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Úvod 

Dědické právo bylo za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

(OZ 64) upraveno poměrně stručně. Nový občanský zákoník dědické právo 

výrazně rozšířil. Jedním z mnoha důvodů bylo i to, že za účinnosti OZ 64 nebylo 

předpokládáno, že určitá osoba bude schopna za celý svůj život nashromáždit 

toliko majetku, aby o něm mohla pořídit a rozdělit jej mezi své pozůstalé. Tedy 

úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) reaguje na změnu právních 

a sociálních poměrů, které za dobu účinnosti OZ 64 nastaly.1 

Obecně je dědické právo chápáno ve dvojím smyslu, a to jako právo na 

pozůstalost a poměrný podíl z ní a také jako soubor právních norem, které upravují 

přechod práv a povinností na zůstavitele a další osoby.2 Spadá do třetí části OZ, 

kde jsou upravena absolutní majetková práva. Tyto práva se vyznačují tím, že 

směřují vůči všem, tedy erga omnes a subjekt se jich nemusí dovolávat. Soud 

k nim přihlíží ze zákona. Od této úpravy není možné se v rámci zákona odchylovat 

a ustanovení, která ovládají dědické právo jsou tedy kogentní. Možnost odchýlení 

se od úpravy připadá v úvahu pouze v situaci, kdy to zákon výslovně připouští.3 

Podmínky, které musí nastat, aby bylo dědické právo aplikováno, jsou smrt 

zůstavitele, existence pozůstalosti, dědický titul a způsobilý dědic.  

Dědické právo v sobě po jeho rozšíření novým občanským zákoníkem skýtá 

několik zajímavých témat k hlubšímu průzkumu. Existují totiž případy, kdy jsou 

jednotlivé instituty v kolizi. Je velmi zásadní, jakým způsobem se k těmto sporům 

postaví soudní judikatura i v budoucnu. Jedním z takových témat, ve kterém 

mohou nastat určité kolize, je vydědění neboli latinsky exheredace. Toto téma je 

velice zajímavé právě z pohledu základních zásad dědického práva. Stojí proti 

sobě zásada pořizovací volnosti zůstavitele, tedy svobodné vůle zůstavitele pořídit 

 
1 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 11. 
2 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. XXIII. 
3 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 11. 
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o svém majetku, která je omezena právem nepominutelného dědice na povinný díl. 

Můžeme říci, že zmíněnou zásadu tedy koriguje zásada familiarizace, která 

v podstatě cílí na zachování majetkových hodnot v rodině. Zůstavitel má 

v pořízení pro případ smrti zohlednit určité osoby, a to nepominutelné dědice. 

Právě ten má právo na toto zohlednění, což je demonstrováno právem na povinný 

díl. Ze samotné podstaty vydědění ale vyplývá, že zůstavitel chce svého potomka 

potrestat nebo jej sankcionovat za jednání, kterých se nepominutelný dědic vůči 

zůstaviteli za jeho života dopustil. Nebylo by spravedlivé, aby osoba, jenž 

nekonala vůči zůstaviteli, obecně řekněme, dobro, měla právo na povinný díl 

pouze z toho titulu, že je potomkem zůstavitele. 

Tématem této diplomové práce je vydědění a s tím související pořizovací 

způsobilost. Samotná pořizovací způsobilost je v OZ vymezena negativně. Je 

jednou z podmínek pro zůstavitele, který by chtěl platně vydědit svého potomka, 

tedy nepominutelného dědice. Respektive, pořídit může kdokoliv, otázkou poté je 

platnost pořízení. V OZ je pořizovací způsobilost uvedena jako pořizovací 

nezpůsobilost.  

Negativním vyjádřením pořizovací způsobilosti zákonodárce uvádí, jaké 

osoby pořídit nemohou a jejich výjimky. § 1491 OZ říká, že „Pořízením pro 

případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek.“4 Jiné typy právního 

jednání pro případ smrti zákon neuvádí. Nenajdeme je ani v důvodové zprávě. 

Teprve komentář5 velmi správně posuzuje i další právní jednání pro případ smrti, 

kdy zmiňuje, že na základě extenzivního výkladu bychom měli dospět k tomu, že 

mimo pořízení pro případ smrti, která jsou uvedená § 1491 OZ, existují další 

právní jednání, která ovlivňují uspořádání poměrů nastávající smrtí zůstavitele, 

k nimž patří, mimo jiné, i prohlášení o vydědění.“6 Z výše uvedeného tedy logicky 

dospějeme k závěru, že nastanou-li znaky pořizovací nezpůsobilosti, není možné 

 
4 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1491. 
5 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 
6 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 77. 
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pořídit prohlášení o vydědění a platně vydědit nepominutelného dědice. Z této 

premise však existují výjimky. 

Cílem diplomové práce je vyložit uceleně institut vydědění se všemi jeho 

aspekty a zároveň jej dát do souvislosti s institutem pořizovací nezpůsobilosti. 

Primární průzkum směřuje k tomu, co je pořizovací nezpůsobilost, jak je vyjádřena 

v zákoně a jaké z ní plynou výjimky. Následně jaký vztah má k samotnému 

vydědění a v poslední řadě, jaký je smysl institutu vydědění a jak je v zákoně 

zakotven. Okrajově také porovnání a exkurz do srbského práva. Hlavní myšlenkou 

je tedy osvětlit výklad ustanovení týkající se vydědění a zároveň jej vyložit i ve 

světle pořizovací způsobilosti, potažmo nezpůsobilosti.   

Diplomová práce je rozčleněna do čtyř kapitol. Ty jsou dále děleny do 

podkapitol.  

Dědické právo prolínají základní zásady, které jsou uvedené v důvodové 

zprávě k občanskému zákoníku. Základní zásady jsou zároveň vyjádřeny v první 

kapitole diplomové práce. Jsou zde uvedeny nejdůležitější ze všech vymezených 

zásad, které souvisí s tématem práce a zároveň jsou stručně vysvětleny, aby čtenář 

pochopil jejich význam a užití. Dále se věnuje dvěma základním pojmům a to, kdo 

je nepominutelný dědic a co znamená právo na povinný díl. Jedním z pilířů 

institutu vydědění je právě pojem nepominutelný dědic, protože vydědění může 

směřovat pouze vůči němu. Nepominutelný dědic je právem chráněn tak, že jeho 

jedním ze stěžejních práv je právo na povinný díl. Právě z důvodu lepšího 

pochopení je první kapitola stručnou, ale zároveň výstižnou demonstrací výše 

zmíněných důležitých pojmů, které budou používány v následujících kapitolách. 

Druhá kapitola je věnována základnímu zakotvení a uchopení institutu 

pořizovací nezpůsobilosti. Pokouší se obsáhnout, co naopak spadá pod pořizovací 

způsobilost, čím je limitována, a tedy osvětluje výjimky z pořizovací 

nezpůsobilosti, které zákon uvádí. Po základním vysvětlení je průzkum přesunut 

hlouběji do souvislosti s druhým institutem diplomové práce, a to vyděděním. Je 

zde předestřena problematika toho, že žádné z ustanovení týkající se vydědění 

výslovně nezakotvuje právě výše zmíněnou pořizovací způsobilost. Mohou tedy 



 

4 

 

vzniknout komplikace při interpretaci. Poukazuje na to, že zákonodárce v tomto 

ohledu zakotvil pořizovací způsobilost negativně, a zda mohla být zakotvena 

jednodušším způsobem. 

Třetí a zároveň nejobsáhlejší kapitola práce se týká institutu vydědění. 

Ustanovení, která se týkají vydědění a jednotlivých důvodů, jsou zde uvedena 

chronologicky. Následně jsou vysvětlena a zároveň je uvedeno mnoho případů 

z judikatury, která vydědění a jeho jednotlivé aspekty vykládají. Detailněji jsou 

rozebrány důvody vydědění a jaké musí být splněny podmínky pro to, aby byl 

nepominutelný dědic vyděděn. Zároveň je poukázáno na případy, ve kterých je 

nepominutelný dědic vyděděn neplatně, popřípadě nejsou splněny všechny 

podmínky, a co v takových případech nastává. Závěr kapitoly je věnován několika 

ustanovením souvisejících s vyděděním, jako je negativní závěť, a především to, 

jaké má vydědění důsledky, ať už z pohledu práva, tak i z pohledu praxe.  

Čtvrtá kapitola je věnována exkurzu do srbského práva a pojetí institutu 

vydědění v něm. Protože srbské právo nemá jednotící kodex, který zakotvuje 

občanské právo jako celek, čerpám především ze samotného zákona a autorů 

zabývajících se dědickým právem. V této kapitole je také částečné srovnání 

institutu vydědění v českém a srbském právu. 

Diplomová práce vychází ze zákonů a jiných právních předpisů, odborné 

literatury a odborných článků, komentářů, judikatury a důvodové zprávy k OZ. 

Důraz a zaměření jsou kladeny pouze na současnou literaturu a aktuální situaci, 

která se institutů týká.  

Vydědění je aktuálním tématem ve společnosti právě proto, že zde proti 

sobě stojí dva ze základních pilířů dědického práva. Už to samo o sobě vybízí ke 

zkoumání této problematiky z pohledu každého z nich a pokládání si otázek, zda 

stále převažuje názor, že zásada pořizovací volnosti zůstavitele má být vnímána 

jako ta silnější? Či se jednoho dne ocitneme v situaci, kdy se pohled na tuto 

problematiku změní a společnost bude více inklinovat k tomu, že nepominutelný 

dědic a jeho právo na povinný díl by neměl být ničím ohrožen a měl by mu být ze 

strany zůstavitele zajištěn vždy. 



 

5 

 

1 Výklad základních pojmů 

Abychom dokázali plně pochopit a obsáhnout problematiku pořizovací 

nezpůsobilosti a vydědění, je potřeba vyložit základní pojmy a principy, které se 

budou následujících kapitolách vyskytovat a které budou v rámci diplomové práce 

velmi často používány. Jedná se o principy, na jejichž pilířích stojí dědické právo 

a pojmy, které jsou v tomto odvětví užívány. 

Základní zásady jsou důležitými pilíři a základními principy v každém 

právním řádu. Funkcí zásad je vícero. První z nich je funkce poznávací, dále 

aplikační, kdy nám pomáhají při aplikaci právních norem na jednotlivé případy, 

interpretační, kdy jsou využívány při interpretaci zákonných ustanovení a poslední 

zákonodárná, kdy jsou využívány při tvorbě právních norem a tyto právní normy 

s nimi nesmějí být v kolizi. Je tedy třeba, aby v rámci dědického práva nebyly 

opomíjeny, protože napomáhají k tomu, aby bylo dědické právo správně užíváno 

a interpretováno. 

Obecně má dědické právo velmi zásadní a důležitou úlohu v systému 

občanského práva, jelikož upravuje zůstavitelovy závazky a práva, které 

přecházejí na dědice. Základní zásady, které tuto část občanského práva upravují, 

jsou zakotveny v jednotlivých ustanoveních OZ.7 Důvodová zpráva8 k § 1475 OZ 

tyto zásady uvádí. Vydědění a pořizovací nezpůsobilosti se týkají především 

následující.  

První zásadou, která je smyslem existence dědického práva je zásada 

zachování hodnot, které byly vytvořeny zůstavitelem dalším generacím. Je jednou 

z motivací, proč má osoba tyto hodnoty tvořit, pokud ví, že v budoucnu připadnou 

jeho potomkům. Dříve se jednalo o tom, že by tyto zachované hodnoty po smrti 

zůstavitele připadaly státu. Byla by tím velice zásadně omezena motivace 

jednotlivými osobami hodnoty tvořit. Vedlo by to k hospodářské stagnaci a na 

 
7 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. XXIX. 
8 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 



 

6 

 

sklonku života k spotřebovávání všeho, co za života zůstavitel získal a nabyl.9 To 

bylo důvodem, proč se od myšlenky upustilo. 

 Mimo to, že je dědické právo právem absolutním, ovládá jej též zásada 

universální sukcese. Dědic dědí uno actu, což bývá zpravidla smrtí zůstavitele,  

a tedy vstupuje do všech práv a povinností a nabývá vše najednou. Vstupuje do 

všech práv a závazků známých v době smrti zůstavitele, ale i do později 

zjištěných.10 

Další důležitou zásadou je pořizovací svoboda zůstavitele. Zůstavitel sám 

rozhoduje o tom, kdo bude jeho dědicem a komu připadne jeho pozůstalost, 

případně její část. Toto právo je omezeno pouze právem na povinný díl, které je 

právem dětí zůstavitele nebo jejich potomků, jimž zůstavitel zanechává alespoň 

část majetku. Pokud se potomek proviní něčím, co by odůvodňovalo odnětí práva 

na povinný díl, může být tento nepominutelný dědic vyděděn.11 Samotná 

pořizovací volnost zůstavitele je projevem jednou ze základních zásad občanského 

práva, a to autonomie vůle. 

Zásada závaznosti vůle zůstavitele se projevuje především v situacích, kdy 

je závěť, potažmo prohlášení o vydědění, třeba vykládat tak, aby vůle zůstavitele 

byla zachována a bylo jí co nejvíce vyhověno.12 Tato zásada bude v následující 

kapitole rozvedena více při výkladu prohlášení o vydědění. Ostatní zásady 

dědického práva se budou v institutech pořizovací nezpůsobilosti a vydědění 

promítat méně často, proto jsou uvedeny a vysvětleny až v kapitolách, kde se 

s nimi případně setkáme. 

Abychom lépe do systému dědického práva pronikli, je třeba, abychom 

znali základní pojmy, které se k dědickému právu, konkrétně pořizovací 

nezpůsobilosti a vydědění, týkají. Prvním z pojmů je nepominutelný dědic. 

Nepominutelný dědic je zakotven v § 1643 OZ, a jeho první odstavec říká, že jím 

 
9 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. XXIX. 
10 Tamtéž. 
11 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 361. 
12 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. XXIX. 
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je dítě zůstavitele a pokud nedědí dítě, tak je nepominutelným dědicem jeho 

potomek, neboli „Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak 

jsou jimi jejich potomci.“13 Slovní spojení nedědí-li, by v určitých situacích mohlo 

působit potíže, vykládáme jej tak, že právo na povinný díl připadá potomkům 

těchto dětí, kteří by pří zákonné posloupnosti měli dědické právo na místo nich  

a zůstavitel je opominul.14  

Druhý odstavec § 1643 OZ zakotvuje, že pokud je nepominutelným 

dědicem osoba nezletilá, musí mu připadnout alespoň tři čtvrtiny dědického 

podílu, který je zákonný. Pokud je naopak dědicem osoba zletilá, musí mu 

připadnout alespoň jedna čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.15 Druhý 

odstavec tedy demonstruje velikost podílu, která musí nepominutelným dědicům 

připadnout. Je třeba vnímat to, že postavení nepominutelného dědice je 

v dědickém právu speciální. Zákon mu přiznává zvláštní postavení tak, že požívá 

větší ochrany. Projevuje se to tím, že nepominutelný dědic má právo na povinný 

díl. Toto právo mu může být ze strany zůstavitele odejmuto pouze takovým 

způsobem, že jej vydědí.16  

Druhým základním pojmem je právo nepominutelného dědice na povinný 

díl. Jak bylo zmíněno výše, toto právo v podstatě reflektuje zvláštní postavení 

nepominutelného dědice v dědickém právu. Jde o situaci, která koliduje s jednou 

ze základních zásad dědického práva, a to s pořizovací svobodou zůstavitele. 

Zůstavitelova svoboda je omezena právě právem na povinný díl nepominutelného 

dědice. Tedy příkladem, nepominutelný dědic, který by byl v pořízení pro případ 

smrti opominut, bude mít stále právo alespoň na povinný díl. Pokud by se toto stalo 

kterémukoli jinému dědici, neměl by právo na nic. Povinný díl vyjadřuje  

§ 1492 OZ, který uvádí, že nepominutelný dědic nemůže být zkrácen pořízením 

pro případ smrti, pokud nebyl vyděděn, nebo se sám nepominutelný dědic svého 

práva na povinný díl nezřekl a pokud pořízení této podmínce odporuje, 

 
13 ZÁKON č. 89/2012 Sb., § 1643 odst. 1. 
14 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 21. 
15 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 366. 
16 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 23. 
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nepominutelnému dědici právo na povinný díl zůstává. Nezakládá ani částečnou 

neplatnost v té části, ve které je nepominutelný dědic opomíjen.17  

Jednou z otázek dědického práva je to, zda by měl mít zůstavitel 

neomezenou volnost pořizovat o svém majetku, který za života nabyl či nikoli,  

a naopak by měl po smrti zabezpečit nejbližší členy své rodiny. A pokud by 

pořizovací vůle zůstavitele měla být omezená, ptáme se jak a v jakém rozsahu.  

Právě tento rozpor určitým způsobem řeší ustanovení o povinném dílu. 

Z něj plyne, že se zákonodárce pokouší o kompromis obojího. Pokud ovšem 

vykládáme ustanovení doslova, zjistíme, že je poněkud kontroverzní. Ustanovení 

primárně vyjadřuje to, že zůstavitel nepominutelného dědice nemůže v pořízení 

zkrátit o povinný díl, nicméně druhá část říká, že pokud tak zůstavitel učiní, 

platnost závěti tím není dotčena. Pokud je tedy nepominutelný dědic opominut 

neprávem, nestane se dědicem v rozsahu svého povinného dílu. Bude mu náležet 

pohledávka za jeho vlastní povinný díl vůči ostatním dědicům. Dostává se tedy do 

role jakéhosi věřitele dědiců.18  

Nepominutelnému dědici povinný díl nenáleží, pokud byl vyděděn, 

povinného dílu se předem zřekl na základě smlouvy se zůstavitelem, nebo dědictví 

po zůstavitelově smrti odmítl a nevyhradil si povinný díl. Dalšími případy, kdy 

nepominutelnému dědici nenáleží povinný díl, jsou dědicky nezpůsobilý 

nepominutelný dědic, nepominutelný dědic, který se dědictví vzdal ve prospěch 

jiného. Poslední situací je, že pozůstalost je tak předlužená, že na povinný díl nic 

nezbývá.19  

Obecně OZ nechává na zůstaviteli, jaká bude podoba povinného dílu, tedy 

může jím být buď dědický podíl či odkaz, ale zásadní je, že tento povinný díl nesmí 

být zůstavitelem zatížen podmínkami, příkazy, popřípadě jinými omezeními,  

a pokud by tomu tak bylo, k omezením by se nepřihlíželo. I přes to mohou v praxi 

tyto situace nastat. Zůstavitel například zanechá nepominutelnému dědici dědický 

 
17 Srov. ust. § 1492 odst. 1 OZ. 
18 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 79. 
19 Tamtéž. 
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podíl, ale zatíží jej omezeními. Pak ale musí nepominutelnému dědici v závěti 

uložit, aby se rozhodl, zda požádá o vydání povinného dílu, nebo přijme dědický 

podíl i s omezeními. Pokud by zůstavitel tuto volbu neuvedl, omezení by se 

vztahovala pouze na tu část dědického podílu, která by přesahovala povinný díl. 

Pokud nepominutelný dědic zemře dříve než zůstavitel, tato omezení platit 

nebudou.20  

 
20 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 32. 
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2 Pořizovací způsobilost 

Pořizovací způsobilost je v českém právním řádu definována negativně jako 

pořizovací nezpůsobilost, neboli nezpůsobilost nesvéprávného pořizovat. Obecná 

ustanovení dědického práva uvádí § 1525 OZ a ten říká, že „Nesvéprávný není 

způsobilý pořizovat, nejedná-li se o případy uvedené v § 1526 až 1528.“21 Už 

samotné ustanovení v sobě obsahuje výrazy jako je nesvéprávný, kterého zákon 

obecně nedefinuje, dále pak zápory, které formulují ustanovení velmi kostrbatě. 

Institut je nazván pořizovací nezpůsobilost, nicméně z ustanovení uvedeného výše 

je zřejmé, že smyslem je právě rozšířit pořizovací způsobilost zůstavitelů nad 

rámec obecné způsobilosti k právnímu jednání u fyzických osob, která je 

stanovená zákonem, protože definuje určité výjimky.22 OZ zakotvuje, že pokud 

osoba není svéprávná, nemůže pořídit pro případ smrti. Z této premise je však třeba 

vyčlenit situace, které budou výjimkou, a to ty uvedené v § 1526 OZ až § 1528 

OZ. Jedna z definic zní tak, že „Občanský zákoník řeší způsobilost člověka učinit 

pořízení pro případ smrti. Pořizovat tak zásadně mohou jen osoby plně svéprávné. 

Nesvéprávný tedy není, s výjimkami stanovenými zákonem, způsobilý sepsat závěť, 

dovětek nebo jiné pořízení pro případ smrti, jiným způsobem než veřejnou 

listinou.“23 

 Z výše uvedeného vyplývá, že OZ považuje určité osoby za nesvéprávné. 

Jsou to ty, které trpí duševní chorobou, nebo nemají dostatečný věk, čímž se budu 

zabývat v následně. Důležité je ale vědět, že tato nesvéprávnost neznamená, že 

osoba není svéprávná vůbec, nýbrž že nemá pořizovací způsobilost. Důvodová 

zpráva24 k tomu uvádí, že „Zásadně nejsou způsobilé nesvéprávné osoby, ať již 

pro nedostatek věku, anebo pro stav duševního zdraví. Výrazem „nesvéprávný“ se 

rozumí osoba, která nemá pořizovací způsobilost, nikoli tedy osoba, která by byla 

 
21 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 145. 
22 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 146. 
23 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 54. 
24 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 
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nezpůsobilá k právním jednáním vůbec. Z toho se však připouští určité výjimky, jež 

upravují především následující ustanovení.“25 

Z obecného hlediska má pořizovací způsobilost osoba svéprávná. Plná 

svéprávnost je dle § 30 OZ dosažena zletilostí. Ta je nabyta dosažením osmnáctého 

roku věku.26 Existují výjimky, kdy může být plná svéprávnost dosažena i dříve než 

zletilostí. Jedná se o případy, kdy je svéprávnost přiznána, nebo je uzavřeno 

manželství. Aby tomu tak bylo, musí být splněné určité podmínky, a to návrh 

nezletilého na přiznání svéprávnosti soudu, nezletilý musel dosáhnout věku 

šestnácti let, je schopen se sám živit a postarat se o sebe a s tímto návrhem souhlasí 

jeho zákonný zástupce.27 Svéprávnost může být nabyta též uzavřením manželství, 

i zde je podmínka věk šestnácti let a závažné důvody, které jej k tomu vedou. 

Pokud by manželství zaniklo nebo by bylo prohlášeno za neplatné, nabytá 

svéprávnost se neztrácí. Platí tedy, že zůstavitel pro platné právní jednání pro 

případ smrti musí mít plnou způsobilost, ale pokud je ve svéprávnosti omezen, 

existují výjimky, kdy může platně pořídit.28 

Obecně lze říct, že osoby jsou nezpůsobilé pro duševní poruchu nebo pro 

nedostatek věku. Dále jsou pak v OZ uvedeny následující dvě výjimky, které se 

vztahují k pořizovací způsobilosti. Nezletilý, který je starší patnácti let a do 

osmnácti let může pořizovat pro případ smrti veřejnou listinou, a to i bez souhlasu 

svého zákonného zástupce.29 Z toho vyplývá, že tato nezletilá osoba, která ale již 

dovršila svůj patnáctý rok života, musí pořídit závěť ve formě notářského zápisu 

před notářem. Záměrem zákonodárce jistě bylo to, aby nezletilý nemohl být 

ovlivněn jinými osobami a aby byla tato závěť zcela vůlí zůstavitele. Notář je 

v takovém případě garantem, že je sepsaná vůle zůstavitele skutečně svobodná.30 

 
25 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 145. 
26 Srov. ust. § 30 OZ. 
27 Srov. ust. § 37 odst. 1 OZ. 
28 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 264. 
29 Srov. ust. § 1526 OZ. 
30 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 54. 
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Patnáctý rok života je dovršen v den patnáctých narozenin zůstavitele, a to ihned 

počátkem tohoto dne.31   

Druhá výjimka, která je uvedena v § 1527 OZ, se uplatní u osob, které byly 

ve svéprávnosti omezeny tak, že nejsou způsobilé pořizovat. Jsou to osoby, které 

mají určité zdravotní postižení a byly rozhodnutím soudu omezeny ve 

svéprávnosti. V rozhodnutí je výslovně uvedeno, že tyto osoby nejsou způsobilé 

pořídit pro případ smrti. Může ovšem nastat situace, kdy se tyto osoby uzdraví. 

Jaký bude následný postup?32 Zákon v takovém případě explicitně přiznává právo 

pořídit bez jakéhokoli omezení, tedy pořízení nemusí být ve formě veřejné listiny. 

V tu chvíli je zásadní především faktický zdravotní stav člověka. Pokud by 

uzdravení bylo částečné, OZ přiznává pořizovací způsobilost i v tomto případě bez 

toho, aniž by bylo předem soudem rozhodnuto o jeho obnovení svéprávnosti. Je 

důležité mít na paměti, že nehodnotíme zdravotní stav jako takový, ale faktický 

zdravotní stav ve chvíli, kdy chce osoba pořídit.33 

Mohla by nastat ještě jedna situace v rámci druhé výjimky. Případ, kdy 

osoba pro svůj zdravotní stav není způsobilá pořizovat, nicméně soudem toto 

nebylo pravomocně rozhodnuto. V tomto případě je třeba postupovat dle úpravy, 

která se týká svéprávnosti a platnosti právního jednání obecně. Dokud by nebyl 

prokázán opak, závěť by byla považována za platnou. Jak z výše nastíněných 

situací vyplývá, rozdíl bude v důkazní situaci.34 V prvním případě, pokud se jedná 

o platnost závěti, musí být prokázáno, že osoba byla v době pořízení psychicky 

zdráva a že byla schopna projevit svoji vůli. Tedy na pořízení se hledí jako na 

neplatné, dokud osoba, která její platnost tvrdí, neprokáže, že platná opravdu byla. 

Druhý případ bude, logicky, opačný. Bude třeba prokázat, že osoba, která v době 

sepsání pořízení nebyla omezená na svéprávnosti, byla fakticky nezpůsobilá 

projevit svoji vůli. V tomto případě se na pořízení hledí jako na platné a je třeba 

 
31 Srov. ust. § 601 odst. 1 OZ. 
32 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 146. 
33 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 54. 
34 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 55. 
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prokázat její neplatnost. Břemeno důkazu bude vždy ležet na tom, kdo ze zákonem 

stanoveného pravidla namítá výjimku. Ostatní případy se týkají situací, kdy byla 

osoba omezena na svéprávnosti a musí učinit pořízení ve formě veřejné listiny, 

tedy musí být osvědčena notářským zápisem.35 

V důvodové zprávě byly obě situace velmi dobře uvedeny a vysvětleny a to 

tak, že „Pokud se jedná o osoby, které nemají pořizovací způsobilost pro 

nedostatek potřebného věku, nýbrž v důsledku zdravotního postižení, řeší se v 

navrženém ustanovení situace osob, o nichž soud rozhodl, že je jejich svéprávnost 

omezena do té míry, že pozbývají i pořizovací způsobilost. Zvláštní význam má 

zejména výhrada, podle které i tato osoba může platně pořídit, pokud se uzdravila 

do té míry, že je schopna projevit vlastní vůli (nemá se tedy na mysli uzdravení 

úplné). Člověk, který svéprávnosti již nabyl dosažením věku - popřípadě přiznáním 

svéprávnosti nebo sňatkem - je ve svéprávnosti omezován soudním výrokem a 

soudním výrokem mu je svéprávnost také případně obnovována. Není však 

úmyslem zcela vyloučit pořizovací způsobilost těchto lidí jen proto, že se něco stalo 

v období vyměřeném právními mocemi soudního výroku: rozhodovat musí věcná 

stránka, a proto se nevylučuje možnost učinit poslední pořízení v odpovídajícím 

zdravotním stavu. Osnova výslovně nezmiňuje pojem světlého okamžiku (lucidum 

intervallum), protože nechce řešit otázky medicínské povahy. Mimoto je ještě 

případ člověka, u něhož jsou dány zdravotní důvody pro to, aby byl v naznačeném 

rozsahu ve svéprávnosti omezen, ale rozhodnutí o tom ještě nebylo vydáno, 

respektive nenabylo právní moci. O těchto případech sice navržené ustanovení o 

dědickém právu nenormuje ničeho, ale jejich řešení vyplývá již z obecné části 

navrhovaného zákoníku. Zásadně platí, že platnost právních jednání učiněných 

před rozhodnutím o zbavení či omezení svéprávnosti následným soudním výrokem 

dotčena není, ledaže vůle jednající osoby vůbec chybí. Rozdíl mezi oběma 

situacemi je ve vedení důkazu: kdo tvrdí platnost závěti učiněné osobou, které v 

tom omezená svéprávnost jinak brání, prokazuje že zůstavitel byl v době 

 
35 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 55. 



 

14 

 

vyhotovení závěti natolik zdráv, že mohl pořídit s plnou rozvahou. Kdo však popírá 

platnost závěti učiněné osobou, která v tomto směru svéprávnosti a pořizovací 

způsobilosti nepozbyla, musí prokázat její indispozici vyvolávající absenci vůle. 

Snesení takového důkazu je arci velmi obtížné, ale navržené řešení plně odpovídá 

věcné stránce té které situace, neboť v těchto případech padá důkazní břemeno 

vždy na toho, kdo prosazuje výjimku z pravidla.“36  

OZ zavedl oproti OZ 64 nový termín, a to svéprávnost, který nahrazuje 

dřívější pojem způsobilost k právním úkonům. I v tomto směru jsou ustanovení  

§ 1525 - § 1528 OZ nazvána poněkud nepřesně, tedy pořizovací nezpůsobilost. 

Existuje ještě jedna výjimka, a to speciální pravidlo uvedené  

v § 1528 odst. 2 OZ. Ten uvádí, že osoby, které byly omezeny ve svéprávnosti pro 

duševní poruchu, která je představována chorobnou závislostí na požívání 

alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo 

chorobnou závislostí na hráčské vášni, což jsou tedy choroby alkoholismus, 

narkomanie a gamblerství, může pořídit pouze o polovině svého majetku, a to 

v rozsahu omezené svéprávnosti v jakékoli předepsané formě.37 To znamená, že 

není třeba, aby pořízení bylo učiněno notářským zápisem. Zde je ovšem 

předpoklad, že existuje pravomocný rozsudek, kterým je svéprávnost osoby z výše 

uvedených důvodů omezena a kde je uvedeno, jaká omezení mu byla uložena 

v rámci jeho svéprávnosti. Tento předpoklad vychází z ustanovení, které říká, že 

pořizovatel může pořizovat v rozsahu omezení. Tento rozsah by měl být definován 

již v samotném rozsudku o omezení svéprávnosti, nicméně hraniční hodnota je 

alespoň polovina zůstavitelovy pozůstalosti. Pokud by z rozsudku nevyplývala 

výše hranice, měl by tuto výši posoudit sám zůstavitel, popřípadě osoba, která bude 

zůstaviteli sepisovat pořízení pro případ smrti. V samotném řízení o pozůstalosti 

se bude posléze zkoumat, zda byla tato hranice dodržena. Otázkou zůstává 

posouzení druhé poloviny majetku, o které bude zůstavitel moci pořizovat bez 

jakéhokoli omezení. Pokud zůstavitel pořizuje tak, že jednoduše polovina 

 
36 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 
37 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 149. 
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pozůstalosti připadne určitým dědicům, kterou dále rozdělí na základě zlomků 

nebo poměrně, nebude s posuzováním problém. Opačná situace nastane, pokud 

bude zůstavitel o této druhé polovině pořizovat tak, že bude jednotlivé věci 

rozdělovat mezi dědice a bude tím riskovat, že všechny rozdělení věci převýší 

polovinu jeho pozůstalosti. Založilo by to částečnou neplatnost jeho pořízení pro 

případ smrti.38 V tomto případě budeme ale na neplatnost pohlížet ve světle 

ustanovení § 576 OZ, které se týká částečné neplatnosti. Tato neplatnost se nazývá 

relativní a je zakotvena z důvodu ochrany dědiců, což vyplývá z druhého odstavce 

tohoto ustanovení.39 Platí tedy, že námitku neplatnosti v řízení o pozůstalosti 

mohou podat pouze zákonní dědicové, což vyplývá z § 586 OZ, které uvádí, že 

námitku neplatnosti může podat osoba, jíž se ochranné ustanovení týká. Pokud tuto 

námitku nepodá, považuje se právní jednání za platné40 a pořízení bude platit 

v celém rozsahu.41 Z uvedeného lze říct, že osoba tedy není omezena co do formy, 

jako tomu je v předchozích případech, ale co do rozsahu.   

Z důvodové zprávy též plyne, že ustanovení chrání zákonné dědice, kterým 

má připadnout alespoň druhá polovina pozůstalosti, o které osoba s touto poruchou 

nemůže pořídit. Mohla by o ní pořídit teprve tehdy, pokud by žádného zákonného 

dědice neměla a druhá polovina by měla připadnout státu, jakožto jedinému 

zákonnému dědici. Vzhledem k nové úpravě a rozšíření okruhu zákonných dědiců 

bude tato situace spíše výjimečná.42  

Krajský soud v Plzni judikoval, že soud při zkoumání svéprávnosti nemůže 

vyslovit, že osoba má omezenou svéprávnost a nemůže nakládat s finančními 

prostředky do určité výše. Vždy musí posoudit to, jak závažně je sociálně nebo 

duševně handicapovaná, či zda může být tento handicap zneužit jinou osobou 

v neprospěch postižené osoby. Mimo zkoumání musí soud též vymezit, jaká 

 
38 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 150. 
39 Srov. ust. § 576 OZ. 
40 Srov. ust. § 586 OZ. 
41 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 150. 
42 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 55. 
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omezení se budou osoby týkat a v čem bude spočívat ona omezená svéprávnost. 

Například se může jednat o omezení v rámci pracovněprávních vztahů nebo 

právních úkonů, které by zasahovaly do tělesné integrity nebo samotné léčby 

postižené osoby. Soud musí rovněž zohlednit to, že osoba, která je omezena 

v rámci nakládání s určitou finanční částkou, nemusí být omezena v takových 

smluvních vztazích, ze kterých by měla výhradně prospěch.43 

Dále pak je důležité zmínit rozsudek Nejvyššího soudu, který deklaruje, že 

základem rozhodnutí soudu obecně, a zároveň, kterým se omezuje svéprávnost, 

musí být formulace jasného a srozumitelného výroku, jímž je vymezen obsah 

rozhodnutí. Formulace, kdy je ve výroku uvedeno, že osoba může hospodařit 

s finančními prostředky nepřesahujícími pět set korun českých, není v souladu  

s § 155 odst. 1 OSŘ a § 40 odst. 1 ZŘS. Z takového rozsudku musí být jasně zřejmý 

i hodnotící úsudek soudu, a to z jakého důvodu soud svéprávnost omezil. Proto 

nestačí, aby bylo uvedeno pouze to, že osoba byla omezena na svéprávnosti na 

základě znaleckých posudků, nebo svědeckých výpovědí zaměstnanců sociálního 

zařízení, kde tato posuzovaná osoba žije, a poté aby bylo bez dalšího určeno, že 

osoba splňuje podmínky pro omezení svéprávnosti. Je třeba, aby bylo soudem 

argumentováno, jaký je důvod omezení svéprávnosti.44  

Lze tedy říci, že institut pořizovací nezpůsobilosti mohl být zákonodárcem 

vymezen jako pořizovací způsobilost, kdy by jednoznačně vyplývalo to, kdo je 

způsobilý k pořízení pro případ smrti a kdo ne. Domnívám se, že například laická 

veřejnost by jasnější znění uvítala i z hlediska právní jistoty v tom, zda oni sami 

jsou způsobilí k pořízení pro případ smrti, či nikoli. 

2.1  Pojem pořizovací způsobilost a jeho srovnání s vyděděním 

Pojem pořizovací způsobilost a jeho srovnání s vyděděním je jednou 

z otázek dědického práva, která není nikde přímo definována, nicméně na základě 

 
43 Srov. rozhodnutí KS v Plzni, sp. zn. 10 Co 37/2014.  
44 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 30 Cdo 4467/2014. Dostupný z 

http://www.nsoud.cz/. 
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výkladů odborné veřejnosti a také komentáře k OZ můžeme tyto dva pojmy vyložit 

ve světle právních předpisů. Důležité je si v tomto případě zodpovědět otázku, zda 

je možné aplikovat všechny výše uvedené podmínky, které se týkají pořizovací 

nezpůsobilosti, na jiná ustanovení, kterými lze poměry pro případ smrti upravovat 

a jenž plynou z komentáře ustanovení § 1491 OZ, a ne pouze ta, která obsahují 

pořízení pro případ smrti, jak jej definuje zákon.45  

V ustanovení § 1491 OZ je uvedeno, že „Pořízením pro případ smrti jsou 

závěť, dědická smlouva nebo dovětek.“46 Komentář uvádí, že mimo tato pořízení 

existují další právní jednání, která ovlivňují uspořádání právních poměrů, která 

nastávají smrtí zůstavitele. Právě jedním z těchto právních jednání je prohlášení  

o vydědění. Jak dále komentář uvádí „Občanský zákoník upravuje pořizovací 

nezpůsobilost (§ 1525 až 1528), účinky omylu (§ 1529 až 1531), formy (§ 1532 až 

1538), úlohu a postavení svědků závěti (§ 1539 až 1541), povinnost mlčenlivosti 

(§ 1550). Nabízí se otázka, zda tato ustanovení platí pouze pro závěť, dědickou 

smlouvu a dovětek, nebo zda se jimi mají řídit i další právní jednání, výše uvedená. 

Lze přisvědčit tomu, že tato ustanovení platí i pro ostatní právní jednání, kterými 

zůstavitel upravuje vztahy k majetku pro případ své smrti, pokud pro to které 

právní jednání zákon nemá úpravu vlastní.“47 Z tohoto výkladu plyne, že všechna 

ustanovení, která se budou týkat též pořízení pro případ smrti, budou moci být 

vykládána i v souvislosti s jinými právními jednáními, která zakládají úpravu 

poměrů osob pro případ smrti zůstavitele. Výjimkou budou situace a ustanovení, 

které mají svoji vlastní úpravu a tato obecná úprava se na ně aplikovat, logicky, 

nebude.  

K tomu lze uvést příklad § 1584 OZ, který pojednává o způsobilosti 

zůstavitele uzavřít dědickou smlouvu, který je omezen ve svéprávnosti, a uvádí, že 

v tomto směru bude jednáno na základě zvláštní právní úpravy. V tomto případě 

bude osoba, jenž je omezena ve svéprávnosti, a v rozsudku o omezení svéprávnosti 

 
45 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 146. 
46 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1491. 
47 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 77. 
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je uvedeno, že může uzavřít dědickou smlouvu, muset mít souhlas opatrovníka, 

jinak by smlouva byla neplatná.48 

Z výše zmíněných informací a výkladu tedy logicky plyne, že ustavení, 

která se týkají pořizovací nezpůsobilosti se budou aplikovat i na vydědění. 

Na základě bližšího zkoumání tohoto institutu jsem dospěla k názoru, že 

institut pořizovací nezpůsobilosti není v zákoně uveden tak, aby jej bylo možné 

interpretovat v souvislosti s jednotlivými ustanoveními okamžitě a jasně. Je třeba 

logického dovození, kdo je způsobilý pořídit. Vnímám to tak, že v praxi mohou na 

základě tohoto vznikat problémy v souvislosti s interpretací. Pokud zákon jasně 

neudává, kdy je osoba způsobilá pořídit prohlášení o vydědění, zůstavitel může 

mít v některých případech pochybnost o tom, zda je k vydědění způsobilý. 

Domnívám se, že jediné ustanovení, které by do zákona bylo zákonodárcem 

vloženo, by mohlo jasně zakotvovat základní podmínky způsobilosti pořídit, a to 

jakékoli pořízení pro případ smrt. Vnímám jako možnost k vylepšení právě to, že 

zákonodárce tuto problematiku při tvorbě OZ neuvážil a nedefinoval přesně, nýbrž 

použil i terminologii, která OZ oproti OZ 64 nedefinuje. 

 
48 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 146. 
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3 Vydědění 

Institut vydědění, tedy latinsky exheredace, má v českém právním řádu 

dlouhou historii, která zasahuje až do práva římského. Velmi úzce souvisí 

s právem nepominutelného dědice na povinný díl, a to tak, že právo na povinný 

díl, které by mu ze zákona náleželo, je nepominutelnému dědici v prohlášení  

o vydědění odňato. Je to jednostranný projev vůle zůstavitele, kterým zbavuje 

svého potomka, tedy nepominutelného dědice, práva na povinný díl.49  

Z toho vyplývá, že vydědění se může týkat pouze osob, které jsou 

nepominutelnými dědici zůstavitele. Nepominutelní dědicové jsou v § 1643 OZ 

definováni jako „děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.“50 

Vydědí-li zůstavitel nepominutelného dědice a ten jej přežije, nemohou dědit ani 

potomci vyděděného, ledaže zůstavitel neurčí jinak. Tento následek může 

zůstavitel samozřejmě zvrátit. Pokud ale nastane situace, že se vyděděný potomek 

nedožije smrti zůstavitele, potomci vyděděného mají právo dědit, nicméně 

zůstavitel může tento následek opět odvrátit tak, že nebudou dědit ani potomci 

vyděděného nepominutelného dědice.51 Pokud by se stalo, že je nepominutelný 

dědic zároveň nezletilým dědicem, může vzniknout otázka, zda je možné vydědit 

i tohoto dědice? Tuto problematiku posoudil Krajský soud v Brně tak, že 

v takovém případě je vždy potřeba primárně zkoumat rozumové schopnosti a volní 

vlastnosti vyděděného s ohledem na jeho věk a zároveň to, zda se tento potomek 

choval způsobem, který vymezuje jednotlivé důvody vydědění.52 

Co je tedy vydědění? Proč takový institut existuje? Jedna z definic zní, že 

„Vydědění je ve své podstatě pořízení zůstavitele, kterým nepominutelnému dědici 

odnímá právo na povinný díl nebo toto jeho právo krátí. K vydědění může dojít jen 

 
49 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 4. Díl 

čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 134. 
50 Srov. ust. § 1649 odst. 1 OZ. 
51 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 4. Díl 

čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 137. 
52 Srov. rozhodnutí KS v Brně, ze dne ze dne 13. 11. 1998, sp. zn. 18 Co 310/98. Dostupné v Ad Notam, 

1999, č.5. 



 

20 

 

z důvodu stanovených zákonem a formou zákonem předepsanou.“53 Obecně tedy 

vnímáme tento pojem jako jakýsi trest pro potomka zůstavitele za jeho nevhodné 

a nehodné chování právě vůči zůstaviteli.54 Jedná se o sankci, která nastupuje vůči 

nepominutelnému dědici, pokud bylo vydědění učiněno platně a po právu, a aby 

tomu tak bylo, musí být splněny určité podmínky a náležitosti vydědění. Druhá 

věc, která ze zákona vyplývá, a to konkrétně z § 1646 OZ, je to, že zůstavitel může 

vydědit nepominutelného dědice buď zcela, nebo zčásti. Pokud by byl 

nepominutelný dědic vyděděn z části, měl by právo alespoň na část povinného 

dílu.55 

Z výše uvedeného je třeba definici logicky rozšířit i na dědické právo jako 

takové. Pokud bychom ustavení interpretovali pouze tak, jak je psáno, tedy 

doslovně, vyplynula by nám z toho situace, kdy by prohlášením o vydědění, které 

by bylo platné, zůstavitel nepominutelného dědice pouze omezil v právu na 

povinný díl. Dědického práva by se tato skutečnost nedotkla, a tím pádem by vůči 

nepominutelnému dědici bylo zachováno. Z tohoto důvodu je třeba vztáhnout 

definici i na dědické právo a vykládat ji extenzivně.56   

Vydědění může mít trojí podobu. První z nich je aktivní projev vůle 

zůstavitele, které je uvedeno v prohlášení o vydědění a doplněno konkrétním 

důvodem vydědění. Aby bylo platné, toto prohlášení musí mít určitou formu  

a obsah, tím se budu zabývat v následujících kapitolách.57 Tento projev vůle musí 

mít všechny náležitosti, které se vztahují k platnému právnímu jednání. 

Zůstavitel může vydědit i tak, že tento konkrétní důvod v prohlášení 

nevysloví. I takové vydědění je platné, což je zásadní změna oproti minulé právní 

úpravě. Na tom, zda zůstavitel důvod vydědění uvede nebo ne, později závisí, kdo 

bude nést důkazní břemeno ohledně prokázání důvodu vydědění. Vydědění jako 

 
53 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 111. 
54 HORÁK Ondřej. Postavení potomků vyděděného potomka. Dostupné v Ad Notam, 2016, č. 4, s 7. 
55 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 111. 
56 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 373. 
57 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 264. 
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takové má působit spíše ekonomickou újmu, ne morální. Pokud by tedy důvod 

vydědění uveden byl, mohlo by to jakýmsi způsobem duplikovat negativní účinky 

vydědění. Nepominutelný dědic by byl vyloučen z jeho práva na povinný díl  

a zároveň by se o jeho nevhodném chování dozvěděly i další osoby, což by jej 

mohlo sociálně degradovat.58 Toto téma budu detailněji rozebírat níže v kapitole, 

která se týká obsahu vydědění. 

Důležité je zmínit, že vydědění je v tomto případě sice platné, ale 

nepominutelný dědic má stále právo na povinný díl. V rámci sporu o zaplacení 

povinného dílu bude potřeba, aby závětní dědic, nebo vykonavatel závěti prokázal 

důvod vydědění. A pokud by byl důvod prokázán, vyděděný nepominutelný dědic 

nebude mít právo na svůj povinný díl. V tomto případě budou nést důkazní 

břemeno osoby uvedené výše, které na vydědění budou mít zájem.59 

Posledním případem je situace, kdy zůstavitel může nepominutelného 

dědice opominout, tedy výslovně jej nevydědí, ale nezanechá mu nic. Je zásadní, 

zda je toto opomenutí učiněno omylem, nebo záměrně. Omylem by mohl zůstavitel 

opominout v případě, kdy mu není známo, že určitá osoba, nepominutelný dědic, 

existuje. Jedná-li se o záměrné opomenutí a ukáže-li se, že nepominutelný dědic 

naplnil některý ze zákonem stanovených důvodů vydědění, hledí se na toto 

vydědění jako na učiněné mlčky a po právu. Závětní dědic ale opět bude muset 

prokazovat důvod vydědění a bude na něm ležet důkazní břemeno.60  

Domnívám se, že je důležité, aby v posledních dvou případech zůstavitel 

uvědomil závětní dědice, o jaké důvody potenciálního vydědění se jedná a aby jim 

zanechal příslušné důkazy o nehodném jednání nepominutelného dědice proto, aby 

oni závětní dědicové případný spor vyhráli.61 

Vydědění je osobním právem zůstavitele. Tuto skutečnost dovozujeme 

například z § 1496 OZ nebo § 1649 OZ, ze kterých vyplývá, že prohlášení  

 
58 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 112. 
59 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 264. 
60 Tamtéž. 
61 Srov. NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., 

aktualizované vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 112. 
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o vydědění může učinit pouze zůstavitel a jen on sám. Není možné, aby toto právo 

přenesl na jiného, a ten, byť i z dobré vůle a se všemi formálními a obsahovými 

náležitostmi, by prohlášení o vydědění učinil. Samotná podstata institutu vydědění 

tomu odporuje.62  

Vydědění může být přípustné pouze ze zákonem stanovených a taxativně 

vymezených důvodů, které budou hlouběji zkoumány v následujících kapitolách. 

Tyto důvody jsou v českém právním řádu zakotveny proto, aby vydědění nebylo 

podporováno a nadužíváno. Jedná se v podstatě o promítnutí staré zásady 

exheredationes non sunt adiuvandae.63 Pokud by v právních normách tato zásada 

přejata nebyla, jistě by se mohlo velmi jednoduše stát, že by zůstavitelé mohli 

vnímat vydědění jako obvyklý následek tehdy, když by v běžném životě rodin 

vznikaly konfliktní situace a řešením nebo potrestáním potomků by bylo v první 

řadě právě vydědění. Tím by byl celý systém přehlcen administrativou, která by se 

v určitém momentu stala neúnosnou, a vedlo by to ke zdlouhavému řešení případů 

v rámci jednotlivých dědických řízeních. 

Jak bylo zmíněno v úvodu práce, vydědění v sobě obsahuje spor svobody  

a práva. Prvním z nich je svoboda, volnost a možnost zůstavitele odkázat komukoli 

jeho veškerý majetek, který po dobu života nabyl. Druhým je právo 

nepominutelného dědice na povinný díl, tedy právo na určitou část tohoto majetku. 

Domnívám se, že český právní řád správně zakotvuje myšlenku, že předek by po 

odchodu z tohoto světa, měl alespoň v minimální míře zabezpečit svého potomka. 

Nicméně právo potomka na zabezpečení nemá být samozřejmé a neomezené. 

Potomek, který celý život jedná nemravně vůči svému předku, by neměl mít 

automaticky právo na část pozůstalosti. Vnímám tedy za správné to, že 

zákonodárce se pokouší o kompromis, kdy je svoboda pořízení zůstavitele 

omezena právem nepominutelného dědice na povinný díl, nicméně i z tohoto 

pravidla existuje výjimka ve formě vydědění jakožto trest nebo určitá sankce za 

jeho jednání. V konečném důsledku by na základě jednání zůstavitele, tedy 

 
62 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 10. 
63 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 355. 
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vydědění svého potomka, mohl nepominutelný dědic naopak prozřít a vnímat tuto 

sankci jako motivaci ke změně svého chování a jednání, ať už vůči členům své 

rodiny, tak i vůči ostatním osobám v jeho okolí. Vydědění tedy můžeme vnímat 

jako takové nastolení spravedlnosti, kterého se na sklonku svého života může 

zůstavitel dočkat.      

3.1  Prohlášení o vydědění 

Aby bylo vydědění platné, je potřeba, aby zůstavitel učinil aktivní právní 

jednání, a to, sepsal prohlášení o vydědění, které má formální charakter a směřuje 

k samotnému vydědění. Je uvedeno v § 1649 odst. 1 OZ, který říká, že „prohlášení 

o vydědění lze učinit nebo je lze změnit či zrušit stejným způsobem, jakým se 

pořizuje nebo ruší závěť.“64 Z toho vyplývá, že co se týče formy, tak se  

u prohlášení o vydědění budeme řídit ustanoveními, která se týkají závěti.65 

Prohlášení o vydědění nahradilo listinu o vydědění. Je to tedy právní jednání, které 

má určitou formu, ale zároveň musí být splněny i obsahové náležitosti. Oproti 

předchozí právní úpravě je úprava OZ velice benevolentní.66  

Prohlášení o vydědění dává možnost zůstaviteli, aby zbavil svého potomka, 

nebo dítě tohoto potomka práva na povinný díl a dědického práva. M. Šešina67 

uvádí, že nejdůležitější jsou tři hlavní podmínky. Vydědit je možné potomka 

zůstavitele, popřípadě děti potomka zůstavitele. Dále pak, že závisí pouze na 

zůstaviteli, zda svého práva na vydědění využije či nikoliv. I kdyby potomek 

naplňoval všechny důvody vydědění, je na vůli zůstavitele, zda svého potomka 

vydědí, není to jeho povinnost, ale pouze právo. A v poslední řadě jsou důvody 

vydědění taxativní a v žádném případě je nelze rozšiřovat.68  

 
64 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1649 odst. 1. 
65 Srov. NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., 

aktualizované vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 112. 
66 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 121.  
67 Tamtéž. 
68 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 120. 
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Jako každé právní jednání musí mít i prohlášení o vydědění určitou formu 

a také obsah. Těmi se budu zabývat v následujících kapitolách. Musí také 

obsahovat všechny náležitosti právního jednání, které OZ vymezuje.69 

3.1.1  Formální náležitosti 

Prohlášení o vydědění tedy může být vyhotoveno v několika různých 

formách. Prvním z nich je prohlášení ve formě veřejné listiny. V tomto případě je 

možné, aby prohlášení o vydědění učinila i osoba, která nemá plnou svéprávnost. 

Prohlášení o vydědění může vzniknout pouze tehdy, pokud na tom má sám 

zůstavitel zájem, je to tedy jednostranné právní jednání zůstavitele. Vztahuje se 

pouze k jeho osobě a závisí na jeho vůli.70  

Prohlášení o vydědění může mít holografní nebo alografní formu. Taková 

forma se nazývá soukromoprávní. O holografní formu prohlášení o vydědění se 

bude jednat v případě, kdy zůstavitel celé prohlášení sepíše sám vlastní rukou a na 

závěr k němu připojí svůj podpis. Je doporučováno, aby zůstavitel připojil i datum 

pořízení této listiny z důvodu možných, v budoucnu nastalých, problémů. Pokud 

jde o alografní formu, tak ta vyžaduje, aby listina byla sepsána jinak než vlastní 

rukou například na stroji, na počítači, na jiném nosiči. Zůstavitel může pověřit  

i jinou osobu, aby jej sepsala dle zůstavitelova diktátu, ale tato listina musí být 

podepsána vlastní rukou zůstavitele. Zároveň je v tomto případě podmínkou, že 

zůstavitel musí prohlásit to, že listina obsahuje jeho poslední vůli a že 

nepominutelného dědice opravdu vyděďuje, a toto musí zároveň učinit před dvěma 

svědky, kteří jsou přítomni současně.71  

Zrušení či změna prohlášení o vydědění se bude řídit stejným způsobem, 

jako je tomu u změny či zrušení závěti. Jak plyne z definice, závěť je odvolatelný 

projev vůle. To stejné platí i u prohlášení o vydědění. Zrušit jej může zůstavitel 

tak, že výslovně odvolá sepsané prohlášení o vydědění, anebo prohlášení  

 
69 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 551 a násl. 
70 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 12. 
71 Tamtéž. 
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o vydědění zničí.72 Pokud listinu zůstavitel poruší jiným způsobem, nenapraví-li 

jej a z okolností vyplývá, že toto byl zůstavitelův záměr, pohlížíme na prohlášení 

jako na zrušené. V ustanoveních týkajících se závěti také nalezneme, že závěť se 

ruší pořízením pozdější, tedy novější závěti. Žádného dalšího úkonu nebude 

třeba.73   

Prohlášení může být buď součástí jiného pořízení pro případ smrti, čímž je 

například závěť, nebo může být sepsáno na samostatné listině.74 V praxi je 

nejběžnějším případem to, že zůstavitel povolává v závěti své dědice a zároveň 

vydědí nepominutelného dědice, který naplní některý z důvodů vydědění.75 

Pro úplnost uvádím, že Notářská komora České republiky vede Evidenci 

právního jednání pro případ smrti, která je neveřejná a jsou v ní evidovány, mimo 

jiné, i závěť, listina o prohlášení o vydědění a listina o jeho zrušení ve formě 

notářského zápisu. Ta prohlášení, která formu notářského zápisu nemají, jsou 

evidována pouze tehdy, jsou-li v notářské úschově. Každý má povinnost vydat na 

výzvu soudu, který vede řízení o pozůstalosti, jakoukoli listinu nebo pořízení pro 

případ smrti zůstavitele, která se vztahuje k samotnému řízení o pozůstalosti a je 

pro řízení významná a která by se u něj nacházela.76 

3.1.2  Obsahové náležitosti 

Oproti minulé právní úpravě OZ 64 je dnešní právní úprava obsahu 

prohlášení o vydědění benevolentnější. Náležitostmi prohlášení o vydědění jsou 

tedy alespoň datum, o kterém je doporučováno, aby bylo uvedeno z důvodu 

 
72 Srov. ust. § 1649 OZ. 
73 ROUČEK, František. Čeho jest třeba k vydědění po právu. In ROUČEK, František, SEDLÁČEK, 

Jaromír a kruh spolupracovníků. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§ 531 až § 858). Praha: Codex 

Bohemia, 1998, s. 440. 
74 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 9. 
75 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 122. 
76 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 391. 
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prevence následných sporů, dále pak identifikační údaje zůstavitele a osoby, jenž 

má být vyděděna a podpis, který je umístěn na konci listiny.77 

Největším rozdílem oproti minulé právní úpravě je to, že OZ 64 

podmiňoval, aby v prohlášení o vydědění byl uveden konkrétní důvod, který 

potomek zůstavitele porušuje a na základě kterého jej chce vydědit. Důvod změny 

vysvětluje důvodová zpráva k § 1648 OZ, „Zásadně není důvod k tomu, aby 

zůstavitel zdůvodňoval své rozhodnutí o vydědění v případech, kdy je ten důvod 

znám jak jemu, tak i vyděďovanému potomku. Takových případů je drtivá většina. 

Učiní-li prohlášení o vydědění v závěti, což je pravidlem, seznámí se s tím příliš 

mnoho lidí, a to třeba i dlouho poté, co důvod vydědění nastal a – např. při 

odsouzení vyděděného pro závažný trestný čin – upadl v zapomenutí. Účel 

vydědění je zbavit nepominutelného dědice práva na povinný díl, nikoli ho 

denunciovat. Je tedy správné ponechat zůstaviteli na vůli, zda důvod vydědění 

uvede, čili nic."78  

Pokud v praxi nastane situace, kdy zůstavitel neuvede důvod vydědění, 

nepominutelnému dědici právo na povinný díl zůstává pouze do té doby, než je 

proti němu prokázána existence zákonného důvodu vydědění. To, zda je konkrétní 

důvod vydědění uveden či nikoliv je zásadní z hlediska pozdějšího dokazování. 

Obecně mohou nastat dvě situace. První z nich je ta, že zůstavitel uvede důvod 

vydědění a nepominutelný dědic s tímto výrokem nesouhlasí. Pro 

nepominutelného dědice to znamená, že musí prokázat, že uvedený důvod 

vydědění nenaplnil nebo že u něj tento důvod nenastal. Nepominutelný dědic by 

v tomto případě nesl břemeno důkazu. Musí tedy nashromáždit co nejvíce důkazů, 

které jeho tvrzení podpoří a přesvědčit soud, že tomu tak je. To, že důvod existoval, 

či nikoli se prokazuje k okamžiku zůstavitelova úmrtí.79 Pokud nastane situace 

opačná a zůstavitel v prohlášení neuvede důvod vydědění, nepominutelný dědic 

 
77 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 91. 
78 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 
79 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 112. 
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má právo na povinný díl do té doby, než je mu zákonný důvod vydědění 

prokázán.80 

Osobně se domnívám, že benevolentnější přístup OZ bude v praxi působit 

spíše problémy. Především proto, že prokazování, zda je v konkrétním případě 

vyděděný nepominutelný dědic, kdy zůstavitel neuvedl důvod, opravdu vyděděný 

právem, bude pro ostatní dědice komplikované. Pokud po sobě zůstavitel 

nezanechá ani náznaky důvodů, ze kterých nepominutelného dědice vydědil, bude 

tato situace o to komplikovanější a mohlo by dojít i k tomu, že nepominutelný 

dědic prokáže, že byl vyděděn neprávem, respektive ostatní dědicové neprokáží, 

že vyděděný nepominutelný dědic za zůstavitelovy smrti naplnil některý z důvodů 

vydědění. Tím pádem bude mít nárok alespoň na povinný díl. Tato situace 

samozřejmě koliduje se zásadou, že na právní jednání se hledí spíše jako na platné 

než neplatné a zásadou závaznosti vůle zůstavitele, tedy že „Závěť je třeba vyložit 

tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele.“81 Nicméně, nebylo by 

z hlediska dnešní právní úpravy spravedlivé, aby vyděděný nepominutelný dědic 

nezdědil nic, pokud by opravdu nebylo prokázáno, že jednal způsobem, který by 

zakládal možnost vydědění.  

Na základě výše zmíněných důvodu je můj názor takový, že OZ mohl 

podmínit vydědění tím, aby v prohlášení o vydědění důvod vydědění uveden byl. 

Domnívám se, že i z administrativního hlediska by byl následný proces jednodušší. 

To, že uvedením důvodu vydědění je vyděděný denunciován více, než by tomu 

bylo v situaci, kdy by důvod uveden nebyl, by nemělo hrát při posuzování roli. 

Samotné vydědění má působit jakousi sankci vyděděnému nepominutelnému 

dědici. Už to samo o sobě tuto osobu denunciuje. Myslím si, že to, zda se další 

osoby dozví, ze kterého důvodu vydědění nastalo, nezakládá ještě větší 

dehonestaci osoby. Pokud se vyděděný nepominutelný dědic choval za života 

zůstavitele špatným způsobem a neměl k tomu ze strany zůstavitele žádný podnět, 

nevidím důvod právně ochraňovat pověst tohoto nepominutého dědice. Obdobný 

 
80 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 112. 
81 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1494 odst. 2. 
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názor má i P. Kolman,82 který říká, že: „není dle jeho názoru velkého rozdílu, 

pokud je někdo "jen vyděděn" či "vyděděn s uvedením konkrétního důvodu", k jisté 

společenské denunciaci dochází v obou případech - a je tomu tak dobře, pokud má 

institut vydědění plnit svou úlohu korektivu k nastolení větší míry spravedlnosti. 

Mám naopak za to, že pokud podmínkou platnosti vydědění není uvedení důvodu 

vydědění, jak bylo zmíněno výše, přivede to v praxi spíše aplikační problémy než 

výraznější a dlouhodobá pozitiva. Též mám za to, že toto ustanovení jde proti 

dlouholeté zásadě exheredationes non sunt adiuvandae - tedy vydědění se nemá 

podporovat.“83 

Pokud ovšem zůstavitel uvede důvod vydědění, je na jeho uvážení, zda jej 

v prohlášení rozvede. Může vylíčit bližší okolnosti, které jej k tomu vedly a popsat, 

jakým způsobem a kdy se jeho potomek vůči němu choval nemravně. Všechny 

okolnosti, které by zůstavitel uvedl, mohou objasnit jeho vzájemný vztah  

s potomkem a zda jsou důvody k vydědění opravdu dány. Jako důkaz může 

zůstavitel zvolit například odkaz na dopisy a jiné listiny, které důvody vydědění 

podpoří.84  

3.2  Zákonné důvody vydědění 

Zákonné důvody vydědění jsou taxativně uvedeny v zákoně. Jedná se  

o důvody, na základě kterých může být nepominutelný dědic platně vyděděn. 

Důvod vydědění v prohlášení o vydědění může být uveden, ale také nemusí. Tyto 

případy byly vymezeny výše. To, že jsou taxativní, znamená, že je v žádném 

případě nemůžeme rozšiřovat, tedy vykládat extenzivně nebo analogií. Pokud by 

taková situace nastala a zůstavitel by uvedl důvod jiný, prohlášení o vydědění 

by bylo neplatné. Aby bylo vydědění platné, postačí pouze jeden z těchto 

uvedených důvodů. 

 
82 KOLMAN P. Vydědění dnes a dle nového občanského zákoníku (NOZ). 2013. Dostupné na 

www.bulletin-advokacie.cz/vydedeni-dnes-a-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-noz. 
83 KOLMAN P. Vydědění dnes a dle nového občanského zákoníku (NOZ). 2013. Dostupné na 

www.bulletin-advokacie.cz/vydedeni-dnes-a-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-noz. 
84 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 123. 
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Jednotlivé důvody jsou uvedené v § 1646 OZ a §1647 OZ a jedná se o: 

- neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, 

- neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele, jaký by měl být 

projevován, 

- potomek je odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících  

o jeho zvrhlé povaze, 

- vedení trvale nezřízeného života, 

- vydědění nezpůsobilého dědice, 

- vydědění zadluženého a marnotratného dědice.85 

3.2.1  Neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi 

Prvním z exheredačních důvodů je ten, kdy potomek, tedy nepominutelný 

dědic, neposkytne zůstaviteli pomoc v nouzi. Je uveden v § 1646 odst. 1 písm. a) 

OZ. Z dikce zákona na první pohled plyne, že ustanovení je abstraktní a není 

kazuistické. Základními předpoklady, které musí být splněny, jsou, že zůstavitel 

se ocitá v situaci nouze, kdy potřebuje pomoc a dále pak, pokud je mu pomoc ze 

strany nepominutelného dědice nabídnuta, nemůže ji odmítnout. Posledním 

předpokladem je, aby nepominutelný dědic měl vůbec možnost zůstaviteli 

objektivně pomoci.86 

Abychom dokázali subsumovat konkrétní životní situace pod tento důvod, 

musíme vymezit, co je pod pojmem pomoc v nouzi myšleno. Nouze jako taková 

nemusí být primárně spojena s nouzí materiální, kterou můžeme vnímat jako bídu, 

strádání nebo chudobu. Nouze může být spatřována i v souvislosti se nepříznivým 

zdravotním stavem v důsledku fyzické nebo psychické nemoci, dlouhodobým 

psychickým vyčerpáním, vysokým věkem, kvůli kterému se o sebe osoba není 

schopna sama postarat, popřípadě dalšími situacemi, jako jsou například přírodní 

katastrofy, pandemie atp.87 Druhou podmínkou, aby mohl být tento důvod 

 
85 Srov. ust. § 1646 OZ a §1647 OZ. 
86 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 12. 
87 FIALA, Roman, Ljubomír DRÁPAL, a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 418. 
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uplatněn, je, že potomek věděl o tom, že zůstavitel potřebuje v této situaci pomoc 

a že tuto pomoc mohl objektivně poskytnout nebo ji zajistit. Nemohli bychom 

požadovat po osobě, která je sama v nouzi, aby v nouzi pomohla jinému. Oproti 

tomu od osoby, která sice nežije v blízkosti zůstavitele, ale má možnost zajistit 

pomoc jiným způsobem, bychom taktové chování požadovat z právního, ale  

i morálního hlediska měli a mohli. Zde je třeba zmínit, že Ústavní soud v nálezu  

I. ÚS 295/10 uvedl, že dílčí podmínkou je rozpor s dobrými mravy bonos mores 

v souvislosti s neposkytnutím potřebné pomoci v nouzi.88 Ty v českém právním 

řádu definovány nejsou. Jsou dovozeny z judikatury a vyznačují se jako souhrn 

společenských, historických a kulturních hodnot, které jsou společností přijímány 

a zároveň dodržovány. Jsou to hodnoty přirozenoprávní a můžeme sem řadit 

čestnost, poctivost a další.89 Je tedy třeba, aby nepominutelný dědic vůči zůstaviteli 

jednal v kolizi s těmito obecně vytyčenými hodnotami. 

Bude třeba rozlišit, zda a jakým způsobem budeme objektivně posuzovat 

situaci nouze jako takovou, a objektivní možnost pomoc v nouzi poskytnout. 

Nastala-li by taková situace a zůstavitel by nabízenou pomoc odmítl, nemohl by 

být tento důvod uveden jako důvod vydědění. 

  Nejvyšší soud vydal usnesení, ve kterém podmínky pro tento důvod 

shrnul, „Pro platnost vydědění z důvodu uvedeného v § 469a odst. 1 písm. a/ obč. 

zák. (nyní § 1646 odst. 1 písm. a) OZ) je nezbytné, aby se zůstavitel ocitl v situaci, 

kdy pro zdravotní či jiné potíže nastalé v důsledku onemocnění či věku, případně 

pro potíže způsobené jinými okolnostmi (např. přírodní katastrofou, požárem, 

povodní) potřebuje pomoc; kdy není schopen sám si, bez cizí pomoci, obstarat své 

základní životní potřeby (zdravotní, hygienické aj.). Současně musí jít o situaci, 

kdy o uvedené potřeby zůstavitele není postaráno jinak; kdy potomek má reálnou 

možnost zůstaviteli potřebnou pomoc poskytnout a kdy zůstavitel potomkem 

 
88 FIALA, Roman, Ljubomír DRÁPAL, a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 418. 
89 PAULDURA, Lukáš. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 28. 
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nabídnutou pomoc neodmítne. Neposkytnutí pomoci zůstaviteli ze strany potomka 

přitom musí odporovat dobrým mravům.“90 

3.2.2  Neprojevování opravdového zájmu 

Dalším z důvodů vydědění, který je uveden v § 1646 odst. 1 písm. b) OZ, 

je situace, kdy nepominutelný dědic neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, 

jaký by projevovat měl.91 Tento důvod vydědění je v praxi jedním 

z nejrozšířenějších a nejčastějších. Svědčí o tom také bohatá judikatura, která se 

k němu váže. Již ze samotné dikce vyplývá, že důvod opět zakládá možnost, 

podřadit pod sebe velké množství případů, ve kterých musí být splněny určité 

podmínky. Projevený zájem ze strany nepominutelného dědice vůči zůstaviteli, 

opravdovost projeveného zájmu a zda byl projevený zájem takový, jaký by být 

měl. Posuzování, zda nepominutelný dědic projevoval opravdový zájem a takový 

zájem, jaký by projevovat vůči zůstaviteli měl, není jednoduché. Zároveň se 

nesnadno dokazuje. Pokud zůstavitel důvod v praxi nevyloží řádně, bude v praxi 

velmi problematické tento důvod posoudit.92  

Je třeba zohlednit i to, zda měl nepominutelný dědic možnost výše zmíněný 

zájem opravdu projevit, tedy zda měl jeho předek zájem, aby se se svým potomkem 

stýkal, nebo ne. Každý jednotlivý případ musí být posuzován ojediněle se všemi 

aspekty a souvislostmi, které se k němu vztahují, o čemž se píše i v komentáři 

„Vždy bude třeba individuálně, v každém jednotlivém případě, posoudit,  

s přihlédnutím ke všem okolnostem, zda potomek projevoval zájem o svého předka, 

zda takový zájem byl „opravdový“ a zda odpovídal (svou četností, formou, 

zvyklostmi v rodině zůstavitele apod.) zájmu, jaké se od potomka „očekává“, že by 

jej měl vůči svému předku projevovat.“93 Z výše uvedeného plynou podmínky, 

 
90 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3772/2007. Dostupný z 

http://www.nsoud.cz/. 
91 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 375. 
92DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 4. Díl 

čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 136.  
93 FIALA, Roman, Ljubomír DRÁPAL, a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 416. 
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které musí být splněny, aby nepominutelný dědic mohl být platně vyděděn. Tyto 

podmínky, nebo také definiční znaky, nám obsáhle rozvádí právě judikatura, která 

sice převážně pramení z minulé právní úpravy, nicméně OZ oproti OZ 64 tento 

důvod nijak specificky nezměnil, díky tomu je možné jednotlivé judikáty používat 

i nadále.94  

Zákon neříká, že trvalý zájem má být posuzován pouze z hlediska dobrých 

mravů, samotná formulace ustanovení ale vyjadřuje, že posuzovat by se mělo na 

základě a z hlediska obecného pojetí dobrých mravů, kdy bude též potřeba 

posoudit například sociální postavení rodiny, vztahy mezi jednotlivými členy nebo 

náboženské založení rodiny.95  

Na neprojevování zájmu je potřeba vždy pohlížet ze dvou hledisek. Jedním 

je projevování zájmu nepominutelného dědice a druhým je projevování zájmu 

samotného zůstavitele, což dovozujeme z judikatury. „Skutečnosti odůvodňující 

závěr, že potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako 

potomek projevovat měl, mohou spočívat jak v pasivitě (nezájmu) potomka ve 

vztahu k zůstaviteli, tak také v chování, kterým potomek sice o zůstavitele zájem 

projevuje, ovšem způsobem neodpovídajícím řádnému chování potomka k rodiči 

(prarodiči atd.), tj. například způsobem trvale překračujícím zásady společenské 

slušnosti.“96 Z toho vyplývá, že mimo to, že může nastat případ, kdy 

nepominutelný dědic neprojevuje zájem o svého předka tím, že se s ním nemá 

zájem vídat, trávit čas, navštěvovat jej a další, může nastat situace, kdy o tyto věci 

nemá zájem sám předek.  

To, že potomek nestráví Vánoce se svým předkem nebo několikrát nepřijde 

na návštěvu, nemůžeme vnímat jako neprojevování zájmu. Tato skutečnost musí 

být alespoň zčásti trvalá, i když to OZ explicitně neuvádí, jako tomu bylo v OZ 64. 

 
94 FIALA, Roman, Ljubomír DRÁPAL, a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 416. 
95 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 265. 
96 Rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 15. 05. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006. Dostupný z 

http://www.nsoud.cz/. 
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Pokud ale potomek soustavně jedná pasivně, tedy spíše nejedná, důvod vydědění 

je oprávněný.97  

Může nastat situace, kdy potomek projevuje zájem, ale tento zájem je ryze 

účelový a směřuje k poškození zůstavitele nebo jeho zájmů, kdy se potomek snaží 

získat tímto chováním prospěch pro svoji osobu. Tento případ velmi kvalitně 

zhodnotil Nejvyšší soud.98 „I návrh na zbavení způsobilosti zůstavitele k právním 

úkonům, je-li podán jeho potomkem nikoli v úmyslu chránit zůstavitelovy zájmy, a 

opírá-li se o nepravdivé a smyšlené důvody, totiž může být, s ohledem na konkrétní 

okolnosti případu, kvalifikováno jako chování neodpovídající řádnému chování 

potomka k rodiči, tedy chování odůvodňující vydědění ve smyslu ustanovení 469a 

odst. 1 písm. b) obč. zák.“99 

Druhou ze situací je příklad, kdy zůstavitel neprojevuje zájem o svého 

potomka. Nebylo by vhodné klást za vinu nepominutelnému dědici to, že i on 

zájem neprojevuje. Jak by jej projevovat mohl, když k tomu nemá žádnou 

možnost, protože je mu zůstavitelem odpírána. V tomto světle můžeme vykládat  

i situaci, kdy předek sice plní povinnosti rodičovské zodpovědnosti, například platí 

výživné na dítě, obstarává mu materiální věci, nicméně nevytváří mezi nimi 

emoční vztah.100  

Další důležitou podmínkou je opravdový zájem. Ten posuzujeme právě 

v souvislosti s dobrými mravy, které jsou ve společnosti obecně zakotveny.  

O opravdový zájem nepůjde, pokud je zájem předstíraný, falešný, neupřímný nebo 

není skutečný. Nebude se o něj zřejmě jednat, pokud potomek zůstaviteli posílá 

každý rok přání k Vánocům, nicméně je toto jediný kontakt, který potomek vůči 

zůstaviteli projevuje, přitom by oba žili ve stejném městě.101  

 
97 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 265. 
98 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 13. 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 24. 09. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1912/2008. Dostupný z 

http://www.nsoud.cz/. 
100 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované 

vydání. Praha Grada Publishing, 2017, s. 113. 
101 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 13. 
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Poslední z podmínek je projevování takového zájmu, jaký by potomek vůči 

svému předku projevovat měl. „Posuzování zájmu, jaký by potomek měl 

projevovat vůči svému předku, předpokládá, že chování potomka 

(nepominutelného dědice) bude podrobeno určitému testu nejenom z pohledu 

obecných zásad slušnosti (objektivní prvek), nýbrž také s přihlédnutím k určitým 

zvyklostem, sociálnímu statusu či náboženskému založení rodiny zůstavitele, a dále 

také k zájmu zůstavitele na udržování rodinných vztahů s potomkem (subjektivní 

prvek. I když občanský vypustil slovo „trvale“ …. přesto v jednání potomka musí 

být určitá trvalost či stálost (setrvalost) v neprojevování opravdového zájmu.“102 

Z toho vyplývá, že je třeba na každý případ pohlížet individuálně a brát v potaz 

všechny výše zmíněné podmínky. 

Tento důvod vydědění v praxi tedy sice může působit potíže s výkladem, 

nicméně díky bohaté judikatuře, která tento důvod v minulosti mnohokrát 

vykládala, je dnes výklad jasnější. Problémem mimo výklad může být, že sám 

zůstavitel je přesvědčen o své pravdě a domnívá se, že ve vztahu k němu 

nepominutelný dědic neprojevoval zájem. Nedokáže ale sám zhodnotit svoje 

chování vůči nepominutelnému dědici, kdy on sám zájem vůči potomku dostatečně 

neprojevoval, a zde se může projevit důležitá role notáře, který by měl zůstaviteli 

vysvětlit, že vydědění není v takovém případě opodstatněné. Velmi to pomáhá i 

při předcházení následných sporů v rámci dědického řízení. 

3.2.3  Odsouzení pro trestný čin  

Tento důvod vydědění je vymezen v § 1646 odst. 1 písm. c) OZ tak, že 

zůstavitel vydědí nepominutelného dědice, „…který byl odsouzen pro trestný čin 

spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze“.103 Abychom jej mohli 

v konkrétním případě nebo situaci užít, je třeba osvětlit, co je samotným 

 
102 SVOBODA, Jiří. § 1646 [Zákonné důvody]. In FIALA, Roman DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský 

zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015, s. 418. 
103 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1646 odst. 1 písm. c). 
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ustanovením myšleno a jak. Z výše uvedené definice nám vyplývají dvě 

podmínky, které musí být splněny.  

První podmínkou je skutečnost, že nepominutelný dědic musí být odsouzen 

za trestný čin. Oproti předchozí právní úpravě se nevyžaduje, aby byl úmyslným 

trestným činem, či aby měl trest trvání minimálně jednoho roku. V tomto ohledu 

bude civilní soud vždy vázán rozhodnutím trestního soudu o tom, kdo trestný čin 

spáchal, tedy kdo byl pachatelem, a zda jím byl nepominutelný dědic. Dále pak, 

zda byl vůbec trestný čin spáchán. Takový pravomocný rozsudek sice bude 

předložen, nebude ale pravděpodobně konstatovat, zda byl trestný čin spáchán 

způsobem svědčícím o zvrhlé povaze pachatele, tedy nepominutelného dědice. 

Tuto skutečnost budeme muset zjistit z výroku a odůvodnění rozsudku, kterým se 

pachatel odsuzuje.104  

Druhou podmínkou, kterou zákon zmiňuje, je, že výše zmíněný trestný čin 

musí být spáchán za okolností, které svědčí o jeho zvrhlé povaze. Jsou to okolnosti, 

které samotný trestný čin kvalifikují jako zásadnější a závažnější. Nicméně pojem 

okolnosti svědčící o jeho zvrhlé povaze je z právního hlediska velice abstraktní  

a není nikde definovaný. Bude třeba na něj pohlížet a posuzovat jej  

z psychologických i morálních hledisek. Pojem zvrhlost tedy perversitas se 

vztahujeme nejen na sexuálně zaměřené trestné činy, ale také na samotnou vůli 

pachatele, kdy jeho motivace spáchat trestný čin a způsobit jím negativní následek 

v podobě újmy, škody, vyvolání nesnášenlivosti apod., převažuje nad snahou 

získat z trestného činu prospěch.105 Jiná definice tohoto pojmu říká, že zvrhlost 

tedy zvrácenost můžeme vykládat v souvislosti s pachatelem jako osobu, která je 

úchylná, perverzní, brutální, sadistická, surová.106 Určitým vodítkem při výkladu 

nám můžou být přitěžující okolnosti uvedené v § 42 TZ. Některými z přitěžujících 

okolností uvedených v TZ jsou „Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne 

zejména k tomu, že pachatel a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po 

 
104 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 375. 
105 PAULDURA, Lukáš. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 21. 
106 KLÉGR, Aleš. Tezaurus jazyka českého, slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a 

příbuzných. Praha. Nakladatelství Lidových novin, 2007, s. 496. 
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předchozím uvážení, b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty,  

z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo  

z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky, c) spáchal trestný čin surovým nebo 

trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem, d) 

spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo 

podřízenosti,…“107 a další. 

Druhá podmínka tedy říká, aby mohl být nepominutelný dědic podle tohoto 

důvodu platně vyděděn, musí být odsouzen za trestný čin, který spáchal za 

okolností, které svědčí o jeho zvrhlé povaze. Tedy aby jej spáchal jako osobnost 

perverzní, nebo jako maniak a podobně.108  

Důvodová zpráva109 k tomuto ustanovení vysvětluje, z jakého důvodu je v 

zákoně podmínka zvrhlé povahy uvedena. Odlišuje od sebe případy, ve kterých je 

sankce dědického práva v podobě vydědění žádoucí, například u znásilnění, 

utýrání zvířete nebo chladnokrevné vraždy, od případů, ve kterých by jen stěží 

bylo vhodné požadovat, aby měly být v souvislosti s vyděděním brány v potaz. 

Jedná se například o pouliční rvačky, krádež z hladu, jiné výtržnosti a další. Je 

třeba také poukázat na to, že zvrhlou povahu pachatele posuzujeme jak z hlediska 

morálních zásad, tak i z hlediska toho, jak se trestný čin dotýká cti zůstavitelovy 

rodiny a cti jeho samého. Pokud je zůstavitelem osoba, která páchala trestnou 

činnost, kradla celý svůj život a je recidivistou, nemůže jen tak vydědit potomka, 

který se ubírá stejnou životní cestou. Toto bude jeden ze zásadních úkolů soudů, 

jakým směrem naznačí cestu a jaká bude v tomto ohledu budoucí judikatura.110 

Prozatím k tomuto důvodu vydědění není judikatura nijak obsáhlá, protože 

byl důvod oproti minulé právní úpravě v mnoha ohledech změněn. To je důvod, 

proč není možné starší judikáty aplikovat na budoucí případy. Výjimkou, kdy je 

možné rozhodnutí soudu v budoucnu použít, je rozsudek Nejvyššího soudu, který 

uvádí, „že k odsouzení pachatele, které bylo pravomocným rozhodnutím 

 
107 ZÁKON č. 40/2009 Sb., TZ. § 42. 
108 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 12. 
109 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. 
110 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 375. 
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zahlazeno, se nepřihlíží nejen v oblasti trestního práva, ale vždy, spojuje-li  

s odsouzením pachatele zákon (samozřejmě včetně občanského zákoníku) určité 

právní následky.“111 Z toho plyne, že je  zde požadavek, aby v době pořízení listiny 

o vydědění (dnes prohlášení o vydědění) byl nepominutelný dědic odsouzen,  

a zároveň aby nedošlo k zahlazení odsouzení, protože pokud by tomu tak bylo, na 

pachatele by se hledělo, jako by nebyl odsouzen, tedy jako by čin nikdy 

nespáchal.112  

Domnívám se, že v praxi bude v některých případech velmi obtížné 

posoudit, zda je konkrétní jednání pachatele trestného činu, tedy nepominutelného 

dědice, v souladu s oběma podmínkami, zda naplňuje především druhou z nich. 

Ustanovení mohlo tuto podmínku reflektovat a zakotvit konkrétněji a jasněji, ale 

zároveň tak, aby neztrácelo na své obšírnosti.  

3.2.4  Trvale nezřízený život 

Čtvrtým důvodem vydědění je v § 1646 odst. 1 písm. d) OZ vymezeno, že 

zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který vede trvale nezřízený 

život.113 Tento důvod se oproti předešlé právní úpravě nezměnil, je ale třeba 

osvětlit, jak z pohledu práva vnímáme osobu, která vede trvale nezřízený život. 

Pokud má být nepominutelný dědic vyděděn právě z tohoto důvodu, je třeba, aby 

byly splněny dva předpoklady. Prvním z nich je vedení nezřízeného života  

a druhým, že takové vedení života musí být trvalé.114 

Nezřízený život sice v právním řádu definován není, nicméně můžeme tento 

pojem dovozovat z judikatury. Z obecného hlediska je potřeba, abychom chování 

a jednání nepominutelného dědice objektivně otestovali tak, aby hodnotící 

kritériem byly dobré mravy. Těmi je, jak již bylo zmíněno, soubor společenských, 

kulturních a etických norem, které jsou společností ctěny a respektovány a které 

 
111 Rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 14. 03. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1065/2013. Dostupný 

http://kraken.slv.cz/. 
112 ZÁKON č. 40/2009 Sb., TZ. § 106. 
113 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1646 odst. 1 písm. d). 
114 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 15. 
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jsou v průběhu času neměnné. Pokud podrobíme nepominutelného dědice tomuto 

testu a zjistíme, že onen dědic vybočuje z morálních zásad, je možné na něj 

aplikovat právě tento důvod vydědění.115 Za vybočení v rámci dobrých mravů 

můžeme považovat alkoholismus, drogovou závislost, gamblerství, což je 

patologická závislost na hazardních hrách, zadlužování, dlouhodobé neplacení 

výživného a další.    

Trvalost v tomto ustanovení znamená kontinuálnost. Je zásadní, aby 

nepominutelný dědic vedl nezřízený život dlouhodobě a aby u něj nebylo 

očekávání, že se jeho způsob života změní k lepšímu. Není možné pohlížet na tento 

důvod tak, že by k nezřízenému životu došlo jednorázově nebo chvilkově.116 

Nemyslím si, že by bylo spravedlivé po nepominutelném dědici požadovat, aby 

jeho právo na povinný díl záviselo na tom, zda v životě jednorázově pochybí. S tím 

souvisí i otázka, pokud by tomu tak bylo, mohlo by vydědění z tohoto důvodu být 

nadužíváno a v některých případech i využíváno. Podmínka trvalosti je tedy dle 

mého názoru správná a nutná. 

Nesmíme ale zapomínat na samotného zůstavitele. Pokud on vedl celý svůj 

život trvale nezřízeně, nemůžeme logicky požadovat po jeho potomcích, aby vedli 

život morální. Z psychologického hlediska je pro nepominutelného dědice velice 

náročné opustit prostředí, které nemá pevné základy v morálním světě a zároveň 

nenásledovat nemorální život svého předka. Příkladem může být, že zůstavitel byl 

drogově závislý nebo dlouhodobě neplatil výživné na svého potomka. 

V konečném důsledku by takový zůstavitel mohl jen stěží vydědit potenciálního 

nepominutelného dědice.117 Vydědění lze tedy tam, kde trvale nezřízený život 

nevyplýval a nebyl důsledkem chování zůstavitele.118 To potvrzuje i rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, které říká, že „Dovolací soud proto již dříve dospěl rovněž  

k závěru, že vydědění ve smyslu ustanovení § 469a odst. 1 písm. d) obč. zák. 

 
115 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 15. 
116 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2010. Dostupný 

z http://www.nsoud.cz/. 
117 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 15. 
118 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 3. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2547/2016. Dostupný 

z http://www.nsoud.cz/. 
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přichází v úvahu jen tam, kde vedení nezřízeného života potomkem není 

bezprostředním a hlavním důsledkem nedostatečného uspokojení důležitých 

psychických či fyzických potřeb potomka v jeho dětském či mladistvém věku, 

případně zcela chybějícího či disharmonického rodinného zázemí, na němž se 

zůstavitel sám podílel.“119 Nelze tedy než souhlasit s tím, že pokud byla situace 

taková, že zůstavitel sám vedl nezřízený život, nemůže být o vydědění na základě 

tohoto důvodu řeč. 

Rozhodnutím Nejvyššího soudu bylo potvrzeno, že judikatura minulé 

právní úpravy OZ 64, a týkající se důvodu rozváděném v této kapitole, by měla 

být nadále používána. „Namístě je podotknout, že důvod vydědění uvedený v  

§ 469a odst. 1 písm. d) obč. zák. je shodný i s důvodem uvedeným v § 1646 odst. 1 

písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto lze říci, že výklad  

i posuzování důvodnosti a intenzity naplňující pojem nezřízený život by se s novou 

právní úpravou v budoucnu neměly měnit.“120 Judikatura pomáhá osvětlit výklad 

důvodu. 

3.2.5  Vydědění nezpůsobilého dědice 

Zůstavitel může nově vydědit dědicky nezpůsobilého potomka, který je 

z dědického práva vyloučen, a to na základě § 1647 odst. 2 OZ. Může tedy  

v prohlášení o vydědění uvést, že vyděďuje svého potomka z důvodů nebo jednání 

uvedených v § 1481 OZ.121  

Abychom dokázali správně tento důvod vyložit, je třeba nejprve vysvětlit, 

kdo oním nezpůsobilým dědicem je a co je dědická nezpůsobilost, tedy incapitas. 

Dědická způsobilost je základní podmínkou, aby došlo k dědické sukcesi. Pokud 

se potenciální dědic dopustí provinění, která jsou vymezena zákonem, a to vůči 

zůstaviteli, jeho blízkým osobám nebo vůči jeho poslední vůli, stává se dědicky 

 
119 Rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3213/2012. Dostupný 

z http://www.nsoud.cz/. 
120 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 3. 6. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2547/2016. Dostupný 

http://kraken.slv.cz/. 
121 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 376. 
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nezpůsobilým. Pokud se ale jedná o nepominutelného dědice, ten ztrácí jak 

dědické právo, tak právo na povinný díl. Tento institut je v právu zaveden proto, 

aby nikdo pro své nepoctivé, nemravné a nemorální jednání nemohl těžit, a proto 

jsou z dědění vyloučeny osoby, které jednají právě takto.122  

Dědická nezpůsobilost je uvedena v § 1481 OZ a ten uvádí, že „Z dědického 

práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti 

zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti 

zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle 

donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho 

poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu 

zůstavitel tento čin výslovně prominul.“123 Z toho vyplývá, že pokud zůstavitel 

výslovně nepromine toto nehodné jednání dědice, dědic nemůže nabýt dědické 

způsobilosti.  

Jak se od sebe dědická nezpůsobilost a vydědění liší? I přes to, že se tyto 

dva instituty mohou jevit jako velice obdobné, při hlubším zkoumání nalezneme 

několik rozdílů. Prvním z nich je, že dědická nezpůsobilost připadá na jakéhokoliv 

dědice, včetně nepominutelného, kdežto vydědění se týká pouze nepominutelného 

dědice. Dalším rozdílem je, aby vydědění bylo platné, musí nastat aktivní právní 

jednání ze strany zůstavitele. Rozdílné je také to, že vydědění nemůže být zrušeno 

samotným prominutím, jako tomu je u dědické nezpůsobilosti. Je potřeba, aby byla 

listina o vydědění buď zničena, nebo je potřeba ji výslovně odvolat. Dále pak je 

třeba zmínit souvislost s potomky dědiců či nepominutelných dědiců. Vydědění se 

v určitých případech může vztahovat i na potomky vyděděného, což uvádí  

§ 1646 odst. 3 OZ. Tato situace je u dědické nezpůsobilosti vyloučena, není tedy 

možné zamezit ze strany zůstavitele, aby potomci vyloučeného dědice nastoupili 

do práv a povinností jejich předka a sami se stali dědici. Posledním rozdílem je, že 

u vydědění může dojít k pouhému zkrácení povinného dílu, oproti tomu u dědické 

 
122 TALANDOVÁ Iveta. Vydědění dědicky nezpůsobilého potomka. Dostupné z Ad Notam, 2019, s. 4. 
123 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1481. 
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nezpůsobilosti nastává ztráta veškerých dědických nároků, tedy i povinného 

dílu.124  

Nyní k samotnému důvodu vydědění pro dědickou nezpůsobilost. Jedná se 

o případ, kdy důvody zakládající dědickou nezpůsobilost jsou důvodem  

k vydědění. Obecně jsou důvody dědické nezpůsobilosti čtyři, a to spáchání činu, 

který má povahu úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, spáchání 

zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, domácí násilí vůči 

manželu zůstavitele a posledním je zbavení rodičovské zodpovědnosti rodiče 

zůstavitele.125 Pouze první dva z nich je možné použít v souvislosti s vyděděním 

nepominutelného dědice. Druhé dva případy totiž naplňují znaky, které se týkají 

osob, jež nejsou potomky zůstavitele, nemohou se tedy takového jednání dopustit. 

Těmito osobami jsou manžel, registrovaný partner nebo rodič zůstavitele.126 

Prvním z důvodů je čin, který má povahu úmyslného trestného činu vůči 

zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu, popřípadě registrovanému 

partneru. I když se může jevit, že tento důvod je velice podobný důvodu 

vymezenému v § 1646 odst. 1 písm. c) OZ, není tomu tak. Odlišují se tím, že je 

přesně vymezen okruh osob, vůči kterým může být trestný čin spáchán, což 

v ustanovení § 1646 odst. 1 písm. c) OZ vymezeno není. Důvodem explicitního 

vymezení osob je, že zůstavitel má k těmto osobám pravděpodobně velice úzký 

rodinný vztah, tedy pokud je pácháno zlo jim, dotýká se to i zůstavitele samotného. 

Druhým rozdílem oproti § 1646 odst. 1 písm. c) OZ je, že vymezení činu povahy 

úmyslného trestného činu pod sebe může podřadit velmi široký okruh jednání. 

V tomto případě se jedná o takové činy, které jsou v trestním zákoníku vymezeny 

jako úmyslné přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny. Dalšími budou například 

i trestné činy, které byly spáchány mladistvými dle zákona č. 218/2003 Sb.,  

o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže 

 a o změně některých zákonů (ZSVM).127 

 
124 TALANDOVÁ Iveta. Vydědění dědicky nezpůsobilého potomka. Dostupné z Ad Notam, 2019, s. 4. 
125 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 37. 
126 Srov. ust. § 1481, § 1482 a § 1646 odst. 2. OZ. 
127 TALANDOVÁ Iveta. Vydědění dědicky nezpůsobilého potomka. Dostupné z Ad Notam, 2019, s. 4. 
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Druhým důvodem je zavrženíhodné jednání vůči poslední vůli zůstavitele, 

zejména pak to, že osoba zůstavitele donutila k projevu poslední vůle, popřípadě 

jej k tomu lstivě svedla. Dále pak tuto vůli překazila, projevenou vůli zatajila, 

zfalšovala, podvrhla nebo úmyslně zničila.128 Z dikce ustanovení vyplývá, že výčet 

jednotlivých případů je demonstrativní, protože mohou nastat i jiné situace, kdy 

osoba jedná vůči poslední vůli zůstavitele zavrženíhodně. To, že zákon uvádí 

poslední vůli, vyjadřuje, že se nemusí jednat pouze o závěť, dědickou smlouvu 

nebo dovětek, mohlo by se jednat i o jiné listiny, které souvisí s poslední vůlí 

zůstavitele, což mohou být například manželská smlouva, prohlášení o vydědění, 

negativní závěť a další. Jednotícím znakem ale všech výše zmíněných případů tedy 

musí být jednání osoby, které je právem zakázané a které směřuje přímo proti 

poslední vůli zůstavitele.129 

Judikatura týkající se dědické nezpůsobilosti v rozsudku Nejvyššího soudu 

uvádí, že „Dědická nezpůsobilost nastává ze zákona (ex lege), soud (soudní 

komisař) k ní přihlíží z úřední povinnosti. Nezpůsobilý dědic nedědí, hledí se na 

něho, jako by se nedožil smrti zůstavitele.“130  

Závěrem, pokud v praxi zůstavitel využije tento důvod k vydědění, nepřeje 

si, aby měl jeho nepominutelný dědic právo na povinný díl. Zároveň tím potvrzuje, 

že jednání, které založilo dědickou nezpůsobilost, výslovně neprominul.131 

Zůstavitel ve své podstatě upozorňuje na provinění, které by v rámci následného 

dědického řízení nemusely vyjít najevo. V poslední řadě, jak bylo zmíněno výše, 

se tento důvod vydědění dotýká i nároků potomků nepominutelného dědice. 

Ačkoliv se tento důvod může jevit nadbytečný, na základě bližšího prozkoumání 

a zhodnocení je tento názor nesprávný. V praxi je ale velmi ojedinělý a nevyužívá 

se v takové míře jako ostatní důvody. 

 
128 Srov. ust. § 1481 OZ. 
129 TALANDOVÁ Iveta. Vydědění dědicky nezpůsobilého potomka. Dostupné z Ad Notam, 2019, s. 4. 
130 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, ze dne 19. 06. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3842/2011. Dostupný z 

http://www.nsoud.cz/. 
131 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 40. 
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3.2.6  Vydědění zadluženého a marnotratného dědice 

Posledním důvodem vydědění je dle § 1647 OZ situace, kdy „Zůstavitel 

může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak 

marnotratně, že je tu obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit 

to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto 

nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.“132 Tento 

důvod se oproti předchozím důvodům zásadně liší tím, že jej nelze vztáhnout na 

potomky vyděděného nepominutelného dědice a nemá mít sankční povahu. 

Z dikce ustanovení plyne, že si zůstavitel nepřeje, aby jeho potomek dědil proto, 

že je zde obava, že se pro potomky marnotratného nepominutelného dědice 

nezachová povinný díl. Nebyl by zachován účel dědění, a to zachování hodnot 

v budoucnosti. Latinsky je tento důvod vyjádřen jako exheredatio bona mente 

facta.133  

Abychom mohli ustanovení plně porozumět, je potřeba vysvětlit pojmy 

marnotratnost a zadluženost. Marnotratný dědic je osoba, u níž se nepředpokládá, 

že měla možnost utratit jmění, které má vysokou hodnotu. U takové osoby postačí, 

že se chová způsobem, že není pochybu o tom, že marnotratnou povahu má.134 

Tato skutečnost bude ale posuzována v každém případě individuálně na základě 

určitých kritérií, jako jsou potomkův výdělek, jiné příjmy a výdaje. Nelze říci, že 

osoba, jejíž jmění je velmi vysoké a zároveň jsou vysoké i její výdaje, bude moci 

být posuzována za marnotratnou, protože poměr těchto příjmů a výdajů se bude 

minimálně rovnat. Naopak osoba, respektive potenciální nepominutelný dědic, 

jehož příjmy jsou nízké, ale výdaje velmi vysoké, za marnotratnou posuzována 

bude. Jedná se například o osoby, které žijí luxusním životem, ale jejich finance 

s tím nekorespondují, nebo může jít o bezhlavé utrácení peněz, či investování do 

 
132 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1647. 
133 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 268. 
134 Srov. rozhodnutí vídeňského Nejvyššího soudu ve Sbírce soudních rozhodnutí Gl.U., č. 12.990. 
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hazardních her. Obecně budeme muset marnotratnost posuzovat spíše ze 

subjektivního hlediska.135  

U zadlužení zákon nevyžaduje určitou konkrétní výši dluhu, je zde ale 

předpoklad, že se jedná o zadlužení, které má větší rozsah. Důležitým bodem je to, 

jakým způsobem může zadlužení vzniknout. Představme si osobu, která se 

zadlužuje z důvodu rizikového podnikání, trestné činnosti, popřípadě dopřáváním 

si materiálních věcí, na které jednoduše nemá finance. Druhým příkladem může 

být situace, kdy je osoba zadlužená hypotékou, kterou řádně splácí. Zákon neřeší, 

ve které z těchto situací nemůže být o vydědění řeč. Pouze určuje, že zadlužení 

z objektivního hlediska existuje. Bude tedy záležet na budoucí praxi, zda samotné 

zadlužení bude již důvodem pro zůstavitele, či nikoli. S tím souvisí i fakt, že 

v dnešní době je zadlužena druhým z příkladů převážná část populace, proto je 

důležité, aby tento důvod vydědění nebyl zneužíván a podporován.136 Domnívám 

se, že i v případě zadlužení je třeba každý případ posuzovat jednotlivě a pokud je 

nepominutelný dědic nezodpovědný a zadlužuje se svým rizikovým chováním, 

důvod k vydědění by to zakládat mělo. V tomto případě posuzujeme objektivní 

fakt zadlužení nepominutelného dědice. Osobně se přikláním k názoru, že situace 

uvedené v druhém případě by pro vydědění relevantní být neměly. Samozřejmě 

s vědomím toho, že potomek řádně a včas svoji hypotéku splácí a nezadlužuje se 

u dalších subjektů, i když ví, že na vyrovnání dluhu nebude mít finance.  

Jak bylo nastíněno výše, ukazatelem je i objektivní obava, aby se pro 

potomky nepominutelného dědice zachoval povinný díl. Ze samotného ustanovení 

vyplývá, že z teoretického hlediska bude třeba, aby zůstavitel vykonal ještě další 

právní jednání, kterým povinný díl odkáže potomkům nepominutelného dědice,  

a to buď závětí, nebo dovětkem ve formě odkazu. Prakticky budou obě právní 

jednání učiněna v jedné listině.137 Z této věty plyne další podmínka, že povinný 

 
135 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 380. 
136 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 380. 
137 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 269. 
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díl, který by připadal vyděděnému potomku zůstavitele, musí být v celém rozsahu 

zanechán potomkům tohoto vyděděného nepominutelného dědice. Pokud by 

ovšem zůstavitel výslovně uvedl pouze některé z potomků svého potomka a ostatní 

by opominul, ať už z důvodu, že by o těchto potomcích nevěděl, nebo je opominul 

vědomě, byla by otázka, jak tuto kolizi rozhodnout. Dle Roučka a Sedláčka138 

pokud by taková situace nastala, může nepominutelný dědic požádat o tu část, 

která nepřipadla jeho potomkům. Takový výklad jde ale proti myšlence, že si 

zůstavitel nepřál, aby povinný díl nepominutelnému dědici připadl. Proto se jeví 

vhodnější výklad ten, který říká, že by v takové situaci mělo být postupováno 

obdobně jako v § 1651 OZ a § 1652 OZ, a to tak, že potomku tento povinný díl 

z povinného dílu vyděděného náleží. Předpokládá se, že by jej měli vyplatit 

potomci vyděděného.139   

Mohla by nastat situace, kdy by zůstavitel potomkům vyděděného povinný 

díl explicitně nezanechal. Z ustanovení § 1635 odst. 2 OZ vyplývá, že by potomci 

vyděděného právo na povinný díl vymáhat mohli a mohli by jej uplatnit i přes to, 

že zůstavitel výslovně toto právo potomkům vyděděného nepřiznal. Musíme také 

uvážit § 1650 OZ, který říká, že pokud je nepominutelný dědic vyděděn neplatně, 

může se domáhat svého práva na povinný díl.140 Ustanovení o samotném vydědění 

z důvodu zadluženého a marnotratného dědice podmiňuje to, aby zůstavitel 

zůstavil povinný díl potomkům, z čehož vyplývá, že pokud by zůstavitel takto 

nejednal, nemohlo by se jednat o platné vydědění. Důsledkem by mělo být, že 

výklad by se v takovém případě klonil k názoru, že nepominutelný dědic by měl 

mít právo na povinný díl právě proto, že samotné vydědění by bylo neplatné.141 

 
138 ROUČEK, František. Čeho jest třeba k vydědění po právu. In ROUČEK, František, SEDLÁČEK, 

Jaromír a kruh spolupracovníků. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§ 531 až § 858). Praha: Codex 

Bohemia, 1998, s. 442. 
139 ROUČEK, František. Čeho jest třeba k vydědění po právu. In ROUČEK, František, SEDLÁČEK, 

Jaromír a kruh spolupracovníků. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§ 531 až § 858). Praha: Codex 

Bohemia, 1998, s. 442.  
140 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 380. 
141 Srov. tamtéž. 
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Obdobně by se řešila i situace, kdy by vyděděný svoje potomky neměl. 

Nebylo by tedy možné podmínku splnit a pokud by zde nebyl jiný důvod 

k vydědění, nepominutelný dědic zůstavitele by právo na povinný díl měl.142 Tyto 

případy jsou řešeny obšírněji v kapitole týkající se neplatnosti vydědění. Vydědění 

z tohoto exheredačního důvodu může být i podmíněné. Jedná se o situaci, kdy 

nepominutelný dědic sice není zadlužen v takovém rozsahu, aby dosáhlo velké 

intenzity, ale je evidentní, že chování nepominutelného dědice k tomu směřuje. 

Zda k tomu opravdu dojde, bude záviset na pozdějším posouzení poměrů v době 

smrti zůstavitele.143 

Tento důvod vydědění je také posledním z důvodů vydědění. Domnívám 

se, že zákonodárce dobře zhodnotil a zakotvil všechny důvody. Problém spatřuji 

v tom, že některá z ustanovení obsahují pojmy, které jsou abstraktní a jejich výklad 

je na základě toho komplikovanější. V těchto případech je třeba zaměřit se na 

judikaturu, která velmi kvalitně důvody a jednotlivé problémy v nich zkoumá  

a hodnotí. U některých z důvodů používáme i judikaturu předchozí právní úpravy, 

ostatní budou rozsáhleji zkoumány až v budoucnu. Důvodem samozřejmě je, že 

některé důvody nová právní úprava zásadně změnila a judikatura se na ně aplikovat 

nemůže. 

3.3  Negativní závěť 

Domnívám se, že je v rámci této kapitoly třeba zmínit i negativní závěť, 

jejíž název jí dala teorie. Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, pokud 

zůstavitel zbaví nepominutelného dědice práva na povinný díl, vydědí jej, pokud 

si ale zůstavitel nepřeje, aby dědila jiná konkrétní osoba, může pořídit negativní 

závěť. Její podstatou je prohlášení, kdy zůstavitel zastává stanovisko, že si nepřeje, 

aby určitý dědic dědil. Toto prohlášení nemá žádnou právní podobu, ale pro 

 
142 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 269. 
143 ŠEŠINA, Martin, Ladislav MUZIKÁŘ a Petr DOBIÁŠ. Dědické právo: kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního: praktická příručka. Praha: Leges, 2019, s. 269. 



 

47 

 

negativní závěť platí stejná pravidla jako pro vydědění.144 Jedna z definic zní tak, 

že „Zákon předpokládá, že (i) zůstavitel způsobem, jakým se pořizuje závěť, (ii) 

prohlásí o některém z dědiců, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, (iii)  

a nejde při tom o dědice nepominutelného, že (iv) pozůstalosti nenabude.“145 

Zásadní je, že v negativní závěti zůstavitel vylučuje z dědění dědice ze 

zákonné dědické posloupnosti, ale takto nemůže vyloučit dědice nepominutelného. 

Důsledkem tohoto právního jednání je, že zůstavitel vyloučí z dědického práva 

kohokoli, kdo by byl potenciálním dědicem a kdo není nepominutelným dědicem. 

Dalším rozdílem oproti vydědění je, že zůstavitel nemusí uvádět žádný důvod, na 

základě kterého tohoto potenciálního dědice vyloučí z dědického práva. Zároveň 

není potřeba po smrti zůstavitele provádět jakékoli dokazování. I kdyby dědic 

popíral důvod, ze kterého byl vyděděn, nemělo by to žádnou relevanci. Tím, že 

zůstavitel některého z dědiců vyloučí, zároveň vymezuje okruh dědiců, kteří dědit 

budou.146 I v tomto případě je negativní závěť vnímána jako trest dědicům, kteří 

se za života zůstavitele vůči němu nechovali se ctí. Zůstavitel může negativní 

závěť pořídit v jakékoli formě, kterou se pořizuje závěť. Jedinou obranou dědicovi 

může býti to, že namítne pravost a platnost této negativní závěti.147 

3.4  Neplatné vydědění 

Primárně se o neplatnost vydědění bude jednat v situacích, kdy nejsou 

z právního hlediska splněny základní podmínky pro vydědění, ať už obsahové, či 

formální. Zůstavitel například jednal v omylu, prohlášení o vydědění nebylo 

napsáno vlastní rukou, popřípadě bylo pouze podepsáno, ale nebyli přítomni 

svědci a podobně. Nebo v případech, kdy zůstavitel v době pořizování prohlášení 

o vydědění nebyl k takovému právnímu jednání způsobilý.  

 
144 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 4. Díl 

čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 138. 
145 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 18. 
146 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s 18. 
147 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 392. 
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§ 1650 OZ říká, že „Nepominutelný dědic vyděděný neplatně má právo na 

povinný díl; byl-li zkrácen na čisté hodnotě povinného dílu, má právo na jeho 

doplnění.“148 V. Bednář149 ale zmiňuje, že dikce tohoto ustanovení je sice na první 

pohled jasná, ale způsobuje v některých případech problémy a neshody v rámci 

výkladu jednotlivými autory, a to v případě, kdy se zůstavitel spoléhá na intestátní 

posloupnost. Pořízení pro případ smrti nepořídí a vydědí pouze svého potomka. 

Otázkou by pak mohlo být, jaké je postavení nepominutelného dědice a jeho 

případného neplatného vydědění.150  

Jako u všech právních jednání může nastat situace, kdy vydědění nebude 

platné. V takovém případě se bude postupovat dle obecných pravidel, které se 

týkají náležitostí právního jednání a zvláštních pravidel o náležitostech závěti. 

Důvodem zakládajícím neplatnost by mohlo být to, že vyděděný nepominutelný 

dědic nenaplnil znaky uvedené v zákoně, tedy neexistoval zákonný důvod, na 

základě kterého jej mohl zůstavitel vydědit ani jiný důvod, kterým by mohl práva 

na povinný díl svého potomka zbavit. Pokud by k tomu došlo, vyděděný 

nepominutelný dědic má právo na povinný díl a může jej právoplatně uplatnit. 

Bude jej uplatňovat vůči dědicům, kteří budou povinni tento díl uhradit a poměrně 

jej nepominutelnému dědici vyplatit.151 

Jak je zmíněno výše, na základě zákonného znění § 1635 odst. 2 OZ by 

mohly vyvstat otázky, které by směřovaly k tomu, jak by byla řešena situace, když 

by zůstavitel nezanechal svým pořízením pro případ smrti potomkům vyděděného 

dědice povinný díl. S největší pravděpodobností by mohli uplatnit své právo na 

povinný díl. To proto, že na základě § 1635 odst. 2 OZ by dědili i přes to, že je 

zůstavitel opominul a jejich předek, tedy zůstavitelův potomek, nedědí. Protože je 

toto ustanovení podmíněno tím, že zůstavitel musí povinný díl zůstavit potomkům 

vyděděného nepominutelného dědice, vyplývá z toho, že by zřejmě vydědění bylo 

 
148 ZÁKON č. 89/2012 Sb., OZ. § 1650. 
149 BEDNÁŘ, Václav, Několik poznámek k vydědění. Dostupné na http://www.bulletin-advokacie.cz/. 
150 Tamtéž. 
151 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 4. Díl 

čtvrtý: Dědické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 138. 
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neplatné a sám vyděděný nepominutelný dědic, zůstavitelův potomek, by měl na 

povinný díl právo, a to podle § 1650 OZ.152  

Další otázkou by mohlo v souvislosti s § 1635 odst. 2 OZ být i to, jak by 

byla řešena situace, kdy by vyděděný nepominutelný dědic v době smrti 

zůstavitele potomky neměl. Opět je třeba zmínit, že výše uvedené ustanovení 

podmiňuje vydědění tím, aby povinný díl byl zanechán potomkům vyděděného. 

Pokud vyděděný potomky nemá, logicky z toho plyne, že právo na povinný díl 

zůstává jemu za předpokladu, že u něj nejsou shledány další důvody vydědění.153 

Ustanovení § 1650 OZ vykládáme vždy podle jeho smyslu a účelu tak, že 

neplatně vyděděný nepominutelný dědic má právo alespoň na jeho povinný díl.154 

Pokud dojde k neplatnému vydědění bez pořízení pro případ smrti, nepominutelný 

dědic zůstává dědicem v první zákonné dědické třídě dle § 1635 odst. 2 OZ a bude 

mít nárok na dědický podíl v plné výši. Pokud by tento případ nastal, neužilo by 

se § 1650 OZ, protože nepominutelný dědic by dostal podíl, který by byl vyšší než 

jeho povinný díl.155 

Stručně bych v této kapitole zmínila spory o vydědění, respektive o jejich 

platnost. U těchto sporů je velmi důležité určit, kdo je tím, kdo je aktivně 

legitimován k případnému podání žaloby, s čímž souvisí i důkazní břemeno, což 

bylo vysvětleno výše. Je zásadní, zda zůstavitel uvedl v prohlášení o vydědění 

zákonný důvod či nikoli. Tedy mohou nastat dvě situace. Pokud zůstavitel důvod 

uvede a vyděděný nepominutelný dědic s ním nesouhlasí, je na něm, aby prokázal, 

že tento důvod nenaplnil a že prohlášení o vydědění není platné. Důkazní břemeno 

leží na něm. Pokud ale zůstavitel důvod neuvedl, důkazní břemeno bude ležet na 

těch, kteří by dědili na místě vyděděného nepominutelného dědice. Bude se jednat 

především o dědice, ale i o odkazovníky.156 

 
152 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 383. 
153 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 384. 
154 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 384. 
155 BEDNÁŘ, Václav, Několik poznámek k vydědění. Dostupné na http://www.bulletin-advokacie.cz/. 
156 FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. Praha: ASPI, 2006, s. 355. 
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Závěrem je, že se neplatnost vydědění jeví na první pohled jako záležitost, 

která by v sobě neměla obsahovat problémy s výkladem, nicméně praxe  

a jednotliví odborníci v oboru dokazují, že i v na první pohled jasném ustanovení, 

může vyvstat mnoho otázek k zamyšlení a úvaze. 

3.5  Důsledky vydědění 

Z uvedených okolností je možné říci, že nepominutelný dědic má v zásadě 

dvě oprávnění. Prvním z nich je dědické právo jako takové a druhým je právo na 

povinný díl. Protože OZ říká, že vydědění je vyloučení nebo zkrácení z práva na 

povinný díl, mohlo by se v první pohled zdát, že nepominutelnému dědici, který 

by byl vyděděn, by mělo dědické právo zůstat. Pokud bychom takto ustanovení 

zákona týkající se vydědění vykládali, samotný smysl vydědění by odporoval 

výkladu. Je tedy třeba nevykládat toto ustanovení extenzivně, nýbrž restriktivně. 

Smyslem vydědění je sankce nepominutelného dědice za jeho chování a jednání či 

nejednání vůči zůstaviteli. Z toho plyne, že zůstavitel si přeje, aby vyděděný 

nepominutelný dědic nezískal nic z jím nabytého majetku, popřípadě menší část, 

než je zákonem stanovená jako minimum, což je povinný díl. Naprosto souhlasím 

s výklady M. Šešiny a J. Svobody, kteří říkají, že u vydědění je postih 

nepominutelného dědice nejen v právu na povinný díl, ale v dědickém právu 

vůbec.157  

Zajímavý pohled na toto téma uvedl O. Horák,158 který dává příklad, kdy 

zůstavitel zanechává prohlášení o vydědění potomka, nicméně žádnou závěť. Dle 

jeho názoru je § 1649 odst. 2 OZ výkladem a contrario negativní závěť, která 

vylučuje nepominutelného dědice z dědění, neplatná, a tedy v tomto případě by 

potomek dědil. Pokud by nastala zmíněná situace, bylo by řešení nastíněné výše 

 
157 SVOBODA, Jiří. § 1646 [Zákonné důvody]. In FIALA, Roman DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský 

zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015, s. 415. 
158 HORÁK, Ondřej. Postavení potomků vyděděného potomka. Ad Notam, č. 4, s. 7. 
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v rozporu s vůlí zůstavitele. Je tedy třeba posuzovat každý případ zvlášť  

a v souladu s principy dědického práva.159 

 
159 HORÁK, Ondřej. Postavení potomků vyděděného potomka. Ad Notam, č. 4, s. 7. 
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4 Vydědění v srbském právu 

Čtvrtá kapitola je věnována krátkému exkurzu do srbského práva a jak je 

v něm ukotveno vydědění. Protože srbské občanské právo není komplexně 

kodifikováno v jednotícím kodexu, jednotlivá odvětví občanského práva jsou 

upravena v různých zákonech. Obecně je v srbském právním řádu dědické právo 

vyjádřeno jako soubor právních norem, které se zabývají majetkoprávními vztahy 

po smrti fyzické osoby.160 Je upraveno v Zakon o nasledjivanju (ZON).161 Tento 

zákon obsahuje 239 článků a je rozdělen do šesti hlav. Najdeme zde úpravu celého 

dědického práva. Vydědění, tedy razbaštinjenje nužnih následníka, je upraveno 

v hlavě 2 díl 6.  

Abychom mohli do vydědění v srbském právním řádu proniknout, je 

potřeba zmínit, jak jsou vyjádřeny základní pojmy. Zásadním rozdílem oproti 

českému právnímu řádu je pojem nepominutelného dědice (nužni naslednik). Ten 

je v ZON čl. 39 definován tak, že nepominutelní dědicové jsou zůstavitelovi 

potomci, osvojenci a jejich potomci, manžel, rodiče, osvojitel, sourozenci, 

prarodiče a ostatní předci. Tedy nepominutelných dědiců je oproti OZ více. 

V srbském právu existuje i pojem povinného dílu (nužni deo), jenž je vyjádřen 

v ZON čl. 40 jako část pozůstalosti, se kterou zůstavitel nemůže disponovat  

a připadá nepominutelnému dědici. Je vnímán jako privilegium pro nejbližší členy 

rodiny, kvůli kterému zůstavitel musí omezit svoji testovací svobodu.162 Dalším 

zásadním rozdílem je to, že existují dva druhy vydědění. První z nich je isključenje 

nužnog následníka i zprava na nužni deo (exheredatio nota causa) a druhým je 

lišenje potomaka i zprava na nužni deo (exheredatio bona mente).163 

Samotné vydědění je z pohledu práva vnímáno tak, že je jím zkrácení 

nepominutelného dědice o povinný díl v zákonem předvídaných případech, a to na 

základě zůstavitelovi vůle, která je vyjádřena ve formě závěti. Z této definice 

 
160 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 17. 
161 Zákon o nasledjivanju („Sl. Glasnik RS“, 46/1995 i 101/2003 – US, 6/2015). 
162 Zákon o nasledjivanju („Sl. Glasnik RS“, 46/1995 i 101/2003 – US, 6/2015), čl. 39, 40. 
163 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 223. 
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plyne, že vydědění musí splňovat dvě podmínky. První z nich je naplnění 

některého ze zákonem předvídaných případů a druhou je, že vydědění musí mít 

formu závěti.164 Pokud by vydědění tyto dvě podmínky nenaplňovalo, bylo by 

absolutně neplatné. V závislosti na tom, o jaký konkrétní případ půjde a kdo jej 

z nepominutelných dědiců naplní, se bude odvozovat to, o jaký typ vydědění 

půjde.165  

V srbském právním řádu existují dva typy vydědění. Prvním je isključenje 

u zprava na nužni deo. Definován je tak, že jde o zůstavitelovo zkrácení práva na 

povinný díl nepominutelného dědice ve formě závěti, který jednal v rozporu se 

zákonnými nebo morálními povinnostmi vůči zůstaviteli.166 Aby bylo vydědění 

platné, musí být splněny dvě podmínky. Existence zákonem předvídaného důvodu 

a zůstavitelova vůle vydědit (animus exheredandi). Vydědění samo o sobě může 

být úplné nebo částečné.  

Zákon uvádí tyto důvody:  

- nepominutelný dědic se chová vůči zůstaviteli urážlivě a hrubě,  

- spáchal vůči zůstaviteli, jeho potomku, osvojenci, manželu nebo rodiči 

úmyslný trestný čin,  

- anebo pokud se oddal nečestnému životu a životu, kdy nemá zájem 

pracovat i přes to, že jej nic v práci neomezuje, tedy obdoba nezřízeného 

života.167  

Pokud je naplněn některý z důvodů, soud musí zjistit, zda je tento důvod 

naplněn z objektivního i subjektivního hlediska. Objektivní hledisko spatřujeme 

v samotném porušení konkrétní zákonné nebo morální povinnosti, například 

nepominutelný dědic se chová dlouhodobě neuctivě vůči zůstaviteli nebo vůči 

němu neprojevuje žádný zájem, nicméně samotné objektivní hledisko nestačí. Je 

třeba zohlednit, zda sám zůstavitel nezavdal příčinu k tomu, aby se nepominutelný 

dědic choval vůči němu tímto způsobem, například nepominutelný dědic 

 
164 Pravo na nužni deo. Dostupné na www.paragraf.rs/100pitanja/nasledjivanje/pravo_na_nuzni_deo. 
165 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 224. 
166 Zákon o nasledjivanju („Sl. Glasnik RS“, 46/1995 i 101/2003 – US, 6/2015), čl. 61 (1). 
167 Zákon o nasledjivanju („Sl. Glasnik RS“, 46/1995 i 101/2003 – US, 6/2015), čl. 61 (1). 
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neprojevuje vůči zůstaviteli žádný zájem, protože jej zůstavitel neprojevoval 

taktéž.168 Dalším příkladem může být situace, kdy sestra zůstavitele, tedy 

nepominutelný dědic, nenavštěvuje a nezajímá se o svého těžce nemocného bratra. 

Toto chování zakládá určité porušení morální povinnosti. Bratr tedy může svoji 

sestru vydědit. Nicméně pokud bratr celý život svoji sestru týral, a z toho důvodu 

se s ním jeho sestra nechce stýkat, chování jeho sestry nemůžeme vnímat 

z pohledu srbského práva jako nedodržování morální povinnosti vůči svému 

bratrovi. Bratrovo vydědění bude neplatné.169  

Animus exheredandi, tedy zůstavitelova vůle, musí být vyjádřena tak, aby 

byla jasná a nebylo o ní pochyby. Zůstavitel chce svého nepominutelného dědice 

vydědit. Může jej vydědit obdobně jako v českém právu výslovně, nebo mlčky. 

Aby bylo vydědění platné, není potřeba, aby v závěti byl uveden důvod vydědění. 

Od toho se bude odvíjet, na komu bude ležet důkazní břemeno při prokazování 

důvodu vydědění. Zákon výslovně uvádí, že vydědění musí být učiněno způsobem, 

který je jasný a není o něm pochyby, nicméně je žádoucí, aby důvod zůstavitel 

uvedl.170 

V souvislosti s důvody je zásadní odlišovat četnost a opakování naplnění 

konkrétního exheredačního důvodu. Jsou důvody, u kterých k jejich naplnění 

nepostačí pouze jeden akt jednání nepominutelného dědice vůči zůstaviteli, nýbrž 

je třeba, aby měly trvalejší charakter. Je to například důvod oddávání se 

nečestnému a nepracujícímu životu. K naplnění tohoto důvodu nepostačí, aby 

nepominutelný dědic jednou nešel do své práce. Je potřeba, aby práci 

nenavštěvoval soustavně. Oproti tomu důvod, kdy se nepominutelný dědic dopustí 

úmyslného trestného činu, postačí, když k takovému jednání dojde pouze 

jednou.171 Je zásadní, aby důvod vydědění byl přítomen v čase zůstavitelovy 

smrti.172 

 
168 Razbaštinjenje nužnih naslednika. Dostupné na www.pravniportal.com/razbastinjenje-nuznih-

naslednika. 
169 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 225. 
170 Zákon o nasledjivanju („Sl. Glasnik RS“, 46/1995 i 101/2003 – US, 6/2015), čl. 62 (2). 
171 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 228. 
172 Zákon o nasledjivanju („Sl. Glasnik RS“, 46/1995 i 101/2003 – US, 6/2015), čl. 62 (3). 
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Důsledek vydědění pro nepominutelného dědice, který byl zcela vyděděn, 

je takový, že nemá nárok na povinný díl, na který by měl ze zákona právo. Platí 

fikce, že na nepominutelného dědice je v souvislosti s ostatními nepominutelnými 

dědici pohlíženo tak, jako by umřel před smrtí zůstavitele. Pokud se jedná  

o vydědění částečné, nepominutelnému dědici připadne alespoň poměrná část 

z povinného dílu.173 

Dle srbského právního řádu existuje i druhý typ vydědění, a to lišenje 

potomaka iz prava na nužni deo. Je to právo zůstavitele zkrátit nepominutelného 

dědice v jeho právu na povinný díl, pokud je tento nepominutelný dědic 

marnotratný nebo předlužený. Říká se mu jinými slovy i razbaštinjenje u dobroj 

nameri, také exheredatio bona mente. Je to proto, že tento důvod směřuje 

především k ochraně potomků zůstavitelova nepominutelného dědice a cílem je 

zabezpečit existenci těchto potomků. Pokud je nepominutelný dědic marnotratný 

a zadlužuje se, jeho potomci se mohou ocitnout v situaci sociální a existenční 

krize. Předpokládá se, že nepominutelný dědic by zděděná aktiva využil k dalšímu 

marnotratnému chování a zadlužoval by se dál. Z toho důvodu zákonodárce 

omezuje právo na povinný díl a dává zůstaviteli možnost svého potomka 

vydědit.174 Tento důvod vydědění se velice podobá důvodu uvedenému v § 1647 

OZ. Aby bylo vydědění platné, musí být splněny dvě podmínky. První je naplnění 

samotného důvodu a druhou je opět animus exheredandi. Zásadním rozdílem 

oproti prvnímu typu vydědění je to, že okruh osob, které mohou být vyděděny, 

jsou pouze potomci zůstavitele. Tímto způsobem je možné vydědit pouze 

zůstavitelovy potomky. Ostatní osoby uvedené výše, které jsou považovány za 

nepominutelné dědice, takto vyděděny být nemohou.  

Zůstavitel může svého potomka vydědit částečně, nebo zcela. Zákon uvádí 

jako další podmínku to, že vyděděný nepominutelný dědic musí mít v čase smrti 

zůstavitele nezletilého potomka, popřípadě zletilého potomka, který se o sebe 

nemůže sám postarat, a není-li jich, tak jejich další potomky.175 Obdobně jako 

 
173 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 229. 
174 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 230. 
175 Zákon o nasledjivanju („Sl. Glasnik RS“, 46/1995 i 101/2003 – US, 6/2015), čl. 65 (1). 
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v NOZ je zůstavitel povinen díl, který by náležel nepominutelnému dědici, zůstavit 

jeho potomkům. 

Je třeba vzít v potaz okamžik smrti zůstavitele. Může nastat situace, kdy 

nepominutelný dědic vedl marnotratný život a byl zadlužen. Pokud ale do 

zůstavitelovy smrti svoje dluhy vyrovnal a tímto životním stylem již nežije, 

nemůže být vyděděn a případné vydědění by pozbylo platnosti. 

Forma tohoto typu vydědění musí být stejná jako v prvním případě, tedy ve 

formě, jakou se pořizuje závěť. Stejné platí i u případného sporu a toho, na kom 

by leželo břemeno důkazu.176 

Oproti vydědění existuje v srbském právu ještě pojem nedostojnost za 

nasledjivanje. Je definován tak, že osoba je vyloučena z dědického práva na 

základě toho, že naplnila určitý zákonem předvídaný důvod. Touto osobou může 

být každý. Jedná se o civilněprávní potrestání osoby, která naplní některý z důvodů 

uvedených v zákoně. Oproti vydědění zde ale nebude potřeba vůle zůstavitele. 

V tomto případě soud jedná ex lege a konkrétní osobu z dědického práva vyloučí, 

aniž by k tomu bylo potřeba zůstavitelovi vůle.177 Tento institut odpovídá 

v českém právním řádu dědické nezpůsobilosti. Situaci je možné zvrátit pouze 

výslovným prominutím. 

Na základě uvedených informací je třeba vnímat v srbském právu, narozdíl 

od českého práva, to, kdo je definován jako nepominutelný dědic, jaký důvod byl 

naplněn a rozdíl mezi oběma typy vydědění. Nicméně z hlediska pohledu na 

jednotlivé důvody vydědění můžeme shledat, že český právní řád a srbský právní 

řád se navzájem příliš neodlišují. U obou nalezneme shodné prvky. Samotný 

institut vydědění je vnímán stejně jako v českém právu, a to jako určitý druh 

sankce nepominutelného dědice. Osobně mě překvapilo především to, jak rozdílně 

je v srbském právu definován nepominutelný dědic. Mimochodem, dědické právo 

je v Srbsku jedním z nejkomplikovanějších odvětví. 

 
176 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 231. 
177 ĐURĐEVIĆ, Dejan. Institucije naslednog prava. JP Službeni glasnik, 2011, s. 66. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit právní úpravu institutů vydědění a 

pořizovací nezpůsobilosti, potažmo způsobilosti, a především o nich podat ucelený 

výklad. Dále pak vyložit vydědění ve světle pořizovací způsobilosti. Byl v ní 

kladen důraz na celkový rozbor institutu vydědění, primárně tedy, čím tento 

institut je a v jakých případech je možno jej využít. V podkapitolách byly hlouběji 

rozebrány jednotlivé důvody vydědění, jaké jsou důsledky, kdy může být vydědění 

neplatné a co je negativní závěť. Část práce byla věnována zamyšlení se nad 

sporem, který institut vydědění reflektuje. Jedná se o kolizi zásady pořizovací 

svobody zůstavitele a práva nepominutelného dědice na povinný díl. Závěr práce 

byl věnován institutu vydědění v srbském právním řádu a jeho porovnání s českým 

právním řádem. 

Pořizovací nezpůsobilost je institut, který na základě mých poznatků 

zjištěných při psaní diplomové práce, mohl být zákonodárcem zakotven 

jednodušším způsobem, aby nedocházelo ke sporům při interpretaci. Primárně by 

mé doporučení směřovalo k tomu, aby byla užita terminologie pouze stávajícího 

OZ. Zároveň by, dle mého názoru, pozitivní formulace vedla k jasnějšímu 

výkladu. 

Institut vydědění je v právním řádu zakotven kvalitně. Spor mezi zásadou 

pořizovací svobody zůstavitele a práva nepominutelného dědice na povinný díl 

vnímám tak, že zákonodárce je správným způsobem nakloněn zůstaviteli a dává 

přednost zůstavitelově pořizovací svobodě před právem nepominutelného dědice 

na povinný díl. Jednotlivé důvody jsou v zákoně z mého pohledu uvedeny 

systematicky. Problém vidím v některých pojmech, které jsou vyjádřeny 

abstraktně a je potřeba judikatury soudů, aby byly vyloženy uceleně. 

Na základě průzkumu veškerých poznatků, které jsem v průběhu psaní 

práce získala, vnímám možnost ke zlepšení v tom, že v ustanoveních, která se 

týkají vydědění, mohl být zákonodárcem včleněn paragraf, který by explicitně 
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vyjadřoval, kdo může být onou osobou, která vyděďuje a která pořizuje prohlášení 

o vydědění. Domnívám se, že by jasnější znění bylo vnímáno pozitivně.  

Problematika výše uvedených institutů je z pohledu dědického práva 

v dnešní době aktuálním tématem. Osobně se domnívám, že na vydědění musíme 

pohlížet, mimo jiné, tak, abychom si uvědomili jeho důsledek. Tím nejzávažnějším 

důsledkem vydědění je samotná jeho podstata, a to sankce. Je velmi smutné, že 

vztahy v rodině musí být pochroumané natolik, aby k samotnému vydědění došlo. 

Myslím si, že je z pohledu zůstavitele z psychologického hlediska nesnadné 

vnímat tento institut pouze jako trest. Domnívám se, že zůstavitelé ve většině 

případů musí být velmi zklamaní tím, kam až vztah s nepominutelným dědicem 

dospěl a že pro ně musí být tato skutečnost náročná k přijetí. Víra v to, že se vztah 

zlepší, do poslední chvíle přetrvá. Ale ta, bohužel, v některých případech nebude 

nikdy naplněna a zůstavitel bude odkázán k tomu, aby svého potomka vydědil. 
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Pořizovací způsobilost a vydědění 

Abstrakt 

Vydědění je institutem dědického práva, který dává možnost zůstaviteli, 

aby nepominutelnému dědici nezanechal povinný díl, na který má ze zákona nárok, 

popřípadě jej v tomto povinném díle zkrátil. Takto může zůstavitel jednat pouze 

za předpokladu, že jsou naplněny zákonem stanovené podmínky vydědění. 

Zákonodárce ovšem explicitně neuvádí, kdo je k tomuto jednostrannému 

právnímu jednání způsobilý. Tuto skutečnost dovozujeme logicky. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit a uceleně vyložit institut vydědění 

a dát jej do souvislosti s pořizovací způsobilostí. Zároveň poukázat na 

problematiku zákonného vymezení institutu pořizovací nezpůsobilosti a zhodnotit, 

zda mohla být pořizovací způsobilost k vydědění v zákoně vymezena jiným 

způsobem. Stěžejní problematikou práce je institut vydědění, jeho celkový rozbor 

a demonstrace na příkladech z judikatury. 

Diplomová práce je systematicky rozdělena do čtyř kapitol, které jsou 

následně dále členěny do podkapitol. 

První kapitola stručně a věcně vysvětluje základní pojmy dědického práva, 

které jsou v souvislosti s vyděděním používány. Dále demonstruje nejdůležitější z 

právních zásad, které se této problematiky týkají. 

Druhá z kapitol pojednává o institutu pořizovací nezpůsobilosti. Je zde 

poukázáno na to, že může být problematicky vnímáno samotné zakotvení institutu 

negativním vymezením. Vhodnějším by se jevilo zakotvení v rámci pořizovací 

způsobilosti. Následně je tento institut dán do kontextu s institutem vydědění.  

Třetí a nejrozsáhlejší kapitola se věnuje institutu vydědění, jeho celkovému 

popisu a hlubšímu rozebrání jednotlivých důvodů vydědění, které jsou podpořeny 

citovanými výroky z judikatury. V tomto ohledu je judikatura stěžejním pilířem 

při výkladu některých z důvodů, jenž obsahují abstraktní pojmy a pojmy zákonem 

nedefinované. 

Poslední kapitola je stručným exkurzem do srbského práva v rámci 

vydědění a jak tento institut srbské právo upravuje.  
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Testamentary capacity and disinheritance 

Abstract 

Disinheritance is an institute of law, which gives the testator opportunity to 

shorten, or not to leave the forced share to the forced heir for which he is entitled 

by law. The testator can act in this way only if grounds for disinheritance are met. 

Grounds for disinheritance are defined by law. However, the legislator does not 

explicitly state who has this legal capacity. We infer this fact logically. 

The purpose of diploma thesis is the institute of disinheritance, its overall 

analysis and demonstration on examples from case law. Also, to evaluate the 

institute of testamentary incapacity, or the incapacity to make disposition of 

property upon death, and the institute of disinheritance and put them into context. 

At the same time, to point out whether legal definition of the testamentary 

incapacity could have been defined in a different way in the law.  

The diploma thesis is systematically divided into four chapters, which are 

then divided into subchapters. 

The first chapter explains the basic terms which are used in connection with 

institute of disinheritance. It also demonstrates the most important of the legal 

principles related to it. 

The second chapter deals with incapacity to make disposition of property 

upon death. It is pointed out here that the demonstration of the institute can be 

perceived as problematic in this way, ie by a negative definition. Definition of 

capacity would seem more appropriate. Subsequently, this institute is put in 

connection with the institute of disinheritance. 

The third chapter, as the most significant chapter of diploma, deals with the 

institute of disinheritance, its general description and a deeper analysis of the 

individual grounds for disinheritance, which are supported by the cited statements 

from the case law. In this respect, case law is a key pillar in the interpretation of 

some of the grounds, which includes abstract and undefined words by law. 

The last chapter is a brief excursion into Serbian law in terms of 

disinheritance and how is this institute governed by Serbian law. 
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