 

(např. jako svědek při sepisování závěti).123  

    Poněkud mírnější nároky kladené na svědky jsou za mimořádných situacích. Je velice 

pravděpodobné, že při hrozící katastrofě, autonehodě, popř. jiné podobné situaci, bude jen 

velmi obtížné dodržet zákonnou formu při sepisování závěti, a proto zákon pamatuje i na tyto 

                                                 
119 ELIÁŠ K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, ISBN 

978-80-7208-922-2, Str. 632  
120 Srov. § 1540 odst. 1,2, tamtéž 
121 Srov. § 1541, tamtéž 
122 Nejvyšší soud se v této otázce zabýval situací, kdy bylo k dědictví povoláno více dědiců, přičemž při sepisování závěti 

svědčila zůstavitelce manželka jednoho z nich. Kvůli těmto skutečnostem byla napadena platnost závěti u Okresního soudu a 

následně po podaném odvolání i u soudu Krajského. Soudy obou stupňů dospěly k závěru, že z důvodu nezpůsobilého svědka 

je závěť neplatná jako celek, s čímž se žalovaná strana nesmířila a podala odvolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud 

konstatoval následující: ,,Svědky závěti mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům, což značí, že jimi 

nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, ty, neznající jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, jenž mají podle závěti 

dědit“. Závětí povolaný dědic, ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při pořizování závěti působit jako úřední osoby, 

svědci, pisatelé, tlumočníci nebo předčitatelé“. Na základě výše uvedeného a dalších okolností dospěl Nejvyšší soud ke 

shodnému závěru se soudy prvního a druhého stupně, ale názor,  že závěť je neplatná jako celek však odvolací soud nesdílel a 

uvedl k tomu následující stanovisko: „Judikatura soudů dospěla k závěru, že, nesplňuje-li jeden ze svědků (pisatel, předčitatel) 

allografní závěti pořízené podle ustanovení § 476c občanského zákoníku podmínky vymezené ustanoveními § 476e a §476f 

občanského zákoníku pouze ve vztahu k některému z více dědiců povolaných k dědění touto závětí, pak je závěť neplatná pouze 

v části týkající se tohoto dědice“. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 3098/2011, ze dne 20. 3. 2013, www.nsoud.cz 
123 Srov. § 576 OZ 
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případy a stanovil, že za takovýchto situací může svědčit osoba starší patnácti let, uvědomující 

si závažnost situace a dosah svého jednání. Je dokonce možné, aby svědčila i osoba částečně 

omezena ve způsobilosti k právním úkonům, ale jen za předpokladu, že si je svého svědectví a 

všech činností s ním spojených plně vědoma. Výše uvedené je následně stvrzeno podpisem, 

což neplatí, je-li svědek vážně zraněn, popř. pro jinou závažnou překážku.124 V závěru je nutné 

dále uvést, že svědek může být po smrti zůstavitele předvolán před soudního komisaře k podání 

svědectví o průběhu sepisování závěti zůstavitelem, což se ovšem netýká jejího pisatele, 

přesněji notáře, příp. advokáta, jelikož jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti, jak uvádí 

Kovářová.125  

     

    V ABGB je jak u testamentů soukromých, tak i veřejných, nutná přítomnost důvěryhodných 

svědků, s výjimkou testamentů sepsaných vlastnoručně zůstavitelem, přičemž nároky na ně 

kladené jsou podobné jako v OZ čili dosažení věku osmnácti let, schopnost ovládat zůstavitelův 

jazyk, tělesné a duševní zdraví. Chybí-li jeden z výše uvedených atributů, lze zde hovořit o 

svědecké nezpůsobilosti. Svědecky nezpůsobilý je dále dědic zůstavitele, legatář, manžel, 

sourozenci a jeho rodiče. § 587 dále stanoví, že osoba, jež byla zplnoletněna, může svědčit jen 

u privilegovaného testamentu.126,127 

      

     V BGB je opět jako u OZ a ABGB svědecká způsobilost podmíněna dosažením plnoletosti 

a neexistence osobního zájmu na dědictví. Funkci svědka (Zeuge) tedy nemůže zastávat osoba, 

mající na dědictví osobní zájem, dále dědic, manžel zůstavitele, rodiče a osoby, kteří jsou se 

zůstavitelem příbuzensky spřízněni. Uvedené platí rovněž pro notáře zůstavitele a jeho 

manželku. Podmínky svědecké způsobilosti jsou stejné jako v OZ a ABGB čili je vyloučena 

                                                 
124 Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 151 - 152 
125 KOVÁŘOVÁ, D., Dědické právo podle nového občanského zákoníku: praktická příručka. Vydání první. Praha: Leges, 

2015. Praktik. ISBN 978-80-7502-097-0.Str. 55 
126 Srov. §§ 591,594, 597 odst. 1, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: 

LexisNexis, ISBN: 978-3-7007-6576-9, Str. 153 
127 Rakouský Vrchní soud (OGH) řešil případ, kdy zůstavitelka odkázala všechen majetek 4 dědicům, kteří se dle jejího 

vyjádření o ni dobře starali. Testament byl pořízen ústně za přítomnosti oněch čtyř dědiců, kteří zároveň zůstavitelce posloužili 

jako svědkové, což bylo napadeno u pozůstalostního soudu. Pozůstalostní soud na základě této žaloby  závěť pořízenou ústní 

formou zrušil a povolal k dědictví zákonné dědice. Závětní dědicové se odvolali k odvolacímu soudu, který se s názorem soudu 

prvního stupně neztotožnil a rozhodl v jejich prospěch. Proti tomuto rozhodnutí se zákonní dědicové opět odvolali s tím, že jim 

odvolací soud nárok na dědictví přiznal s odůvodněním, že nezpůsobilým svědkem při sepisování posledního pořízení dle § 

594 ABGB je dědic, legatář, příbuzní zůstavitele, a dále rodiče zůstavitele. Odvolací soud se opíral ve svém rozhodnutí o 

judikaturu vrchních soudů, dále o právní názory vyjádřené v právních publikacích (Pfaff, Hofmann, Kralik, Klang atp.). 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu (OGH) ve Vídni, Geschäftszahl 2Ob251/12v, Entscheidungsdatum 25.04.2013,www.ogh.gv.at 

 

http://www.ogh.gv.at/


 

35 

účast osob hluchých, slepých, duševně nemocných, analfabetů, a osob neovládajících 

zůstavitelův jazyk.128  

     

   V ZGB je stejně tak jako u OZ, ABGB a BGB svědecká způsobilost podmíněna způsobilostí 

k právním úkonům, což je dle článku čtrnáct ZGB osoba, jež dosáhla věku osmnácti let (Mündig 

ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat). Nezpůsobilí svědkové (unfähige Zeugen) jsou osoby, 

které v důsledku trestního rozsudku pozbyly svojí čest a práva, dále osoby neumějící číst a psát 

a osoby neovládají jednací jazyk. Vyloučeny jsou rovněž osoby příbuzné v linii přímé 

(sourozenci zůstavitele), manžel a registrovaný partner. Pověřený úředník může působit jako 

svědek jen pod podmínkou, že není na závěti zainteresován a není se zůstavitelem osobně 

spřízněn.129 

 

Srovnání uvedených úprav 

     

    Všechny zde uvedené právní řády se shodují v požadavcích, jež jsou kladeny na svědka 

závěti. Určitý rozdíl lze však vystopovat u privilegované závěti, přesněji dle OZ může svědčit 

osoba, jež dosáhla věku patnácti let, přičemž ABGB zplnoletněné osobě povoluje svědectví 

pouze u privilegovaných testamentů. V ostatních případech se shoduje s OZ, BGB a ZGB, 

přičemž ZGB rozšiřuje svědeckou nezpůsobilost také o osoby, jež pozbyly svojí čest a práva v 

důsledku odsouzení za tr. čin. Závěrem lze říci, že s nejnižší věkovou hranicí u svědka pracuje 

OZ. Osobně se domnívám, že osoba, jež dosáhla věku patnácti let, je plně schopna při 

mimořádných situacích podat o určité události relevantní svědectví čili se domnívám, že úprava 

v OZ odpovídá potřebám moderní společnosti.      

 

2.3.1. Závěť pořízená formou holografní  

 

    Holografní forma závěti je závěť sepsaná a podepsaná výhradně samotným zůstavitelem čili 

jeho vlastní rukou, příp. jinou částí těla (nohou, ústy). Není-li však dodržen jeden ze dvou 

jmenovaných atributů, je závěť absolutně neplatná, k čemuž se i ve svém rozsudku vyjádřil NS 

ČR, přesněji uvedl,  že jakákoliv pomoc zůstaviteli při psaní holografního testamentu, která by 

                                                 
128 Srov. §§ 25,26,  BeurkG,  BONEFELD, M., Erbrecht und Steuerecht, Zerb-Verlag 2000, ISBN: 3-935079-00-1, Str. 277 
129 Srov. Art. 13,14 a 503 odst. 1 ZGB, BÜCHLER, A.,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn 

Verlag 2017, ISBN 978-3-7190-3950-9, Str. 147 
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mohla ovlivnit charakteristické znaky jeho rukopisu, způsobuje neplatnost závěti.130 

Charakteristické znaky písma mohou být ovlivněny nejen někým, kdo ,,vedl” zůstavitelovu 

ruku, nýbrž i duševní poruchou zůstavitele, jež lze za určitých okolností vypozorovat z 

písemného projevu, jak uvádí Mikeš s Muzikářem. Závěť lze sepsat jakýmkoli způsobem, 

třebas i ústy, dá-li se podle takto napsaného textu bezpečně určit pisatelovo písmo, a byl-li pro 

zůstavitele takovýto způsob psaní obvyklý.131   

    Co se hmotného substrátu týče, lze použít obvyklý papír, desku z nějakého stabilního 

materiálu či jí zkoncipovat na zeď zůstavitelovy pracovny atp. Uvedení data v závěti není sice  

již její podstatnou náležitostí, ale pokud zůstavitel pořídil vícero vzájemně si odporujících 

závětí nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, bude závěť 

neplatná.132 Předchozí občanský zákoník, resp. zákon č.40/1964 Sb. v § 467 odst. 2 stanovil, že 

pod hrozbou neplatnosti musí být v každé závěti uveden podpis v podobě den, měsíc a rok, což 

potvrdil i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 17. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 586/98, resp. 

uvedl následující: ,,Holografní závěť je platným právním úkonem jen tehdy, byla-li celá sepsána 

rukou zůstavitele, a byl-li v ní uveden den, měsíc a rok jejího podpisu“.133   

    Dalším kritériem k platnosti závěti je čitelný a pro zůstavitele typický podpis, přičemž 

postačí uvede-li zůstavitel pouze své příjmení.  NS k této problematice sdělil následující: 

,,Podepsal li zůstavitel závěť alespoň svým příjmením, je tím splněna náležitost podpisu závěti, 

pokud o totožnosti podpisu zůstavitele nejsou žádné pochybnosti“.134, 135  

    Smyslem závěti je tedy upravit majetkové a společenské vztahy do budoucna a především 

povolat a dobře identifikovat dědice, na což nesmí pod hrozbou neplatnosti závěti zůstavitel 

zapomenout. Uvedené platí rovněž i pro identifikaci majetku čili není -li zřejmé, co je 

                                                 
130 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn.  21 Cdo 1744/2007, ze dne 03.04.2008, jenž řešil situaci, kdy závěť 

pořízená zůstavitelem obsahovala vady ve smyslu spontánnosti projevu a vykazovala známky tzv. vedení ruky.www.nsoud.cz 
131 MIKEŠ, J., a MUZIKÁŘ, L., Dědické právo v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. Praktik. ISBN 978-80-87212-

79-0. Str. 102 
132 Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 73-75 
133 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 586/98, ze dne 17. 11. 1998, www.nsoud.cz 
134 BEZOUŠKA, P., Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku: komentovaný rejstřík judikatury a její použití 

po rekodifikaci. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. xi, 735 stran. ISBN 978-80-7552-090-6. Str.150 
135 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 31.03.2009, sp.zn. 21 Cdo 51/2008, řešící dovolání ve věci namítnutí 

neplatnosti závěti kvůli podpisu, kterým se zůstavitelka na závěť podepsala (Tvá matka). NS posoudil tuto formu podpisu jako 

dostačující vzhledem k tomu, že zůstavitelka se tímto způsobem běžně podepisovala pokaždé, když se jednalo o písemnosti 

určené jejím dcerám.  NS zde mimo jiné také konstatoval následující: ,,Pojem vlastní rukou , resp. vlastnoruční , je z hlediska 

ustanovení § 476a zák. č. 40/1964 Sb. na místě vykládat (interpretovat) jako požadavek, aby pořizovatel celou závěť (tj. 

všechny její obsahové náležitosti) napsal vlastní rukou, popřípadě, aby ji, je-li zdravotně postižen, napsal např. nohou či za 

pomoci protézy, je-li tento způsob psaní u něj možný a obvyklý a nese-li současně takový způsob psaní charakteristické znaky 

rukopisu pořizovatele závěti“.www.nsoud.cz 
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předmětem poslední vůle zůstavitele, nastupuje zákonná dědická posloupnost. 136  

 

    Závěť pořízená  formou holografní dle ABGB (eigenhändiges/holographe Testament) je 

V Rakousku  převažující forma testamentů.137 Vlastnoruční testament obsahuje vlastní text 

závěti, podpis a datum pořízení závěti. Je nutné podotknout, že uvedení data není povinné, 

nýbrž doporučené. Text musí být napsán vlastní rukou zůstavitele čili je vyloučeno použití 

psacího stroje, počítače atp. Objeví-li se vedle zůstavitelova vlastního textu i text vepsaný cizí 

rukou, je tato část testamentu s vepsaným textem neplatná. V platnosti zůstává jen vlastní text 

zůstavitele a to jen případě, pokud dává smysl. Testament lze zkoncipovat na papír, tabuli, 

dřevo, stěnu a k jeho sepsání lze použít prakticky cokoliv. Grafickou podobu testamentu, typ 

písma a jazyk, ve kterém bude závěť koncipována  si může zůstavitel zvolit dle jeho výběru. 

Pravost a platnost testamentu je nutné pod hrozbou neplatnosti zůstavitelem signovat.138 Forma 

podpisu není striktně stanovena čili lze se podepsat vlastním jménem, přezdívkou, jménem za 

svobodna atp. Datum v závěti není nutný, ale doporučený, pro případ určení testamentu 

pozdějšího.139 

        

   Osobně psaný testament (eigenhändiges ,,holograph"  Testament) je dle BGB tvořen 

soukromým prohlášením, sepsaným a podepsaným výhradně zůstavitelem, kdy užití jazyka a 

stylu písma je nepodstatné, vyjma slepeckého, jehož použití není přípustné. Listinu je nutné na 

závěr podepsat podpisem, který je pro zůstavitele typický, např. Tvůj otec, atp.140  Pod hrozbou 

neplatnosti je nutné uvést datum a místo jejího pořízení. Pozdější změny, doplnění a připojení 

dalších listin  jsou možné, jen pokud budou zůstavitelem sepsány a podepsány jeho vlastní 

                                                 
136 Srov. § 1533, tamtéž 
137 GEORG, K., SCHWIMANN, M., ABGB Praxiskommentar, 4. Auflage, Verlag: LexisNexis 01.11.2011, ISBN: 978-3-7007-

4939-4, Str. 62 
138 Identifikací zůstavitele na testamentu se zabýval Rakouský Nejvyšší soud, resp. řešil odvolání závětního dědice, který u 

soudu nižší instance napadl platnost odkazu, jenž vyhotovila zůstavitelka ve prospěch odkazovníka. Podpis se nacházel pouze 

na obálce, do které byl odkaz umístěn. Soudy nižších stupňů nedaly žalobci za pravdu a konstatovaly, že obálka a v ní vložený 

odkaz, tvoří jeden dokument, s čímž se po odvolání neztotožnil soud Nejvyšší, jenž konstatoval následující: ,,U vlastnoručně 

psaného testamentu (odkazu), musí zůstavitel celý text sám napsat a svým podpisem ho uzavřít, přičemž podklad a způsob psaní 

není rozhodující. Rozhodující je, že podpis musí obsah závěti dostatečně krýt a musí se nacházet přímo na závěti (odkazu), 

nikoliv pouze na obálce“. Nejvyšší soud dal závětnímu dědici za pravdu. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu (OGH) ve Vídni, Geschäftszahl 4Ob29/04z, Entscheidungsdatum 16.03.2004, www.ogh.gv.at 
139 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2. Str. 58-61 
140 HELDRICH, A., EIDENMÜLLER, H., Erbrecht, C.F.Müller Verlag 2001, ISBN 3-8114-7798-6, Str. 48 
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rukou. Testament lze bezpečně uložit u notáře nebo pozůstalostního soudu.141  

    Kromě náležitostí, které by měl testament splňovat, je důležitý i obsah vlastního textu. 

Nemravný, protizákonný nebo nesmyslný obsah textu v testamentu může být pro soud důvodem 

k tomu, aby rozhodl o pozůstalosti jinak, nežli si zůstavitel přál.142 

     

    Vlastnoručně psaný testament dle ZGB je psaný od začátku do konce výhradně samotným 

zůstavitelem, je tedy tvořen v klidu a o samotě - ,,stille kämmerlein“, s uvedením místa a data 

pořízení  v podobě rok, měsíc a den, přičemž celý text musí být uzavřen zůstavitelovým 

podpisem. Při vícestranném testamentu se doporučuje podepsat každou stranu zvlášť.143 Na 

závěti, jak již bylo zmíněno, je nutné uvést ve smysluplné formě zůstavitelův podpis, což 

nevylučuje použití pseudonymu, lépe řečeno lze aplikovat i jiné příbuzenské, pro dědice běžné 

občanské označení zůstavitele. 144  

 

Srovnání právních úprav 

 

    OZ ve svém § 1533 uvádí, že holografní testament je sepsán a podepsán beze svědků 

výhradně pisatelem závěti čili zůstavitelem. Uvedení data u OZ a ABGB není povinné, nýbrž 

dle právní literatury doporučené, což neplatí pro BGB a ZGB, kde je uvedení data povinností, 

což zmiňuje ust. § 2247 odst. 2, resp. článek 505 odst.1. Osobně se domnívám, že z důvodu 

lepší přehlednosti a autenticity závěti, by mělo být uvedení data a místa pořízení závěti opět 

                                                 
141 LANGE, H., a  KUCHINKE, K., Lehrbuch des Erbrechts. 3., neubearb. Aufl. München: Beck, 1989. ISBN 3406330517. 

Str. 310 
142 Zajímavý případ byl řešen u Zemského soudu v Bonnu, kdy zůstavitel vyhotovil soukromý testament, v němž uvedl 

následující: ,,Pro případ mé smrti, pokud bude můj pes ještě žít, ho určuji jako dědice“. Můj pes obdrží dům, který musí 

nevlastní bratr udržovat v odpovídajícím stavu. Mému psovi se dále od mého nevlastního bratra dostane dobrého chování a 

náležité péče - pravidelné krmení a veterinární péče. Náklady na psa budou hrazeny z nájmu“. K této věci Zemský soud v 

Bonnu uvedl, že pes nemůže být zůstavitelovým dědicem, a že jako testamentární popř. zákonní dědicové přicházejí v úvahu 

jen nevlastní bratři a potomci zůstavitele,  uvedl soud. Uvedení potencionální dědicové však dědictví odmítli. 

Rozsudek Zemského soudu v Bonnu (LG), Az.: 4 T 363/09, Beschluß vom 28.10.2009, www.lg-bonn.nrw.de 
143 Spolkový soud v Lucernu řešil případ formálních chyb v testamentu, kdy se žalobci snažili zpochybnit místo vyhotovení 

testamentu tím, že tvrdili, že místo uvedené v testamentu se nachází v jiné oblasti, která není se zůstavitelem nijak spojena, 

dále poukázali na formální chyby a zůstavitelovu nezpůsobilost. Důvod podání žaloby byl ten, že zůstavitel majetek z 

pozůstalosti neodkázal jim - zákonným dědicům, nýbrž nadaci. Spolkový soud v Luzernu k tomuto případu mimo jiné 

konstatoval následující: ,,Vlastnoruční testament musí obsahovat místo pořízení čili oblast, kde byl testament skutečně 

vyhotoven a není na závadu věci, pokud se stejné jméno obce vyskytuje v několika oblastech. Identifikačním znakem v tomto 

případě bude obec, se kterou je zůstavitel nejtěsněji svázán (nachází-li se tam např. zůstavitelův majetek)“, uvedl soud a dále 

konstatoval, že přesné geografické údaje není třeba přísně konkretizovat, čímž potvrdil dědictví uvedené nadaci. 

Rozhodnutí Spolkového soudu v Luzernu (BGH) Fallnummer: 95 II 1, Beschluß vom ,26.5.1995 , www.bger.ch 
144 MARÍN, A., ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str. 481 - 482 

 

http://www.bger.ch/


 

39 

povinností, tak jak to bylo v předchozím OZ, přesněji v zákoně č. 40/1964 Sb.  

 

2.3.2  Závěť pořízená formou allografní 

 

    Allografní forma závěti je závěť, jež je vytvořena jinak než vlastní rukou zůstavitele čili za 

pomoci techniky (psací stroj, tablet, počítač) nebo jiné osoby, přičemž se však nejedná o závěť 

pořízenou ve formě veřejné listiny.145 Podmínkou pro platnost takovéto závěti je podpis 

zůstavitele (jeho kvalita v tomto případě není tak důležitá jako u závěti holografní)  a současná 

přítomnost dvou svědků, před nimiž musí zůstavitel prohlásit, že uvedený dokument obsahuje 

jeho poslední vůli a svědkové musejí potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a tatáž 

osoba, přičemž její obsah jim nemusí být znám. Svědkové závěti musejí oplývat svědeckou 

způsobilostí, o které je pojednáno v předchozí kapitole, lépe řečeno v kapitole 2.2. Ke svědecké 

způsobilosti bych chtěl ještě doplnit, že obmyslí-li zůstavitel ve své závěti právnickou osobu, 

tak svědecky budou nezpůsobilé osoby, jež  uvedenou právnickou osobu zastupuj, což bylo 

potvrzeno i rozsudkem NS, jenž uvedl tento závěr: ,,Je-li allografní závětí povolána za 

zůstavitelova dědice právnická osoba, jsou nezpůsobilými svědky závěti fyzické osoby, které 

činí (mohou činit) za tuto právnickou osobu právní úkony, jakož i fyzické osoby, které jsou 

společníky, členy nebo zaměstnanci této právnické osoby nebo které k ní mají jiný obdobný 

vztah, jestliže by důvodně pociťovaly újmu, kterou by utrpěla právnická osoba povolaná za 

zůstavitelova dědice, jako újmu vlastní“.146  

    Je-li zůstavitel nevidomý, je nutná přítomnost svědků tří, kteří mají předem rozdělené úlohy, 

kdy jeden ze svědků závěť sepíše a druhý jí zůstaviteli za účasti třetího svědka nahlas přečte. 

Zůstavitel následně před přítomným svědky potvrdí, že listina obsahuje (nebo neobsahuje) jeho 

poslední vůli.147 Potvrzení musí být dáno jasně najevo, např. kývnutím hlavy, posuňkem atp. 

Mlčení zde není potvrzujícím projevem.148 Trpí-li zůstavitel smyslovým popř. fyzickým 

postižením, neumožňující mu číst nebo psát, je nutné k sepsání poslední vůle krom svědků  

přizvat ještě pisatele závěti. Pisatelem závěti může být i jeden ze svědků, který závěť sepíše a 

druhý jí za účasti třetího svědka zůstaviteli přečte. Zůstavitel musí dát opět najevo, že závěť 

                                                 
145 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 377 s. Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-266-3. Str. 63 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 21 Cdo 530/2001, ze dne 24.11. 2000, www.nsoud.cz 
147 Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2, Str. 131- 132 
148 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 3332/2009, ze dne 14.12.2011(Soud zde mimo jiné 

konstatoval, že konkludentní vyjádření zůstavitelky nevyhovuje požadavkům § 476b, zákona č. 40/1964 Sb.   
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akceptuje, event. odmítá. Používá-li zůstavitel z důvodu nemoci jiný způsob dorozumívání, je 

nutné, aby svědkové závěti tento způsob komunikace bezpodmínečně ovládali. Všechny tyto 

důležité skutečnost musejí být v závěti uvedeny, a rovněž musí být uvedeno, kdo závěť psal, 

kdo ji zůstaviteli přečetl a jaký způsob dorozumívání byl zvolen.149  

     

    Testamenty dle ABGB psané jinak než vlastní rukou spadají do kategorie ,,fremdhändige 

Testamente“ čili do skupiny allografních testamentů, u kterých je při jejich sepisování 

vyžadována účast tří svědků, kdy min. dva musejí být současně přítomni. Je dokonce možné, 

aby testament za zůstavitele napsal jeden ze svědků, přičemž je důležité, aby před dalšími 

dvěma svědky zůstavitel prohlásil, že uvedený dokument obsahuje jeho poslední vůli. Ke 

stvrzení formální platnosti testamentu se svědkové na listinu podepíší s tím, že obsah listiny 

jim nemusí být znám (krom svědka, jenž závěť sepisoval). Neumí-li zůstavitel psát ani číst, je 

vyžadována současná přítomnost všech třech svědků najednou, kdy jeden ze svědků zůstaviteli 

závěť přečte a ostatní potvrdí to, za jakých okolností byla závěť pořízena.150 Zůstavitel může 

ve svém pořízení dále odkazovat na jinou listinu, obsahující jeho poslední vůli. Je nutné však 

konstatovat, že uvedená listina bude platná jen tehdy, bude-li obsahovat všechny atributy platné 

závěti.151  Závěrem je nutné podotknout, že svědkové prokazují svou svědeckou  věrohodnost 

podepsanou doložkou, připojenou k závěti.152 

     

    BGB řadí allografní testamenty mezi tzv. Nottestamente, což je testament  pořízený před 

starostou obce, nebo ústně před třemi současně přítomnými svědky, příp. testament pořízený 

před kapitánem německé lodi plující ve vnitrozemských vodách. Napsat testament pomocí 

psací techniky je možné i dle BGB, ale pouze za účasti notáře, kde notář potvrdí, že se jedná o 

poslední vůli zůstavitele. Lze tedy konstatovat, že allografní testament, tak jak ho upravuje OZ 

a ABGB, je v Německu neznámým pojmem.153 

     

    Allografní závěť v ZGB je možné rovněž jako v BGB realizovat pouze za účasti notáře, 

popř. pověřené úřední osoby (Beamten) a dvou svědků. Allografní závěť, tak jak ji známe z OZ 

                                                 
149 Srov. § 1535 odst. 1,2, a § 1536 odst. 1,2, OZ 
150 Srov. §§ 578 - 581, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 

978-3-7007-6576-9, Str. 153 
151 Srov. § 579, odst.1, ABGB 
152 Tamtéž 
153 LÖHNIG, M., Erbrecht, Carl Heymanns Verlag GmbH 2007, ISBN 978-3-452-26643-9, Str. 10 
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a ABGB švýcarské ZGB neupravuje.154  

 

 

Srovnání uvedených úprav  

 

    OZ umožňuje sepsání posledního pořízení allografní formou za současné přítomnosti dvou 

svědků a je-li zůstavitel nevidomý, tak za účasti svědků tří, jak je stanoveno v ust. § 1534 a 

1535 odst. 1. Totéž platí i pro ABGB s tím rozdílem, že dle ustanovení § 579  odst.1 je od 

počátku nutná současná přítomnost tří svědků. BGB a ZGB připouštějí allografní testament jen 

za přítomnosti notáře, popř. pověřené osoby. Dle ZGB, resp. článku 501, je u této formy 

pořízení nutná přítomnost dvou svědků, kdežto dle BGB svědkové nutní nejsou, což vyplývá z 

§ 2232. I přesto, že je dědické právo mimo jiné ovládáno zásadou autonomie vůle se domnívám, 

že k sepisování allografní závěti by měl mít kompetenci výhradně notář, tak jak je to v ZGB a 

BGB, a to z důvodu větší míry profesionality a především vyloučení možných podvodů, viz. 

např. dostupná judikatura.155 

 

   2.3.3  Závěť pořízená veřejnou listinou 

 

    Závěť pořízená ve formě veřejné listiny je dle notářského řádu závěť vyhotovená  za 

přítomnosti notáře, který se při jejím sepisování řídí notářským řádem156 a občanským 

zákoníkem. OZ ve svém § 1537 uvádí možnost pořídit veřejnou listinou, ale již se nezmiňuje o 

notáři, příp. jiné osobě. U privilegovaných testamentů je možné pořídit před starostou obce, ale 

o tom se zmíním v další části mé práce.  

   Závěť sepsanou notářem je tedy nutné považovat za veřejnou listinu157, jež by měla zůstaviteli 

garantovat určitou jistotu v tom, že ji vyhotovuje člověk odborně způsobilý, nesoucí za její 

správnost a bezpečné uschování profesní odpovědnost. Notář je kromě uvedeného povinen 

závěť zaevidovat v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Lze tedy předpokládat, že notář 

svým vzděláním a praxí má široké podvědomí o tom, jak musí být závěť sepsána, co má tvořit 

                                                 
154 WEIMAR, P., Die gesetzlichen Erben: Art. 457-516 ZGB. Bern: Stämpfli Verlag AG, 2009. Berner Kommentar. ISBN 

978-3-7272-3360-9, Str. 521-524 
155 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 3332/2009, ze dne 14.12.2011, http://www.nsoud.cz 
156 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) stanovuje mimo jiné podmínky a předpoklady pro 

vykonávání činnosti notáře,specifikuje jeho pravomoci a kompetence.   
157 Veřejnou listinu lze definovat dle OZ jako listinu vydanou orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listinu, 

kterou za veřejnou prohlásil zákon. Srov. § 567 OZ 
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její obsah, a jaké podstatné náležitosti v ní nesmí chybět.158  

    Pořídit před notářem může fakultativně každý, kdo pořizuje soukromě formou holografní, 

příp. allografní. V některých případech je však povinnost pořídit před notářem stanovena 

obligatorně, což je tehdy,  pokud je zůstavitel rozhodnut pořídit pro případ smrti v době, kdy se 

nachází v péči zařízení, poskytující zdravotnické nebo sociální služby, nebo kdy jinak přijímal 

jeho služby a hodlá pořídit ve prospěch osoby, která takovéto zařízení spravuje, příp. je v něm 

tato osoba zaměstnána. Notářský zápis je nutný i v případech, kdy osoba zůstavitele nedosáhla 

plnoletosti, ale již dovršila věku patnácti let, a dále osoba omezená ve svéprávnosti, pořizující 

v rámci svého omezení. Obligatorně se rovněž pořizuje notářský zápis, pokud se zůstavitel 

rozhodne založit nadaci.159  

    Mimo výše uvedené je nutné se zmínit i o povinnosti notáře přibrat k aktu pořizování závěti 

tři svědky, což platí v případech, kdy je osoba zůstavitele nevidomá nebo osoba se smyslovým 

postižením, která nemůže číst nebo psát.160 Pokládám si otázku, zda-li je vhodné, aby při 

sepisování závěti byl ze strany notáře přítomen ještě někdo třetí, např. manželka notáře atp. 

Osobně se domnívám, že ne, a to především z důvodu citlivosti informací v ní obsažených. Dle 

všeho je však účast dalších osob při sepisování závěti zcela na notáři, který má povinnost proces 

tvorby testamentu zajistit tak, aby nedošlo ke střetu zájmů, ovlivnění zůstavitele nebo dokonce 

k ovlivnění jeho samotného.161 

     

    ABGB umožňuje pořídit závěť formou veřejné listiny (Gerichtliche Verfügung) buďto dle § 

                                                 
158 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 58 - 60 
159 Tamtéž 
160 NOVOTNÝ, P., a NOVOTNÁ, M., Nový občanský zákoník. Dědické právo. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2017. 159 stran. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0432-1. Str. 50 
161 Nejvyšší soud v této souvislosti řešil dovolání žalobkyně domáhající se určení neplatnosti poslední vůle sepsané formou 

notářského zápisu z důvodu nezaznamenání přítomnosti třetí osoby do závěti při jejím sepisování. Žalobkyně se vyjádřila v 

tom smyslu, že předmětnou závěť nelze považovat za notářský zápis, a tedy za veřejnou listinu z důvodu toho, že osoba blízká 

zůstaviteli byla při jejím sepisování po celou dobu přítomna a vyslechla od zůstavitele nová doplnění do závěti, čímž notář, 

kromě jiného, porušil povinnost mlčenlivosti dle notářského řádu a jeho postup byl nezákonný, jednak protože v příslušné 

závěti chyběly mimo jiné náležitosti, bez nichž by nebylo možné rozeznat účastníky nebo další osoby zúčastněné na úkonu. 

Soud uvedl, že k ovlivnění zůstavitele na základě šetření nedošlo a k přítomnosti třetí osoby vyslovil následující právní názor: 

,,Zaznamenání přítomnosti osoby při sepisování notářského zápisu, která není účastníkem právního vztahu obsaženého v 

notářském zápisu, jeho zástupcem, svědkem úkonu, důvěrníkem ani tlumočníkem, není náležitostí notářského zápisu“. Nejvyšší 

soud kromě jiného vyslovil i následující názor na uvedenou závěť: ,,Přestože právní teorie dříve zastávala názor, že nesplnění 

jen některé z předepsaných náležitostí má za následek, že listinu sepsanou notářem nelze považovat za listinu veřejnou, 

postupně se prosazuje méně rigorózní výklad. Ten vychází ze závěru, že není-li v notářské listině obsažena náležitost, která je 

jen málo významná, může se - s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu - přesto jednat o listinu veřejnou“ Rozsudek 

Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 1557/2015, ze dne 6.5.2016, www.nsoud.cz 
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581 před soudem, anebo dle § 583 u notáře (Notarielle Verfügung), přičemž z možnosti se stává 

povinnost v případech, kdy zůstavitel není plnoletý, byl-li mu z důvodu psychické poruchy 

přidělen opatrovník, popř. z jiných pro zůstavitele důležitých důvodů. 162 K jeho sepsání je 

kompetentní místně příslušný notář, popř. soudce (soudní úředník). Podmínkou pro platnost 

veřejného testamentu sepsaného u soudu  je přítomnost dvou zaměstnanců soudu, přesněji 

soudce a dalšího zaměstnance soudu, nebo soudce a dvou nezávislých svědků. Pro testament 

sepsaný u notáře platí, že při jeho sepisování musí být přítomen druhý notář jako svědek, příp. 

notář a dva nezávislí svědkové.163 Pokud zůstavitel trpí vážnou nemocí, neumožňující mu vstát 

z lůžka, je možné akt sepsání veřejného testamentu uskutečnit za přítomnosti soudce/notáře 

přímo u zůstavitele doma. 164  

    K platnosti veřejného testamentu je dále nutné, aby zůstavitel za přítomnosti soudce/notáře 

pořizoval o svých záležitostech výhradně sám za svou osobu čili zastoupení zůstavitele 

jakýmkoli způsobem je nepřípustné.165 Způsobů vyhotovení veřejného testamentu je několik, 

např. zůstavitel může odevzdat notáři/soudci vlastnoručně napsaný text nebo lze závěť 

notáři/soudci nadiktovat, příp. jí může notář/soudce za zůstavitele napsat. Závěť je po sepsání 

uložena do veřejného registru právních jednání pro případ smrti.166 

     

    V Německu se pravidla pro pořízení formou veřejné listiny (Öffentliches Testament) řídí 

zákonem o listinách (Beurkundungsgesetz) a ustanovením § 2232 BGB. 167 Literatura uvádí, že 

každý německý notář je oprávněn veřejný testament vyhotovit a poskytnout veškerou 

součinnost klientovi vč. odborného poradenství při jeho tvorbě. Postup při sepisování poslední 

vůle je takový, že notář veškeré informace pečlivě zaznamená a společně se zůstavitelem 

testament podepíše. Při zdravotním postižení zůstavitele se celá úloha sepsání testamentu 

svěřuje notáři, přičemž ji zůstavitel po přečtení notářem stvrdí svým podpisem. Za situace, kdy 

zůstavitel neumí či nemůže psát, je přizván k aktu další notář, příp. jiný svědek.  

    Poslední pořízení je dále  možné odevzdat notáři předem vyhotovené s tím, že notář připojí 

prohlášení stvrzující, že předložený dokument obsahuje zůstavitelovo poslední vůli. Takto 

                                                 
162 GESCHNITZER, F., Das Erbrecht, Springer-Verlag Wien 1964. ISBN 978-3-662-35918-1, Str. 35 - 40 
163 Srov. § 589,DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 978-3-

7007-6576-9, Str. 153 
164 Srov. § 590 tamtéž 
165 Uvedené platí rovněž pro OZ, ZGB a BGB 
166 Srov. §§ 587-588 tamtéž 
167 Srov. § 1 odst. 1, Beurkundungsgesetz -BeurkG , BONEFELD, M., Erbrecht und Steuerecht, Zerb-Verlag 2000, ISBN: 3-

935079-00-1, Str. 274 
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prezentovaná poslední vůle nemusí být zůstavitelem osobně podepsána. Notář vyhotoví 

protokol s veškerými potřebnými údaji, načež testament vloží do obálky a uloží do registru 

právních jednáních pro případ smrti. O všech uvedených skutečnostech obdrží zůstavitele od 

notáře protokol s potvrzením. Notář nenese odpovědnost za obsah závěti a event. chyby v ní 

obsažené, zkoncipoval-li ji zůstavitel sám bez jeho přítomnosti. Notář však odpovědnost 

ponese, byl-li se závětí zůstavitelem podrobně seznámen.168  

    Závěrem je nutné uvést, že v některých situacích je stanovená povinnost notářského zápisu, 

což tedy bývá v situacích, kdy zůstavitel není plnoletý, příp. je zde vážný zdravotní handicap. 

Notář je následně povinen veškeré závěti uložit do úřední úschovy u obvodního soudu ( 

Amtsgericht).169   

     

    Dle ZGB, přesněji dle článku 499 a 501, je nutná při veřejném pořízení přítomnost dvou 

svědků a pověřeného úředníka. Pověřeným úředníkem (Beamten) je notář či dle kantonálního 

práva jiná kompetentní osoba - starosta obce, soudce atp. Postup při sepisování závěti je takový, 

že zůstavitel sdělí úředníkovi svou poslední vůli s tím, že jí pověřený úředník zaznamená na 

listinu a dá jí zůstaviteli přečíst a podepsat.170 Pouze formou veřejnou mohou dále pořídit osoby 

nezpůsobilé k právnímu jednání z důvodu rozsudku soudu, dále osoby se zdravotním 

postižením a osoby, jež neumějí nebo nemohou číst a psát.171 

 

Komparace uvedených právních řádů OZ, ABGB, BGB a ZGB 

     

    Sepsat závěť formou veřejné listiny je dle OZ a BGB možné výhradně pouze před notářem. 

                                                 
168 Srov. § 22 - 25, Str. 277, tamtéž 
169 Srov. § 344 Odst. 1, FamFG 
170 Spolkový soud (Bundesgericht) řešil odvolání proti rozsudku Vrchního soudu (Obergericht) z důvodu prohlášení neplatnosti 

posledního pořízení pro nedodržení formy,  kdy závěť byla pořízena notářským zápisem. Zákonní dědicové napadli platnost 

závěti z toho důvodu, že si ji zůstavitel osobně nepřečetl, ale nechal si ji pouze přečíst notářem bez přítomnosti svědků. Tyto 

skutečnosti byly zjištěny prostudováním záznamů a protokolů vedených dotyčným notářem. Proti rozsudku Vrchního soudu 

(Obergericht) se k soudu Spolkovému (Bundesgericht) odvolal závětní dědic a domáhal se zrušení rozsudku Vrchního soudu 

(Obergericht). Spolkový soud na základě právního uvážení konstatoval následující: ,,Zůstavitel, chce-li dodržet formu 

veřejného testamentu, se musí řídit ustanovením v ZGB, resp. Art. 500 odst. 1 a 2, ve kterém je uvedeno, že zůstavitel svou vůli 

sdělí notáři, který ji zapíše a následně jí dá zůstaviteli k přečtení a podpisu, a dále podle Art 501 odst. 1 zůstavitel bezprostředně 

po dataci a podpisu obou svědků a za přítomnosti notáře potvrdí, že si listinu přečetl, a že obsahuje jeho poslední vůli“, což 

se v tomto případě na základě dostupných protokolů nestalo, jelikož si zůstavitel závěť sám nepřečetl, nýbrž si ji nechal přečíst 

notářem, uvedl Spolkový soud. Další možností, kterou dotyčný soud zmínil, je postup dle Art 502 odst. 1, ve kterém je 

stanoveno, že notář zůstaviteli za přítomnosti dvou svědků závěť přečte a zůstavitel společně se svědky svými podpisy potvrdí, 

že signovaná listina obsahuje jeho poslední vůli. Ani tato druhá zákonná varianta nebyla využita čili Spolkový soud 

(Bundesgericht) konstatoval, že rozsudek Vrchního soudu (Obergericht) je věcně správný a odvolání závětního dědice 

odmítl.Rozhodnutí Spolkového soudu v Lusane (BGH), Fallnummer: 118 ll 273 , Beschluß vom  22.05.2005, www.bger.ch 
171 MARÍN, A., ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str. 477-479 

http://www.bger.ch/
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ABGB tuto možnost rozšiřuje o soudce a ZGB počítá s pověřeným úředníkem dle kantonálního 

práva. Možnost pořídit před úředníkem (starosta popř. jeho zástupce) je v OZ a BGB přípustné 

pouze za krizových situacích, resp. u privilegovaných testamentů. Lze tedy konstatovat, že 

oprávněním k sepsání veřejného testamentu v Rakousku a Švýcarsku disponuje vícero osob 

(úředník, soudce), nežli je to v České republice a Německu. Osobně se domnívám, že rozšiřovat 

okruh osob, u kterých by bylo možné pořídit ve formě veřejné listiny by přinesl do našeho 

právního prostředí pouze kompetenční spory a právní nejistotu. Notář je dle mého názoru díky 

svému vzdělání k tomuto úkonu tou nejpovolanější osobou. 

    Dalším rozdílem je přítomnost svědků při sepisování závěti. Dle OZ v případě, kdy je 

zůstavitel nevidomý, příp. nemůže číst a psát, je nutná přítomnost tří svědků. ABGB a ZGB 

řeší podobnou situaci přítomností svědků dvou. BGB přítomnost svědků u notářského zápisů 

nevyžaduje. Dle všeho je tedy důvěra v notáře největší v Německu, jelikož ke svým úkonům 

nevyžaduje v žádných situacích přítomnost svědků. 

 

2.3.4  Závěť pořízená s úlevami 

 

    Již samotný název kapitoly naznačuje, že zde nepůjde o testament sepsaný za běžných 

okolností, nýbrž za mimořádných situací, jako jsou např. válečné konflikty,  živelné pohromy, 

havárie dopravních prostředků, technologických zařízení, atp. Předpokladem pro možnost 

privilegovaně pořídit je, že pořizovatel musí být v bezprostředním objektivním ohrožení života. 

172 Jen pro zajímavost uvádím, že tento typ závěti byl opět zakomponován do OZ až v roce 

2012, přesněji zákoníky z roku 1950 a 1964 s tímto druhem závěti nepočítaly.173  

    Privilegované závěti lze dle právní teorie dělit do dvou podskupin, přesněji na závěti 

soukromé a veřejné174, přičemž soukromý privilegovaný testament lze dle OZ sepsat v 

případech, kdy se pořizovatel závěti pro nenadálou událost octne v patrném a bezprostředním 

ohrožení života (např. požár budovy), nebo nachází-li se v místě, kde je běžný společenský styk 

ochromen následkem mimořádné události a nelze po něm rozumně požadovat, aby pořídil v 

jiné formě. V obou těchto případech je vyžadována účast tří svědků, jejichž úlohou je potvrdit 

                                                 
172 SVOBODA, J., a KLIČKA O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 978-

80-7400-266-3. Str. 67  
173 SALÁK, P., Mimořádné závěti v novém občanském zákoníku, AD Notam 2017, č. 3. Str. 7, Praha: Nakladatelství 

C.H.Beck, 2017 . ISSN 1211-0558. 
174 ŠEŠINA, M., Zamyšlení nad úlevami při pořizování závěti v novém občanském zákoníku, AD Notam 2009, č. 2, Str. 57, 

Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2009 . ISSN 1211-0558. 
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okolnosti, za kterých byl testament pořízen a vyhotovit o něm písemný záznam, příp. soudní 

protokol o výslechu svědků. 175 K výslechu svědků je třeba rovněž uvést, že závěť bude platná 

jen tehdy, pokud výpovědi svědků budou shodné, a pokud jí potvrdí skutečně požadovaný počet 

osob čili osob tří. V případě, že jeden ze svědků zemře dříve, než by vypověděl o zůstavitelově 

vůli, bude závěť neplatná.176  

    Druhou podskupinou mimořádných či privilegovaných závětí jsou závěti veřejné, které lze 

použít, pokud existuje důvodná obava, že pořizovatel zemře dříve, než-li bude moci pořídit ve 

formě veřejné listiny nebo nachází-li se zůstavitel na palubě letadla zapsaného v leteckém 

rejstříku v České republice, příp. na palubě námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou 

České republiky a má pro pořízení vážný důvod a nakonec při účasti pořizovatele závěti v 

ozbrojeném konfliktu a vojenských operacích. Platnost závěti pořízené s úlevami je stanovena 

na dva týdny, přesněji tři měsíce, přičemž lhůta dvou týdnů je vyměřena u testamentů 

pořízených před starostou obce, dále před kapitánem námořního plavidla nebo kapitánem 

letadla a lhůta tří měsíců je aplikována, účastnil-li se zůstavitel v inkriminované době  

válečného konfliktu.177 Podrobněji pojednám o testamentu sepsaném za válečného konfliktu, 

na palubě lodi a letadla a před starostou obce v následujících kapitolách. 

     

    ABGB  až do 1.1.2017 rozlišovalo privilegované testamenty podobně jako OZ čili na 

testamenty  pořízené při plavbě po moři a vnitrozemských vodách, dále na testamenty pořízené 

na palubě letadla a poslední pořízení učiněná při epidemiích moru či podobné nákaze, přesněji 

jiných život ohrožujících rizik (autonehody , průmyslové havárie atp.).178 Současná právní 

úprava privilegovaných testamentů (Nottestamente) je v ABGB  řešena pouze v jednom 

paragrafu, přesněji v § 584 odst. 1 - 2,  který stanovuje, že hrozí-li zůstaviteli zvýšené 

bezprostřední opodstatněné nebezpečí smrti nebo ztratí-li zůstavitel možnost z důvodu 

zvýšeného nebezpečí o svém majetku s dostatečným předstihem pořídit, může projevit svou 

poslední vůli ústně,  event. písemně za současné přítomnosti dvou svědků. Došlo-li 

zůstavitelem při mimořádné situaci ke sdělení poslední vůle ústně, jsou svědkové povinni o této 

události podat svědectví a zůstavitelovu vůli potvrdit s tím, že platnost tohoto testamentu je tři 

                                                 
175 ELIÁŠ, K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, 

ISBN 978-80-7208-922-2, Str.633  
176 SALÁK, P., Mimořádné závěti v novém občanském zákoníku, AD Notam 2017, č. 3. Str. 7, Praha: Nakladatelství 

C.H.Beck, 2017 . ISSN 1211-0558. 
177 Srov. § 1549, tamtéž 
178 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2. Str. 60 - 65 
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měsíce od pominutí hrozícího nebezpečí, příp. pořízení závěti nové.179  

     

    Pořídit závěť s úlevami (tzv. mimořádné závěti - außerordentliche Testamente nebo také 

Nottestamente)  lze BGB jen ve třech přesně vymezených případech. Prvním z nich je závěť 

pořízená před starostou obce (Nottestament vor dem Bürgermeister dle § 2249 - o tomto 

testamentu pojednám v jiné kapitole), dále testament pořízený před třemi svědky (Nottestament 

von drei Zeugen - §2250), na místě, kde hrozí akutní nebezpečí ohrožení života a při plavbě po 

moři (Nottestament auf See - §2251) na palubě lodi plující pod německou vlajkou ve 

vnitrozemských vodách. Přítomnost tří svědků je vyžadována v případech, kdy se člověk ocitne 

na místě, které je z důvodu nastalých okolností zablokované (Absperrungstestament - § 2250 

odst. 1) a je pro zůstavitele obtížné z něho uniknout (hromadná dopravní nehoda). Svědkové 

jsou povinni vyhotovit zápis obsahující 

popis skutečností, za kterých byla závěť pořízena. Zápis může být vypracován v jakémkoli 

jazyce, který ovládá jak zůstavitel, tak svědkové závěti.180,181  

    Všechny zde uvedené Nottestamenty pozbývají platnost po uplynutí tříměsíční lhůty, která  

běží od doby, ve které byl zůstavitel schopen pořídit závěť ve formě veřejné listiny. Trvá-li 

                                                 
179 Srov. 584 odst. 1, 2, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017,21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 

978-3-7007-6576-9, Str. 154 
180 Srov. § 2251 odst. 1 - 3, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Mosaik Verlag GmbH, München 1991, ISBN 3-442-13632-6, Str. 

314 
181 Německý Vrchní zemský soud (Oberlandesgericht) v Hammu řešil odvolání od Zemského soudu (Landesgericht) v Essenu 

z důvodu poskytnutí mylné informace při vyhotovení testamentu s úlevami. Zůstavitel, jenž byl hospitalizován v nemocnici z 

důvodu těžké nemoci, požádal pracovníka nemocnice o vyhotovení testamentu (Nottestamentu). Pracovník nemocnice se 

ochotně nabídl s tím, že tato problematika je součástí jeho práce, a že je s ní obeznámen na takové výši, že může poskytovat v 

této oblasti své služby. Zůstavitel o jeho slovech nepochyboval a rozhodl se tímto způsobem o svém majetku pořídit. 

Zaměstnanec nemocnice pan K. přivedl druhého svědka Dr. S. , přičemž zůstavitel byl již v takovém stavu, že nebyl schopen 

cokoliv sám organizovat, a tak přenechal psaní závěti svědkovi K., jenž závěť napsal na stroji v tomto znění: ,,Já, L.S. odkazuji 

celý svůj majetek své družce a životní partnerce N.N. Tato poslední vůle byla sepsána tímto způsobem výslovně na mou žádost 

z důvodu mé těžké nemoci“. Svědek K. předal zůstaviteli v přítomnosti jeho partnerky jím sepsanou závěť, načež zůstavitel pár 

dní na to zemřel. Po smrti zůstavitele podala partnerka zůstavitele žádost k soudu (Landgericht Essen) o přiznání dědického 

práva na základě dědického titulu - Nottestament, jenž byl sepsán v její prospěch. Landgericht žádost odmítl z důvodu, že závěť 

nesplňuje náležitosti Nottestamentu, jelikož na ní figurují pouze dva svědkové namísto požadovaných tří. Na základě těchto 

skutečností podala partnerka zůstavitele žalobu na nemocnici, lépe řečeno na svědka K., jenž byl zaměstnancem nemocnice, s 

požadavkem na náhradu škody za způsobenou majetkovou újmu jeho nekompetentním přístupem, přestože  byl pro tyto případy 

proškolen a asistence při sepisování poslední vůle na žádost pacienta patřila ke smluvním povinnostem uvedené nemocnice. 

Zemský soud (Landgericht) žalobu odmítl s tím, že zůstavitel měl dostatek času a mohl si v uvedený okamžik povolat notáře. 

S tímto tvrzením žalobkyně nesouhlasila a podala odvolání k Vrchnímu zemskému soudu (Oberlandesgericht) v Hammu, který 

jí dal svým rozhodnutím za pravdu a rozsudkem určil povinnost léčebného ústavu uhradit partnerce zůstavitele způsobenou 

škodu ve výši 80 tis. €. Jen pro zajímavost uvádím, že celková hodnota majetku v dědictví byla přes 500 000,-€. Další případ 

byl řešen u Vrchního soudu v Kolíně nad Rýnem., kdy u privilegované závěti byl jedním ze svědků syn zůstavitele. Soud zde 

konstatoval následující: ,,Privilegovaná závěť (Nottestament), pořízená před třemi svědky je neplatná, je-li jedním ze svědků 

syn zůstavitele, jenž byl zůstavitelem určen jako jediný dědic“ Rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Kolíně (OLG ), Az.: 2 

Wx 86/17, Beschluß vom 05.07.2017,http://www.justiz.nrw.de 
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však nebezpečí i po třech měsících,  má zůstavitel povinnost  závěť pouze obnovit. Pominou-li 

mimořádné okolnosti, je nutné nahradit Nottestament testamentem řádným.182 BGB dále 

stanovuje , že pokud zůstavitel žil po uplynutí třech měsíců, hledí se na testament jako by nebyl 

nikdy pořízen.183 

     

    Ve švýcarském ZGB, přesněji v článku 506 odst. 1. je uvedeno, že ocitne-li se zůstavitel v 

nenadálé, život ohrožující situaci (hromadná dopravní havárie, epidemie vážné nemoci, válečné 

nebezpečí), může pořídit o svých záležitostech ústně před dvěma současně přítomnými svědky, 

jejichž úkolem je zaznamenat a svými podpisy potvrdit zůstavitelovu poslední vůli. Na závěr v 

závěti je třeba pod sankcí neplatnosti uvést místo jejího vyhotovení a  datum v podobě den, 

měsíc a rok. O výše uvedených skutečnostech mají svědkové povinnost vyhotovit protokol, 

případně vše potvrdit před místně příslušným úřadem. Je-li dodatečně možné projevit poslední 

vůli v jiné formě, ztrácí  Nottestament po čtrnácti dnech svou platnost.184 Odvolat takto 

vyhotovenou listinu lze pořízením nové listiny, příp. jejím zničením.185 

 

Komparace OZ, ABGB, BGB a ZGB 

 

    Dle OZ je vyžadována u privilegované závěti přítomnost tří svědků s dobou platnosti čtrnáct 

dnů. Německé BGB vyžaduje rovněž přítomnost tří svědků, ale pro platnost je vymezena 

tříměsíční lhůta. V rakouském ABGB postačí přítomnost dvou svědků, stejně jako i v ZGB, 

přičemž platnost v obou případech je rovněž jako u BGB určena na tři měsíce. Lze tedy 

konstatovat, že nejliberálnější úpravu najdeme v ABGB a ZGB, kde postačí při sepisování 

poslední vůle přítomnost dvou svědků. Osobně se přikláním k variantě se dvěma svědky, jelikož 

se domnívám, že v extrémních situacích je nutné jednat bezodkladně, což při hledání většího 

počtu svědků může být velice komplikované. 

 

 

 

 

                                                 
182 Srov. § 2252 odst. 1 - 3, BGB - Bürgerliches Gesetzbuch, BONEFELD, M., Erbrecht und Steuerecht, Zerb-Verlag 2000, 

ISBN: 3-935079-00-1, Str. 258 
183 Srov. § 2252, odst. 1, BGB 
184 MARÍN, A., ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str.482-483 
185 Srov. Art. 507 - 510, BÜCHLER, A.,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag 2017, ISBN 

978-3-7190-3950-9, Str.148 



 

49 

2.3.4.1  Vojenské závěti  

     

    Během vojenských operací a ozbrojených konfliktů je riziko úmrtí vojáka i v dnešní době 

supermoderních technologií stále vysoce aktuální. Počet českých vojáků, kteří zemřeli při 

výkonu služby na zahraničních misích je dle dostupných informací dvacet devět. Jen pro 

zajímavost uvádím, že v Afghánistánu zemřelo od května 2007 do října 2018 čtrnáct vojáků, v 

Bosně a Hercegovině čtyři vojáci, v Chorvatsku pět vojáků a v Iráku a Kosovu dohromady čtyři 

vojáci čili je patrné, že riziko úmrtí vojáka ČR stále existuje186.  

    Existují názory, že vojenské závěti jsou nadbytečné, a že voják může pohodlně pořídit před 

odjezdem na misi. Ano, jistě na uvedeném tvrzení něco bude, ale co když voják před odjezdem 

do konfliktu pořídí závěť ve prospěch např. své snoubenky, která mu po několika měsících 

strávených na misi oznámí, že se s ním rozchází? Vraťme se však k závěti, čili pokud se tedy 

voják nebo jiná osoba náležející k ozbrojeným silám nachází ve vojenském konfliktu, může její 

poslední vůli zaznamenat velitel vojenské jednotky České republiky nebo jiný voják v hodnosti 

důstojníka, event. hodnosti vyšší za přítomnosti dvou svědků.187 Je však otázkou, zda-li např. 

při přestřelce je voják schopen racionálně uvažovat o dopadech privilegovaného pořízení, které 

před svými spolubojovníky pořídí. Lze si představit vytvoření závěti před odchodem do boje, 

ale při konfliktu se mi jeví uvedené jako nereálné. OZ dále specifikuje konkrétní osoby a pojmy, 

přesněji jmenuje jiné osoby pracující pro armádu, což jsou zřejmě různí úředníci, správci 

vojenských objektů atp.   

    Nastanou-li tedy uvedené krizové okolnosti, jak je stanoveno v OZ, přesněji v § 1545 odst. 

1 - 2, má voják (jiná, pro armádu pracující osoba) možnost pořídit o svých záležitostech za 

přítomnosti dvou svědků. Po sepsání pořízení je velitel povinen bez zbytečného odkladu 

poslední vůli předat Ministerstvu obrany ČR. Byla-li závěť sepsána dle výše uvedených 

náležitostí, vyžaduje se, aby osoba, která záznam pořídila (např. velitel jednotky), jej také s 

oběma svědky podepsala a zůstaviteli za jejich přítomnosti přečetla. Zůstavitel, souhlasí-li se 

zněním závěti, potvrdí, že se jedná o projev jeho poslední vůle. Tímto způsobem pořízená závěť 

se považuje za veřejnou listinu. Je-li nemožné při vojenském konfliktu zajistit vhodné svědky, 

ale přesto je jisté, že listina spolehlivě zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli, nezpůsobí to 

neplatnost závěti, nýbrž se tento dokument nebude považovat za veřejnou listinu. Platnost pro 

                                                 
186 https://cs.wikipedia.org/wiki, seznam českých vojáků, kteří zemřeli na zahraničních misích 
187 Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 150 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki
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tento typ závěti je stanovena na tři měsíce ode dne jejího pořízení, kdy uvedená doba nezačne 

běžet, nemůže-li zůstavitel pořídit závěť formou veřejné listiny. 188 

     

    ABGB již vojenské závěti neupravuje. V ZGB, konkrétně v článku 507 odst. 3 je stanoveno, 

že zůstavitel může během vojenské služby pořídit o svých záležitostech před kapitánem nebo 

důstojníkem majícím vyšší šarži. V BGB platí pro vojenské testamenty ustanovení o testamentu 

sepsaného v nouzi čili ústní pořízení před třemi současně přítomnými svědky 

(Dreizeugentestament). 189  

  

Srovnání řešených úprav 

 

    V porovnání se všemi zde uvedenými právními řády má nejrozsáhlejší úpravu OZ. Německé 

BGB řeší danou situaci testamentem pořízeným před třemi současně přítomnými svědky a ZGB 

před kapitánem nebo důstojníkem majícím vždy vyšší hodnost. ABGB vojenské testamenty 

neupravuje. Osobně se domnívám, že úprava vojenského testamentu v OZ je řešena s ohledem 

na současnou situaci. 

 

2.3.4.2  Závěť pořízená na palubě lodi nebo letadla 

 

    Na palubě lodi či letadla se mohou vyskytnout nenadálé život ohrožující situace, mezi něž 

bezesporu patří (kromě relativně méně častých nehod) především závažná onemocnění, jako 

jsou např. srdeční selhání, mozkové mrtvice, trombózy, ale i v případě letadla zranění z důvodu 

turbulencí. V lodní dopravě jsou největšími riziky špatné počasí (bouře) a tzv. mořská nemoc. 

OZ upravuje danou problematiku v § 1544 odst. 1 - 2, kde je specifikováno, za jakých okolností 

lze takto pořídit a dále jsou zde konkretizovány úkony palubního personálu, přesněji kapitána 

letadla (v OZ je uveden velitel) a jeho zástupce. K pořízení na palubě letadla je nutné zajistit 

přítomnost dvou svědků a celý úkon zaznamenat do palubního deníku s tím, že takto 

vyhotovenou listinu je nutné po přistání předat zastupitelskému úřadu, příp. orgánu veřejné 

moci.190  

    Otázkou je, jakým způsobem zabezpečit uchování takové závěti např. při pádu letadla nebo 

                                                 
188 Str. 150, tamtéž 
189 LANGE, H., KUCHINKE, K.. Lehrbuch des Erbrechts. 3., neubearb. Aufl. München: Beck, 1989. ISBN 3406330517. Str. 

336 
190 ELIÁŠ, K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, 

ISBN 978-80-7208-922-2, Str. 634  
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potopení lodi. Při pádu letadla a jeho následném vznícení (většinou) je asi zbytečné o zachování 

závěti hovořit, ale u námořního plavidla je možné závěť např. zabezpečit v nějakém plujícím 

předmětu, např. v láhvi. Pokud však plavidlo půjde ke dnu i s několika sty pasažéry, tak apriori 

půjde o záchranu životů čili spíše se domnívám, že pořídit privilegovaně na plavidle bude mít 

smysl pouze v případech např. infarktu či podobném selhání organismu, nikoli však při nehodě. 

     

    V ABGB byl testament pořízený na moři řešen v § 597 až do 1.1.2017, kdy vstoupila  v 

účinnost novela dědického zákona, přesněji Erbrechts-Änderungsgesetz z roku 2015. Současná 

právní úprava, jak již bylo zmíněno, privilegované testamenty podrobněji nerozebírá, lépe 

řečeno řeší daný problém tzv. Nottestamentem čili testamentem pořízeným za přítomnosti dvou 

svědků.191 

     

    BGB závěť sepsanou na palubě letadla výslovně nezmiňuje, ale německá právnická literatura 

konstatuje, že v případě nenadálé nouzové situace lze použít tzv. ,,Dreizeugennottestament“ 

čili testament pořízený za přítomnosti tří svědků.192 Závětí pořízenou na palubě lodi plující pod 

německou vlajkou ve vnitrostátních vodách se však BGB zabývá a stanoví, že podmínkou pro 

platnost testamentu pořízeného na námořním plavidle je při jejím pořizování přítomnost tří 

svědků. Platnost tohoto testamentu je stanovena na tři měsíce, pokud zůstavitel stále žije a 

nebezpečí již pominulo. Trvá - li však mimořádná situace, je testament platný, dokud nebezpečí 

nepomine. Platnost testamentu je neomezena, byl-li zůstavitel prohlášen za mrtvého.193 

     

ZGB se stejně jako ABGB závětí pořízenou na palubě lodi a letadla nezabývá.   

 

Srovnání jednotlivých úprav 

 

    Porovnáme-li jednotlivé právní řády, tak zjistíme, že nejobsáhlejší úpravu má OZ, které se 

zabývá jak závětí na palubě letadla, tak závětí na námořním plavidle. Pořízení pro případ smrti 

na námořním plavidle  rovněž najdeme i v BGB s tím rozdílem, že absentuje úprava pořízení 

poslední vůle na palubě letadla. Rakouské ABGB stejně tak i švýcarské ZGB se o těchto 

testamentech nezmiňují. Zde bych se spíše přikláněl k variantě privilegovaného testamentu 

                                                 
191 Srov. § 585, Erbrechts-Änderungsgesetz 2015, www.ris.bka.gv.at 
192 LANGE, H., KUCHINKE, K., Lehrbuch des Erbrechts. 3., neubearb. Aufl. München: Beck, 1989. ISBN 3406330517. Str. 

331 
193 LÖHNIG, M., Erbrecht, Carl Heymanns Verlag GmbH 2007, ISBN 978-3-452-26643-9, Str. 13 

http://www.ris.bka.gv.at/
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pořízeného před dvěma svědky (např. spolusedící). Při vypjatých situacích se kapitán letadla 

nebo lodi musí věnovat ovládání daného stroje čili se domnívám, že nebude mít na samotné 

pasažéry dostatek času.  

 

2.3.4.3  Záznam závěti starostou obce 

 

    Dle OZ je další možností, jak pořídit privilegovanou formou záznam před starostou obce. 

Tento druh testamentu se také označuje jako venkovský, což vychází z historické skutečnosti, 

kdy zejména v odlehlých horských oblastech mohlo docházet k nebezpečným situacím (např. 

lavinové nebezpečí) a jediným přítomným úředníkem zastupujícím státní moc byl právě 

starosta. Otázkou však zůstává, jakou aktuálnost tento testament v dnešní době komunikačních 

prostředků stále má, konstatuje Salák.194  

    Pokud se tedy zůstavitel domnívá, že zemře dříve, nežli by mohl sepsat závěť formou veřejné 

listiny, může pořídit za přítomnosti starosty obce nebo místostarosty, příp. primátora a dvou 

svědků, přičemž postup při sepisování závěti je následující: Starosta nebo jeho zástupce za 

přítomnosti obou svědků pořídí záznam o poslední vůli zůstavitele, načež zůstavitel, je-li to 

možné, vše stvrdí svým podpisem. Takto vyhotovená závěť se považuje za veřejnou listinu, ke 

které je nutné připojit doložku prokazující věrohodnost svědků a úřední razítko obce. O 

veřejnou listinu se však jednat nebude, pokud nelze při sepisování závěti zajistit přítomnost 

svědků, ale je spolehlivě prokázané, že listina obsahuje zůstavitelovu poslední vůli. Závěť před 

starostou obce pozbývá platnosti po třech měsících ode dne jejího pořízení, přičemž lhůta 

nezačne běžet, dokud zůstavitel nemůže pořídit závěť formou veřejné listiny.195   

    K osobě starosty lze snad jen uvést, že by to měla být osoba důvěryhodná, oplývající 

potřebnou úctou. Jsou případy. kdy obec vede člověk nedůvěryhodný, bez náležitých dispozic 

tuto funkci vykonávat čili těžko si lze představit, že před danou osobou bude chtít někdo pořídit 

o svém majetku. Další otázkou je potřebnost takového, dle mnohých názorů, archaického 

testamentu. Spíše nežli u nás si lze smysl takového testamentu představit v odlehlých alpských 

vesničkách, kde je v zimě lavinové nebezpečí velmi časté.  

 

Rakouské dědické právo se tímto druhem testamentu nezabývá.   

                                                 
194 SALÁK, P., Mimořádné závěti v novém občanském zákoníku, AD Notam 2017, č. 3. Str. 7, Praha: Nakladatelství 

C.H.Beck, 2017 . ISSN 1211-0558. 
195 Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 148 



 

53 

 

    BGB se závětí psanou před starostou obce (Nottestament vor dem Bürgermeister) oproti 

ABGB zabývá a konstatuje, že je-li pravděpodobné, že zůstavitel zemře dříve, nežli by bylo 

možné pořídit závěť u notáře, je možné sepsat testament u starosty obce popř. jeho zástupcem 

v obci, ve které se právě nachází. Starosta event. jeho zástupce musí k provedení takovéhoto 

úkonu povolat další dva svědky. Svědkové nesmějí být na závěti nijak zainteresováni  a není 

možné, aby působili jako její vykonavatelé.196 Při sepisování závěti starosta nebo jeho zástupce 

vstupují na místo notáře. Jejich úlohou je pořídit zápis poslední vůle zůstavitele a zajistit, aby 

byla poslední vůle svědky a zůstavitelem podepsána. Není-li však zůstavitel schopen závěť 

podepsat, musí starosta tuto skutečnost zaznamenat do protokolu společně s dalšími důležitými 

údaji, např. za jakých okolností byla závěť sepsána, proč ji  nebylo možné podepsat atp. 

Testament pořízený před starostou obce ztrácí svou platnost po třech měsících, je-li zůstavitel 

stále naživu. Ocitne-li se zůstavitel během této lhůty v opětovném nebezpečí, začíná běžet lhůta 

nová. Obsahuje-li testament chyby, ale je zřejmé, že se jedná o zůstavitelovu vážnou vůli, je 

nutné považovat testament za platný.197 

    

    ZGB se tímto testamentem nezabývá. Podobná úprava je u Nottestamentu. 

 

 

Komparace NOZ, ABGB, BGB a ZGB 

 

    OZ rozebírá úpravu testamentu sepsaného před starostou dost podrobně, stejně tak i BGB. 

Podmínky pro platnost testamentu v obou právních řádech jsou shodné čili pořídit lze před 

starostou obce či jeho zástupcem za přítomnosti dvou svědků. ABGB a ZGB se tímto druhem 

závěti nezabývají.  

 

2.3.5 Společný testament 

 

    Společný testament je projev poslední vůle dvou spolu žijících lidí, nejčastěji 

manželů/registrovaných partnerů, jehož smyslem je vzájemné majetkové zabezpečení pro 

                                                 
196 LÖHNIG, M., Erbrecht, Carl Heymanns Verlag GmbH 2007, ISBN 978-3-452-26643-9, Str. 13 
197 Srov. § 2249 odst. 1 - 6, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Mosaik Verlag GmbH, München 1991, ISBN 3-442-13632-6, Str. 

313 
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dobu, kdy jeden z manželů/registrovaných partnerů zemře. Občanský zákoník stanovuje, že 

právo povolat dědice je osobním právem zůstavitele, jenž nelze svěřit někomu jinému. 

Zůstavitel o svých záležitostech pořizuje výhradně samostatně čili pořídit společně s jinou 

osobou dle ustanoveních v OZ nelze 198, což ve svém rozhodnutí potvrdil i Nejvyšší soud - 

,,Právní úkon pořízení nebo zrušení závěti musí být učiněn osobně pořizovatelem závěti 

(zůstavitelem) a není možné, aby tyto úkony za zůstavitele učinil jeho zástupce (zákonný nebo 

na základě plné moci)“199  

    Podle evropského nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí 

a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického 

osvědčení se mezi závěť a dědickou smlouvu řadí také společná závěť, kterou se dále rozumí 

závěť ustanovená dvěma či více osobami  v jedné listině. Podle tohoto ustanovení je tedy 

zřejmé, že společná závěť mezi manželi je možná.200  

    Další možností pro manžele/registrované partnery, kteří se rozhodli poslední vůli realizovat 

společně, je uzavřít dědickou smlouvu, jejíž princip spočívá v tom, že jedna strana povolává 

stranu druhou za dědice nebo odkazovníka a ta to přijímá nebo se za dědice nebo odkazovníky 

povolávají manželé navzájem. Tímto způsobem mohou smlouvu uzavřít i snoubenci, ale její 

platnost je podmíněna vznikem svazku manželského.201 Pokud se manželé, mající uzavřenou 

dědickou smlouvu rozvedou, tak platí, že práva a povinnosti z ní se neruší, ledaže by bylo mezi 

nimi dohodnuto něco jiného.  Bylo-li však manželství prohlášeno za neplatné, tak neplatná bude 

i dědická smlouva uzavřená mezi manželi. Pod hrozbou neplatnosti nemohou svazek manželský 

uzavřít osoby nezletilé202, sourozenci, osoby, jež uzavřely sňatek již dříve a nedošlo-li k 

rozvodu (bigamie). 203,204. 

     

                                                 
198 Srov. § 1496, zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. 

Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2.Str. 78 
199 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006, ze dne 20.03.2008, www.nsoud.cz 
200 Srov. Čl.3, Písm. c), NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU), č. 650/2012 ze dne 4. července 2012, 

e-justice.europa.eu  
201 Srov. § 1592 odst. 1, 2, OZ 
202 Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti 

let věku, jsou-li pro to důležité důvody. Srov. § 672 odst. 2, Zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník: redakční uzávěrka 

26.3.2012, Nakladatelství Sagit 2014, ÚZ: úplné znění,  ISBN 978-80-7208-920-8, Str.73 
203 Srov. § 194 odst. 1, 2, zákon č. 40/2009 Sb.,(Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta. Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v manželství 

jiném.)www.zakony.centrum.cz 
204 Nový občanský zákoník: redakční uzávěrka 26.3.2012, Nakladatelství Sagit 2014, ÚZ: úplné znění,  ISBN 978-80-7208-

920-8, Str. 73 
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    Dle rakouského dědického práva, přesněji podle Ecchera, by se společný testament 

manželů dal charakterizovat jako dvojstranný smluvní kdykoliv odvolatelný právní úkon pro 

případ smrti. 205 Je nutné však říci, že ani v ABGB není možné na jednom testamentu pořídit 

společně s jinou osobou čili společný testament bude vždy platit pro jednoho zůstavitele. 

Manželé, nebo registrovaní partneři se můžou v testamentu vzájemně povolat, což však nemá 

vliv na jeho závaznost, jelikož se pořád bude jednat o kdykoliv jednostranně odvolatelné právní 

jednání pro případ smrti.206 

     

    Společný testament v BGB je možné uzavřít mezi manželi, příp. registrovanými partnery a 

lze je rozlišovat na testamenty vzájemně na sobě závislé (Testamenta correspectiva), reciproční 

(Testamenta reciprocita) testamenty souběžné, příp. současné (Testamenta mere simultanea). 

Vytvořit je lze buďto formou vlastnoruční, nebo privilegovanou, příp. notářským zápisem. 

Způsob pořízení vzájemného testamentu je takový, že každý z manželů vytvoří samostatné 

prohlášení, přičemž zde musí být patrná vzájemná závislost čili testamenty společně ,,stoupají 

a padají“. U recipročního testamentu se manželé vzájemně obmyslí s tím, že se jedná především 

o vnitřní spojitost, přičemž mezi jednotlivými pořízeními není žádná závislost čili lze říci, že 

se jedná o dvě na sobě nezávislá pořízení pro případ smrti. U souběžného testamentu lze oproti 

testamentu recipročnímu hovořit o spojitosti vnější, aniž by se jednalo opět o jakousi závislost 

vzájemnou.207  

    Co se formy týče, tak u vlastnoručního zápisu je kladen požadavek na osobní vyhotovení 

testamentu s tím, že postačí pokud zápis provede jeden z manželů a druhý připojí svůj podpis 

(jméno a příjmení) s uvedením dne, měsíce a roku a místa vyhotovení zápisu. Při pořízení 

odkazu ve společné závěti se má za to, že  odkaz připadne odkazovníkovi až po smrti posledního 

z manželů.208 Manželé se mohou dohodnout, že v závěti určí třetí osobu, která zdědí veškerý 

majetek po smrti později zemřelého manžela. Takto formulovanou závěť lze řadit mezi tzv. 

reciproční dohody, zavazující smluvní strany ke konkrétnímu jednání čili lze říci, že jakékoliv 

odlišné pořízení pozůstalého manžela ve prospěch jiné osoby, nežli té, která byla uvedena ve 

společném testamentu, bude neplatné, což se nevztahuje na osobní majetek pozůstalého 

                                                 
205 GEORG, K, SCHWIMANN, M., ABGB Praxiskommentar, 4. Auflage, Verlag: LexisNexis 01.11.2011, ISBN: 978-3-7007-

4939-4, Str. 40 
206 Srov. § 586, odst. 1, 2, ABGB,  https://www.ris.bka.gv.at 
207 LIPP, M., Examens - Repetitorium Erbrecht, 4. Auflage, C.F.Müller GmbH 2017, ISBN 978-3-8114-4569-7, Str. 156 
208 Srov. §§ 2265 - 2269, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Mosaik Verlag GmbH, München 1991, ISBN 3-442-13632-6, Str. 316 

 

https://shop.lexisnexis.at/catalogsearch/result/?q=Kodek+Georg+E.
https://www.ris.bka.gv.at/


 

56 

manžela a na majetek, jenž nebyl do testamentu zahrnut. 209Pro odvolání recipročního 

(vzájemného) testamentu platí ujednání o dědické smlouvě, což tedy znamená, že změna, 

zrušení a jiné její úpravy lze provést jen za souhlasu druhé smluvní strany, tedy jednoho z 

manželů.210  

    Další možnou variantou, umožňující manželům vzájemně upravit majetkové vztahy po smrti 

jednoho z nich je tzv. Berlínský testament (Berliner Testament). Tento druh testamentu lze 

rovněž zařadit mezi reciproční poslední pořízení, ve kterém  se manželé vzájemně povolají za 

dědice s určením, že po smrti posledního z nich bude dědit někdo třetí, nejčastěji jejich 

potomek. Lze hovořit o dvou variantách berlínského testamentu, přesněji po smrti jednoho z 

manželů se stane z druhého manžela dědic přední (Vorerbe) a z jejich potomka dědic následný 

(Nacherbe), kterému připadne dědictví po smrti dědice předního. Tento způsob nabytí dědictví 

se označuje jako tzv. ,,Trennungsprinzip” 211. Druhou možností je, že pozůstalý manžel se stává 

,,plným” dědicem (Vollerbe) čili potomek bude dědit až jeho smrtí. Tento způsob dědění se 

označuje jako tzv. ,,Einheitsprinzip”. Součástí Berlínského testamentu může být i tzv. 

Jastrowského klausule, jejíž význam spočívá v omezení potomkům požadovat po smrti jednoho 

z manželů jejich dědický podíl určený testamentem (prozatímně). Takto lze např. stanovit, že 

pokud bude potomek svůj díl vyžadovat, obdrží po smrti posledního z rodičů jen zákonný 

dědický podíl atp. Potomky však nelze z dědictví vyloučit navždy, ale jen po dobu trvání života 

pozůstalého manžela. Často bývají do Berlínského testamentu zapracovány různá omezující 

ujednání, např. vdá-li se, anebo ožení-li se pozůstalý manžel, připadne majetek automaticky na 

pozůstalé potomky atp.212 

     

    ZGB společný testament manželů neupravuje. Manžel však může  zabezpečit druhého 

manžela závětí, kde mu odkáže kromě zákonem stanoveného povinného dílu, také možnost 

užívat užitky z celého majetku po dobu jeho života. 213 

                                                 
209 Srov. § 2270, odst. 1, tamtéž 
210 Rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Hammu (OLG), Az.: I-10 U 112/10, Beschluß vom 29.03.2011, www.olg-

hamm.nrw.de 
211 Trennungsprinzip lze chápat jako okamžik, který nastane, jsou-li splněny další podmínky. Např. při koupi určitého zboží 

je nutné aby obchodník tímto zbožím fyzicky disponoval, dále aby kupující si uvedené zboží převzal  a následně za něj 

zaplatit. Okamžikem platby dochází k tzv. ,,přetržení“ obchodního vztahu a k naplnění jeho účelu, čili nastává tzv. 

Trennungsprinzip. V našem případě je tímto okamžikem smrt dědice předního a přijetí dědictví dědicem následným.  

MEDICUS, D., Allgemeiner Teil des BGB, 2006 C.F.Müller Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, 

München, ISBN 13: 978-3-8114-3441-7, Str. 105 
212 LIPP, M., Examens - Repetitorium Erbrecht, 4. Auflage, C.F.Müller GmbH 2017, ISBN 978-3-8114-4569-7, Str. 134 - 

135 
213 MARÍN, A., ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str. 462 

http://www.olg-hamm.nrw.de/
http://www.olg-hamm.nrw.de/
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Komparace uvedených právních řádů 

 

 

    V OZ je stanoveno, že právo povolat dědice, je osobním právem zůstavitele, které nelze svěřit 

někomu jinému a ani pořídit společně s jinou osobou. Podle této zákonné formulace nelze tedy 

se společnou závětí v českém právu počítat, což ve světle Nařízení č. 650/2012 Evropského 

parlamentu a Rady již pravděpodobně neobstojí. Německé BGB však se společným 

testamentem počítá a to dokonce v několika variantách (manželský testament, testament 

registrovaných partnerů a tzv. Berlínský testament). Rakousko, přesněji ABGB společný 

testament neumožňuje.Ve švýcarském ZGB společný testament manželů rovněž nenajdeme, 

ale  pozůstalého manžela lze zabezpečit požitky ze společného majetku v případě smrti jednoho 

z manželů. Lze tedy konstatovat, že nejpropracovanější formu společného testamentu, dle mého 

názoru, má díky své variabilitě německé BGB. Domnívám se, že i v naší právní úpravě by 

společný testament byl vnímán spíše kladně, především pak společně podnikajícími manželi, 

kteří by po smrti jednoho z nich nemuseli složitě řešit vyrovnání dědických podílů atp. 

 

2.4 Odkaz v posledním pořízení 

 

    OZ se zabývá odkazem v pořízení pro případ smrti v § 1477 - 1478, dále od § 1594 až po § 

1628. Nejprve je nutné si položit otázku, co je to odkaz, jak a z jakého důvodu bývá zřízen, kdo 

je z něho povinován a komu je určen. Odkaz lze tedy charakterizovat jako určité právo, které 

se nabývá smrtí zůstavitele, příp. dle § 1624 odst. 1 rok po jeho smrti. Obsahem tohoto práva 

je vydání předmětu odkazu z pozůstalosti, přičemž na jedné straně jsou sami dědicové, kteří 

mají povinnost předmět odkazu z dědictví vydat a na straně druhé osoba odkazovníka, tedy 

toho, kdo má předmět odkazu obdržet. Je třeba podotknout, že odkazovník není dědicem, nýbrž 

věřitelem dědiců. Odkaz lze dále definovat jako kdykoliv odvolatelný projev vůle, který však 

může zřídit jen způsobilý zůstavitel způsobilému odkazovníkovi.214 Neoplývá-li zůstavitel 

testamentární způsobilostí, může odkázat formou odkazu jen předměty nepatrné hodnoty.215 O 

zůstavitelově způsobilosti bylo pojednáno v předchozích kapitolách čili netřeba jí dále 

rozvádět. Odkaz tedy nelze zřídit samostatně, ale vždy musí být součástí posledního pořízení, 

                                                 
214 Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. 

Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 231-241 
215 Tamtéž 

 



 

58 

resp. závěti, dovětku, příp. dědické smlouvy, přičemž ho lze nařídit jak vulgární, tak 

fideikomisární substituci.216 

    Za další je nutné specifikovat osobu odkazovníka čili odkazovníkem může být jen ten, kdo 

oplývá dědickou způsobilostí, přesněji osoba fyzická - zákonný či závětní dědic, dále skupina 

osob bez bližšího určení, např. chudí, studenti, příbuzní anebo osoba právnická. U právnické 

osoby, která má teprve vzniknout, platí, že způsobilým odkazovníkem nebo dědicem může být 

jen tehdy, bude-li založena do jednoho roku od smrti zůstavitele.217  

     Co se předmětu odkazu týká, tak OZ stanovuje, že jím mohou být věci určitého druhu, dále 

věc konkrétně určená, příp. pohledávka, nikoliv však věc cizí.218 Klička uvádí, že předmětem 

odkazu může být jen věc v právním slova smyslu nebo zřízení určitého práva, přičemž věcí je 

vše, co je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí.219 

    Samotná povinnost na vydání předmětu odkazu se vztahuje jak na intestátní, tak na 

testamntární dědice s tím, že  připadne k tíži všem dědicům podle poměru jejich podílů, lépe 

řečeno totéž platí i když byla věc odkázána jednomu ze spoludědiců, nepřikázal-li zůstavitel 

splnění odkazu konkrétnímu dědici, přičemž z hodnoty nabytého dědictví musí dědicům zůstat 

alespoň čtvrtina nezatížená odkazy. V opačném případě má dědic právo na poměrné zkrácení 

odkazu.220  

    I u odkazu lze dále zřídit náhradnictví v případě, že odkazovník odkaz odmítne přijmout.221 

Výběr věci, jež je předmětem odkazu, je ponechán na zůstaviteli nebo je-li to zůstavitelovo 

přání, tak na odkazovníkovi, který mimo jiné má i právo na zajištění. Odkaz lze vymezit i 

negativně, přesněji povolá-li zůstavitel dědice s určením, že ten určitou věc dědit nemá, 

považuje se to za zřízení odkazu zákonným dědicům.222 K odkazu lze zřídit i tzv. pododkaz, 

jehož hodnota může být větší nežli hodnota samotného odkazu.223 Zůstavitel, rozhodne-li se 

tak, může odkaz kdykoliv odvolat způsobem, jakým lze odvolat závěť  a to výslovně, popř. 

                                                 
216 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 114 - 115 
217 Srov. § 1478 tamtéž 
218 Srov. § 1604 - 1617 OZ 
219 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3.Str. 115 
220 Tamtéž 
221 ELIÁŠ, K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, 

ISBN 978-80-7208-922-2, Str. 652 
222 SVOBODA, J., a  KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3.Str. 115 
223 Srov. § 1599, odst. 1, OZ 
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mlčky tím, že odkázanou věc zničí, zcizí, změní atp. 224  

    K odkazu se vyjádřil ve svém rozsudku i NS, přesněji konstatoval následující: ,,Je-li tedy na 

dědice pamatováno nikoliv poměrným dílem z celé pozůstalosti, nýbrž jen jednotlivou věcí nebo 

několika věcmi určitého druhu, částkou nebo právem, nazývá se to, čím je pamatováno, 

odkazem (legátem), i kdyby to dle hodnoty bylo největší částí pozůstalosti, a ten, komu bylo 

zůstaveno nebude posuzován jako dědic, nýbrž jen jako odkazovník (legatář), že k platnosti 

odkazu je nutno, aby byl zůstaven platným posledním pořízením od způsobilého zůstavitele 

osobě, která je způsobilá dědit“.225  

  

   Odkaz (Vermächtnis) v ABGB je upraven v §§ 535,  647 - 694. ABGB ve svém § 647 

osvětluje rozdíl mezi dědictvím a odkazem, který tedy spočívá v tom, že dědic je osoba, která 

je povolána k dědictví jako celku, příp. k dílu dědictví a osoba odkazovníka pouze ke konkrétní 

věci, nebo věcem, příp. právu.226 Odkaz může být zřízen buďto na základě dědické smlouvy 

nebo smlouvě o odkazu, kde obmyšleným může být jak osoba dědice, tak osoba od dědice 

odlišná, přičemž bude li se jednat o dědice, tak odkazem jsou zatíženi všichni dědicové bez 

rozdílu. ABGB v §649 odst. 1 dále stanovuje, že dědic se stává dlužníkem z odkazu až po přijetí 

dědictví (Einantwortung), viz. ležící pozůstalost v předchozí kapitole.  

    Z dalších ustanovení v ABGB  je patrné, že úprava je velmi podobná s OZ čili zůstavitel 

může zřídit pododkaz, příp. náhradní nebo doplňující odkaz, přičemž jeho předmětem může být 

vše, co je zděditelné. Zásadnějším rozdílem V ABGB oproti OZ je rozsah úpravy předmětu 

odkazu. V §660 - 677 je stanoveno, že předmětem odkazu mohou být věci určitého druhu 

(Gattungsvermächtnis), dále věc konkrétní (Vermächtnis einer bestimmten Sache), rovněž 

odkaz pohledávky, příp. nároku (Vermächtnis einer Forderung), odkaz na výživné a vzdělání 

(Vermächtnis des Unterhalts oder der Ausbildung), odkaz nábytku a odkaz na zařízení 

domácnosti (Vermächtnis der Möbel und des Hausrats) a pečovatelský odkaz 

(Pflegevermächtnis).227  

    Eccher ve své knize (Erbrecht) dále konkretizuje to, že odkaz  může být součástí poslední 

vůle, popř. ho lze zřídit samostatně smlouvou, kde smluvními odkazovníky bývají nejčastěji 

manželé (registrovaní partneři). Zákonnými odkazovníky na základě předběžného odkazu 

                                                 
224 Srov. § 1594 - 1605, tamtéž 
225 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn.21 Cdo 4952/2007, ze dne 29.04.2009, www.nsoud.cz 
226 Srov. § 535 ABGB 
227 Srov. §  656 - 678, ABGB, https://www.ris.bka.gv.at 
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bývají rovněž nejčastěji manželé (registrovaní partneři), kdy v případě smrti jednoho z nich 

obdrží pozůstalý manžel celý dědický podíl, nebylo-li ovšem v odkazu stanoveno jinak.228 Pro 

zřízení odkazu platí stejná pravidla jako pro projev poslední vůle čili zůstavitel musí oplývat 

testamentární způsobilostí a dědic způsobilostí dědickou. V případě, že hodnota odkazu 

převyšuje hodnotu dědického podílu, tak  dědický podíl se o rozdíl hodnoty odkazu zvyšuje, 

popř. dochází k redukci 

odkazu ve prospěch dědických podílů. Odkaz se redukuje i v tom případě, kdy se 

nepominutelným dědicům nedostalo přiměřeného podílu na dědictví.229  

        

      Odkaz (Vermächtnis) v BGB je poukázání dílu majetku odkazovníkovi (fyzická nebo 

právnická osoba) z pořízení pro případ smrti. Odkazy dle Broxe lze rozlišovat na: 

 

1. Stückvermächtnis - jeho předmětem jsou věci, práva a pohledávky. 

2. Gattungsvermächtnis - odkaz, určený výhradně pozůstalému manželovi,  

3. Wahlvermächtnis - zde si může odkazovník vybrat z vícero předmětů.  

4. Zweckvermächtnis - předmětem plnění je konkrétní věc, právo nebo pohledávka. 

5. Gemeinschaftliches Vermächtnis - společný odkaz pro vícero osob. 

6. Verschaffungsvermächtnis - odkaz, jenž musí být odkazovníkovi obstarán (sehnán).  

7. Schuldbefreiungsvermächtnis - osvobození odkazovníka od určitého závazku.230 

 

    BGB řeší odkaz v §§ 2147 - 2191, což je celkem ve čtyři a čtyřiceti ustanoveních čili rozsah 

a úprava je podobná s OZ a ABGB. BGB ve svém § 2162 dále určuje maximální třicetiletou 

lhůtu, která může být nařízena při odkládací podmínce. Rovněž je v § 2166 uvedena situace, 

kdy je odkaz (pozemky, lodě, loděnice) zatížen hypotékou, příp. jiným dluhem.231 

    BGB se taktéž zmiňuje o tzv. manželském předběžném odkazu (Voraus des Ehegatten) a 

Dreißigster. Manželský předběžný odkaz poskytuje právo pozůstalému manželovi na vydání 

                                                 
228 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2. Str. 128 
229Rozhodnutí Vrchního soudu (OGH) ve Vídni, Geschäftszahl ,10Ob6/14a, Entscheidungsdatum 25.02.2014, www.ogh.gv.at 
230 BROX, H., a  WALKER, D., Erbrecht, 24. Auflage, Verlag Franz Vahlen München 2010, ISBN 978 3 8006 4149 9, Str. 

242 - 246 
231 BGB řeší závazky váznoucí na odkazu rovněž v ustanoveních § 2165, 2167, 2168 a 2168a. Např. při odkazu zadluženého 

pozemku je odkazovník povinen před jeho připadnutím uvedený dluh dědicům uhradit. V případě, že   předmět odkazu patří 

k celému souboru např. pozemků, na kterých vázne společné hypotekární zástavní právo, je odkazovník povinen dědicům 

uhradit pouze poměrný díl, který odpovídá hodnotě odkazu, tedy pozemku. Srov. § 2167 BGB. 

 

http://www.ogh.gv.at/
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předmětů ze společné domácnosti a svatebních darů a Dreißigster  zas dědice zavazuje k tomu, 

aby v prvních třiceti dnech po dědickém nápadu zajistil rodinným příslušníkům potřebnou 

výživu, umožnil jim bydlet v domě po zůstaviteli a využívání věcí v domácnosti.232    

     

    ZGB pojednává o odkazu v článku 484 - 487 a 608 v odst. třetím čili je patrné, že úprava je 

velmi jednoduchá. Zůstavitel zřizuje odkaz obmyšlenému v posledním pořízení tím, že mu 

odkáže určitý díl majetku, aniž by ho povolal jako dědice a jehož předmětem může být 

jednotlivá věc, soubor věcí, užitky, nájmy, úroky atp. Subjektem odkazu je obmyšlený a dědic, 

kdy dědic má dle článku 484 odst. třetí povinnost odkazovníkovi vydat předmět odkazu, příp. 

ho osvobodit z určitého závazku. Další článek řeší  situaci, kdy je obmyšlenému odkázána 

konkrétní věc, která se však v pozůstalosti nenachází. V tomto případě není dědic odkazem 

nijak vázán.233 O dalších článcích v ZGB není třeba se pro jejich velkou podobnost s ostatními 

právními řády zmiňovat. 

 

Komparace NOZ, ABGB, BGB a ZGB. 

     

     OZ o odkazu pojednává celkem ve osmatřiceti §§, a to konkrétně v §§ 1477 - 1478, dále v 

§§ 1594 až 1629. Pro velkou podobnost lze úpravu odkazu v OZ srovnat s úpravami v ABGB 

a BGB. Nepatrné rozdíly jsou vidět u ABGB a BGB, které rozlišují druhy odkazů relativně 

podrobněji, než-li OZ. BGB se dále zmiňuje o tzv. manželském odkazu a tzv. třicátníku 

(Dreißigster), který zajišťuje nutnou výživu dědicům v prvních třiceti dnech po zůstavitelově 

smrti.  Nejjednodušší úpravu má ZGB, které se odkazem zabývá v pouhých pěti článcích 

(Článek 484 - 487 a 608 odst. 3). Lze tedy konstatovat, že nejobsáhlejší úpravu má ABGB 

následované BGB a OZ. V zásadě je však úprava v OZ, BGB a ABGB velmi podobná.  

 

2.5 Vedlejší doložky v testamentu - podmínka, doložení času a příkaz 

 

    OZ se podmínkou a doložením času zabývá v §§ 548 - 549, resp. v § 550 a příkazem v § 

1551. Obecně se tyto instituty nazývají vedlejšími doložkami v závěti, na které je vázán vznik 

nebo zánik dědického práva, přičemž je může zůstavitel uvést nejen v závěti, nýbrž i v dovětku. 

V OZ je však stanoveno, že k vedlejším doložkám se nepřihlíží v případě, že vedou ke 

                                                 
232 Srov. § 1932, 1969 BGB, www.juris.de 
233 Srov. Art, 484 - 486, BÜCHLER, A.,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag 2017, ISBN 

978-3-7190-3950-9, Str.143 

http://www.juris.de/
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zřejmému obtěžování dědice, příp. odkazovníka čili je zde patrná určitá ochrana dědiců před 

zůstavitelovou svévolí.  

   Zůstavitel může tedy podmínit nabytí dědictví nebo odkazu splněním určité podmínky, které 

lze v případě, že byly stanovené dovětkem, dělit na odkládací a rozvazovací. 234 Podmínka je 

odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky v budoucnu nastanou, např. úspěšné 

vystudování vysoké školy a podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní 

následky již nastalé pominou. V pochybnostech, kdy není možné přesně stanovit, o jakou 

podmínku se jedná, platí vyvratitelná domněnka, že se jedná o podmínku odkládací. 235 Uloží-

li zůstavitel v závěti podmínku, jejíž splnění je pro dědice i při nejlepší vůli nemožné, nepřihlíží 

se k ní a nepřihlíží se taktéž k podmínce protiprávní a obtěžující.236 Podmínku v závěti musí 

splnit dědic, event. osoba určená zůstavitelem, přičemž ji lze splnit již za života zůstavitele, a 

to buďto jednorázově nebo opakovaně. Opakovaně pouze za podmínek, že je plnění reálné.237  

    Je otázkou, jak lze přesně vymezit omezující, příp. obtěžující podmínku, jelikož každý z nás 

má rozdílné schopnosti a odlišný pohled na určitou situaci. Je jasné, že podmínky typu ,,uzavřeš 

manželství se sousedkou“ je podmínka ryze nemožná, avšak otázkou však zůstává, jak bude 

brána podmínka, která přikazuje dědici celý život chodit každý pátek pravidelně do kostela, 

nebo na hrobové místo, atp. Lze řadit toto zůstavitelovo přání mezi obtěžující podmínky? 

Rozhodující slovo bude mít vždy soud, čili je na něm jak uvedenou skutečnost posoudí238.  

    Doložením času, podle Důvodové zprávy k OZ, rozumíme stanovení budoucí jisté události, 

na které závisí vznik, změna nebo zánik nějakého právního následku. 239 Doložení času tedy 

spočívá v zůstavitelově určení, že dědic má právo nabýt dědictví jen na určitou dobu, případně 

že ho má nabýt později, než dnem zůstavitelovy smrti. Lze rovněž říci, že doložení času je 

stanovení doby, o které je jisté, že nastane, pro vznik nebo zánik právních následků jednání.240  

                                                 
234 Dle důvodové zprávy k OZ, může zůstavitel pořizovat i dovětkem (kodicilem), přičemž dovětek může být pořízen vedle 

závěti, anebo samostatně. Podle toho se rozlišuje kodicil testamentární a intestátní. Rozdíl mezi závětí a dovětkem je ten, že 

dovětkem, na rozdíl od závěti, nejsou samostatně povoláváni dědicové.  
235 Srov. § 548 odst. 2, OZ 
236 ELIÁŠ, K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, 

ISBN 978-80-7208-922-2 Str. 639 
237 Tamtéž 
238 K uložení určité doložky v závěti by měl mít zůstavitel rozumný důvod. Přikázat někomu, aby chodil každý pátek do 

kostela je zřejmě dle rozboru § 1552 v Komentáři podmínkou obtěžující. Navštěvování hrobového místa zůstavitele však 

považuji za podmínku reálnou, která má spíše směřovat k tomu, aby ono hrobové místo bylo nějakým vhodným způsobem 

udržováno, čili o zůstavitelovu svévoli jistě nepůjde.  

Srov. § 1552, DVOŘÁK J., ŠEŠINA M., WAWERKA K., a kol. Občanský zákoník, Komentář, Svazek IV, Praha: Wolters 

Kulwer, a.s.,2014, ISBN 978-80-7478-369-2, Str. 157 
239 Důvodová zpráva k NOZ, www.obcanskyzakonik.justice.cz, Str. 392 
240 Tamtéž 
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    Rozdíl mezi doložením času a podmínkou spočívá v tom, že doložení času se vždy váže na 

událost, která v budoucnu nastat musí, což pro podmínku neplatí. Je-li jisté, že doba vyměřená 

v závěti nastat nikdy nemůže, posoudí se toto doložení času jako nemožná podmínka. Bude-li 

však nepochybné, že se zůstavitel při určení času jen zmýlil, určí se rozhodná chvíle podle jeho 

pravděpodobné vůle.241 O doložení času se dále nebude jednat v případě, že zůstavitel určitý 

časový úsek, přesněji jeho počátek a konec, váže na dosažení určitého věku, jelikož není jisté, 

zda-li se daná osoba určeného okamžiku dožije či nikoliv. Doložení času může být stejně jako 

podmínka odkládací nebo rozvazovací, přičemž rozvazovací doložení času je okamžik, kdy 

určité právní následky již nastalé pominou. Možnost opakování při doložení času je 

vyloučeno.242  

    Zůstavitel má dále možnost nařídit dědici tzv. příkaz (modus), jenž se dá charakterizovat jako 

nařízení dědici či odkazovníkovi, aby určitým způsobem naložil s jeho majetkem, příp. něco 

vykonal nebo se zdržel určitého jednání, a to ve smyslu   dare, facere, omittere, pati čili něco 

dát, něco konat, příp.zdržet se určitého jednání (např. dát část zděděného majetku na charitu, 

dále majetek dobře udržovat nebo neprodávat ho). Zůstavitel může dále v závěti dědici nařídit, 

aby vydal určitý majetek třetí osobě, čímž se však nebude jednat o příkaz, nýbrž o odkaz. 

Podobné je to u příkazu, zavazující dědice k určitému jednání, kde lze spíše než-li o příkazu 

hovořit o stanovení rozvazovací podmínky. 243 Je-li k nějaké věci vázán zůstavitelův příkaz, 

aby s touto věcí dědic nějakým způsobem naložil a dědic zůstaviteli nevyhoví, dojde ke ztrátě 

práva k této konkrétní věci. Zůstavitel může dále nařídit zákaz zcizení určitého majetku z 

dědictví, což pro dědice představuje určitý závazek, ale jen za předpokladu, že je nařízen na 

určitou a přiměřenou dobu, z důvodu vážného zájmu, hodného právní ochrany. V opačném 

případě může soud rozhodnout, že se k takovémuto příkazu nepřihlíží.244 Je-li však jen velmi 

obtížné splnit příkaz přesně podle zůstavitelovo přání, tak postačí jeho přibližné splnění. Nelze-

li příkaz v důsledku zaviněného chování dědice splnit, ztrácí dědic vše, co bylo s příkazem 

zůstaveno.  

     Právo vymáhat splnění příkazu má osoba, v jejíž prospěch byl příkaz zřízen. Byl-li příkaz v 

závěti ustanoven na příliš dlouhou dobu, má dědic možnost požádat soud o zkrácení příkazu. 

                                                 
241 ELIÁŠ, K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, 

ISBN 978-80-7208-922-2 Str. 639 
242 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii,  Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 77 
243 Srov. § 1569, odst. 1, OZ 
244 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii,  Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 79 
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Splnění příkazu může požadovat kromě osoby (instituce), jíž je příkaz ku prospěchu, také 

vykonavatel závěti nebo jiná osoba k tomuto účelu v závěti povolaná.245  

     

     ABGB  od § 695 rovněž jako OZ řeší vedlejší doložky v závěti, přesněji  podmínku § 696 - 

703, dále doložení času § 705 - 708 a povinnost (příkaz) § 709 - 711. V zásadě lze říci, že 

úprava je velmi podobná s OZ čili není nutné se o vedlejších doložkách, tak jak jsou upravené 

v ABGB podrobněji rozepisovat.246 

     

    BGB pojednává o vedlejších doložkách v závěti v ustanoveních § 158 a v §§ 2192 -  2196. 

Podmínkou (Bedingung) se ve smyslu § 158 BGB se rozumí určení právního jednání, jehož 

výsledek je v budoucnu nejistý.  Německé BGB rozlišuje podmínky rozvazovací (auflösende 

Bedingungen), neboli také resolutivní a podmínky odkládací (aufschiebende Bedingungen) čili 

suspenzivní. Příkladem odkládací podmínky může být určení toho, že bude zaměstnancům 

firmy navýšena mzda v případě, pokud firma získá určitou významnou zakázku. U podmínky 

rozvazovací platí, že právní účinky již nastalé v budoucnu pominou čili např. výpověď z 

nájemního bytu vejde v platnost skončením výpovědní lhůty. Podmínka se týká dědice 

(odkazovníka) a dále dědice následného, nebylo-li se zůstavitelem dohodnuto jinak. Nelze-li 

podmínku ani se zvýšeným úsilím  z důvodu nereálnosti splnit, hledí se na ni jako by 

neexistovala.247 Odkládací podmínka je platná jen tehdy, je-li pravděpodobné, že se jí dědic 

dožije. 248  

    Zůstavitel může dále nařídit dědici či třetí osobě splnění v konkrétní lhůtě určitého příkazu 

(Auflage), který je upraven v § 2192 -  2196. Je třeba však uvést, že úprava v BGB je velmi 

podobná úpravám v OZ a ABGB, což platí i pro podmínku (Bedingung) doložení času 

(Befristung) čili není nutné tuto problematiku dále rozebírat.249  

     

    ZGB upravuje příkaz (Auflage) a podmínku (Bedingung) v závěti článkem 482 odst. první 

až čtvrtý a doložením času (Befristung) se zabývá v článku 567 odst. druhý. Z důvodu velké 

podobnosti s ostatními právními řády není nutné problematiku vedlejších doložek v závěti 

                                                 
245 Tamtéž 
246 Srov. §§  696 -708, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 

978-3-7007-6576-9, Str. 180 
247 MICHALSKI, L., BGB - Erbrecht, 4. neue bearbeitete Auflage, C.F.Müller, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle 

Rehm GmbH - München, ISBN 978-3-8114-9748-1, Str. 300 - 305 
248 Srov. §§ 2074 - 2075, Bürgerliches Gesetzbuch, BONEFELD, M., Erbrecht und Steuerecht, Zerb-Verlag 2000, ISBN: 3-

935079-00-1, Str. 243 
249 Srov. § 163, tamtéž 
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podrobněji uvádět. 

 

Komparace podmínky, doložení času a příkazu mezi OZ, ABGB, BGB a ZGB 

 

    OZ řeší podmínku, doložení času a příkaz v celkem ve čtrnácti §§. Rakouský všeobecný 

zákoník občanský se zabývá stejně jako OZ podmínkou, příkazem a doložením času a to celkem 

v osmnácti §§. BGB pojednává o uvedených institutech jen celkem v deseti §§, přesněji v §§ 

158 - 163, dále v §§ 1940, 2074 a 2076.  Švýcarské ZGB řeší příkaz a podmínku v článku 482 

a doložení času v článku 567. Z výše uvedeného je patrné, že OZ a ABGB věnují vedlejším 

doložkám testamentu velký prostor, což se nedá říci o BGB a ZGB, které upravují uvedené 

instituty velmi omezeně.     

 

2.6.1 Vulgární substituce 

 

    O náhradnictví je v OZ pojednáno v ustanoveních § 1507 - 1511, jehož smyslem je      určit 

náhradního dědice pro případ, že povolaný dědic v závěti buďto dědictví odmítne nebo se 

nápadu dědictví nedožije, popř. ztratí dědickou způsobilost .250 Podle Kličky se náhradnictvím 

rozumí zůstavitelovo nařízení, že v případě, kdy pozůstalost nenabude jím ustanovený dědic 

(institut), má pozůstalost nabýt dědic jiný (substitut).251 

    Chce-li mít tedy zůstavitel jistotu, že jeho majetek zdědí jím povolané osoby, může osobě, 

kterou povolal za dědice, určit náhradníka, přičemž náhradníků lze povolat více pro případ, že 

se druhý a ani třetí z povolaných náhradních dědiců dědictví neujme.252 Pro případ, že bylo 

zůstavitelem povoláno více náhradníků platí pravidlo, že dědí ten, který je ve výčtu nejbližší 

osobě, jež měla dědictví nabýt.253 Substitut vstupuje do všech práv a povinností původního 

dědice v případě, kdy nedědí ustanovená osoba jako dědic, a to z důvodů subjektivních - např. 

nechce dědit, anebo z důvodů objektivních - např. pro dědickou nezpůsobilost.254 Je zajímavé, 

                                                 
250 Důvodová zpráva k NOZ, www.obcanskyzakonik.justice.cz , Str. 376 
251 SVOBODA, J.,a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 978-

80-7400-266-3. Str. 155 
252 Srov.§§ 1512 - 1524, DVOŘÁK, J., ŠEŠINA, M., WAWERKA, K., a kol. Občanský zákoník, Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kulwer, a.s.,2014, ISBN 978-80-7478-369-2, Str. 91 - 157 
253 Srov. § 1507, Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník: redakční uzávěrka 26.3.2012, Nakladatelství Sagit 2014, ÚZ: 

úplné znění,  ISBN 978-80-7208-920-8, Str.147 
254 SVOBODA, J.,a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 978-

80-7400-266-3. Str. 156 
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že náhradnictví má přednost před akrescencí dědických podílů čili dědický podíl se stane 

uvolněný až v případě, kdy osoba povolaná za dědice, která nedědí, nemá žádného náhradníka, 

anebo pokud žádný z ustanovených náhradníků nedědí. Za náhradníky lze rovněž povolat 

spoludědice.255 Vulgární substituce zaniká okamžikem vzniku práva na dědictví nebo 

není-li náhradních dědiců.  Není-li však z důvodu subjektivních nebo objektivních 

dalších dědiců, připadne pozůstalost jako odúmrť státu.256 

     

    Vulgární substituce (Ersatzerbschaft) v ABGB je řešena v ustanoveních § 604 - 

606, přičemž zde lze opět nalézt velkou podobnost s OZ. I tedy dle ABGB může každý 

zůstavitel pro případ, že ustanovený dědic dědictví nenabude, povolat náhradního dědice 

(Ersatzerbe), a když ani ten dědictví nenabude, tak i druhého, a ve stejném případě 

třetího nebo také ještě několik náhradních dědiců. Břemena uložená dědici, se rovněž 

vztahují na dědice náhradního. Zůstavitel však může určit v závěti odlišný postup čili 

závazky a různé povinnosti se mohou vztahovat pouze na konkrétní osobu. Ustanovení 

§ 607 konkretizuje situaci, kdy zůstavitel povolal spoludědice jako náhradníky, což bude 

                                                 
255 Str. 159, tamtéž 
256 Případ, kdy zůstavitel neurčil náhradního dědice a dědický podíl měl připadnout státu jako tzv. odúmrť byl 

řešen kromě jiného u Obvodního soudu pro Prahu 3, následně u Městského soudu v Praze a nakonec formou 

dovolání u soudu Nejvyššího. Šlo o to , že zůstavitel zanechal závěť, v níž určil za dědice svou sestřenici a 

bratrance, jelikož nikdo jiný nepřicházel v úvahu. Sestřenice se smrti zůstavitele nedožila a její dědický podíl měl 

připadnout státu jako tzv. odúmrť. Dcera závětní dědičky  podala u Obvodního soudu pro Prahu 3 žalobu na určení, 

že je dědičkou zůstavitele ze zákona. Obvodní soud pravomocně rozhodl v neprospěch žalobkyně a mimo jiné 

určil, že podíl závětní dědičky má připadnout státu jako výše zmiňovaná odúmrť, načež se dcera závětní dědičky 

odvolala k soudu Městskému. Městský soud v Praze však rovněž potvrdil usnesení soudu Obvodního, načež  dcera 

závětní dědičky podala dovolání k Nejvyššímu soudu a ten mimo jiné uvedl následující: ,,Osoba povolaná k dědění 

závětí nenabude dědictví tehdy, zemře-li dříve než zůstavitel, stane-li se nezpůsobilou dědit, odmítne-li dědictví, 

popř. je-li následným projevem poslední vůle zůstavitele vyděděna. Zůstavitel může těmto důsledkům předejít jen 

tím, že závětí určenému dědici ustanoví pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu dědictví nenabyl, náhradního 

dědice (a lze ustanovit vzájemnými náhradníky i dědice povolané k dědění stejnou závětí). V projednávané věci 

ovšem zůstavitel ve své závěti neustanovil žádného náhradního dědice, protože ustanovení § 461 odst.2 obč. zák. 

vylučovalo možnost přirůstání podílů mezi závětními dědici, připadá podíl, který by náležel předemřelé a který byl 

uvolněn její smrtí, zákonným dědicům zůstavitele, popřípadě, nemůže-li jej nabýt dědic ze zákona, státu jako tzv. 

odúmrť“, uvedl ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn 21 Cdo 4047/2015, ze dne 14.06.2016, www.nsoud.cz 
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v důsledku znamenat, že zůstavitel chtěl rozšířit podíly vyměřené při ustanovení dědiců 

také na náhradnictví. V ostatních případech lze uvést, že úpravy náhradnictví jsou mezi 

OZ a ABGB velmi podobné. 257,258  

 

    BGB konkretizuje náhradnictví v ustanoveních § 2096 - 2099 čili ve čtyřech ustanoveních. 

Dle těchto ustanovení může zůstavitel určit dědici dědice náhradního (Ersatzerbe) pro případ, 

že se nedožije smrti zůstavitele nebo ztratí-li dědickou způsobilost, popř. nemá o dědictví 

zájem. Náhradnictví zde není nijak omezeno čili každému povolanému dědici může zůstavitel 

povolat náhradního dědice.259 

     

    ZGB upravuje náhradnictví v článku 487 s tím, že ostatní instituty, jako např. dědická 

                                                 
257 Srov. § 604 - 607,DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 

978-3-7007-6576-9, Str. 180 
258 Vulgární a fideikomisární substitucí se také ve svém rozsudku zabývala rakouská judikatura, konkrétně Vrchní zemský soud 

(OLG) , jenž řešil žalobu náhradní dědičky, které závětní dědic nepostoupil svůj uvolněný podíl, o který neprojevil zájem a 

přenechal ho odkazovníkům, kteří nebyli potomky zůstavitele a ani závětí určenými náhradníky. Zůstavitel ve své závěti 

konstatoval, že odkazuje veškerou pozůstalost své ženě a zároveň uvedl, že po její smrti musí majetek odkázat svému synovi, 

popř. jejich dceři - v našem případě žalobkyni.  Zůstavitel, mimo jiné, projevil v závěti své přání, aby veškerý jím určený 

majetek zůstal v rodině, což jím bylo za jeho života častokrát zdůrazňováno. Kromě jiného byl zůstavitelem odkázán další 

majetek formou odkazu manželům S, kteří na statku se zůstavitelem a posléze i zůstavitelkou dlouhodobě žili a pracovali. 

Manželce zůstavitele byla v závěti nařízena fideikomisární substituce , přesněji určena konkrétní osoba, která po její smrti má 

zdědit zůstavitelem určený majetek (syn, popř. dcera). Toto nařízení jeho žena z části nerespektovala a kromě majetku, který 

byl formou odkazu určen manželům S jim ještě odkázala část stavební parcely a nezanedbatelné množství jejího osobního 

majetku (došlo k převodu části majetku, který měl zůstat v rodině). Po její smrti se dědictví měl ujmout její syn, který o majetek, 

jenž byl v rozporu se zůstavitelovým přáním zůstavitelkou odkázán zčásti odlišně, neprojevoval dostatečný zájem. Na základě 

této situace podala sestra závětního dědice žalobu na manžele S, ve které se domáhala navrácení majetku, který manželé S (byť 

v dobré víře) obdrželi od zůstavitelky v rozporu se zůstavitelovým přáním ,,Zanechat určenou část majetku v rodině“. Jelikož 

toto přání naplněno nebylo, dal soud v odvolacím řízení žalobkyni za pravdu a konstatoval následující:  ,,Zůstavitel odkázal 

majetek své ženě s tím, že po její smrti ho musí zdědit jejich syn event. dcera, což lze chápat jako nařízení fideikomisární 

substituce. Po její smrti musí veškerý jím určený majetek zdědit jejich syn event. dcera a to soud vnímá jako určení náhradního 

dědice synovi pro případ, že  by o dědictví z nějakého důvodu neprojevil zájem. To se také stalo tím, že o majetek vydaný nad 

rámec přání zůstavitele manželům S zůstavitelkou, neprojevil dědic konkrétní zájem. Jelikož byla sestra závětního dědice 

určena jako náhradník, je její požadavek na vydání části dědického podílu jejího bratra, jenž obdrželi manželé S, oprávněný“, 

konstatoval soud. Rozsudek Vrchního zemského soudu ve Vídni, (OGH), Geschäftszahl 4Ob546/80, Entscheidungsdatum 

07.04.1981, www.ris.bka.gv.at 
259 Uvedenou premisu konstatoval rovněž odvolací soud (BGH) v Hamburgu, jenž řešil případ kde zůstavitelka chtěla závětí 

odkázat pozůstalost dědičce za podmínky, že se o ní dědička bude do její smrti starat. O této dohodě byl následně sepsán 

notářský zápis a jako dědička náhradní byla určena dcera závětní dědičky. O několik let později se zůstavitelka dohodla se 

závětní dědičkou na zrušení ujednané smlouvy o dědictví ve prospěch dědičky náhradní, což bylo napadeno u soudu věřitelem 

závětní dědičky, který se domáhal  zrušení tohoto ujednání mezi zůstavitelkou a závětní dědičkou. Odvolací soud mimo jiné 

konstatoval následující: ,,Dědic má výsostné právo dědictví přijmout popř. se ho vzdát, a právě tak má výsostné právo se bez 

udání důvodu dědictví zříci. Dědictví se však nejde zříci, pokud by bylo dědicem výslovně přijato, což se v tomto případě 

nestalo, konstatoval soud a dal za pravdu závětní dědičce . 

Rozhodnutí Vrchního zemského soudu (OGB) v Hamburku, Az.: Zivilsenat, IX ZR 56/12, Beschluß vom 20.12.2012, 

www.rechtsprechung-im-internet.de 
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způsobilost, příp. povolání za náhradního dědice právnickou osobu je v právní teorii řešeno 

analogicky s ostatními právními řády.  Dle ZGB  může zůstavitel ve svém pořízení označit 

jednu popř. více osob, kterým připadne dědictví v případě, že povolaný dědic předemře popř. 

dědictví odmítne. 260 Povolaný náhradník nastupuje na místo závětního dědice i v situaci, 

pozbyl-li závětní dědic dědickou způsobilost, popř. se zůstavitel rozhodl, že ustanoveného 

dědice z důvodu spáchání tr. činu proti němu nepovolá. Náhradní dědic, byl-li povolán k 

dědictví, vstupuje do všech práv vyplývající ze závěti, stejně tak jako i původní závětní dědic. 

Pro dědice náhradního rovněž platí podmínka dědické způsobilosti. Právnická osoba může být 

rovněž náhradním dědicem, ale jen za podmínky, že bude v době dědického nápadu právoplatně 

založena. V závěti musí být zcela jasně a konkrétně stanoveno, které osoby se mají ujmout 

dědictví pro případ, že závětní dědic dědictví odmítne, nebo ztratí dědickou způsobilost.261 

 

Komparace úpravy obecného náhradnictví v uvedených právních řádech 

 

    Smyslem obecného náhradnictví v OZ je určit náhradního dědice pro případ, že by povolaný 

dědic zemřel dříve nežli zůstavitel nebo ztratil dědickou způsobilost, popř. dědictví odmítl. Tato 

základní konstrukce platí pro všechny zde uvedené právní řády čili OZ, ABGB, BGB a ZGB. 

V OZ  je dále uvedeno, že zůstavitel může povolat náhradnímu dědici náhradníka a těmto 

náhradníkům další náhradníky. Shodnou úpravu s OZ najdeme v ABGB a BGB. V ABGB se 

předpokládá, že povolanými  náhradními dědici budou potomci zůstavitele. Ostatní právní řády 

povolané náhradníky nekonkretizují.  

 

2.6.2  Fideikomisární substituce 

 

    Svěřenské nástupnictví je v OZ je upraveno v ustanoveních § 1512 - 1524, na základě kterých 

ho lze charakterizovat jako zůstavitelovo nařízení, že pozůstalost, nebo její část po předním 

dědici (fudiciáři) má v určitých případech přejít na následného dědice (tzv. fideikomisář). 

Fideikomisární substituce má určité podobnostní rysy s náhradnictvím, ale princip je však zcela 

odlišný. U svěřenského nástupnictví se zůstavitelovými dědici stávají obě osoby, přesněji 

přední a následný dědic, kdežto u náhradnictví je to vždy osoba jedna, lépe řečeno ustanovený 

                                                 
260 Srov. Art. 487 BÜCHLER, A.,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag 2017, ISBN 978-

3-7190-3950-9, Str.143 
261Rozhodnutí Vrchního soudu v Zürichu (OGH), Fallnummer: LF130035-O/U, Beschluß vom 6.8.2013,http://www.gerichte-

zh.ch 
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dědic nebo jeho náhradník.262  

    Podívejme se nyní na princip  fideikomisární substituce, který spočívá v tom, že zůstavitel 

určí předního dědice, jenž nabývá dědictví jen na určitý časový okamžik, a dále dědice 

následného, kterému po uplynutí zmíněného časového okamžiku dědictví připadne. Časovým 

momentem může být např. smrt předního dědice nebo dosažení zletilosti dědice následného. 

Svěřenské nástupnictví lze nařídit mlčky (zůstavitel zakáže přednímu dědici o dědictví 

pořizovat) anebo výslovně. Mlčky nařízené svěřenské nástupnictví znamená, že na místo 

předního dědice po jeho smrti nastupují dědicové zákonní. Zůstavitel není omezen v určení 

svěřenského nástupce jen v tom případě, že svěřenští nástupci jsou zůstavitelovými současníky 

čili řada, ve které mají svěřenští nástupci následovat není nijak omezena.263  

    Je nutné dále říci, na co všechno se nařízení fideikomisární substituce vztahuje. Tak 

především pouze na majetek, který po sobě zůstavitel zanechal tzn., že o hodnotách 

vytvořených předním dědicem smí přední dědic rozhodnout zcela nezávisle na vůli zůstavitele.  

Přední dědic má právo po přijetí dědictví, požadovat soupis inventáře ve formě veřejné listiny, 

přičemž soupis stanoví rozsah zanechaného majetku, se kterým přední dědic nakládá buďto dle 

vůle zůstavitele nebo na základě souhlasu dědice následného. O souhlas lze také požádat soud, 

je-li nutné věc zatížit popř. prodat, což musí být ovšem v zájmu dědice následného. Další 

pravidla pro nakládání s pozůstalostí jsou v ustanoveních § 1520 - 1523. 

    Kromě výše uvedeného je rovněž důležité, co bývá okamžikem zániku svěřenského 

nástupnictví. Jak již bylo uvedeno, je to především přechod dědictví od dědice předního na 

dědice následného, nebo není-li již žádného ze svěřenských nástupců, příp. zřídil-li zůstavitel 

svěřenské nástupnictví svému dítěti v době, kdy toto dítě nemělo potomka a zanechá-li potomek 

potomka způsobilého dědit, příp. při nabytí svéprávnosti. V ustanovení §1515 odst. druhý se 

hovoří o další možnosti zániku fideikomisární substituce, a sice po uplynutí lhůty sta let od 

smrti zůstavitele, což však platit nebude, pokud má dědictví nabýt svěřenský nástupce 

nejpozději při smrti dědice žijícího v době zůstavitelovy smrti, přičemž svěřenské nástupnictví 

poté zaniká až v okamžiku, kdy první z těchto svěřenských nástupců nabude dědictví po tomto 

dědici.264 

    Závěrem lze tedy konstatovat, že svěřenské nástupnictví je vztah mezi zůstavitelem, předním 

                                                 
262 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 161 
263 Srov. § 1511 - 1524, OZ 
264 Srov. § 1515 odst. 2, OZ 
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dědicem a svěřenským nástupcem s tím, že přední dědic jako pouhý poživatel dědictví spravuje 

s péčí řádného hospodáře, bere z něho plody, užitky, ale zcizit dědictví jemu svěřené nesmí. 

Zákonná výjimka zcizení platí pro případ uhrazení zůstavitelových dluhů, nacházejících se v 

pozůstalosti.265 

     

    V ABGB je řešena fideikomisární substituce (Nacherbschaft) v ustanoveních § 608 - 617. 

Dle těchto ustanoveních lze uvést, že problematika je řešena velmi podobně jako v OZ čili 

pořizovatel závěti může dědici povolaného k dědictví, určit dědice následného (Nacherbe) a to 

mlčky popř. výslovně, přičemž jsou-li dědicové zůstavitelovými současníky, může je zůstavitel 

bez omezení povolat jako dědice následné s tím, že řada následných dědiců není nijak omezena. 

V opačném případě je fideikomisární substituce omezena u věcí movitých na dva následné 

dědice a u věcí nemovitých na dědice jednoho. Pořizovat o dědictví smí přední dědic (Vorerbe) 

jen se souhlasem následných dědiců, přičemž  souhlas není vyžadován, jedná-li se o závazky 

vycházející z pozůstalosti. Je nutné však uvést, že o osobním majetku pořizuje přední dědic 

zcela bez omezení a samostatně. Následné dědictví zaniká smrtí předního dědice, popř. vstupem 

dědice následného do dědictví.266   

    Vrchní soud (OLG) ve vztahu k fideikomisární substituci konstatoval, že přední dědic je 

vlastník pozůstalosti jen do určitého časového okamžiku, kdy jeho právní postavení se podobá 

uživateli plodů, který dědictví po určité časové období spravuje, a který se zavázal k tomu, že 

po jeho smrti, nebo v jiném časovém okamžiku, převede dědictví na dědice následného.267 

    

    BGB upravuje svěřenské nástupnictví v ustanoveních § 2100 - 2146. Dle těchto ustanovení 

může zůstavitel přednímu dědici (Vorerbe), kterého povolal k dědictví, povolat dědice 

následného (Nacherbe), přičemž následným dědicem může být i takový dědic, jenž se dosud 

nenarodil (Nasciturus), příp. i založená a v obchodním rejstříku zapsaná právnická osoba 

(juristische Person). Zůstavitel může určit, při jaké události nebo okamžiku má dědictví na 

následného dědice přejít, přičemž se však musí jednat o okamžik nebo událost, u které je reálné, 

že někdy nastane. V opačném případě budou k dědictví povoláni dědicové zákonní. BGB dále 

v ustanovení § 2109 omezuje určení svěřenského nástupnictví na třicetiletou lhůtu, která se 

                                                 
265 Tamtéž 
266 Srov. §§ 608 - 615, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 

978-3-7007-6576-9, Str. 180 
267 Rozsudek Vrchního zemského soudu ve Vídni, (OGH), Geschäftszahl RS 0012535, Entscheidungsdatum 17.03.1978 

 http://www.ris.bka.gv.at 

 

http://www.ris.bka.gv.at/


 

71 

však neuplatní v případě, pokud se přední nebo následný dědic dožil dědického nápadu a 

událost nebo okamžik přechodu dědictví má teprve nastat. U právnické osoby je však tato lhůta 

hraniční čili po třiceti letech bude fideikomisární substituce neúčinná. 268, 269  

    V BGB je dále stanoveno, že  narodí-li se přednímu dědici potomek, je brán jako dědic 

následný, přičemž rozsah následného dědictví je stanoven na majetek, který připadl dědici 

přednímu. Jinak je zde dále stanoveno, že k dědictví patří vše , co přední dědic obdržel na 

základě práv patřících k pozůstalosti, dále náhrada za věci zničené, poškozené, popř. zcizené. 

Zůstavitel může dále předního dědice omezit a určit mu rozsah kompetencí při nakládání s 

pozůstalostí, přesněji o čem smí bez omezení pořizovat a v jaké výši.270  

   Jak již bylo uvedeno, má přední dědic vůči dědici následnému řadu povinností. Jedná se 

především o podávání pravidelných informací ohledně výše spravovaného majetku, 

investičních plánech, výnosech atp. Mnohdy bývají součástí pozůstalosti výrobní závody, 

zemědělské usedlosti čili přední dědic je povinen v těchto případech podávat dědici následnému 

informace týkající se hospodářského plánu, resp. sdělovat výši investic, výnosů, ztrát atp.271 

     

    ZGB upravuje fideikomisární substituci v článcích 488 - 492a. Zůstavitel je dle těchto článků  

oprávněn ve svém pořízení pro případ smrti zavázat jím povolané dědice k tomu, aby v určitém 

okamžiku předali dědictví dědici následnému, kdy  okamžikem převedení dědictví, neurčuje-li 

závěť něco jiného, je smrt předního dědice. Článek 489 odst. třetí dále stanovuje, že pokud 

určený okamžik nastat nemůže, přechází dědictví na následného dědice bez dalšího čili je zde 

patrná určitá míra ochrany následného dědice. Přechod dědictví na následného dědice je však 

podmíněn mnoha faktory, přesněji dědic musí přežít dědice předního, dále nesmí ztratit 

dědickou způsobilost, příp. se nesmí dědictví vzdát. Je nutné dále uvést, že přechod majetku na 

dědice přední není rovněž možný bez zajištění čili např. nemovitosti budou vydány přednímu 

                                                 
268 Srov. §§ 2100 - 2109, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Mosaik Verlag GmbH, München 1991, ISBN 3-442-13632-6, Str.297-

298 
269 Vrchní zemský soud v Hammu (OLG) řešil případ, kdy se dědic dožadoval opravy poznámky v katastru nemovitostí, která 

ho označovala jako dědice předního. Šlo o případ, kdy zůstavitel nařídil fideikomisární substituci svému synovi, jemuž určil, 

že po jeho smrti zdědí majetek jeho nejstarší potomek a po smrti jeho syna zdědí majetek zase jeho syn čili zde bylo nařízeno, 

že po smrti předního dědice zdědí majetek dědic následný a po smrti dědice následného zas jeho dědic. Po smrti předního 

dědice zdědil majetek dědic následný, který se domáhal žalobou  u soudu o zrušení fideikomisární substituce, jelikož přední 

dědic přežil zůstavitele o více jak 30 let a v BGB je stanoveno, že nedojde-li ve lhůtě 30 let k dědickému nápadu následného 

dědice, je substituce neúčinná, což potvrdil i soud. Rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Hammu (OLG), Az.: I-15 W 

190/10, Beschluß vom 14.12.2010, www.justiz.nrw    
270 Srov. § 2116, odst.1,BGB 
271 Srov. §§ 2122 - 2123, BGB, BONEFELD, M., Erbrecht und Steuerecht, Zerb-Verlag 2000, ISBN: 3-935079-00-1, Str. 245-

246 
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dědici jen proti zápisu v katastrálních knihách.272     

    Co se substituce týká, tak i následnému dědici může být nařízena, což se děje zejména v těch 

případech, kdy následný dědic není dědicky způsobilý nebo nemá-li potomka a ani manžela. 

Při opětovném nabytí způsobilosti se omezení ruší. 273 Švýcarský spolkový soud ve svém 

rozsudku, jenž se týkal  fideikomisární substituce, mimo jiné konstatoval, že přední dědic 

dědictví spravuje, užívá z něho plody, ale pořídit o něm nemůže. Pokud se však v pozůstalosti 

objeví majetkový zůstatek, který do dědictví zahrnut nebyl, je přední dědic oprávněn s tímto 

majetkem zcela volně  a bez omezení naložit. 274 

 

Komparace svěřenského nástupnictví (fideikomisární substituce) 

 

    Občanský zákoník vymezuje svěřenské nástupnictví celkem ve čtrnácti §§, konkrétně v §§ 

1512 - 1524. V uvedených §§ je řešen vztah mezi zůstavitelem, dědicem a svěřenským 

nástupcem, a dále je zde konkretizováno, že řada svěřenských nástupců není omezena, jsou-li 

svěřenští nástupci zůstavitelovými současníky. Kromě výše uvedeného se OZ zmiňuje o stoleté 

lhůtě, ve které je možno povolat svěřenského nástupce k dědictví, přičemž lze lhůtu prodloužit, 

dokud se svěřenský nástupce neujme dědictví.  

    Podobně řeší fideikomisární substituci rakouské  ABGB, kde najdeme obdobný rozsah § 608 

- 617 a shodnou terminologii s tím rozdílem, že dědic je v ABGB označován jako přední dědic 

a svěřenský nástupce jako dědic následný. Na základě rozhodnutí zůstavitele může být 

předmětem fideikomisární substituce celá pozůstalost, popř. to co z ní zůstane po smrti předního 

dědice. Jedná-li se o zůstavitelovy vrstevníky, není řada následných dědiců omezena. V 

ostatních případech lze u věcí movitých fideikomisární substituci nařídit max. dvakrát 

(Občanský zákoník se o této možnosti nezmiňuje) a u věcí nemovitých jedenkrát. Lhůta pro 

zánik fideikomisární substituce není v ABGB stanovena.  

      

    Německé BGB upravuje fideikomisární substituci celkem ve sedmačtyřiceti §§ čili zde 

vidíme značnou obsáhlost oproti ostatním úpravám. Základní principy a pojmy jsou stejné jako 

v OZ a ABGB jen s tím rozdílem, že je zde oproti OZ stanovena výrazně kratší lhůta  pro zánik 

svěřenského nástupnictví, přesněji třicet let. V BGB jsou dále  podrobně vymezena pravidla 

                                                 
272 srov. §§ 488 - 493, ZGB 
273 Srov. §§ 488 - 493, BÜCHLER, A.,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag 2017, ISBN 

978-3-7190-3950-9, Str.143 - 145 
274 Rozhodnutí Spolkového soudu v Lusane (BGH), Fallnummer: 5A715/2015, Beschluß vom 14. April 2016, 

http://www.bger.ch 
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pro pořizování o svěřeném majetku předním dědicem, resp. je zde zmíněno, za jakých okolností 

lze pořizovat o lodích, loděnicích, nemovitostech, cenných papírech, hypotečních 

pohledávkách, nárocích z důchodových rent atp.      

     

    Švýcarská právní úprava pojednává o substituci celkem v šesti článcích, a to konkrétně v 

článcích 488 - 492a. Jsou zde rovněž používány termíny přední a následný dědic. Drobná 

odlišnost je u soupisu inventáře, který je nutné dle ustanovení v ZGB pořídit pokaždé, kdy byla 

nařízena fideikomisární substituce, přičemž v ostatních právních úpravách tato povinnost 

stanovena není.   

     

    Závěrem lze konstatovat, že nejobsáhlejší a dle mého také nejpropracovanější úprava je 

obsažena v BGB.  

 

2.7 Zrušení, změna a odvolání testamentu 

 

    Závěť je osobním, jednostranným projevem vůle, jejíž účinky nastávají až smrtí zůstavitele 

čili lze říci, že zůstavitel není za svého života obsahem závěti žádným způsobem vázán, což v 

důsledku znamená, že ji může kdykoliv změnit, zrušit, příp. jinak upravit. Dle Kličky lze závěť 

zrušit dvěma způsoby, a to buďto pořízením závěti nové nebo jejím odvoláním, přičemž ji lze 

odvolat výslovně nebo mlčky, příp. vyzvednutím z notářské úschovy. Zrušení závěti se tedy 

rozumí výhradně osobní projev zůstavitele, z čehož vyplývá, že nelze tedy tímto úkonem 

pověřit někoho dalšího.275  

    Jedním z dalších způsobů, jak zrušit tedy závěť, je pořízení závěti nové, resp. z hlediska 

časového závěť pozdější.  OZ danou situaci zpřesňuje a uvádí, že pozdější závěť ruší závěť 

dřívější v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti dřívější závěť obstát čili dle 

této formulace si lze představit situaci, kdy buďto zůstavitel pořídí fakticky takovým 

způsobem, že původní závěť zanikne, anebo z původní závěti zůstanou v platnosti 

některá ustanovení, příp. platné budou obě závěti, tedy závěť dřívější a pozdější. Forma 

nového pořízení není však důležitá, resp. základní atributy pro její platnost v ní však 

chybět nemohou (podpis, povolání dědiců, atp.)276  

                                                 
275 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 81 
276 Srov. §§ 1575 - 1581 OZ 



 

74 

    U odvolání, tedy druhé možnosti zrušení závěti, je rovněž nutné dodržet formu 

předepsanou pro její pořízení. U odvolání listiny mlčky se předpokládá, že zůstavitel 

vyvine určité úsilí čili jí fyzicky zničí tím, že jí roztrhá, přeškrtá, spálí atp. U přeškrtnutí 

a roztrhání závěti lze jen uvést, že z těchto úkonů musí být patrný zrušovací úmysl. 

Odtržený roh na závěti nebo přeškrtnutý jeden odstavec, nebude mít za následek 

neplatnost závěti jako celku, nýbrž přestanou platit pouze znehodnocené části čili 

zůstavitel by měl být v ,,ničení“ důsledný. Odvolat závěť mlčky lze také tím, že jí 

zůstavitel vyzvedne z úřední úschovy a aplikuje postup viz. výše čili zničí ji, příp. ji 

přeškrtne. Je nutné připomenout, že pouhá domněnka o odvolání závěti nestačí, což 

značí, že z jednání zůstavitele musí být zřejmý úmysl závěť odvolat. V opačném případě 

bude důsledkem pouhá neplatnost úkonu zrušení závěti.277   

    Další možností, jak zrušit závěť, je její výslovné odvolání, kdy jí lze odvolat ústně 

nebo písemně, avšak  způsobem předepsaným pro pořízení závěti. Podstatným aspektem 

odvolání závěti je to, že jí odvolává způsobilý zůstavitel a to osobně čili  jakýkoli druh 

zastoupení při tomto úkonu je vyloučený. Je nutné podotknout, že výslovné odvolání 

závěti je proces nevratný.278  Dřívější závěť může opět vejít v platnost jen tehdy (netýká 

se závěti výslovně odvolané), rozhodne-li se zůstavitel zničit závěť pozdější s tím, že 

uchoval originál závěti dřívější.279, 280  

                                                 
277 Tamtéž 
278 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 83 - 85 
279 Srov. §§ 1575 - 1580, Zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník,  ELIÁŠ, K., a kolektiv, Nový občanský zákoník s 

aktualizovanou důvodovou zprávou, Nakladatelství Sagit, a. s., 2012, ISBN 978-80-7208-922-2, Str. 646 - 647 
280 Nejvyšší soud řešil dovolání závětního dědice, jenž požadoval přiznání dědického práva po zůstavitelce, která 

ho ve své závěti z roku 1986 uvedla jako jediného dědice. V roce 1996 však zůstavitelka novou závětí závětního 

dědice z roku 1986 pro trvale nezřízený život vydědila, aniž by došlo k odvolání závěti původní, tedy závěti z roku 

1986. Nejvyšší soud k této věci mimo jiné konstatoval následující: ,,Zůstavitel může vydědit potomka ze zákonem 

stanovených důvodů. Vydědění je projevem zůstavitelovy vůle, kterým odnímá dědici dědické právo, jenž by mu 

jinak náleželo. Nezbytnou obsahovou náležitostí je uvedení důvodů vydědění. Pořízení listiny o vydědění dřívější 

závětí povolaného potomka jejíž součástí není výslovný právní úkon odvolání závěti, nemá stejné účinky jako v 

případě, kdy zůstavitel pozdější závětí povolá již vyděděného potomka k dědictví, v důsledku čehož je dosaženo 

stejného výsledku , jako by zůstavitel dříve učiněné vydědění potomka například odvolal. V tomto případě nelze 

tedy usuzovat na zrušení závěti z pouhé skutečnosti, že zůstavitel později pořídil listinu o vydědění, jíž vydědil 

závětí obmyšleného potomka. Pořídil-li tedy zůstavitel ve prospěch svého potomka závěť, lze toto pořízení pro 

případ smrti zrušit pouze tím, že zůstavitel pořídí další závěť, vedle které nemůže dříve pořízená závěť obstát, 

případně zničí listinu , na které byla závěť sepsána, nebo tím, že dříve pořízenou závěť výslovně odvolá 

samostatným právním úkonem nebo právním úkonem, jenž bude jako součást pojat do nové závěti či listiny o 
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    Z výše uvedeného vyplývá, že zrušení závěti musí být provázeno vážným zrušovacím 

úmyslem zůstavitele. Nahodilé zničení poslední vůle nemá za následek automaticky její 

neplatnost, pokud je k dispozici důkaz, který prokáže, že neúmyslně zničená závěť byla 

po formální stránce platná a byl znám její obsah281. Je však otázkou, kdo uvedenou 

poslední vůli při ztrátě testamentu může korektně potvrdit. Byl-li testament koncipován 

za přítomnosti notáře, příp. svědků, je odpověď na uvedenou otázku snadná. Byl-li však 

testament sepisován zůstavitelem osamotě, tak při ztrátě této závěti je dle mého názoru 

nástup zákonné dědické posloupnosti nevyhnutelný. I když by např. zůstavitel obsah 

testamentu dědicům před svou smrtí sdělil, tak jejich svědectví je dle mého irelevantní. 

 

    ABGB upravuje zrušení posledního pořízení v ustanoveních § 713 - 726, která 

stanovují, že testament lze zrušit pořízením pozdější závěti, jejím vyzvednutím z úřední 

úschovy či výslovným odvoláním nebo odvoláním mlčky. ABGB upravuje všechny 

instituty takřka shodně s OZ čili nepovažuji za nutné zde problematiku zrušení testamentu 

dále uvádět.282, 283  

                                                 
vydědění,, Zůstavitelka, chtěla-li předchozí závěť ve vztahu k závětnímu dědici zrušit, měla tak výslovným 

prohlášením učinit, což neudělala. Nejvyšší soud dal dědici za pravdu a mimo jiné určil, že dědic může uplatnit  

své dědické právo ze závěti z roku 1986.  
281 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012, ze dne 29.08.2013, www.nsoud.cz 
282 Srov. § 713 - 726, ABGB 
283 K problematice odvolání testamentu  se vyjádřil Vrchní zemský soud (OLG), který řešil žádost neteře a synovce zůstavitelky 

o revizi soudního rozhodnutí soudu prvního stupně, který ve svém rozsudku konstatoval, že výše jmenovaní mají nárok jen na 

zákonný dědický podíl z pozůstalosti a nikoliv na podíl, který určovala, dle soudu prvního stupně, odvolaná závěť. Šlo o to, že 

zůstavitel napsal v roce 1965 závěť, ve které uvedl, že je jeho výslovnou vůlí, aby po něm veškerý majetek zdědila jeho 

snoubenka, popř. její dědicové - neteř a synovec. Později snoubenci uzavřeli manželství a už jako manželé sepsali dne 

22.3.1984 společný testament, ve kterém se vzájemně povolali k dědictví, a kterým byly zrušeny všechny ostatní dříve pořízené 

závěti. V testamentu bylo dále uvedeno, že pokud pozůstalý manžel dědictví odmítne, přechází pozůstalost na jeho dědice, 

přesněji na neteř a synovce zůstavitelky. Po smrti manželky odvolal pozůstalý manžel kodicilem sepsaným jeho vlastní rukou 

společný testament z 22.3.1984. Dne 5.3.1985 zůstavitel zemřel. Dědicové (neteř a synovec zesnulé manželky) se po jeho smrti 

domáhali určení dědických podílů z testamentu, jenž byl sepsán v roce 1965. Soud prvního stupně požadavek dědiců odmítl s 

tím, že zůstavitel své závěti odvolal jiným testamentem, resp. kodicilem. Dědicové podali žádost o revizi soudního rozhodnutí 

k Vrchnímu zemskému soudu (OLG), který požadavek dědiců odmítl s tímto konstatováním: ,,Zůstavitel odvoláním testamentu 

z 22.3.1984 nemohl mít v úmyslu znovuoživení testamentu z roku 1965. Oba tyto testamenty, přesněji testament z roku 1965 a 

1984 nelze považovat za nic jiného, než-li za dva kdykoliv odvolatelné projevy vůle zůstavitele. Jiná situace by nastala, pokud 

by zůstavitel sepsal dědickou smlouvu, která vyžaduje notářský zápis a konsenzus druhé smluvní strany. V tomto případě se 

však o dědickou smlouvu nejedná, nýbrž se jedná o poslední vůli zůstavitele, která byla řádně sepsána a podepsána. Testament 

z roku 1965 byl osobně zůstavitelem sepsán a podepsán, přičemž k jeho odvolání došlo až sepsáním nového testamentu 

22.3.1984. Tento testament byl sepsán na psacím stroji za přítomnosti tří svědků čili byla zde dodržena zákonná forma pro 

sepsání závěti jinak než vlastní rukou. Po smrti manželky zůstavitele, byl testament zůstavitelem odvolán a to tím, že zůstavitel 

sepsal za přítomnosti tří svědků testamentární kodicil, který rušil závěť předchozí“, uvedl soud. Odvolací soud mimo jiné dále 

konstatoval, že dědicové mají tímto nárok jen na zákonný dědický podíl, jelikož testament sepsaný v jejich prospěch nalezen 
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   BGB upravuje odvolání testamentu v ustanoveních § 2253 - 2258, přičemž způsoby jsou 

stejné jako v OZ a ABGB, resp. pořízením pozdějšího testamentu, zničením, změnou a 

vyzvednutím testamentu z úřední úschovy.284 

 

    ZGB řeší odvolání testamentu v článcích 509 - 511, kde úprava je dle množství článků velmi 

sporadická, přičemž způsoby jejího zrušení jsou stejné jako v ostatních právních řádech.285 

 

Komparace zrušení, změny a odvolání testamentu 

 

    Podle OZ má zůstavitel právo závěť kdykoliv zrušit tím, že ji odvolá popř. pořídí závěť 

pozdější v rozsahu, v jakém vedle ní nemůže obstát závěť dřívější. V rakouském ABGB se 

nachází podobné ustanovení jen s tím rozdílem, že zůstavitel může určit, že vedle závěti 

pozdější má také platit závěť dřívější. V německém BGB je pouze stanoveno, že dřívější 

testament je možné nahradit testamentem pozdějším. ZGB stanovuje, že je-li vyhotoven nový 

testament, tak starý přestává platit, nejednalo-li se o jeho pouhé doplnění. Dle OZ lze odvolat 

závěť způsobem předepsaným pro její vyhotovení, což platí i pro ostatní zde uvedené právní 

řády. Způsoby odvolání testamentu jsou rovněž ve všech zde uvedených právních úpravách v 

podstatě shodné (výslovné odvolání testamentu, popř. mlčky, vyzvednutí z notářské úschovy, 

atp.). Závěrem lze říci, že problematika odvolání testamentu je v uvedených právních řádech v 

zásadě shodná. 

 

2.8 Interpretace testamentu 

 

    Jak již bylo výše mnohokrát zmíněno, je závěť projevem svobodné vůle zůstavitele, který je 

třeba respektovat. Mnohdy se stane, že vyjádřená myšlenka v ní bývá nejasná a spíše inklinuje 

k nepochopení, což může v důsledku vést až k její neplatnosti. OZ v § 574 stanoví, že na právní 

jednání se má spíše hledět jako na platné než jako na neplatné, což považuji za velice důležité 

ustanovení, které dle mého napomáhá vyvinout větší úsilí při výkladu závěti a k naplnění vůle 

zůstavitele. Výše uvedené je podpořeno rovněž dalšími ustanoveními v OZ, přesněji 

                                                 
nebyl. Rozsudek Vrchního zemského soudu ve Vídni, (OGH), Geschäftszahl 5Ob644/88, Entscheidungsdatum 24.01.1989, 

www.justiz.nrw 
284 Srov. § 2253 - 2258, BGB 
285 Srov. Art. 509 - 511, ZGB 
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ustanovením § 1494 odst. 2, které stanovuje, že závěť je nutné  interpretovat tak, aby bylo co 

nejvíce vyhověno vůli zůstavitele, přičemž slova obsažená v testamentu se vykládají dle jejich 

obvyklého významu.286  

    Výklad testamentu je tedy nutné přizpůsobit konkrétním vlastnostem a způsobům 

vyjadřování dané osoby. Je velice časté, že dochází k používání slov, které jsou mimo rodinu a 

přátele zůstavitele zcela neznámé. příp. velmi archaické. I v této situaci je třeba vyvinout úsilí 

k objasnění vůle zůstavitele, resp. k osvětlení toho, co chtěl zůstavitele svou závětí sdělit. V 

opačném případě hrozí, že bude uplatněna zákonná dědická posloupnost, což ostatně bude platit 

také tehdy, nebyl-li v testamentu uveden dědic, jenž má dědit, nebo byl-li uveden, ale je již 

mrtev. Při výkladu závěti je ovšem žádoucí nepodlehnout tlaku dědiců, kteří by mohli ozřejmit 

význam nejasných slov a větných spojení ve svůj prospěch, což by mělo být spíše signálem pro 

zůstavitele, který by měl svou poslední vůli formulovat co nejasněji i přesto, že je pod vlivem 

emocí, příp. strachu z nedostatku času.287  

    

    ABGB řeší výklad poslední vůle zůstavitele v ustanoveních § 553, 585, 681 a 683. 

V uvedených ustanoveních je shodně s OZ stanoveno, že slova použitá v testamentu se 

vykládají dle jejich obvyklého významu, kromě slov, které si zůstavitel navykl používat 

v jiném slova smyslu. § 553 dále uvádí, že podstatné je zachovat vůli zůstavitele, která 

                                                 
286 Srov. §§ 555, 556,574 a 1494 odst. 2, OZ 
287 Nepochopení poslední vůle z důvodu jejího matoucího a nesrozumitelného obsahu řešil Nejvyšší soud, ke kterému se 

odvolal žalobce P.U. s požadavkem na určení dědického práva. Žalobce uváděl, že je dědicem ze závěti, pořízené dne 

11.03.2011 zůstavitelem, který o pár měsíců později zemřel. Zmíněný zůstavitel pořídil dvě holografní závěti, ve kterých bylo 

stanoveno následující: ,,Po mé smrti jenom barák L.L., dále L. jedna polovina“, a na druhé závěti (vepsáno do listu vlastnictví) 

,,Po mé smrti vše P.U.“ a připojený podpis s konstatováním, že P.U. je univerzálním dědicem ze závěti, pořízené dne 

11.03.2011. Okresní soud žalobu žalobce  zamítl a uvedl, že není jasné, jaká byla skutečná vůle zůstavitele, jelikož je závěť 

nesrozumitelná, což činí daný projev neplatným, a dále konstatoval, že obě holografní závěti (závěť a text na listu vlastnictví) 

vedle sebe nemohou jednoznačně obstát, jelikož jsou ve vzájemném rozporu, což kromě nedokonalého jazykového vyjádření 

vyvolává jednoznačnou pochybnost o určitosti a srozumitelnosti listiny, na níž je postaven nárok žalobce tohoto řízení. Žalobce 

se odvolal ke Krajskému soudu, který uvedený rozsudek zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení. Poté Okresní soud znovu rozhodl 

v neprospěch žalobce s tím, že doplnil své konstatování o další poznatky, resp. že oba písemné texty (holografní závěti) působí 

zcela nesouvisle, že v obou písemných projevech absentuje sloveso, kterým by zůstavitele vyjadřoval svůj opravdový záměr. 

Žalobce se opět odvolal ke KS a ten potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Na základě výše uvedeného se žalobce rozhodl 

podat dovolání k NS, jenž mimo jiné konstatoval následující: ,,Obsah závěti je možné vyložit nejen výkladem jazykovým, nýbrž 

i výkladem logickým a systematickým. Zůstavitel chtěl, aby žalobce zdědil vše, v závěti myšleno ,,všechny nemovitosti“, ale ne 

všechen majetek čili NS se neztotožňuje s požadavkem žalobce ne celé dědictví, nýbrž pouze na uvedené nemovitosti, a také se 

neztotožňuje s názorem Okresního a Krajského soudu v právním posouzení dané věci“, uvedl Nejvyšší soud a věc vrátil k 

dalšímu šetření. Uvedený judikát sice nepotvrdil žalobcův nárok na celé dědictví, ale z části mu vyhověl. Řešený případ  je 

názorným příkladem situace, která může nastat v případě, kdy poslední pořízení zůstavitele bude nečitelné, nesrozumitelné, 

popř. smysl nedávající. 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2094/2015, ze dne 20.10.2015, www.ns.cz 
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však z jeho pořízení musí být přinejmenším zřetelná. 288 Vrchní zemský soud (OLG) ve 

svém rozsudku mimo jiné konstatoval, že při výkladu projevu poslední vůle zůstavitele 

je nutné ze všeho nejdříve pochopit smysl slov v jejich obvyklém významu. Závěť musí 

být vyložena co nejblíže vůli zůstavitele, bez ohledu na vůli stran povolaných k dědictví. 

,,Koneckonců je nutné poslední pořízení pochopit tak, aby řízení odpovídalo právním 

zvyklostem, přičemž se musí zohlednit okolnosti, za kterých byla poslední vůle 

koncipována“, konstatoval Vrchní zemský soud.289  

    Dle rakouské výkladové teorie  existuje kromě obecného výkladu, vedoucího ke 

zjištění smyslu slov a vět v testamentu, ještě tzv. hypotetický výklad, který lze použít v 

situaci, kdy zůstavitel změnil obsah testamentu nesrozumitelným způsobem, přičemž 

jsou však známy okolnosti, za kterých testament vznikal.290  

    

    BGB upravuje výklad poslední vůle zůstavitele v ustanoveních § 133, 2066 - 2076 a 2084. 

Dle uvedených ustanovení  je prohlášení poslední vůle především o výkladu zůstavitelova 

úmyslu, jak s majetkem a jinými záležitostmi po jeho smrti naložit. Výkladem poslední vůle je 

tedy zjišťována skutečná vůle zůstavitele s přihlédnutím k  významu slov a jejich smyslu. 

Německá právní teorie rovněž jako ABGB pracuje s tzv. výkladovou teorií 

(Andeutungstheorie)291 BGB v ustanovení § 2084 stanovuje, že je -li možné závěť vyložit 

několika způsoby, upřednostní se výklad ten, jenž je pro danou závěť ve vztahu k zůstaviteli 

nejvýhodnější.292  

     Problematikou výkladu poslední vůle zůstavitele se rovněž zabýval Vrchní zemský soud v 

Hammu, který ve svém rozsudku uvedl, že jedním z rozhodujících faktorů pro výklad závěť je 

dostatečná znalost zůstavitele, přesněji jeho návyků, mluvy a charakterových vlastností, a 

především znalost okolností, za kterých byla závěť koncipována. 293 BGB ve svém § 133 dále  

                                                 
288 Srov. § 553, DORLAT, W.,Taschen-Kodex ABGB 2017, 21. Auflage, Stand: 1.1.2017, Verlag: LexisNexis, ISBN: 978-3-

7007-6576-9, Str. 153 
289 Rozhodnutí Vrchního zemského soudu (OGH) ve Vídni, Geschäftszahl RS0017915, Entscheidungsdatum 09.03.1983, 

www.risk.bka.at 
290 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2. Str. 57 - 58 
291 BROX, H., a WALKER, D., Erbrecht, 24. Auflage, Verlag Franz Vahlen München 2010, ISBN 978 3 8006 4149 9, Str. 

119 - 122 
292 Srov. § 2084, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Deutscher Anwaltverlag Bonn, ISBN 3-89836-328-7, Str. 402 
293 Rozhodnutí Vrchního zemského soudu (OLG) Hamm, Az. ECLI:DE:OLGHAM:2010:1207.I15WX44.10.00, Beschluß 

vom 07.12.2010, www.justiz.nrw/ 
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stanoví, že při výkladu závěti se nezjišťuje smysl doslovného textu, nýbrž skutečná vůle 

zůstavitele.294  

    Další výkladová pravidla jsou obsažena v §§ 2066 - 2076 BGB, přesněji je zde stanoveno, 

že např.obmyslel-li zůstavitel ve své poslední vůli zákonné dědice bez bližšího určení, tak se 

má za to, že se jedná o odkaz na zákonnou dědickou posloupnost, což platí i pro jeho příbuzné, 

děti a potomky. Zůstavitel může rovněž ve své závěti pamatovat na chudé, což bude v důsledku 

znamenat, že odkázal majetek obci, kde měl své poslední bydliště.295 

     

    ZGB na rozdíl od OZ, ABGB a BGB výkladová pravidla neuvádí. Lze je ovšem dovodit z 

právní teorie a z judikatury. Prof. Eitel uvádí, že výklad projevu poslední vůle se zakládá na 

tzv. principu vůle (Willensprinzip) a principu důvěry (Vertrauensprinzip), přičemž princip vůle 

vyjadřuje to, co chtěl zůstavitel poslední vůlí sdělit a princip důvěry znamená, že adresát tomuto 

sdělení může a v konečném důsledku musí rozumět.296 

 

Komparace interpretace testamentu v jednotlivých právních řádech 

 

    OZ používá k výkladu poslední vůle ustanovení o právním jednání, jež jsou obsažená v §  

555, 556, 574 a  ustanovení §1492 odst. 2, ve kterém se uvádí, že závěť je nutné  interpretovat 

tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele, přičemž slova obsažená v testamentu se 

vykládají dle jejich obvyklého významu. Se shodným výkladem pracuje jak ABGB v 

ustanoveních §  553, 585, 681 a 683, tak BGB v ustanoveních § 133, 2066 - 2076 a 2084 čili 

lze říci, že úprava je velmi podobná. Jinak je tomu však u ZGB, který konkrétní ustanovení 

upravující problematiku výkladu závěti neobsahuje. Osobně se domnívám, že úprava je v OZ, 

ABGB a BGB řešena lépe nežli v ZGB, který se dle všeho spíše spoléhá na judikaturu a právní 

teorii. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
294 Srov. § 133, BGB 
295 Srov. §§ 2066 - 2076 BGB 
296 EITEL, P., Grundlagen des Erbrechts, www.swissconsultants.ch 

http://www.swissconsultants.ch/
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3. Vykonavatel závěti a správce pozůstalosti 

 

    Funkce vykonavatele závěti je upravena v OZ v ustanoveních § 1553 - 1555, kde její 

podstatou je zajištění naplnění vůle zůstavitele přesně tak, jak bylo v závěti určeno. Je nutné 

uvést, že právo povolat vykonavatele závěti náleží pouze zůstaviteli čili není možné ho povolat 

soudem a ani samotnými dědici. Zůstavitel rovněž určuje konkrétní osobu vykonavatele čili 

může povolat kohokoliv, kdo disponuje právní subjektivitou a je ochoten tuto funkci přijmout, 

a dále určuje výši a způsob jeho odměňování. 297 Osobně se domnívám, že nejvhodnější osobou 

pro tuto funkci je díky svým znalostem a nestrannosti osoba notáře, příp. advokáta. Je obtížné 

si představit, že vykonavatelem závěti bude někdo z okruhu dědiců, což by byl dle mého typický 

příklad střetu zájmů čili lze jen doporučit z důvodu předcházení sporů povolat nestranného 

profesionála.  

    Po ustanovení do funkce je vykonavatel soudem vyrozuměn o právech a povinnostech, 

vyplývajících ze závěti. Ke zmiňovaným právům patří zejména hájit platnost závěti před 

soudem, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a spravovat pozůstalost, nebyl-li 

povolán správce pozůstalosti. Co se povinností týká, tak zde bych uvedl především řádnou péči 

o svěřené hodnoty a rozdělení pozůstalosti přesně tak, jak zůstavitel uvedl v závěti. Po rozdělení 

majetkové podstaty tedy funkce vykonavatele končí. Skončit může i dříve v případě úmrtí 

vykonavatele, nebo jeho odstoupením, příp. byl-li pro ztrátu způsobilosti soudem odvolán.298 

    Podívejme se dále na funkci správce pozůstalosti, která je upravena v ustanoveních § 1556 - 

1560. Uvedená funkce spočívá především v péči o pozůstalost jako takovou, přesněji v evidenci 

movitého a nemovitého majetku a zajištění hospodárného zacházení se svěřenými hodnotami. 

K povolání správce je oprávněn zůstavitel, případně soud, je-li k tomu vážný důvod, např. 

dědicové nemohou řádně spravovat pozůstalost, nebo osoby dědiců nejsou známy. Dále 

povolává správce soud v případech, kdy je nutné vyhotovit seznam pozůstalostního majetku, 

nebo z důvodu neschopnosti dědiců najít mezi sebou konsenzus při výkonu práv spojených s 

podílem v obchodní korporaci.299 Z uvedeného vyplývá, že pozůstalost mohou spravovat i sami 

dědicové, což bude pravděpodobně ve většině případů. 

    Co se formy týká, tak k povolání správce je nutná veřejná listina s uvedením rozsahu práv a 

                                                 
297 Srov. § 1553 - 1555, OZ 
298 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, . Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 72 - 73 
299 Str. 72 - 73, tamtéž 
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povinností s tím, že se správce funkce ujímá v okamžiku, kdy se o svém ustanovení dozví, 

přičemž listiny o povolání se evidují v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Správců lze 

povolat více s tím, že zůstavitel nebo soud určí jejich kompetence a rozsah správy tak, aby 

nedocházelo ke vzájemným sporům. Funkce správce pozůstalosti zaniká v okamžiku rozdělení 

majetku mezi dědice, odstoupením, případně soudním odvoláním pro nekompetentnost.300  

 

    ABGB upravuje vykonavatele závěti v ustanoveních § 816 - 817 a povolání správce 

pozůstalosti v ustanovení § 810, odst. 1- 3. Zůstavitel může tedy k výkonu své poslední vůle 

jmenovat vykonavatele závěti (Testamentvollstrecker), jehož kompetence jsou podobné jako v 

OZ čili rozdělení pozůstalosti přesně tak, jak zůstavitel v závěti určil. Vykonavatel může tuto 

činnost vykonat osobně, příp. může pověřit samotné dědice, přičemž veškeré jejich úkony 

budou podléhat jeho dozoru.301 

K dozoru je vykonavatel podobně jako v OZ nadán právy umožňujícímu neomezeně jednat s 

dědici, dále s dlužníky zůstavitele, věřiteli, notáři a soudy. Pověření vykonavatele závěti končí 

projednáním poslední vůle zůstavitele nebo konkrétní časovou lhůtou, odstoupením, příp. 

ztrátou způsobilosti. 302 Dle soudní judikatury nemusí dědicové s osobou vykonavatele 

souhlasit, přičemž mohou proti jeho jmenování vznést námitku, příp. odvolání k 

pozůstalostnímu soudu, což může učinit i pozůstalostní soud dojde-li k závěru, že aktivity 

vykonavatele závěti jsou v rozporu se zůstavitelovou vůlí.303 Dle všeho musí soud ovšem 

rozlišit dobrý úmysl dědiců od příp. záměru. Při značném majetku může být i patrná snaha 

dědiců o ovlivnění vykonavatele čili vše je dle mého na uvážení soudu.    

    Další osobou, která má v kompetenci evidenci a správu majetku je správce pozůstalosti 

(Verlasschenschaftsverwalter), kterého může v závěti povolat. zůstavitel nebo soud, příp. 

mohou jeho povolání vyžadovat u pozůstalostního soudu samotní dědicové. Mezi úkoly správce 

pozůstalosti patří zejména inventarizace majetku, kontrola jeho stavu a event. úkony vedoucí k 

navrácení majetku do podstaty.304 Rozsah jeho práv a povinností je podobný s ustanoveními v 

OZ čili nepovažuji za nutné je dále uvádět. 

                                                 
300 SCHELLEOVÁ, I., a SCHELLE, K., Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: Linde Praha, 2012. 

Monografie. ISBN 978-80-7201-931-1, Str. 64 - 65 
301 Srov. § 816, ABGB 
302 ECCHER, B., Bürgerliches Recht, Band VI: Erbrecht, 4.,aktualizované vydání, Springer WienNew York, 2010. ISBN 978-

3 -211-99438-2. Str. 88 - 90 
303 Rozhodnutí Nejvyššího soudu (OGH) ve Vídni, Geschäftszahl 1Ob3/13t, Entscheidungsdatum 

14.03.2013,www.ris.bka.gv.at 
304KODEK, G., SCHWIMANN, M., ABGB Praxiskommentar, 4. Auflage, Verlag: LexisNexis 01.11.2011, ISBN: 978-3-7007-

4939-4, Str. 298 

http://www.ris.bka.gv.at/
https://shop.lexisnexis.at/catalogsearch/result/?q=Kodek+Georg+E.
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    BGB upravuje vykonavatele závěti v ustanoveních § 2197 - 2228, kde je stanoveno, že 

zůstavitel  může povolat k výkonu své poslední vůle jednoho či více vykonavatelů závěti 

(Testamentvollstrecker). Zůstavitel má rovněž možnost určit třetí osobu, např. soud, která po 

jeho smrti vykonavatele závěti zajistí. Do uvedené funkce je vykonavatel jmenován soudem s 

tím, že fyzická osoba má možnost tuto funkci přijmout, příp. odmítnout. K funkci vykonavatele 

se váží rovněž jako v OZ a ABGB práva a povinnosti. Je nutné uvést, že kromě výkonu závěti 

má dle BGB vykonavatel rovněž povinnost pozůstalost až do jejího rozdělení spravovat čili 

přebírá kompetence správce pozůstalosti. Uvedené platí jen v tom případě, pokud správce nebyl 

jmenován.305   

    Co se délky funkce vykonavatele závěti týká, tak dle ustanovení § 2209 a 2210 BGB může 

zůstavitel povolat vykonavatele závěti k dlouhodobé činnosti, která může trvat i přes třicet let, 

příp. i do konce života dědiců. Brox uvádí, že v praxi je nejdůležitější 

Abwicklungsvollstreckung a Dauervollstreckung čili krátkodobá správa pozůstalosti, kdy je 

pozůstalost relativně rychle rozdělena přesně tak, jak si zůstavitel přál a dlouhodobá správa 

pozůstalosti, kdy je nutné napřed věci z pozůstalosti zhodnotit, a až poté výnosy mezi dědice 

přerozdělit.306  Výsledky fungování vykonavatele jsou v průběhu celé činnosti předkládány 

soudu a dědicům. Zánik funkce vykonavatele je rovněž shodný s OZ a ABGB  čili funkce 

zaniká smrtí, odvoláním, zproštěním nebo vykonáním úkolů jimiž byl pověřen.307 V případě, 

že vykonavatel závěti zemře aniž by byla pozůstalost rozdělena, pozůstalostní soud jmenuje 

vykonavatele nového.308 

    Správa pozůstalosti je v BGB upravena v ustanoveních § 1960, 1961, 1981 - 1988.  Zde BGB 

rozlišuje dva pojmy, a to Nachlasspflegschaft a Nachlassverwaltung. Nachlasspflegschaft, tedy 

opatrovnictví pozůstalosti, se uplatní v případě, že nejsou známi konkrétní dědicové a 

Nachlasswerwaltung se použije tehdy, není-li znám konkrétní rozsah majetku. O správu 

pozůstalosti (Nachlassverwaltung) může u pozůstalostního soudu požádat soud,  dědic, příp. 

věřitel zůstavitele. K jejímu výkonu je oprávněn na základě jmenování soudu správce 

pozůstalosti (Nachlassverwalter), jehož úkolem je zjistit rozsah majetku a určení příp. závazků 

z něho plynoucích.309 

                                                 
305 Srov. § 2197 - 2208, BGB 
306 BROX, H., a WALKER, W., Erbrecht, 24. Auflage, Verlag Franz Vahlen München 2010, ISBN 978 3 8006 4149 9, Str. 

221 - 222 
307 Srov §§ 2197 - 2228, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Deutscher Anwaltverlag Bonn, ISBN 3-89836-328-7, Str.417 - 421 
308 Rozhodnutí Vrchního zemského soudu (OLG) Düsseldorf, A,z.:3 Wx 231/11, Beschluss vom 27.01.2012, www.justiz.nrw  
309 Srov. §§ 1960, 1961,1981, BGB, www.juris.de 

http://www.justiz.nrw/
http://www.juris.de/
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    Též v ZGB, přesněji dle článků 517 a 518 má zůstavitel právo povolat jednoho či více 

vykonavatelů poslední vůle (Willensvollstrecker), přičemž se jeho kompetence vztahují i na 

správu pozůstalosti. Samotný správce pozůstalosti (Erbschaftsverwalter) není v ZGB řešen 

komplexně, přesněji je zde pouze v několika článcích uvedeno, že může být pouze povolán, 

viz. článek 559 odst. 2 a 595 odst.1.310 

 

Komparace institutu vykonavatele závěti a správce pozůstalosti mezi NOZ, ABGB, BGB 

a ZGB. 

 

    Funkce vykonavatele závěti a správce pozůstalosti je v OZ řešena celkem v osmi §§, a to v 

§§ 1553 - 1560, jež mimo jiné stanovují, že zůstavitel může vykonavateli závěti určit rozsah 

jeho povinností a odměnu za vykonanou činnost. K výkonu své funkce je správce nadán právy 

a povinnostmi, mezi něž patří řádné splnění poslední vůle zůstavitele, hájení platnosti závěti 

před soudem, namítání  nezpůsobilosti dědice nebo odkazovníka aj. Nebyl-li povolán správce 

pozůstalosti, náleží výkon správy vykonavateli závěti. V rakouském ABGB je vykonavatel 

závěti na rozdíl od OZ řešen pouze ve dvou §§ a to v § 816 a 817. V § 816 je uvedeno, že 

zůstavitel může poslední vůlí  ustanovit vykonavatele závěti, který buďto přímo sám vykoná 

vůli zůstavitele anebo dohlédne na její vykonání ze strany dědiců.  Nebyl-li povolán 

vykonavatel závěti, mohou se dědicové obrátit na soud s žádostí o pomoc při naplňování vůle 

zůstavitele. Institut správce pozůstalosti je v ABGB řešen v §§ 810 - 812, přičemž správa je 

založena na tom, že správce povolává výhradně dědic, který se do rozhodnutí pozůstalostního 

soudu o pozůstalosti může nechat správcem pozůstalosti zastupovat. V OZ správce povolává 

zůstavitel, popř. soud - podstatný rozdíl oproti ABGB. V německém BGB je funkce 

vykonavatele závěti a správce pozůstalosti řešena v §§ 2197 - 2228 čili lze vypozorovat, že 

oproti OZ a ABGB je úprava velice rozsáhlá (celkem dvaatřicet §§). Vykonavatele, popř. 

několik vykonavatelů jmenuje stejně jako u OZ zůstavitel, který může pověřit k jeho ustanovení 

třetí osobu (např. soud). V BGB jsou dále řešeny instituty jako např. neplatnost povolání 

vykonavatele závěti, převzetí, popř. složení jeho funkce atp. Oprávnění a povinnosti 

vykonavatele závěti jsou však podobné jako v OZ a ABGB - netřeba je tedy uvádět.  

    ZGB řeší vykonavatele závěti a správce pozůstalosti v článcích 517, 518 a 554. Úprava je 

zde řešena velice jednoduše čili dle této úpravy může zůstavitel ustanovit jednoho nebo více 

                                                 
310 MARÍN, A., ZGB für den Alltag, Der Schweizerische Beobachter, Zürich 2007. ISBN 978 3 85569 369 6. Str.489 - 490 
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vykonavatelů závěti s tím, že funkce se musí ujmout nejpozději do  čtrnáct  dnů od oznámení 

ze strany pozůstalostního soudu. Dále je třeba rovněž uvést, že správce pozůstalosti není v ZGB 

řešen nijak komplexněji, resp. je zde pouze informace o tom, že úřad může povolat správce 

pozůstalosti, viz. články 517, 518 a 554.     

    Závěrem lze konstatovat, že nejobsáhlejší úpravu výkonu a správy dědictví nalezneme v 

BGB, jenž se od ostatních zde uvedených právních řádů liší zejména v množství upravovaných 

institutů a především důkladností, pamatující na rozličné situace.  
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4. Evidence právních jednání pro případ smrti 

 

    Na úvod je nutné uvést, že evidence právních jednání pro případ smrti je neveřejný seznam 

vedený Notářskou komorou ČR v elektronické podobě, do nějž se zapisují dálkovým přístupem 

právní jednání pro případ smrti čili závěti, dovětky, dědické smlouvy, prohlášení o vydědění, 

prohlášení o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost pozůstalosti nenabude, 

dále přikázání započtení dědického podílu, povolání správce pozůstalosti, smlouvy o zřeknutí 

se dědického práva aj. Do uvedené evidence se zapisují jak právní jednání sepsané formou 

notářského zápisu, tak listiny, které byly přijaty do notářské úschovy.311  

    Co se důvodu jejího zřízení týká, tak je Evidence vedena především pro potřeby řízení o 

pozůstalosti, dále pro potřeby výkonu správce pozůstalosti a vykonavatele závěti.312  

    Je důležité se dále zmínit o tom, jak vlastně evidence funguje čili notář, který pořízení pro 

případ smrti sepsal, příp. přijal do úschovy, zapíše do informačního systému veškeré potřebné 

údaje o pořizovateli poslední vůle, vč. označení listiny, na které je poslední vůle zaznamenána, 

dále uvede datum jejího pořízení a jméno notářské kanceláře, kterou zastupuje.313 

    Je třeba však říci, že evidence právních jednání pro případ smrti má i své limity, přesněji se 

jedná o to, že v registru lze dohledat pouze závěti sepsané českými notáři, resp. k informacím 

o závětích uložených u zahraničních notářů se český notář jen tak nedostane, což lze považovat 

v dnešní kosmopolitní Evropě ze poněkud problematické.314 

     

    Registr testamentů v Rakousku (Österreichische Zentrale Testamentregister),  spravuje 

notářská komora na adrese Landesgerichtsstraße 20, 1010 Wien. Mezi hlavní náplně Registru 

patří zejména vedení evidence soukromých a veřejných právních jednání pro případ smrti - 

testamenty, dědické smlouvy, listiny o vydědění a odvolání těchto listin, poslední vůle pořízené 

před soudem, dále odkazy a jiné listiny pořízené zůstavitelem pro případ smrti. Dle předpisů 

registru mohou záznamy provádět  jen osoby k tomu oprávněné, přesněji právníci, notáři, 

notářské a právnické komory.315 

    Dále je nutné se zmínit o pravidlech, které je nutné dodržet pro platnost zápisu do Registru. 

                                                 
311 Srov. §§ 35b a 35c, Zákon č. 358/1992 Sb., Notářský řád, redakční uzávěrka 6. 1. 2014, Nakladatelství Sagit 2014, ÚZ: 

úplné znění,  ISBN 978-80-7208-027-8, Str.191 
312 Srov. § 3, Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti. 
313 Srov. § 6, tramtéž  
314 KLEIN, Š., Evidence právních jednání pro případ smrti, AD Notam 2014, č. 5, Str. 16, Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 

2014 . ISSN 1211-0558. 
315 Richtlinien der Österreichischen Notariatskammer für das Österreichische Zentrale Testamentregister - ZTR 200 
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Předně de tedy uvádí jméno testátora, jeho adresa a event. titul, což rovněž platí i pro dědické 

smlouvy. U dědického podílu dědiců je uvedena jeho konkrétní výše a jméno dědice, jenž má 

podíl obdržet. Notář je povinen listinu připravenou k uložení opatřit registračním číslem, které 

slouží k jejímu snadnému vyhledání.316 

     

    Problematika centrálního registru testamentů (Zentral Testamentregister - ZTR) je v 

Německu upravena v Notářském řádu (Bundesnotarordnung - BNotO), kde jsou vymezeny 

kompetence notářů a postupy při registraci posledních pořízení do seznamu. Předmětem ZTR 

je tedy evidence a správa listin pořízených pro případ smrti a podávání relevantních informací 

o nich. V ZTR jsou vedeny úřední a notářské listiny, přesněji testamenty a dědické smlouvy, 

přičemž přístup do něj mají výhradně notáři.317  

 

   Ve Švýcarsku se o uchování pozůstalostních listin stará rovněž jako v Německu  ZTR čili 

Schweizerische Zentrale Testamentregister (švýcarská centrál registru testamentů). Jedná se o 

notářský svaz poskytující služby v oblasti uchovávání pozůstalostních listin (vlastnoručně 

psané testamenty, testamenty sepsané před notářem, dědické smlouvy, darování pro případ 

smrti, dovětky, odkazy a jiná pořízení pro případ smrti).318 Problematika ZTR a veškeré 

kompetence pověřených osob je upravena v notářském řádu (Notariatsverordnung). 

 

Komparace uvedených právních řádů 

 

   Centrální evidenci závětí spravuje v ČR Notářská komora, jejíž  funkcí je mimo jiné evidence 

právních jednáních pro případ smrti. Z Notářského řádu lze dovodit, že uvedené činnosti, jako 

je zápis, evidence a jiné administrativní úkony spojené s Evidencí právního jednání pro případ 

smrti  mají na starosti výhradně notáři, což rovněž platí pro Německo i Švýcarsko. Registr 

testamentů v Rakousku spravuje shodně Notářská komora s tím rozdílem, že přístup do něj a 

provádění úkonů mají kromě notářů, také i  právníci. 

 

 

 

 

                                                 
316 Tamtéž 
317 Srov. § 78d, Bundesnotarordnung - BNotO 
318 http://www.schweizernotare.ch 

http://www.schweizernotare.ch/
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5. Odmítnutí dědictví  

 

    OZ řeší odmítnutí dědictví v ustanoveních § 1485 - 1489. Samotný úkon lze charakterizovat 

jako jednostranné právním jednáním, které lze učinit po smrti zůstavitele, přičemž k jeho 

platnosti se vyžaduje výslovné prohlášení dědice vůči soudu o tom, že dědictví odmítá. 319 

Kondrová konstatuje, že k odmítnutí dědictví většinou dochází při samotném jednání, kde je 

vůle dědice zachycena do soudního protokolu, přičemž soud o právu odmítnout dědictví dědice 

informoval předem s poučením, o následcích tohoto právního jednání.320  

    Odmítnutí dědictví lze tedy charakterizovat jako neodvolatelné právní jednání, které lze 

učinit rovněž prostřednictvím zmocněnce. Subjektem odmítnutí dědictví je každý dědic, s 

výjimkou dědice smluvního, pokud je odmítnutí dědictví dědickou smlouvou vyloučeno. 

Soudní judikatura k odmítnutí dědictví uvádí, že počínáním, kterým dal dědic najevo, že 

dědictví odmítnout nechce, se rozumí takové chování, kterým se k zůstavitelově majetku nebo 

k jeho části chová jako vlastník nebo je nepochybné, že hodlá jako dědic vstoupit do 

zůstavitelových práv. O úmyslu vzdát se dědického podílu lze uvažovat také tehdy, zajímá-li 

se dědic o výši zůstavitelova majetku. 321 Lhůta stanovená pro odmítnutí dědictví je jeden měsíc 

ode dne, kdy soud vyrozuměl dědice o jeho právu dědictví odmítnout, nebo tři měsíce, pokud 

má dědic trvalé bydliště v zahraničí. Uvedené lhůty lze dle ustanovení § 1487 odst. 1 z vážných 

důvodů prodloužit.322 

    Je třeba dále říci, že pokud se dědic rozhodne dědictví odmítnout, tak ho odmítá jako celek. 

Dle ustanovení § 1489 odst. 1. nelze rovněž dědictví odmítnout s výhradou nebo podmínkou. 

Jiná situace nastane pokud je dědic dědicem nepominutelným, který odmítá dědictví s výhradou 

povinného dílu, byl-li zůstavitelem zcela nebo z části v posledním pořízení opominut. Právním 

důsledkem odmítnutí dědictví je ta skutečnost, že se na dědice hledí jako by dědictví nikdy 

nenabyl čili na jeho místo nastupují další osoby předpokládané zákonem (např. vnuci 

zůstavitele, příp. náhradníci atp.) Osud dědického podílu odmítnuvšího dědice závisí na více 

skutečnostech, jak uvádí Kondrová a to zejména na tom, zda-li byl dědic dědicem závětním či 

                                                 
319 Srov. §§ 1485 - 1489, OZ 
320 KONDROVÁ, M., Odmítnutí dědictví, AD Notam 2014, č. 1, Str. 5,  Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2014 . ISSN 1211-

0558. 
321 VRAJÍK, M., Judikatura Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 1. 

vyd. Olomouc: ANAG, ©2014. 851 s. Právo. ISBN 978-80-7263-846-8.Str.388 
322 Srov. § 1487, odst. 1, OZ 
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zákonným, na dědické třídě atp.323 

    

    ABGB upravuje odmítnutí dědictví (Erbausschlagung) v § 805 a 806 čili pouze ve dvou 

ustanoveních, která jsou pojata jen velmi obecně. Rovněž je nutné se zmínit o absenci časové 

lhůty pro odmítnutí dědictví, která je dle dostupné literatury a judikatury stanovena na šest 

týdnů.324  

 

     BGB  řeší odmítnutí dědictví (Erbausschlagung) v ustanoveních § 1942 - 1959. Dle těchto 

ustanovení může tedy dědic dědictví během šesti týdenní lhůty odmítnout, přičemž lze 

uvedenou lhůtu prodloužit v případě, že se bydliště dědice nachází v zahraničí. BGB dále 

taxativně vyjmenovává způsoby odmítnutí dědictví, což lze tedy učinit písemným prohlášením 

u pozůstalostního soudu, nebo předáním notářsky ověřeného dokumentu, a to buďto samotným 

dědicem, příp. zmocněncem. Okamžikem vzdání se dědického práva je dědický nápad 

(Erbfall). Dědic se může vzdát dědictví pouze jako celku, dále bezpodmínečně a bez určení 

konkrétní časové lhůty. Při kumulaci dědických titulů je možné se jednoho titulu vzdát ve 

prospěch druhého, přesněji je možné dědictví ze závěti odmítnout a přijmout ho ze zákona. 

BGB dále ve svém ustanovení § 1559 upravuje situaci, kdy dědic, který se vzdal dědictví, 

obhospodařoval společnosti, které byly do dědictví zahrnuty. Dědic, který se tedy dědictví 

vzdává je povinen pro tento případ určit z řad dalších dědiců osobu, která vedení těchto firem 

převezme.325 

 

     ZGB pojednává o vzdání se dědického práva v jednom článku, přesněji v článku 566. 

Dědictví se lze tedy vzdát  prohlášením u příslušného kantonálního soudu, což mohou učinit 

jak dědicové testamentární, tak dědicové intestátní, a to ve lhůtě tří měsíců. 326 Co se další 

úpravy týká, tak lze jen konstatovat, že způsob odmítnutí dědictví vč. právních dopadů je 

obdobný jako v OZ a BGB čili není nutné uvedenou problematiku dále reprodukovat. 

 

 

                                                 
323 KONDROVÁ, M., Odmítnutí dědictví, AD Notam 2014, č. 1, Str. 5,  Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2014 . ISSN 1211-

0558. 
324 KODEK, G, SCHWIMANN, M., ABGB Praxiskommentar, 4. Auflage, Verlag: LexisNexis 01.11.2011, ISBN: 978-3-

7007-4939-4, Str. 290 
325 Srov. §§ §§ 1942 - 1966, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Deutscher Anwaltverlag Bonn, ISBN 3-89836-328-7, Str. 383 - 385 
326 Srov. Art. 566, BÜCHLER, A.,Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 9 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag 2017, ISBN 978-

3-7190-3950-9, Str.160 

https://shop.lexisnexis.at/catalogsearch/result/?q=Kodek+Georg+E.
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Komparace mezi OZ, ABGB, BGB a ZGB 

 

    V OZ je pro platnost úkonu odmítnutí dědického práva stanovena podmínka, že musí být 

uskutečněn výslovným prohlášením u soudu a to nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce, počítané 

od okamžiku, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu dědictví odmítnout. Nachází-li se 

dědicovo bydliště v zahraničí a je -li to jeho jediné bydliště, prodlužuje se časový okamžik pro 

odmítnutí dědictví na tři  měsíce.  

    V ABGB je pojednáno o odmítnutí dědictví velmi omezeně s tím, že konkrétní lhůta pro 

odmítnutí není uvedena. Z judikatury a dostupné literatury lze však počítat s lhůtou šesti týdnů.     

    V BGB je lhůta pro odmítnutí dědictví  vymezena na 6 týdnů, resp. lze uplatnit i lhůtu delší, 

nachází-li se dědic v době dědického nápadu v zahraničí. 

    Dle ZGB lze odmítnout dědictví během tří měsíců od chvíle,  kdy se o něm dědicové 

dozvěděli čili lze říci, že švýcarské ZGB má lhůtu ze všech zde uvedených právních řádů 

nejdelší - tři měsíce. 
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6. Charakteristika nepominutelného dědice a jeho vyloučení z nároku na dědický podíl 

 

    OZ upravuje problematiku nepominutelného dědice v ustanoveních § 1642 - 1669, kde 

stanovuje, že nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, příp. jejich potomci, kterým se musí 

ze zákona dostat určitého podílu, přičemž je jeho výše závislá na počtu dědiců, kteří tvořili v 

době smrti zůstavitele první dědickou skupinu, a kterým by dědictví připadlo v případě 

nepořízení závěti.327 Nepominutelný dědic má ve vztahu k zůstaviteli významné postavení, 

které je umocněno i výší jeho dědického podílu, které se mu musí ze zákona dostat, bez ohledu 

na to, co je uvedeno v závěti, nebyl-li tento dědic právoplatně vyděděn. Lze říci, že 

nepominutelný dědic je věřitelem a má právo na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho 

povinného dílu, což bude platit jen v tom případě, byl-li nepominutelný dědic povolán k 

dědictví závětí, nikoli však zákonem.328   

    Podíváme-li se na samotný podíl nepominutelného dědice, tak jeho výše se rovná tři čtvrtiny 

jeho zákonného dědického podílu, nebo jednu čtvrtinu dosáhl-li zletilosti. Nejedená se ovšem 

o nárok na podíl z pozůstalosti, ale o částku v penězích, kterou mu musí závětní dědicové, příp. 

odkazovníci vyplatit. Mnohdy je samotná výplata pro dědice natolik nemožná, že se rozhodnou 

pozůstalost prodat, což bývá často i pod cenou. Pro tyto případy se doporučuje uzavřít s 

nepominutelným dědicem dohodu o vypořádání povinného dílu, která umožňuje všem stranám 

určitou variabilitu při stanovení způsobu vyrovnání a určení časového horizontu plnění. 

Podmínkou je ovšem schválení ze strany soudu a především vzájemný konsenzus obou stran, 

kterého mnohdy i s vypětím všech sil nelze dosáhnout.329  

    Nepominutelný dědic však nemusí mít o dědictví zájem čili má možnost se ho zříci, příp. 

vzdát. Jsou však situace, kdy nepominutelný dědic o dědictví zájem má, ale ztratil na něj nárok 

a to např. z důvodu ztráty dědické způsobilosti, příp. vydědění, které  lze charakterizovat jako 

vyloučení nepominutelného dědice z nároku na jeho dědický podíl, přičemž ho lze vyloučit 

zcela, příp. jen z části. Jak Klička uvádí, lze vydědit výhradně nepominutelné dědice čili děti 

zůstavitele, příp. jejich děti. 330 OZ vyjmenovává v ustanovení § 1646 odst. 1, písm. a) - d) 

důvody vydědění, mezi které tedy patří neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli v nouzi, 

                                                 
327 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn.21 Cdo 3977/210 (R 192013), ze dne 25.10.2012, www.ns.cz 
328 SVOBODA, J., a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 

978-80-7400-266-3. Str. 22 
329 Srov. §§ 1642 - 1645, OZ 
330 SVOBODA, J.,a KLIČKA, O., Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, Právní praxe. ISBN 978-

80-7400-266-3. Str. 3 
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neprojevování dostatečného zájmu o něj, dále odsouzení za tr. čin a pro vedení nezřízeného 

života. Rovněž lze nepominutelného dědice vydědit z důvodu zadlužení.  

    Zůstavitel má dle výše uvedeného mnoho způsobů, jak dědici odejmout, příp. zkrátit povinný 

díl, přičemž však bezdůvodné zkrácení povinného dílu je nepřípustné. Rovněž je nutné uvést, 

že vyděděný dědic má právo na nutnou výživu v situacích, kdy se sám o sebe nemůže starat a 

to např. ze zdravotních důvodů nebo z důvodu péče o nemocnou osobu atp.331  

Závěrem je nutné uvést, že dědic se stává opět dědicky způsobilý, pokud mu zůstavitel uvedené 

jednání odpustil anebo se dědic proti důvodům vydědění odvolal k soudu, který potvrdil jeho 

neoprávněnost.332,333 

 

    ABGB řeší nepominutelného dědice (Pflichtteilsberechtigte) v ustanoveních § 756 - 792. 

                                                 
331 Tamtéž 
332 Srov. §§ 1481 a 1482, odst. 1,2,zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014. 6 sv. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-369-2. Str. 24 - 33 
333 Jeden takový případ řešil Nejvyšší soud, kdy vyděděná dědička, podala žalobu na určení dědického práva k Okresnímu 

soudu z důvodu nesouhlasu s vyděděním ze strany zůstavitele (zůstavitel uváděl, že jeho dcera o něj nejevila dostatečný zájem, 

a že mu neposkytla potřebnou pomoc když ji potřeboval). Dědička v žalobě uvedla, že výše uvedené příčiny vydědění  jsou 

smyšlené, a tím pádem nepravdivé, a že zůstavitel po rozvodu rodičů o ni nejevil žádný zájem, neplatil soudem stanovené 

výživné, přičemž se její matka musela plateb domáhat exekučně. Dědička v dalším konstatovala, že přestože byl její styk se 

zůstavitelem soudně upraven, zůstavitel si jí nikdy nevyzvedl, a že to byl především on, kdo nevěnoval dceři ani tu nejmenší 

pozornost. Jediné co zůstavitele zajímalo, byla výše výživného. Dcera dále uvedla, že poslala zůstaviteli oznámení o svatbě,  

avšak zůstavitel na toto oznámení nereagoval. Dcera vždy zůstavitele pozdravila, došlo li k náhodnému setkání, ale on jí vždy 

ignoroval nebo přešel na druhý chodník. Zůstavitel se o dceru nijak nezajímal a nezajímal ho ani její zdravotní stav, narozeniny 

a svátky. Zůstavitel neměl nikdy potřebu se dceři o čemkoliv zmínit, natož o svém zdravotním stavu. Z uvedených faktů je 

zřejmé, že to byl právě zůstavitel, kdo neprojevil opravdový zájem, a právě proto se dcera zůstavitele odmítla ztotožnit s 

vyděděním.  Okresní soud však žalobu zamítl s odůvodněním, že styk zůstavitele a žalobkyně byl permanentně problematický 

již od útlého dětství žalobkyně, že „matka žalobkyně bránila zůstaviteli ve styku s dcerou, lépe řečeno ho všemožně 

komplikovala, za což byla ze strany soudu i pokutována“, že se zvýšením výživného zůstavitel souhlasil s podmínkou, že „o 

tuto úhradu požádá žalobkyně osobně“, přestože si zůstavitel byl vědom toho, že „matka žalobkyně silně narušila vztahy 

žalobkyně k němu“, byl ochoten „obdarovat žalobkyni o Vánocích a jiných významných dnech jen pod podmínkou, že si 

žalobkyně pro tyto dárky osobně přijde do jeho nové domácnosti atp. Žalobkyně se odvolala ke Krajskému soudu, který však 

rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a mimo jiné uvedl, že „žalobkyně měla reálnou možnost projevit opravdový zájem o 

zůstavitele“, neboť zůstavitele „potkávala ve městě nebo na hřbitově“ a „věděla, kde zůstavitel bydlí. Proti rozsudku odvolacího 

soudu podala žalobkyně dovolání k Nejvyššímu soudu, který mimo jiné uvedl následující:  ,,Dovolací soud proto nesouhlasí s 

názorem odvolacího soudu, že v projednávané věci „nebylo prokázáno, že by zůstavitel svým chováním znemožnil žalobkyni 

projevit vůči němu trvale opravdový zájem“, neboť právě naprosto pasivní (resp. ignorující) chování zůstavitele vůči žalobkyni 

v době před dosažením zletilosti žalobkyně a po dosažení její zletilosti až do smrti zůstavitele vyvolalo v žalobkyni oprávněný 

pocit, že neexistence vztahu k ní je mu zcela „lhostejná“, a že o příbuzenský vztah s ní nestojí. Pro právní posouzení věci je 

přitom nepodstatné, zda zůstavitel svému blízkému okolí dával najevo, že mu neexistence vztahu s žalobkyní vadí, rozhodující 

je pouze ta skutečnost, jak jeho vztah k ní důvodně (a oprávněně) vnímala žalobkyně. Za této situace je závěr odvolacího soudu 

(stejně jako soudu prvního stupně), že v daném případě žalobkyně měla reálnou možnost o zůstavitele projevit opravdový zájem 

a je dán důvod k vydědění žalobkyně podle ustanovení obč. zák., nesprávný, neboť je v rozporu s ustálenou judikaturou soudů. 

Nejvyšší soud České republiky změnil rozsudek odvolacího soudu a žalobkyni, přesněji její  žalobě na určení vyhověl a 

konstatoval, že je oprávněnou dědičkou po zůstaviteli. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn.21 Cdo 

4512/2014,ze dne 11.05.2015, www.ns.cz 
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Dle těchto ustanovení má po smrti zůstavitele nárok na povinný díl potomek zůstavitele, dále 

jeho manžel nebo registrovaný partner, přičemž jeho výše je min. jedna polovina z jeho 

zákonného dědického podílu. § 761 odst. 1 dále stanovuje podmínku, že dědický podíl 

nepominutelného dědice je splatný v penězích a povinnost jej splatit mají dědicové čili stejně 

jako v OZ je zde patrný vztah mezi věřitelem (nepominutelný dědic) a jeho dlužníky (ostatní 

dědicové). V ustanovení § 765 odst. 2 je pro nepominutelného dědice stanoveno určité omezení, 

resp. je-li povinný díl požadován v peněžní hotovosti, tak jej může nepominutelný dědic 

požadovat po ostatních dědicích nejdříve rok po smrti zůstavitele s tím, že jeho splatnost je 

max. pět let. Dědicové zde mají možnost podíl uhradit jednorázově či v pravidelných 

splátkách.334 

   Nepominutelný dědic může být dále ze svého nároku na povinný díl zůstavitelem vyloučen. 

V § 770 odst. 1 - 6 jsou taxativně vyjmenované důvody, které se shodují s úpravou v OZ čili 

uvádí se zde za tr. čin proti zůstaviteli, jeho manželovi, nebo registrovanému partnerovi, dále z 

důvodu bránění v uplatnění poslední vůle zůstavitelem, nebo za způsobení duševního utrpení, 

příp. jiného trestného jednání, za které hrozí trest odnětí svobody ve výši min. jednoho roku. 

Vyloučit nepominutelného dědice lze rovněž z dobrého úmyslu, což bývá uplatněno v situacích, 

kdy má nepominutelný dědic dluhy, příp. jiné problémy, přičemž uvolněný podíl obdrží jeho 

potomci. Zůstavitel může dále zmenšit dědicům jejich dědický podíl až na polovinu, pokud o 

něj nejevili dostatečný zájem, což ovšem neplatí za situace, kdy zůstavitel zájem dědiců 

neopětoval. Problematikou vydědění se rovněž zabýval  Rakouský vrchní soud (OLG), který 

ve svém rozsudku konstatoval, že důvodem k vydědění může být rovněž dědicem vedený 

amorální způsob života. Sodu dále uvedl, že důvodem k vydědění nemusí být nutně chování, 

za které by musel být dotyčný odsouzen, ale postačí však, pokud rodiče z dosavadního způsobu 

života usoudí, že život, jenž potomek vede, je nemravný. 335 

    Co se způsobu týká, tak zůstavitel může vyloučit nepominutelného dědice výslovně nebo 

mlčky, přičemž se však k bezdůvodnému vyloučení nepřihlíží. Vyloučenému dědici může být 

ze strany zůstavitele odpuštěno, příp. mu může být ponechaná část jeho podílu. I přes výše 

uvedené skutečnosti má však nepominutelný nárok v případě potřeby na nejnutnější 

zaopatření.336  

 

                                                 
334 Srov. § 756 - 768, ABGB 
335 Rozhodnutí Vrchního soudu ve Vídni OGH, RS0012849, Beschluß vom 22.06.1976, www.ris.bka.gv.at 
336 Srov. § 768 - 777, tamtéž 
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    BGB uvádí problematiku nepominutelného dědice v ustanoveních § 2303 - 2338, kde je v § 

2303 odst. 1. a 2. stanoveno, že nepominutelným dědicem je potomek zůstavitele a jeho manžel, 

kterým se musí dostat min. jedné poloviny ze zákonného dědického podílu. 337 Dle ustanovení 

§ 2309 rodiče zůstavitele a vzdálené potomky do skupiny nepominutelných dědiců řadit 

nelze.338  

    I v BGB lze nepominutelnému dědici jeho díl odejmout, což je možné v případě, že  

nepominutelný dědic usiloval o život zůstavitele, manžela, nebo jiného potomka, příp. osobě 

blízké, dále pokud se osoba nepominutelného dědice dopustila zločinu nebo úmyslného přečinu 

proti výše uvedeným osobám. Povinný díl lze rovněž odejmout nepominutelnému dědici z 

důvodu úmyslného neplnění vyživovací povinnosti vůči zůstaviteli. Uvedené platí rovněž v 

případech, kdy byl potomek zůstavitele z důvodu spáchání tr. činu proti zůstaviteli umístěn do 

psychiatrické léčebny, příp. ústavu k odvykací léčbě, což se rovněž vztahuje na rodiče a 

manžela zůstavitele.339, 340 

    Je třeba však říci, že dědic nemusí z důvody vydědění ze strany zůstavitele souhlasit a má 

právo uplatnit námitku, příp. projev poslední vůle popřít, přičemž uplatnění námitek vůči závěti 

je přípustné jen do okamžiku dědického nápadu. Totéž platí i pro dědice následného, jenž může 

uplatnit námitku vydědění v okamžiku ujmutí se dědictví dědicem předním a to ve lhůtě 

jednoho roku, avšak max. nejpozději po uplynutí třiceti let. 341 

     

    ZGB upravuje nepominutelného dědice v článcích 470 - 480, mezi které řadí potomky 

                                                 
337 Srov. §§  2303-2338, Das Bürgerliche Gesetzbuch, Deutscher Anwaltverlag Bonn, ISBN 3-89836-328-7, Str. 

431 - 437 
338 Srov. § 2309, BGB 
339 Srov. § 2333, odst. 1 - 2, tamtéž 
340 Vrchní zemský soud (OLG) řešil případ požadavku syna zůstavitelky, aby soud zbavil jeho otce dědické způsobilosti z 

důvodu pokusu usmrcení zůstavitelky. Jednalo se o situaci, kdy zůstavitelka (matka žalobce) byla již delší dobu upoutána na 

lůžko ve vegetativním stavu. Otec žalobce se o svou ženu více jak 10 let náležitě staral a zabezpečoval jí veškerou potřebnou 

péči. Jednoho dne však ze zoufalství a ve zkratu přiškrtil své ženě hadičku s výživou, jenž byla zavedena zůstavitelce do 

žaludku, čehož si však záhy všiml nemocniční personál. Manžel zůstavitelky byl obviněn z pokusu vraždy, za což byl také 

odsouzen. Jeho syn na něj podal žalobu na zbavení dědického práva, resp. na omezení jeho dědické způsobilosti. Soud s 

návrhem nesouhlasil a konstatoval, že manžel zůstavitelky jednal pod silným tlakem způsobeným stresem a beznadějí, jenž 

pramenily ze špatného zdravotního stavu zůstavitelky, která bez ohledu na tento čin po měsíci zemřela. Dle konstatování lékařů 

byl zdravotní stav pacientky natolik vážný, že  v době spáchání uvedeného činu neskýtal naději na nějaké zlepšení. Manžel 

zůstavitelky chtěl sice ukončit její život, ale ne ze špatných, nýbrž z humánních důvodů. Soud se spíše přikláněl k variantě, 

kdy manžel chtěl své ženě - zůstavitelce ulehčit nesnesitelné dlouhodobé trápení, přičemž žalobce ve své žalobě tvrdil, že 

obžalovanému šlo jen o prospěch a peníze, což však soud odmítl s námitkou, že závěť byla již napsán před lety a uvedený čin 

ji nemohl nijak ovlivnit. Manžel zůstavitelky nakonec dědické způsobilosti zbaven nebyl. 

Rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Hammu OLG, AZ:2O417/12, BGH - AZ: IV ZA 15/14, ze dne 27.05.2013, 

www.justiz.nrw 
341 Srov. §§ 2339 - 2344, BGB,  BONEFELD, M., Erbrecht und Steuerecht, Zerb-Verlag 2000, ISBN: 3-935079-00-1, Str. 267 
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zůstavitele, rodiče, partnera a registrovaného partnera. Zůstavitel může svobodně pořídit o 

svém majetku vyjma podílů pro výše uvedené dědice, přičemž díl pro potomky činí tři čtvrtiny 

jejich zákonného dědického podílu, díl manžela/registrovaného partnera a rodičů činí jednu 

polovinu jejich zákonného dědického podílu.  Zůstavitel má možnost dále určit pro pozůstalého 

manžela užitky z majetku, jejichž výše může činit až jednu čtvrtinu pozůstalosti. V případě, že 

se pozůstalý manžel znovu ožení/vdá, přecházejí požitky zpět na dědické podíly. 342 

       Zůstavitel je rovněž oprávněn pořízením pro případ smrti odejmout dědici povinný díl z 

důvodu spáchání tr. činu proti němu, příp. osobám blízkým. Uvedené rovněž platí i ve stadiu 

pokusu. Dalším důvodem pro odnětí povinného dílu je hrubé zanedbání rodinných povinností, 

přičemž však  platnost úkonu vydědění je podmíněna důvodem, jenž musí být uveden v závěti. 

Je-li potomek zůstavitele zadlužen, přesněji je-li proti němu vedeno exekuční řízení, může na 

základě těchto skutečností zůstavitel převést dědický podíl na jeho děti.343 O dědické 

nezpůsobilosti pojednává ZGB celkem ve 2 článcích, ve kterých je mimo jiné uvedeno, že 

každý je schopen být dědicem a z pořízení pro případ smrti nabýt dědictví, není-li dle 

zákonného předpisu dědicky nezpůsobilý. Dědic nabývá opět dědickou způsobilost, rozhodl-li 

se zůstavitel dědici uvedené chování odpustit, příp. z důvodu rozsudku soudu o neplatnosti 

úkonu vydědění. Dědická nezpůsobilost se vztahuje pouze na nezpůsobilého dědice a nikoliv 

na jeho potomky, pro něž platí, že dědí tak, jako by se nezpůsobilý dědic dědického nápadu  

nedožil.344, 345 

 

Komparace charakteristiky nepominutelného dědice a jeho vydědění v uvedených 

právních řádech 

 

   Nepominutelným dědicem v OZ je pouze potomek zůstavitele, popř. potomek potomka, 

                                                 
342 Srov. Art 470 - 476, ZGB 
343 Srov. Art. 477 - 480, ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Stand am 1. Juli 2014) www.admin.ch 
344 Tamtéž 
345 Vrchní soud v Zürichu ve svém rozsudku uvedl následující: ,,Smyslem uvedení důvodů dědické nezpůsobilosti je ochrana 

zůstavitelovo vůle. Za dědicky nezpůsobilého může být prohlášen jen ten dědic, který nějakým způsobem konal proti 

zůstavitelově vůli, např. tím, že na něj vyvíjel nátlak, vyhrožoval mu, snažil se zůstavitele ovlivnit, a poskytl mu mylnou 

informaci při psaní závěti. Skutková podstata ovlivnění zůstavitele může být způsobena i nekonáním někým kdo konat měl“, 

uvedl ve svém rozsudku soud. Zůstavitelka uvedeného případu po sobě zanechala značný majetek, který odkázala v závěti 

svému právníkovi, jenž nebyl se zůstavitelkou nijak spřízněn. Dle jeho konstatování se z nich stali pouze přátelé. Jediným 

zákonným dědicem byl vzdálený příbuzný zůstavitelky, který z pozůstalosti obdržel formou odkazu jen zanedbatelnou část, 

což vnímal jako nespravedlnost a podal na zmíněného právníka zůstavitelky žalobu na určení dědické nezpůsobilosti. Soud 

žalobci vyhověl a v odůvodnění mimo jiné uvedl, že právník zůstavitelky záměrně navodil mezi ním a klientkou blízký vztah 

s úmyslem ovlivnit klientčin úsudek a přimět jí, aby poslední vůli napsala v jeho prospěch, což se mu také podařilo. 

Rozhodnutí Vrchního soudu OG Zürich, LB 120114-O/U.doc, Urteil vom 10. 12.2013, www.gerichte-zh.ch 

http://www.admin.ch/
http://www.gerichte-zh.ch/organisation/obergericht.html
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kterému se musí dostat min. tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a je -li zletilý, tak 

jednu čtvrtinu. Zkrátit povinný díl lze z důvodu nezpůsobilosti dědice, zřeknutí se dědického 

podílu, příp. vede-li dědic marnotratný život.  

    V ABGB má nárok na povinný díl nejen potomek zůstavitele, nýbrž i jeho manžel, popř. i 

registrovaný partner. Výše jeho povinného dědického dílu činí na rozdíl od OZ jednu polovinu. 

Je zde také uvedena pětiletá lhůta, ve které je nutné nepominutelnému dědici jeho podíl vyplatit.  

    V BGB je nepominutelným dědicem potomek zůstavitele, dále jeho manžel a rodiče, mající 

vždy nárok na min. jednu polovinu zákonného dědického podílu.  Obdaroval-li zůstavitel třetí 

osobu, má nepominutelný dědic právo požadovat doplnění svého zákonného dědického podílu 

o hodnotu daru, přičemž jeho hodnota se každým rokem krátí o deset procent. Uplynulo-li deset 

let od obdarování, ztrácí nepominutelný dědic nárok na doplnění svého dědického podílu.  

    ZGB  řadí rovněž mezi nepominutelné dědice potomka, rodiče a manžela/registrovaného 

partnera, přičemž výše jeho dědického podílu činí min. tři čtvrtiny  jeho zákonného dědického 

podílu. Povinný díl rodičů a manžela/registrovaného partnera je stanoven na jednu polovinu 

jejich zákonného dědického podílu. OZ dále snižuje dědický podíl pro zletilého potomka na 

jednu čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu. ABGB shodně jako BGB a ZGB počítá s 

manželem a rodiči jako nepominutelnými dědici, kde výše jejich dědického podílu činí jedna 

polovina jejich zákonného dědického podílu. Závěrem lze tedy konstatovat, že větší dědický 

podíl přiznává  dědicům OZ a ZGB, zato však vyjma OZ všechny ostatní právní řády řadí mezi 

nepominutelné dědice kromě potomka, také rodiče zůstavitele, dále jeho manžela, popř. 

registrovaného partnera. 

    O vydědění zákonného dědice pojednávají v OZ §§ 1646 - 1649, které stanovují, že mezi 

důvody k vydědění patří zejména  neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli v nouzi, 

neprojevování opravdového zájmu o něj, odsouzení pro tr. čin spáchaný za okolností svědčících 

o jeho zvrhlé povaze a vedení trvale nezřízeného života. Vyloučen z dědictví může být i  

marnotratný nebo zadlužený nepominutelný dědic, u něhož se lze domnívat, že pro své potomky 

nezachová povinný díl. 

    Rakouské ABGB uvádí podobné důvody dědické nezpůsobilosti jako OZ čili trestné jednání 

proti zůstaviteli, popř. jeho vůli anebo trestné jednání proti rodině a příbuzným v první linii, za 

které hrozí dědici více jak jeden rok vězení (OZ tr. sazbu neuvádí). Dědicky nezpůsobilý je dále 

dědic, jenž  zanedbával své povinnosti vůči svým rodičům.  

    K důvodům dědické nezpůsobilosti v BGB patří , stejně jako v ABGB, zločin proti 

zůstaviteli,  jeho manželovi/registrovanému partnerovi, potomku a zůstaviteli blízké osobě za 

nějž hrozí trest odnětí svobody min. jeden rok.  
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    Švýcarské ZGB se v dědické nezpůsobilosti a v důvodech vydědění shoduje s ostatními 

právními řády. Závěrem je nutné uvést, že uvedené právní řády se relativně v dané problematice 

shodují, přičemž ABGB, BGB a ZGB uvádějí jako nepominutelného dědice rovněž manžela a 

registrovaného partnera, což je podstatný rozdíl oproti OZ.   
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7. Závěrečné shrnutí výsledků komparace mezi OZ, ABGB, BGB a ZGB  

 

  V této závěrečné kapitole se pokusím shrnout své poznatky o problematice testamentárního 

dědického práva v jednotlivých právních řádech a poukázat na rozdíly, příp. shodu v řešených 

úpravách.  

        Hned v úvodu, přesněji v kapitole první, pojednávající o předpokladech dědické sukcese, 

lze s jistotou říci, že všechny zde řešené právní řády vycházejí ze stejné premisy čili smrt 

zůstavitele (Erbfall), existence dědictví (Verlassenschaft), právního důvodu dědění 

(Erbrechtstitel) - závěť, zákon, dědická smlouva a přítomnost způsobilého dědice 

(Erbfähigkeit), jenž se dožil dědického nápadu (Erbanfall). 

    V navazující podkapitole pojednávající o smrti zůstavitele již určité diference najít lze, 

přesněji  ve lhůtách (Fristen), ve kterých je možné prohlásit osobu za mrtvou. Při nezvěstnosti 

osoby pracuje OZ se lhůtou pěti a sedmi let a při události, při které byl ohrožen život většího 

počtu osob se lhůtou tříletou. Je nutné rovněž zdůraznit, že OZ jako jediné pamatuje na osobu 

nezletilou, kterou nelze prohlásit za mrtvou před uplynutím roku, v němž uběhne dvacet pět let 

od jejího narození. Uvedené ustanovení vnímám jako velmi potřebné a v komparovaných 

právních řádech ojedinělé. ABGB společně s BGB shodně stanovují při nezvěstnosti lhůtu 

desetiletou a ZGB pracuje s pětiletou lhůtou. Osobně se domnívám, že delší časový úsek řeší 

danou situaci pro ,,dospělého nezvěstného“ lépe, viz. ABGB, BGB a OZ u nezletilého. Na 

druhou stranu je nutné si však uvědomit, že desetiletá lhůta platící pro dospělého může zbytečně 

do dané problematiky vnášet právní nejistotu, a to např. v situaci, kdy je nezvěstný majitelem 

velkého souboru majetku, který je nutné spravovat nebo obchodní společnosti, jež bez řádného 

řízení jistě nemůže fungovat.   

    O význam pojmů jako je dědictví (Nachlass) nebo pozůstalost (Verlasschenschaft) lze jen 

říci, že OZ v ustanovení § 1475 odst. 2, a ABGB v § 531 je definují podobně, resp. že 

pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho 

osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. BGB se spokojí s 

konstatováním, že pozůstalost je majetek po zůstaviteli (Vermögen). viz. § 1922 odst. 1., což 

platí i pro ZGB - viz. např. Art. 484.     

   Práce dále pokračuje podkapitolou pojednávající o ležící pozůstalosti (ruhende Nachlass), k 

čemuž lze jen říci, že tento institut je typický už jen pro Rakousko, neboť ostatní země ho 

opustily nebo jej neznají. Uvedenou problematiku o ležící pozůstalosti upravuje ABGB  v 

ustanovení § 546. 

    Způsobilý dědic je téma další podkapitoly, kde je nutné uvést, že nároky na dědickou 
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způsobilost jsou ve všech řádech relativně shodné, přesněji, že mají svou objektivní a 

subjektivní stránku. Z ustanovení § 1479 OZ je patrné, že dědicky způsobilý je ten, kdo přežije 

zůstavitele, což shodně potvrzuje ABGB v § 536 a 538, BGB v § 1923 odst.1. a ZGB v Art. 

539 odst. 1., a Art. 542 odst. 1.,2. Konkrétní ustanovení o nasciturovi ve vztahu k dědickému 

právu v OZ však nenajdeme, ale lze vycházet z LZPS, Ústavy a např. ze zmiňovaného 

ustanovení § 1479. ABGB upřesňuje práva nascitura v § 22 s tím, že nenarozené dítě má nárok 

na právní ochranu. Zcela konkrétní úpravu nascitura však zmiňuje BGB v § 1923 odst. 2 a ZGB 

v Art. 544 odst. 1.    

    U pořizovací způsobilosti, tématem další kapitoly, lze vystopovat rozdíly mezi jednotlivými 

právními řády, přesněji v určení konkrétního věku, od kdy je možné právoplatně pořídit závěť. 

OZ v § 30 odst. 1 uvádí, že plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá 

dovršením osmnáctého roku věku. ABGB v § 21 odst. 2 konkretizuje, že neplnoleté osoby jsou 

osoby, které nedosáhly věku osmnácti let. V BGB se pořizovací způsobilost kryje s způsobilostí 

k právním úkonům čili dle § 104 odst. 1 mohou o svých záležitostech pořizovat osoby, které 

dosáhly věku sedmnácti let. V ustanovení § 2229 BGB se však hovoří o tom, že nezletilý nabývá 

pořizovací způsobilost dosažením věku šestnácti let čili úprava v § 21 odst. 2 a § 2229 se mi 

jeví jako nejednotná. ZGB v Art. 467 stanovuje, že plně pořídit může osoba, jež dosáhla věku 

osmnácti let. Zcela odlišná situace však panuje u privilegovaných závětí, kde se OZ spokojí s 

věkovou hranicí patnácti let, rakouská judikatura s věkem čtrnácti let, BGB s hranicí šestnácti 

let a ZGB osmnácti let čili je zde patrné, že nejliberálnější přístup k pořizovací způsobilosti 

mají v Rakousku s tím, že lze pořídit po dosažení věku čtrnácti let nejen u notáře,  nýbrž i před 

soudem, příp. pověřeným úředníkem. Před pověřeným úředníkem lze však rovněž pořídit i v 

Německu a Švýcarsku. V České republice lze pořídit za běžných situacích pouze před notářem 

(neplatí u privilegované formy závěti, o které se zmíním později).  

    Co se svědků závěti týká, tak OZ v § 1539 odst. 2. stanovuje, že svědkem nemůže být osoba 

nesvéprávná, což však neplatí při sepisování privilegované závěti, kde se OZ dle § 1548 odst.1. 

spokojí s osobou, jež dosáhla věku patnácti let, příp. s osobou ve svéprávnosti omezenou. 

Uvedené platí i pro ABGB, viz § 587. BGB stanovuje v § 2249, kdo svědkem být nemůže čili 

dle uvedeného je to osoba v testamentu obmyšlená, což platí i pro vykonavatele závěti, přičemž 

věková hranice dle zákona o listinách (Beurkundungsgesetz) je stanovena na osmnáct let. ZGB 

stanovuje rovněž věkovou hranici osmnácti let a vylučuje osoby nesvéprávné a dále osoby, 

které jsou ve střetu zájmů čili dědic, osoba blízká dědice atp. Dle výše uvedeného lze považovat 

úpravu v OZ za nejliberálnější, jež se spokojí s účastí u závěti pořízené s úlevami se svědkem, 

jenž dosáhl věku patnácti let nebo dokonce počítá s osobou částečně omezenou ve svéprávnosti, 
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uvědomující si vážnost situace. Oproti tomu ZGB konstatuje, že nemůže svědčit osoba, jež 

ztratila z důvodu rozsudku soudu svoji čest a právo.  

    Podívejme se konečně na hlavní téma této práce - závěť, přesněji závěť pořízenou soukromou 

listinou. OZ upravuje holografní testament v ust. § 1533, kde stanovuje, že k její platnosti je 

nutné její vlastnoruční sepsání beze svědků s připojeným podpisem. ABGB pojednává o 

holografním testamentu (privatschriftliches Testament) v § 578 a lze říci, že úprava je s OZ 

velmi podobná s tím, že ABGB navíc doporučuje uvedení místa a data její pořízení. BGB 

pojednává o uvedené problematice v § 2247 odst. 2 (eigenhändiges Testament), kde uvedení 

data a místa je na rozdíl od OZ a ABGB povinností. ZGB upravuje vlastnoruční pořízení 

(eigenhändige letzwillige Verfügung) v Art. 505 odst. 1, přičemž úprava je shodná s BGB čili 

uvedení data a místa pořízení závěti je rovněž povinností.  

    Zaměříme-li se na allografní testament, tak dle OZ § 1534 je možné závěť zkoncipovat jinak 

než vlastní rukou s tím, že je nutné jí zůstavitelem podepsat a před dvěma svědky prohlásit, že 

uvedená listina obsahuje jeho poslední vůli. U osoby nevidomé, popř. osoby se smyslovým 

postižením je dokonce nutná přítomnost svědků tří.  ABGB  připouští allografní testament 

pouze za přítomnosti tří svědků, kde na rozdíl od OZ, musí zůstavitel uvedenou listinu za jejich 

přítomnosti podepsat a připojit prohlášení, že listina obsahuje jeho poslední vůli. BGB a ZGB 

umožňují allografně pořídit pouze za přítomnosti notáře, soudce, příp. pověřeného úředníka čili 

allografní testament, tak jak ho známe z OZ a ABGB je v BGB a ZGB nepřípustný.  

    Další diference lze nalézt u závěti pořízené veřejnou listinou (öffentliches Testament). OZ 

upravuje uvedenou problematiku v ustanovení § 1537 a za pomoci ustanovení v Notářském 

řádu čili dle výše uvedeného je možné závěť ve formě veřejné listiny pořídit před notářem beze 

svědků nebo se dvěma svědky v případě, kdy zůstavitel neumí/nemůže číst nebo psát. Při 

smyslovém postižení zůstavitele vyžaduje zákon dokonce přítomnost svědků tří. Veřejně 

pořídit se dvěma svědky lze rovněž před  starostou obce nebo jeho zástupcem, dále u velitele 

vojenské jednotky, eventuálně kapitánem lodi nebo letadla. Dle ABGB lze pořídit veřejnou 

listinou dle § 581 (gerichtliche Verfügung) dvěma způsoby - buďto před soudem za přítomnosti 

soudce a zaměstnance soudu jako svědka anebo před dvěma notáři dle § 583 (notarielle 

Verfügung) nebo notářem a dvěma svědky. BGB dle § 2231 - 2232 rozlišuje tzv. řádné 

testamenty (ordentliche Testamente), kdy zůstavitel předá notáři předem připravený přepis 

testamentu a veřejné testamenty (öffentliche Testamente), kdy notář testament sepíše, přičemž  

jsou svědkové vyžadováni jen v tom případě, je-li osoba sepisující závěť smyslově postižena. 

ZGB dle Art. 499 vyžaduje u notářského zápisu  osobu notáře a dva svědky čili z výše 

uvedeného je patrné, že u veřejného testamentu sepsaného za běžných okolností lze beze 
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svědků pořídit jen dle OZ a BGB.  

    U závěti pořízené s úlevami (Nottestament), je dle § 1542 odst. 1 OZ nutná přítomnost tří 

svědků, kdy pouze dva svědkové jsou vyžadováni, jak jsem již zmínil výše, při zápisu před 

starostou obce - § 1543, velitelem letadla nebo velitelem vojenské jednotky - § 1544 odst.1, 

resp. § 1545 odst. 1. Platnost takovéto závěti je dva týdny a při ozbrojeném konfliktu tři měsíce. 

ABGB vyžaduje u Nottestamentů dle ustanovení § 584 odst. 1 - 2 účast dvou svědků s tříměsíční 

platností s tím, že po novele dědického práva již vojenské testamenty neupravuje, což platí i 

pro testament pořízený před starostou obce.  BGB v ustanovení § 2250 řeší testament pořízený 

na životu nebezpečném místě za přítomnosti tří svědků, tedy stejně jako OZ, ale s platností tři 

měsíce, dále dle § 2249 testament pořízený před starostou obce za přítomnosti dvou svědků, 

testament sepsaný na moři za účasti tří svědků (Dreizeugentestament) - § 2251. Na testamenty 

pořízené při vojenské službě je rovněž jako v ust. § 2251 aplikován testament pořízený před 

třemi svědky (Dreizeugentestament) s platností tři měsíce. ZGB dle Art. 506 odst. 1 vyžaduje 

u privilegovaného testamentu účast dvou svědků a stanovuje platnost testamentu na čtrnáct dní 

a u vojenského testamentu pořízeného před důstojníkem, příp. velitelem s vyšší šarží dle  Art. 

507 odst. 3 je nutná přítomnost dvou svědků s platností čtrnáct dní.  Z výše uvedeného je patrné, 

že nejrozsáhlejší úpravu má OZ, následované BGB, ABGB a ZGB, přičemž se však úpravy liší 

v počtu svědků a v délce platnosti.  

    Společné testamenty (gemeinschaftliche Testamente) jsou tématem další kapitoly, kde 

nejobsáhlejší úpravu má BGB, který je upravuje v rozličných variantách. Ustanovení o 

společném testamentu lze v BGB nalézt v § 2265 - 2272.  ZGB, ABGB a OZ346 s nimi 

nepočítají.  

    V další kapitole je pojednáno o odkazu. OZ řeší odkaz v ustanoveních § 1477, 1478, dále v 

§1594 - 1629, ABGB v § 535, 647 - 694, BGB od § 2147 - 2191 a ZGB v Art. 484 - 487 a 608 

odst. 3. Je nutné říci, že v základních principech se úprava odkazu ve všech právních úpravách 

shoduje (nabytí odkazu, obtížený odkazem, odvolání odkazu atp.). Nejzásadnější rozdíl však 

vidím v ustanoveních o předmětu odkazu, kde dle OZ to mohou být věci určitého druhu - §1604, 

odkaz určité věci - §1608, dále odkaz pohledávky - §1612 a dle § 1610 odst. 1 odkaz cizí věci. 

Uvedené druhy odkazů najdeme ve všech právních řádech čili ABGB, BGB a ZGB. ABGB 

škálu odkazů rozšiřuje o odkaz výživného, příp. vzdělání - § 672, odkaz nábytku a zařízení 

domu - § 674, odkaz obsahu v uzavřené nádobě - § 675 a ošetřovatelský odkaz - 677. BGB  

mimo výše uvedené stanovuje třicetiletou lhůtu vydání odkazu při odkládací podmínce.  

                                                 
346 Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012 se společným testamentem počítat lze. 
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    Práce pokračuje kapitolou pojednávací o vedlejších doložkách v testamentu, přičemž lze 

konstatovat, že úpravy v OZ § 1507 - 1511, ABGB § 604 - 606, BGB § 2096 - 2099 a ZGB 

Art. 487 jsou v zásadě pojaty shodně, což lze říci i o vulgární substituci, kterou OZ upravuje v 

ustanoveních § 1507 - 1511, ABGB v  § 604 - 606,  BGB v §2096 - 2099 a ZGB Art. 487.    

    Co se fideikomisární substituce týká, tak zde bych poukázal na rozdílnost lhůt zániku 

svěřenského nástupnictví mezi OZ a BGB, přesněji  OZ dle ust. § 1515 odst. 2 uvádí lhůtu sto 

let a BGB v ust. § 2109 odst. 1 lhůtu třicet let. Dále bych podotkl, že nejrozsáhlejší úpravu ze 

všech zákoníků má BGB, které upravuje svěřenské nástupnictví celkem v sedmačtyřiceti 

ustanoveních, která jsou mimo jiné výrazně zaměřena na obchodní stránku věci. Např. v § 2123 

jsou stanoveny podmínky pro vytvoření hospodářského plánu při správě lesa, který byl 

předmětem dědictví, dále podmínky při pořizování o pozemcích - § 2113, lodích, loděnicích, 

darech, hypotečních pohledávkách atp.  

    Zrušení, změna a odvolání testamentu (Testamentswiderruf) je téma následující, které je v 

OZ upraveno v ust. § 1575 - 1580, přičemž lze testament zrušit jako celek, příp. pouze jen jeho 

jednotlivá ustanovení, dále lze testament zrušit odvoláním nebo pořízením závěti pozdější, příp. 

jeho vyzvednutím z úřední úschovy - § 1579 odst. 1. ABGB upravuje zrušení závěti v ust. § 

713 - 726 s tím, že úpravy jsou s OZ velmi podobné, přičemž však ABGB obsahuje navíc 

ustanovení o zrušení závěti mlčky - § 721 nebo výslovně - 719, dále je řešena v § 725 odst. 1 

ztráta k příbuzenskému stavu. BGB upravuje zrušení testamentu v § 2253 - 2258 s tím, že 

úprava se v zásadě shoduje s úpravou OZ, což lze říci i o ZGB, které  řeší odvolání testamentu 

v Art. 509 - 511.  

    Práce dále pokračuje interpretací testamentu (Testamentsauslegung), kterou OZ upravuje v 

ustanoveních § 555, 556, 574 a 1492 odst. 2 , ABGB řeší uvedenou problematiku v ust. § 553, 

585, 681 a 683, BGB v § 133, 2066 - 2076 a 2084 a ZGB je obecně formuluje v Art. 1, přičemž 

se však omezuje pouze na konstatování toho, že zákon je vykládán dle slovního znění, příp. dle 

určení. Lze říci, že výkladová ustanovení v ostatních právních řádech vycházejí ze stejné 

premisy, a sice, že  testament je třeba vykládat tak, aby bylo co nejvíce vyhověno zůstavitelově 

poslední vůli.  

    Další kapitola, tedy kapitola třetí, pojednává o vykonavateli závěti (Testamentsvollstrecker) 

a správci pozůstalosti (Verlasscheschaftsverwalter). Uvedená úprava vykonavatele závěti a 

správce pozůstalosti je v OZ řešena v ust. § 1553 - 1555 a 1556 - 1560 ,  v ABGB v ust. § 816 

- 817, dále v ust. 810 odst. 1 - 3. BGB řeší danou problematiku v § 1960 - 1961, dále § 1981 - 

1988 a § 2197 - 2228. ZGB se zmiňuje o vykonavateli závěti a správci pozůstalosti v Art. 517 

- 518, dále v Art. 559 odst.2 a 595 odst.1. Zde lze upozornit na to, že na základě výše uvedených 
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ustanovení může na rozdíl od OZ v ABGB být vykonavatelem závěti sám dědic s tím, že musí 

soudu dokázat, že je v jeho schopnostech a možnostech naplnit zůstavitelovu vůli - § 817. Další 

diferencí je, že správce pozůstalosti může povolat rovněž dědic - § 810. V BGB může být 

vykonavatel závěti na základě zůstavitelova pověření jmenován soudem - § 2200 a dále, že  

vykonavatelem závěti a správcem pozůstalosti může být jedna osoba s tím, že dobu správy lze 

prodloužit až na třicet let nebo za určitých podmínek po celou dobu života dědiců.  

    Evidence právních jednání pro případ smrti je téma kapitoly čtvrté, kde se úpravy v 

jednotlivých zemích, tedy Česka, Rakouska, Německa a Švýcarska relativně shodují. Zásadní 

rozdíl však spatřuji v přístupu do centrální evidence, resp. v Česku jím disponují výhradně 

notáři, viz zákon č. 358/1992 Sb., přesněji ust. § 35c, přičemž v Rakousku mohou do registru 

vstupovat rovněž právníci - § 14 WEG 2002 (Wohnungseigentumsgesetz 2002). Německo a 

Švýcarsko mají podobnou úpravu jak Česko čili kompetentní osobou pro vstup do registru je 

rovněž pouze notář. 

    K tématu kapitoly páté o odmítnutí dědictví (Erbausschlagung) bych upozornil na odlišnost 

lhůt, kdy lze dle  ust. § 1487 odst. 1 OZ dědictví odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce a v případě, 

že má dědic bydliště v zahraničí, tak se lhůta prodlužuje na tři měsíce. BGB uvádí v ust. § 1944 

odst.1 lhůtu šesti týdnů a šest měsíců, má-li dědic bydliště v zahraničí. ZGB v Art. 567 

konkretizuje lhůtu tří měsíční, přičemž ji však lze dle Art. 576 z vážných důvodů prodloužit. 

ABGB na rozdíl od ostatních právních řádů konkrétní lhůtu neuvádí, ale dle judikatury lze 

počítat s šestitýdenní lhůtou. 

    Závěrečná kapitola patří problematice nepominutelného dědice Pflichtteilsberechtigte)  a 

jeho vyloučení z nároku na povinný díl (Pflichtteil). OZ upravuje problematiku 

nepominutelného dědice v ust. § 1642 - 1669, přičemž v § 1643 odst.1 stanovuje, že 

nepominutelnými dědici zůstavitele jsou děti zůstavitele, příp. jejich potomci s tím, že je-li 

dědic nezletilý, tak se mu musí dostat min. tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a při 

zletilosti musí obdržet jednu třetinu jeho zákonného dědického podílu. ABGB upravuje 

uvedenou problematiku v ust. § 756 - 792, přičemž však mezi nepominutelné dědice řadí 

potomka, manžela, registrovaného partnera, kdy výše jejich dědického podílu je min. jedna 

polovina. BGB řeší problematiku nepominutelných dědiců v § 2303 - 2338 a řadí mezi  ně 

potomka a manžela zůstavitele, kdy výše jejich dědického podílu je rovněž jako v ABGB min. 

jedna polovina. ZGB upravuje nepominutelné dědice v Art. 470 - 480 a řadí mezi ně potomky 

zůstavitele, jeho manžela a registrovaného partnera s tím, že se jim musí dostat min. tři čtvrtiny 

jejich zákonného dědického podílu, resp. jedna polovina zákonného dědického podílu pro 

manžela. Z výše uvedeného je patrné, že ABGB, BGB a ZGB rozšiřují nepominutelné dědice 
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o manžela a registrovaného partnera (ABGB, ZGB), a že výše dědického podílu je stanovena 

ne jednu polovinu, resp. ZGB shodně s OZ stanovuje tři čtvrtiny pro potomka, ale na rozdíl od 

OZ určuje podíl rovněž ve výši jedné poloviny pro svého manžela.  
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Resumé 

 

    Z této rigorózní práce je dobře patrné, jaký rozsah věnují jednotlivé právní řády úpravě 

dědického práva, jakým institutům přikládají význam a které jsou v nich opomíjeny. Velkým 

vzorem pro OZ sloužily bezesporu všechny zde komparované právní řády, přičemž největší 

inspirací bylo dle výsledků komparace v předchozí kapitole ABGB. Je nutné však říci, že 

1.1.2017 vstoupil v účinnost tzv. Erbrechts - Änderungsgesetz (ErbRÄG), kterým došlo k 

úpravě rakouského dědického práva, přesněji ke změně systematiky řazení paragrafů a k 

celkovému ,,zmodernizování“. Podíváme-li se na jednotlivé zákoníky a porovnáme-li množství 

paragrafů upravující dědické právo, tak zjistíme, že nejméně jich najdeme v ZGB, a to 183 

článků. Uvedené množství článků by bylo možné rozšířit o kantonální vyhlášky, které však 

nejsou tématem této práce.  

   S 245 paragrafy se řadí na pomyslné druhé místo OZ. K tomuto bych si dovolil říci, že dle 

mého je úprava dědického práva v OZ přehledná a logicky uspořádaná. Co by se snad dalo 

změnit, je problematika privilegovaných testamentů, jevící se mi jako zbytečně složitá a 

doplnění ustanovení o společné závěti manželů.  

    K rakouskému ABGB lze jen říci, že oproti předchozí právní úpravě opustilo archaické 

instituty typu ,,Seuchentestament“ a vydalo se se svými 327 paragrafy moderním směrem.  

    Samostatnou kapitolou je německé BGB, které hraje svým rozsahem mezi uvedenými 

právními řády prim. BGB se dědickému právu věnuje celkem v 463 paragrafech, přičemž je v 

nich pamatováno na problematiku společného testamentu, dědických práv registrovaných 

partnerů atp. Je však třeba říci, že ze všech zde komparovaných právních řádů, lépe řečeno 

zemí, je Německo největší a hospodářsky nejsilnější čili jeho dědické právo vychází jistě z 

potřeb generovaných z této velké a významné ekonomiky, čímž však nechci říci, že se jedná o 

úpravu lepší, než-li je třeba úprava švýcarská, příp. česká.  

    Na závěr bych si dovolil konstatovat, že všechny zde řešené zákonné úpravy mají k sobě 

velmi blízko a je evidentní, že vycházejí ze shodných právních principů, jenž byly společně 

utvářeny stovky let.    
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Seznam použitých zkratek 

 

OZ   Zákon č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník 

 

ABGB                Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch - Zákon č.   

              946/1811 Sb. Všeobecný zákoník občanský  

 

BGB     Bürgerliches Gesetzbuch, Ausfertigungsdatum   

              18.08.1896 (Občanský zákoník) 

 

ZGB          Schweizerisches Zivilgesetzbuch  vom 10. Dezember  

              1907 (Stand am 1. Januar 2016 - Civilní zákoník)  

 

OSŘ    Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád 

 

OS   Okresní soud 

 

KS   Krajský soud 

 

NS    Nejvyšší soud 

 

OLG   Oberlandesgericht (Vrchní zemský soud)  

 

OGH    Oberste Gerichtshof (Vrchní soudní dvůr)  

 

LG   Landesgericht (Zemský soud) 

 

BG   Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) 

 

BNotK   Bundesnotarkammer (Notářská komora)  

 

HeimG   Heimgesetz (Zákon o domácí péči - volný překlad) 
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TeG   Todeserklärungsgesetz ( Zákon o prohlášení za   

   mrtvého) 

 

VerschG   Verschollenheitsgesetz (Zákon o nezvěstných a   

   pohřešovaných osobách) 

 

ZStV    Zivilstandsverordnung (Zákon upravující               

   kompetence civilních úřadů) 

 

AußStrG   Außerstreitgesetz (Zákon o nesporných řízeních) 

 

BeurkG    Beurkundungsgesetz (Zákon o určení postupů   

   notáře a jiných úředních osob při ověřování listin   

    

 

FamG    Gesetz über das Verfahren in Familiensachen   

             (Zákon o řízení ve věcech rodinných) 

 

UZSVM              Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
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Testament v českém, rakouském, německém a švýcarském právu, abstrakt v českém jazyce 

 

     V této rigorózní práci s názvem Testament v českém, rakouském, německém, a švýcarském 

právu si kladu za cíl podrobně se seznámit s problematikou testamentární dědické posloupnosti 

v jednotlivých právních řádech a pojmenovat odlišnosti, jež lze v  komparovaných právních 

úpravách vypozorovat. Systematiku práce jsem volil tak, že v každé kapitole řešenou látku 

rozeberu v posloupnosti OZ, ABGB, BGB, ZGB, včetně odpovídající judikatury a poukáži na 

odlišnosti, popř. shodu mezi jednotlivými právními řády. K výše uvedenému je nutné 

konstatovat, že při aplikaci zmiňované systematiky nevyhnutelně docházelo k občasné duplicitě 

výrazů a slovních spojení, což může vyvolávat dojem častého opakování se, ale i přes 

zmiňované problémy jsem považoval za nutné tyto textové části  uvést z důvodu snadnějšího 

porovnání jednotlivých právních úprav.  

    Co se samotné práce týče, tak hned v úvodu se zaměřím na základní pojmy dědického práva, 

jako je např. smrt zůstavitele (Erbfall), pozůstalost (Verlasschenschaft), vznik dědického práva 

(der Entstehung des Erbrechts), dále vysvětlím pojem ležící pozůstalosti (ruhender Nachlass) a 

krátce popíši způsobilého dědice (erbfähiger Erbe). 

    V druhé kapitole se budu zabývat pořizovací a svědeckou způsobilostí, a dále  již podrobněji 

pojednám o problematice testamentu jako takovém  (Testament, lezter Wille), resp. vymezím 

jeho obsah, charakteristiku, druhy, formy, vč. podmínek, za kterých je možné jej zkoncipovat. 

Následně budu pokračovat odkazem (Vermächtnis), vedlejšími doložkami v testamentu 

(Nebenbestimmungen), vulgární a fideikomisární substitucí (Substitution) a zrušením, změnou, 

odvoláním a interpretací testamentu (Aufhebung, Änderung, Widerruf und 

Testamentauslegung)  

    V následujících kapitolách, přesněji v kapitolách tři až pět popíši další instituty, důležité k 

pochopení souvislostí spojených se závětí, lépe řečeno nastíním význam a kompetence 

vykonavatele závěti a správce pozůstalosti (Testamentvollstrecker, Verlassenschaftsverwalter), 

dále osvětlím fungování Evidence právních jednání  pro případ smrti (Testamentregister) a 

specifikuji podmínky, za kterých je možné dědictví odmítnout (Erbausschlagung). V kapitole 

šesté se budu zabývat problematikou nepominutelného dědice (Pflichtteilsberechtigte) a jeho 

vyloučením z nároku na dědický podíl. Závěrečná, tedy sedmá kapitola, bude patřit celkovému 

shrnutí a uvedení výsledků komparace jednotlivých právních řádů s tím, že se pokusím 

poukázat na jednotlivé odlišnosti mezi právními řády. Pevně doufám, že se mi uvedených cílů 

v této práci podaří dosáhnout.    
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Testament in Czech, Austrian, German and Swiss law, abstract in Czech language. 

    In this thesis with the title Testament in Czech, Austrian, German and Swiss law I aim to 

acquaint myself in detail with the problems of testamentary heiress order in individual legal 

orders and to identify differences that can be observed in comparative legal regulations. Thesis 

is sorted to chapters. In each chapter I will discuss topic analysed in order OZ, AGBG, BGB, 

ZGB, including appropriate case law. Further I will refer differences or matching between 

single legal orders. Of the above we must say, that in the application of the aforementioned 

systematic, there were inevitably occasional duplication of expressions and phrases, which may 

evoke impression of it being frequently repeated but in spite of the above-mentioned problems 

I considered it to be necessary to mention these textual parts in order due to make it easier to 

compare individual legal regulations.  

    In the introduction of thesis I will focus on the basic concepts of inheritance law such as the 

death of the testator (Erbfall), inheritance (Verlasschenschaft), creation of inheritance law (der 

Entstehung des Erbrechts), further I will explain concept of hereditas iacens (ruhender 

Nachlass) and shortly I will describe eligible heir (erbfähiger Erbe).  

    In the second chapter I will be concerned with legal capacity to test and eligibility to be a 

witness, hereinafter I will discuss testament issues of itself in more detail (Testament, lezter 

Wille), or I will more precisely specify its content, charakteristics, type, forms, including 

conditions under which it can be conceived. I will subsequently continue with the legacy 

(Vermächtnis), collateral annexes in testament (Nebenbestimmungen), general and trust 

substitution (Substitution), and revocation, amendment, withdrawal and interpretation of 

testament.  

    In folowing chapters, more specifically in chapter three to five, I will describe other institutes, 

important for understanding context associated with last will, or I will more precisely raise 

relevance and authority of executor of the last will and estate manager (Testamentvollstrecker, 

Verlassenschaftsverwalter), hereinafter I will clarify function of Register of Testamentary 

Dispositions (Testamentregister), and I will specify conditions under which is possible to refuse 

inheritance. In the chapter six I will be concerned with the issue of an indispensable heir 

(Pflichtteilsberechtigte) and its exclusion from entitlement to inheritance. Final, the seventh 

chapter belongs to the overall summary and presentation of comparison results of individual 

legal orders. I will try to point out provisions, which are missing in Czech legal code, or in my 

opinion are extra.  I strongly hope, that I will achieve these mentioned goals. 
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