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Úvod 

Hlavním cílem této práce je analyzovat řízení o pozůstalosti, a to zejména se 

zaměřením se na přechod dluhů zůstavitele na právní nástupce. Tato oblast práva doznala po 

rekodifikaci soukromého práva v předešlých letech podstatných změn, a tedy vyvolává řadu 

otázek právní nauky i praxe, přičemž tyto otázky nejsou dosud zpravidla zodpovězeny. Nová 

právní úprava přechodu dluhů na právní nástupce klade na dědice mnohem větší nároky 

z pohledu jejich právního vědomí a znalostí, pokud jde o jejich odpovědnost za dluhy 

zůstavitele, a zároveň zásadně posiluje postavení věřitelů zůstavitele. S ohledem na aktuální 

společenský vývoj lze předpokládat, že dluhy se v pozůstalostech budou objevovat čím dál 

častěji, a právě proto si toto téma zaslouží náležitou pozornost. 

Před analýzou stávající úpravy likvidace pozůstalosti považuje autor práce za nezbytné 

se věnovat také hmotněprávním institutům dědického práva souvisejícím s otázkou 

odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele a jejich odrazu v judikatuře Nejvyššího soudu ČR a 

Ústavního soudu ČR. Budou definovány aplikační a interpretační problémy v analyzované 

oblasti, které vyplývají ze studia a praxe autora ve vztahu k odpovědnosti dědiců za dluhy 

zůstavitele a bude také navržen možný procesní postup jejich řešení. Tato práce je pojata jako 

kritická analýza platné právní úpravy pozůstalostního řízení se zaměřením na přechod dluhů 

s historickým exkursem do právní úpravy účinné na našem území v minulém století. 

Výsledky analýzy budou mimo jiné zpracovány i do návrhů de lege ferenda. K dosažení cíle 

této práce však nebude možné vynechat také popisné části. 

Tato práce s názvem „Řízení o pozůstalosti se zaměřením na přechod dluhů zůstavitele 

- fyzické osoby“ je koncipována, vyjma úvodu a závěru, do tří samostatných kapitol. V názvu 

práce bylo úmyslně použito slovní spojení „fyzické osoby - člověka“, jako důraz na 

skutečnost, že v práci bude pojednáno o přechodu dluhů fyzických osob, nikoliv obecně o 

právním nástupnictví, tedy i právním nástupnictví osob právnických. 
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Obsahem první kapitoly této práce bude teoreticko-právní vymezení jak samotného 

řízení o pozůstalosti, včetně postavení notáře jako soudního komisaře pověřeného provedením 

úkonů soudu prvního stupně, tak vymezení institutu dluhu, jeho koncepce, promlčení a 

přechodu na právní nástupce. Pozornost bude věnována základním zásadám dědického práva i 

řízení o pozůstalosti, neboť právě podrobný rozbor základních zásad a zejména zásady 

univerzální sukcese je pro dosažení cíle této práce nezbytný. 

Druhá kapitola navazuje na závěry učiněné v kapitole předchozí a zasazuje je do 

roviny platného procesního práva, neboť rozebírá postup soudního komisaře při řešení 

pozůstalostních řízení, kdy zůstavitel zanechal dluhy. V této kapitole bude podrobně 

rozebráno řízení o pozůstalosti od samého počátku, tedy od smrti člověka do skončení řízení o 

pozůstalosti se zaměřením na zodpovězení otázek přechodu dluhů zůstavitele na právní 

nástupce. 

Obsah třetí kapitoly se zaměřuje na likvidaci pozůstalosti, která svým charakterem 

tvoří téměř samostatné řízení v řízení o pozůstalosti a která v dědickém právu doznala s 

rekodifikací soukromého práva významných změn. Tato fakultativní část řízení o pozůstalosti 

je svým charakterem natolik odlišná, že je někdy nazývána tzv. malým insolvenčním řízením, 

a to pro svou podobnost a inspiraci insolvenčním zákonem. 
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1 Obecná a teoretická východiska problematiky 

 

1.1 Vymezení řízení o pozůstalosti 

Účelem pozůstalostního řízení je uspořádání majetkových poměrů zůstavitele, tedy 

potvrzení právního postavení dědiců, odkazovníků, věřitelů, případně dalších osob, nebo 

likvidace pozůstalosti. Hmotněprávní úprava dědického práva počítá s tím, že po smrti 

každého člověka proběhne řízení o pozůstalosti1. Podstatou pozůstalostního řízení je tedy 

realizace dědického práva hmotného. Fiala2 uvádí, že podstatou řízení o pozůstalosti je určení 

dědiců a jejich dědického práva, řízení tedy probíhá ve dvou liniích - zjišťování dědiců a 

zjišťování majetku zůstavitele, jeho rozsahu a hodnoty.  

Řízení o pozůstalosti je zákonodárcem zařazeno mezi řízení zvláštní, jehož zákonnou 

úpravu nalezneme v ZŘS. O charakteru řízení o pozůstalosti jako zvláštního řízení soudního 

bude pojednáno v podkapitole 1.1.2 této práce. Řízení o pozůstalosti obsahuje právní normy 

dědického práva procesního, jehož prostřednictvím se realizuje dědické právo hmotné, 

upravené především v části třetí, hlavě III. NOZ. 

1.1.1 Dědické právo procesní a hmotné - právní úprava a její geneze 

Dvořák 3  definuje dědické právo hmotné je soubor právních norem upravujících 

přechod práv a povinností člověka, které jeho smrtí nezanikly, na jeho právní nástupce. 

Dědické právo hmotné nalezneme v části třetí, hlavě III. NOZ. Dědické právo procesní, tedy 

soubor právní norem upravujících postup soudu a účastníků řízení je realizováno řízením o 

pozůstalosti. Je mu věnována část druhá, hlava III. ZŘS. Právě prostřednictvím 

 
1 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 9. 

aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 400. ISBN 978-80-7502-298-1. 
2 FIALA, Roman. Spory o dědické právo. pravniprostor.cz [online] [cit. 2020-30-08]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/spory-o-dedicke-pravo 
3 DVOŘÁK, Jan. In. DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo 

hmotné. Svazek 4. Díl čtvrtý: Dědické právo. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 19. ISBN 978-80-7478-

939-7. 
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pozůstalostního řízení stát pomocí pověřeného soudního komisaře zjišťuje právní nástupce 

zemřelé osoby, rozsah jejího majetku a dluhů a činí potřebná opatření. Své závěry pak 

pověřený soudní komisař vyjadřuje v rozhodnutí, které je veřejnou listinou4. 

Dědické právo hmotné nelze realizovat jinak než prostřednictvím řízení o pozůstalosti. 

V tom lze spatřovat rozdíl například oproti věcným právům či závazkům, neboť převod 

nemovité věci či zápůjčka se ve většině případů obejdou bez ingerence soudu. Jinak tomu je 

právě u dědického práva, kde by hmotné právo bez procesního ztrácelo význam a naopak. 

K čemu by byla zůstavitelem sepsána závěť, prohlášení o vydědění či určení správce 

pozůstalosti, když by zde nebylo řízení o pozůstalosti? 

Z uvedeného vyplývá, že dědické právo hmotné a procesní by měly být ve vzájemném 

souladu. Dědické právo procesní by mělo umožnit uplatnění jednotlivých institutů dědického 

práva hmotného. Jak bude však pojednáno dále v této práci, ne vždy tomu tak je a v mnohých 

případech jejich souladu lze dosáhnout pouze velice omezeně. 

Dědické právo, resp. dědění, je zakotveno na samém vrcholu hierarchie právního řádu 

České republiky, na ústavněprávní rovině, neboť ustanovení článku 11 odst. 1 věty třetí LZPS 

zaručuje dědění. Toto ustanovení je pak provedeno úpravou zákonnou. Současná 

hmotněprávní úprava dědického práva se nachází v občanském zákoníku a je jí věnováno 

v části třetí, hlavě III. NOZ dohromady téměř 250 paragrafů. Na tuto úpravu pak 

procesněprávně navazuje ZŘS, který věnuje řízení o pozůstalosti samostatnou hlavu a 

v součtu přes 190 paragrafů. Oproti předchozímu občanskému zákoníku (OZ 1964), který 

obsahoval pouhých 41 paragrafů týkajících se dědického práva, tedy rekodifikace 

soukromého práva přinesla nárůst asi o šestinásobek co do počtu ustanovení. OSŘ ve znění 

účinném do 31. 12. 2013, ve kterém se původně nacházela zákonná procesní úprava 

 
4 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo. Praktická příručka. 1. vydání. 

Praha: Leges, 2019. s. 345. ISBN: 978-80-7502-345-2. 
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dědického řízení, obsahoval celkem 31 paragrafů upravujících tento druh řízení. I v tomto 

případě představuje ZŘS enormní nárůst zákonných ustanovení. 

Je však nutné podotknout, že úprava hmotněprávní a procesněprávní nejsou vždy 

úplně v souladu. V mnoha případech je tak nutné jejich vzájemné rozpory překlenout právní 

interpretací, analogií nebo soudní judikaturou. O některých z případů nekonzistence 

hmotněprávní a procesněprávní úpravy a možných způsobech jejího řešení bude pojednáno 

v této práci. Jako zdroj těchto nesouladů autor práce považuje především legislativní proces 

přijímání ZŘS. 

NOZ byl vyhlášen ve sbírce zákonů dne 22. 3. 2012, a to po více než deseti letech 

příprav a diskuzí, neboť věcný záměr občanského zákoníku byl vládou schválen již 18. 4. 

20015. Po přijetí NOZ bylo nutné harmonizovat procesní předpisy. 

Důvodová zpráva k ZŘS uvádí, že v úvahu přicházely celkem tři varianty 

legislativního řešení novelizace občanského soudního řádu. První z variant bylo vytvoření 

nového civilního procesního kodexu, druhá z variant počítala s rozsáhlou novelizací 

občanského soudního řádu a třetí variantou bylo rozdělení civilního procesního kodexu na dva 

samostatné předpisy. Zvolena byla varianta třetí, neboť pro ni hovořila řada argumentů. Z 

nich lze uvést například odlišný účel tzv. sporného a nesporného řízení, různé důvody 

stanovení civilní pravomoci, odlišné vymezení okruhu účastníků řízení, odlišné postavení 

účastníků řízení, jiné určení místní příslušnosti soudu, oprávnění vstupu státního zastupitelství 

do řízení, odlišný způsob zahájení řízení a další6. 

 
5 Usnesení vlády České republiky č. 345 k návrhu věcného záměru občanského zákoníku (kodifikace 

soukromého práva). Kormoran.odok.cz. [online]. [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: 

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/9A9EE9AC86032767C12571B6006CFB12 
6 POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Sněmovní tisk 931/0, 6. volební období, 2010-2013, jehož součástí je 

důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních. Psp.cz. [online] [cit. 2019-03-08]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=931&ct1=0 
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Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních předložila vláda poslanecké sněmovně 

dne 5. 3. 2013 a byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 931/0. Poslaneckou sněmovnou 

byl návrh zákona schválen dne 8. 8. 2013 a následně postoupen senátu, který návrh projednal 

a schválil dne 12. 9. 2013. Prezident republiky návrh zákona podepsal dne 17. 9. 2013. 

Následně byl dne 20. 9. 2013 schválený zákon odeslán k publikaci ve sbírce zákonů. Zákon 

byl dne 27. 9. 2013 vyhlášen ve sbírce zákonů v částce 112 pod číslem 292/2013 Sb. 

Účinnosti nabyl v souladu s ustanovením § 518 ZŘS dne 1. 1. 2014. 

Z uvedeného je patrné, že ačkoliv ZŘS představuje částečně novou a v mnoha 

ohledech velmi odlišnou úpravu řízení o pozůstalosti, než tomu bylo v OSŘ ve znění účinném 

do 31. 12. 2013, byl tento předpis přijat v časové tísni s ohledem na nutnost přizpůsobit 

procesní předpisy novému hmotnému dědickému právu v NOZ. Problematická je i velmi 

krátká legisvakanční lhůta pro seznámení se s novým, rozsáhlým předpisem. Je nesporné, že 

nutnost rychlého přijetí ZŘS byla na úkor jeho provázanosti s NOZ, právní jistoty a 

předvídatelnosti soudního rozhodování. Nadto autor této práce pochybuje, že důvody uvedené 

v důvodové zprávě k ZŘS vedoucí k rozhodnutí přijmout ZŘS jako kodex upravující civilní 

soudní řízení v nesporných a jiných zvláštních věcech vedle OSŘ a za subsidiarity OSŘ, 

skutečně hovoří pouze pro tuto zvolenou variantu řešení. Nedošlo by k naplnění účelu i 

v případě přijetí nového kodexu civilního práva procesního nebo v případě rozsáhlé 

novelizace OSŘ? V současnosti je legislativní komisí ministerstva spravedlnosti připravován 

nový civilní řád soudní, který je aktuálně ve fázi věcného záměru7. Tento kodex by měl 

obsahovat komplexní úpravu civilního soudního řízení sporného. Počítá se zachováním ZŘS. 

K návrhu nového kodexu civilního procesu přistupuje odborná veřejnost spíše kriticky8. 

 
7 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. VĚCNÝ ZÁMĚR CIVILNÍHO ŘÁDU SOUDNÍHO. 

justice.cz. [online] [cit. 2019-03-09]. Dostupné z: https://crs.justice.cz/ 
8 SVOBODA, Karel. K věcnému záměru nového kodexu civilního sporného řízení. Soudní rozhledy. 

2018, č. 7-8, s. 218-221. ISSN 1211-4405 nebo FRINTOVÁ, Dita. Stížnost ve věcném záměru civilního řádu 

soudního. Právní rozhledy. 2018, č. 18, s. 611-622. ISSN 1210-6410. 
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Pro současné pozůstalostní řízení je charakteristická významná úloha soudního 

komisaře, který je pověřen k provedení úkonů soudu prvního stupně. Historický základ a 

důvody nalezneme v ustanovení § 178 notářského řádu z roku 18509, který jako důvod vzniku 

soudního komisariátu a činnosti notáře jako soudního komisaře uvádí především důvody 

hospodárnosti řízení a důvody ekonomické. Notáři totiž byli oproti soudům znalí místních 

poměrů, a byli tedy s to projednávání věcí zrychlit a nezvyšovat náklady stran. Nadto je třeba 

uvést, že důsledkem přenesení kompetencí na notáře bylo odlehčení přetížených soudů od 

agendy pozůstalostních řízení. Tyto výhody zůstávají nepochybně v platnosti i pro současné 

řízení o pozůstalosti. Jako další výhodu soudního komisariátu je třeba uvést jeho 

neformálnost. Pro pozůstalé, kteří trpí ztrátou blízké osoby, představuje řízení o pozůstalosti 

vedené soudními komisaři mimo budovy soudů, bez přítomnosti soudců, talárů a 

v osobnějším prostřední, menší psychickou zátěž, než by tomu bylo v případě, pokud by 

řízení bylo vedeno přímo soudem. 

Jak již bylo uvedeno výše, procesní postup soudu, resp. soudního komisaře je od 1. 1. 

2014 nově upraven v samostatné hlavě ZŘS. Při výkladu jednotlivých ustanovení vztahujících 

se k řízení o pozůstalosti se dále uplatní také obecná ustanovení ZŘS nacházející se 

v ustanovení § 1 až 30 tohoto kodexu. 

Klíčovým je při výkladu a aplikaci jednotlivých ustanovení o řízení o pozůstalosti 

ustanovení § 1 odst. 3 ZŘS, které stanoví obecnou subsidiaritu OSŘ, pokud by ZŘS 

nestanovovalo jinak. Tzv. zbytkovou subsidiaritu OSŘ pak stanoví § 1 odst. 4 ZŘS, tedy 

použití OSŘ vedle ZŘS, pokud z jednotlivých ustanovení ZŘS nevyplývá něco jiného10. 

Jak již bylo zmíněno, tradice projednávaní dědických řízení notáři má na našem území 

dlouhou historii. V minulosti bylo dědické řízení natolik spojeno s notářským stavem, že 

 
9 Císařský patent č. 366/1850 ř.z., jímžto se vydává řád notářský. 
10 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 

198. ISBN 978-80-7400-266-3. 
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samotná jeho právní úprava byla soustředěna v notářském řádu11. Tak tomu bylo mezi lety 

1964 až 1992. Podle ustanovení § 25 zmíněného kodexu platila subsidiarita OSŘ, a to za 

podmínky, že notářský řád nestanovil jinak a povaha věci použití OSŘ nevylučovala. 

S účinností k 1. 1. 1993 byl novelizován OSŘ mimo jiné i o ustanovení § 175a až 200h, kde 

se až do 31. 12. 2013 nacházela právní úprava dědického řízení. Avšak i v této době zůstala 

zachována úloha notáře - soudního komisaře. 

Komparací s geograficky blízkými právními řády lze dospět k závěru, že rovněž u 

našich nejbližších sousedů se právní úprava civilního sporného a nesporného řízení nachází 

v samostatných právních předpisech. Rakouská právní úprava nesporných řízení je od roku 

2005 obsažena v zákoně č. BGBl. I Nr. 111/2003, Bundesgesetz über das gerichtliche 

Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen (dále jako „Außerstreitgesetz“). 

Dědické řízení je konkrétně upraveno v ustanovení § 143 a násl. Außerstreitgesetz. Vedle 

zmíněného Außerstreitgesetz, který upravuje nesporná řízení, je na území Rakouské republiky 

účinný zákon č. RGBl. Nr. 113/1895, über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen 

Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung – ZPO), v platném znění, upravující sporná řízení. 

Obdobně i ve Slovenské republice je právní úprava civilního sporného a nesporného řízení 

rozdělena do dvou kodexů. Civilní sporné řízení upravuje zákon č. 160/2015 Z. z., civilný 

sporový poriadok, naproti tomu civilní nesporné řízení je soustředěno do zákona č. 161/2015 

Z. z., civilný mimosporový poriadok, který v ustanovení § 158 až 291 upravuje dědické 

řízení. 

 

1.1.2 Řízení o pozůstalosti jako zvláštní řízení soudní 

Řízení o pozůstalosti je zákonodárcem zařazeno mezi zvláštní řízení soudní, jde tedy o 

řízení nesporné. Mezi doktrinální znaky nesporného řízení patří konstitutivní rozhodnutí 

vydávané v tomto řízení, předcházení sporů úpravou právních poměrů na pevný základ, dále 

 
11 zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) 
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ochrana veřejného zájmu a ochrana slabších subjektů. Od sporného řízení se odlišuje 

například okruhem účastníků řízení či zásadami, kterými je řízení ovládáno12. 

Ott13 nachází rozdíl mezi sporným a nesporným řízením především v tom, že sporné 

řízení slouží k odstranění porušení práva, kdežto nesporné řízení chrání bezpečné nabývání a 

pečuje o zachování soukromých oprávnění. Řízení nesporné brání vzniku civilního bezpráví. 

Rozdíly mezi jednotlivými druhy řízení dále strukturuje na rozdíl v podmětu, předmětu a 

formě. Ve sporném řízení musí být vždy dva podměty právní s opačnými právními zájmy, 

oproti tomu v nesporném řízení je podmět buď jeden anebo jich je více, avšak vždy se 

stejnými zájmy. Předmětná stránka souvisí s tím, zda řízení představuje jediný celek, jako je 

tomu v případě sporného řízení, či jde o agregát porůzných mezi sebou nesouvisejících úkonů 

soudu, notáře a účastníků řízení. Formální stránka souvisí s tím, jak lze dané řízení zahájit, 

projednat a vyřídit. 

Hora14 vymezuje sporné řízení jako organický celek, v rámci, kterého se osoba, které 

bylo porušeno nebo ohroženo právo, domáhá jeho ochrany. Vedle této činnosti však soudy 

vykonávají další činnosti, při kterých nepostupují podle forem sporného řízení, avšak podle 

forem odlišných, které shrnuje jako řízení nesporné. Řízení nesporné podle něho není 

jednolité, a to z důvodu svého různého účelu, ke kterému má sloužit.  

Nesporné řízení je důsledkem diferenciace uvnitř civilního procesu v důsledku 

narůstající funkce státu se snahou vnášet do řízení ochranu veřejného zájmu15. 

 
12 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

7. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2014. s. 355-356. ISBN 978-80-7201-940-3. 
13 OTT, Emil. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. I. díl. Reprint původního vydání. 

Praha: Wolters Kluwer. 2012. s. 33-35. ISBN 978-80-7357-920-3. 
14 HORA, Václav. Soustava exekučního práva. Soudní řízení nesporné. Reprint původních vydání z let 

1930 a 1931. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 5-7. ISBN 978-80-7552-237-5 
15  MUZIKÁŘ, Ladislav. In. MACKOVÁ, Alena, Ladislav MUZIKÁŘ a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 27-30. ISBN 

978-80-7502-122-9. 
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Wipplingerová16 rozlišuje několik teorií dělení sporného a nesporného řízení. Podle 

první teorie je kritériem rozdílu mezi jednotlivými druhy řízení skutečnost, zda rozhodnutí 

vydané v konkrétním řízení má účinky deklaratorní či konstitutivní. Rozhodnutí ve sporném 

řízení má účinky deklaratorní, kdežto v řízení nesporném má účinky konstitutivní. Druhá 

teorie odlišuje sporné řízení od nesporného v závislosti na represi či prevenci daného řízení. 

Sporné řízení má represivní účinky, neboť jeho smyslem je ochrana porušeného práva. 

Nesporné řízení má účinky preventivní, neboť zakládá, ruší nebo mění právní vztahy. Teorie 

třetí dělí řízení na sporné a nesporné z procesního hlediska. Pokud je možné zahájit řízení na 

návrh, s předmětem řízení disponovat a účastníci stojí proti sobě, jde o řízení sporné. 

V případě, že některá z podmínek splněna není, jedná se o řízení nesporné. 

Při zkoumání řízení o pozůstalosti ani jedna z uvedených teorií neobstojí absolutně. 

Rozhodnutí vydávaná v řízení o pozůstalosti mají charakter deklaratorní i konstitutivní. 

Deklaratorním rozhodnutím může být například potvrzení dědictví jedinému dědici ze závěti. 

Rozhodnutí o schválení dohody dědiců a potvrzení dědictví podle této dohody má však 

konstitutivní účinky. Zahájení řízení o pozůstalosti upravuje ustanovení § 138 ZŘS a obecně 

platí, že soud zahájí řízení o pozůstalosti bez návrhu, jakmile se dozví, že fyzická osoba 

zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou. Na návrh lze řízení o pozůstalosti zahájit jen pokud 

si navrhovatel činí právo na pozůstalost jako dědic. 

Pokud nebudeme brát v úvahu likvidaci pozůstalosti, nalezneme v řízení o pozůstalosti 

prvky spornosti především ve vztahu k majetku, který zůstavitel zanechal, a okruhu dědiců. 

Ke spornému majetku se v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 věta druhá ZŘS v řízení o 

pozůstalosti nepřihlíží. Otázku sporů o dědické právo řeší ustanovení § 168 až 170 ZŘS. 

V případě, že vyřešení otázky dědického práva spočívá na skutečnostech, kterou nejsou mezi 

dědici nesporné, avšak sporné je právní posouzení těchto skutečností, rozhoduje v souladu se 

 
16 WIPPLINGEROVÁ, Miloslava, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Kristýna SPURNÁ. Zvláštní soudní 

řízení. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014. s. 9-11. ISBN 978-80-7478-683-9. 
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zásadou iura novit curia sám soudní komisař, s kým bude nadále jednáno jako s účastníkem a 

komu z dědiců bude účast ukončena. V případě, že je mezi dědici spor o samotných 

skutkových okolnostech rozhodných pro určení dědického práva, soudní komisař sám 

rozhodnout nemůže. V tomto případě je tak povinen účastníka s nejslabším dědickým právem 

odkázat, aby své právo uplatnil žalobou, a to mimo samotné řízení o pozůstalosti. 

Jinak tomu je například při sporu o to, zda má být proveden zápočet na dědický podíl 

či povinný díl, neboť v těchto případech se nejedná o spor o dědické právo a otázku započtení 

je soudní komisař povinen řešit jako předběžnou17. 

Na základě uvedeného lze shrnout, že řízení o pozůstalosti je řízením nesporným, 

které se spornými prvky vypořádává třemi způsoby. Za prvé: ke sporným skutečnostem vůbec 

nepřihlíží a finguje tak jejich neexistenci. Za druhé: odkáže některého z účastníků, aby své 

právo uplatnil žalobou mimo řízení o pozůstalosti. A za třetí: v řízení je třeba sporné 

skutečnosti vyřešit jako předběžnou otázku. 

 

1.1.3 Specifický charakter řízení o pozůstalosti 

Pravděpodobně nejzásadnější diference řízení o pozůstalosti oproti jiným soudním 

řízením je úloha soudem pověřeného notáře, který v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZŘS 

provádí úkony soudu prvního stupně jako soudní komisař. Soudní komisař sám provádí 

jednotlivé úkony, vede jednání, provádí dokazování a jménem okresního soudu, který jej 

pověřil, vydává rozhodnutí. O historických souvislostech činnosti notáře jako soudního 

komisaře bylo pojednáno v podkapitole 1.1.1 této práce.  

Další zásadní rozdíl oproti civilnímu řízení spornému představuje neveřejnost jednání 

v rámci řízení o pozůstalosti, která je upravena v ustanovení § 182 odst. 1 ZŘS. Ovšem i zde 

 
17 Viz. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2003, sp. zn. 30 Cdo 889/2002. 
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nalezneme několik výjimek. Jednou z nich je například veřejná publikace listin o pořízení pro 

případ smrti, prohlášení o vydědění, smlouvy o zřeknutí se dědického práva, tedy zjištění 

stavu a obsahu listin obsahujících výše uvedená právní jednání, která nebyla sepsána ve formě 

notářského zápisu a které notář přijal do notářské úschovy. Podle ustanovení § 143 a násl. 

ZŘS se zjištění stavu a obsahu těchto listin provede vždy veřejně. Jak uvádí, Tlášková18, 

nejde o veřejnost úplnou, neboť se týká pouze určitého okruhu osob, zejména osob, kterým 

svědčí zákonná dědická posloupnost nebo uplatnily nárok na pozůstalost. 

Autor této práce na okraj dodává, že se podle něho nejedná o zcela šťastně 

formulovaná zákonná ustanovení, neboť z nich není patrné, který notář jednání a jiné úkony 

za účelem zjištění stavu a obsahu listiny provede, tedy zda úkony činí notář, který má listinu 

v úschově, nebo notář, který byl soudem pověřen k provedení úkonů soudu prvního stupně 

v řízení o pozůstalosti. Výkladem lze dospět k závěru, že je nutná součinnost obou notářů, 

neboť vyrozumění o termínu veřejného zjištění stavu a obsahu listiny a samotný úkon provádí 

notář, který má listinu v úschově, avšak tento vyrozumívá osoby, které mu sdělí notář, jenž 

byl pověřen jako soudní komisař. 

Jelikož je řízení o pozůstalosti zařazeno mezi zvláštní řízení soudní, neuplatní se zde 

až na výjimky zásada koncentrace řízení. Účastníci mohou v souladu s ustanovením § 20 odst. 

2 ZŘS uvádět rozhodné skutečnosti a označovat důkazy až do vydání nebo vyhlášení 

rozhodnutí. Tím není dotčeno právo účastníka uvádět nové skutečnosti a důkazy v odvolacím 

řízení. V podkapitole 1.1.2 této práce bylo shrnuto, že řízení o pozůstalosti není čistě 

nesporným řízením, neboť obsahuje i sporné prvky a způsob jejich řešení buď přímo v řízení, 

nebo mimo něj. Pokud například uplatňují dědické právo osoby, jejichž dědická práva vedle 

sebe nemohou obstát ani z části, je otázkou, zda by pro tyto případy neměla být zákonem 

předpokládána alespoň částečná koncentrace řízení. Konkrétně si lze představit případ, kdy 

 
18 TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2020. s. 292-294. ISBN 978-80-7400-788-0 
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dědické právo uplatňují dědici ze zákona i ze závěti, kteří si navzájem popírají svá dědická 

práva. V řízení vznikne spor o dědické právo. O něm bude blíže pojednáno v podkapitole 

2.4.2 této práce. Jelikož řízení o pozůstalosti nemá zákonnou koncentraci řízení, nic nebrání 

osobě, jejíž závěť je ve sporu o dědické právo zákonným dědicem úspěšně popřena, po 

skončení sporu o dědické právo předložit další závěť, ze které má plynout jeho dědické právo. 

Je zjevné, že popsaným jednáním by se dané řízení zásadně prodloužilo. Neobstojí ani 

argument, že takováto osoba by mohla být dle ustanovení § 1481 NOZ dědicky nezpůsobilá a 

z dědického práva vyloučena z důvodu zatajení poslední vůle zůstavitele, neboť tato osoba 

může tvrdit, že nově předloženou závětí dříve nedisponovala, když ji nalezla teprve při 

vyklízení věcí zůstavitele po skončení původního sporu o dědické právo. 

 

1.2 Základní zásady dědického práva a řízení o pozůstalosti 

Právní zásady nebo také právní principy19, tedy vůdčí ideje vysokého stupně obecnosti 

prostupují právní řád jako celek, stejně tak prostupují i jednotlivá právní odvětví. Řízení o 

pozůstalosti není výjimkou. Gerloch20  právní principy považuje vedle právních norem za 

nejvýznamnější část objektivního platného práva. Oproti právním normám jsou právní 

principy charakterizovány vyšší mírou abstraktnosti a v mnoha případech kontradiktorním 

charakterem. 

Boguszak21  právní principy dělí na principy, které jsou pravidly a principy, které 

pravidly nejsou. Principy, kterou jsou pravidly, dále dělí na pozitivní principy práva, 

implicitní principy práva a extrasystémové principy práva. Pozitivní principy práva jsou 

 
19 V právní vědě se vyskytují dva názorové proudy, z nichž jeden mezi právními principy a zásadami 

nerozlišuje a považuje je za synonyma, druhý proud mezi těmito instituty nalézá odlišnosti, například v podobě 

míry obecnosti a uplatnění, či zda ten který institut je originární nebo derivativní. Pro účely této práce autoři 

vychází z premisy, že se jedná o synonyma. 
20 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017. s. 34. ISBN 978-80-7380-652-1. 
21 BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přepracované vydání. Praha: 

ASPI Publishing, 2004. s. 285-290. ISBN 80-7357-030-0. 
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důsledkem zákonných ustanovení nebo norem. Implicitní principy práva jsou premisy nebo 

důsledky zákonných ustanovení nebo norem. Extrasystémové principy práva nejsou součástí 

systému práva, jde o určitá pravidla morálky, mravů, politiky, kterých se právní řád může za 

určitých okolností dovolávat. Principy, které nejsou pravidly, dále dělí na názvy 

charakterizující znaky právního institutu a principy konstrukce práva. 

Základní zásady se uplatňují při tvorbě, aplikaci a výkladu právních norem i právních 

předpisů. V úvodu této práce autor vymezil vztah hmotného a procesního práva dědického. 

Na toto vymezení naváže v následujících podkapitolách, neboť hmotné i procesní právo 

dědické, ačkoliv jsou spojenými nádobami, kde jedno je nemyslitelné bez druhého, obsahují 

zcela odlišné základní zásady. Ačkoliv se autor bude v této práci podrobněji věnovat zásadám 

procesním, neopomine vytyčit také zásady vztahující se k dědickému právu hmotnému, neboť 

právě zásada univerzální sukcese, která je jednou ze zásad dědického hmotného práva, bude 

východiskem pro zodpovězení otázky přechodu dluhů na právní nástupce zůstavitele. 

 

1.3 Zásady dědického práva 

Ústavní základ dědění je upraven v článku 11 odst. 1 LZPS, který zakotvuje ochranu a 

obsah vlastnického práva a zaručuje dědění, jehož podmínky mohou být stanoveny zákonem. 

A contrario tedy vylučuje možnost zrušení dědického práva22, čímž deklaruje skutečnost, 

která nebyla v minulosti v naší společnosti vždy samozřejmostí. Právní věda řadí mezi zásady 

dědického práva zásadu univerzální sukcese, zásadu zachování hodnot, zásadu závaznosti 

vůle zůstavitele, zásadu volnosti dědice dědictví přijmout či odmítnout, zásadu pořizovací 

volnosti zůstavitele, zásadu rovnosti, zásadu přechodu majetku na jednotlivce, zásadu 

familiarizace, zásadu ochrany věřitele, zásadu absolutní povahy dědického práva, zásadu 

ingerence veřejné moci při nabytí dědictví. 

 
22 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda: II. díl, Ústavní právo České republiky, část 2. 

Praha: Linde Praha, 2004. s. 106. ISBN 80-7201-472-2. 
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V této práci je zásadě univerzální sukcese, oproti ostatním zásadám dědického práva, 

věnována samostatná podkapitola, neboť podle autora práce je právě ona klíčovým 

východiskem pro vymezení odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele. Odpovědnost za dluhy 

zůstavitele totiž představuje důsledek zásady univerzální sukcese23. 

 

1.3.1 Zásada univerzální sukcese 

Zásada univerzální sukcese představuje přechod práv a povinností zůstavitele na 

jeho právního nástupce, který se stává jakýmsi alter egem zůstavitele a plně vstupuje do 

právního postavení zůstavitele24. ABGB dokonce explicitně v ustanovení § 547 uvádělo, že 

vůči třetí osobě se dědic a zůstavitel považují za jedinou osobu. 

Zásadu univerzální sukcese, se kterou úzce souvisí otázka přechodu dluhů na právní 

nástupce, znalo již římské právo. Jak ovšem uvádí Horák25, chápání principu univerzální 

sukcese v římském právu bylo odlišné, neboť v římském právu nešlo pouze o majetkový 

charakter dědického práva, nýbrž šlo o širší pojetí, ve kterém dědic nabýval určité právní 

postavení zůstavitele. Dědické právo se uplatňovalo i v případě, že zůstavitel nezanechal 

žádný majetek, a dokonce mohla existovat odlišná osoba dědice a osoby nabývající veškerý 

zůstavitelův majetek. Horák hovoří dokonce o tom, že obsah dnešního pojmu principu 

univerzální sukcese je natolik odlišný od chápání pojmu v římském právu, že za jeho užitím 

stojí pouze důvody piety či ideologie26. 

 
23 HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 

11, s. 381-386. ISSN 1210-6410. 
24 ŠVESTKA Jiří a Jan DVOŘÁK a kol. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2009. s. 258-261. ISBN 978-80-7357-465-9. 
25 HORÁK, Ondřej. Univerzální sukcese a odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele. Rekodifikace & 

praxe. 2014. č. 8, s. 17. ISSN 1805-6822. 
26 HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 

11, s. 381-386. ISSN 1210-6410. 
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Tilsch27  hledí na princip univerzální sukcese mimo jiné z pohledu ekonomického, 

když rozlišuje dva základní systémy dědického práva, a to systém aristokratický a systém 

demokratický. Aristokratický systém zachovává jmění zůstavitele pohromadě. Vychází 

z principu nerovnosti dědiců, který konkrétního jediného dědice oproti ostatním osobám 

privileguje28. Tento systém je z historického pohledu typický pro římské právo a vychází 

z institutu moci otcovské. Naproti tomu demokratický systém rovnoměrně rozděluje 

pozůstalost mezi více dědiců. Tento systém je z historického pohledu typický pro německé 

právo. 

Pro tuto práci je Tilschovo dělení důležité i z důvodu rozsahu odpovědnosti dědice či 

dědiců za dluhy zůstavitele. V aristokratickém systému dědic odpovídá za všechny dluhy 

zůstavitele a stává se tzv. osobním dlužníkem všech pasiv. V demokratickém systému jsou 

dluhy přecházející na dědice chápány v odlišné rovině. Dluhy zůstavitele byly vázány pouze 

k pozůstalosti, kterou zatěžovaly. Z tohoto důvodu byla odpovědnost dědiců za dluhy 

zůstavitele omezena pouze do výše krytou aktivy pozůstalosti a pouze věcmi náležejícími do 

pozůstalosti. Římské právo upustilo od aristokratického systému až za Justiniána29, když si 

dědic mohl uplatnit dobrodiní inventáře. V takovém případě odpovídal za dluhy pouze do 

výše aktiv, avšak jak podotýká Tilsch30, nebylo zřejmé, zda pouze věcmi náležejícími do 

pozůstalosti či i vlastním majetkem. 

ABGB vycházel z koncepce demokratické a zásada univerzální sukcese byla 

vyjádřena, jak je uvedeno výše, v ustanovení § 547. Ohledně odpovědnosti dědiců za dluhy 

zůstavitele vycházel z Justiniánovy koncepce. Dědic k uplatnění svého dědického práva musel 

podat dědickou přihlášku, jejíž náležitosti stanovilo ustanovení § 799 a následující ABGB. 

 
27 TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. reprint 

původního vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014. s. 26-33. ISBN 978-80-7478-713-3. 
28 Za typický příklad můžeme uvést situaci, kdy se univerzálním dědicem stává nejstarší potomek 

mužského pohlaví. 
29 V letech 527 až 565 před Kristem. 
30 TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. Reprint 

původního vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014. s. 35. ISBN 978-80-7478-713-3. 
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Vycházel tak z adičního principu, kdy je pozůstalost nabízena dědici, avšak je třeba projevu 

vůle prostřednictvím jeho dědické přihlášky a následného potvrzení dědictví soudem 31 . 

Delace, tedy napadnutí dědictví na dědice, nastává až rozhodnutím soudu. V době od smrti 

zůstavitele do nabytí dědictví dědicem jde o tzv. ležící pozůstalost. Krčmář32 ji definuje jako 

práva a povinnosti tvořící pozůstalost, které nemají subjektu, avšak právní řád na ně pohlíží 

jakoby subjekt měly. 

Vedle právního důvodu a vyjádření dědice, že dědictví přijímá, musela dědická 

přihláška obsahovat také údaj, zda dědic podává dědickou přihlášku s výhradou či bez 

výhrady právního dobrodiní soupisu. Podání přihlášky s výhradou dobrodiní soupisu vedlo 

k provedení soupisu pozůstalosti, tedy vyhotovení úředního seznamu majetku zůstavitele a 

jeho hodnoty ke dni úmrtí. Dědic v takovém případě odpovídal věřitelům zůstavitele a 

odkazovníkům jen do výše majetku pozůstalosti. Přihláška bez výhrady dobrodiní soupisu 

měla za následek odpovědnost věřitelům zůstavitele a odkazovníkům i v případě, že majetek 

z pozůstalosti by nestačil. Rouček 33  se zabývá otázkou, zda v případě uplatnění výhrady 

dobrodiní soupisu odpovídá dědic celým svým majetkem až do výše majetku pozůstalosti či 

jen pozůstalostním majetkem, a přiklání se k odpovědnosti za dluhy celým majetkem dědice. 

Mezi argumenty podporující jeho názor uvádí jednak rozhodnutí nejvyšších soudů tehdejší 

doby, ale také ochranu věřitelů, kteří by byli zkráceni na svých právech, pokud by jejich 

pohledávky mohly být uspokojeny pouze z majetku pozůstalosti, neboť dědic je oprávněn 

s tímto majetkem neomezeně disponovat, tedy jej i zcizit a tím omezit či zhoršit 

vymahatelnost věřitelovy pohledávky. 

 
31 TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. Reprint 

původního vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014. s. 35. ISBN 978-80-7478-713-3. 
32 KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské IV, V. Právo rodinné. Právo dědické. Reprint původního vydání. 

Praha: Wolters Kluwer. 2014. s. 82. ISBN 978-80-7478-456-9. 
33 ROUČEK, František. In. ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí, (§§ 531 

až 858.). Reprint původního vydání, Praha: CODEX Bohemia, 1998. s. 515-527. ISBN 80-85963-74-4. 
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OZ 1950 opustil adiční princip, který nahradil principem delačním, jenž nezná institut 

ležící pozůstalosti, neboť dle ustanovení § 509 OZ 1950 dědictví napadne na dědice, pokud 

ten dědictví neodmítne, již smrtí zůstavitele. Avšak i podle OZ 1950 dědictví potvrzuje soud a 

to dědici, jehož dědické právo bylo prokázáno. Podle ustanovení § 511 OZ 1950 mohl dědic 

nabýt veškerý zůstavitelův majetek nebo poměrný díl, anebo jen jednotlivou věc nebo právo. 

Zásadní změnu oproti předchozí právní úpravě představovala odpovědnost za dluhy 

zůstavitele. Její vymezení bylo soustředěno v ustanovení § 514 odst. 1 OZ 1950, které 

uvádělo, že dědic hradí dluhy zůstavitelova pohřbu a dluhy zůstavitele, jen do výše ceny 

nabytého majetku, čímž došlo k odchýlení od dosavadní právní úpravy. Neexistovala výhrada 

soupisu a dědic ex lege odpovídal pouze omezeně, nikoliv celým svým majetkem. Je 

nepochybné, že tento omezený rozsah odpovědnosti za dluhy zůstavitele zvýhodňuje dědice 

nad věřitele, když na ně neklade tak vysokou míru odpovědnosti při přijetí, resp. neodmítnutí 

dědictví, než tomu bylo za účinnosti ABGB. OZ 1950 naopak znevýhodňuje věřitele, neboť 

ten nemá možnost vymoci svou pohledávku na dědici nad částku odpovídající majetku, který 

dědic z dědictví nabyl. 

Dle názoru autora je však takové zvýhodnění dědiců a znevýhodnění věřitelů 

zůstavitele opodstatněné a obhajitelné, neboť by věřitelé mohli kalkuloval s možností, že 

dlužník zemře a jeho majetek zdědí movitější dědic. Ačkoliv by takové jednání mělo být 

považováno minimálně za jednání v rozporu s dobrými mravy, pro dědice by to znamenalo 

nutnost se takovému postupu věřitelů bránit. Nadto je třeba uvést, že právě věřitel, který ve 

většině případů vstupuje do právních vztahů se zůstavitelem dobrovolně, by měl nést větší 

odpovědnost při dobytnosti své pohledávky. Toto jeho obchodní a právní riziko by nemělo 

být k tíži dědiců, a to ani zprostředkovaně prostřednictvím složitých, časově náročných a 

nákladných procesních úkonů, které výhrada soupisu pozůstalosti může představovat. 

OZ 1964 vycházel stejně jako přechozí občanský zákoník z koncepce potvrzení 

dědictví soudem ke dni úmrtí zůstavitele. Ustanovení § 460 OZ 1964 explicitně uvádělo, že 

dědictví se nabývá smrtí fyzické osoby, o čemž v souladu s ustanovením § 481 až § 483 OZ 
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1964 rozhodoval soud. Dědic tak vstoupil do práv a povinností zůstavitele na základě 

pravomocného rozhodnutí soudu, a to ke dni úmrtí zůstavitele. Problematice odpovědnosti 

dědiců za dluhy zůstavitele se věnovalo ustanovení § 470 odst. 1 OZ 1964, které omezovalo 

tuto dědicovu odpovědnost za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za 

zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí, do výše ceny nabytého dědictví. 

V případě, že dědictví připadlo státu, odpovídal tento v souladu s ustanovením § 472 odst. 2 

OZ 1964 ve stejném rozsahu jako dědici. 

Zákonodárce tak explicitně vyjádřil premisu, že odpovědnost dědice za dluhy 

zůstavitele se váže na cenu nabytého dědictví, tedy na finanční částku odpovídající hodnotě 

majetku ke dni úmrtí zůstavitele, který dědic dědí. Je nepochybné, že odpovědnost dědice za 

dluhy není kryta konkrétními věcmi z pozůstalosti. 

Vyvstává však otázka, zdali byla tato odpovědnost dědicova omezena částkou majetku 

zjištěného v dědickém řízení či nikoliv34. K tomu se vyjádřil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 

29. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3183/2007, v němž uzavřel: „Závěr učiněný soudem v řízení o 

dědictví ve smyslu § 175o OSŘ o obecné ceně majetku zůstavitele, výši dluhů a čisté hodnotě 

dědictví, popřípadě výši předlužení dědictví, není definitivním závěrem o rozsahu a hodnotě 

zůstavitelova majetku předurčujícím odpovědnost dědiců za zůstavitelovy dluhy. V nalézacím 

řízení, v němž zůstavitelův věřitel uplatňuje vůči zůstavitelovým dědicům pohledávku, kterou 

měl vůči zůstaviteli, se proto soud vždy musí zabývat zjištěním rozsahu a hodnoty 

zůstavitelova majetku, a na základě takového zjištění teprve řešit otázku, v jakém rozsahu 

odpovídá dědic za zůstavitelovy dluhy.“ V rozsudku ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 32 Cdo 

1828/2009 Nejvyšší soud pak mimo jiné uvedl: „V nalézacím řízení, v němž zůstavitelův 

věřitel uplatňuje vůči dědicům pohledávku, kterou měl vůči zůstaviteli, je soud povinen 

 
34 Před samotným rozhodnutím o dědictví je soud v souladu s ustanovením § 175o OSŘ ve znění 

účinném do 31. 12. 2013 povinen určit obvyklou (dříve také obecnou) cenu majetku, dluhů a čistou hodnotu 

dědictví, o čemž rozhodne v samostatném usnesení či v samostatném výroku usnesení, který předchází výroku o 

potvrzení dědictví.  
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zabývat se otázkou, v jakém rozsahu odpovídají dědici podle § 470 ObčZ za zůstavitelovy 

dluhy.“  

Z uvedených závěrů Nejvyššího soudu je patrné, že výrok o obvyklé ceně majetku 

v dědickém řízení není pro věřitele závazný, který v případě vymáhání své pohledávky na 

dědicích zůstavitele bude ve sporném nalézacím řízení povinen tvrdit a prokázat cenu 

dědicem nabytého majetku, a to ke dni úmrtí zůstavitele, neboť právě do této částky odpovídá 

dědic za dluhy zůstavitele. 

Stejně jako OZ 1950 a OZ 1964 nepřijal ani NOZ koncepci ležící pozůstalosti a 

podávání dědických přihlášek, ale vychází z koncepce potvrzení nabytí dědictví soudem ke 

dni úmrtí zůstavitele, kterému předchází poučení o dědickém právu a právu výhrady soupisu 

pozůstalosti soudem, tedy soudním komisařem. O výhradě soupisu pozůstalosti bude 

pojednáno prakticky, a to v podkapitole 2.4.4 této práce. 

Současná platná právní úprava je, co do koncepce zásady univerzální sukcese a 

odpovědnosti za dluhy zůstavitele35, velmi podobná úpravě nacházející se v ABGB, a to i přes 

to, že nepřevzala adiční princip, ale zachovala princip delační známý z OZ 1950 a OZ 1964. 

Představuje tedy zásadní diskontinuitu s OZ 1950 a OZ 1964 co do odpovědnosti dědice za 

dluhy zůstavitele. Hmotněprávním východiskem jsou ustanovení § 1704 až 1706 NOZ, které 

upravují odpovědnost dědice za dluhy, a to v závislosti na uplatnění výhrady soupisu 

pozůstalosti. Pokud výhrada soupisu pozůstalosti dědicem uplatněna není, odpovídá 

s ostatními dědici, kteří výhradu neuplatnili, společně a nerozdílně celým svým majetkem. 

V případě uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti, hradí dědic dluhy zůstavitele do výše 

nabytého majetku. 

 
35 Poz. autora: Nejen koncepcí odpovědnosti za dluhy je současná právní úprava velmi podobná úpravě 

v ABGB, ale i celá řada institutů je převzata z ABGB. Za zmínku stojí například dědická smlouva, odkazy nebo 

svěřenské nástupnictví. 
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Solidarita za dluhy má však své místo i v případě uplatnění výhrady soupisu 

pozůstalosti více dědici, neboť v souladu s ustanovením § 1707 NOZ je dědic povinen hradit 

dluhy zůstavitele společně a nerozdílně s ostatními dědici. Jeho odpovědnost je však omezena 

jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu. Autor této práce se ztotožňuje s názorem 

Brejlové 36 , že toto ustanovení může dědicům činit potíže. Obecně totiž platí, že dědic 

odpovídá za všechny dluhy zůstavitele, nejen za ty, které byly v průběhu řízení o pozůstalosti 

zjištěny a zařazeny do pasiv pozůstalosti. S ohledem na skutečnost, že jednotlivé dluhy 

nabývají splatnosti postupně a s ohledem na skutečnost, že o některých dluzích dědic vůbec 

nemusí vědět, může pro něho být problematické určit, jakou částku má s ohledem na svoji 

odpovědnost za dluhy věřiteli, který požaduje plnění, uhradit. V případě neúspěšného regresu 

vůči ostatním dědicům, kteří odpovídají společně a nerozdílně, tak není nemožné, že dědic 

uhradí věřiteli více, než činí jeho dědický podíl. 

Na tyto případy však NOZ částečně pamatuje a v souladu se svou koncepcí dědického 

práva požaduje po dědicích větší obezřetnost, neboť výše uvedeným komplikacím 

s určováním výše plnění věřitelům se dědic může alespoň částečně vyvarovat, pokud 

v souladu s ustanovením § 1711 a následujícím NOZ navrhne soudu vyzvat věřitele, aby v 

přiměřené lhůtě ohlásili a doložili své pohledávky, a to za účelem vyhledání dluhů zůstavitele. 

Důsledkem svolání věřitelů je ztráta práva věřitele, který svou pohledávku řádně a včas 

nepřihlásí, na její uspokojení, dojde-li k vyčerpání pozůstalosti uhrazením ohlášených 

pohledávek. Podrobněji o procesním postupu a účincích svolání věřitelů bude pojednáno 

v podkapitole 2.4.4 této práce. 

Podle Drápala 37  je dědic dokonce povinen hradit dluhy zůstavitele v případě, že 

nepostačuje cena nabytého majetku, podle pravidel platných v likvidaci pozůstalosti, a to 

uspokojovat poměrně dle jednotlivých skupin. Pokud by bylo nařízeno svolání věřitelů, musí 

 
36 BREJLOVÁ, Kateřina. Nové postavení věřitele v dědickém řízení a změna v odpovědnosti dědiců za 

dluhy zůstavitele. Ad Notam. 2014, č. 1, s. 12-18. ISSN 1211-0558. 
37 DRÁPAL, Ljubomír. In. FIALA, Roman, Ljubomír DRÁPAL a kol. Občanský zákoník IV. Dědické 

právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. BECK, 2015. s. 589-590. ISBN 978-80-7400-570-1. 
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ještě navíc dědic věřitele rozdělit na dvě skupiny, a to na věřitele, kteří řádně a včas 

pohledávku přihlásili nebo se jejich pohledávky považují za přihlášené a na věřitele, kteří své 

pohledávky nepřihlásili. Věřitelům ze druhé skupiny pak lze plnit pouze v případě, že byli 

plně uspokojeni věřitelé z první skupiny. Baladová38 jde ještě dále a v této souvislosti hovoří 

o prolomení rozsahu odpovědnosti za dluhy zůstavitele při uplatnění výhrady soupisu 

pozůstalosti, avšak tuto svou myšlenku nikterak nerozvíjí. Autor této práce má za to, že za 

určitých okolností opravdu může dojít k tomu, že dědic, který si vyhradil soupis pozůstalosti, 

uhradí věřitelům zůstavitele více než činí jeho dědický podíl. Pouze však jako následek 

porušení pravidel uložených dědici ve zmiňovaném ustanovení, neboť když tento uhradí 

věřiteli zůstavitele dluh bez ohledu na práva ostatních věřitelů nebo bez toho, aby věřitele 

svolal, či tento dluh uhradí v rozporu se zásadami uspokojení věřitelů stanovenými pro 

likvidaci pozůstalosti, je povinen pohledávky ostatních věřitelů zůstavitele uhradit minimálně 

v rozsahu v jakém by byli uspokojeni při likvidaci pozůstalosti. Za těchto okolností se pak 

může stát, že dědic skutečně uhradí věřitelům v součtu vyšší částku, než je cena jím nabytého 

majetku. 

Dalším případem, kdy dědic, který si vyhradil soupis pozůstalosti, bude mít povinnost 

uhradit dluhy zůstavitele nad rámec ceny jím nabytého majetku, jsou případy, kdy dojde ke 

zrušení účinků výhrady soupisu pozůstalosti od samého počátku. Těmto případům se věnuje 

ustanovení § 1681 a 1688 NOZ. Konkrétně se jedná o situace, kdy se dědic, aniž je k tomu 

oprávněn, ujme plné správy pozůstalosti nebo zatají-li dědic pozůstalostní majetek či smísí-li 

dědic části pozůstalosti s částmi svého majetku, aniž lze rozlišit, komu patří, ledaže tomu tak 

bylo již před smrtí zůstavitele. Obdobně pak ruší účinky výhrady soupisu pozůstalosti 

prokáže-li se, že prohlášení nebo seznam podle ustanovení § 1687 NOZ neodpovídají 

skutečnosti v rozsahu nikoli nepodstatném. Jak již bylo uvedeno, řízení o pozůstalosti se řadí 

mezi řízení nesporná. K prokazování, zda zanikly účinky výhrady soupisu pozůstalosti, 

 
38 BALADOVÁ, Olga. Zamyšlení nad konvokací věřitelů. Ad Notam. 2018, č. 4, s. 16-18. ISSN 1211-

0558. 
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nedochází v řízení o pozůstalosti, neboť v souladu s ustanovením § 185 odst. 4 ZŘS se soud 

v rozhodnutí o dědictví omezí pouze na uvedení informace, zda a který dědic uplatnil výhradu 

soupisu. Rozhodnutí o dědictví tak neobsahuje informaci, zda některému z dědiců svědčí 

účinky výhrady soupisu pozůstalosti, ale pouze, že výhradu soupisu uplatnil. Zrušení účinků 

výhrady soupisu pozůstalosti se zkoumá ve sporném řízení, pokud dědic odmítá platit dluhy 

zůstavitele39. 

 

1.3.2 Ostatní zásady dědického práva 

Zásada zachování hodnot pro budoucí generace doprovází zůstavitele celým jeho 

životem a mnohdy je právě ona důvodem pro získávání a rozmnožování majetku nejen pro 

sebe, ale právě pro jeho potomky či právní nástupce obecně40. Tilsch41 ve vztahu k této zásadě 

uvádí následující: „Princip zachování hodnot má zřetel k budoucnosti; jím manifestuje se 

(směrem do budoucna) jednota lidstva, solidarita generací po sobě jdoucích; jím umožňuje se 

pokračování na dosažení výši kulturní a sledování cílů, sahajících přes více generací; jím 

zajišťuje se kontinuita, a tím i pořádek právního a hospodářského obchodu.“ Zůstavitel je 

totiž za svého života účastníkem řady právních vztahů a zajištění pokračování nebo 

vypořádání těchto vztahů je důležité pro ostatní účastníky těchto právních vztahů. Je 

nepochybné, že právě tato zásada poskytuje právní jistotu a kontinuitu těmto účastníkům, 

avšak i kontinuita má své mantinely a, jak bude uvedeno dále, je omezena například rozsahem 

přechodu dluhů na právní nástupce. 

Zásadu závaznosti vůle zůstavitele lze považovat jako projev autonomie vůle 

zůstavitele. Tato zásada je explicitně vyjádřena v ustanovení § 1494 odst. 2 NOZ, které hovoří 

 
39 DRÁPAL, Ljubomír. In. FIALA, Roman, Ljubomír DRÁPAL a kol. Občanský zákoník IV. Dědické 

právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. BECK, 2015. s. 507-508. ISBN 978-80-7400-570-1. 
40 ŠEŠINA, Martin. In. ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA, Martin ŠEŠINA, Karel 

WAWERKA. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. XXV.  ISBN 

978-80-7478-579-5. 
41 TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. reprint 

původního vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014. s. 9-13. ISBN 978-80-7478-713-3. 
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o povinnosti vykládat závěť, tak aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Závěť je 

v řízení o pozůstalosti předmětem interpretace, což vyvolává otázku, zda dědici zůstává 

zachováno právo vyjádřit se k platnosti a pravosti závěti. Šešina42 se domnívá, že tato práva 

dědici zůstala zachována. Dědic tak může napadat pravost pořízení pro případ smrti například 

z důvodu, že závěť nepochází od zůstavitele, nebo může napadat platnost závěti z důvodu 

nesplnění formálních náležitostí kladených na závěť. Důsledkem této zásady je do určité míry 

omezení práva dědiců na rozdělení pozůstalosti jejich dohodou v rámci řízení o pozůstalosti. 

Ustanovení § 1693 odst. 2 NOZ stanoví právo dědiců dohodnout si jinou výši dědických 

podílů, avšak pouze za podmínky, pokud to zůstavitel výslovně připustí. Na to navazuje 

ustanovení § 1694 odst. 1 NOZ, podle kterého soud rozdělí pozůstalost podle pořízení pro 

případ smrti zůstavitele s tím, že dědici se mohou dohodnout na rozdělení pozůstalosti jinak, 

pokud to zůstavitel připustil. Je však nutné zdůraznit, že zásada závaznosti vůle zůstavitele má 

svá omezení. Tím nejzásadnějším je, v souladu s ustanovením § 1551 odst. 2 NOZ, zdánlivost 

právního jednání vyjádřeného v podobě vedlejší doložky závěti, která by zřejmě obtěžovala 

dědice nebo odkazovníka, byla by zjevnou svévolí zůstavitele či by zjevně odporovala 

veřejnému pořádku nebo byla nesrozumitelná. Stejně tak je v souladu s ustanovením § 1552 

NOZ nicotná vedlejší doložka přikazující dědici uzavřít, setrvat či zrušit manželství. 

Zásada volnosti dědice dědictví přijmout či odmítnout, jinak označována i jako 

zásada svobodného nabytí dědictví, doplňuje předchozí zásadu závaznosti vůle zůstavitele a 

představuje právo v úvahu přicházejícího dědice dědictví odmítnout. Tato zásada se 

neprojevuje jen u dědiců povolaných pořízením pro případ smrti, ale má své místo i v případě 

zákonné dědické posloupnosti. Potenciální dědic má právo dle ustanovení § 1485 a násl. NOZ 

dědictví odmítnout. Na takovou osobu se hledí, jako by dědictví nikdy nenabyla. Autor této 

práce k tomu dodává, že nejčastějším důvodem pro odmítnutí dědictví bývají dluhy 

zůstavitele. Ani tato zásada však není neomezená. Dle ustanovení § 1489 NOZ tak nelze 

 
42  ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo. Praktická příručka. 1. 

vydání. Praha: Leges, 2019. s. 3-6. ISBN: 978-80-7502-345-2. 
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odmítnout dědictví s výhradou nebo zčásti. Nicotné je pak odmítnutí dědictví dal-li dědic již 

svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout. K posledně uvedenému se vyjádřil 

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 11. 2018, sp. zn. 24 Cdo 2832/2018 v němž uzavřel: 

„Dědictví nemůže podle § 1485 odst. 1 o. z. odmítnout dědic, který po smrti zůstavitele svým 

chováním dává najevo, že hodlá jako dědic vstoupit do zůstavitelových práv a povinností, 

mimo jiné tím, že vznese vůči druhému dědici návrh na vzdání se dědického práva v jeho 

prospěch.“ Autor této práce se domnívá, že v daném případě se však nelze spokojit 

s uvedenou právní větou a je nutné uvést některé okolnosti projednávaného případu, neboť 

prosté uplatnění závěrů vyjádřených v uvedené právní větě by mohlo klást nepřiměřené 

nároky na detailní znalost dědických institutů ze strany dědiců a mohlo by vést k uplatňování 

práva a procesnímu postupu soudního komisaře, který by byl ve zjevném rozporu s vůlí 

potenciálních dědiců. 

V daném případě totiž dědic nikoliv pouze vznesl návrh na vzdání se dědictví ve 

prospěch jiného dědice, avšak dále mimo jiné vznesl návrh na finanční vypořádání mezi 

dědici, tak aby nebyl jako dědic znevýhodněný a dotazoval se soudního komisaře, zda je dán 

z jeho strany důvod pro uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti. 

Z uvedeného vyplývá, že v tomto konkrétním případě byl dědic znalý jednotlivých 

institutů dědického práva a rovněž tak jejich účinků. Je nepochybné, že si musel být vědom 

rozdílu mezi odmítnutím dědictví a vzdáním se dědictví. A contrario autor této práce 

dovozuje, že v případě, kdy například dědic uvede, že se chce vzdát veškerého dědictví ve 

prospěch ostatních dědiců, nelze bez dalšího toto jeho jednání posoudit jako jednání, kterým 

dává najevo, že chce dědictví přijmout, ale bude vždy nutné přihlédnout ke všem okolnostem 

daného případu. Z jednání potenciálního dědice totiž může být například zjevné, že si nepřeje 

dědit, neboť má obavu právě z dluhů zůstavitele a v úvahu tak přichází odmítnutí dědictví. 

Zásada pořizovací volnosti zůstavitele představuje právo zůstavitele zvolit si 

některou z forem pořízení pro případ smrti, z užšího pohledu pak závětí či dědickou smlouvou 
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určit osobu dědice a její podíl na pozůstalosti. Podle Tilsche 43  se tato zásada vyvinula 

z původně dvou historicky proti sobě stojících principů, a to principu nucenosti, který je 

historicky starší a vychází z nevyhnutelné posloupnosti členů rodiny, a principu volnosti, 

který je principem novějším, avšak známým již ze zákona XII. desek nebo testamentu, 

přičemž v Římské říši bylo dokonce morální povinností jej užít. Stejně jako u zásad 

uvedených výše i zásada pořizovací volnosti zůstavitele není absolutní. Omezení představuje 

právo nepominutelného dědice na povinný díl, které může být zkráceno jen za splnění 

zákonem stanovených podmínek vyděděním. 

Zásada rovnosti stanoví stejné postavení všech dědiců. Nepřichází tak úvahu 

například dělení potomků na prvorozené a ostatní, potomky narozené v manželství nebo 

mimo manželství či na dědice s českým nebo cizím občanstvím. Zásada tak úzce souvisí se 

zásadou univerzální sukcese. Jak bylo uvedeno v podkapitole 1.3.1 této práce, zásada 

univerzální sukcese v našem právním prostředí vychází z demokratického principu, pro který 

je typické rozdělení pozůstalosti mezi více dědiců a je tak nemyslitelné aplikovat tuto zásadu 

bez toho, aby si všichni dědici byli rovni. 

Zásada přechodu majetku na jednotlivce je projevem práva na soukromé vlastnictví 

a dědění zaručeného článkem 11 odst. 1 LZPS a znamená, že majetek zanechaný zůstavitelem 

nabývá konkrétní osoba či osoby. Právě tato zásada byla v NOZ značně posílena, když byl 

zákonodárcem rozšířen okruh osob, které dědí na základě zákonné dědické posloupnosti ze 

čtyř dědických skupin na šest dědických tříd 44 . Teprve pokud není žádná z těchto osob, 

přichází v úvahu připadnuti dědictví státu v souladu s ustanovením § 1634 NOZ, samozřejmě 

jen za předpokladu, že zůstavitel nezanechal pořízení pro případ smrti. Další projev posílení 

této zásady lze podle autora práce spatřit v daňových povinnostech souvisejících s nabytím 

dědictví. S rekodifikací soukromého práva v roce 2014 zároveň došlo ke zrušení zákona č. 

 
43 TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. reprint 

původního vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014. s. 26-33. ISBN 978-80-7478-713-3. 
44 Srov. ustanovení § 473 až 475a OZ 1964 s ustanovením § 1645 až 1640 NOZ 
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357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle něhož byly 

v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 od dědické daně osvobozeny pouze osoby zařazené do I. 

a II. dědické skupiny. Po roce 2014 již žádná speciální dědická daň neexistuje a na dědění se 

uplatní daň z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb. zn., o daních z příjmů, který v ustanovení § 

4a odst. 1 písm. a) a ustanovení § 19b odst. 1 písm. b) osvobozuje nabytí dědictví a odkazu od 

daně z příjmů fyzických i právnických osob. Z uvedeného je tak patrný posun k posílení 

koncepce individualistického dědického práva na úkor kolektivistického dědického práva. 

Zásada familiarizace blízce souvisí se zásadou zachování hodnot pro budoucí 

generace. Jejím cílem je zachování majetku v rodině. Právě i jejím projevem je rozšíření a 

samotná koncepce zákonných dědických tříd. Oslabena se tato zásada uplatňuje i v případě 

dědění podle závěti nebo dědické smlouvy, a to právem nepominutelného dědice na povinný 

díl. 

Zásada ochrany věřitelů doznala s NOZ značného posílení, a to jednak v rámci 

procesního postavení věřitele, tak i odpovědností dědiců za dluhy zůstavitele související 

s koncepcí zásady univerzální sukcese a institutem výhrady soupisu pozůstalosti, o kterých 

bylo pojednáno v podkapitole 1.3.1 této práce. 

Věřitelé jsou v souladu s ustanovením § 112 ZŘS účastníky řízení o pozůstalosti 

pouze v části řízení, jde-li v něm o odloučení pozůstalosti, které navrhli, nebo o soupis 

pozůstalosti, který navrhli. Mají tak v souladu s ustanovením § 1709 a násl. NOZ právo 

navrhnout odloučení pozůstalosti, osvědčí-li obavu z předlužení dědice a mohou požádat soud 

o nařízení soupisu pozůstalosti v souladu s ustanovením § 1685 odst. 2 písm. c) NOZ. Dále 

pak dle ustanovení § 1684 odst. 2 písm. d) NOZ věřitel, který si vyžádal odloučení 

pozůstalosti, může být přítomen soupisu pozůstalosti. Podle ustanovení § 1689 NOZ soud 

věřiteli oznámí, že byl proveden soupis pozůstalosti a umožní mu se k soupisu vyjádřit. 
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Z uvedených hmotněprávních i procesněprávních ustanovení je patrné, že se 

zákonodárce přiklonil k posílení práv věřitelů na řádné uspokojení jejich pohledávky, a to za 

cenu komplikovanější právní úpravy pozůstalostního řízení i samotného průběhu řízení. 

Nikoliv nezajímavou se jeví ochrana věřitelů v části řízení o pozůstalosti, ve které se 

vypořádává společné jmění manželů zaniklé smrtí zůstavitele.  Podle ustanovení § 162 odst. 1 

ZŘS platí, že soud mimo jiné schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici o vypořádání 

majetku patřícího do společného jmění manželů, není-li v rozporu se zákonem a pokyny 

zůstavitele. V případě, že by se dědici s pozůstalým manželem dohodli na vypořádání 

majetku, který byl součástí společného jmění manželů tak, že veškerý majetek nabývá 

pozůstalý manžel, přichází v úvahu, za předpokladu, že zůstavitel nevlastnil žádný výlučný 

majetek, zastavit řízení v souladu s ustanovením § 153 ZŘS, neboť by se mohlo zdát, že jsou 

splněny veškeré zákonné předpoklady, tedy, že zůstavitel nezanechal žádný majetek náležející 

do pozůstalosti. Přípustnost tohoto postupu schválil Krajský soud v Hradci Králové - pobočka 

v Pardubicích v usnesení č.j. 18 Co 271/2017-62 ze dne 29. 9. 2017. 

Autor této práce má za to, že dovodit uvedený procesní postup je možné pouze při 

prostém jazykovém výkladu příslušných ustanovení NOZ a ZŘS, s postupem se neztotožňuje 

a považuje ho za postup v rozporu se zákonem a zásadou ochrany věřitelů. 

Při uvedeném postupu je totiž zapotřebí nejprve poučit dědice o dědickém právu, kteří 

teprve v případě neodmítnutí dědictví, mohou uzavřít dohodu s pozůstalým manželem. Pokud 

by byl veškerý majetek vypořádán tak, že jej nabyde pozůstalý manžel, zůstávají zde osoby, 

které mají postavení dědice se všemi s tím souvisejícími povinnostmi, zejména odpovědností 

za dluhy, ale tyto osoby nemají možnost uplatnit veškerá svá procesní práva, např. právo 

výhrady soupisu pozůstalosti či svolání věřitelů, neboť soud řízení zastavil. Mimo to, pokud 

zůstavitel zanechá dluh, který však nenáleží do společného jmění manželů, neodpovídá za 

něho pozůstalý manžel, který nabyl veškerý majetek ze společného jmění manželů. Je tedy 

otázkou, kdo za tyto dluhy odpovídá. Dědici nebo snad vůbec nikdo? 
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Z uvedeného je patrné, že výklad provedený Krajským soudem v Hradci Králové - 

pobočka v Pardubicích ve shora uvedeném usnesení je dle autora této práce nesprávný. 

Jazykový výklad by měl přestavovat pouze prvotní seznámení se s právními normami45, jeho 

prostá aplikace by však mohla vést k absurdním postupům. Při aplikaci práva na uvedenou 

problematiku je třeba užít i další základní a zvláštní výkladové metody jednotlivých 

ustanovení NOZ a ZŘS, neboť smyslem a účelem institutu zastavení řízení je hospodárnost 

řízení, tedy jinými slovy není účelné vést řízení o pozůstalosti, pokud tu není majetek větší 

než nepatrné hodnoty. V projednávaném případě, pak tato podmínka zcela zjevně splněna 

nebyla, neboť zůstavitel zanechal majetek větší než nepatrné hodnoty, avšak veškerý tento 

majetek byl součástí společného jmění manželů. K obdobným závěrům, ke kterým dospěl 

autor této práce, tedy závěrům zcela odlišným od závěrů vyjádřených ve výše uvedeném 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích dospěl Městský soud 

v Praze v usnesení č.j. 24 Co 211/2018-62 ze dne 15. 10. 2018, ve kterém shrnul, že zastavení 

řízení po vypořádání majetku, který je součástí společného jmění manželů, přichází v úvahu 

pouze ve výjimečných případech, kdy samotný majetek, který je součástí společného jmění 

manželů je nepatrné hodnoty. V opačném případě je dle slov soudu majetek z pozůstalostního 

řízení zcela „vyveden“, a taková dohoda tedy nemůže požívat právní ochrany a lze ji 

považovat za zjevné zneužití práva. 

Zásada absolutní povahy dědického práva vyjadřuje skutečnost, že dědické právo 

působí erga omnes a je upraveno kogentními právním normami, od kterých se lze odchýlit, 

pouze připouští-li to zákon. Příkladem může být například taxativní výčet dědických titulů, 

mezi které ustanovení § 1476 NOZ řadí zákon, závěť a dědickou smlouvu. Není tak přípustné 

dědit například na základě společné závěti, kterou znají některé cizí právní řady, ani na 

základě jakéhokoliv jiné listiny než některého z výše uvedených dědických titulů, a to právě 

s ohledem na zásadu absolutní povahy dědického práva. S touto zásadou úzce souvisí 

problematika závaznosti rozhodnutí o dědictví. Samotné rozhodnutí o dědictví obsahuje nejen 

 
45 Viz. například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2015, č.j. 6 As 153/2014-108. 
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výrok o určení dědice, ale v závislosti na konkrétním procesním postupu obsahuje několik 

dalších výroků jako např. určení obvyklé ceny aktiv, pasiv a čisté hodnoty pozůstalosti, 

vypořádání společného jmění manželů, vypořádání povinného dílu nepominutelného dědice a 

další. Vždy však bude obsahovat výrok o odměně pověřeného soudního komisaře a výrok o 

náhradě nákladů řízení. K otázce závaznosti jednotlivých výroků dědického rozhodnutí 

zastává Nejvyšší soud konzistentní názor vyjádřený kupříkladu v usnesení ze dne 31. 1. 2006, 

sp. zn. 30 Cdo 2953/2004, ve kterém uvedl následující: „Výroky usnesení soudu vydaných v 

dědickém řízení, které se týkají dědického práva (které určují, kdo je zůstavitelovým dědicem), 

jsou závazné pro každého. Ostatní výroky usnesení soudu vydaného v dědickém řízení jsou 

závazné jen pro účastníky dědického řízení.“ Z pohledu věřitelů jsou uvedené závěry 

Nejvyššího soud zvlášť důležité, neboť stanovují závaznost výroku o právních nástupcích, 

tedy osobách, po kterých mohou věřitelé požadovat zaplacení dluhů zůstavitele. Jak již bylo 

uvedeno v podkapitole 1.3.1 této práci, výrok o obvyklé ceně majetku, který zůstavitel 

zanechal, však závazný není a věřitel v případě sporu bude povinen výši prokázat. 

 

Zásada ingerence veřejné moci při nabytí dědictví je explicitně vyjádřena 

v ustanovení § 1670 NOZ, dle něhož nabytí dědictví potvrzuje soud a to osobě, jejíž dědické 

právo bylo prokázáno. Tato zásada je procesně realizována prostřednictvím řízení o 

pozůstalosti, jehož základním cílem je zjištění osob dědiců a majetku zůstavitele. 

V souladu s ustanovením § 1479 NOZ ve spojení s ustanovením § 1475 NOZ platí, že 

dědické právo vzniká smrtí zůstavitele a představuje právo na pozůstalost nebo poměrný podíl 

z ní. Komu dědické právo náleží, je dědicem a ve vztahu k této osobě je pozůstalost 

dědictvím. Ustanovení § 185 odst. 1 ZŘS stanoví, že soud rozhoduje o dědictví ke dni vzniku 

dědického práva. Vyvstává však otázka, kdy dědic nabývá dědictví a kdy nabývá vlastnické 
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právo k věcem z pozůstalosti. Hmotné právo bohužel tuto otázku výslovně neřeší. Klein46 

dochází k závěru, že nabytí dědictví smrtí zůstavitele je právní fikcí, která je v NOZ vyjádřena 

pouze implicitně. Své závěry opírá o argument, že v průběhu řízení není známo, kdo je 

dědicem, ani který majetek náleží do pozůstalosti, případně potenciální dědic může svými 

úkony ovlivnit nabytí dědictví. Nabytí vlastnického práva pak spatřuje jako následek právních 

jednání dědice, s tím že dochází k závěrům, že okamžik přechodu vlastnického práva na 

dědice je právní úpravou nedostatečně upravený. Později47 své názory podrobuje revizi a 

dospívá k závěru, že právní fikci je třeba uplatnit jen v situaci, pokud se má na odmítnuvšího 

dědice hledět, jako by dědictví nikdy nenabyl. Ve vztahu k okamžiku nabytí vlastnického 

práva k věcem z pozůstalosti však své názory nemění. 

Z uvedeného je patrné, že stávající právní úprava nedostatečně upravuje okamžik 

nabytí vlastnického práva k věcem z pozůstalosti, neboť se nelze bez dalšího spokojit se 

závěry, že se vlastnické právo nabývá ke dni vzniku dědického práva, tedy smrtí zůstavitele. 

Tato problematika by si z pohledu de lege ferenda zasloužila podrobnější zákonnou úpravu, 

neboť může mít své následky kupříkladu v rovině odpovědnosti za škodu způsobenou věcí či 

na věci z pozůstalosti. 

 

1.4 Zásady řízení o pozůstalosti 

Základní zásady, které se uplatní v rámci řízení pozůstalosti, rozděluje doktrína48 na 

dvě kategorie, a to na principy fungování soudnictví a principy odvětvové. 

 
46 KLEIN, Šimon. Okamžik přechodu vlastnického práva k pozůstalosti v NOZ. Ad Notam. 2013, č. 3, 

s. 5-6. ISSN 1211-0558. 
47 KLEIN, Šimon. Ještě jednou k tématu přechodu vlastnického práva k pozůstalosti. Ad Notam. 2014, 

č. 6, s. 22-24. ISSN 1211-0558. 
48 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 62. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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Principy fungování soudnictví, označované také jako právo na spravedlivý proces, 

mají svůj právní základ v Ústavě (zejména v čl. 81. 82, 95, 96), LZPS (zejména v čl. 36, 37, 

38) a EÚLP (zejména v čl. 6). Je pro ně charakteristické, že se uplatňují v justici obecně, 

nikoliv pouze v justici civilní. Tyto zásady jsou nezadatelné a v demokratickém právním státu 

nemají přípustnou alternativu49. 

Principy odvětvové se váží k samotnému druhu řízení, v našem případě k civilnímu 

řízení, konkrétně pak k řízení o pozůstalosti. Vytvářejí obecný právní rámec pro realizaci 

pozůstalostního řízení. Teorie civilního procesního práva odvětvové principy dělí do dvojic, 

které mají odlišný charakter. V konkrétním druhu řízení se pak z té které dvojice uplatní 

převážně pouze jeden princip, a to v závislosti na skutečnosti, zda řízení řadíme mezi sporné 

či nesporné. Dle názoru autora je však členění řízení na sporná a nesporná překonané. Na 

podporu svého názoru uvádí argumentaci Ústavního soudu50 , který ačkoliv připustil toto 

členění, dovodil, že se jedná pouze o členění teoretické, vyplývající z rozhodnutí zákonodárce 

o zařazení věci mezi řízení sporné či nesporné. Ústavní soud však současně uvádí, že při 

nesprávném zařazení řízení mezi nesporné, se řízení musí svou strukturou rovnat řízení 

spornému a účastnící musí mít postavení sporných stran. Odmítavě se k dělení řízení na 

sporné či nesporné staví i Drápal 51 , který jej považuje za překonané praxí. Mezi tyto 

odvětvové zásady patří zásada oficiality a zásada dispoziční, zásada projednací a zásada 

vyšetřovací, zásada volného hodnocení důkazu a zásada legální důkazní teorie, zásada 

jednotnosti řízení a zásada koncentrační, zásada materiální pravdy a zásada formální pravdy. 

I s ohledem na závěry uváděné v předchozím odstavci nemůžeme v rámci aplikace 

některých zásad v řízení o pozůstalosti vždy hovořit o převážném uplatnění jedné zásady 

 
49 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 62. ISBN 978-80-7502-298-1. 
50 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2010, sp. zn. II.ÚS 954/09. 
51 ČESKÁ JUSTICE. Špičky justice podrobily záměr civilního řádu soudního drtivé kritice a odmítly ho 

jako Cimrmanovu pohádku. ceska-justice.cz. [online] [cit. 2019-05-25]. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2018/11/spicky-justice-podrobily-zamer-civilniho-radu-soudniho-drtive-kritice-odmitli-jako-

cimrmanovu-pohadku/ 
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z konkrétní dvojice. Autor této práce má za to, že důvodem je specifický charakter řízení o 

pozůstalosti. Předně jde o povahu řízení. Ačkoliv má řízení o pozůstalosti blíže k nespornému 

řízení, obsahuje v mnoha případech i prvky sporného řízení. Dále se řízení o pozůstalosti 

zabývá dvěma do jisté míry samostatnými otázkami; okruhem dědiců a rozsahem jmění 

zůstavitele. Tyto prvky se pak mohou různě kombinovat. Je tak zřejmé, že v řízení může být 

nesporné vyšetření dědického práva, kdežto rozsah majetku může být mezi dědici sporný, 

nebo naopak zjištění jmění zůstavitele je mezi dědici nesporné, ale více osob bude uplatňovat 

dědická práva, která vedle sebe neobstojí. Právě z těchto důvodů je podle autora nemyslitelné, 

aby se v řízení o pozůstalosti uplatnily pouze zásady typické pro nesporná řízení či naopak 

typické pro řízení sporná. Lpění na aplikaci zásad typických pro ať už sporné nebo nesporné 

řízení by vedlo k neefektivitě, nehospodárnosti až k neživotaschopnosti řízení o pozůstalosti. 

 

1.4.1 Principy fungování soudnictví 

Princip nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců je stěžejním principem práva na 

spravedlivý proces vyplývající ze samotné dělby moci ve státě na moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní, které jsou na sobě nezávislé. Princip nezávislosti a nestrannosti soudů a 

soudců je explicitně vyjádřen v ustanoveních čl. 81, 82, 93 a 95 Ústavy a čl. 36. odst. 1 LZPS. 

V kontextu mezinárodní ochrany lidských práv tento princip nalezneme v ustanovení čl. 6 

EÚLP a čl. 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech vyhlášeného 

sdělením ministra zahraničních věcí pod č. 120/1976 Sb. Nezávislost soudů můžeme rozdělit 

na institucionální a funkční52.  

 
52 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 63-64. ISBN 978-80-7502-298-1 
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Institucionální nezávislost soudů vyjadřuje oddělení soudů od ostatních složek státní 

moci potažmo státu53 a znemožnění jakéhokoliv jejich ovlivňováni. 

Funkční nezávislost soudů je zaručena vázaností soudu zákonem a mezinárodní 

smlouvou a oprávněním posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s 

mezinárodní smlouvou54. Dále je funkční nezávislost zajištěna například tím, že jsou soudci 

do funkce jmenováni prezidentem republiky bez časového omezení55, nelze je až na výjimky 

proti jejich vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu56 nebo také neslučitelností výkonu 

funkce soudce s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve 

veřejné správě57. Uvedená ustanovení jsou pak provedena ZSS, konkrétně ustanovení § 79 

odst. 1 ZSS stanovuje soudcům povinnost vykládat zákon podle jejich nejlepšího vědomí a 

svědomí a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně, spravedlivě a na základě 

skutečností zjištěných v souladu se zákonem. Ustanovení § 79 odst. 2 ZSS zapovídá 

narušování a ohrožování nezávislosti a nestrannosti soudců. Porušení této povinnosti může 

založit trestněprávní odpovědnost toho, kdo takovou povinnost poruší, neboť ustanovení § 

335 TZ upravuje trestný čin zasahování do nezávislosti soudu spočívající v působení na 

soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před soudem. 

Winterová 58  definuje nezávislost soudců jako zajištění nestranného rozhodování 

soudců s vyloučením cizích prvků. Soudcovskou nezávislost rozděluje na několik složek: 

nepodjatost soudce, samostatnost soudců jako státních orgánů, samostatnost jednotlivého 

soudu a každého soudce, sociální a vnitřní svoboda soudce, nezávislost soudního rozhodnutí. 

Nestrannost soudců představuje požadavek, aby soudce sám nebyl stranou sporu. 

V nesporném řízení můžeme hovořit též o tom, že soudce nesmí být účastníkem řízení. Tato 

 
53 Viz. článek 81 a 82 odst. 1 věta první Ústavy. 
54 Viz. článek 95 Ústavy. 
55 Viz. článek 93 odst. 1 Ústavy. 
56 Viz. článek 82 odst. 2 Ústavy. 
57 Viz. článek 82 odst. 3 Ústavy. 
58 WINTEROVÁ, Alena a kol. Občanské právo procesní, studijní příručka. 2. doplněné vydání. Praha: 

ISV nakladatelství, 1996. s. 14. ISBN 80-85866-17-X. 
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nestrannost nesmí být nikým ohrožována59. U nestrannosti soudce lze rozdělit její objektivní a 

subjektivní kritérium60. V rámci subjektivního kritéria je důležitý vnitřní psychický vztah 

soudce k projednávané věci. Objektivní kritérium sleduje okolnosti, které by mohly způsobit 

nedostatek nestrannosti soudce. Dle ustálené judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu 

pro lidská práva by soudy měly uplatňovat test nestrannosti dle objektivního kritéria 61 . 

S nestranností soudců úzce souvisí jejich nepodjatost. Ta může být dána poměrem k věci 

spočívajícím v tom, že je soudce sám účastníkem řízení či má na výsledku řízení zájem a 

poměrem k účastníkům řízení či jejich zástupcům. V případě pochybností o nepodjatosti je 

soudce sám v souladu s ustanovením § 15 OSŘ povinen oznámit tuto skutečnost předsedovi 

soudu, který podle rozvrhu práce určí jiného soudce. Pokud by měl předseda soudu zato, že 

není důvod pochybovat o nepodjatosti soudce, předloží věc k rozhodnutí nadřízenému soudu. 

Proti podjatosti soudce nejsou účastníci řízení bezbranní, mají totiž možnost v souladu 

s ustanovením § 15a OSŘ podat námitku podjatosti. Po vyjádření dotčeného soudce o námitce 

rozhoduje nadřízení soud. 

Zásada nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců se plně uplatní i v řízení o 

pozůstalosti, ačkoliv má, jak bylo uvedeno v podkapitole 1.1.1 této práce, specifickou povahu 

spočívající v tom, že převážnou část úkonů nečiní soudce sám, ale činí je pověřený soudní 

komisař62. Dle ustanovení § 103 odst. 4 ZŘS platí, že notář, notářský kandidát, notářský 

koncipient a notářský tajemník, mají v řízení o pozůstalosti při provádění úkonů soudního 

komisaře všechna oprávnění, která přísluší soudu jako orgánu veřejné moci při výkonu 

soudnictví. Z uvedeného ustanovení sice výslovně nevyplývá, že by se zásada nezávislosti a 

nestrannosti soudů a soudců aplikovala i na notáře při úkonech v rámci soudního komisariátu, 

avšak povinnost aplikovat tuto zásadu při výkonu soudního komisariátu lze dovodit 

 
59 viz. článek 82 odst. 1 věta druhá Ústavy 
60  SVOBODA, Karel, Petr SMOLÍK, Jiří LEVÝ, Renáta ŠÍNOVÁ a kol. Občanský soudní řád. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. BECK, 2017. s. 41. ISBN 978-80-7400-673-9. 
61 NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Alžběta. Objektivní test nestrannosti v případech vztahu soudce k 

účastníkům řízení a jejich zástupcům. Jurisprudence. 2017. č. 6. s. 30-39. ISSN 1802-3843. 
62 Pozn. Rozhodnutí a ostatní procesní úkony činí okresní soud pověřeným soudním komisařem či jeho 

zaměstnanci. 
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výkladem, neboť řízení o pozůstalosti se řadí mezi řízení soudní. Notář při výkonu soudního 

komisariátu nevykonává notářskou činnost 63 , nýbrž činí úkony jménem soudu, který jej 

pověřil. Tato zásada, obdobně jako další zásady, které v souhrnu zajišťují spravedlivý proces, 

musí být dodržena stejně jako v jakémkoliv jiném soudním řízení; opačný výklad by totiž 

znamenal odepření spravedlnosti. Ke stejným závěrům dochází i Klička a Svoboda64. 

Princip zákonného soudu a zákonného soudce upravuje ustanovení čl. 38 odst. 1 

LZPS, které stanoví, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i 

soudce stanoví zákon. Obdobně článek 6 odst. 1 EÚLP hovoří o právu každého, aby jeho věc 

byla projednána soudem zřízeným zákonem. Soudní soustavu na ústavní úrovni upravuje 

článek 91 Ústavy, jenž je proveden ZSS, který v přílohách určuje názvy, obvody a sídla 

jednotlivých soudů. Příslušnost konkrétního soudu je pak určena procesními předpisy, 

konkrétně občanským soudním řádem, trestním řádem a soudním řádem správním. Rozdělení 

nápadu u konkrétního soudu je řešeno prostřednictvím rozvrhu práce, který dle ustanovení § 

41 odst. 2 ZSS vydává na období kalendářního roku předseda soudu po projednání s 

příslušnou soudcovskou radou. Princip zákonného soudu a zákonného soudce je promítnut i 

do systému pověřování notářů soudním komisariátem, neboť dle autora této práce lze i 

v řízení o pozůstalosti dovodit, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudnímu 

komisaři. Východiskem jsou ustanovení § 100 odst. 1 a § 101 odst. 1 ZŘS, podle nichž soud 

pověří notáře k provedení úkonů soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti podle rozvrhu 

práce vydaného na návrh příslušné notářské komory předsedou krajského soudu na období 

kalendářního roku. 

 
63 Dle ustanovení § 2 NŘ se notářskou činností rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, 

osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy. 
64 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 

195-196. ISBN 978-80-7400-266-3. 
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Ott 65  definuje princip rovnosti tak, že: „Obě strany sporu zásadně jsou 

rovnoprávnými. Obě strany sporu mohou svých útočných a obranných prostředků při ústním 

přelíčení navzájem použiti, tj. pokusy ke změně trvajícího stavu ve prospěch vlastní a na újmu 

odpůrci činiti a naopak pokusy k odvrácení změny zamýšlené a tím k uhájení stavu, jakýž jest, 

podnikati.“ V platném právu je zásada rovnosti upravena v ustanovení článku 96 odst. 1 

Ústavy, článku 37 odst. 3 LZPS, jenž jsou v zákonné úpravě provedeny v ustanovení § 18 

odst. 1 věta první OSŘ, které hovoří o rovnosti účastníků řízení. Je tedy zjevné, že se tato 

zásada uplatní nejen ve sporném řízení, ale i v řízení o pozůstalosti, avšak při zohlednění 

specifik tohoto řízení, jako je například úprava okruhu účastníků pozůstalostního řízení a 

jejich účastenství v jednotlivých fázích řízení o pozůstalosti 66 . O účastnících řízení o 

pozůstalosti bude pojednáno v podkapitole 1.5 této práce. 

Princip kontradiktornosti se zásadou rovnosti úzce souvisí. Kontradiktornost 

představuje možnost vše podrobit debatě. Své místo nalezne nejen ve sporném řízení, ale i 

řízení nesporném. I v řízení o pozůstalosti tedy mohou jednotliví účastníci řízení tvrdit 

skutečnosti, vyjadřovat se ke skutečnostem, vést debatu. Z praxe lze uvést konkrétní příklad: 

Ačkoliv není v právním řádu nijak zakotvena obligatorní povinnost nechat potenciálního 

dědice ze zákona vyjádřit se k pravosti a platnosti závěti zůstavitele, je tak ve většině případů 

činěno právě i z důvodu aplikace zásady kontradiktornosti a rovnosti. 

Princip veřejnosti vyplývá z ustanovení článku 96 odst. 2 věty první Ústavy, který 

stanoví: „Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon“. Jde o ústavou 

zakotvený zákaz kabinetní justice garantující nezávislost, nestrannost a zákonné rozhodování 

 
65 OTT, Emil. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního. I. díl. Reprint původního vydání. 

Praha: Wolters Kluwer. 2012. s. 251-254. ISBN 978-80-7357-920-3. 
66 Účastníky řízení upravuje ustanovení § 110 až 117 ZŘS, které v závislosti na postupu a fázi řízení 

mezi ně řadí: dědice, vypravitele pohřbu, stát, manžela zůstavitele, nepominutelného dědice, vykonavatele 

závěti, správce pozůstalosti, každého, kdo je dotčen závěrou pozůstalosti, a při likvidaci pozůstalosti také 

věřitele zůstavitele. 
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soudu67. Obdobně tento princip nalezneme také v článku 6 odst. 1 EÚLP. Je třeba dodat, že 

tato zásada není absolutní a připouští výjimky, pokud tak stanoví zákon. Tím je například 

možnost vyloučení veřejnosti dle ustanovení § 116 odst. 2 OSŘ, pakliže by veřejné 

projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, 

obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost. Další výjimku nalezneme u 

řízení o pozůstalosti, neboť podle ustanovení § 182 odst. 1 ZŘS nařídí soudní komisař k 

projednání věci jednání, které je neveřejné. Zákonodárce na tomto místě favorizuje ze zcela 

legitimních důvodů právo na ochranu osobnosti zůstavitele a pozůstalých před zásadou 

veřejnosti68. 

Princip ústnosti nalezneme na ústavní úrovni stejně jako princip veřejnosti v článku 

96 odst. 2 Ústavy a představuje zajištění povinné ústní komunikace soudu s účastníky řízení a 

dalšími osobami při ústním jednání. V písemné podobě, tedy v protokolu o jednání, se průběh 

jednání zachycuje z důvodu jeho uchování. V rámci pozůstalostního řízení platí k projednání 

pozůstalosti výše uvedené, tedy že soudní komisař za tím účelem nařídí jednání. Avšak i u 

této zásady nalezneme v řízení o pozůstalosti výjimky, které jsou taxativně vymezeny v 

ustanovení § 183 ZŘS. Soudní komisař nemusí nařídit jednání, pokud se řízení o pozůstalosti 

zastavuje, potvrzuje nabytí dědictví jedinému dědici nebo potvrzuje nabytí dědictví státu jako 

odúmrť. S principem ústnosti úzce souvisí princip přímosti, podle kterého je soud v přímém 

kontaktu s účastníky řízení a dalšími osobami. Zvláštní místo pak nachází při dokazování a 

následném rozhodování. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 2. 12. 2015, sp. zn. 30 Cdo 

3889/2014, mimo jiné shrnul, že nelze nahradit výslech svědka, přečtením protokolu o 

výpovědi vyhotoveném v jiném řízení, neboť takový postup by byl v rozporu se zásadou 

přímosti. 

 
67 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 69-70. ISBN 978-80-7502-298-1. 
68  TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2020. s. 395-397. ISBN 978-80-7400-788-0. 
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Princip rychlosti a hospodárnosti požaduje přijetí rozhodnutí v přiměřené lhůtě a 

takový postup soudu, aby soudu a účastníkům nevznikaly zbytečné náklady. Soud by měl 

postupovat v řízení co nejrychleji, tak aby byla zajištěna ochrana práv a účastníkům 

nevznikaly zbytečné náklady řízení a psychická zátěž. Zásada hospodárnosti vyplývá 

z ustanovení článku 38 odst. 2 LZPS, které ve vztahu k této zásadě využívá termínu 

projednání věci bez zbytečných průtahů. Ustanovení článku 6 odst. 1 EÚLP využívá termín 

projednání záležitosti v přiměřené lhůtě, ustanovení § 6 OSŘ pak hovoří o rychlé a účinné 

ochraně práv. 

Princip předvídatelnosti zajišťuje, že soud ve skutkově podobných případech 

rozhoduje obdobně. Nezastupitelnou úlohu v této věci má judikatura Nejvyššího soudu, 

zejména ta publikovaná ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. Je však třeba 

doplnit, že i tato zásada obsahuje výjimky. Ústavní soud v nálezu ze dne 17. 8. 2018, sp. zn. 

II.ÚS 387/18 konstatoval, že: „Ani ve skutkově podobných věcech není vyloučeno odchýlení se 

soudu od předchozí judikatury, avšak dojde-li k němu, a navíc to účastník v řízení namítá, 

musí soud důvody tohoto svého odchýlení řádně a přesvědčivě vysvětlit. V případě, že soud 

nenaplní tuto svou povinnost, jedná se o porušení principu předvídatelnosti soudního 

rozhodnutí a ochrany legitimního očekávání účastníků a tím také porušení ústavně 

chráněného práva na spravedlivý proces.“ 

 

1.4.2 Principy odvětvové 

Zásada oficiality a zásada dispoziční se navzájem odlišují v možnosti stran 

disponovat s řízením a jeho předmětem. Tyto zásady jsou navzájem protichůdné, neboť 

zásada dispoziční, typická pro sporné řízení, stojí na myšlence právního zájmu účastníků, 

kteří svým návrhem zahajují řízení a dále mohou návrh změnit či vzít zpět. Naopak řízení 

ovládané zásadou oficiality lze zahájit i bez návrhu, jsou-li pro to splněny právem stanovené 

požadavky. Účastníci takového řízení nemohou s předmětem řízení nijak disponovat, neboť je 
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zákonodárcem stanoven vyšší zájem společnosti na tom, aby řízení proběhlo69. Jde o zásadou 

typickou pro řízení nesporná. Zahájení řízení o pozůstalosti upravuje ustanovení § 138 ZŘS 

tak, že je zahájeno ex officio usnesením soudu, jakmile se tento dozví, že fyzická osoba 

zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou, ledaže by bylo již zahájeno na návrh. Na návrh jej 

lze zahájit, jen jestliže je z něho patrné, že si navrhovatel činí právo na pozůstalost jako dědic. 

Z praxe lze uvést, že téměř každé řízení o pozůstalosti je zahájeno z úřední moci soudu a na 

návrh jsou zahájena pouze dodatečná projednání pozůstalosti. 

Další dichotomickou dvojicí jsou zásada projednací a zásady vyšetřovací. Zásada 

projednací znamená, že soud je vázán návrhy stran a zjišťuje skutkový stav podle tvrzení 

účastníků za pomoci důkazů navržených účastníky, kteří mají povinnost tvrzení a povinnost 

důkazní a podle nich je tíží břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Tato zásada je typická pro 

sporné řízení. Zásada vyšetřovací se váže převážně k nesporným řízením, přičemž v souladu 

s touto zásadou rozsah a způsob dokazování určuje sám soud, který je odpovědný za úplné 

zjištění skutkového stavu 70 . Řízení o pozůstalosti je ovládanou zásadou vyšetřovací 

vyjádřenou v ustanovení § 20 odst. 1 ZŘS, podle kterého je soud povinen zjistit všechny 

skutečnosti důležité pro rozhodnutí. Přitom není omezen na skutečnosti, které uvádějí 

účastníci. Nicméně tato zásada je v řízení o pozůstalosti korigována, resp. modifikována, 

neboť účastníci jsou dle ustanovení § 172 odst. 2 a § 173 ZŘS povinni sdělit soudu údaje o 

aktivech a pasivech pozůstalosti, které soudní komisař v řízení objasňuje. Nepostačí nečinnost 

účastníků, i oni nesou na objasnění skutečností důležitých pro rozhodnutí svoji odpovědnost. 

Svoboda a Klička71 k tomu doplňují, že tato sdělení účastníků musí být dostatečně určitá, 

přičemž nepostačí sdělení, že zůstavitel byl majitelem nějakého bankovního účtu v České 

republice. 

 
69 PLECITÝ, Vladimír a Josef VRABEC. Občanské právo procesní. 1. vydání. Praha: CODEX 

Bohemia, 1998. s. 119. ISBN 80-85963-49-9. 
70 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 75-76. ISBN 978-80-7502-298-1. 
71 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 

197. ISBN 978-80-7400-266-3. 
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Zásada volného hodnocení důkazu a zásada legální důkazní teorie stanovují, zda 

je hodnocení důkazů ponecháno na vůli soudce v případě prvně jmenované zásady či zda 

existuje zákonem stanovená míra věrohodnosti jednotlivých důkazů, resp. zda je k prokázání 

určité skutečnosti třeba konkrétní důkazní prostředek v případě později jmenované zásady. 

Podle ustanovení § 132 OSŘ přitom platí, že: „Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to 

každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží 

ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.“ V tuzemském civilním 

řízení se tedy primárně uplatňuje zásada volného hodnocení důkazů. Výjimkou je například 

prokazování určitých skutečností veřejnou listinou. 

Při aplikaci zásady jednotnosti řízení platí, že řízení tvoří jediný celek bez dělení na 

jednotlivé části, ve kterých je možné provést určité úkony. Tím se naopak vyznačuje řízení 

ovládané zásadou koncentrační. Pro moderní civilní řízení je typická zásada jednotnosti 

řízení, jež však mnohdy vede k průtahům v řízení vzhledem k tomu, že účastníci nejsou 

omezeni v tom, v jaké fázi mohou splnit povinnosti tvrzení a důkazní, a tedy nejsou 

motivováni tvrdit skutečnosti a předložit o nich důkazy v konkrétních, ideálně raných fázích 

řízení 72 . I proto sporné řízení obsahuje prvky koncentrace, které ukládají účastníkům 

povinnost tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy k jejich prokázání pouze do 

skončení určité fáze řízení (během přípravného jednání, na prvním jednání ve věci, do 

rozhodnutí soudu prvního stupně). U nesporných řízení však prvky koncentrace téměř 

nenalezneme, neboť smyslem a účelem řízení je především zjištění skutečného stavu věci. 

Tak je tomu i v případě řízení o pozůstalosti. 

Zásadu materiální pravdy definují Stavinohová a Lavický73 jako vysokou hodnotu 

pravdivosti spravedlnosti vyjádřenou v civilním procesu; nejde o cíl řízení, ale prostředek 

k dosažení tohoto cíle. Řízení ovládanému zásadou materiální pravdy nejsou kladeny žádné 

 
72 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 77-78. ISBN 978-80-7502-298-1. 
73 STAVINOHOVÁ Jaruška, Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita. 2009. s. 22. ISBN 978-80-210-5062-4. 
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překážky ke zjištění skutečného skutkového stavu. Naproti tomu řízení ovládané zásadou 

formální pravdy stojí na systému dodržování forem, podle kterých je proces určen74. Sporné 

řízení i nesporné řízení je ovládáno zásadou materiální pravdy, avšak u sporného řízení 

nalezneme prvky zásady formální pravdy jako např. rozsudek pro zmeškání. 

 
74 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 79-82. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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2 Řízení o pozůstalosti se zaměřením na dluhy zůstavitele - de 

lege lata 

 

2.1 Zahájení řízení o pozůstalosti 

Řízení o pozůstalosti může být zahájeno z moci úřední nebo na návrh. Je nutné dodat, 

že valná většina pozůstalostních řízení je zahájena právě z moci úřední (tedy bez návrhu), 

neboť po smrti zůstavitele či prohlášení za mrtvého je matriční úřad povinen dle ustanovení § 

82 odst. 2 zákona o matrikách zaslat soudu příslušnému k projednání pozůstalosti úmrtní list; 

pokud je mu znám vypravitel pohřbu, uvede tuto skutečnost do poznámky úmrtního listu. 

Věta za středníkem je pro soudního komisaře klíčová ve vztahu k části řízení nazvané 

předběžné šetření, o kterém bude pojednáno v následující podkapitole. 

Na návrh lze řízení o pozůstalosti zahájit pouze za podmínky uvedené v ustanovení § 

138 odst. 1 ZŘS, a to v případě, že z návrhu na zahájení řízení bude patrno, že si navrhovatel 

činí právo na pozůstalost jako dědic. Vláčil75 uvádí, že by navrhovatel měl v návrhu tvrdit, že 

mu svědčí některý z dědických titulů, a to aspoň k části pozůstalosti. Pokud by toto netvrdil, 

lze podaný návrh považovat za podnět k zahájení řízení o pozůstalosti z moci úřední. 

Věcně příslušným soudem k řízení o pozůstalosti je okresní soud. Místní příslušnost 

soudu upravuje ustanovení § 98 odst. 2 ZŘS, které hovoří o následující hierarchii kritérií při 

určení místně příslušného soudu. Příslušným je soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době 

smrti místo trvalého pobytu. Pokud nelze takový soud určit, je příslušným soud, v jehož 

obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště, popřípadě neměl-li bydliště nebo nelze-li bydliště 

zjistit, místo, kde se naposledy zdržoval. Pokud nelze určit místně příslušný soud ani tímto 

způsobem, je příslušným soud, v jehož obvodu měl zůstavitel nemovitý majetek. Pokud by 

 
75 VLÁČIL, David. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 276-

277. ISBN 978-80-7400-297-7. 
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ani takto nebylo možné určit místně příslušný soud, je zde zbytková klauzule, která hovoří o 

tom, že příslušným bude soud, v jehož obvodu zůstavitel zemřel76. 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.4.2 této práce, mezi jednu ze základních zásad 

ovládajících pozůstalostní řízení je zásada oficiality. Okresní soud je bez dalšího návrhu po 

zahájení řízení povinen pověřit v souladu s ustanovením § 100 ZŘS notáře soudním 

komisariátem, a to podle předem stanoveného rozvrhu práce. Zde se projevuje jedna ze zásad, 

a to zásada zákonného soudce vyjádřená v ustanovení článku 38 odst. 1 LZPS, neboť 

soudního komisaře nelze v řízení libovolně zvolit, ale je určen podle předem stanoveného 

klíče vytvořeného na návrh příslušné notářské komory předsedou krajského soudu na období 

kalendářního roku77. 

Usnesení o pověření notáře soudním komisariátem, tedy souborem práv a povinností 

k provedení úkonů soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti, není dle ustanovení § 101 

odst. 2 ZŘS třeba doručovat. Odvolání není přípustné. Po provedení těchto úkonů předá soud 

spis soudnímu komisaři, který je povinen podle ustanovení § 263 VKŘ78 si nejméně jednou za 

patnáct dnů pozůstalostní spisy od soudu převzít. 

Od této chvíle je celé řízení (úkony vyhrazené soudu) v rukou pověřeného notáře - 

soudního komisaře, kterému je právním řádem při této činnosti přiznáno zvláštní postavení, 

neboť je dle ustanovení § 127 odst. 1 písm. g) TZ úřední osobou a požívá zvláštní 

odpovědnosti a ochrany při provádění úkonů v řízení o pozůstalosti. Nerušený výkon 

 
76 Pozn. Autor práce si je vědom možnosti přeshraničního prvku a jeho dopadu na příslušnost soudu 

v rámci pozůstalostních řízení. Tato problematika však přesahuje rámec této práce a z toho důvodu o ní nebude 

pojednáno. 
77 V České republice je celkem osm notářských komor, a to Notářská komora pro hlavní město Prahu, 

Notářská komora v Praze, Notářská komora v Českých Budějovicích, Notářská komora v Plzni, Notářská 

komora v Ústí nad Labem, Notářská komora v Hradci Králové, Notářská komora v Brně a Notářská komora 

v Ostravě, kdy každý notář s notářským úřadem v obvodu jednotlivého okresního soudu je povinně členem 

příslušné notářské komory. Rozvrhy práce jsou dostupné na webových stránkách notářské komory 

(www.nkcr.cz) a ve většině případů je klíčem pro rozdělení nápadu pozůstalostních řízení mezi notáře datum 

úmrtí či datum narození zůstavitele. 
78 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává 

vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. 
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soudního komisariátu je zajištěn například prostřednictvím ustanovení § 325 TZ, které právně 

reprobuje použití násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby nebo pro výkon 

pravomoci úřední osoby, či ustanovení § 326 TZ, které upravuje trestný čin vyhrožování s 

cílem působit na úřední osobu. Zároveň je v ustanovení § 329 TZ upraven trestný čin zneužití 

pravomoci úřední osoby, kterého se dopustí úřední osoba v úmyslu způsobit jinému škodu 

nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, a to tak, že 

vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, překročí svou 

pravomoc, nebo nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci. 

Výše bylo zmíněno, že notář je jako soudní komisař pověřen k provedení úkonů soudu 

prvního stupně. Jen notář je oprávněn činit úkony ve věci samé, které však na škodu věci 

nejsou zákonem vyjmenovány a bylo je tak nutné definovat judikaturou79.  Nejvyšší soud 

v usnesení ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1923/2007 vymezil věc samou takto: „Pojem 

věc sama je právní teorií i soudní praxí vykládán jako věc, která je tím předmětem, pro který 

se řízení vede. V řízení o dědictví jde o to, aby rozhodnutím soudu byly deklarovány právní 

vztahy vzniklé v důsledku smrti zůstavitele. Věcí samou jsou zde práva a povinnosti majetkové 

povahy ve svém souhrnu tvořící dědictví po zůstaviteli.“ V ostatních případech mohou 

v souladu s ustanovením § 123 ve spojení s § 103 ZŘS provádět úkony soudního komisaře i 

pověřený notářský kandidát, notářský koncipient nebo notářský tajemník, kteří tyto úkony 

provádí jménem soudu prvního stupně, u něhož probíhá řízení o pozůstalosti a mají všechna 

oprávnění, která přísluší soudu jako orgánu veřejné moci při výkonu soudnictví. 

Na prvním místě po převzetí spisu soudní komisař zkoumá procesní podmínky, tedy 

předpoklady přípustnosti vydání rozhodnutí ve věci 80 . Zkoumá, zda je věcně a místně 

příslušným pro rozhodnutí, zda věci nebrání překážka věci rozhodnuté nebo překážka 

 
79 ŠEŠINA, Martin. In. ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA, Martin ŠEŠINA, Karel 

WAWERKA. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 632-633. 

ISBN 978-80-7478-579-5. 
80 WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. Díl první, Řízení nalézací. 

9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. s. 61-68. ISBN 978-80-7502-298-1. 
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litispendence. Procesní podmínky na straně účastníků však nezkoumá pouze v této fázi, nýbrž 

je zkoumá v průběhu řízení, neboť řízení o pozůstalosti je specifické v tom, že okruh 

účastníků se v probíhajícím řízení různě mění, upřesňuje a vyjasňuje. Na začátku řízení je ve 

většině případů zřejmá jen osoba vypravitele pohřbu zapsaná v poznámce v úmrtním listu 

zůstavitele. I když i tato skutečnost může být v průběhu řízení vyvrácena, například pokud se 

zjistí, že osoba uvedená jako vypravitel pohřbu sice pohřeb zaplatila, avšak z finančních 

prostředků poskytnutých zůstavitelem před smrtí této osobě. V souladu s ustanovením § 110 

odst. 2 ZŘS a contrario taková osoba není vypravitelem pohřbu a řízení tak nemůže být, i za 

splnění předpokladů stanovených v ZŘS zastaveno a majetek bez hodnoty nebo nepatrné 

hodnoty vydán vypraviteli pohřbu. O zastavení řízení bude pojednáno podrobněji 

v podkapitole 2.3 této práce. 

Jak bylo uvedeno v podkapitole 1.4.1 této práce, mezi základní zásady ovládající 

řízení o pozůstalosti patří i právo na spravedlivý proces, do kterého se řadí i princip 

zákonného soudu a zákonného soudce a princip nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců. 

Ve světle těchto principů je soudní komisař povinen zkoumat svou pravomoc. Je povinen 

jednak zkoumat věcnou a místní příslušnost soudu a dále také řádné pověření notáře jako 

soudního komisaře dle rozvrhu práce, jak bylo definováno výše v této práci. Ve vztahu ke své 

nezávislosti a nestrannosti je soudní komisař povinen v souladu s ustanovením § 15a OSŘ 

účastníky řízení o pozůstalosti poučit o možnosti uplatnit námitku podjatosti. O podjatosti 

nerozhoduje sám soudní komisař, ale v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZŘS 

pozůstalostní soud81. Sám soudní komisař je dle ustanovení § 15 OSŘ povinen soudu oznámit 

skutečnost, pro kterou je vyloučen, a to ihned jakmile se o ní dozví. Soud přezkoumá, zda 

oznámené skutečnosti jsou důvodem pro vyloučení soudního komisaře z projednávání a 

rozhodnutí věci, a případně rozhodne dle ustanovení § 105 ZŘS o zrušení pověření notáře 

soudním komisariátem a pověří jiného notáře působícího v obvodu příslušného okresního 

 
81  Soudem je myšlen okresní soud, který pověřil soudního komisaře k provedení úkonů v řízení o 

pozůstalosti v prvním stupni. 
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soudu. Dle názoru Nejvyššího soudu vysloveného v rozsudku ze dne 25. 2. 2013, sp. zn. 21 

Cdo 3373/2011 platí, že: „Sepsal-li notář notářský zápis o závěti zůstavitele a současně 

působí jako soudní komisař v dědickém řízení po zůstaviteli, jsou zde důvodné pochybnosti o 

jeho nepodjatosti k věci, neboť získal o věci poznatky jiným způsobem než z dokazování při 

jednání.“ Tato skutečnost může být notáři známa již při převzetí spisu po pověření soudním 

komisariátem, neboť v naší kultuře nemá sepisování závěti zatím tak silnou tradici jako 

například v angloamerické kultuře a převažující část zůstavitelů umírá bez pořízení pro případ 

smrti. Pokud tak notář sepsal závěť zůstavitele ve formě notářského zápisu je předpoklad, že 

si tuto skutečnost uvědomí již při převzetí spisu. 

2.2 Účastníci řízení o pozůstalosti 

Ustanovení § 6 ZŘS obsahuje obecné vymezení účastníků zvláštních řízení soudních. 

Pro řízení, která mohou být zahájena i bez návrhu, je účastníkem navrhovatel a ten, o jehož 

právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno. Dále je účastníkem navrhovatel a ten, 

kterého zákon za účastníka označuje. Jde tak o odchylnou právní úpravu oproti obecné úpravě 

účastenství, která se nachází v ustanovení § 90 OSŘ, podle něhož jsou účastníky řízení 

žalobce a žalovaný. Důvodem pro ni je zcela odlišná povaha nesporných řízení. 

Pro řízení o pozůstalosti se však uplatní speciální úprava účastenství nacházející se 

v ustanovení § 110 až 117 ZŘS. Lze shrnout, že stávající právní úprava účastníků řízení o 

pozůstalosti je značně podrobná, neboť ZŘS této problematice věnuje celých osm paragrafů. 

Účastníky řízení odborná veřejnost 82  dělí do dvou skupin, a to na účastníky, kteří jsou 

účastníky po celé řízení (např. dědic, stát), a účastníky, kteří jsou účastníky řízení jen v části 

řízení, ve které se jedná o jejich právech (např. pozůstalý manžel, nepominutelný dědic). 

Následující podkapitoly této práce budou věnovány jednotlivým účastníkům řízení; 

účastníkům likvidace pozůstalosti je věnována podkapitola 3.2.2 této práce. 

 
82  TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015. s. 253-258. ISBN 978-80-7400-297-7. 
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Podle ustanovení § 110 odst. 1 ZŘS platí, že účastníky jsou ti, o nichž lze mít důvodně 

za to, že jsou zůstavitelovými dědici. Uvedené ustanovení tak přiléhavě stanoví, že účastníky 

nejsou dědici, ale osoby, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici. 

Dědicem se osoba stane teprve ve chvíli, kdy je soudním komisařem poučena o dědickém 

právu a dědictví neodmítne, anebo se ve lhůtě nevyjádří. Uvedené ustanovení tak staví 

naroveň všechny osoby, jímž s ohledem na všechny okolnosti případu svědčí dědické právo, a 

to bez ohledu na to, z jakého titulu jim toto právo svědčí, bez ohledu na to, zda byly o 

dědickém právu soudním komisařem poučeny, nebo bez ohledu na skutečnost, že vedle sebe 

dědická práva různých osob nemohou obstát. 

Stát je účastníkem řízení pouze za situace, kdy nedědí žádný dědic podle dědické 

smlouvy nebo závěti, ani podle zákonné dědické posloupnosti. Na stát se hledí jako by byl 

zákonný dědic a je jediným účastníkem řízení. 

Vypravitel pohřbu, tedy osoba, která zaplatila pohřeb zůstavitele, je účastníkem 

řízení o pozůstalosti, pouze pokud je řízení o pozůstalosti zastaveno. Zastavení řízení je 

věnována podkapitola 2.3 této práce. 

Zanikne-li smrtí zůstavitele společné jmění manželů s pozůstalým manželem, je dle 

ustanovení § 111 ZŘS účastníkem řízení i pozůstalý manžel, avšak pouze v části řízení, ve 

které se rozhoduje o právech a povinnostech ze společného jmění manželů. Konkrétně se 

jedná o část řízení, ve které soudní komisař dle ustanovení § 162 odst. 1 ZŘS usnesením 

stanoví obvyklou cenu majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého 

manžela ke dni smrti zůstavitele a schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici o vypořádání 

majetku patřícího do společného jmění manželů, není-li v rozporu s pokyny, které zůstavitel 

ještě za svého života udělil ohledně svého majetku pro případ smrti, popřípadě se zákonem. 

Nedohodnou-li se dědici s pozůstalým manželem na vypořádání společného jmění manželů, 

určí soudní komisař dle ustanovení § 162 odst. 2 ZŘS sám, jaký majetek ze společného jmění 
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patří do pozůstalostního jmění a jaký majetek patří pozůstalému manželovi, popřípadě též 

stanoví pohledávku potřebnou k vypořádání majetku ze společného jmění. 

Soudní komisař je oprávněn vypořádat pouze společné jmění manželů, které zaniklo 

smrtí zůstavitele, není oprávněn83 vypořádat společné jmění manželů, které zaniklo z jiného 

důvodu, neboť dle ustanovení § 163 ZŘS platí, že: „Bylo-li zrušeno, zaniklo-li nebo bylo-li 

zúženo společné jmění zůstavitele a jeho manžela ještě za života zůstavitele a nebylo-li dosud 

vypořádáno, patří do pozůstalostního jmění právo na jeho vypořádání.“ Pokud tedy bylo 

manželství zůstavitele a bývalého manžela rozvedeno, aniž by bylo vypořádáno společné 

jmění manželů, soudní komisař společné jmění nevypořádává. Bývalý manžel není 

účastníkem řízení o pozůstalosti a svého práva se může domáhat mimo pozůstalostní řízení 

například žalobou na určení, že mu určitá věc náleží 84 . V těchto situacích se také vždy 

přihlédne k domněnkám vypořádání společného jmění podle ustanovení § 741 NOZ85. 

Nepominutelnému dědici náleží dle ustanovení § 1642 NOZ z pozůstalosti povinný 

díl. Nemá právo na dědický podíl, ale dle ustanovení § 1654 odst. 1 NOZ pouze na peněžní 

částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu. Povinný díl dle ustanovení § 1643 odst. 2 

NOZ činí u zletilé osoby jednu čtvrtinu zákonného dědického podílu, u nezletilé osoby činí tři 

čtvrtiny zákonného dědického podílu. Účastenství nepominutelného dědice v řízení o 

pozůstalosti je upraveno v ustanovení § 113 ZŘS tak, že nepominutelný dědic je účastníkem 

pouze v části řízení, ve které se jedná o soupis pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti 

a o vypořádání jeho povinného dílu. V ostatních částech pozůstalostního řízení účastníkem 

není. Zákonodárce tak omezil účastenství nepominutelného dědice jen na ty části řízení o 

pozůstalosti, které pro nepominutelného dědice mohou mít vliv na určení jeho povinného dílu. 

 
83 Pozn. V rámci řízení o pozůstalosti je však soudní komisař povinen přihlédnout k domněnkám 

vypořádání společného jmění manželů uvedeným v ustanovení § 741 NOZ. 
84 Pozn. Obdobně se postupuje ve všech situacích, kdy společné jmění manželů zůstavitele a bývalého 

manžela bylo zrušeno, zúženo či zaniklo ještě za života zůstavitele a nebylo za života zůstavitele vypořádáno. 
85 TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2020. s. 323-332. ISBN 978-80-7400-788-0. 
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Hmotněprávní postavení odkazovníka upravuje ustanovení 1477 NOZ. Jde o osobu, 

které zůstavitel v pořízení po případ smrti odkazem zřídil pohledávku na vydání určité věci, 

popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník 

není dědicem. Jeho účastenství není oproti nepominutelnému dědici či věřiteli zůstavitele 

v části ZŘS věnující se účastníkům řízení o pozůstalosti explicitně vymezeno, avšak dle 

autora této práce s nimi má mnoho společného. Šešina 86  při vymezení účastenství 

odkazovníka vychází z obecného vymezení účastníků zvláštního řízení soudního dle 

ustanovení § 6 odst. 1 ZŘS, neboť se jedná o osobu, o jejíž právech nebo povinnostech má být 

v řízení jednáno. Naproti tomu Bartoš87 považuje odkazovníka pouze za věřitele zůstavitele a 

jeho účastenství je rovnocenné s účastenstvím věřitele dle ustanovení § 112 ZŘS. Autor této 

práce se přiklání k názorům Bartoše, když považuje odkazovníka až na drobné výjimky za 

pouhého věřitele zůstavitele. Soudní komisař by se v řízení o pozůstalosti měl vůči 

odkazovníkům omezit pouze na splnění povinností vymezených v ustanovení § 1691 NOZ. 

Mezi ně patří zpravit odkazovníky o odkazu, a zjistit, zda byly splněny či zajištěny splatné 

odkazy osobám, které nejsou plně svéprávné, právnickým osobám veřejně prospěšným nebo 

zřízeným ve veřejném zájmu nebo odkazy učiněné za dobročinným a veřejně prospěšným 

účelem, odkazy osobám neznámým nebo nepřítomným. Soudní komisař však není tím, kdo 

daná jednání a úkony činí. Touto osobou je osoba spravující pozůstalost, která soudnímu 

komisaři prokazuje jejich splnění. Z toho vyplývá, že není důvod, aby odkazovník byl 

z pohledu účastenství více než pouhým věřitelem vzhledem k tomu, že v řízení o pozůstalosti 

se o jeho právech a povinnostech nikterak nejedná, neboť řízení ve vztahu k odkazovníkům je 

omezeno pouze co do výše popsaných povinností. 

 
86 ŠEŠINA, Martin. Postavení odkazovníka v řízení o pozůstalosti. Ad Notam. 2015, č. 4, s. 8-11. ISSN 

1211-0558. 
87 BARTOŠ, Jiří. Nová procesní úprava dědického práva. Ad Notam. 2013, č. 6, s. 16-21. ISSN 1211-

0558. 
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Věřitel zůstavitele je dle ustanovení § 112 ZŘS účastníkem řízení, jde-li v něm o 

odloučení pozůstalosti, které navrhl, nebo o soupis pozůstalosti, který navrhl88. Věřitel může 

navrhnout odloučení pozůstalosti, má-li obavu z předlužení dědice. Aby nedošlo ke splynutí 

dědicova majetku s majetkem zůstavitele, je pozůstalost spravována jako oddělené jmění.  

Odloučení pozůstalosti má za následek rozhodnutí o nařízení její závěry, soupis a ocenění 

pozůstalosti. Věřitel však ztratí možnost domáhat se dalšího plnění z ostatního majetku 

dědice89. Navrhnout soupis pozůstalosti může věřitel dle ustanovení § 1685 odst. 2 písm. d) 

NOZ, osvědčí-li, že tu je pro provedení soupisu jiný vážný důvod. Dle autora této práce by 

vážným důvodem mohla být například obava věřitele, že majetek zůstavitele bude dědici 

zatajen a věřitel se tak nedomůže svého plnění. 

Podle ustanovení 116 ZŘS je účastníkem řízení o pozůstalosti také každý, kdo byl 

dotčen opatřením soudu směřujícím k zajištění majetku zůstavitele a kdo se dosud nestal 

účastníkem z jiného důvodu. Tím může být například majitel nemovité věci, ve které se 

nacházejí movité věci zůstavitele. 

Ustanovení § 114 a 115 ZŘS upravují účastenství správce pozůstalosti a 

vykonavatele závěti. Zůstavitel může dle ustanovení § 1553 odst. 1 NOZ závětí povolat 

vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. 

Vykonavatel závěti dbá dle ustanovení § 1554 odst. 1 NOZ o řádné splnění poslední vůle 

zůstavitele s péčí řádného hospodáře. Účastníkem řízení o pozůstalosti vykonavatel závěti 

není, pokud je řízení zastaveno, nebo má-li pozůstalost připadnout státu proto, že nedědí 

žádný dědic podle dědické smlouvy nebo závěti, ani podle zákonné dědické posloupnosti, a že 

se hledí na stát, jako by byl zákonný dědic. Správce pozůstalosti může povolat sám zůstavitel 

nebo jej jmenuje soudní komisař. Tato osoba je účastníkem řízení pouze v části řízení, ve 

které se jedná o jeho ustanovení nebo o úkonech správy pozůstalosti. 

 
88 Srov. s podkapitolou 3.2.2 této práce účastenství věřitele v rámci likvidace pozůstalosti. 
89  TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2020. s. 238-240. ISBN 978-80-7400-788-0. 
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Ustanovení § 118 až 120 ZŘS upravují situace, kdy dědic není způsobilý samostatně 

před soudem jednat. Uvedená ustanovení výslovně zmiňují pouze dědice, a contrario se tato 

ustanovení na ostatní účastníky řízení nepoužijí a v jejich případě je třeba vyjít v souladu s 

ustanovením § 1 odst. 3 ZŘS z obecné úpravy účastenství, resp. zastoupení nacházející se 

v ustanovení § 90 OSŘ. ZŘS upravuje konkrétně tři situace, při kterých je soudní komisař 

povinen dědici opatrovníka ustanovit a podle toho lze rozlišit tři druhy opatrovníků, a to 

opatrovníka ad hoc, opatrovníka zvláštního a opatrovníka ve zvláštních případech. 

V případě, že soudní komisař zjistí, že dědic, který nemůže samostatně jednat před 

soudem, nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, jmenuje mu v souladu s ustanovením § 

118 ZŘS pro řízení o pozůstalosti usnesením tzv. opatrovníka ad hoc. Je třeba doplnit, že 

soudní komisař dědici opatrovníka ustanoví sám usnesením, proti kterému je odvolání 

přípustné a nepodává podnět na zahájení řízení dle ustanovení § 44 a násl ZŘS 90 . Při 

posuzování skutečnosti, zda dědici je třeba opatrovníka ustanovit není podstatné, zda byl či 

nebyl soudním rozhodnutím omezen ve svéprávnosti91. Soudní komisař si způsobilost dědice 

samostatně jednat před soudem posuzuje vždy sám. 

Zvláštního (kolizního) opatrovníka ustanoví dle ustanovení § 119 ZŘS soudní komisař 

v případě, hrozí-li střet zájmů mezi dědicem a jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem 

nebo střet zájmů více dědiců zastoupených stejným zákonným zástupcem nebo opatrovníkem. 

Z uvedeného je patrné, že postačí samotná hrozba kolize zájmů mezi dědicem a jeho 

zákonným zástupcem či opatrovníkem. Typickým případem, kdy je třeba ustanovit zvláštního 

opatrovníka je situace, kdy zůstavitel zanechá manžela a nezletilé děti. V takovém případě je 

manžel, který je zároveň otcem pozůstalých potomků, v kolizi se zájmy těchto osob a je nutné 

nezletilým dětem ustanovit zvláštního opatrovníka. Obdobně jako u opatrovníka ad hoc 

 
90 PIRK, Tomáš. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 273-

274 ISBN 978-80-7400-788-0 
91 PLAŠIL, Filip. Aktuálně k opatrovníkům v řízení o pozůstalosti dle § 118 až 119 ZŘS. Ad Notam. 

2016, č. 5, s. 11-14. ISSN 1211-0558. 
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jmenuje zvláštního opatrovníka pro řízení o pozůstalosti sám soudní komisař. Zvláštního 

opatrovníka bude třeba nezletilému jmenovat také v případě, kdy jej jeho rodič nebude 

v řízení zastupovat řádně. K tomuto se vyjádřil Ústavní soud, který v nálezu ze dne 12. 7. 

2016, sp. zn. III. ÚS 2736/15 shrnul: „Skutečnost, že v řízení před obecnými soudy, jehož 

účastníkem je nezletilý, je jednáno s jeho rodičem jako zákonným zástupcem, nevylučuje vznik 

situace, kdy na takovéto zastoupení nebude možné z hlediska zájmu nezletilého nahlížet jako 

na řádné. Bude tomu tak zejména tehdy, jestliže zákonný zástupce zastupuje nezletilého pouze 

formálně, fakticky však se soudem nijak nekomunikuje ani si nepřebírá zaslané písemnosti na 

žádné známé adrese. Takovýto zástupce nečiní žádné procesní úkony k ochraně práv 

nezletilého, v důsledku čehož jedná v rozporu s jeho zájmy, jakož i samotným účelem 

zastoupení.“ 

Opatrovníka ve zvláštních případech jmenuje soudní komisař v souladu s ustanovením 

§ 120 ZŘS dědici, který není znám, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit 

na známou adresu jeho bydliště nebo místa, kde se zdržuje, nebo kterému se nepodařilo 

doručit na adresu jeho sídla. Šebánková 92  k tomu uvádí, že opatrovníka ve zvláštních 

případech nelze ustanovit po neúspěšném pokusu o doručení listin na adresu trvalého pobytu, 

sídla, bydliště či místa, kde se dědic zdržuje, avšak je zapotřebí po dědici důsledně pátrat 

v evidencích obyvatel, spisovnách, archivech, u České správy sociálního zabezpečení, na 

Úřadu práce, u Vězeňské služby, ve veřejných rejstřících apod. Nedodržení tohoto postupu 

může mít za následek, že rozhodnutí v řízení o pozůstalosti bude stiženo zmatečností dle 

ustanovení § 134 ZŘS. 

Podle ustanovení § 29 odst. 4 OSŘ by opatrovníkem měla být jmenována zpravidla 

osoba opatrovanci blízká (např. prarodiče), případně jiná vhodná osoba (např. rodinní přátelé), 

Pokud nelze jmenovat žádnou z těchto osob, uvedené ustanovení připouští jmenování 

 
92 ŠEBÁNKOVÁ, Ladislava. Některé aspekty zastupování. Ad Notam. 2019, č. 1, s. 7-19. ISSN 1211-

0558. 
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opatrovníkem také advokáta. Všechny osoby, vyjma advokátů musí se svým jmenováním 

souhlasit. K uvedenému je nutné doplnit, že někteří notáři - soudní komisaři ustanovují 

nezletilým osobám opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, a to na základě výkladu 

ustanovení § 466 a násl. ZŘS, které upravují řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. 

Konkrétně ustanovení § 469 odst. 1 ZŘS stanoví, že dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, 

kterého soud pro řízení jmenuje. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní 

ochrany dětí. Podle Šebánkové93 je důvodem lepší znalost kauzy orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí a z toho vyplývající lepší a efektivnější zastupování. 

Procesní nástupnictví se vypořádává se situací, pokud některý z účastníků řízení o 

pozůstalosti ztratí v průběhu řízení způsobilost být účastníkem, tj. fyzická osoba zemře nebo 

je prohlášena za mrtvou nebo právnická osoba zanikne bez právního nástupce. Podle 

ustanovení § 121 ZŘS soudní komisař v řízení o pozůstalosti pokračuje na místě účastníka, 

který v průběhu řízení o pozůstalosti ztratil způsobilost být účastníkem s tím, kdo u soudu do 

protokolu výslovně prohlásí, že je právním nástupcem tohoto účastníka, jestliže své tvrzení o 

přechodu práv a povinností prokáže. Uvedené zákonné ustanovení je speciálním ustanovením 

k obecnému ustanovení § 107 OSŘ. I to je však možné podpůrně použít94. Popsaná právní 

úprava nacházející se v ZŘS představuje zjednodušený postup určování procesního nástupce, 

neboť při jejím použití není třeba o procesním nástupnictví rozhodovat.  

Obdobně, tedy bez rozhodnutí o procesním nástupnictví, je soudní komisař oprávněn, 

dle ustanovení § 122 ZŘS pokračovat s nabyvatelem dědictví, který na základě smlouvy o 

zcizení dědictví sepsané ve formě notářského zápisu dle ustanovení § 1714 NOZ nabyl 

dědické právo od zcizitele. Předpokladem pro aplikaci tohoto ustanovení je výslovná žádost 

 
93 ŠEBÁNKOVÁ, Ladislava. Některé aspekty zastupování. Ad Notam. 2019, č. 1, s. 7-19. ISSN 1211-

0558. 
94 PIRK, Tomáš. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 275. 

ISBN 978-80-7400-788-0 
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zcizitele a nabyvatele dědictví o pokračování nabyvatele na místě dědice a prokázání, že ke 

zcizení dědictví došlo.  

 

2.3 Dluh a odpovědnost dědice za dluhy 

Abychom mohli definovat odpovědnost dědice za dluhy, je třeba si pojem dluh 

vymezit. Problematice závazků se věnuje a obecně je vymezuje ustanovení § 1721 NOZ, které 

stanoví: „Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku 

a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.“ Z uvedeného plyne, že závazek 

je relativní právní poměr mezi věřitelem a dlužníkem. Obsahem závazku je pohledávka 

věřitele, které odpovídá dluh dlužníka. Dlužník má povinnost dluh věřiteli splnit. Samotné 

plnění je předmětem závazku95. 

Výše citované zákonné ustanovení obecně definuje pojmy závazek, pohledávka a dluh. 

Pokud však do závazkového právního poměru vstoupí jako právní skutečnost smrt na straně 

dlužníka, je třeba definovat, zda je dluh vázán na osobu dlužníka anebo nikoliv, neboť podle 

ustanovení § 2009 odst. 1 NOZ platí, že: „Smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím 

obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem.“ Obecné pravidlo tak 

stanoví, že dluh smrtí dlužníka nezaniká. Výjimku tvoří případ, kdy plnění je vázáno na 

konkrétní osobu, například namalování obrazu konkrétním malířem. Podle ustanovení § 1701 

NOZ platí, že dluhy přecházejí na dědice, ledaže zákon stanoví jinak.  

Rozsah odpovědnosti dědice za dluhy je upraven ustanoveními § 1704 až 1708 NOZ, a 

to v závislosti na skutečnosti, zda uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti či nikoliv. Pokud 

dědic uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, je povinen v souladu s ustanovením § 1707 NOZ 

uhradit dluhy zůstavitele jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu, avšak společně 

 
95 HULMÁK, Milan. In. HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část 

(§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, In: Beck-online [právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 25. 10. 2020]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/ 
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a nerozdílně s ostatními dědici. Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dle ustanovení § 

1704 dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Účinek výhrady soupisu pozůstalosti svědčí 

v souladu s ustanovením § 1705 NOZ pouze dědici, který výhradu uplatnil, nikoliv všem 

dědicům. 

K vymezení problematiky odpovědnosti dědice za dluhy je třeba věnovat pozornost 

také promlčecí lhůtě. Podle ustanovení § 643 odst. 1 NOZ platí, že: „Přešla-li povinnost na 

dědice, skončí promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy bylo dědici nabytí 

dědictví potvrzeno.“ Uvedené ustanovení přinesl teprve NOZ, dřívější právní úprava jej 

neobsahovala. Zákonodárce posílil pozici věřitelů zůstavitele v situaci, kdy promlčecí lhůta 

uplyne ještě v době trvání pozůstalostního řízení. Smrtí zůstavitele ani probíhajícím řízení o 

pozůstalosti se totiž promlčecí lhůta nestaví. 

Závěrem této podkapitoly je třeba shrnout, že již ze samotné dikce ustanovení § 1701 

NOZ vyplývá, že dluhy přecházejí pouze na dědice, nikoliv jiné účastníky řízení o 

pozůstalosti, jako například odkazovníky či vypravitele pohřbu. Pokud je tedy řízení o 

pozůstalosti zastaveno, není zde osoby dědice, a tedy ani osoby odpovídající za dluhy 

zůstavitele. K tomu autor doplňuje, že mezi veřejností není tato problematika v obecném 

povědomí, když mnohý vypravitel pohřbu se brání převzít nepatrný majetek zůstavitele, který 

kromě tohoto nepatrného majetku zanechal pouze dluhy. To může značně zkomplikovat 

průběh řízení, když bez souhlasu vypravitele pohřbu nelze takové řízení zastavit. 

 

2.4 Předběžné šetření 

Pozůstalostní spis, který si soudní komisař převezme od příslušného soudu obsahuje 

ve většině případů pouze dvě písemnosti, a to úmrtní list zůstavitele a usnesení o pověření 

notáře soudním komisariátem. Soudní komisař v té chvíli nemá a ani nesmí mít žádné 

informace o okruhu účastníků řízení a jmění zůstavitele.  V souladu s ustanovením § 139 ZŘS 

musí provést veškeré úkony potřebné pro zjištění stavu zůstavitelova jmění a pro zjištění 
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dědiců, odkazovníků, vykonavatele závěti, správce pozůstalosti a dalších osob, o jejichž práva 

a povinnosti v řízení jde. Tato část řízení je označována jako předběžné šetření. Už ze 

zákonného ustanovení je zřejmé, že soudní komisař, ačkoliv projednává zůstavitelův majetek, 

se neomezuje pouze na zjišťování tohoto majetku, ale je povinen zjistit zůstavitelovo jmění, 

které definuje ustanovení § 495 věta druhá NOZ takto: „Jmění osoby tvoří souhrn jejího 

majetku a jejích dluhů.“ Autor této práce má za to, že je to ze dvou zásadních důvodů. Prvním 

důvodem je osoba dědice, resp. jeho odpovědnost za dluhy, o které pojednává podkapitola 1.6 

této práce. Pro rozhodování potenciálních dědiců, zda se stát dědicem či nikoliv, je důležité 

znát strukturu a výši zůstavitelova jmění, tedy majetku i dluhů. Bez znalosti struktury a výše 

dluhů zůstavitele je nemyslitelné odpovědné rozhodnutí o tom, zda se stát dědicem či nikoliv, 

neboť toto rozhodnutí může mít zásadní dopady do majetkové sféry dědice. Druhým důvodem 

je procesní postup soudního komisaře, a to s ohledem na případné nařízení likvidace 

pozůstalosti. V kapitole 3. této práce bude pojednáno o likvidaci pozůstalosti a o podmínkách 

a předpokladech jejího nařízení, mezi které se řadí stanovení předlužení pozůstalosti a výše 

tohoto předlužení96. 

Stěžejní pro tuto část řízení je osoba vypravitele pohřbu uvedená v poznámce 

úmrtního listu zůstavitele. U vypravitele pohřbu lze totiž předpokládat, že s ohledem na to, že 

zaplatil pohřeb zůstavitele, bude právě on zůstaviteli nejbližší osobou, která bude mít nejvíce 

informací o majetku, dluzích, příbuzných osobách, právních jednáních pro případ smrti a 

dalších skutečnostech důležitých pro postup soudního komisaře v řízení. 

Osobu vypravitele předvolá soudní komisař na první jednání, tzv. předběžné šetření. 

Fázi řízení před projednáním pozůstalosti však nelze omezit pouze na toto jednání, neboť 

z dikce ZŘS i OSŘ ve znění účinném před 31. 12. 2013 je zjevné, že předběžné šetření je celá 

fáze řízení, nikoliv jen samotné jednání. Přiléhavě tuto část tehdy dědického řízení definoval 

Nejvyšší soud České socialistické republiky, ve zprávě sp. zn. Cpj 30/75 ze dne 5. 11. 1975, 

 
96 Ustanovení § 195 ZŘS ve spojení s § 180 ZŘS. 
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v níž uvedl mimo jiné: „Jedním z nejdůležitějších úkonů řízení o dědictví je předběžní šetření 

podle ustanovení § 29 odst. 1 not. ř., které je přípravou na projednání dědictví v užším slova 

smyslu.“ U odborné veřejnosti vyvstala po přijetí ZŘS otázka, koho vlastně na jednání v rámci 

předběžného šetření předvolávat97. Lze předvolat pouze osobu, která se postarala o pohřeb 

nebo i kohokoliv jiného? Pro zachování dosavadní praxe hovoří mimo jiné ustanovení § 81 

JŘSoud, které uvádí, že: „V rámci předběžného šetření podle § 139 z. z. ř soudní komisař 

zejména provede výslech osoby, o níž lze předpokládat, že je informována o osobních 

a majetkových poměrech zůstavitele, o jeho dluzích, nákladech jeho pohřbení, případně 

o jeho právních jednáních pro případ smrti, a vyhotoví o tom protokol.“ Muzikář98 k tomu 

uvádí, že sepisování protokolu o předběžném šetření nelze považovat za jednání. Své tvrzení 

opírá o specifický účel protokolu o předběžném šetření a o skutečnost, že soudní komisař 

v této fázi řízení nezná skutečné dědice a toto zjištění je právě jedním z cílů předběžného 

šetření. Lze tak uzavřít a praxe prvních šesti let účinnosti ZŘS tomu odpovídá, že k sepsání 

protokolu o předběžném šetření je zpravidla předvolán ten, kdo se postaral o pohřeb 

zůstavitele, nenasvědčují-li okolnosti konkrétního případů, že je zde jiná osoba, která je 

způsobilá poskytnout bližší informace o skutečnostech důležitých pro další postup v řízení. 

Taková situace nastane například u tzv. sociálních pohřbů, kdy za podmínek uvedených 

v ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, 

je obec, na jejímž území došlo k úmrtí osoby nebo bylo nalezeno tělo zemřelého, povinná 

zajistit pohřbení. U obce nelze očekávat, že bude mít informace o majetku, dluzích či 

příbuzných zemřelého. V takovém případě se jeví s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení 

jako účelné předvolat například některého z příbuzných zůstavitele. 

 
97 SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav HROMADA a kol. 

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 280-281. ISBN 978-80-

7400-297-7. 
98  MUZIKÁŘ, Ladislav. In. MACKOVÁ, Alena, Ladislav MUZIKÁŘ a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 264-266. 

ISBN 978-80-7502-122-9. 
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Před samotným předběžným šetřením jsou ve věci provedeny prvotní úkony, kterými 

soudní komisař zjistí základní informace o okruhu majetku a potenciálních dědiců 99 . 

Z lustrace v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České 

republiky se dozví, zda je u některého notáře či soudu uložena závěť zůstavitele, z lustrace 

v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu taktéž vedené u Notářské komory České 

republiky zjistí, zda měl zůstavitel s pozůstalým manželem modifikován manželský 

majetkový režim 100 . Soudní komisař také provede lustraci v Centrální evidenci 

obyvatel, katastru nemovitostí, živnostenském rejstříku, obchodním rejstříku, resp. veřejném 

rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 

evidenci svěřenských fondů a také v insolvenčním rejstříku. Povinnost provést lustrace je 

soudnímu komisaři uložena v ustanovení § 140 ZŘS. Uvedené rejstříky je třeba rozdělit na 

veřejné a neveřejné. Do veřejných rejstříků může nahlížet kdokoliv, tedy i soudní komisař. 

Oprávnění nahlížet do neveřejných rejstříků musí být stanoveno právním předpisem, neboť 

například v Centrální evidenci obyvatel se eviduje celá řada citlivých osobních údajů a je 

nutné vymezit okruh oprávněných osob a důvody, pro které lze v těchto rejstřících lustrovat. 

Ustanovení § 109a až 109f NŘ stanoví pravidla pro využívání údajů ze základního registru 

obyvatel a z agendových informačních systémů notáři, tedy zejména rozsah využití 

jednotlivých údajů a činnosti, při kterých lze tyto údaje využívat. Tyto údaje lze využít jen ke 

konkrétnímu účelu a notář je povinen tyto údaje nevyužít, pokud to není nezbytné k dosažení 

účelu 101 . Autor uvádí, že v praxi se lustrace v Centrální evidenci obyvatel provádí 

prostřednictvím formuláře služby CzechPOINT, ve kterém je nutné před samotným 

 
99 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 

213. ISBN 978-80-7400-266-3. 
100  Tyto informace jsou pro soudního komisaře důležité, protože v rámci řízení o pozůstalosti je 

v souladu s ustanovením § 736 NOZ a ustanovením § 162 odst. 1 ZŘS povinen provést vypořádání majetku, 

který je součástí společného jmění manželů zůstavitele a pozůstalého manžela, neboť společné jmění manželů 

smrtí zaniká. Dohodu o vypořádání uzavírá pozůstalý manžel s dědici a je následně schválena soudem. Část 

majetku náležející dle této dohody zůstaviteli je následně projednána v rámci vypořádání pozůstalosti. 
101  ZAPLETAL, Miroslav. In. BÍLEK, Petr, Miloslav JINDŘICH, Zdeněk RYŠÁENK, Pavel 

BERNARD a kol. Notářský řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 592. ISBN 978-80-7400-689-

0. 
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vyhledáváním uvést účel lustrace, okresní soud, který řízení zahájil a spisovou značku 

pozůstalostního řízení. 

Již provedením prvotních úkonů soudní komisař zjistí základní informace o okruhu 

příbuzných zůstavitele, jakožto potenciálních dědiců, ale i o některém majetku a dluzích. 

Například provedenou lustrací v katastru nemovitostí může být zjištěn nejen nemovitý 

majetek zůstavitele, ale také jeho zatížení. 

V praxi po provedení prvotních úkonů soudní komisař předvolá vypravitele pohřbu 

k předběžnému šetření. Od něho zjistí základní okruh potenciálních dědiců, majetku a dluhů 

zůstavitele. Od vypravitele pohřbu se může dozvědět rovněž informace týkající se závětí a 

jiných listin pro případ smrti, které zůstavitel sepsal. Následně soudní komisař provede dle 

ustanovení § 139 ZŘS všechny úkony potřebné pro zjištění stavu zůstavitelova majetku a 

dluhů a pro zjištění dědiců, ale i odkazovníků, vykonavatele závěti a správce pozůstalosti. 

Pokud se zaměříme na otázku dluhů, budou tato šetření spočívat především ve zjišťování osob 

věřitelů, výše dluhů a právních důvodů těchto dluhů. 

Ustanovení § 141 ZŘS upravuje povinnosti a práva třetích osob. Podle odstavce 

prvního je každý povinen sdělit soudnímu komisaři skutečnosti významné pro řízení o 

pozůstalosti. Odmítnout může pouze ten, kdo by tak mohl učinit jako svědek dle OSŘ. 

Odstavec druhý stanoví povinnost každého, kdo má u sebe pořízení pro případ smrti 

zůstavitele či jinou významnou listinu pro řízení o pozůstalosti, tuto listinu vydat soudu. 

Výjimkou jsou pořízení pro případ smrti učiněná ve formě notářského zápisu či u notáře 

uložená. Pokud osobám poskytujícím sdělení o skutečnosti významné pro řízení či 

předkládajícím listinu vzniknou s tím spojené hotové výdaje, mají právo na jejich náhradu, o 

čemž musí být soudem poučeni102. Okruhu osob, které jsou povinny informace sdělovat a 

 
102 SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav HROMADA a kol. 

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 287-288. ISBN 978-80-

7400-297-7. 
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vydávat listiny, se věnoval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 23 Odo 

1612/2006, ve kterém mimo jiné uvedl, že tyto povinnosti se vztahují pouze na třetí osoby, 

nikoliv na účastníky sporného řízení. S ohledem na charakter řízení o pozůstalosti jako řízení 

nesporného s prvky řízení sporného lze dovodit, že v případě tohoto řízení se tyto povinnosti 

vztahují nejen ke třetím osobám, ale i účastníkům řízení. 

V rámci předběžného šetření je soudní komisař také povinen zjistit stav a obsah listin 

o pořízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva 

nebo o zrušení těchto právních jednání, listině o povolání vykonavatele závěti, o povolání 

správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, 

podmínkách a dalších listinách významných pro nabytí pozůstalosti, a to postupem dle 

ustanovení § 142 až § 147 ZŘS. Originál těchto listin nikdy není součástí soudního spisu, 

vždy se do spisu zakládá protokol o stavu a obsahu listiny spolu s ověřenou kopií této listiny. 

Originál listiny se zakládá do sbírky prohlášených pořízení pro případ smrti, kterou vedou 

okresní soudy. To neplatí pro notářské zápisy, neboť ty se až na jedinou výjimku nikdy 

z archivu notáře nevydávají103. Specifický postup při zjišťování stavu a obsahu listiny zvolil 

zákonodárce v případě, že se jedná o soukromou listinu uloženou v notářské úschově. 

V takovém případě probíhá v souladu s ustanovením § 143 ZŘS veřejné zjišťování stavu a 

obsahu této listiny, jež do jisté míry prolamuje zásadu neveřejnosti jednání v rámci řízení o 

pozůstalosti 104 . Při tomto postupu musí spolupracovat notář, u něhož je listina uložena, 

s notářem, který byl jako soudní komisař pověřen k provedení úkonů soudu prvního stupně, 

neboť o konání veřejného zjištění je třeba vyrozumět osoby, kterým podle dosavadního stavu 

řízení svědčí zákonná dědická posloupnost nebo které již uplatnily svá práva na pozůstalost, a 

vyrozumění vyvěsit na úřední desce soudu. Obdobně jako při neveřejném zjišťování stavu a 

obsahu listiny se o jeho průběhu sepisuje protokol. 

 
103 Pozn. Jedinou výjimkou je vydání závěti sepsané ve formě notářského zápisu pořizovateli na jeho 

žádost postupem dle ustanovení § 101 NŘ. 
104 HOLÍKOVÁ, Lenka. Veřejné zjišťování stavu a obsahu listiny. Ad Notam. 2015, č. 5, s. 10-12. ISSN 

1211-0558. 
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Ustanovení § 145 až 147 ZŘS upravuje procesní postup soudního komisaře pro 

případy, kdy zůstavitel zanechá ústní závěť105 či závěť pořízenou se svědky. Soudní komisař 

je vždy povinen ke zjištění, zda zůstavitel zanechal ústní pořízení pro případ smrti nařídit 

jednání. Toto jednání je veřejné106. Vyjma výslechu svědků závěti je soudní komisař povinen 

provést důkaz písemným záznamem o zůstavitelově poslední vůli, byl-li vyhotoven. Výslech 

svědků allografní závěti je také prováděn při jednání, avšak neveřejném. Postup výslechu se 

v obou případech řídí pravidly stanovenými v OSŘ pro výslech svědka107. 

V této části řízení také ve většině případů vyjde najevo, zda zůstavitel povolal správce 

pozůstalosti či vykonavatele závěti. Povolal-li je zůstavitel, je soudní komisař povinen tyto 

osoby o těchto skutečnostech dle ustanovení § 148 ZŘS vyrozumět a vyzvat je, aby se ujaly 

funkce. 

Ustanovení § 148 až § 152 ZŘS vymezují oprávnění soudního komisaře činit úkony 

týkající se správy majetku. Mezi tyto úkony patří závěra pozůstalosti (§ 149 ZŘS), zákaz 

výplaty z účtu nebo z vkladní knížky (§ 150 ZŘS), plnění na pohledávky zůstavitele (§ 151 

ZŘS) a odloučení pozůstalosti (§ 152 ZŘS). V této souvislosti je třeba dodat, že úlohou 

soudního komisaře v řízení o pozůstalosti není správa pozůstalosti do doby, než bude řízení 

skončeno. Správu pozůstalosti vykonává některá z osob spravujících pozůstalost. Těmi jsou 

dle ustanovení § 1677 NOZ správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, dědic či všichni dědici. 

Úkony týkající se správy majetku budou v řízení soudním komisařem činěny vždy na návrh či 

podnět osoby spravující pozůstalost anebo věřitele. Osoba spravující pozůstalost může 

navrhnout závěru pozůstalosti pro případ, že by zůstavitel vlastnil majetek, který by mohl být 

znehodnocen, stejně tak může navrhnout zákaz výplaty z účtů zůstavitele, pokud se pro to 

 
105 Pozn. Hmotněprávní úprava ústní závěti se nachází v ustanovení § 1542 až 1550 NOZ. 
106  KOVÁŘOVÁ, Daniela. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela KOVÁŘOVÁ, Lenka 

PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. 

Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 386-387. ISBN 978-80-7598-372-5. 
107 TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015. s. 297. ISBN 978-80-7400-297-7. 
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objeví důvody, či může navrhnout, aby soudní komisař uložil dlužníkům, aby plnění skládali 

do úschovy soudu. Věřitel je také oprávněn navrhnout odloučení pozůstalosti. 

 

2.5 Zastavení řízení 

Po provedení úkonů v rámci předběžného šetření může vyjít najevo, že zůstavitel 

nezanechal žádný majetek či zanechal jen majetek bez hodnoty anebo majetek nepatrné 

hodnoty. V takových případech buďto nelze v řízení dále pokračovat (zůstavitel nezanechal 

žádný majetek) anebo je pokračování řízení zcela nehospodárné (zůstavitel zanechal majetek 

bez hodnoty anebo nepatrné hodnoty). 

Pokud zůstavitel nezanechá žádný majetek, nelze v řízení dále pokračovat, neboť 

smyslem řízení o pozůstalosti je potvrdit dědictví dědicům. Není-li žádný majetek, nelze 

postupovat jinak než řízení v souladu s ustanovením § 153 ZŘS zastavit. Jde tedy o 

obligatorní zastavení řízení. Nejinak by tomu bylo v případě, že by zůstavitel zanechal pouze 

dluhy a žádný majetek. I v tomto případě jsou splněny podmínky pro zastavení řízení dle 

ustanovení § 153 ZŘS. 

Řízení o pozůstalosti lze zastavit i v případě, že zůstavitel sice zanechal nějaký 

majetek, ale tento je úplně bez hodnoty anebo hodnoty nepatrné. V těchto případech se však 

jedná o zastavení řízení fakultativní, neboť pokud nebude řízení o pozůstalosti zastaveno, 

bude běžným způsobem projednáno. Zastavit řízení o pozůstalosti lze pouze za předpokladu, 

že hodnota zůstavitelem zanechaného majetku nepřevyšuje dle ustáleného názoru odborné 

veřejnosti částku okolo 20 tisíc Kč108 a zároveň vypravitel pohřbu vyslovil souhlas s nabytím 

majetku bez hodnoty anebo nepatrné hodnoty. Zákonodárce tak vypraviteli pohřbu dává 

možnost výběru, zda nabyde majetek zanechaný zůstavitelem anebo nechá řízení skončit 

 
108 Viz. např. KOVÁŘOVÁ, Daniela. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela KOVÁŘOVÁ, 

Lenka PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský 

komentář. Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 401-403. ISBN 978-80-7598-372-5. 
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standardním způsobem, tedy projednáním pozůstalosti. Není-li souhlas vypravitele dán, 

nezbývá než řízení o pozůstalosti projednat. Objevují se však názory109, že i za takových 

okolností by s odkazem na hospodárnost řízení mohlo být možné řízení zastavit a vydat 

nepatrný majetek státu. Je třeba dodat, že tento postup nemá oporu v zákoně, neboť stát může 

podle platného práva nabýt pozůstalost, pokud nebyl vypravitelem pohřbu, pouze jako 

odúmrť dle ustanovení § 1634 NOZ. Nezbývá než vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího soudu, 

které postup sjednotí či vyčkat na případnou novelu ZŘS110. 

K rozhodnutí o zastavení řízení není třeba dle ustanovení § 183 písm. a) ZŘS 

nařizovat jednání. 

Řízení o pozůstalosti končí právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení. Je třeba doplnit, 

že ve většině případů dojde k zastavení řízení bez toho, aby došlo ke stanovení okruhu dědiců, 

tedy nedojde k poučení dědiců o jejich dědickém právu a následném neodmítnutí dědictví, což 

bude mít za následek skutečnost, že pro takový případ neexistují právní nástupci zůstavitele a 

věřitelé zůstavitele nemají žádnou osobu, po které by mohli požadovat plnění 111 , neboť 

vypravitel pohřbu není právním nástupcem zemřelého a za jeho dluhy neodpovídá. 

 

 
109 DRÁPAL, Ljubomír. Řízení o pozůstalosti [přednáška]. Tábor: Školení Notářské komory v Praze, 6. 

11. 2019. 
110  Pozn. V době psaní této práce již existuje několik rozhodnutí Krajského soudu v Praze, který 

uvedený postup soudnímu komisaři potvrdil, např. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 

102 Co 7/2020. V uvedeném usnesení Krajský soud své rozhodnutí opřel především o argument procesní 

ekonomie a dosažení rychlého a efektivního výsledku, tedy nabytí zůstavitelova majetku bez hodnoty nebo jeho 

majetku jen nepatrné hodnoty osobou, které by jinak svědčilo dědické právo, anebo státem, jestliže žádná 

z těchto osob o majetek neprojevila zájem. 
111  Pozn. Skutečnost, že v řízení o pozůstalosti nebudou zjištěni právní nástupci zůstavitele však 

vyvolává značné problémy v rámci procesního nástupnictví. Otázka, kdo je dědicem zůstavitele nemůže být 

soudem v jiném řízení řešena ani jako předběžná. Pokud je řízení o pozůstalosti po zůstaviteli již zastaveno a 

není zde žádný nově najevo vyšlý majetek, nelze ani zahájit dodatečné řízení o pozůstalosti, neboť pro to nejsou 

splněny zákonné předpoklady. Více se této problematice, která přesahuje rámec tématu této práce, věnoval 

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 22. 2. 2018, sp. zn 21 Cdo 1887/2017. 
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2.6 Projednání pozůstalosti 

Pokud nebylo řízení o pozůstalosti zastaveno ani nebyly splněny podmínky pro 

nařízení likvidace pozůstalosti112, předvolá soudní komisař v souladu s ustanovením § 182 

ZŘS dědice, resp. potenciální dědice k jednání, v rámci kterého dojde k vydání rozhodnutí o 

dědictví dle ustanovení § 184 odst. 1 ZŘS. Kromě potenciálních dědiců předvolá také 

vykonavatele závěti a další účastníky, o jejichž práva nebo povinnosti při jednání půjde, jejich 

zástupce a další osoby, jejichž přítomnosti je třeba. Jednání je neveřejné. 

Samotnému rozhodnutí o dědictví však předchází celá řada procesních úkonů, které 

jsou ve většině případů učiněny přímo při výše uvedeném jednání. S ohledem na jejich vztah 

k otázce odpovědnosti dědiců za dluhy budou jednotlivé instituty a úkony blíže definovány. 

 

2.6.1 Poučení o dědickém právu 

Soudní komisař je povinen dle ustanovení § 164 odst. 1 ZŘS vyrozumět usnesením 

každého, o němž lze mít podle dosavadních výsledků řízení za to, že je zůstavitelovým 

dědicem, a poučit ho o tom, že může dědictví odmítnout113, k tomu stanoví lhůtu jednoho 

měsíce nebo, má-li vyrozumívaný jediné bydliště v zahraničí, tři měsíce od doručení usnesení. 

Zákon (§ 165 odst. 1 ZŘS) umožňuje vyjma vyhlášení usnesení při jednání i možnost jeho 

doručení do vlastních rukou s tím, že je vyloučeno náhradní doručení. Nepodaří-li se usnesení 

doručit na adresu bydliště nebo místa pobytu, považuje se takový dědic za dědice neznámého 

pobytu (§ 165 odst. 2 ZŘS). Dědice neznámého a dědice neznámého pobytu soudní komisař o 

jeho dědickém právu vyrozumí vyhláškou a zároveň mu jmenuje opatrovníka (§ 166 odst. 1 a 

2 ZŘS). Dědicem je tedy osoba, která byla o dědickém právu poučena a která dědictví ve 

lhůtě neodmítla. 

 

 
112 Pozn. Podmínky nařízení likvidace pozůstalosti budou vymezeny v podkapitole 3.2.1 této práce. 
113 Pozn. Odmítnutí dědictví je dle ustanovení § 1485 a 1486 NOZ jednostranné právní jednání, které 

má za následek právní fikci, tedy že se na takovou osobu hledí jako by dědictví nikdy nenabyla. 
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2.6.2 Spory v řízení o pozůstalosti 

V rámci pozůstalostního řízení může nastat situace, kdy dědická práva více osob vedle 

sebe nemohou obstát anebo jsou sporná aktiva a pasiva pozůstalosti, o kterých však bude 

pojednáno v podkapitole 2.6.5 této práce. 

Spor o dědické právo: Ustanovení § 168 až 170 ZŘS upravují postup při řešení sporů o 

dědické právo. Není přitom rozhodující, zda se jedná o dědické právo ze zákona, závěti či 

dědické smlouvy Je třeba doplnit, že dle uvedených ustanovení se bude postupovat pouze 

v případě řešení sporů o dědické právo, nejedná se o ustanovení upravující řešení všech sporů 

vzniklých v řízení o pozůstalosti. Tedy například spor o to, zda byly splněny důvody 

vydědění, není sporem o dědické právo a nelze postupovat dle ustanovení § 168 až 170 ZŘS. 

K těmto závěrům došel Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 30. 7. 2018, sp. zn. 21 Cdo 

4392/2017114. V takovém případě dle autorova názoru provede soudní komisař dokazování, 

tak aby si danou věc posoudil jako předběžnou otázku. 

Soudní komisař je oprávněn sám rozhodnout pouze spory o dědické právo, u nichž je 

mezi dědici sporné právní posouzení, nikoliv spor o skutkové okolnosti. V takovém případě 

soudní komisař postupuje dle ustanovení § 169 ZŘS a sám rozhodne, se kterými účastníky 

bude nadále jednáno a kterým účastníkům se účast v řízení ukončuje. Účastník, jemuž soudní 

komisař ukončuje účast, se proti usnesení může bránit odvoláním. V praxi se bude jednat 

například o spor vyplývající ze zařazení účastníka do konkrétní dědické třídy při dědění dle 

zákonné dědické posloupnosti. 

 
114 Pozn. V odůvodnění uvedeného rozhodnutí Nejvyšší soud mimo jiné shrnul: „Domáhají-li se žalobci 

jako nepominutelní dědici zůstavitele toliko svého povinného dílu tím, že zpochybňují důvodnost jejich vydědění 

listinou ze dne 6.8.2014, avšak současně uznávají platnost zůstavitelem téhož dne sepsané závěti, ve které 

ustanovil jediným dědicem žalovaného 1), je nutné dovodit, že zde nevzniká spor o dědické právo, nýbrž pouze 

spor o nárok nepominutelných dědiců (žalobců) na povinný díl. Z uvedeného důvodu se dovolací soud ztotožňuje 

s názorem soudu odvolacího, že je-li na podání žaloby ve smyslu ustanovení § 170 z.ř.s. odkázán nepominutelný 

dědic, který napadá pouze důvody vydědění zůstavitelem, nemůže takové usnesení „založit žádné právní účinky“, 

neboť výsledkem takového sporného řízení není vyřešení otázky dědického práva.“ 
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Jinak tomu bude v případě, že jsou mezi dědici sporné skutečnosti důležité pro určení 

dědického práva. V daném případě nemůže soudní komisař rozhodnout sám. Nemůže tedy za 

tím účelem provést dokazování, nýbrž dle ustanovení § 170 odst. 1 ZŘS pouze odkáže toho 

z účastníků, jehož dědické právo se jeví se zřetelem k okolnostem případu jako nejslabší, aby 

své právo uplatnil žalobou; k podání žaloby určí lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. 

Uvedené ustanovení činí kvůli nešťastně použité formulaci značné výkladové obtíže, jejichž 

řešení však přesahuje rámec této práce, proto tyto budou definovány pouze obecně, stejně tak 

jejich možné řešení. 

Jako nejobtížnější se při pokusu o interpretaci uvedeného zákonného ustanovení jeví 

slovní spojení: “Dědické právo, které se zřetelem k okolnostem případu jeví jako nejslabší.“ 

Zákonodárce v ZŘS absolutně rezignoval na vymezení toho, co se uvedenou konstrukcí 

myslí. Nezbývá tak než se uvedené pokusit interpretovat hmotným právem, které by právu 

procesnímu mělo předcházet. Ustanovení § 1673 odst. 1 NOZ definuje sílu dědických titulů 

takto: „Proti dědici, který se opírá o dědickou smlouvu nepopřenou co do pravosti, se 

k podání žaloby odkáže každý dědic ze závěti nebo dědic zákonný. Proti dědici, který se opírá 

o závěť nepopřenou co do pravosti, se odkáže k podání žaloby každý zákonný dědic.“ Mohlo 

by se tak zdát, že dědické právo, které se se zřetelem k okolnostem případu jeví jako nejslabší 

bude to, které vyplývá ze zákona, až poté bude následovat dědické právo ze závěti, a nakonec 

nejsilnější bude dědické právo z dědické smlouvy. Podle názoru autora této práce tomu tak 

není, neboť uvedené ustanovení NOZ nelze v praxi vůbec použít a má spíše akademický 

význam. Nelze si totiž v praxi představit situaci, kdy vedle sebe bude stát více dědických práv 

a potenciální dědici nebudou popírat pravost a platnost navzájem konkurujících dědických 

titulů. V praxi tedy bude třeba vyjít ze zásady, že na právní jednání je třeba spíše hledět jako 

na platné než jako na neplatné, vyjádřené v ustanovení § 574 NOZ a souladu s tímto 

ustanovením odkázat k podání žaloby dědice, který popírá platnost či pravost pořízení pro 
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případ smrti. Uvedené problematice se podrobně věnuje například Talanda, Talandová a 

Plašil115 anebo Plašil116 sám. 

 

2.6.3 Vypořádání společného jmění manželů 

Součástí společného jmění manželů je v souladu s ustanovením § 709 NOZ veškerý 

majetek, který nabyl jeden z manželů či oba manželé společně za trvání manželství, a to 

včetně podílů v obchodních společnostech a družstvech. Výjimku z tohoto pravidla tvoří 

majetek nabytý jedním z manželů darem, dědictvím či odkazem, majetek sloužící osobní 

potřebě jednoho z manželů, majetek nabytý jako náhrada nemajetkové újmy na přirozených 

právech, majetek nabytý právním jednáním vztahujícím se k výlučnému majetku a majetek 

nabytý jako náhrada za poškození, zničení nebo ztrátu výhradního majetku. Tento majetek je 

výlučným majetkem jen jednoho z manželů. 

Součástí společného jmění manželů jsou také dle ustanovení § 710 NOZ dluhy 

převzaté za trvání manželství. Výjimku z tohoto pravidla tvoří dluhy týkající se výlučného 

majetku jednoho z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku a dále 

dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o 

obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Tyto dluhy jsou výlučnými dluhy jen 

jednoho z manželů. 

Pokud smrtí zůstavitele zaniklo manželství, musí se v řízení o pozůstalosti soudní 

komisař vypořádat s majetkem, který byl součástí společného jmění manželů. Podle 

ustanovení § 162 odst. 1 ZŘS soud stanoví obvyklou cenu majetku patřícího do společného 

jmění zůstavitele a schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici o vypořádání majetku 

patřícího do společného jmění manželů. Tato dohoda nesmí být v rozporu se zákonem 

 
115 TALANDA, Adam, Iveta TALANDOVÁ, Filip PLAŠIL. Postavení nepominutelného dědice. Ad 

Notam. 2019, č. 1, s. 27-41. ISSN 1211-0558. 
116 PLAŠIL, Filip. Zamyšlení nad odkázáním nepominutelného dědice na pořad práva. Ad Notam. 2016, 

č. 3, s. 14-19. ISSN 1211-0558. 
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a pokyny zůstavitele. Z dikce popsaného ustanovení je zřejmé, že vypořádání společného 

jmění manželů zůstavitele a pozůstalého manžela v řízení o pozůstalosti je možné až poté, kdy 

dědici byli poučeni o dědickém právu a dědictví neodmítli, neboť právě oni uzavírají dohodu 

s pozůstalým manželem. Nedohodnou-li se dědici s pozůstalým manželem, rozhodne soudní 

komisař dle ustanovení § 162 odst. 2 ZŘS tak, že sám určí, jaký majetek ze společného jmění 

patří do pozůstalostního jmění a jaký majetek patří pozůstalému manželovi, popřípadě též 

stanoví pohledávku potřebnou k vypořádání majetku ze společného jmění. Ke spornému 

majetku se přitom nepřihlíží. 

V rámci pozůstalostního řízení se mohou dědici s pozůstalým manželem dohodnout 

také na vypořádání dluhů, které jsou součástí společného jmění manželů. Uvedená dohoda má 

však účinky pouze mezi dědici a pozůstalým manželem. Práv věřitelů se nedotýká. Dohoda o 

vypořádání také nemá žádný vliv na rozsah pasiv pozůstalosti, neboť Nejvyšší soud v 

usnesení ze dne 25. 4. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2436/2011 shrnul: „Dluhy (závazky) zůstavitele 

tvoří pasiva dědictví bez ohledu na to, zda patří do společného jmění zůstavitele a jeho 

manžela a zda, popřípadě jak byly tyto dluhy (závazky) vypořádány mezi manželem zůstavitele 

a zůstavitelovými dědici (státem, má-li mu dědictví připadnout jako odúmrť) v rozhodnutí 

vydaném podle ustanovení § 175l OSŘ nebo v řízení podle části třetí OSŘ.“ 

V řízení o pozůstalosti bude vždy třeba přihlédnout k manželským majetkovým 

smlouvám uzavřeným zůstavitelem a pozůstalým manželem a z jejich obsahu vycházet. O 

existenci a obsahu těchto smluv se soudní komisař dozví v rámci činnosti popsané 

v podkapitole 2.2 této práce. 

Soudní komisař však není oprávněn vypořádat společné jmění manželů zůstavitele a 

jeho bývalého manžela, jestliže společné jmění manželů nezaniklo smrtí zůstavitele. V daném 

případě soudní komisař v souladu s ustanovením § 163 ZŘS pouze do seznamu aktiv a pasiv 

zařadí pohledávku z titulu vypořádání společného jmění manželů, vždy je však povinen 
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přihlédnout k domněnce vypořádání společného jmění manželů obsažené v ustanovení § 741 

NOZ117. 

2.6.4 Výhrada soupisu pozůstalosti a konvokace věřitelů 

Výhrada soupisu pozůstalosti byla teoretickému a historickému bádání podrobena 

v podkapitole 1.3.1 této práce. Platnou a účinnou procesněprávní úpravu výhrady soupisu 

pozůstalosti nalezneme v ustanovení § 175 a 176 ZŘS. Soudní komisař je povinen každého, 

kdo byl vyrozuměn o dědickém právu nebo kdo uplatnil u soudu své dědické právo a jehož 

účast v řízení o pozůstalosti nebyla ukončena, usnesením poučit o tom, že si může vyhradit 

soupis pozůstalosti, jak výhradu může uplatnit a jaké jsou následky neuplatnění výhrady 

soupisu pozůstalosti. Uvedená ustanovení rozdělují dědice do dvou skupin a to na tzv. 

privilegované, kterými jsou manžel, předek a potomek zůstavitele, a na ostatní dědice. 

Privilegovaní dědici jsou za účelem poučení o výhradě soupisu pozůstalosti vždy předvoláni 

k jednání a vyrozuměni o právu výhrady soupisu pozůstalosti je soudním komisařem 

provedeno vyhlášením a vyžádáním si vyjádření dědiců, zda výhradu soupisu uplatňují. To 

vše se zaznamená do protokolu. Ustanovení § 176 odst. 2 věty druhé ZŘS upravuje následky 

nevyjádření se dědice do protokolu o tom, zda výhradu soupisu pozůstalosti požaduje či 

nikoliv a rovněž také následek nedostavení se dědice k jednání bez řádné omluvy. V takovém 

případě podle výše uvedeného ustanovení platí, že dědic výhradu soupisu neuplatňuje, o čemž 

musí být poučen. S tím však nesouhlasí Tlášková 118  s odkazem na povinnost uvedené 

ustanovení vykládat ve vztahu k hmotněprávní úpravě nacházející se v ustanovení § 1675 

NOZ, které dává dědicům právo vyhradit si soupis pozůstalosti do jednoho měsíce ode dne, 

kdy je soud o tomto právu vyrozuměl. S ohledem na uvedené je zapotřebí vykládat předmětná 

ustanovení ZŘS tak, že pokud se dědic do protokolu nevyjádří, plyne lhůta stanovená § 1675 

 
117 Pozn. Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. 22 Cdo 2869/2012 nemá lhůta 

stanovená k vypořádání společného jmění manželů povahu promlčecí lhůty a je třeba k ní přihlédnout z úřední 

povinnosti. 
118  TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015. s. 382-384. ISBN 978-80-7400-297-7. 
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NOZ a dědic je oprávněn vyjádřit se v následujícím měsíci. Autor této práce souhlasí 

s argumentem Tláškové, že prostý jazykový výklad ustanovení § 176 odst. 2 věty druhé ZŘS 

by privilegované dědice stavěl do méně příznivého postavení než dědice ostatní. Ostatní 

dědice soud vyrozumí tak, že jim usnesení obsahující vyrozumění o právu výhrady soupisu 

doručí do vlastních rukou anebo je jim vyhlášeno při jednání. 

Výhradu soupisu nemůže v souladu s ustanovením § 1681 NOZ uplatnit dědic, který 

se ujal plné správy pozůstalosti, dědic, který pozůstalostní majetek úmyslně zatajil, smísil 

části pozůstalosti s částmi svého majetku, aniž lze rozlišit, komu patří, ledaže tomu tak bylo 

již před smrtí zůstavitele, stejně tak dědic, v jehož přímém či nepřímém zastoupení někdo jiný 

pozůstalost takto spravoval. Tyto osoby soudní komisař o právu výhrady soupisu dle 

ustanovení § 176 odst. 2 ZŘS nepoučuje. Jestliže se dědic, který uplatnil výhradu soupisu 

pozůstalosti, dopustí některého z uvedených jednání, ruší se tím od počátku účinky výhrady 

soupisu. 

Osobám pod zvláštní ochranou definovaným v ustanovení § 1685 odst. 2 písm. a) 

NOZ, tj. dědici, který není plně svéprávný, je neznámý či nepřítomný a dále veřejně 

prospěšné právnické osobě či právnické osobě zřízené ve veřejném zájmu svědčí výhrada 

soupisu ze zákona. Pokud je dědicem některá z těchto osob, nařídí soudní komisař soupis 

pozůstalosti bez návrhu. Tyto osoby tedy výhradu soupisu neuplatňují, avšak jejich 

odpovědnost za dluhy je stejně jako u dědiců vyhradivších si soupis pozůstalosti omezena do 

ceny nabytého dědictví, a to v souladu s ustanovením § 1706 NOZ. Ustanovení § 1685 odst. 2 

NOZ opravňuje soudního komisaře k provedení soupisu pozůstalosti v případě, panuje-li 

nejistota ohledně osoby dědice, žádá-li o to věřitel navrhující odloučení pozůstalosti a také 

osvědčí-li věřitel zůstavitele, že tu je pro provedení soupisu jiný vážný důvod. Je zjevné, že 

je-li soupis pozůstalosti proveden pro některý z uvedených důvodů, nesvědčí dědicům 

výhrada soupisu, jestliže ji sami v řízení neuplatnili. 
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Soupis pozůstalosti nařídí soudní komisař usnesením a vyrozumí o době a místu jeho 

provedení všechny osoby, které mají právo být přítomny soupisu a právo vznášet dotazy a 

připomínky, a to nejméně patnáct dnů předem (§ 177 a 178 ZŘS). O soupisu pozůstalosti je 

sepsán protokol, jehož náležitosti stanoví ustanovení § 179 odst. 2 ZŘS. Mezi tyto náležitosti 

patří zejména uvedení důvodu soupisu pozůstalosti, přítomných osob, jejich dotazů a 

připomínek, popisu majetku zůstavitele, toho, kde se majetek nachází a zda byl majetek 

zajištěn a jak. Z praktických důvodů může být soupisu pozůstalosti přítomen i soudní znalec. 

Popsaná právní úprava soupisu pozůstalosti je inspirována právní úpravou nacházející 

se v ABGB a císařském patentu č. 208/1854 ř.z., kterým se zavádí nový zákon o soudním 

řízení v nesporných právních věcech. Autor této práce však vyjadřuje pochybnosti nad 

použitelností této úpravy v současné době, a to s ohledem na rozdílnost života v době 

účinnosti ABGB, resp. nesporného patentu, a době dnešní. Samotná struktura majetku je 

diametrálně odlišná, neboť v současné době je oproti době předchozí mnohem větší část aktiv 

pozůstalosti představována nehmotným majetkem. Vyvstává tedy například otázka, jakým 

způsobem zohlednit majetek, který nebyl sepsán při soupisu pozůstalosti například z důvodu, 

že se na místě soupisu pozůstalosti nenacházel. Provést další soupis pozůstalosti například 

v sídle banky, která vede účet zůstavitele? V praxi se také objevují názory, že by soudní 

komisař po vyžádání veškerých potřebných podkladů o majetku zůstavitele mohl nařídit 

soupis pozůstalosti do své kanceláře, kde by tento soupis pozůstalosti byl proveden na základě 

listinných podkladů obsažených ve spise119. 

Samotný účel soupisu pozůstalosti definuje ustanovení § 1684 odst. 1 NOZ, takto: 

„Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu majetku 

v době smrti zůstavitele.“ Autor této práce dovozuje, že hlavním důvodem soupisu 

pozůstalosti je zjištění majetku zůstavitele, který by nemusel být bez provedení procesního 

 
119 NÝVLTOVÁ, Markéta. Výhrada soupisu pozůstalosti v praxi. Ad Notam. 2018, č. 3, s. 18-20. ISSN 

1211-0558. 
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úkonu na místě samém zjištěn. Citované zákonné ustanovení nehovoří o skutečnosti, že 

soupis pozůstalosti nutně musí obsahovat veškerý majetek (a dluhy) zůstavitele, pouze 

stanoví, že se soupis provádí za účelem zjištění pozůstalostního jmění. Své závěry autor opírá 

o ustanovení § 172 ZŘS, podle něhož soudní komisař zjistí aktiva pozůstalosti především ze 

soupisu pozůstalosti nebo ze seznamu pozůstalostního majetku anebo ze společného 

prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku. Soudnímu komisaři tak nebrání zjistit aktiva 

pozůstalosti například vlastním šetřením v podobě dotazování se různých subjektů, zejména 

bank, podílových fondů atp. O seznamu aktiv a pasiv pozůstalosti bude pojednáno 

v následující podkapitole této práce. 

Jak bylo nastíněno výše, soupis pozůstalosti může být proveden i bez toho, aby 

některému z dědiců svědčila výhrada soupisu pozůstalosti. Jinými slovy: v řízení může nastat 

situace, že bude proveden soupis pozůstalosti, avšak dědici budou odpovídat za dluhy 

zůstavitele celým svým majetkem. Podle ustanovení § 1685 odst. 2 písm. b) až d) NOZ totiž 

soudní komisař nařídí soupis pozůstalosti také v případě, že je nejistota, zda je někdo dědicem 

nebo kdo je dědicem, či o to žádá věřitel zůstavitele v souvislosti s jeho návrhem na odloučení 

pozůstalosti anebo osvědčí-li věřitel zůstavitele, že tu je pro provedení soupisu jiný vážný 

důvod. Dědici samozřejmě právo uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti není v takovýchto 

případech odejmuto a lze předpokládat, že jej uplatní, neboť podle ustanovení § 1705 NOZ 

platí, že: „Provedení soupisu nemá právní účinky pro rozsah povinnosti k hrazení dluhů u 

dědice, který výhradu soupisu neuplatnil.“ 

Soupis pozůstalosti představuje institut, který je nejen procesně komplikovaný a 

náročný časově, ale je náročný také finančně, neboť soudnímu komisaři náleží dle § 14 odst. 1 

vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců 

pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) odměna 1.000 Kč za každou 

započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl. Dle okolností 

konkrétního případu přichází také v úvahu jmenování znalce pro ocenění nemovitých i 

movitých věcí. Tyto náklady dle ustanovení § 1686 NOZ jdou poměrně k tíži dědických 
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podílů těch dědiců, jimž je soupis k prospěchu, případně pokud je soupis pozůstalosti 

proveden za účelem výpočtu povinného dílu, jdou k tíži všech dědiců a osoby, která má právo 

na povinný díl. 

V jednoduchých případech by soupis pozůstalosti představoval zbytečně složitý 

nástroj k dosažení účelu a zákonodárce tak připouští jeho nahrazení jinými procesními úkony 

dle ustanovení § 1687 NOZ, avšak se zachováním účinku omezené odpovědnosti dědiců za 

dluhy zůstavitele. Prvním z nich je seznam pozůstalostního majetku vyhotovený správcem 

pozůstalosti a potvrzený všemi dědici, druhým je společné prohlášení dědiců o pozůstalostním 

majetku. V obou případech musí být mezi dědici vůle soupis pozůstalosti nahradit. Lze si tak 

představit, že nahrazení soupisu pozůstalosti sami navrhnou anebo si soudní komisař vyžádá 

jejich stanovisko. V případě seznamu pozůstalostního majetku je také nutné, aby byl v řízení 

ustanoven správce pozůstalosti. Ne vždy však soupis pozůstalosti lze nahradit. Jedná se 

zejména o případy, kdy soudní komisař dospěje k závěru, že nejde o jednoduchý případ, s 

nahrazením nesouhlasí všichni dědici, nebo má-li být soupis proveden neprodleně ještě v 

době, kdy se dědici teprve zjišťují120. 

Z ustanovení § 1688 NOZ lze dovodit, že seznam pozůstalostního majetku či 

prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku nesmí být v rozporu se skutečností v rozsahu 

nikoli nepodstatném. Pakliže by se prokázal zmíněný rozpor, dědicům se ruší od samého 

počátku účinky výhrady soupisu, pokud ji učinili, a osoby uvedené v ustanovení § 1685 odst. 

2 NOZ mají právo žádat, aby soud nařídil nový soupis pozůstalosti, prokáží-li na tom právní 

zájem121. Zjištění rozporu v obsahu seznamu pozůstalostního majetku či prohlášení dědiců o 

pozůstalostním majetku se skutečností v rozsahu nikoliv nepodstatném nelze zjišťovat v řízení 

o pozůstalosti. Věřitel je povinen tuto skutečnost prokázat v nalézacím řízení, jehož 

 
120  ŠEŠINA, Martin. In. ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA, Martin ŠEŠINA, Karel 

WAWERKA. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 501-505. 

ISBN 978-80-7478-579-5. 
121 Jde o osoby pod zvláštní ochranou, věřitele zůstavitele, který žádá o odloučení pozůstalosti, věřitele 

zůstavitele, který osvědčí, že tu je pro provedení soupisu jiný vážný důvod, či samotného soudní komisaře, 

pokud je nejistota, zda je někdo dědicem nebo kdo je dědicem. 
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předmětem bude plnění pohledávky, kterou zůstavitelův dědic odmítá, alespoň z části 

uhradit122.  Skutečnost, že prohlášení nebo seznam neodpovídají skutečnosti v rozsahu nikoli 

nepodstatném, bude dokazovat v nalézacím řízení věřitel, který bude požadovat zaplacení celé 

pohledávky, kdežto dědic, který uplatnil výhradu soupisu, bude odmítat uhrazení celého dluhu 

s odůvodněním, že nemusí plnit více, než činí cena jím nabytého dědictví, a že nezavinil 

neúplnost prohlášení nebo seznamu. 

Dědic, který si vyhradil soupis pozůstalosti, osoba spravující pozůstalost (§ 1711 

NOZ) anebo stát (§ 1634 odst. 2 NOZ) mohou soudnímu komisaři navrhnout, aby vyhledal 

dluhy zůstavitele (tzv. konvokace věřitelů). Získají tím alespoň částečný přehled o zadlužení 

pozůstalosti. Zároveň konvokace věřitelů představuje institut ochrany dědiců zůstavitele vůči 

věřitelům zůstavitele, neboť podle ustanovení § 1712 NOZ platí, že věřitel, který se ve lhůtě 

nepřihlásí, nemá právo na uhrazení pohledávky vůči dědici, je-li pozůstalost vyčerpána 

uhrazením ohlášených pohledávek. Procesní postup konvokace věřitelů upravuje ustanovení § 

174 ZŘS, podle něhož soudní komisař rozhodne na návrh usnesením, kterým vyzve věřitele 

zůstavitele, aby u něho přihlásili a listinami doložili své pohledávky, a to ve lhůtě ne kratší 

než tři měsíce od vyvěšení usnesení na úřední desce soudu. Zároveň je také poučí, jak mohou 

pohledávky přihlásit a jaké jsou následky toho, když pohledávky nepřihlásí. O problematice 

prolomení účinků výhrady soupisu pozůstalosti bylo pojednáno v podkapitole 1.3.1 této práce. 

Konvokaci věřitelů lze navrhnout kdykoliv v průběhu řízení a jako vhodné se jeví její 

užití zejména za situace, kdy s ohledem ke všem okolnostem lze předpokládat, že pozůstalost 

by mohla být předlužena, avšak věřitelé dosud své pohledávky nepřihlásili a pro učinění 

závěru o předlužení pozůstalosti chybí podklady. Jelikož se úřední deska soudu zveřejňuje i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebude problém zejména pro velké obchodní 

korporace za užití infomačních technologií se k těmto informacím automatizovaně dostat. 

 
122  ŠEŠINA, Martin. In. ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA, Martin ŠEŠINA, Karel 

WAWERKA. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 505-508. 

ISBN 978-80-7478-579-5. 
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2.6.5 Seznam aktiv a pasiv pozůstalosti 

V rámci pozůstalostního řízení soud samostatným výrokem rozhodnutí stanoví dle 

ustanovení § 180 odst. 1 ZŘS obvyklou cenu majetku a jiných aktiv pozůstalosti, výši dluhů a 

dalších pasiv pozůstalosti a čistou hodnotu pozůstalosti, popřípadě výši předlužení. 

Podkladem pro tento výrok je mimo jiné i soupis pozůstalosti, neboť dle ustanovení § 

172 ZŘS aktiva pozůstalosti soud zjistí především ze soupisu pozůstalosti nebo ze seznamu 

pozůstalostního majetku anebo ze společného prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku a z 

údajů dědiců. Z uvedených ustanovení plyne, že ne veškerý majetek, který bude zahrnut do 

seznamu aktiv pozůstalosti, musí být uveden v soupisu pozůstalosti, neboť podkladem pro 

uvedení konkrétního majetku do seznamu aktiv pozůstalosti může být i údaj dědiců. Autor 

této práce se domnívá, že nad rámec uvedeného může být v seznamu aktiv pozůstalosti 

uveden i majetek, který zjistí soudní komisař svým vlastním šetřením a o jehož existenci 

nemusí být dědicům nic známo. To připouští i Kovářová123 , když uvádí: „Další skupinu 

informací o aktivech i pasivech pozůstalosti získá soud z evidovaných právních jednání [....]. 

Soud ovšem může zjistit mnohé informace o majetku zůstavitele i sám z centrálních seznamů a 

databází.“ I takto zjištěný majetek tedy bude zahrnut do seznamu aktiv pozůstalosti. 

Pasiva pozůstalosti soudní komisař dle ustanovení § 173 ZŘS objasní z údajů dědiců a 

uvede je v seznamu pasiv. Samotní věřitelé mohou svou pohledávku v průběhu řízení o 

pozůstalosti oznámit. I takto oznámená pohledávka bude zařazena do seznamu pasiv 

pozůstalosti. 

Soudní komisař není oprávněn provádět dokazování ohledně sporných aktiv či pasiv, 

neboť dle ustanovení § 172 odst. 2 věta druhá ZŘS platí, že pokud se dědici neshodnou na 

 
123  KOVÁŘOVÁ, Daniela. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela KOVÁŘOVÁ, Lenka 

PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. 

Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 449-451. ISBN 978-80-7598-372-5. 
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rozhodných skutečnostech o tom, co vše patří do aktiv pozůstalosti, ke spornému majetku se v 

řízení a při projednání pozůstalosti nepřihlíží124. Uvedené ustanovení doplnil svým výkladem 

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3842/2011, kdy shrnul: „Soud je 

sice povinen zjišťovat zůstavitelův majetek a jeho dluhy (a to i pomocí důkazů, které účastníci 

nenavrhli), avšak s výjimkou těch aktiv (tj. jednotlivých majetkových hodnot zůstavitele) 

a těch pasiv (tj. jednotlivých dluhů a závazků zůstavitele), které jsou mezi účastníky řízení 

sporné. Protože se soud u sporných aktiv a pasiv v řízení o dědictví omezuje jen na zjištění 

jejich spornosti, nesmí provádět další (jiné) dokazování, kterým by tato spornost mohla být 

odstraněna (a to i kdyby bylo účastníky navrhováno) a které by tak mohlo sloužit jako 

skutkový základ pro právní posouzení, zda sporné majetkové hodnoty nebo dluhy skutečně 

zůstaviteli patřily.“ Vždy se však musí jednat o spor mezi dědici, nikoliv mezi dědicem a další 

subjektem, například věřitelem. Obdobně je vyloučena spornost zařazení aktiva či pasiva do 

seznamu aktiv a pasiv pozůstalosti v případě jediného účastníka pozůstalostního řízení125. 

 

2.6.6 Rozhodnutí o dědictví 

Po provedení procesních úkonů popsaných v předchozích podkapitolách směřuje již 

vše ke skončení řízení, tedy k projednání pozůstalosti. Pokud soudní komisař disponuje 

veškerými podklady pro rozhodnutí ve věci, zpravidla za účelem projednání pozůstalosti 

nařídí jednání, ačkoliv ne vždy je jednání obligatorní. Podle ustanovení § 183 ZŘS totiž není 

třeba nařizovat jednání, jestliže má být rozhodnuto o zastavení řízení, jestliže nabývá 

pozůstalost jediný dědic, který nemá námitky proti soupisu pozůstalosti, seznamu 

pozůstalostního majetku vyhotovenému správcem pozůstalosti nebo který předložil soudu své 

prohlášení o pozůstalostním majetku, nebo má-li pozůstalost připadnout státu. 

 
124 Obdobné platí i v případě pasiv pozůstalosti dle ustanovení § 173 věta druhá ZŘS. 
125 Viz. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5623/2015. 
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Je třeba dodat, že ve většině případů soudní komisař nařídí jediné jednání ve věci, 

v rámci kterého dojde nejen k vydání rozhodnutí o dědictví, ale jsou vyřešeny veškeré 

procesní úkony, které platné právo vyžaduje. Je tak obvyklé, že v rámci jednání jsou 

potenciální dědici poučeni o dědickém právu a výhradě soupisu pozůstalosti, konvokaci 

věřitelů, je sestaven seznam majetku a dluhů náležejících do společného jmění manželů 

zůstavitele a pozůstalého manžela, vypořádáno společné jmění manželů, sestaven seznam 

aktiv a pasiv pozůstalosti, stanovena obvyklá cena aktiv, pasiv a čistá hodnota pozůstalosti a 

pozůstalost rozdělena. Obvykle je tak soudním komisařem vydáno jediné rozhodnutí ve věci 

obsahující několik výroků. Autor této práce dle své praxe odhaduje, že více než 9 z 10 řízení 

končí uzavřením dohody o rozdělení pozůstalosti, kterou soudní komisař schvaluje. Jediné 

jednání se nařizuje i z praktického hlediska, neboť nejsou-li dědici mezi sebou ve sporu, je 

zbytečné je zatěžovat vydáváním jednotlivých dílčích rozhodnutí postupně, když lze vše 

vyřešit při jediném jednání. Obdobně je podle odhadu autora více než 9 z 10 řízení bez účasti 

advokátů jako zástupců účastníků a samotné jednání, v rámci kterého jsou probrány veškeré 

procesní instituty dědického práva, je proto důležité i stran důkladného poučení účastníků 

řízení soudním komisařem. Autor této práce považuje osobu notáře - soudního komisaře za 

nezastupitelnou, neboť právě on zabezpečuje, že řízení může být provedeno méně formálně a 

osobněji, než by tomu jinak bylo u soudu. 

Předpoklady k vydání rozhodnutí o dědictví definuje ustanovení § 184 odst. 1 ZŘS, 

podle něhož musí být zjištěno dědické právo a pozůstalostní jmění, splněna zůstavitelova 

nařízení, splněny povinnosti vůči odkazovníkům a nesmí dojít k nařízení likvidace 

pozůstalosti. Rovněž nesmí být řízení zastaveno. Uvedené ustanovení navazuje na 

hmotněprávní úpravu nacházející se v ustanovení § 1690 a násl. NOZ.  

Soud potvrdí dědictví tomu, kdo dědictví neodmítl a má podle průběhu řízení 

o pozůstalosti nejlepší dědické právo, poté co je zabezpečeno, že vůle zůstavitele bude 

náležitě splněna. O dědickém právu v subjektivní rovině bylo pojednáno v podkapitole 2.4.1 

této práce, o pozůstalostním jmění v podkapitole 2.4.5 této práce, o zastavení řízení 
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v podkapitole 2.3 této práce a likvidaci pozůstalosti bude věnována kapitola 3. této práce. 

V následujících odstavcích bude přiblížena problematika povinností vůči odkazovníkům a 

také budou shrnuty jednotlivé druhy rozhodnutí o dědictví včetně jejich obsahových 

náležitostí. 

Rekodifikace soukromého práva do našeho právního řádu přinesla v roce 2014 také 

staronový institut odkazu. Odkazovník není dědicem, je to osoba, které zůstavitel v pořízení 

pro případ smrti zřídil odkaz, tedy pohledávku vůči dědici či vůči třetí osobě na vydání 

předmětu odkazu (§ 1594 NOZ). Může se tak jednat například o konkrétní věc, pohledávku či 

finanční částku. Právo na odkaz nabývá odkazovník smrtí zůstavitele (§ 1620 odst. 1 NOZ). 

Odkaz jednotlivých věcí z pozůstalosti a odkaz práv vztahujících se k takovým věcem může 

být požadován ihned. To platí i pro odkaz menších odměn pro zaměstnance a odkazy veřejně 

prospěšné, dobročinné a podobné. Jiné odkazy jsou splatné za rok po smrti zůstavitele. (§ 

1624 odst. 1 NOZ). Ustanovení § 1691 odst. 1 NOZ stanoví povinnosti, které musí být vůči 

odkazovníkům splněny před rozhodnutím ve věci. Soudní komisař je oprávněn vydat 

rozhodnutí o dědictví pouze pokud byly odkazovníkům podány zprávy o odkazu, byly 

splněny splatné odkazy osobám, které nejsou plně svéprávné, právnickým osobám veřejně 

prospěšným nebo zřízeným ve veřejném zájmu nebo odkazy učiněné za dobročinným a 

veřejně prospěšným účelem, bylo zajištěno splnění nesplatných odkazů, a rovněž bylo 

zajištěno i splnění odkazů neznámým nebo nepřítomným osobám. S tím vším se soudní 

komisař musí vypořádat v odůvodnění rozhodnutí o dědictví. Obdobně je tomu i s podmínkou 

zabezpečení toho, že vůle zůstavitele bude náležitě splněna. Tu potvrzuje vykonavatel závěti, 

je-li povolán, dědicové anebo soudní komisař, který sám za tím účelem provede dokazování. 

V závislosti na způsobu skončení řízení o pozůstalosti je soudním komisařem vydáno 

rozhodnutí dle ustanovení § 185 odst. 1 ZŘS. Nejčastěji se v praxi jedná o schválení dohody 

dědiců o rozdělení pozůstalosti, která není v rozporu se zákonem, a v souladu s ní potvrzení 

nabytí dědictví více dědicům. Dohoda dědiců o rozdělení pozůstalosti má vždy přednost před 

rozdělením pozůstalosti dle zákonných dědických podílů. V praxi, pokud je to možné, 
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považuje autor této práce za vhodné a snaží se dědice vést k tomu, aby si pozůstalost mezi 

sebou rozdělili tak, aby v co možná nejméně případech mezi nimi vznikalo podílové 

spoluvlastnictví, které může do budoucna vyvolávat konflikty. 

V případě jediného dědice přichází v úvahu pouze potvrzení nabytí dědictví. 

Výjimečně nejsou dědici schopni a ochotni se dohodnout na rozdělení pozůstalosti a nezbývá 

než potvrdit nabytí dědictví více dědicům podle dědických podílů anebo v případě závěti 

rozdělení pozůstalosti mezi více dědiců podle nařízení zůstavitele a potvrzení podle rozdělení 

nabytí dědictví více dědici. Ostatní způsoby rozhodnutí o dědictví, které vyjmenovává 

zmíněné ustanovení jsou dle autora této práce pouze okrajově využívány a některé ve své 

praxi zatím vůbec nevyužil. 

Nikoliv nezajímavou v kontextu této práce se jeví otázka vypořádání dluhů v rámci 

rozhodnutí o dědictví. V podkapitole 1.6 této práce byla probrána problematika odpovědnosti 

dědiců za dluhy zůstavitele v rovině teoretické. Tuto odpovědnost za dluhy lze definovat jako 

pasivní solidaritu. Nicméně dědici jsou oprávněni v rámci pozůstalostního řízení vypořádat 

mezi sebou nejen majetek zůstavitele, ale i jeho dluhy. Dle ustanovení § 1699 odst. 1 NOZ 

jim je umožněno přidělit dluh zůstavitele jednotlivému dědici. NOZ k dohodě o přidělení 

dluhu sice nevyžaduje souhlas věřitele, nicméně uvádí, že se práv věřitele nedotýká. Oproti 

předchozí právní úpravě není třeba souhlas věřitele k samotné dohodě o vypořádání dluhu126. 

Dohoda o vypořádání dluhu je tedy účinná pouze mezi dědici a věřitel je oprávněn požadovat 

plnění po kterémkoliv dědici, samozřejmě při zohlednění, zda ten, který dědic uplatnil 

výhradu soupisu pozůstalosti. Dědic, po kterém je požadováno plnění, má pouze regresní 

nárok vůči dědici, jenž konkrétní dluh dohodou převzal. 

 
126  ŠEŠINA, Martin. In. ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA, Martin ŠEŠINA, Karel 

WAWERKA. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 561-563. 

ISBN 978-80-7478-579-5. 
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Soudní komisař je také povinen se zabývat a rozhodnout v rámci rozhodnutí o dědictví 

o návrhu dědice ze zákona na vypořádání, pokud se dědic ze zákona staral o zůstavitele delší 

dobu nebo přispěl značnou měrou k udržení či zvětšení zůstavitelova majetku prací, peněžitou 

podporou nebo podobným způsobem, aniž byl za to odměňován. Za tím účelem provede 

soudní komisař dokazování, jehož výsledkem je určité započtení na dědický podíl, když podíl 

starajícího se dědice se zvýší oproti snížení dědických podílů ostatních dědiců v závislosti na 

tom, jak dlouho se o zůstavitele staral či jaké náklady k tomu vynaložil v poměru k hodnotě 

pozůstalosti127. 

Obdobně je soudní komisař povinen zabývat se vypořádáním povinného dílu 

nepominutelného dědice, pokud nepominutelný dědic toto právo uplatnil. V podkapitole 1.5 

této práce bylo definováno účastenství nepominutelného dědice v pozůstalostním řízení. 

Vypořádání povinného dílu je možné dohodou anebo autoritativním výrokem soudu, který 

přichází v úvahu, pokud nedojde k dohodě mezi dědici a nepominutelným dědicem. Dohodou 

lze povinný díl vypořádat formou odbytného, kdy není formálně zjišťována výše povinného 

dílu, anebo přenecháním některé věci z pozůstalosti. 

Autor této práce se nedomnívá, že soudní komisař je povinen, jakkoliv 

nepominutelného dědice poučovat o jeho právu na povinný díl a možnosti vypořádání v rámci 

pozůstalostního řízení a zbytečně tím pozůstalostní řízení zatěžovat, neboť právní řád tuto 

povinnost soudnímu komisaři nikterak neukládá. Mimoto by se jednalo o poučování o 

hmotném právu, které je nepřípustné. Účelem pozůstalostního řízení je potvrzení dědictví 

dědici, nikoliv zajištění uhrazení pohledávek, ať už se jedná o věřitele či nepominutelného 

dědice. Nepominutelný dědic si své právo musí proti dědicům hájit sám. Pokud by právo na 

vypořádání povinného dílu u soudního komisaře neuplatnil, toto jeho právo nezaniká a může 

 
127  TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015. s. 410-411. ISBN 978-80-7400-297-7. 
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jej uplatnit mimo pozůstalostní řízení, a to například žalobou ve sporném řízení proti 

dědicům. 

Ustanovení § 185 odst. 4 ZŘS stanoví speciální náležitosti rozhodnutí o dědictví. To 

musí obsahovat důvod dědictví, důvod, z jakého došlo k rozdělení dědictví a údaje o tom, zda 

a který dědic uplatnil výhradu soupisu, zda byla nařízena dědická posloupnost zřízením 

svěřenského nástupnictví, doložením času nebo jiným způsobem, dále kdo byl povolán jako 

následný dědic a za jakého předpokladu a zda může přední dědic s dědictvím volně nakládat. 

 Vyvstává otázka, v jaké části usnesení by se tyto údaje měly nacházet. Odborná 

veřejnost k této problematice nezaujímá jednotné stanovisko, a tak lze nalézt tři odlišné 

přístupy. Zastáncem jednoho z nich je Drápal 128 , který hovoří o tom, že náležitosti dle 

ustanovení § 185 odst. 4 ZŘS představují vedle záhlaví, výroku, odůvodnění a poučení 

samostatnou část usnesení. Kovářová a Sedlák 129  považují tyto náležitosti za součást 

odůvodnění. Je třeba doplnit, že jsou velmi kritičtí zejména k povinnosti uvádět v usnesení 

negativní skutečnosti. Naproti tomu Tlášková130 zařazuje náležitosti definované ustanovením 

§ 185 odst. 4 ZŘS přímo do výroku usnesení. Z uvedeného je patrné, že s ohledem na 

nejednoznačnost uvedeného ustanovení, je nejednoznačný i jeho výklad, a lze tedy dospět 

k závěru, že obstojí všechny tři přístupy, a to minimálně do doby než se k dané věci 

autoritativně vyjádří například Nejvyšší soud ČR. 

 
128 DRÁPAL, Ljubomír. Řízení o pozůstalosti [přednáška]. Tábor: Školení Notářské komory v Praze, 6. 

11. 2019. 
129 KOVÁŘOVÁ, Daniela a Viktor SEDLÁK. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela 

KOVÁŘOVÁ, Lenka PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 482-486. ISBN 978-80-7598-372-5. 
130  TLÁŠKOVÁ, Šárka. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, 

Miroslav HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015. s. 403-412. ISBN 978-80-7400-297-7. 
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3 Likvidace pozůstalosti se zaměřením na přechod dluhů 

 

3.1 Podstata a účel likvidace pozůstalosti 

Likvidace pozůstalosti je upravena v ustanovení § 195 až 280 ZŘS a představuje 

fakultativní část řízení o pozůstalosti, jejímž účelem není potvrzení dědictví dědici, jako je 

tomu v řízení o pozůstalosti, nýbrž zpeněžení majetku zůstavitele a poměrné rozvržení 

výtěžku zpeněžení mezi věřitele. Přichází v úvahu za splnění podmínek, o kterých bude 

pojednáno níže, a pouze za situace, kdy dluhy zůstavitele přesahují hodnotu jím zanechaného 

majetku. 

Oproti předchozí právní úpravě, která likvidaci dědictví upravovala pouze ve třech 

paragrafech131, je současná právní úprava rozsáhlá a značně podrobná. I přes to však vyvolává 

mnohé otázky, které budou v následujících podkapitolách definovány a navrženy možné 

způsoby jejich řešení. 

Důvodem pro komplexnější právní úpravu likvidace pozůstalosti v ZŘS je dle názoru 

autora práce její zcela nedostatečná úprava v OSŘ ve znění účinném do 31. 12. 2013, jehož 

ustanovení musela být ve značném rozsahu doplňována výkladem Nejvyššího soudu. Dalším 

významným faktorem může být rostoucí množství řízení o pozůstalosti, ve kterých je 

likvidace pozůstalosti nařízena. 

Jestliže jsme v podkapitole 1.1.2 této práce polemizovali nad charakterem řízení o 

pozůstalosti jako řízení nesporném či sporném, v rámci likvidace pozůstalosti tyto úvahy 

neobstojí, neboť likvidace pozůstalosti je svým charakterem a účelem natolik odlišná od 

samotného řízení o pozůstalosti, že je přiléhavé hovořit o likvidaci pozůstalosti prakticky jako 

o samostatném řízení, které má oproti řízení o pozůstalosti nejen odlišný účel, ale i účastníky 

 
131 Konkrétně se jednalo o ustanovení § 175t až § 175v OSŘ ve znění účinném do 31. 12. 2013. 
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a zásady, kterými je ovládáno. Muzikář132, s ohledem na cíl, prostředky a procesní postupy, 

připodobňuje likvidaci dědictví k výkonu rozhodnutí či k insolvenčnímu řízení. 

Likvidaci pozůstalosti je možné rozdělit na tři části, a to na nařízení likvidace, 

zpeněžení majetku a rozvrh výtěžku. O jednotlivých částech bude pojednáno v dalších 

podkapitolách této práce. 

Zásady ovládající řízení o pozůstalosti byly vymezeny v podkapitole 1.4 této práce. 

Protože však likvidace pozůstalosti představuje zcela specifickou část řízení o pozůstalosti, 

uplatní se v jejím rámci kromě uvedených zásad další odlišné zásady. Mezi tyto zásady patří 

zejména zásada poměrného a rovnoměrného uspokojení věřitelů a zásada přednostního 

uspokojení zajištěných věřitelů, tj. zásady ovládající například zmíněné insolvenční řízení. 

Zásada poměrného a rovnoměrného uspokojení věřitelů je explicitně vyjádřena v ustanovení § 

273 ZŘS, které upravuje uspokojování věřitelů v rozvrhovém usnesení. Věřitelé jsou 

rozděleni do osmi skupin, přičemž platí, že pokud nelze plně uspokojit pohledávky patřící do 

určité skupiny, uspokojí se tyto pohledávky poměrně. Zásadu přednostního uspokojení 

věřitelů upravuje ustanovení § 270 ZŘS, jež zvýhodňuje věřitele, kteří svou pohledávku 

zajistili majetkem náležejícím do likvidační podstaty. V souladu s uvedeným ustanovením 

budou tito věřitelé uspokojeni přednostně z výtěžku zpeněžení tohoto zajištěného majetku. 

Obdobně jako v řízení o pozůstalosti činí úkony soudu prvního stupně jako soudní 

komisař notář, kterého tím soud pověřil, a to na základě ustanovení § 100 odst. 1 ZŘS. 

Zákonodárcem je však ustanovením § 100 odst. 2 písm. d) až f) ZŘS odepřeno oprávnění 

soudního komisaře udělit předchozí souhlas ke zpeněžování majetku patřícího do likvidační 

podstaty, které uskutečňuje notář133, rozhodnutí o připadnutí majetku patřícího do likvidační 

 
132 MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace dědictví. Ad Notam. 2010, č. 4, s. 8-16. ISSN 1211-0558. 
133  Pozn. v případě, že je v likvidaci pozůstalosti jmenován likvidační správce je soudní komisař 

oprávněn udělit předchozí souhlas ke zpeněžování majetku patřícího do likvidační podstaty. 
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podstaty státu a zastavení likvidace pozůstalosti. V těchto třech oblastech vždy rozhoduje 

dědický soud sám. 

 

3.2 Nařízení likvidace pozůstalosti 

3.2.1 Podmínky nařízení likvidace pozůstalosti 

Předpoklady nařízení likvidace pozůstalosti upravuje ustanovení § 195 ZŘS. Nařízení 

likvidace pozůstalosti je možné, obdobně jako v přechozí právní úpravě, na návrh a nově i bez 

návrhu. Jak již bylo zmíněno, likvidace pozůstalosti je fakultativní částí řízení o pozůstalosti a 

k tomu, aby byla nařízena, musí být kumulativně splněno několik podmínek. Likvidaci 

pozůstalosti lze nařídit pouze pokud nejsou splněny podmínky pro zastavení řízení, bylo-li 

provedeno vypořádání majetku patřícího do společného jmění manželů zůstavitele, bylo-li 

stanoveno předlužení majetku a konečně nebylo-li dosud pravomocně rozhodnuto o dědictví. 

Jsou-li současně splněny všechny tyto podmínky, lze uvažovat o nařízení likvidace 

pozůstalosti. Za takových okolností může dědic, kterému svědčí výhrada soupisu, stát anebo 

věřitel, který prokázal svou pohledávku, jíž odpovídá dluh patřící do pasiv likvidační 

podstaty, navrhnout likvidaci pozůstalosti. 

Oproti minulé právní úpravě je možné nařídit likvidaci pozůstalosti i bez návrhu, a to 

v případě, že soudní komisař dovodí veřejný zájem pro její nařízení. Vláčil134 veřejný zájem 

vymezuje jako koncept odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu, který je 

opakem zájmu soukromého či zájmu skupiny. Kovářová a Sedlák135 definují veřejný zájem 

jako neurčitý právní pojem slučitelný s veřejnoprávní politikou státu a podporovaný Ústavou, 

LZPS a řadou právních předpisů. Dovození veřejného zájmu bude vždy na soudním komisaři, 

 
134 VLÁČIL, David. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 424-

427. ISBN 978-80-7400-297-7. 
135 KOVÁŘOVÁ, Daniela a Viktor SEDLÁK. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela 

KOVÁŘOVÁ, Lenka PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 510-513. ISBN 978-80-7598-372-5. 
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a to s ohledem na konkrétní okolnosti případu. I v případě nařízení likvidace pozůstalosti 

z moci úřední však musí být splněny výše uvedené podmínky pro nařízení likvidace na návrh. 

Tato nová právní úprava by dle autora této práce měla zásadně urychlit proces nařízení 

likvidace pozůstalosti. Umožňuje totiž soudnímu komisaři nařídit likvidaci bez zdlouhavého 

dohledávání dědiců a postupném odmítání dědictví ze strany dědiců v jednotlivých dědických 

třídách. Byl-li některý z dědiců nezletilý, řízení prodlužovalo zejména zdlouhavé udělování 

souhlasu s odmítnutím dědictví opatrovnickým soudem. Po odmítnutí všech v úvahu 

přicházejících dědiců pak následně navrhl likvidaci dědictví stát136. 

Vyvstává však otázka, zda může soudní komisař nařídit likvidaci pozůstalosti i bez 

toho, aby v řízení byl dědic, který dědictví neodmítl a který uplatnil výhradu soupisu 

pozůstalosti, a z procesního hlediska tedy soudní komisař nemá komu doručit usnesení o 

nařízení likvidace pozůstalosti. Holík137 dospívá k závěru, že to možné je a svůj závěr opírá 

zejména o argument smyslu a účelu zákonného ustanovení upravujícího nařízení likvidace 

pozůstalosti, kterým je hospodárnost řízení. Své závěry dále zakládá na výkladu ustanovení § 

275 ZŘS, které se věnuje likvidačnímu přebytku, který soud vydá tomu, komu svědčilo 

dědické právo po zůstaviteli v době nařízení likvidace pozůstalosti. Holík dospívá k závěru, že 

potenciálního dědice je možné vyrozumět o dědickém právu i po nařízení likvidace 

pozůstalosti. K opačným závěrům dospívá například Šešina138, který tvrdí, že dědic, jenž 

navrhuje likvidaci pozůstalosti, musí být o svém dědickém právu poučen, musí dědictví 

přijmout, a dále musí být poučen o výhradě soupisu pozůstalosti a toto právo musí uplatnit. 

Šešina však připouští, že je možné po nařízení likvidace pozůstalosti dále pokračovat v řízení 

o pozůstalosti a dohledávat dědice, poučovat je o dědickém právu a právu výhrady soupisu 

pozůstalosti. Vychází totiž z premisy, že samotným vyvěšením usnesení o nařízení likvidace 

pozůstalosti na úřední desce soudu nenabyde právní moci, a stále tak probíhá pozůstalostní 

 
136 Srov. s ustanovením § 175t OSŘ ve znění účinném do 31. 12. 2013. 
137 HOLÍK, Luboš. K nařízení likvidace pozůstalosti. Ad Notam. 2017, č. 5, s. 24-26. ISSN 1211-0558. 
138 ŠEŠINA, Martin. Urychlení likvidace pozůstalosti. Ad Notam. 2015, č. 2, s. 8-11. ISSN 1211-0558. 
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řízení. Teprve doručením usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti dědici, který dědictví 

neodmítl může nařízení likvidace nabýt právní moci. 

Vzhledem k uvedenému lze dospět k závěru, že ačkoliv se zákonodárce snažil proces 

nařízení likvidace v nové právní úpravě zjednodušit možností jejího nařízení z moci úřední, 

vyvolává tato nová zákonná možnost značné výkladové a aplikační problémy, neboť není 

zcela zřejmé, zda i v případě nařízení likvidace z moci úřední je nutné mít v řízení osobu, 

která byla poučena o dědickém právu a právu výhrady soupisu pozůstalosti, a zda je nutné 

této osobě usnesení o nařízení likvidace doručit. V případě předluženého dědictví je totiž 

předpoklad, že dědici budou dědictví odmítat a proces nařízení likvidace by byl stejně 

zdlouhavý jako za předchozí právní úpravy. Na druhou stranu je však v moci soudního 

komisaře přesvědčit potenciálního dědice, aby dědictví neodmítl, uplatnil výhradu soupisu 

pozůstalosti a následně navrhl nařízení likvidace. S ohledem na ustanovení § 200 písm. a) 

ZŘS totiž nařízením likvidace dědická práva zanikají, a dědic, který navrhl nařízení likvidace, 

tak nemusí mít obavu z povinnosti platit dluhy zůstavitele. Ačkoliv se tento postup jeví jako 

nejjednodušším řešením pro nařízení likvidace pozůstalosti, může být velmi složité 

potenciálního dědice přesvědčit, aby dědictví neodmítl, protože lze předpokládat, že mezi 

laickou a možná i částí odborné veřejnosti bude ještě dlouhou dobu převládat povědomí, že 

předlužené dědictví se má pro jistotu odmítnout. 

Výše byly vymezeny zákonné podmínky pro nařízení likvidace pozůstalosti139. Je však 

nutné doplnit, že i při splnění těchto formálních podmínek, nemusí být splněny materiální 

podmínky pro nařízení likvidace pozůstalosti. Nejvyšší soud v usnesení ze dne 19. 3. 2015, 

sp. zn. 21 Cdo 1346/2014 shrnul: „Předpoklady pro nařízení likvidace dědictví nejsou splněny 

nejen tehdy, má-li být řízení o dědictví zastaveno, ale ani v případě, že zůstavitel zanechal jen 

 
139 Pozn. dle ustanovení § 295 odst. 1 ZŘS lze nařídit likvidaci pozůstalosti jestliže: 

a) nejsou splněny předpoklady pro zastavení řízení o pozůstalosti, 

b) bylo provedeno vypořádání majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a jeho manžela, 

zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí, 

c) bylo stanoveno předlužení majetku zůstavitele, 

d) dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o dědictví. 
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majetek nepatrné hodnoty a že k zastavení řízení o dědictví podle ustanovení § 175h odst. 2 

OSŘ140 nedošlo jen proto, že ten, kdo se postaral o pohřeb, odmítl převzít nepatrný majetek 

zůstavitele do vlastnictví.“ Své závěry Nejvyšší soud opírá o argumentaci zásadou 

hospodárnosti řízení, neboť likvidace pozůstalosti v případě, že zůstavitel zanechal jen 

nepatrný majetek, nepředstavuje rychlou a účinnou ochranu práv. Výtěžek zpeněžení majetku 

zůstavitele by nesloužil k uspokojení více věřitelů, a navíc by v souvislosti se zpeněžením 

majetku vznikaly další pohledávky, které by dále snižovaly výši uspokojení pohledávek 

věřitelů. 

Při nařízení likvidace pozůstalosti tak ve světle shora uvedeného rozhodnutí nelze 

vycházet pouze z formálních předpokladů pro její nařízení, ale je nutné předpoklady pro 

zahájení této části řízení o pozůstalosti vykládat materiálně, tedy smyslem a účelem této 

fakultativní části řízení, kterým je především poměrné uspokojení pohledávek věřitelů. 

Nejsou-li splněny materiální podmínky pro nařízení likvidace pozůstalosti, nelze podle názoru 

autora likvidaci nařídit, resp. je třeba návrh na nařízení likvidace pozůstalosti zamítnout a 

v řízení o pozůstalosti postupovat jiným způsobem. Tím může být jednak zastavení řízení a 

vydání nepatrného majetku vypraviteli pohřbu, který s tímto postupem vysloví souhlas, nebo 

potvrzení předluženého dědictví dědici, který uplatní výhradu soupisu pozůstalosti, anebo dle 

ustanovení § 1634 odst. 1 NOZ ve spojení s ustanovením § 185 odst. 1 písm. h) ZŘS potvrdit 

dědictví státu jako tzv. odúmrť. 

 

3.2.2 Účastníci likvidace pozůstalosti 

Okruh účastníků likvidace pozůstalosti definuje ustanovení § 117 ZŘS. Řadí mezi ně 

věřitele, kteří svoji pohledávku přihlásili, věřitele, kteří mají právo na uspokojení své 

pohledávky, i když ji nepřihlásili, a likvidačního správce. Při výkladu a aplikaci tohoto 

ustanovení je však třeba brát v potaz fakt, že výčet zde uvedených účastníků není taxativní, 

 
140pozn. ve znění účinném do 31. 12. 2013 
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neboť je nutné toto ustanovení vnímat v kontextu celého řízení o pozůstalosti, kdy samotná 

likvidace pozůstalosti je nařízena po provedení celé řady procesních úkonů. Mezi tyto úkony 

může patřit například zajištění majetku zůstavitele. V takovém případě pak účastníkem řízení 

o pozůstalosti bude také osoba, jíž se zajištění týká. 

Další důležitou skutečností pro vymezení účastníků likvidace pozůstalosti je okamžik, 

ke kterému toto účastenství vzniká. Ustanovení § 117 odst. 1 ZŘS využívá ve vztahu ke 

stanovení okruhu účastníků slovní spojení: „Byla-li nařízena likvidace pozůstalosti“. Uvedená 

konstrukce tak vyvolává obtíže při interpretaci okamžiku vzniku účastenství, neboť v úvahu 

přicházející dva možné výklady okamžiku vzniku účastenství v řízení, mají mimo jiné 

v případě věřitelů důsledek zejména pro doručování usnesení o nařízení likvidace141 a s tím 

související procesní práva věřitelů. 

Dle prvního výkladu vzniká účastenství podle ustanovení § 117 odst. 1 ZŘS již 

samotným vydáním usnesení o nařízení likvidace. Z toho by vyplývala povinnost doručit 

usnesení o nařízení likvidace věřitelům, kteří své pohledávky v průběhu řízení o pozůstalosti 

soudnímu komisaři oznámili. Tito by pak byli oprávněni například podávat do tohoto 

usnesení odvolání. 

Podle druhého výkladu vzniká účastenství až právní mocí či po právní moci usnesení o 

nařízení likvidace pozůstalosti, a to v závislosti na skutečnosti, zda se jedná o věřitele, kteří 

svou pohledávku přihlásili na výzvu dle ustanovení § 196 odst. 2 ZŘS ve spojení 

s ustanovením 241 ZŘS, nebo o věřitele, kteří v průběhu řízení o pozůstalosti svou přihlášku 

oznámili a tato se považuje za přihlášenou dle ustanovení § 245 ZŘS. V takovém případě se 

usnesení o nařízení likvidace věřitelům nedoručuje a tito nemají právo se do usnesení odvolat. 

 
141 Pozn. věřitel není účastníkem řízení o pozůstalosti, vyjma likvidace pozůstalosti (viz. ustanovení § 

110 až 116 ZŘS a contrario). 
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Autor této práce se přiklání k výkladu druhému, neboť nepovažuje do doby nabytí 

právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti věřitele za účastníky řízení. Věřitelům 

totiž nepřísluší hodnotit, zda byly splněny podmínky nařízení likvidace pozůstalosti a 

případně proti usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti brojit odvoláním. Soudní komisař 

věřitelům usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti nedoručuje. Dle principu vigilantibus 

iura scripta sunt jsou věřitelé povinni si své právo hlídat. Právě i s ohledem na všechny 

potenciální věřitele se usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti v souladu s ustanovením § 

196 odst. 4 ZŘS vyvěšuje na úřední desce soudu. K obdobným závěrům, tedy že věřitelé 

nejsou až do právní moci usnesení o nařízení likvidace účastníky řízení, dospívá Holík142 či 

Pirk143. 

Nikoliv nezajímavým se v této otázce jeví i srovnání aktuální právní úpravy s úpravou 

v OSŘ ve znění účinném do 31. 12. 2013, která problematiku účastenství obecně i ve vztahu 

k likvidaci dědictví upravovalo v ustanovení § 175b, podle něhož byl věřitel účastníkem 

řízení při likvidaci dědictví. Odborná veřejnost pak dělila věřitele do dvou skupin. V první 

skupině se nacházeli věřitelé, kteří v průběhu dědického řízení své pohledávky přihlásili. Tito 

se stali účastníky řízení už samotným vydáním usnesení o nařízení likvidace. Ve druhé 

skupině se pak nacházeli věřitelé ostatní, tedy v době nařízení likvidace neznámí, kteří se 

účastníky stali teprve přihlášením své pohledávky v rámci likvidace dědictví144. 

Komparativním výkladem autor práce dochází k závěru, že toto dělení věřitelů sice 

nová právní úprava odstranila, avšak neodstranila nejasnosti v otázce okamžiku vzniku 

účastenství. 

 
142 HOLÍK, Luboš. K nařízení likvidace pozůstalosti. Ad Notam. 2017, č. 5, s. 24-26. ISSN 1211-0558. 
143 PIRK, Tomáš. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 250. 

ISBN 978-80-7400-297-7. 
144 Viz. např. MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace dědictví. Ad Notam. 2010, č. 4, s. 8-16. ISSN 1211-0558. 
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Otázka vzniku účastenství věřitelů v řízení je důležitá i ve vztahu ke jmenování 

likvidačního správce. Jak bude pojednáno v podkapitole 3.2.3 této práce, jmenování 

likvidačního správce je až na výjimky fakultativním výrokem usnesení, kterým se nařizuje 

likvidace pozůstalosti. Je však také možné likvidačního správce jmenovat samostatným 

usnesením kdykoliv v průběhu likvidace pozůstalosti, a to v souladu s ustanovením § 197 

ZŘS kdykoliv, kdy se to v likvidaci pozůstalosti ukáže jako nutné s ohledem na potřebu 

správy nebo zpeněžování majetku patřícího do likvidační podstaty anebo o spory o pasiva 

likvidační podstaty. 

Jak uvádí Muzikář145, část řízení, ve které je likvidační správce jmenován, má dopad 

na okruh účastníků, kteří mají právo podat odvolání proti tomuto výroku, neboť v případě, že 

je likvidační správce jmenován ve výroku usnesení, kterým se nařizuje likvidace pozůstalosti, 

nejsou věřitelé oprávněni podat odvolání proti tomuto výroku. Jinak tomu však bude 

v případě, že likvidační správce bude soudním komisařem jmenován až po právní moci 

nařízení likvidace pozůstalosti. V této části řízení jsou již věřitelé účastníky řízení a mají 

právo brojit proti tomuto procesnímu úkonu. 

Ačkoliv se může zdát, že likvidace pozůstalosti není myslitelná bez likvidačního 

správce, ZŘS připouští i tuto variantu. Dokonce lze hovořit o tom, že v případě 

nekomplikovaných likvidací pozůstalosti bude běžné, že likvidační správce jmenován nebude 

a jeho úkony bude činit soudní komisař. Ten je k tomu oprávněn v souladu s ustanovením § 

100 odst. 1 ZŘS. Likvidačního správce je dle ustanovení § 197 ZŘS třeba jmenovat, pokud to 

vyžaduje potřeba správy nebo zpeněžování majetku patřícího do likvidační podstaty anebo 

spory o pasiva likvidační podstaty. Pokud by tedy úkony spojené se správou a zpeněžováním 

majetku patřícího do likvidační podstaty neúměrně zatěžovaly soudního komisaře a tento se 

 
145  MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace pozůstalosti [přednáška]. Lázně Bělohrad: Školení Notářské 

komory pro hlavní město Prahu, 16. 5. 2019. 



92 

 

nemohl plně věnovat činnosti soudního komisaře, jsou dány důvodu pro jmenování 

likvidačního správce146. 

Zákonná úprava jmenování likvidačního správce se nachází v ustanovení § 203 a násl. 

ZŘS. Primárně by likvidačním správcem měla být jmenována osoba, která je zapsána 

v seznamu insolvenčních správců. Tato osoba může jmenování odmítnout jen z vážných 

důvodů. Až pokud není možné likvidačního správce vybrat ze seznamu insolvenčních 

správců, přichází na řadu jmenování jiné osoby. Avšak i tato osoba musí splňovat 

předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců, musí se svým jmenováním 

souhlasit a musí mít po celou dobu výkonu funkce pojištění odpovědnosti za škodu, která by 

při výkonu funkce mohla vzniknout. Mezi úkoly likvidačního správce patří zejména plná 

správa majetku náležejícího do likvidační podstaty (§ 226 ZŘS), zpeněžení majetku patřícího 

do likvidační podstaty (§ 231 ZŘS), vedení seznamu majetku, který patří do likvidační 

podstaty (§ 206 odst. 1 písm. b) ZŘS), vystupování na místě zůstavitele, nebo osob, které 

spravovaly pozůstalost v řízeních týkajících se majetku nebo pasiv pozůstalosti (§ 206 odst. 1 

písm. c) ZŘS), vyrozumívání subjektů, které vedou seznamy majetku zařazeného do 

likvidační podstaty (§ 206 odst. 1 písm. d) ZŘS), komunikace se soudem v otázkách, kde je 

třeba vyjádření či souhlasu soudu a řada dalších. Při výkonu funkce jedná v souladu 

s ustanovením § 206 odst. 2 ZŘS svým jménem, na účet pozůstalosti a je v souladu 

s ustanovením § 208 odst. 1 ZŘS povinen postupovat s odbornou péčí. 

V případě, že o to likvidační správce z důležitých důvodů požádá nebo je důvod 

pochybovat o nepodjatosti likvidačního správce anebo nevykonává-li likvidační správce svoji 

funkci řádně, zaniká jeho funkce odvoláním dle ustanovení § 204 odst. 1 ZŘS. Soud zároveň 

dle odst. 2 stejného paragrafu jmenuje nového likvidačního správce. Funkce likvidačního 

 
146 VLÁČIL, David. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 430. 

ISBN 978-80-7400-297-7. 
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správce může dle ustanovení § 205 odst. 1 ZŘS zaniknout také nastane-li skutečnost s níž 

insolvenční zákon147 spojuje zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce148. 

 

3.2.3 Usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti a účinky nařízení likvidace 

pozůstalosti 

Likvidace pozůstalosti se podle ustanovení § 196 odst. 1 ZŘS nařizuje usnesením. 

Toto usnesení vyjma výroku o nařízení likvidace pozůstalosti obsahuje obligatorně také výrok 

o výzvě věřitelům, aby své pohledávky přihlásili ve lhůtě nikoliv kratší než tři měsíce. 

Fakultativně pak usnesení může obsahovat několik dalších výroků. Mezi ně patří jmenování 

likvidačního správce dle ustanovení § 197 ZŘS. Ustanovení § 196 odst. 3 ZŘS umožňuje do 

usnesení o nařízení likvidace uvést výroky jednak o určení obvyklé ceny majetku patřícího do 

společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, jednak o vypořádání majetku patřícího 

do společného jmění manželů dohodou či autoritativně (§ 162 ZŘS) a dále výrok o určení 

obvyklé ceny majetku a jiných aktiv pozůstalosti, výši dluhů a dalších pasiv pozůstalosti 

a čistou hodnotu pozůstalosti, resp. výši předlužení (§ 180 ZŘS). S ohledem na ustanovení § 

195 odst. 1 ZŘS však účinky likvidace pozůstalosti nastanou až poté, kdy nabydou právní 

moci výroky dle ustanovení § 162 ZŘS a § 180 ZŘS. 

Usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti se doručuje účastníkům, avšak dle 

ustanovení § 126 odst. 1 ZŘS a contrario nikoliv do vlastních rukou. Dále se v souladu 

s ustanovením § 196 odst. 4 ZŘS vyvěsí v den, kdy bylo vydáno, na úřední desce soudu, 

případně může být zveřejněno prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Vůči 

 
147 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
148 Ustanovení § 12 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) mezi 

tyto skutečnosti řadí: smrt insolvenčního správce, prohlášení insolvenčního správce za mrtvého, omezení 

svéprávnosti insolvenčního správce, zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, 

podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti o ukončení činnosti insolvenčního správce, jde-li o 

veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, také zánik práva vykonávat činnost 

insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo den, ke kterému ohlášený společník přestal být 

společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti. 
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účastníkům nabývá likvidace pozůstalosti právní moci uplynutím lhůty pro podání odvolání, 

vůči neznámým dědicům pak v souladu s ustanovením § 50l OSŘ nabývá likvidace 

pozůstalosti právní moci desátým dnem po vyvěšení usnesení na úřední desce soudu. 

Už samotné vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti na úředně desce 

vyvolává řadu účinků nejen pro samotné pozůstalostní řízení, ale má dopady i na řízení jiná. 

Další, ještě významnější účinky pak nastávají právní mocí výroku o nařízení likvidace 

pozůstalosti. Právní moc tohoto výroku totiž má vliv nejen na řízení o pozůstalosti a ostatní 

řízení, ale i na hmotněprávní vztahy. 

Účinky vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti upravují ustanovení § 198 

odst. 1 věta první, § 199, § 202 odst. 2 a § 229 odst. 1 ZŘS.  

Vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti brání provedení nebo nařízení 

výkonu rozhodnutí a exekuce (§ 198 odst. 1 věta první ZŘS). 

Dnem vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti přechází správa pozůstalosti 

na likvidačního správce, nebo nebyl-li likvidační správce jmenován, na notáře - soudního 

komisaře. Tato osoba je však do nabytí právní moci usnesení o nařízení likvidace povinna 

provést jen ty úkony, jež nesnesou odkladu (§ 199 ZŘS). Šešina149 hovoří o prosté správě 

majetku patřícího do likvidační podstaty, s tím že by likvidační správce v této fázi řízení 

neměl činit úkony nevratné a úkony, které by mohly dědicům způsobit škodu. 

Na návrh likvidačního správce, ale i bez návrhu, může soud po vyvěšení usnesení o 

nařízení likvidace pozůstalosti na úřední desce soudu zajistit majetek náležející do likvidační 

podstaty (§ 202 odst. 2 ZŘS). Z uvedeného ustanovení vyplývá, že likvidační správce není 

sám oprávněn zajistit majetek, který náleží do likvidační podstaty, ale vždy jej zajišťuje na 

jeho návrh anebo i bez návrhu soudní komisař. 

 
149 ŠEŠINA, Martin. Urychlení likvidace pozůstalosti. Ad Notam. 2015, č. 2, s. 8-11. ISSN 1211-0558. 
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Probíhá-li občanské soudní, správní, daňové nebo jiné řízení, které se týká majetku 

patřícího do likvidační podstaty nebo pasiv likvidační podstaty, jehož účastníkem byl 

zůstavitel nebo osoba spravující pozůstalost, stává se likvidační správce dnem vyvěšení 

usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti účastníkem takového řízení na místě zůstavitele 

nebo osoby spravující pozůstalost (§ 229 odst. 1 ZŘS). Výše se autor práce zabýval 

fakultativními výroky usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti a konkrétně i výrokem o 

jmenování likvidačního správce. V kontextu ustanovení § 229 odst. 1 ZŘS je však tento výrok 

obligatorní, neboť soudní komisař není oprávněn být účastníkem na místě zůstavitele nebo 

osoby spravující pozůstalost v soudních, správních, daňových ani jiných řízeních. 

Účinky právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti upravují ustanovení § 

198 odst. 1 a 2, § 200, §201 a § 226 ZŘS. 

Podle ustanovení § 198 odst. 1 ZŘS se výkon rozhodnutí a exekuce postihující 

majetek náležející do likvidační podstaty zastavuje. Podle odstavce druhého totožného 

paragrafu se ostatní řízení, týkající se majetku patřícího do likvidační podstaty nebo pasiv 

likvidační podstaty, jehož účastníkem byl zůstavitel nebo osoba spravující pozůstalost, po 

právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti zastavují, vyjma řízení o přiznání nebo 

vymáhání zůstavitelových pohledávek, civilních sporných řízení ohledně pasiv likvidační 

podstaty, jestliže se věřitel řádně a včas přihlásil, a sporů a jiných právních věcí, které mohou 

vyjasnit rozsah majetku likvidační podstaty. 

Nejzásadnější účinky právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti upravuje 

ustanovení § 200 ZŘS, neboť přímo ovlivňuje hmotněprávní vztahy. Podle tohoto ustanovení 

zanikají dědická práva zůstavitelových dědiců nebo právo státu na připadnutí dědictví, odkazy 

zřízené zůstavitelem, práva na povinný díl, práva některých osob na zaopatření, odloučení 

pozůstalosti, zůstavitelovy příkazy, pověření, plné moci, funkce vykonavatele závěti a správce 

pozůstalosti a pasiva pozůstalosti, o nichž stanoví ZŘS. Důvodem pro zánik těchto práv a 
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funkcí je především účel likvidace pozůstalosti, tedy poměrné uspokojení pohledávek 

věřitelů. Práva a funkce uvedených osob jsou totiž při likvidaci pozůstalosti bezpředmětná. 

Pravomocné usnesení o nařízení likvidace má také vliv na dluhy patřící do likvidační 

podstaty a na pohledávky proti třetím osobám, které jsou zajištěny majetkem náležejícím do 

likvidační podstaty, neboť v likvidaci pozůstalosti není možné brát v potaz odlišnou splatnost 

jednotlivých dluhů. Obě skupiny těchto pohledávek se v souladu s ustanovením § 201 ZŘS 

stávají dnem právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti splatnými, jestliže byly 

řádně a včas přihlášeny, resp. ve druhém případě musí věřitel také požádat o uspokojení ze 

zajištění. 

Jestliže jsme pro fázi mezi vydáním usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti a její 

právní mocí hovořili o prosté správě majetku patřícího do likvidační podstaty, která náleží 

likvidačnímu správci či soudnímu komisaři, po právní moci usnesení o nařízení likvidace 

pozůstalosti náleží likvidačnímu správci či soudnímu komisaři v souladu s ustanovením § 226 

ZŘS všechna práva a povinnosti, která občanský zákoník jinak svěřuje správci majetku při 

plné správě cizího majetku. 

 

3.3 Aktiva a pasiva likvidační podstaty 

3.3.1 Aktiva náležející do likvidační podstaty 

Majetek náležející do likvidační podstaty by se dal zjednodušeně definovat jako 

majetek, který může být použit k uspokojení pohledávek věřitelů. Obsah a rozsah majetku, 

který tvoří likvidační podstatu vymezuje ustanovení § 212 ZŘS. Do likvidační podstaty tak 

spadá majetek zůstavitele, který vlastnil v den své smrti; to neplatí o majetku, který při 

vypořádání majetku patřícího do společného jmění připadl manželu zůstavitele, a o právech 

vázaných jen na jeho osobu, dále pohledávky a majetková práva, která vznikla po smrti 

zůstavitele, která mají původ v právních skutečnostech, jež nastaly za života zůstavitele, a 
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která by zůstaviteli bez dalšího patřila, kdyby nezemřel, právo na vypořádání společného 

jmění, které bylo zrušeno, zaniklo nebo bylo zúženo ještě za života zůstavitele a dosud nebylo 

vypořádáno, majetek třetích osob, z něhož lze uspokojit zůstavitelovu pohledávku, protože 

ušel neúčinným právním jednáním z majetku dlužníka zůstavitele, byla-li neúčinnost právního 

jednání dlužníka založena rozhodnutím soudu, náhrada za tento majetek, není-li dobře možné 

domáhat se uspokojení zůstavitelovy pohledávky z tohoto majetku, majetek, o němž platí, že 

patří do likvidační podstaty, příslušenství, plody a užitky jmenovaného majetku. Tento výčet 

je zřetelně širší než majetek náležející do aktiv pozůstalosti150, avšak majetek zjištěný v řízení 

o pozůstalosti je východiskem pro určení rozsahu a obsahu majetku náležejícího do likvidační 

podstaty, neboť ze soupisu pozůstalosti, seznamu pozůstalostního majetku či prohlášení 

dědiců o pozůstalostním majetku soudní komisař či likvidační správce vychází.  

S ohledem na účel likvidace pozůstalosti, kterým je zejména poměrné uspokojení 

pohledávek věřitelů, však soudní komisař či likvidační správce nemůže majetek mezi dědici 

sporný nezařadit do likvidační podstaty, tak jako tomu je jen v případě řízení o pozůstalosti (§ 

172 odst. 2 ZŘS), neboť je třeba zpeněžit veškerý majetek, který náležel zůstaviteli a spadá do 

likvidační podstaty. Soudní komisař či likvidační správce je povinen dle ustanovení § 214 

odst. 2 ZŘS tento majetek vyšetřit a objasnit, zda spadá do likvidační podstaty. Toto šetření 

však nemá povahu dokazování151. Uvedené ustanovení je třeba vykládat nejen v kontextu 

ustanovení § 172 odst. 2 ZŘS, ale i v kontextu ustanovení § 200 ZŘS. Jestliže pravomocným 

nařízením likvidace pozůstalosti zanikají mimo jiné i dědická práva dědiců, není v likvidaci 

pozůstalosti osob, které by se mohly neshodnout na rozhodných skutečnost, zda určité 

aktivum spadá do likvidační podstaty a toto mohlo být důvodem pro jeho nezařazení do 

likvidační podstaty. Kromě jazykového výkladu dospějeme ke stejným závěrům i výkladem 

teleologickým, neboť nezařazením či vyjmutím majetku ze seznamu majetku likvidační 

 
150 Srov. s ustanovením § 171 odst. 1 ZŘS. 
151 PIRK, Tomáš. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 250. 

ISBN 978-80-7400-297-7. 
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podstaty pro jeho spornost by mohl být zmařen průběh celého řízení, neboť by přicházely 

v úvahu účelové námitky spornosti majetku mající za důsledek jeho nezařazení či vyjmutí ze 

seznamu majetku likvidační podstaty. 

Nad rámec tohoto majetku je soudní komisař či likvidační správce povinen v souladu 

s ustanovením § 214 odst. 3 ZŘS zjistit i další neznámý majetek, který patří do likvidační 

podstaty, tak aby pohledávky věřitelů byly uspokojeny v co největší možné míře. 

Veškerý zjištěný majetek soudní komisař či likvidační správce zapíše v souladu 

s ustanovením § 218 odst. 1 ZŘS do seznamu majetku likvidační podstaty, a to pod 

samostatnými položkami způsobem umožňující identifikaci majetku (§ 219 ZŘS). Zákon o 

zvláštních řízeních soudních podrobně upravuje postup při situacích, kdy likvidační správce 

anebo i osoba uplatňující právo k majetku zapsaného do seznamu majetku likvidační podstaty, 

mají za to, že by určitý majetek neměl do likvidační podstaty náležet. V takových případech je 

likvidační správce povinen dle ustanovení § 216 ZŘS tuto skutečnost oznámit 

pozůstalostnímu soudu, který oznámení prověří a udělí likvidačnímu správci pokyn, zda 

majetek pokládat či nepokládat za majetek, který patří do likvidační podstaty. Podle 

Muzikáře152 je pozůstalostní soud před udělením pokynu pravděpodobně oprávněn provést 

dokazování. Obdobně je pak upraven postup při vyjmutí majetku zapsaného do seznamu 

majetku likvidační podstaty, ukáže-li se, že do tohoto majetku nepatří. Podle ustanovení § 223 

ZŘS soudní komisař či likvidační správce se souhlasem soudu tento majetek ze seznamu 

vyjme. Zápis a vyjmutí majetku z/do seznamu majetku likvidační podstaty je vždy oznámen 

tomu, kdo vede seznam nebo systém, jestliže je v nich majetek zapsán (§ 221 a 223 ZŘS).  

V případě, že je na pokyn soudu zapsán majetek sporný, likvidační správce oznámí 

soupis tohoto majetku tomu, komu by dle seznamu či systému mělo právo náležet anebo 

právo k majetku uplatnil a zároveň jej vyzve, aby své právo uplatnil žalobou a poučí jej o tom, 

 
152  MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace pozůstalosti [přednáška]. Lázně Bělohrad: Školení Notářské 

komory pro hlavní město Prahu, 16. 5. 2019. 
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v jaké lhůtě a proti komu žalobu podat (§ 222 ZŘS). Tato vylučovací (excindační) žaloba se 

podává vůči likvidačnímu správci ve lhůtě jednoho měsíce od dne doručení oznámení (§ 224 

odst. ZŘS). Jedná se o lhůtu hmotněprávní a prekluzivní. S užitím judikatury z insolvenčního 

práva autor dospívá k závěru, že aktivní legitimace k podání žaloby nevzniká výzvou k podání 

vylučovací žaloby, ale samotným zapsáním věci do seznamu majetku likvidační podstaty153. 

Následkem nepodání žaloby, zastavení řízení o žalobě, zamítnutí či odmítnutí žaloby 

je nevyvratitelná právní domněnka, že majetek do likvidační podstaty patří (§ 225 ZŘS). 

Likvidační správce by se vždy měl snažit dospět ke smírnému řešení situace, neboť 

podáním vylučovací žaloby dojde ke značnému prodloužení řízení vzhledem k tomu, že po 

dobu řízení nelze likvidaci pozůstalosti skončit a pokud jde o sporný majetek, nelze činit 

úkony směřující k jeho zpeněžení154. 

Výše byl definován postup soudního komisaře a likvidačního správce v případě 

sporného majetku, který se vyskytne v likvidaci pozůstalosti. Jazykovým výkladem lze dospět 

k závěru, že v některých situacích bude v řízení obligatorně jmenován likvidační správce, 

neboť z dikce jednotlivých ustanovení vyplývá, že určité úkony může činit pouze likvidační 

správce. Právní událostí, s níž zákon spojuje vznik povinnosti jmenovat v řízení likvidačního 

správce, je oznámení soudu o skutečnosti, že by určitý majetek dle informací vyplývajících ze 

seznamů nebo systémů neměl být zařazen do majetku likvidační podstaty. V nastalé situaci se 

totiž zvyšuje pravděpodobnost sporu o konkrétní majetkovou hodnotu a zákonodárce zcela 

opodstatněně požaduje, aby pasivně legitimovaným byl profesionál znalý insolvenčního 

 
153 Viz. např. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu kolegia Nejvyššího 

soudu ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. Cpjn 19/98 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2013, sp. zn. 29 

Cdo 1025/2011. 
154  KOVÁŘOVÁ, Daniela. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela KOVÁŘOVÁ, Lenka 

PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. 

Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 561-562. ISBN 978-80-7598-372-5. 
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práva, neboť nejen na tomto místě je patrná inspirace právní úpravy likvidace pozůstalosti 

úpravou nacházející se v insolvenčním zákoně155. 

 

3.3.2 Přihlašování pohledávek 

V podkapitole 3.2.3 této práce byly vymezeny obligatorní i fakultativní náležitosti 

usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti. Jedním s obligatorních výroků tohoto usnesení je i 

výzva věřitelům, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě nikoliv kratší než tři měsíce od právní 

moci unesení o nařízení likvidace pozůstalosti spolu s poučením o následcích spojených s 

nepřihlášením pohledávky řádně a včas. Přihlášku pohledávky je oprávněn podat věřitel, 

jehož pohledávka odpovídá dluhu patřícímu do pasiv likvidační podstaty, a to ode dne 

vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti na úřední desce do uplynutí lhůty 

stanovené pro přihlašování pohledávek (§ 240 odst. 1 ZŘS). Opožděnou přihlášku, přihlášku 

podanou osobou neoprávněnou a přihlášku pohledávky, které neodpovídá dluh patřící do 

pasiv likvidační podstaty, soud usnesením odmítne (§ 240 odst. 2 ZŘS). 

Rozsah pasiv likvidační podstaty vymezuje ustanovení § 238 ZŘS, které mezi pasiva 

řadí náklady zůstavitelova pohřbu, dluhy zůstavitele, které měl v době smrti, a dluhy vzniklé 

po smrti zůstavitele, které mají původ v právních skutečnostech, z nichž by měl plnit 

zůstavitel, kdyby mu v tom nezabránila smrt. Výjimkou jsou v souladu s odstavcem druhým 

stejného paragrafu úroky, úroky z prodlení, které přirostly po právní moci, smluvní pokuty a 

penále, na něž vzniklo právo po smrti zůstavitele, pohledávky z darovacích smluv, pokut, 

penále a dalších sankcí, které byly uloženy zůstaviteli za porušení mimosmluvní povinnosti, 

vzniklo-li na ně právo až po smrti zůstavitele. Pasiva pozůstalosti, která netvoří pasiva 

likvidační podstaty a jim odpovídající pohledávky zanikají dnem právní moci usnesení o 

nařízení likvidace pozůstalosti (§ 238 odst. 3 ZŘS). 

 
155 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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Náležitosti přihlášky pohledávky můžeme rozdělit na náležitosti obecné, které 

upravuje ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ, a náležitosti zvláštní stanovené v ustanovení § 241 

ZŘS. Mezi obecné náležitosti patří označení soudu (soudního komisaře), kterému je přihláška 

pohledávky určena, označení toho, kdo přihlášku pohledávky činí, které věci se týká, co 

sleduje, podpis a datum. Ke zvláštním náležitostem patří vylíčení skutečností, na nichž se 

pohledávka věřitele zakládá, vyčíslení jistiny pohledávky a jejího příslušenství v korunách 

českých. Vyčíslení v korunách českých je třeba provést i tehdy, jde-li o pohledávku 

nepeněžitou, o pohledávku neurčité výše nebo o pohledávku v cizí měně (§ 241 odst. 1 ZŘS). 

V případě, že jde o vykonatelnou pohledávku, musí být v přihlášce dále vylíčeny skutečnosti, 

na nichž se vykonatelnost zakládá (§ 241 odst. 2 ZŘS). K přihlášce pohledávky je každý 

věřitel povinen přiložit listiny, kterých se v přihlášce dovolává, k přihlášce vykonatelné 

pohledávky je věřitel navíc povinen přiložit listinu dokládající vykonatelnost pohledávky (§ 

247 odst. 1 ZŘS). Pokud přihláška nesplňuje obsahové náležitosti, je neurčitá nebo 

nesrozumitelná, vyzve soud věřitele, aby přihlášku doplnil či opravil, a to ve lhůtě ne kratší 

než patnáct dnů od doručení usnesení. Následkem neopravení vad přihlášky je její odmítnutí 

soudem. O těchto skutečnostech je věřitel soudem poučen (§ 241 odst. 1 a 2 ZŘS). 

Právní úprava likvidace pozůstalosti rozděluje pohledávky věřitelů do dvou skupin, a 

to na zajištěné pohledávky a všechny ostatní pohledávky. Zajištěnou pohledávkou je 

v souladu s ustanovením § 242 ZŘS pohledávka zajištěná majetkem patřícím do likvidační 

podstaty. Typicky se bude jednat o pohledávku zajištěnou zástavním právem váznoucím na 

majetku náležejícím do likvidační podstaty. Důsledky tohoto dělení pohledávek nalezneme 

hlavně při rozvrhu zpeněžení výtěžku majetku likvidační podstaty, o kterém bude pojednáno 

v podkapitole 3.5 této práce. Avšak i při samotném přihlášení pohledávek je odlišný postup 

při přihlašování pohledávek zajištěných a ostatních. Pro přihlašování zajištěné pohledávky je 

věřitel povinen uvést mimo jiné i skutečnosti, na nichž se zajištění zakládá, kdy vzniklo, 

a požádat o uspokojení ze zajištění, a to ve lhůtě pro přihlašování pohledávek. Podle 
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ustanovení § 247 odst. 2 ZŘS je věřitel přihlašující zajištěnou pohledávku povinen k přihlášce 

předložit listinu prokazující tvrzené zajištění. 

Pokud tuto povinnost věřitel nesplní, k zajištění pohledávky se nepřihlíží a tato bude 

považována za pohledávku nezajištěnou. 

V rámci řízení o pozůstalosti zjišťuje soudní komisař pasiva pozůstalosti v souladu 

s ustanovením § 172 ZŘS z provedeného šetření, prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku, 

seznamu pozůstalostního majetku či soupisu pozůstalosti. Vedle toho však věřitelé, kteří se 

dozví o úmrtí zůstavitele, oznamují soudnímu komisaři své pohledávky z vlastní iniciativy 

sami. V podkapitole 3.2.2 této práce byl věřitel vymezen jako účastník likvidace pozůstalosti, 

tedy účastník řízení až od okamžiku, kdy výrok o nařízení likvidace nabyde právní moci, 

s čímž je spojena skutečnost, že soud nedoručuje usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti 

těmto subjektům. Pokud věřitel oznámí svou pohledávku v rámci řízení o pozůstalosti a toto 

oznámení bude splňovat obecné i zvláštní náležitosti přihlášky pohledávky, považuje se toto 

oznámení v souladu s ustanovením § 245 ZŘS za přihlášku pohledávky. Takový věřitel je 

však v souladu s ustanovením § 247 odst. 3 ZŘS povinen do patnácti dnů ode dne právní moci 

usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti předložit soudu listiny, kterých se v oznámení 

dovolává, a pokud se jedná o vykonatelnou pohledávku, je povinen přiložit listinu dokládající 

tuto vykonatelnost. 

Vyvstává otázka, jakým způsobem postupovat, pokud toto oznámení věřitele nebude 

splňovat všechny náležitosti přihlášky pohledávky; vyzvat věřitele podle ustanovení § 241 

odst. 3 ZŘS k doplnění přihlášky anebo vůbec k takové pohledávce nepřihlížet?  Muzikář156 

tvrdí, že při nedostatcích oznámení pohledávky je třeba postupovat dle ustanovení § 241 odst. 

3 ZŘS upravující odstranění vad přihlášky pohledávky. Své závěry však pravděpodobně 

 
156  MUZIKÁŘ, Ladislav. In. MACKOVÁ, Alena, Ladislav MUZIKÁŘ a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 429-430. 

ISBN 978-80-7502-122-9. 
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podrobil revizi, neboť později připouští157 jen jakési sdělení soudu věřiteli, že oznámení o 

pohledávce nesplňuje náležitosti přihlášky pohledávky a nelze na jeho pohledávku hledět jako 

na přihlášenou, namísto formálního vyzývání postupem dle § 241 odst. 3 ZŘS. Kovářová158 se 

naproti tomu přímo nevyslovuje ke konkrétnímu postupu při nedostatcích oznámení 

pohledávky, avšak uvádí, že právě věřitel by si měl zkontrolovat, zda jeho oznámení 

pohledávky splňuje veškeré náležitosti přihlášky pohledávky a v případě že nikoliv, měl by ve 

vlastním zájmu toto podání doplnit. Výslovně tedy nehovoří o žádném procesním úkonu 

soudního komisaře v této věci. Vláčil 159  k oznámené pohledávce, která nemá náležitosti 

přihlášky pohledávky vůbec nepřihlíží. 

Autorovi této práce je nejbližší názor, který zastává Vláčil, neboť výkladem dospívá 

k závěru, že oznámení pohledávky, které nesplňuje náležitosti přihlášky pohledávky 

v likvidaci pozůstalosti není a nemůže být považováno za přihlášku pohledávky, byť 

s nedostatky, a jestliže toto oznámení pohledávky není považováno za přihlášku pohledávky, 

nelze uplatnit procesní postup upravující odstranění vad přihlášky pohledávky. Soudní 

komisař by měl v souladu s článkem 2 odst. 3 Ústavy činit jen ty úkony, o nichž to stanoví 

zákon. Nelze tedy postupovat dle ustanovení § 241 odst. 3 ZŘS.  

Vyjma dvou skupin pohledávek a způsobu jejich přihlašování popsaných 

v předchozích odstavcích této podkapitoly pracuje ZŘS také s pojmy přihláška uspokojení 

dluhu třetí osoby ze zajištění a podmíněná přihláška. První z uvedených institutů upravuje 

ustanovení § 243 ZŘS, jež připouští přihlašování pohledávek věřitelů za jinou osobou než za 

zůstavitelem, avšak zajištěnou majetkem patřícím do likvidační podstaty. Tyto pohledávky se 

 
157  MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace pozůstalosti [přednáška]. Lázně Bělohrad: Školení Notářské 

komory pro hlavní město Prahu, 16. 5. 2019. 
158  KOVÁŘOVÁ, Daniela. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela KOVÁŘOVÁ, Lenka 

PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. 

Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 599. ISBN 978-80-7598-372-5. 
159 VLÁČIL, David. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 476-

491. ISBN 978-80-7400-297-7. 
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přihlašují obdobně jako pohledávky zajištěné a pohledávky ostatní. Podmíněná přihláška je 

upravena v ustanovení § 244 ZŘS. Jde o pohledávku osoby, proti které by mohlo být 

uplatňováno právo na plnění místo anebo vedle zůstavitele. Jedná se o pohledávku například 

solidárního dlužníka nebo ručitele pohledávky vůči zůstaviteli. Přihlásit je tedy možné i tuto 

pohledávku, a to pro případ, že osoby uvedené výše samy uspokojí věřitele. Takovou 

pohledávku lze v likvidaci pozůstalosti uspokojit pouze v případě, že vznikne. 

Další otázkou, kterou je třeba v řadě případů zodpovědět je, zda náklady na vyklizení 

nájemního bytu zůstavitele po jeho úmrtí patří do likvidace pozůstalosti. Z dikce ustanovení § 

238 odst. 1 ZŘS, které vymezuje rozsah pasiv likvidační podstaty plyne, že mezi ně patří 

vyjma nákladů pohřbu, jednak dluhy, které měl zůstavitel v době smrti a dále dluhy, které sice 

v době smrti zůstavitel neměl, avšak mají svůj původ v právních skutečnostech, z nichž by 

měl plnit zůstavitel, kdyby mu v tom nezabránila smrt. V daném případě pak bude nutné 

posoudit, zda vyklizení bytu má svůj původ v právní skutečnosti, ze které by měl plnit 

zůstavitel, kdyby mu v tom nezabránila smrt. Dle názoru autora práce by touto skutečností 

mohla být nájemní smlouva, na základě, které vzniká závazek mezi pronajímatelem a 

nájemcem. Právní úpravu nájmu nalezneme v ustanovení § 2201 a násl. NOZ. Z ustanovení § 

2282 NOZ a contrario lze dovodit, že v případě likvidace pozůstalosti nedojde k přechodu 

práv a povinností na nájemcova dědice ze zákona, neboť právní mocí usnesení o nařízení 

likvidace pozůstalosti dědická práva zanikají. NOZ však myslí i na situace kdy nájemcův 

dědic nebude znám. Podle ustanovení § 2284 věty první NOZ totiž platí, že: „Není-li 

nájemcův dědic znám ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy smrti, může pronajímatel byt 

vyklidit; tím nájem zaniká.“160  V případě, že pronajímatel vyklidí byt zůstavitele po šesti 

měsících od jeho úmrtí, nedomnívá se autor práce, že náklady vyklizení bytu tvoří pasivum 

likvidační podstaty, neboť právní skutečností na základě, které vzniká povinnost byt vyklidit, 

 
160 V našem případě nepočítáme s variantou přechodu práv a povinností z nájmu na člena nájemcovy 

domácnosti, kteří mají před dědici přednost, a to dle ustanovení § 2279 a násl. NOZ.  
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resp. uhradit náklady vyklizení, je mimo jiné i smrt zůstavitele. Pokud by tedy nedošlo k smrti 

zůstavitele, nevznikla by povinnost vyklidit. Autor této práce se tedy domnívá, že nejde o 

dluh, který má ve smyslu ustanovení § 238 odst. 1 ZŘS svůj původ v právní skutečnosti, z níž 

by měl plnit zůstavitel, kdyby mu v tom nezabránila smrt, neboť právě smrt zůstavitele je tou 

právní skutečností, s níž právo spojuje vznik povinnosti vyklidit byt, resp. uhradit náklady 

vyklizení, a tento dluh by neměl tvořit pasiva likvidační podstaty. 

Důsledkem řádného přihlášení pohledávky je skutečnost, že se tato pohledávka bude 

spolu s pohledávkami, které věřitelé uplatnili oznámením, jež se pokládají za přihlášku, a 

pohledávkami, které se uspokojují při likvidaci pozůstalosti, i když nebyly přihlášeny, 

v dalších částech likvidace pozůstalosti poměrně uspokojovat. Pro všechny tyto druhy 

pohledávek pak platí, že dle ustanovení § 246 odst. 1 ZŘS promlčecí lhůta a lhůta pro zánik 

práva přestává běžet, a to s účinností ke dni, v němž bylo usnesení o nařízení likvidace 

pozůstalosti vyvěšeno na úřední desce soudu. To je zásadní rozdíl oproti pouhému oznámení 

pohledávky. Vlivu oznámení pohledávky na běh promlčecí doby se věnoval Nejvyšší soud 

rozsudku ze dne 17. 3. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4942/2010, kde uzavřel: „Samotné oznámení 

pohledávky do řízení o dědictví po dlužníku nebo probíhající dědické řízení nemá na běh 

promlčecí doby vliv.“ 

3.3.3 Seznam pohledávek a přezkumné jednání 

Obdobně jako se vede seznam majetku, vede soudní komisař, nikoliv však likvidační 

správce, v souladu s ustanovením § 250 ZŘS seznam pohledávek, do kterého se pod 

samostatnou položkou zapisují pohledávky, jejichž přihláška nebyla soudem pravomocně 

odmítnuta, pohledávky, které věřitelé uplatnili oznámením, jež se pokládají za přihlášku, a 

pohledávky, které se uspokojují při likvidaci pozůstalosti, i když nebyly přihlášeny. Dále se 

v tomto seznamu ke každé pohledávce uvede skutečnost, na níž se podle věřitele zakládá, 

vyčíslení jistiny a příslušenství, údaj o tom, zda jde o vykonatelnou pohledávku a zda bylo 

uplatněno uspokojení ze zajištění. Nahlížet do seznamu má právo každý, kdo osvědčí právní 

zájem, anebo pro to má vážné důvody. Tato osoba si může činit výpisy a opisy ze seznamu. 
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Veškeré řádně přihlášené pohledávky, pohledávky oznámené, které se pokládají za 

přihlášené, a pohledávky, které se uspokojují při likvidaci pozůstalosti, i když nebyly 

přihlášeny, je nutné přezkoumat. ZŘS upravuje dva způsoby přezkumu pohledávek. Přezkum 

bez jednání a s přezkumným jednáním161. 

Přezkum pohledávek bez jednání představuje zjednodušenou variantu procesního 

postupu v případě, že je v likvidaci přihlášena pouze jediná pohledávka, dále když se věřitelé 

vzdají účasti na přezkumném jednání, anebo věřitelé souhlasí s přezkoumáním pohledávek 

bez jednání (§ 253 ZŘS). V takovém případě by bylo nelogické (v případě jediné 

pohledávky), resp. nehospodárné (v ostatních uvedených případech) provést přezkumné 

jednání. Způsob, jak se soudní komisař dozví o skutečnosti, že se věřitel vzdává účasti na 

přezkumném jednání, anebo souhlasí s přezkoumáním pohledávek bez jednání naznačuje 

Kovářová162, která považuje za vhodné, aby soudní komisař tento dotaz adresoval věřitelům 

při předvolání k přezkumnému jednání. Následkem přezkumu pohledávek bez jednání je 

právní fikce, že věřitelé nemohou pohledávky popřít, o čemž by měli být poučeni. Muzikář163 

připouští postup dle ustanovení § 101 odst. 4 OSŘ, tedy v přípise věřiteli může soudní 

komisař uvést, že nevyjádří-li se věřitel v určité lhůtě, bude se předpokládat, že souhlasí 

s přezkumem pohledávek bez jednání. V rámci přezkumu pohledávek bez jednání je soudní 

komisař povinen v souladu s ustanovením § 259 odst. 1 a 3 ZŘS u každé pohledávky a 

uplatněného práva na uspokojení pohledávky ze zajištění posoudit, zda ji lze pokládat na 

základě posouzení všech známých rozhodných skutečností vyplývajících z předložených listin 

a dalších důkazních prostředků za prokázanou, v jaké výši a své závěry uvést v seznamu 

pohledávek. 

 
161 Pozn. Specifickou skupinou jsou pohledávky, které se nepřezkoumávají. Mezi ty patří v souladu 

s ustanovením § 254 odst. 2 ZŘS pohledávky ze smluv uzavřených s likvidačním správcem nebo notářem. 
162  KOVÁŘOVÁ, Daniela. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela KOVÁŘOVÁ, Lenka 

PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. 

Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 613. ISBN 978-80-7598-372-5. 
163  MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace pozůstalosti [přednáška]. Lázně Bělohrad: Školení Notářské 

komory pro hlavní město Prahu, 16. 5. 2019. 
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Přezkumné jednání lze konat nejdříve dvacet dnů po uplynutí lhůty k přihlašování 

pohledávek (§ 251 odst. 1 ZŘS). Předvolávají se k němu zejména věřitelé, případně další 

osoby, jejichž přítomnost je třeba (§ 251 odst. 2 ZŘS). Likvidačnímu správci se umožní účast 

na jednání (§ 251 odst. 4 ZŘS). Uvedené zákonné ustanovení upravuje lhůtu pouze ve vztahu 

ke lhůtě pro podávání přihlášek. Blíže pak termín konání přezkumného jednání neupravuje. 

Zákon tak připouští možnost konat přezkumné jednání před samotným zpeněžováním majetku 

náležejícího do likvidační podstaty, v průběhu tohoto zpeněžování i po skončení zpeněžení 

před rozvrhem výtěžku. Autor práce se nicméně domnívá se, že s ohledem na postup při 

likvidaci pozůstalosti bude v mnoha případech vhodné co do hospodárnosti řízení, aby se 

přezkumné jednání konalo až po zpeněžení majetku náležejícího do likvidační podstaty, 

neboť právě finanční částka odpovídající výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do 

likvidační podstaty, která se bude rozvrhovat mezi věřitele, může být pro jednotlivé věřitele 

důležitou skutečností nejen při rozhodování, zda se přezkumného jednání účastnit. 

Při přezkumném jednání je klíčová role soudního komisaře, který je v souladu 

s ustanovením § 255 odst. 1 ZŘS povinen s ohledem na posouzení všech známých 

rozhodných skutečností vyplývajících z předložených listin a dalších důkazních prostředků, 

uvést, zda každou jednotlivou pohledávku považuje za prokázanou a v jaké výši. Pokud 

soudní komisař dojde k závěru, že pohledávku považuje za prokázanou (§ 255 odst. 1 ZŘS), 

vyjadřují se ostatní věřitelé, zda pohledávku popírají zcela nebo v jaké výši (§ 256 odst. 1 

ZŘS). V případě, že jiný věřitel pohledávku popřel, vyjadřuje se soudní komisař, zda setrvává 

na svém závěru, a vyzve popírajícího věřitele, aby se vyjádřil, zda požaduje, aby jím popřená 

pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou (§ 256 odst. 3 ZŘS) a usnesením jej vyzve, aby 

složil u soudu jistotu na náhradu nákladů řízení o žalobě a na náhradu škody nebo jiné újmy, 

která by vznikla nedůvodným popřením pohledávky (§ 257 odst. 1 ZŘS). 

Soudní komisař je povinen přihlédnout k promlčení pouze, pokud jej namítne některý 

z věřitelů nejpozději při přezkumném jednání (§ 257 odst. 1 ZŘS).  



108 

 

Pokud soudní komisař dospěje při přezkumném jednání k závěru, že některou 

pohledávku nelze mít zcela nebo zčásti za prokázanou, vyzve věřitele, aby se domáhal 

žalobou určení, že mu pohledávka náleží a v jaké výši (§ 260 odst. 1 písm. a) ZŘS). Obdobně 

postupuje soudní komisař, jestliže pohledávku věřitele popřel jiný věřitel, který včas složil u 

soudu jistotu. Žaloba musí být podána do jednoho měsíce od vyrozumění věřitele, aby se 

domáhal žalobou určení, že mu pohledávka náleží (§ 262 odst. 1 ZŘS) a podává se proti 

likvidačnímu správci. Pouze za situace, kdy pohledávku věřitele popřel jiný věřitel, podává se 

žaloba také proti tomuto popírajícímu věřiteli (§ 262 odst. 2 ZŘS). Věřitel je oprávněn 

v žalobě uplatnit jen ty skutečnosti, které uvedl až do skončení přezkumného jednání (§ 263 

odst. 1 ZŘS)164. K projednání žaloby jsou příslušné okresní soudy (§ 264 odst. 2 ZŘS) a 

rozhodnutí soudu o žalobě je závazné pro všechny účastníky likvidace pozůstalosti (§ 265 

odst. 3 ZŘS). Nepodáním žaloby ztrácí věřitel právo na uspokojení v likvidaci pozůstalosti165. 

Výše byl definován zákonný postup soudu a věřitelů při přezkumu pohledávek a byly 

definovány základní body incidenčního sporu, který může vzniknout při tomto přezkumu. 

Autor této práce má za to, že přezkum pohledávek je vedle zpeněžování majetku a rozvrhu 

výtěžku nejdůležitější části likvidace pozůstalosti, jejíž postup je v zákoně vymezen velmi 

kazuisticky. Zejména vyvolané incidenční spory pak mohou způsobit zásadní dopady do 

rychlosti samotné likvidace pozůstalosti. 

 

 
164 Pozn. Jde o jeden z mála prvků koncentrace v řízení o pozůstalosti. 
165  MUZIKÁŘ, Ladislav. In. MACKOVÁ, Alena, Ladislav MUZIKÁŘ a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 448-450. 

ISBN 978-80-7502-122-9. 
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3.4 Zpeněžení majetku likvidační podstaty 

3.4.1 Rozsah a způsoby zpeněžení 

Zpeněžení majetku likvidační podstaty představuje klíčovou fázi likvidace 

pozůstalosti, neboť právě zde se rozhoduje o tom, v jakém poměru budou jednotlivé 

pohledávky věřitelů uspokojeny. Účelem této fáze je zpeněžení celého majetku zůstavitele 

tak, aby bylo možné výtěžek rozvrhnout mezi věřitele166. Soudnímu komisaři či likvidačnímu 

správci ZŘS umožňuje zvolit některý z několika způsobů zpeněžení s tím, že právě samotné 

rozhodnutí o volbě způsobu zpeněžení může mít vliv na zbytek likvidace pozůstalosti. 

Důležitost samotné volby způsobu zpeněžení majetku si bezpochyby uvědomuje i 

zákonodárce, neboť soudnímu komisaři stanovil povinnost před samotnou realizací zpeněžení 

majetku k tomuto postupu disponovat souhlasem soudu, a to v souladu s ustanovením § 231 

ZŘS. V této souvislosti vyvstaly u odborné veřejnosti dvě otázky, které by bylo vhodné 

zodpovědět. První otázka směřuje na osobu likvidačního správce. Potřebuje likvidační 

správce obligatorně předchozí souhlas soudu se zpeněžením majetku likvidační podstaty 

anebo postačí souhlas soudního komisaře? Druhá otázka směřuje na formu onoho souhlasu se 

zpeněžením majetku likvidační podstaty. 

Ustanovení § 231 odst. 1 ZŘS uvádí, že: „Zpeněžení majetku patřícího do likvidační 

podstaty uskutečňuje s předchozím souhlasem soudu likvidační správce nebo notář.“ Je zcela 

nepochybné, že soudní komisař souhlas soudu potřebuje. Pokud bychom toto ustanovení 

vyložili prostým jazykovým výkladem bez ohledu na celé řízení o pozůstalosti, bylo by 

možné dospět k závěru, že i likvidační správce potřebuje stejně jako soudní komisař souhlas 

soudu. K obdobným závěrům dospívá například Kovářová a Sedlák167, kteří výslovně uvádějí, 

že soudní komisař v tomto případě nebude moci likvidačnímu správci souhlas udělit.  Pokud 

 
166 PIRK, Tomáš. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 465. 

ISBN 978-80-7400-297-7. 
167 KOVÁŘOVÁ, Daniela a Viktor SEDLÁK. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela 

KOVÁŘOVÁ, Lenka PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 576. ISBN 978-80-7598-372-5. 
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však uvedené ustanovení vyložíme v kontextu celé hlavy III. ZŘS věnující se řízení o 

pozůstalosti a zejména ustanovení § 100 ZŘS, které definuje pověření notáře jako soudního 

komisaře v řízení o pozůstalosti spolu s výlukami z tohoto pověření, dospívá autor této práce 

k závěru, že likvidační správce je povinen vyžádat si souhlas se zpeněžením od soudního 

komisaře nikoliv od soudu, neboť platí, že úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti 

provádí jako soudní komisař notář, vyjma taxativně vymezeného okruhu úkonů, mezi které 

však souhlas se zpeněžením majetku v likvidaci pozůstalosti nespadá. Pověření soudního 

komisaře se tedy vztahuje i na úkon spočívající v udělení souhlasu likvidačnímu správci ke 

zpeněžení majetku. Své závěry autor opírá také o názory Muzikáře168 , který analogicky 

dospívá k obdobnému úvahou nad dikcí právní úpravy řízení o pozůstalosti. 

Přestože ustanovení § 231 odst. 1 ZŘS explicitně neuvádí, že souhlas soudu se 

zpeněžením majetku má formu usnesení, nelze podle názoru autora práce dospět k obdobným 

závěrům, které uvádí například Pirk169, tedy že tento souhlas nemá formu usnesení ani nemusí 

být učiněn písemně. Autor práce se domnívá, že při interpretaci předmětného ustanovení je 

třeba vycházet z obecných ustanovení ZŘS, které mimo jiné v § 25 odst. 1 uvádí, že soud 

rozhoduje ve věci samé usnesením170. Podle názoru autora práce v tomto případě jde o věc 

samou a soud by měl rozhodovat právě usnesením. Ke stejnému závěru došla i Kovářová a 

Sedlák171 či Muzikář 172. 

V úvodu této podkapitoly byla okrajově zmíněna důležitost samotné volby způsobu 

zpeněžení majetku na další vývoj likvidace pozůstalosti. Kritérii, kterými by se soudní 

 
168  MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace pozůstalosti [přednáška]. Lázně Bělohrad: Školení Notářské 

komory pro hlavní město Prahu, 16. 5. 2019. 
169 PIRK, Tomáš. In. SVOBODA, Karel, Šárka TLÁŠKOVÁ, David VLÁČIL, Jiří LEVÝ, Miroslav 

HROMADA a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 464. 

ISBN 978-80-7400-297-7. 
170 Pozn. Věc samá byla vymezena v podkapitole 1.2 této práce. 
171 KOVÁŘOVÁ, Daniela a Viktor SEDLÁK. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, Daniela 

KOVÁŘOVÁ, Lenka PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské soudní řízení. 

Soudcovský komentář. Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 576. ISBN 978-80-7598-372-5. 
172 MUZIKÁŘ, Ladislav. In. MACKOVÁ, Alena, Ladislav Muzikář a kol. Zákon o zvláštních řízeních 

soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 410-412. ISBN 978-

80-7502-122-9. 
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komisař či likvidační správce při této volbě měl zabývat, je zejména co nejvyšší poměrné 

uspokojení věřitelů a co nejvyšší hospodárnost řízení, tedy hledisko časové a hledisko 

nákladů, které mohou při zpeněžování majetku vzniknout. Zpeněžení majetku by mělo být co 

nejrychlejší, neboť postupem času dochází ke snižování hodnoty zejména movitých věcí a tím 

klesá i hodnota prostředků, které by mohly být mezi věřitele rozvrženy. Obdobně snižují míru 

uspokojení náklady spojené s realizací zpeněžení, které jsou vyšší při prodeji ve veřejné 

dražbě či dražbě provedené soudním exekutorem oproti například prodeji z volné ruky, tedy 

smlouvou173 . Na druhou stranu lze v dražbě dosáhnout vyšší ceny, za kterou je majetek 

vydražen, než tomu je při prodeji z volné ruky. 

Do konce roku 2013 pak měl způsob zpeněžení majetku likvidační podstaty vliv na 

trvání či zánik věcných břemen a nájemních práv na nemovitých věcech. Kasíková174 k tomu 

uvádí, že pokud byla nemovitá věc zpeněžena prodejem nemovitosti podle OSŘ, zanikla tato 

práva. Opačně tomu bylo, pokud došlo ke zpeněžení nemovité věci při veřejné dražbě či 

prodeji z volné ruky. V takovém případě věcná břemena a nájemní práva zůstávala 

zachována. Současná právní úprava tyto disproporce odstranila, neboť ustavení § 236 odst. 3 

ZŘS uvádí: „Ten, kdo nabyl vlastnictví k majetku z likvidační podstaty způsoby uvedenými v § 

232 a 233, nabude současně také práva a povinnosti s věcí spojená a závady váznoucí na věci 

s výjimkou zajištění pasiv pozůstalosti a zajištění dluhů třetích osob.“ V případě likvidace 

pozůstalosti podle nové právní úpravy tedy platí, že pokud zůstavitel zemřel po 1. 1. 2014, 

věcná břemena, nájemní vztahy stejně jako ostatní práva, povinnosti a závady váznoucí na 

věci zůstávají zachovány. 

Zpeněžení majetku likvidační podstaty lze provést jen některým z taxativně 

vymezených způsobů, které jsou uvedeny v ustanovení § 232 a § 233 ZŘS. Zpeněžení lze 

provést buď přímo věřitelem anebo prodejem, a to v dražbě provedené soudem či smlouvou, 

 
173 KASÍKOVÁ, Martina. Jak skutečně zpeněžit majetek při likvidaci dědictví? Ad Notam. 2011, č. 4, s. 

15-20. ISSN 1211-0558. 
174 KASÍKOVÁ, Martina. Jak skutečně zpeněžit majetek při likvidaci dědictví? II. Ad Notam. 2011, č. 

5, s. 9-20. ISSN 1211-0558. 
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kterou s nabyvatelem uzavře likvidační správce nebo notář, dále pak ve veřejné dražbě 

provedené dražebníkem či v dražbě provedené soudním exekutorem.  

Zpeněžení věřitelem upravuje ustanovení § 233 ZŘS a jeho užití je v praxi spíše 

výjimečné, neboť podmínkou k jeho užití je zástavní či zadržovací právo věřitele váznoucí na 

majetku patřícím do likvidační podstaty. Dále musí mít věřitel sjednáno (například v zástavní 

smlouvě), že věc může zpeněžit. Zároveň tento způsob zpeněžení nesmí být v rozporu se 

zájmy jiného věřitele. Po zpeněžení majetku je věřitel povinen dle ustanovení § 234 ZŘS 

odevzdat výtěžek spolu se zprávou o zpeněžení soudu. O ostatních způsobech zpeněžení, tedy 

o jednotlivých druzích prodeje bude pojednáno v následujících podkapitolách této práce. 

 

3.4.2 Prodej v dražbě provedené soudem 

Prodej v dražbě provedené soudem podle ustanovení jiného právního předpisu o 

výkonu rozhodnutí nebo exekuci je definován v ustanovení § 232 odst. 1 písm. a) ZŘS. 

V rámci tohoto způsobu zpeněžení se postupuje podle ustanovení § 328 a násl. OSŘ ve 

spojení s ustanovením § 49a a násl JŘSoud, resp. podle ustanovení § 35 a násl. EŘ. Dražbu 

provádí soudní komisař, příp. vykonavatel soudu na žádost soudního komisaře, který má 

s prodejem v dražbě zkušenosti. Při tomto způsobu zpeněžení majetku je nutné ocenit věci, 

které budou draženy, a to u běžných věcí odhadem vykonavatele, případně ve složitějších 

případech znaleckým posudkem. Znalecký posudek je nutné vyhotovit vždy pokud se draží 

nemovité věci. Dále se vyhotovuje dražební vyhláška a o průběhu dražby se pak sepisuje 

protokol175. Při úspěšném konání dražby se vydražiteli uděluje příklep a vydává se o příklepu 

usnesení. V případě neúspěšné dražby se dražba opakuje se snížením nejnižšího podání176. 

Oproti výkonu rozhodnutí nejsou ze zpeněžení majetku vyloučeny věci, které výkonu 

 
175  MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace pozůstalosti [přednáška]. Lázně Bělohrad: Školení Notářské 

komory pro hlavní město Prahu, 16. 5. 2019. 
176 KASÍKOVÁ, Martina. Jak skutečně zpeněžit majetek při likvidaci dědictví? Ad Notam. 2011, č. 4, s. 

15-20. ISSN 1211-0558. 
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rozhodnutí nepodléhají177. Tento způsob zpeněžení majetku odborná veřejnost nedoporučuje 

v případech složitých prodejů závodů, u kterých je vhodnější zvolit prodej soudním 

exekutorem178. 

 

3.4.3 Prodej smlouvou 

Prodej smlouvou je jediným druhem zpeněžení majetku prováděným soudním 

komisařem či likvidačním správcem mimo dražbu. Tato smlouva musí být uzavřena 

v písemné formě a uzavírá ji s nabyvatelem soudní komisař nebo likvidační správce. Obecně 

tento způsob není příliš doporučován. Kasíková179 k tomu uvádí, že k prodeji mimo dražbu by 

měl soudní komisař přistoupit pouze výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech. Dokonce 

postup nedoporučuje ani v případech, kdy zájemce o koupi má k věci předkupní, zástavní či 

zadržovací právo. Své názory opírá o argument vyššího výtěžku při zpeněžení dražbou. 

Výhodu pak vidí v nízkých nákladech, které při prodeji mimo dražbu vznikají. Z dikce textu 

komentáře, je zjevné, že i Muzikář180 se k tomuto způsobu zpeněžení majetku staví spíše 

zdrženlivě, neboť uvádí, že při prodeji mimo dražbu by souhlas soudu měl obsahovat bližší 

podmínky prodeje, způsob určení ceny, minimální cenu, případně i postup při vyhledávání 

zájemců či způsob úhrady kupní ceny. Opačný názor pak zastává například Šedivý181, který 

v prodeji z volné ruky, tedy smlouvou mimo dražbu vidí institut, který je vhodný pro většinu 

likvidací pozůstalosti, neboť se soudní komisař může sám aktivně podílet na zpeněžování 

 
177  MUZIKÁŘ, Ladislav. In. MACKOVÁ, Alena, Ladislav MUZIKÁŘ a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 412-413. 

ISBN 978-80-7502-122-9. 
178 KASÍKOVÁ, Martina. Jak skutečně zpeněžit majetek při likvidaci dědictví? III. Ad Notam. 2011, č. 

6, s. 3-13. ISSN 1211-0558. 
179 KASÍKOVÁ, Martina. Jak skutečně zpeněžit majetek při likvidaci dědictví? Ad Notam. 2011, č. 4, s. 

15-20. ISSN 1211-0558. 
180  MUZIKÁŘ, Ladislav. In. MACKOVÁ, Alena, Ladislav MUZIKÁŘ a kol. Zákon o zvláštních 

řízeních soudních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. s. 412-413. 

ISBN 978-80-7502-122-9. 
181  ŠEDIVÝ, Petr. Zpeněžení majetku zůstavitele v likvidaci dědictví mimo dražbu. Ad Notam. 2011, č. 

5, s. 22-25. ISSN 1211-0558. 



114 

 

majetku zůstavitele a tím dosáhnout co největšího uspokojení co nejširšímu okruhu věřitelů 

při zachování hospodárnosti řízení. 

 

3.4.4 Prodej ve veřejné dražbě 

Prodej ve veřejné dražbě patří spolu s prodejem v dražbě provedené soudním 

exekutorem k nejčastěji využívaným způsobům zpeněžení majetku likvidační podstaty. Prodej 

je proveden dražebníkem podle zákona o veřejných dražbách, a to na základě písemné 

smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře soudní komisař či likvidační správce 

s dražebníkem dle ustanovení § 19 zákona o veřejných dražbách. Smlouva by měla obsahovat 

alespoň nejnižší podání, a to dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona o veřejných dražbách ve výši 

nejméně jedné poloviny odhadní ceny. Pro případ neúspěšné dražby, kdy nebylo učiněno 

žádné podání, by smlouva měla obsahovat také ustanovení upravující, zda a o kolik může 

dražitel snížit částku nejnižšího podání182. Následně dražebník vyhotoví dražební vyhlášku 

obsahující mimo jiné údaje o místě, datu a času zahájení dražby, označení a popis předmětu 

dražby a jeho příslušenství, výši nejnižšího podání, minimálního příhozu a dražební jistoty (§ 

20 zákona o veřejných dražbách). V průběhu dražby je nejvyššímu podání udělen příklep a 

tím dražba končí (§ 23 zákona o veřejných dražbách). Po ukončení dražby vyhotoví dražebník 

protokol o provedené dražbě (§ 27 zákona o veřejných dražbách). Po doplacení ceny dosažené 

vydražitelem vydá dražebník vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnictví k věci (§ 29 a §31 

zákona o veřejných dražbách). 

3.4.5 Prodej v dražbě provedené soudním exekutorem 

Prodej v dražbě provedené soudním exekutorem probíhá na základě žádosti soudního 

komisaře či likvidační správce, resp. návrhu na provedení dražby soudním exekutorem, ve 

kterém je identifikován předmět dražby. Písemná smlouva mezi soudním komisaře a soudním 

 
182 KASÍKOVÁ, Martina. Jak skutečně zpeněžit majetek při likvidaci dědictví? Ad Notam. 2011, č. 4, s. 

15-20. ISSN 1211-0558. 
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exekutorem není podle ZŘS vyžadována, nicméně odborná veřejnost ji doporučuje183, anebo 

ji dokonce považuje za nezbytnou 184 . Oprávnění exekutora zpeněžit majetek likvidační 

podstaty definuje ustanovení § 76 odst. 2 EŘ, dle kterého soudní exekutor při dražbě 

postupuje přiměřeně podle EŘ, který však v mnoha místech odkazuje na OSŘ. Problematice 

dražby prováděné při likvidaci dědictví soudním exekutorem se věnoval také Nejvyšší soud, 

jenž v usnesení ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 559/2014 mimo jiné shrnul: „Účastníkem 

dražby prováděné při likvidaci dědictví soudním exekutorem podle ustanovení § 76 odst. 2 EŘ 

je notář, jenž byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví, 

a na jehož návrh se provádí zpeněžení zůstavitelova majetku v dražbě prováděné soudním 

exekutorem; v dražbě má postavení oprávněného. Povinný v této dražbě nevystupuje.“  

Všechny úkony činí soudní exekutor z úřední povinnosti185. Nejprve před samotnou 

dražbou ocení dražený majetek. Znalecký posudek je v souladu s ustanovením § 235 odst. 1 

ZŘS vyžadován, pokud je dražena nemovitá věc, obchodní závod, pobočka obchodního 

závodu anebo věc prohlášená za kulturní památku. Oproti exekuční dražbě se však 

v některých případech nevydává usnesení o ceně, a to pokud na dražené nemovité věci 

neváznou práva a závady uvedené v ustanovení § 336a odst. 1 písm. d) OSŘ. V ostatních 

případech se usnesení o ceně obdobně jako v exekuční dražbě vydává186. Poté je soudním 

exekutorem vyhotovena dražební vyhláška obsahující mimo jiné datum, čas a místo 

dražebního jednání, označení věci a jejího příslušenství, výši nejnižšího podání a výši jistoty a 

způsob jejího zaplacení. Po právní moci dražební vyhlášky provede soudní exekutor dražbu, a 

to za osobní účasti dražitelů anebo elektronicky. Osobě, která učinila nejvyšší podání, je 

 
183  Viz. např. KOVÁŘOVÁ, Daniela a Viktor SEDLÁK. In. JIRSA, Jaromír, Pavel CHARVÁT, 

Daniela KOVÁŘOVÁ, Lenka PEKAŘOVÁ, Blanka TRÁVNÍKOVÁ, Karel HAVLÍČEK a kol. Občanské 

soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha III. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 577-579. ISBN 978-80-7598-

372-5. 
184 HOZMAN, David. Zpeněžení likvidační podstaty exekutorem. Ad Notam. 2017, č. 4, s. 10-16. ISSN 

1211-0558. 
185 HOZMAN, David. Zpeněžení likvidační podstaty exekutorem. Ad Notam. 2017, č. 4, s. 10-16. ISSN 

1211-0558. 
186 HOLÁNKOVÁ, Simona. Další činnost soudního exekutora. Komorní listy. 2017, č. 3. s. 11-14. 

ISSN 1805-1081. 
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udělen příklep. Vlastníkem vydražené věci se však stává až pokud řádně a včas zaplatí 

nejvyšší podání a usnesení o příklepu nabyde právní moci. Pokud by nebylo učiněno ani 

nejnižší podání, soudní exekutor nařídí další dražební jednání187. 

 

3.4.6 Neprodejný majetek 

Ačkoliv ZŘS dává soudnímu komisaři či likvidačnímu správci k dispozici řadu 

způsobů zpeněžení majetku náležejícího do likvidační podstaty, může nastat situace, kdy se 

tento majetek i přes veškerou snahu zpeněžit nepodaří. Tento neprodejný majetek v souladu 

s ustanovením § 237 odst. 1 ZŘS připadá státu. Na návrh likvidačního správce nebo i bez 

návrhu o tom usnesením rozhodne dědický soud. K neprodejnému majetku, který má 

připadnout státu se za účinnosti předchozí právní úpravy vyjádřil Nejvyšší soud, který v 

usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2059/2012 uzavřel: „Závěru o tom, že se 

zůstavitelův majetek nepodařilo zpeněžit, musí zásadně předcházet pokus o zpeněžení majetku 

učiněný zákonu odpovídajícím a okolnostem případu vhodným způsobem; aniž by se o to soud 

pokusil, lze výjimečně učinit závěr o neprodejnosti majetku, jen jestliže tu je odůvodněné (a 

podložené) očekávání, že se nepodaří věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu zůstavitele 

zpeněžit za jakoukoliv částku nebo že by náklady zpeněžení přesáhly jeho výtěžek, a jen 

jestliže s tím vysloví souhlas všichni věřitelé, kteří se přihlásili do likvidace dědictví a jejichž 

pohledávky by při rozvrhu mohly být alespoň zčásti uspokojeny.“  

 

 
187 HOZMAN, David. Zpeněžení likvidační podstaty exekutorem. Ad Notam. 2017, č. 4, s. 10-16. ISSN 

1211-0558. 
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3.5 Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty 

3.5.1 Uspokojení zajištěných pohledávek a uspokojení při zpeněžení věřitelem 

Rozvrh výtěžku zpeněžení majetkové podstaty je klíčovou částí likvidace pozůstalosti, 

ve které se podle zákonem stanoveného postupu rozhoduje o míře uspokojení jednotlivých 

pohledávek. Před samotným rozvrhem výtěžku však musí soudní komisař rozhodnout o 

uspokojení pohledávek, které jsou zajištěny majetkem patřícím do likvidační podstaty, a to 

dle ustanovení § 270 odst. 1 ZŘS. Pohledávky, které jsou zajištěny majetkem patřícím do 

likvidační podstaty, se neuspokojují poměrně, ale ze zajištěného majetku v pořadí podle svého 

vzniku. V rámci rozvrhového usnesení se pak uspokojují pouze v části, ve které nebyly 

uspokojeny ze zajištěného majetku. Ustanovení § 270 odst. 1 ZŘS stanoví postup při 

uspokojení zajištěné pohledávky a to tak, že z výtěžku zpeněžení se odečte poměrná část 

nákladů vynaložených na správu majetku patřícího do likvidační podstaty a, byl-li majetek 

zpeněžen likvidačním správcem nebo notářem, též náklady vynaložené na jeho zpeněžení. 

Zákonodárce však rezignoval na zákonné vymezení způsobu realizace tohoto uspokojení, což 

vede k právní nejistotě, neboť ZŘS nestanoví, jakým způsobem (formou) mají být tyto 

pohledávky uspokojeny. Nezbývá tak než tuto mezeru překlenout analogií zákona. Jak bude 

pojednáno níže, o rozvrhu výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty rozhoduje soudní 

komisař usnesením, stejně tak rozhoduje usnesením o odevzdání čistého výtěžku zpeněžení 

majetku věřitelem podle ustanovení § 271 odst. 1. ZŘS. Obdobně, tedy usnesením, by podle 

názoru autora práce měl soud rozhodnout i o uspokojení pohledávek zajištěných majetkem 

náležejícím do likvidační podstaty dle ustanovení § 270 odst. 1 ZŘS. 

Jak již bylo nastíněno, před samotným rozvrhem výtěžku zpeněžení majetku 

náležejícího do likvidační podstaty je třeba rozhodnout o výtěžku zpeněžení majetku 

věřitelem dle ustanovení § 271 odst. 1 ZŘS. V tomto případě uvedené ustanovení jasně 

určuje, že čistý výtěžek zpeněžení bude odevzdán věřiteli, o čemž soudní komisař rozhodne 

usnesením za podmínky, že věřitel podal soudu řádnou zprávu o průběhu zpeněžování 
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majetku a že soudní komisař shledá uskutečnění zpeněžení majetku věřitelem v souladu se 

zákonem. Případný přebytek je pak rozdělen mezi věřitele v rozvrhovém usnesení. 

 

3.5.2 Rozvrhové usnesení 

Obdobně jako například v insolvenčním řízení či řízení exekučním i v rámci likvidace 

pozůstalosti je rozdělován výtěžek zpeněžení majetku mezi věřitele na základě rozvrhového 

usnesení. Soudní komisař po provedení postupu popsaném v předchozích podkapitolách 

přistoupí, po obdržení zprávy likvidačního správce o zpeněžování majetku likvidační 

podstaty, v souladu s ustanovením § 272 odst. 2 ZŘS k uspokojení pohledávek věřitelů 

rozvrhovým usnesením. Pohledávky věřitelů jsou dle ustanovení § 273 ZŘS rozděleny do 

osmi skupin. V první skupině se uspokojují pohledávky ze smluv, které byly uzavřeny s 

likvidačním správcem nebo notářem. Ve druhé skupině se uspokojují pohledávky vzniklé 

státu na nákladech vynaložených na zpeněžování majetku likvidační podstaty a jeho správu, 

popřípadě též na úschovu majetku patřícího do likvidační podstaty u vhodného schovatele. Ve 

třetí skupině se uspokojuje pohledávka odměny a náhrady nákladů likvidačního správce a, 

byla-li likvidačnímu správci poskytnuta záloha, státu. Ve čtvrté skupině se uspokojuje 

pohledávka odměny a náhrady nákladů notáře za úkony, které v řízení o pozůstalosti provedl 

jako soudní komisař. V páté skupině se uspokojuje pohledávka nákladů zůstavitelova pohřbu. 

V šesté skupině se uspokojují pohledávky odměny a náhrady nákladů těch, kdo vykonávali 

správu pozůstalosti během řízení v době do nařízení likvidace pozůstalosti. V sedmé skupině 

se uspokojují pohledávky výživného. V osmé skupině se uspokojují ostatní pohledávky. 

Samotné uspokojování pohledávek se řídí zásadou poměrného a rovnoměrného uspokojení188. 

V jednotlivé skupině se pohledávky uspokojují poměrně, tedy každá stejným podílem.  

 
188 FOLTAN, Drahomír. Rozvrhové usnesení v likvidaci pozůstalosti. Ad Notam. 2017, č. 3, s. 3-13. 

ISSN 1211-0558. 
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Pohledávky v první až čtvrté skupině jsou vždy uhrazeny plně. Podle ustanovení § 228 

odst. 1 ZŘS totiž náklady na správu majetku patřícího do likvidační podstaty platí stát, a to za 

předpokladu, že nepostačují peněžité prostředky z likvidační podstaty nebo získané na 

základě smluv uzavřených likvidačním správcem.  S ohledem na toto ustanovení tak 

pohledávky v první a druhé skupině budou uhrazeny buď z likvidační podstaty, anebo státem. 

Odměna a náhrada nákladů likvidačního správce, tedy pohledávka ze třetí skupiny, je 

uhrazena také vždy, neboť dle ustanovení § 210 odst. 1 ZŘS stát ručí za uspokojení práva 

likvidačního správce na odměnu a náhrady. Odměna a náhrada nákladů notáře za úkony, které 

v řízení o pozůstalosti provedl jako soudní komisař, tedy pohledávka čtvrté skupiny je rovněž 

uhrazena vždy, neboť pokud není uhrazena z likvidační podstaty, v souladu s ustanovením § 

108 odst. 1 písm. d) ZŘS je povinen ji zaplatit stát. Pohledávky v ostatních skupinách nemusí 

být uhrazeny ani z části, neboť za ně stát neručí ani neodpovídá. 

Pokud by nastala situace, kdy není v rámci likvidace pozůstalosti žádný majetek 

k rozvržení mezi věřitele, vydá soudní komisař usnesení podle ustanovení § 273 odst. 3 ZŘS 

ve spojení s ustanovením § 274 ZŘS, ve kterém rozhodne o úhradě pohledávek odměny 

a náhrady nákladů likvidačního správce a soudního komisaře státem a dále konstatuje, že 

veškeré ostatní pohledávky zůstávají v plné výši neuspokojeny189. 

Obligatorní obsahové náležitosti rozvrhového usnesení vymezuje ustanovení § 274 

ZŘS. Patří mezi ně stanovení výše plnění z výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty na 

každou uhrazovanou pohledávku, a dále konstatování, které pohledávky a v jaké výši 

zůstávají neuspokojeny a v jaké lhůtě bude plnění věřitelům vyplaceno. 

Ačkoliv je to v praxi málo pravděpodobné, v rámci rozvrhu výtěžku zpeněžení 

majetku likvidační podstaty může nastat situace, za které budou veškeré pohledávky v plné 

výše uhrazeny a zůstane majetkový přebytek. Tento přebytek je soudní komisař povinen 

 
189  MUZIKÁŘ, Ladislav. Likvidace pozůstalosti [přednáška]. Lázně Bělohrad: Školení Notářské 

komory pro hlavní město Prahu, 16. 5. 2019. 
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v souladu s ustanovením § 275 ZŘS vydat osobám, kterým svědčilo dědické právo po 

zůstaviteli v době nařízení likvidace pozůstalosti 190 . Ačkoliv pravomocným nařízením 

likvidace pozůstalosti dědická práva dědiců zanikají, zákonodárce dle uvedeného ustanovení 

určité právo dědicům, resp. osobám, kterým svědčilo dědické právo po zůstaviteli v době 

nařízení likvidace pozůstalosti přiznává, a to i následně, co jejich dědické právo formálně 

zaniklo. 

Rozvrhové usnesení, rovněž tak i usnesení o vydání likvidačního přebytku jsou 

rozhodnutími, kterými se likvidace pozůstalosti končí (§ 276 ZŘS). Pohledávky, v rozsahu, ve 

kterém nebyly uspokojeny v likvidaci pozůstalosti, stejně jako pohledávky do likvidace 

pozůstalosti nepřihlášené, zanikají dnem skončení likvidace pozůstalosti (§ 277 ZŘS). 

 

3.6 Další najevo vyšlý majetek a zastavení likvidace pozůstalosti 

Ačkoliv je právní mocí rozvrhového usnesení likvidace pozůstalosti skončena, může 

se i poté objevit další zůstavitelův majetek, který nebyl v původním řízení znám. V takovém 

případě je procesní postup odvislý od skutečnosti, zda všechny pohledávky přihlášené do 

likvidace pozůstalosti byly nebo nebyly uspokojeny. Pokud tyto pohledávky uspokojeny 

v plné výše nebyly, je soud povinen dle ustanovení § 278 odst. 1 ZŘS v likvidaci pozůstalosti 

pokračovat a při pokračování postupuje obdobně jako při samotné likvidaci pozůstalosti. 

K zániku pohledávek dle ustanovení § 277 ZŘS se při tomto pokračování nepřihlíží. Pokud 

v původním řízení byly všechny pohledávky v plné výši uspokojeny, vydá soud dle 

ustanovení § 279 odst. 1 ZŘS tento nově najevo vyšlý majetek osobám, kterým svědčilo 

dědické právo po zůstaviteli v době nařízení likvidace pozůstalosti. Oproti likvidačnímu 

přebytku tak mohou tyto osoby nabýt i jiné věci než jen finanční prostředky, a to z důvodu 

 
190 Pozn. O osobě dědice v době nařízení likvidace pozůstalosti je pojednáno v podkapitole 3.2.1 této 

práce.  
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hospodárnosti řízení, neboť na tomto místě není účelné zpeněžovat majetek vzhledem k tomu, 

že všichni věřitelé již byli plně uspokojeni. 

Pravomocně nařízenou likvidaci pozůstalosti je možné zastavit jen z jediného důvodu. 

Tím je v souladu s ustanovením § 280 ZŘS skutečnost, že zůstavitel žije. Právní mocí 

usnesení o zastavení je řízení o pozůstalosti skončeno. I kdyby tedy v průběhu likvidace 

pozůstalosti bylo zjištěno, že podmínky pro její nařízení nejsou dány, například z důvodu, že 

pozůstalost není předlužena, není již z likvidace pozůstalosti cesta zpět a je třeba ji dokončit. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo co nejpodrobněji vymezit řízení o pozůstalosti a zaměřit se při 

tom na otázku dluhů zůstavitele a jejich přechodu na dědice. Nejprve byla vymezena 

teoreticko-právní rovina odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele, následně byly poznatky 

zasazeny do roviny platného práva a vrcholem této práce byl podrobný rozbor likvidace 

pozůstalosti. 

Při psaní této práce autor vycházel zejména z právních předpisů, komentářové a jiné 

odborné literatury, odborných článků, judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a 

odborných školení pořádaných Notářskou komorou ČR. Nezastupitelným zdrojem byly 

zkušenosti získané při řešení pozůstalostních řízení při praxi notářského koncipienta, neboť 

právě při ní bylo zapotřebí mnohé z otázek řešených v této práci skutečně zodpovědět. 

V první kapitole byla řešena odpovědnost dědiců za dluhy z pohledu teoretického, 

byly v ní vymezeny jednotlivé instituty a právní zásady související s řízením o pozůstalosti a 

přechodem dluhů na právní nástupce. Odpovědnost dědiců za dluhy doznala s rekodifikací 

soukromého práva zásadních změn a v mnohém se přiblížila úpravě nacházející se v ABGB a 

císařském patentu č. 208/1854 ř.z., kterým se zavádí nový zákon o soudním řízení v 

nesporných právních věcech. Obecným pravidlem se stala odpovědnost dědice za dluhy 

celým jeho majetkem. Tuto odpovědnost může dědic omezit uplatněním výhrady soupisu 

pozůstalosti. V tom případě dědic odpovídá pouze do výše ceny majetku, který nabyde. 

Obdobně tomu bylo za účinnosti výše uvedených právních předpisů. Samotný soupis 

pozůstalosti vyvolává řádu otázek, například jak soupis pozůstalosti v praxi provést, neboť 

život a struktura majetku se od účinnosti ABGB zcela proměnila. Z uvedeného je 

nepochybné, že současná právní úprava vyžaduje mnohem větší obezřetnost a právní vědomí 

ze strany dědiců při přijímání dědictví. Lze shrnout, že ostatní účastníci řízení o pozůstalosti 

za dluhy zůstavitele neodpovídají. Vypravitel pohřbu není povinen platit dluhy zůstavitele po 
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zastavení řízení a ani odkazovník za dluhy zůstavitele neodpovídá. Patřičný zájem byl 

věnován zásadě univerzální sukcese v současném právu i z pohledu historického kontextu. 

V druhé kapitole bylo definováno řízení o pozůstalosti z praktického pohledu, tedy 

analýza toho, jak řízení o pozůstalosti notáři pověření soudním komisariátem v praxi vedou, a 

to s ohledem na téma této práce se zaměřením na problematiku dluhů v pozůstalosti. 

Věnována byla také pozornost zastavení řízení, sporům o dědické právo, rozsahu aktiv a pasiv 

pozůstalosti, společnému jmění manželů, výhradě soupisu pozůstalosti a konvokaci věřitelů. 

Ve třetí kapitole byla podrobně rozebrána likvidace pozůstalosti jakožto fakultativní 

části pozůstalostního řízení, jejímž obecným předpokladem je předlužení pozůstalosti. Byly 

zodpovězeny otázky účastenství, podmínky nařízení likvidace, majetku a pasiv likvidační 

podstaty, zpeněžení majetku likvidační podstaty i samotného rozvrhu výtěžku zpeněžení. 

Z provedeného bádání autor dochází k závěru, že uplatnění výhrady soupisu 

pozůstalosti by mělo být pro dědice takřka povinným úkonem při přijetí dědictví. V opačném 

případě dává k dispozici k uspokojení pohledávek věřitelů zůstavitele celý svůj majetek. Je 

však třeba dodat, že ani uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti nezajišťuje dědici zcela 

jistotu, že nakonec nebude plnit věřitelům více, než činí cena majetku, který z pozůstalosti 

nabyl. Obdobně by dědic měl v řízení o pozůstalosti požadovat konvokaci věřitelů, aby získal 

lepší přehled o dluzích zůstavitele. 

Dalším nikoliv nezajímavým zjištěním se může jevit skutečnost, že stejně obezřetně 

jako při neodmítání dědictví by si měl dědic počínat i při jeho odmítnutí, protože samotný 

výrok o předlužení pozůstalosti, nutně nemusí znamenat, že z majetku zůstavitele nakonec nic 

nezíská. Při následné likvidaci pozůstalosti může být majetek zpeněžen za vyšší cenu, než činí 

jeho cena odhadní, a tomuto dědici tedy bude náležet likvidační přebytek. Těžko se však 

v praxi přesvědčuje potenciální dědic, že neodmítnutí předluženého dědictví je naprosto 
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bezpečný úkon, a to vzhledem k tomu, že je následně nařízena likvidace, kterou jeho dědické 

právo zaniká, a tím tedy zaniká i jeho povinnost platit dluhy zůstavitelových věřitelů. 

Úplným závěrem je třeba doplnit, že v práci byly popsány i nedostatky v oblasti 

odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele, které současná právní úprava obsahuje. Tyto 

nedostatky je prozatím nutné překlenout výkladem či analogií, a to nejméně do doby, než 

budou odstraněny novelizací právních předpisů či alespoň výkladem vyšších soudů. 
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Abstrakt 

Tato rigorózní práce s názvem „Řízení o pozůstalosti se zaměřením na přechod dluhů 

zůstavitele - fyzické osoby“ se věnuje řízení o pozůstalosti z pohledu, resp. se zaměřením na 

přechod dluhů zůstavitele na právní nástupce, neboť tato oblast práva doznala po rekodifikaci 

soukromého práva v předešlých letech podstatných změn a vyvolává řadu otázek právní 

nauky i praxe, přičemž tyto otázky nejsou dosud zpravidla uspokojivě zodpovězeny. 

S ohledem na aktuální společenský vývoj lze předpokládat, že dluhy se v pozůstalostech 

budou objevovat čím dál častěji, a právě proto si toto téma zaslouží náležitou pozornost. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola práce se zaměřuje na teoreticko-právní 

vymezení jak samotného řízení o pozůstalosti, včetně postavení notáře jako pověřeného 

soudního komisaře provedením úkonů soudu prvního stupně, tak vymezením institutu dluhu, 

jeho koncepce, promlčení a přechodu na právní nástupce. 

Druhá kapitola navazuje na závěry učiněné v kapitole předchozí a zasazuje je do 

roviny platného procesního práva, neboť rozebírá postup soudního komisaře při řešení 

pozůstalostních řízení, kdy zůstavitel zanechal dluhy. Pozornost je věnována základním 

zásadám dědického práva i řízení o pozůstalosti. 

Obsah třetí kapitoly se zaměřuje na likvidaci pozůstalosti, která svým charakterem 

tvoří téměř samostatné řízení v řízení o pozůstalosti a která v dědickém právu doznala s 

rekodifikací soukromého práva asi nejvíce změn. 

Závěr práce se věnuje shrnutí zjištěných poznatků. Při zpracovávání autor vycházel 

zejména z právních předpisů, komentářové a jiné odborné literatury, odborných článků, 

judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a odborných školení pořádaných Notářskou 
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komorou ČR. Nezastupitelným zdrojem byly též zkušenosti získané při řešení pozůstalostních 

řízení při praxi notářského koncipienta. 
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Abstract 

This rigorous thesis entitled „Inheritance proceedings with focus on transfer of debts 

of the testator - natural person“ studies the inheritance proceedings from the perspective, 

respectively, with a focus on the transfer of debts of the testator to legal successors, as this 

area of law has undergone significant changes in previous years following the recodification 

of private law, and raising a number of questions of legal doctrine and practice, which have 

not been answered yet. With regard to current social developments, it can be assumed that 

debts will appear in the estates more frequently, and hence this topic deserves due attention. 

This thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on the theoretical 

and legal definition of the inheritance proceedings themselves, including the position of a 

notary as an authorized court commissioner to perform acts of the court of first instance, and 

the definition of the debt institute, its concept, limitation, and transition to legal successors. 

The second chapter builds on the conclusions made in the previous chapter and sets them at 

the level of applicable procedural law, as it discusses the procedure of the court commissioner 

in resolving inheritance proceedings in which testator left debts. Attention is paid to the 

fundamental principles of inheritance law and inheritance proceedings. 

The content of the third chapter focuses on the liquidation of the estate, which by its 

nature forms an almost independent proceedings within the scope of estate proceedings and 

which has undergone probably the most changes in the law of inheritance after the 

recodification of private law. 

The conclusion of the thesis applies to a summary of the findings. While preparing this 

thesis, I relied mainly on legal regulations, their comments, professional literature and 

professional articles, case law of the Supreme and Constitutional Court and professional 
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training organized by the Notary Chamber. An irreplaceable source was the experience gained 

in dealing with inheritance proceedings in my practice as a trainee notary. 
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