
   

UNIVERZITA KARLOVA 
Právnická fakulta 

 

 

 
Simona Gadasová 

 

 

Likvidace pozůstalosti v české a rakouské právní 

úpravě 
 

 
Diplomová práce 

 

 

 

 

 
Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Katedra: Katedra občanského práva 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : [17. 03. 2021] 



   

 
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, že všechny použité 
zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 
 
Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 111 653 znaků včetně 
mezer.  
 
 
         
 
         Simona Gadasová 
 
 
 
V Hranicích dne 17.03.2021 
 
 
  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování prof. JUDr. Aleně Mackové, Ph.D. za 

odborné vedení a pomoc při zpracování této diplomové práce. Děkuji také svým rodičům a 

partnerovi za podporu během celého studia. 

 



   

Obsah 
 
Úvod             1 

I. Likvidace pozůstalosti v České republice      3 
1. Pojem likvidace pozůstalosti a její účel       3 
2. Historický vývoj          4 
3. Postupy před nařízením likvidace pozůstalosti      6 

3.1. Zahájení řízení o pozůstalosti        6 
3.1.1. Předběžné šetření        6 
3.1.2. Dluhy v pozůstalosti        8 

3.1.2.1. Možnosti dědiců před potvrzením dědictví    8 
3.1.2.2. Možnosti věřitelů před potvrzením dědictví    9 

4. Likvidace pozůstalosti                  10 
4.1. Nařízení likvidace pozůstalosti                10 

4.1.1. Účastníci při likvidaci pozůstalosti               11 
4.1.2. Účinky likvidace pozůstalosti na jiná řízení              12 
4.1.3. Další účinky nařízení likvidace               13 

4.2. Likvidační správce                  14 
4.2.1. Vznik a zánik funkce likvidačního správce              14 
4.2.2. Práva a povinnosti likvidačního správce              15 
4.2.3. Odměna a náhrady likvidačního správce              17 

4.3. Likvidační podstata                  18 
4.3.1. Majetek likvidační podstaty                18 
4.3.2. Správa majetku likvidační podstaty               20 
4.3.3. Zpeněžení majetku likvidační podstaty              21 

4.4. Přihlašování pohledávek                 26 
4.4.1. Pasiva likvidační podstaty                26 
4.4.2. Přihláška                  27 
4.4.3. Přezkoumání pohledávky                29 
4.4.4. Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění           31 

4.5 Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty             32 
4.6 Další najevo vyšlý majetek                 34 
4.7 Zastavení likvidace pozůstalosti                35 

II. Likvidace pozůstalosti v Rakouské republice               36 
5. Vývoj právní úpravy                  36 
6. Řízení o pozůstalosti (das Verlassenschaftsverfahren)                         37 

6.1 Postavení notáře                  37 
6.2 Průběh řízení                   38 

6.2.1. Přijetí dědictví                  39 
6.2.2. Inventář pozůstalosti                 40 
6.2.3. Věřitelé a jejich pohledávky                40 

7. Insolvence pozůstalosti (der Verlassenschaftsinsolvenz)             42 
7.1 Návrh na zahájení řízení                 43 
 7.1.1. Návrh dlužníka                  43 
 7.1.2. Návrh věřitele                  44 
7.2 Průběh řízení                   45 
 7.2.1. Konkurs (das Konkursverfahren)               46 
 7.2.2. Reorganizace (das Sanierungsverfahren)              46 
 



   

8. Srovnání české a rakouské právní úpravy               48 
8.1 Stručné srovnání pozůstalostního řízení               48 
8.2 Stručné srovnání likvidace pozůstalosti               49 
 

Závěr                      50 

Seznam zkratek                    52  
Seznam použitých zdrojů                   53 

Abstrakt                     57 
Klíčová slova                     58 

Abstract                     59 
Key words                     60 

 
 

 



    1 
 
 

Úvod 
 Tato diplomová práce je nazvána „Likvidace pozůstalosti v české a rakouské právní 

úpravě“ a jejím cílem je analýza platného práva a jeho aplikačních potíží, a také částečná 

komparace obou právních řádů.  

Likvidace pozůstalosti představuje možné vyvrcholení pozůstalostního řízení, které 

souvisí s přirozeným koloběhem života. Samotnou likvidaci můžeme označit jako postup, který 

soudní komisaři, tedy notáři, využívají v případě existence předlužené pozůstalosti.  

Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází k nárůstu množství řízení, u kterých 

dojde k nařízení likvidace pozůstalosti, se domnívám, že se jedná o téma velice aktuální. 

 Ke komparaci s rakouským právem mě přivedly dva hlavní důvody. Historie našeho 

území je neodmyslitelně spjatá s existencí tehdejšího Rakouska-Uherska. S tím také souvisí 

společná, nejen právní, minulost. Zákony, které byly užívány do vzniku samostatného 

Československého státu byly recipovány, což přineslo obdobný vývoj právní úpravy v obou 

zemích. Přesto existují různé, nejenom procesní, odlišnosti. Druhý důvod je následující. Při 

studování současné české právní úpravy jsem se také setkala s kritickými názory, které 

vyzdvihují rakouská ustanovení a volají po jejich zavedení u nás. Na konkrétní návrhy je 

odkazováno níže v textu diplomové práce. 

Tato diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí, přičemž první je věnována české 

úpravě likvidace pozůstalosti a druhou bych označila jako “nahlédnutí“ do obdobného procesu, 

který se uplatňuje v Rakousku. 

 První část, která se zabývá českou právní úpravou, se dělí na čtyři hlavní kapitoly. 

V první z nich je vysvětlen pojem „likvidace pozůstalosti“ a také žádoucí cíl celé likvidace. 

 V druhé kapitole je popsán legislativní vývoj likvidace pozůstalosti po vzniku první 

republiky, a to až do okamžiku nabytí účinnosti současné právní úpravy, tedy do 1.1.2014. 

 Třetí kapitola je věnována procesu, který předchází nařízení likvidace pozůstalosti. 

Analyzuje mimo jiné možnosti, které se nabízejí potenciálním dědicům a věřitelům v momentu, 

kdy mají přibližný  přehled o stavu pozůstalosti a jejím předlužení. 

Čtvrtou kapitolu bych označila za tu nejdůležitější v rámci části zaměřené na českou 

právní úpravu, a to pro její soustředění přímo na proces likvidace pozůstalosti. Obsahuje 

informace o předpokladech, které k nařízení likvidace vedou. Dále také popisuje institut 

likvidačního správce a jeho činnost. Zároveň jsou zde analyzovány postupy přihlašování a 

následného uspokojování pohledávek, tedy způsoby zpeněžení majetku likvidační podstaty a 

rozvrhu výtěžku.  
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Druhá část této diplomové práce je zaměřena na rakouskou právní úpravu, která sleduje 

obdobný cíl jako likvidace pozůstalosti v ČR, tedy uspokojení pohledávek, jež jsou součástí 

pozůstalosti. V rámci popisu jednotlivých institutů je také poukazováno na odlišnosti, které mezi 

oběma zkoumanými právními řády existují. 

Obsahem páté kapitoly je společný vývoj legislativních norem z dob Rakouska-Uherska  

a také následný vývoj na rakouském území, který je završen současnou právní úpravou. 

Šestá kapitola slouží k popisu postupu pozůstalostního řízení v Rakousku a také k analýze 

postavení notáře jako soudního komisaře. Zároveň je poukázáno na to, jakým způsobem dědici 

činí aktivní přijetí či nepřijetí dědictví. Dalším bodem, kterým jsem se v této kapitole zabývala, 

je inventář pozůstalosti. Vysvětluji tady, co to inventář vůbec je, k čemu slouží a jakým 

způsobem se pořizuje. 

Sedmá kapitola je zaměřena na způsob, jakým jsou v Rakousku uspokojeny pohledávky, 

které náleží do pozůstalosti. Tento postup je od české právní úpravy poměrně odlišný. Nejenom, 

že jej v Rakousku upravuje zákon o insolvenčním řízení, ale celý postup je pojat poměrně 

odlišným způsobem. 

Závěrečná, tedy osmá kapitola, srovnává obě právní úpravy a umožňuje přehledně 

upozornit na jednotlivé podobnosti a rozdíly. Komparace je učiněna ve dvou rovinách, a to 

ohledně samotného zahájení pozůstalostního řízení a projednání dědictví na straně jedné, a 

ohledně procesu vedoucího k uspokojení věřitelů na straně druhé. 
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I. Likvidace pozůstalosti v České republice 
1. Pojem likvidace pozůstalosti a její účel 

Likvidací pozůstalosti se rozumí postup, na základě kterého je předlužená pozůstalost 

zpeněžena, a to za účelem alespoň částečného uspokojení věřitelů zůstavitele z majetku 

pozůstalosti.1 Tento institut umožňuje, aby byly splněny závazky, které vznikly již  

za zůstavitelova života (nikoliv však výlučně). Ačkoliv je zhojení těchto pohledávek pouze 

parciální, je pro věřitele v nastalé situaci výhodným řešením. 

Pojem „likvidace pozůstalosti“ nahradil dříve zavedený název „likvidace dědictví“, který 

užíval Občanský soudní řád z roku 1963.2 Dřívější termín byl vysvětlován jako „způsob 

projednání dědictví, k němuž dochází v případě, že soud (soudní komisař) při určení obecné ceny 

zůstavitelova majetku zjistí, že dědictví je předluženo a že předlužené dědictví nebylo přenecháno 

věřitelům k úhradě jejich dluhů tzv. dohodou o odevzdání předluženého majetku iure crediti. (…) 

Likvidace dědictví se svou podstatou stává vlastně zvláštním způsobem konkursu předluženého 

dědictví, neboť zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, zná jako důvod úpadku na rozdíl 

od dřívější úpravy pouze úpadek vzniklý předlužením právnických osob a nikoliv osob 

fyzických.“3 V současné právní úpravě legální definice chybí. 

Účelem samotného řízení o pozůstalosti je potvrzení přechodu majetkových poměrů 

zemřelého na další subjekty. Na základě principu univerzální sukcese vstupuje dědic do všech 

práv a povinností zůstavitele. Přechází na něj veškeré jmění, jež tvoří pozůstalost, tedy jak 

aktiva, tak pasiva. Výjimku tvoří vše, co bylo vázáno pouze na osobu zemřelého, ledaže došlo 

před smrtí zůstavitele k uznání nebo uplatnění u orgánu veřejné moci (§ 1475 odst. 2 OZ).  

V případě, kdy převažují pasiva nad aktivy, hovoříme o předlužené pozůstalosti. 

V takové situaci je na zvážení potenciálního dědice, zda je vhodné toto břímě přijmout. 

Postupům před nařízením likvidace pozůstalosti a cestám, které se nabízí možným dědicům a 

věřitelům je věnována jedna z dalších kapitol této diplomové práce. 

 

 

 

 

___________________________ 
1 SVOBODA, Jiří, KLIČKA, Ondřej. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 327. ISBN 978-
80-7400-266-3. 
2 Zákon č. 99/1963 Sb. ze dne 5. prosince 1963, občanský soudní řád, ve znění účinném od 1.1.2001 do 31.12.2013.  
3 MADAR Zdeněk aj. Slovník českého práva 1. díl. 2. rozš. a podst. přepr. vyd. Praha : LINDE Praha, a.s. - 
Právnické a ekonomické nakladatelství, 1999, s. 584-585. ISBN 80-7201-150-2.   
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2. Historický vývoj 
Likvidace pozůstalosti (dědictví) není nově zavedeným právním institutem, ale byla 

upravena již v 19. století. Česko bylo do roku 1918 součástí Rakouska-Uherska, se kterým 

sdílelo nejen území, ale také právní úpravu. Společnému vývoji právní úpravy je proto věnována 

část týkající se rakouského práva.  

Navzdory osamostatnění Československa v roce 1918 přetrvávaly některé zákony z dob 

monarchie v platnosti a přijetí nových trvalo delší dobu.  

Dne 1.1.1951 nabyl účinnosti zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech 

občanskoprávních (občanský soudní řád)4, který likvidaci dědictví upravoval. § 322 tohoto 

zákona říkal, že v případě nařízení exekuční likvidace dědictví dojde k zastavení řízení. Další 

ustanovení týkající se pozůstalosti poté můžeme najít v části třetí tohoto zákona, která se týká 

exekuce. Konkrétně se jedná o paragrafy 601 až 605. Dle tehdejší úpravy mohl návrh učinit 

dědic, stát v případě odúmrti a věřitel zůstavitele. Navrhnout likvidaci z úřední povinnosti nebylo 

přípustné. Neuspokojené nároky věřitelů proti dědicům pak zanikly pravomocným zrušením 

likvidace. 

Tato úprava byla od 1.4.1964 nahrazena dvěma zákony, které byly relevantní pro 

likvidaci dědictví. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník5 umožňoval přenechání dědictví 

věřitelům v případě předluženého dědictví (§ 471 odst. 1 a 2). Tato dohoda musela být schválena 

státním notářstvím. Pokud nedošlo k této dohodě mezi dědici a věřiteli, postupovalo se dále  

podle notářského řádu6, a to konkrétně dle ustanovení § 43 až § 48. Státní notářství rozhodovalo  

o nařízení likvidace na návrh účastníka nebo bez návrhu. Provádělo také výkon samotného 

rozhodnutí, a to prodejem zůstavitelových věcí. Pohledávky byly rozděleny do třech skupin, 

podle kterých byly uspokojovány. Pokud výtěžek ze zpeněžení nepostačoval na uspokojení 

všech pohledávek v plné výši, byly uspokojeny poměrně, a to postupně dle skupin. I podle této 

úpravy (stejně jako dle dřívější) zanikly neuspokojené pohledávky pravomocným skončením 

likvidace.  

 Od 1.1.1993 došlo k úpravě § 471 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který 

již neodkazoval na notářský řád, nýbrž na novelizovaný občanský soudní řád7. Likvidace 

dědictví byla upravena v hlavě páté, konkrétně v ustanoveních § 175t až § 175v. Soud (soudní 

komisař) rozhodl o likvidaci v případě předlužené pozůstalosti bez návrhu nebo na návrh. K jeho  

____________________________ 
4  Zákon č. 142/1950 Sb. ze dne 25. října 1950, o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád).  
5  Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964, občanský zákoník.  
6 Zákon č. 95/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963, o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád).  
7 Zákon č. 99/1963 Sb. ze dne 5. prosince 1963, občanský soudní řád, ve znění účinném od 1.1.1993 do 31.12.2013.  
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podání byli legitimováni věřitelé, všichni dědici a stát, kterému mělo dědictví připadnout podle 

`§ 462 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník8. Likvidace byla následně provedena 

zpeněžením veškerého zůstavitelova majetku. Tato právní úprava rozdělovala pohledávky 

nejprve do třech skupin, od 1.1.2001 do šesti9. Pokud nestačil výtěžek na uspokojení všech 

pohledávek, uhrazovaly se postupně dle výše zmíněných skupin. Také v tomto případě zanikly 

neuspokojené pohledávky vůči dědicům pravomocným skončením likvidace. Případný 

majetkový přebytek byl následně projednán jako dědictví. 

 Velké legislativní změny spojené s novým občanským zákoníkem č 89/2012 Sb.10 

přinesly i novou úpravu v občanském právu procesním. Byl přijat zákon  

č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních13, který nabyl účinnosti 1.1.2014. Tento předpis, 

oproti dřívějším právním úpravám, upravuje likvidaci pozůstalosti (dříve dědictví) poměrně 

detailně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 
8 BÍLEK, Petr, DRÁPAL, Ljubomír, JINDŘICH, Miloslav, WAWERKA, Karel. Notářský řád a řízení o dědictví.  
3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 694-696. ISBN 80-7179-865-7. 
9 Zákon č. 99/1963 Sb. ze dne 5. prosince 1963, občanský soudní řád, ve znění účinném od 1.1.1993 do 31.12.2013.  
10 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 22.března 2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Zákon č. 292/2013 Sb. ze dne 12. září 2013, o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.  
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3. Postupy před nařízením likvidace pozůstalosti 
3.1 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI 

Řízení o pozůstalosti je soudním řízením nesporným, které je převážně upraveno 

zákonem o zvláštních řízeních soudních. Jedná se o tzv. lex specialis, tedy zvláštní zákon 

upravující taxativně vymezená řízení. Pokud tento zákon nestanoví jinak, použije se obecná 

úprava, kterou je v tomto případě OSŘ (§ 1 odst. 3 ZŘS). 

 K zahájení pozůstalostního řízení může dojít dvěma způsoby, a to na návrh či bez 

návrhu. Návrh může podat pouze osoba, která si činí nárok na pozůstalost nebo její poměrnou 

část (sama se považuje za potenciálního dědice). K tomuto návrhu však v praxi dochází velmi 

výjimečně. Bez návrhu zahájí řízení o pozůstalosti soud, a to v případě, že se dozví o smrti 

fyzické osoby či jejím prohlášení za mrtvou.12 

Zahájení řízení bez návrhu předchází doručení úmrtního listu matričním úřadem místně 

příslušnému soudu13, který na základě rozvrhu práce14 pověří konkrétního notáře výkonem 

soudního komisariátu. Od tohoto okamžiku provádí notář veškeré úkony, o kterých ZŘS stanoví, 

že je činí soud, kromě těch, které jsou z jeho působnosti v § 100 odst. 2 výslovně vyjmuty. 

 

3.1.1. Předběžné šetření 

V první řadě provede soudní komisař tzv. předběžné šetření. Prověří tedy všechny 

skutečnosti, které by mohly mít vliv na pozůstalostní řízení. Zjistí okruh možných dědiců  

a provede výslech osob, o kterých má za to, že mají informace o osobních a majetkových 

poměrech zůstavitele. Obvykle se jedná o manžela, partnera, děti, případně další příbuzné.  

U potenciálních dědiců pak zkoumá, zda jim svědčí některý z dědických titulů (dědická smlouva, 

závěť nebo zákon). 

Dále vyhledává informace, které jsou důležité pro vytvoření přehledu o majetkových 

poměrech zůstavitele. Údaje jsou získávány z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, registru 

motorových vozidel, insolvenčního rejstříku, systémů uvedených v §109a NŘ (registr obyvatel, 

informační systém cizinců, etc.) nebo ze seznamů vedených Notářskou komorou České 

republiky (především Evidence právních jednání pro případ smrti a Evidence listin  

o manželském majetkovém režimu). Výsledkem toho procesu je protokol o předběžném šetření. 

____________________________ 
12  SVOBODA, Jiří, KLIČKA, Ondřej. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 203-204. 
ISBN 978-80-7400-266-3. 
13 § 98 odst. 1 ZŘS 
14 § 101 odst. 1 ZŘS: „Rozvrh vydaný na návrh příslušné notářské komory předsedou krajského soudu na období 
kalendářního roku stanoví, který notář bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař.“ 
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V případě, že během tohoto šetření dojde notář k závěru, že zůstavitel nezanechal žádný 

majetek, dojde k zastavení řízení. Pokud vyjde najevo, že pozůstalost tvoří majetek bez hodnoty  

či nepatrné hodnoty, vydá soud tento majetek vypraviteli pohřbu a současně zastaví řízení. Jedná 

se převážně o situace, kdy po zemřelém zůstaly pouze osobní věci nebo majetek, k němuž 

nabyde vlastnické právo jiná osoba (například vybavení rodinné domácnosti). K zastavení řízení 

dojde také v případě, že je k projednání příslušný zahraniční soud (případně jiný orgán) nebo 

stejnou záležitost již projednává jiný český soud (existuje překážka litispendence).15 

 Pokud neexistují důvody pro zastavení řízení, započne projednání dědictví v užším 

smyslu. Notář zkoumá způsobilost jednotlivých dědiců, poučí je o právu dědictví odmítnout,  

a také o následcích, které by odmítnutí přineslo. Jedná se o poměrně zásadní úkon, jelikož jej 

nelze odvolat a potenciální dědic by také ztratil právo na majetek, který by se objevil v budoucnu 

po skončení tohoto pozůstalostního řízení.  

Stejně tak notář poučí možné dědice o právu uplatnit výhradu soupisu a o následcích jeho 

neuplatnění. Ve své podstatě se jedná o námitku dědice, že nebude hradit dluhy zůstavitele 

v plném rozsahu, ale pouze do výše nabytého dědictví.16 Prohlášení o uplatnění tohoto práva 

musí učinit do jednoho měsíce od vyrozumění, a to buď ústně do protokolu před soudem nebo jej 

zašle písemně. Zvláštní ochrany požívají manžel, děti a předci zůstavitele. Ti musí výslovně 

sdělit, že právo výhrady soupisu neuplatňují. U ostatních osob postačí, že se nevyjádří (§ 1676 

OZ). 

Jakmile je uplatněno právo výhrady soupisu, požádá-li o to věřitel nebo je naplněn další 

z důvodů obsažených § 1685 OZ, musí být soupis pozůstalosti vypracován. Vznikne tedy 

kompletní přehled o jmění zůstavitele v době jeho smrti. 

V této fázi může soudní komisař také rozhodnout o závěře pozůstalosti, která slouží 

k zajištění majetku zřejmě patřícího do pozůstalosti. Usnesení může být vydáno, pokud jsou 

naplněny důvody v ustanovení § 1682 OZ, tedy pro nesvéprávnost některého z dědiců, chybějící 

informaci o pobytu některého z dědiců, obavu z předlužení pozůstalosti, návrh věřitele  

na odloučení pozůstalosti nebo pro jiný důvod hodný zvláštní opatrnosti. 

 

 

 

 
____________________________ 
15 SVOBODA, Jiří, KLIČKA, Ondřej. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 222-223. ISBN 
978-80-7400-266-3. 
16 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné, svazek 4. Díl čtvrtý: 
Dědické právo, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 149-162. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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3.1.2. Dluhy v pozůstalosti 

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, tedy nejen majetek, ale i dluhy. Co se týká dluhů 

patřících do pozůstalosti, mohou po smrti zůstavitele nastat tři různé situace. Ve většině případů 

nezaniknou a jako součást jmění přejdou na dědice. Pokud však bylo splnění závazku vázáno 

výlučně na osobu zůstavitele (např. vytvoření uměleckého díla), zanikne povinnost zpravidla 

jeho smrtí17. Některé závazky mohou také zaniknou splynutím, a to v případně, že byl zůstavitel 

povinný k určitému plnění vůči dědici, na kterého dluh smrtí zůstavitele přešel. 

Pro vytvoření přehledu o dluzích zůstavitele je možné využít tzv. konvokaci věřitelů. 

Návrh na její uskutečnění může vůči soudu učinit osoba spravující pozůstalost nebo dědic, který 

uplatil výhradu soupisu. Vyhledání dluhů zůstavitele (jak tento způsob nazývá OZ) spočívá 

v usnesení soudu, které obsahuje výzvu věřitelům, kteří se mají ve stanovené lhůtě přihlásit  

se svými pohledávkami. Pokud tak neučiní, mohou ztratit právo na jejich uspokojení v důsledku 

vyčerpání pozůstalosti řádně přihlášenými pohledávkami.  
 

3.1.2.1. Možnosti dědiců před potvrzením dědictví 

 Jak je již uvedeno výše, jednou z možností dědiců, kteří mají obavu z dluhů 

v pozůstalosti, je dědictví odmítnout. Ačkoliv se jedná, dle mého názoru, o řešení poměrně 

nešťastné, závisí pouze na jejich uvážení. Je totiž vcelku pochopitelné, že jakmile si udělají 

“obrázek“ o jmění zůstavitele, který nemusí vždy odpovídat realitě, dostanou strach o svůj 

vlastní majetek a dědictví z opatrnosti raději odmítnout.18 

 Pokud chtějí dědictví přijmout a zároveň ochránit sebe a své vlastnictví, mohou uplatnit 

výhradu soupisu, která je rovněž popsána výše. Uplatnění pak chrání každého dědice zvlášť. 

Pokud je tedy dědiců více, musí tak učinit každý sám za sebe. Pokud by výhradu některý z nich 

neuplatnit, hradil by dluhy odpovídající jeho dědickému podílu v plném rozsahu. Pokud  

by k uplatnění nedošlo ani u jednoho z nich, přechází na dědice jmění včetně dluhů dle velikosti 

jejich podílů s tím, že pokud dědictví nepostačí, musí je uhradit ze svého vlastního majetku. 

 

 

 

 

____________________________ 
17  § 1475 odst. 2 OZ „(…) ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.“ 
18 JANUŠ, Jan. Když zdědíte dluhy: Odmítnout bývá zbytečné. Zkuste likvidaci dědictví, možná na vás i něco zbude  
(Rozhovor s JUDr. Alešem Jiráskem, insolvenčním správcem). 9.8.2018. Dostupný také z WWW: < 
https://www.info.cz/pravo/pravni-servis/kdyz-zdedite-dluhy-odmitnout-byva-zbytecne-zkuste-likvidaci-dedictvi-
mozna-na-vas-i-neco-zbude>.  
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3.1.2.2. Možnosti věřitelů před potvrzením dědictví 

Stejně jako dědicům, tak i věřitelům se nabízejí různé možnosti pro uplatnění jejich práv. 

Jednou z možností je přihlášení pohledávky během tzv. konvokace věřitelů, která je popsána 

výše.  

Pokud se věřitel obává o uspokojení své pohledávky v důsledku dluhů dědice, může 

navrhnout odloučení pozůstalosti. Ke kladnému rozhodnutí soudu o tomto návrhu musí být 

splněny dvě podmínky, a to doložení pohledávky a osvědčení obavy z předlužení dědice. 

V důsledku toho bude pozůstalost odloučena a spravována zvlášť od jmění dědice. Následně 

soud vyhotoví soupis pozůstalosti a případně zajistí odloučený majetek.19 Tento institut může 

zajistit větší jistotu ohledně uspokojení pohledávky, ale zároveň přináší jisté riziko. Jakmile totiž 

věřitel navrhne odloučení pozůstalosti, může být jeho pohledávka uspokojena pouze 

z odloučeného majetku.  

V důsledku odloučení pozůstalosti soud závěru pozůstalosti. Jedná se o opatření, kdy je 

celá pozůstalost nebo její část uložena do úschovy (u soudu, soudního komisaře nebo jiného 

schovatele). Tímto postupem soud chrání věřitele a zabezpečuje majetek, který může sloužit 

k uspokojení pohledávek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
19 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné, svazek 4. Díl čtvrtý: 
Dědické právo, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 162-185. ISBN 978-80-7478-325-8. 
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4. Likvidace pozůstalosti 
V některých případech může docházet k tomu, že by pozůstalost nebyla pro potenciální 

dědice přínosem, ale naopak přítěží. Jedná se o situace, kdy pasiva vysoce převyšují hodnotu 

aktiv a pozůstalost je předlužená. Likvidace pozůstalosti je pak možným vyústěním 

pozůstalostního řízení.  

Likvidace samotná má dvě základní funkce, a to legitimační a majetkovou. Legitimační 

funkcí se rozumí zjištění dědiců a univerzální sukcese20 bez návaznosti ke konkrétnímu majetku. 

Účast potenciálních dědiců na řízení pozůstalosti zaniká dle §117 odstavec 2 ZŘS dnem, kdy 

nabyde usnesení  o nařízení likvidace právní moci. Proto můžeme usoudit, že spolu s jejich 

účastí zaniká i legitimační funkce likvidace pozůstalosti. V této fázi je nahrazena funkcí 

majetkovou, případně uhrazovací. Jejich naplnění je tedy hlavním cílem likvidace pozůstalosti.21 

 

4.1 NAŘÍZENÍ LIKVIDACE POZŮSTALOSTI 

Nařízení likvidace pozůstalosti upravuje § 195 a následující ZŘS. Likvidaci nařizuje 

soud, a to na návrh nebo bez návrhu.  

Návrh může učinit dědic, stát nebo věřitel. Dědic je oprávněn k návrhu, jestliže mu svědčí 

výhrada soupisu. Stát může podat návrh, pokud nedědí žádný dědic, a to ani na základě dědické 

smlouvy, závěti či zákonné posloupnosti. V takovém případě se na stát hledí jako na zákonného 

dědice. Stejně tak může učinit věřitel, který prokázal svou pohledávku. Této pohledávce musí 

odpovídat dluh, jež patří do pasiv likvidační podstaty. Soud je oprávněn k nařízení likvidace  

i bez návrhu, pokud to vyžaduje veřejný zájem. Tento bod považuji za velmi diskutabilní, jelikož 

se jedná o oblast soukromého práva a zájmů soukromých subjektů. O tom, co je zamýšleným 

veřejným zájmem bohužel nehovoří ani důvodová zpráva k ZŘS.22 

Daná podmínka však spíše cílí na situace, kdy by potenciální dědici dědictví postupně 

odmítali kvůli jeho předlužení. Soudní komisař by se pak dostal do “kolotoče“ hledání osob 

v dalších dědických třídách a jejich následného odmítání, což by vedlo pouze k protahování 

samotného řízení (a zvyšování nákladů), nikoliv k jeho zdárnému konci.23 

 
 
 
____________________________ 
20 Princip univerzální sukcese je jedním ze základních principů dědického práva. Znamená, že dědic vstupuje do 
všech práv a povinností zůstavitele, s výjimkou toho, co bylo vázáno pouze na osobu zemřelého a zaniká jeho smrtí. 
21 ŠEŠINA, Martin, MUZIKÁŘ, Ladislav, DOBIÁŠ, Petr. Dědické právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2019, 
s. 358-362, 602-603. ISBN 978-80-7502-345-2 
22 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. 
23 HOLÍK, Luboš. K nařízení likvidace pozůstalosti pozůstalosti. Ad Notam. 5/2017, s. 24-26. 
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Formulace „soud nařídí na návrh“ možná zní na první pohled jako soud nařídí vždy, když 

je návrh podán. Není to však pravda. Soud může návrh zamítnout, pokud je pravděpodobné, že 

by likvidace nesplnila svůj účel. Jedná se o situace, kdy by po zpeněžení výtěžku likvidace a 

uhrazení jejich nákladů zbyla pouze minimální částka nebo případy, kdy zůstavitel zanechal 

neprodejný majetek.24 ZŘS také upravuje další předpoklady pro nařízení likvidace pozůstalosti. 

Prvním z předpokladů je,  že řízení nebylo zastaveno kvůli tomu, že v pozůstalosti není žádný 

nebo nepatrný majetek, případně majetek bez hodnoty. Dále musí být vypořádán majetek, který 

patřil do společného jmění zůstavitele a jeho manžela. Toto ustanovení se aplikuje pouze 

v případě, že manželství zaniklo smrtí zůstavitele. Dalším z předpokladů je stanovení předlužení 

majetku zůstavitele25, a to na základě určení obvyklé ceny pozůstalosti. Zákon také vyžaduje, 

aby dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o dědictví. 

Pokud dojde ke splnění všech zákonných podmínek, nařídí soud likvidaci pozůstalosti. 

Zákon sice říká, že usnesením rozhodne soud. Nejedná se však o výjimku, která by způsobila 

vynětí z působnosti soudního komisaře. Fakticky jde tedy opět o činnost notáře.  

V den vydání má být usnesení vyvěšeno na úřední desce soudu, který soudního komisaře 

pověřil. Kromě fyzického vyvěšení v listinné podobě je rozhodnutí také zveřejněno způsobem, 

který umožňuje dálkový přístup – tedy na internetových stránkách příslušného soudu. 

Součástí usnesení musí být výzva věřitelům, aby přihlásili své pohledávky ve stanovené 

lhůtě a poučení pro případ, že by své pohledávky nepřihlásili řádně a včas. Dále může rozhodnutí 

obsahovat výrok o vypořádání majetku ve společném jmění manželů, určení ceny pozůstalosti 

nebo jmenování likvidačního správce. 

 

4.1.1. Účastníci při likvidaci pozůstalosti 
Účastníky řízení jsou (dle § 6 odst. 2 ZŘS) ty osoby, které zákon za účastníky označuje. 

V pozůstalostním řízení se jedná o osoby taxativně vymezeny v ustanoveních 110 až 116, tedy  

o dědice, vypravitele pohřbu, stát, manžela zůstavitele, věřitele zůstavitele, nepominutelného 

dědice, vykonavatele závěti, správce pozůstalosti a účastníky při závěře pozůstalosti. Zákon také 

vymezuje podmínky, za nichž se tyto osoby stávají účastníky řízení. Jak již bylo ale popsáno 

výše, tento výčet není relevantní pro zaměření této kapitoly, jelikož účast těchto osob zaniká 

dnem právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti.  

 

____________________________ 
24 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.3.2015, sp. Zn. 21 Cdo 1346/2014. 
25 Srovnej: podle §472 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. ze dne 5. března 1964, občanský zákoník, mohl stát navrhnout 
likvidaci dědictví, pokud věřitel odmítl přijetí věcí odpovídajících výši dluhu.  
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Účastníky řízení jsou v tomto případě pouze věřitelé a likvidační správce. Došlo tedy 

k posunu od dřívější úpravy, kdy zákon nerozlišoval účastníky v řízení o pozůstalosti a při 

likvidaci pozůstalosti.26 Můžeme tedy soudit, že došlo (i takto formálně) k částečnému odloučení 

nejen likvidace pozůstalosti, ale i jejich účastníku.  

Věřitelé participují na řízení v případě, kdy buď přihlásili své pohledávky nebo tak 

neučinili, ale mají na jejich uspokojení nárok. Výzva k přihlášení pohledávek je zpravidla 

součástí usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti. Součástí tohoto rozhodnutí je i lhůta, ve které 

má dojít k přihlášení pohledávek a také poučení o následcích při jejich nepřihlášení. 

 Dalším účastníkem je likvidační správce. Problematika tohoto institutu je rozsáhlejší, 

proto je jí věnována celá následující kapitola. 

 Navzdory poměrně jasnému vymezení mohou vzniknout situace, kdy se na místě 

účastníka objeví i další osoba. Jako následek konkursu došlo například v minulosti k tomu,  

že se účastníkem namísto původního věřitele stal účastníkem řízení o likvidaci dědictví27 

insolvenční správce.28 

Dle § 6 odst. 1 ZŘS jsou účastníky řízení osoby, o jejichž právech a povinnostech má být 

rozhodnuto. V ojedinělých případech se tedy může jednat o svědka, jemuž se usnesením 

přiznává svědečné, nebo znalce, kterému se obdobně přiznává znalečné.  

Dále se také můžeme setkat s názorem, že se odkazovník rovněž stane účastníkem 

řízení28, a to v případě, že má dle § 1653 OZ přispět k vyrovnání nepominutelného dědice,  

který byl zkrácen nebo opomenut na svých právech.30 

 

4.1.2. Účinky nařízení likvidace pozůstalosti na jiná řízení 

Vliv na jiná řízení upravuje § 198 ZŘS. Po vyvěšení na úřední desce (bez ohledu  

na právní moc) nemůže být nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce ohledně majetku, který 

náleží do likvidační podstaty. V případě, že by došlo k nařízení již dříve, dojde k zastavení 

řízení,  

a to ke dni právní moci rozhodnutí o nařízení likvidace pozůstalosti.  

 Pokud se majetku, který náleží do likvidační podstaty, týká jiné řízení, dojde také k jeho 

zastavení. Výjimku tvoří přiznání nebo vymáhání zůstavitelových pohledávek, které naleží  

do majetku likvidační podstaty. Dále bude také pokračovat občanskoprávní řízení před soudem, 

____________________________ 
27 Výše citované rozhodnutí bylo vydáno v době užívání termínu „likvidace dědictví“. 
28 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.4.2018, č.j. 29Co 80/2018. 
29 ŠEŠINA, Martin, MUZIKÁŘ, Ladislav, DOBIÁŠ, Petr. Dědické právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2019, 
s. 436. ISBN 978-80-7502-345-2. 
30 ŠEŠINA, Martin. Postavení odkazovníka v řízení o pozůstalosti. Ad Notam. 4/2015, s. 8-11.  
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jehož předmětem je pasivum likvidační podstaty. Avšak za podmínky, že se věřitel přihlásil 

řádně a včas. Poslední výjimkou tvoří řízení, jehož rozhodnutí může vést k vyjasnění rozsahu 

majetku likvidační podstaty. 
 
 

4.1.3. Další účinky nařízení likvidace 
Spolu s nařízením likvidace pozůstalosti dochází k přechodu správy na likvidačního 

správce (pokud je jmenován). Jeho postavení, činnosti i právům a povinnostem jsem věnovala 

další kapitolu. 

Pohledávky, které odpovídají dluhu patřícímu do pasiv likvidační podstaty, se stávají 

splatným. Stejně jako pohledávky, které jsou zajištěny majetkem likvidační podstaty. Podmínkou 

je však jejich včasné a řádné přihlášení. V případě zajištění je zapotřebí také požádat  

o uspokojení ze zajištění. 

Další taxativně vymezené účinky můžeme najít v § 200 ZZSŘ. Dnem nařízení likvidace 

pozůstalosti dochází k zániku dědického práva zůstavitelových dědiců na připadnutí dědictví 

(případně státu, jestliže by nedědil žádný dědic). Stejně tak dojde k zániku odkazů zřízených 

zůstavitelem, práv na povinný díl, práv některých osob na zaopatření, odloučení pozůstalosti, 

zůstavitelových příkazů, k zániku funkce vykonavatel závěti a správce pozůstalosti. V poslední 

řadě také dojde k zániku těch pasiv pozůstalosti, o kterých to stanoví ZZSŘ.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
31 § 238 odst. 3 ZŘS: „Pasiva pozůstalosti (§171 odst. 2), která netvoří pasiva likvidační podstaty podle odstavce 1, 
a jim odpovídající pohledávky zanikají dnem právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti.“ Jedná se 
například o pohledávky z darovacích smluv. 
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4.2. LIKVIDAČNÍ SPRÁVCE 

Institut likvidačního správce byl uzákoněn jako vhodná alternativa k jiným osobám, 

jejichž činnost v jiných řízeních je velice podobná. Jedná se o obdobu insolvenčního správce 

v insolvenčním řízení či správce konkursní podstaty při konkursu (dle dřívější právní úpravy32).33 

Úkony likvidačního správce může provádět také notář, a to na základě § 100 odstavec 4. ZZSŘ. 

Výkon funkce soudním komisařem, tedy notářem, však není možný v situaci, kdy je vedeno 

občanské soudní (či jiné) řízení ohledně majetku nebo pasiv likvidační podstaty. 

 

4.2.1. Vznik a zánik funkce likvidačního správce 
Likvidačního správce jmenuje soud, a to buď přímo v usnesení o nařízení likvidace 

pozůstalosti  nebo následně. Rozhodnutí zda správce jmenovat či nikoliv záleží na vůli každého 

notáře. Existují však případy, kdy je jeho ustanovení nevyhnutelné. 

Jedná se o situace, kdy jsou splněny zákonné předpoklady pro nařízení likvidace,  

a zároveň notář z obsahu spisu ví, že je veden spor o majetek či pasiva likvidační podstaty. 

V případě, že by nedošlo ke jmenování, by měl notář vykonávat úkony likvidačního správce. 

Zákon však soudnímu komisaři zakazuje vystupovat jako strana sporu. Dostal by se tedy  

do bezvýchodné pozice, které je zapotřebí předejít.34 

Konkrétní osoba je vybrána ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo 

spravedlnosti a je také k nalezení v insolvenčním rejstříku. Pokud není možné zvolit správce 

z tohoto seznamu, může být jmenována jiná osoba, která splňuje požadavky pro zápis kladené 

zákonem o insolvenčních správcích.34 Další podmínkou pro jmenování do funkce je uzavření 

pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout při výkonu správy nebo v souvislosti 

s ní. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
32 Zákon č. 328/1991 Sb. ze dne 11. července 1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 
33 ŠEŠINA Martin, MUZIKÁŘ Ladislav, DOBIÁŠ Petr. Dědické právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2019,  
s. 358-362, 608-609. ISBN 978-80-7502-345-2. 
34 FOLTAN Drahomír. Jmenovat likvidačního správce či nikoliv. Ad Notam. 4/2018, s. 13-16.  
35 § 3 - § 15 zákona č. 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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4.2.2. Práva a povinnosti likvidačního správce 

Výčet záležitostí, které jsou obstarávány správcem, můžeme nalézt v § 206 odst. 1 ZZSŘ. 

Likvidační správce tedy:  

a)  vykonává správu majetku patřícího do likvidační podstaty v rozsahu stanoveném zákonem, 

b)  pořizuje a vede seznam majetku patřícího do likvidační podstaty, 

c)  vystupuje na místě zůstavitele nebo osob, které dosud spravovaly pozůstalost,  

jako účastník občanského soudního nebo jiného řízení, jehož předmětem jsou majetek 

nebo pasiva likvidační podstaty, 

d)  vykonává ohledně majetku likvidační podstaty další úkoly, které stanoví zákon nebo které 

mu uloží soud. 

Ad a) Likvidačnímu správci přísluší dle § 226 ZZSŘ všechna práva a povinnosti,  

která občanský zákoník jinak svěřuje správci majetku při plné správě cizího majetku36.  

§ 1409 OZ říká, že ten, komu je svěřena plná správa cizího majetku, dbá o jeho 

rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta. Mezi takové povinnosti můžeme zařadit 

zpeněžení majetku likvidační podstaty. K tomuto úkonu však musí likvidační správce 

získat předem souhlas soudu.  

Ad b) Seznam majetku likvidační podstaty vytvoří správce na základě  skutečností,  

které zjistí ze soupisu pozůstalosti, seznamu pozůstalostního majetku, společného 

prohlášení dědiců, shodných údajů dědiců, případně ze soupisu pozůstalosti (jestliže byl 

proveden). Dále provede šetření ohledně majetku sporného, ke kterému se dosud 

nepřihlíželo, a také zjišťuje, zda neexistuje další, dosud neznámý majetek. Správce  

je také oprávněn vyzvat osoby, o kterých se domnívá, že znají informace ohledně 

majetku patřícího do likvidační podstaty, k tomu, aby mu tyto skutečnosti sdělily.  

Dále může také vyzvat osoby, které vedou seznamy nebo systémy obsahující údaje  

o majetku likvidační podstaty k tomu, aby mu umožnily zjištění potřebných informací.37  

 

 

 

____________________________ 
36 Srovnej. Prostou správu majetku (§ 1405-1408 OZ) v rámci řízení o pozůstalosti ohledně majetku pozůstalosti 
provádí správce pozůstalosti, vykonavatel závěti nebo dědici. 
37 § 214 - 215 ZŘS 
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K oběma těmto výzvám je zapotřebí předchozího souhlasu soudu. Majetek v seznamu 

musí likvidační správce jednoznačně identifikovat, aby nemohlo dojít k záměně 

jednotlivých položek.38 

Ad c) Likvidační správce se stane účastníkem namísto zůstavitele v těch řízeních,  

která je možné zahrnout do výjimek vyjmenovaných v § 198 odst. 2 ZZSŘ, jež jsou blíže 

specifikovány v bodu 4.1.2 „Účinky na jiná řízení“. Dle ustanovení § 229 se likvidační 

správce stane účastníkem dnem vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti  

na úřední desce soudu, případně dnem svého jmenování (pokud byl jmenován později). 

Náklady, které likvidační správce vynaloží během těchto řízení, představují jeho hotové 

výdaje. 

Ad d) Mezi další úkoly ohledně majetku likvidační podstaty patří úkony uvedené  

v §§ 221 – 223 ZZSŘ, tedy vyrozumění o soupisu, oznámení o soupisu a vynětí ze 

seznamu likvidační podstaty. 

Další úkon, který musí likvidační správce provést, ukládá § 239c Daňového řádu39. Jedná 

se o plnění daňové povinnosti, kterou můžeme rozdělit na 2 části. První z nich je podání řádného 

daňového tvrzení40 do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační 

podstaty nebo jeho části. Druhou částí je pak zahrnutí přiznané daně do této zprávy. 

K úkonům prováděným během likvidace pozůstalosti je likvidační správce oprávněn 

pověřit svého zaměstnance, případně další osobu. V případě, že se nejedná o zaměstnance, musí 

pověřená osoba disponovat plnou mocí, která ji k úkonům výslovně opravňuje. Osoby pověřené 

likvidačním správcem (včetně jeho zaměstnanců) jednají jeho jménem a na jeho odpovědnost. 

Kromě výslovně jmenovaných práv a povinností je likvidační správce povinen 

postupovat při výkonu správy s odbornou péčí. Odpovídá za škodu a jinou újmu na majetku, 

kterou způsobí při výkonu své funkce nebo porušením jemu uložených povinností.  

 Odpovědnosti se může zprostit pouze v případě, že by ke škodě došlo i jinak. Promlčecí 

lhůta na náhradu této škody činí 3 roky a počíná běžet ode dne pravomocného skončení likvidace 

pozůstalosti. 

 
 
 
____________________________ 
38 SVOBODA, Karel, TLÁŠKOVÁ, Šárka, VLÁČIL, David, LEVÝ, Jiří, HROMADA, Miroslav a kol. Zákon o 
zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 479. ISBN 978-80-7400-788-0. 
39 Zákon č. 280/2009 Sb. ze dne 22. července 2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
40 Řádným daňovým tvrzením se dle DŘ rozumí daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování. 
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4.2.3. Odměna a náhrady likvidačního správce 

Na základě úkonů, které likvidační správce učinil (a to jak sám, tak prostřednictvím jiné 

osoby), má právo na odměnu, náhradu hotových výdajů a na náhradu za daň z přidané hodnoty 

(je-li jejím plátcem). Toto právo však zaniká v případě, že byl likvidační správce ze své funkce 

odvolán proto, že nevykonával řádně svoji funkci. V případě, že byl odvolán z jiného důvodu, 

náleží mu odměna a náhrady dle rozsahu a délky doby provedené činnosti. 

Základ pro výpočet odměny tvoří výtěžek zpeněžení majetku likvidační podstaty snížený 

o náklady, které byly vynaloženy na správu majetku a jeho zpeněžení. Výsledkem je čistý 

majetkový zůstatek (tzv. likvidační zůstatek), ze kterého je na základě § 6 odst. 1 nařízení vlády 

č. 351/ 2013 Sb.,41 vypočtena konkrétní částka. Ačkoliv je likvidační zůstatek také základem  

pro výpočet odměny i v případě soudního komisaře, liší se v jednotlivých poměrech 

(vyjádřených procenty) k základu. V případě, že je jmenován likvidační správce, nepřichází 

notář o odměnu za úkony učiněné v souvislosti s likvidací pozůstalosti. V takovém případě 

obdrží jednu čtvrtinu z částky, které by mu náležela, pokud by likvidaci prováděl sám.42 Právě 

rozdíl ve finální odměně je v praxi často hlavním kritériem při rozhodování notáře,  

zda likvidačního správce jmenovat či nikoliv. 

Soud rozhodne o právu na odměnu, náhradu hotových výdajů a náhradu za daň z přidané 

hodnoty v rozhodnutí, kterým je skončena likvidace pozůstalosti v prvním stupni. Za uspokojení 

těchto práv ručí stát. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
41 Nařízení vlády č. 351 ze dne 16. října 2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů.  
42 § 13a notářského tarifu. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. ze dne 29. května 2001 o odměnách 
a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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4.3. LIKVIDAČNÍ PODSTATA 

Ustanovení, která se týkají likvidační podstaty nalezneme v hlavě třetí, dílu čtvrtém, 

oddílu třetím ZŘS. Tato ustanovení definují majetek likvidační podstaty a upravují postup při 

jeho zpeněžení.  

 

4.3.1. Majetek likvidační podstaty 
Majetek tvořící likvidační podstatu je vymezený v § 212 ZŘS. Jedná se o: 

a) Majetek, který vlastnil zůstavitel v den své smrti kromě majetku, který patřil  

do společného jmění manželů. 

b) Pohledávky a majetková práva, která vznikla po smrti zůstavitele. Musí mít však 

původ v právních skutečnostech, které nastaly za života zůstavitele a také by 

zůstaviteli patřila, pokud by nezemřel. 

c) Právo na vypořádání společného jmění manželů, pokud bylo zrušeno, zúženo  

nebo zaniklo za zůstavitelova života, avšak nedošlo k jeho vypořádání. 

d) Majetek ve vlastnictví třetích osob, jestliže jde o majetek, ze kterého je možné 

uspokojit pohledávku zůstavitele. A to pouze v případě, že byl na tyto třetí osoby  

za zůstavitelova života převeden majetek neplatným právním jednáním. Jedná se  

o relativní neúčinnost (§ 589 OZ), o které musí rozhodnout soud. 

e) Náhrada za majetek podle písm. d), a to v případě, že není dobře možné domáhat  

se uspokojení z tohoto majetku. Jedná se o případy, kdy tento majetek již neexistuje 

nebo se nelze dovolat neúčinnosti před soudem. Povinnost k této náhradě má ten,  

vůči komu se takové neúčinnosti nelze dovolat (§ 595 odst. 1, § 596 OZ).43 

f) Majetek, o němž platí, že patří do likvidační podstaty. K tomuto konstatování lze 

dospět následujícím procesem: Osoba, která má za to, že určitý majetek nepatří  

do likvidační podstaty, může podat žalobu na jeho vyloučení (§ 224 odst. 1 ZŘS). 

Pokud je řízení o této žalobě zastaveno, žaloba je odmítnuta či zamítnuta, dojde  

ke konstatování dle písm. f). Stejné účinky nastávají i v případě, že žaloba není dle  

§ 224 vůbec podána. 

____________________________ 
43 MACKOVÁ, Alena, MUZIKÁŘ, Ladislav a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou 
zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 390. ISBN: 978-80-7502-122-9. 
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g) Další majetek, o kterém to zákon stanoví. Do této kategorie můžeme zařadit majetek, 

který je přiznán likvidačnímu správci jako účastníkovi v občanskoprávním řízení. 

K majetku likvidační podstaty náleží také příslušenství, plody a užitky výše zmíněných 

položek, a to ke dni zpeněžení.44,45 

Majetek likvidační podstaty není synonymem pro aktiva pozůstalosti, která jsou upravena 

v § 171 odst. 1 ZŘS. Dle tohoto ustanovení můžeme mezi aktiva zařadit pouze výše zmíněné 

položky a) až c), zbývající nikoliv. 

Zjišťování skutečností ohledně majetku likvidační podstaty provádí notář nebo likvidační 

správce (pokud je jmenován). Přitom vychází ze soupisu pozůstalosti, seznamu pozůstalostního 

majetku, ze společného prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku nebo ze shodných údajů 

dědiců. Dále je provedeno šetření ohledně sporného a existence dosud neznámého majetku. 

Osoby, které znají skutečnosti relevantní pro majetek likvidační podstaty nebo vedou 

systémy, které údaje o tomto majetku mohou obsahovat, jsou povinny je na výzvu sdělit notáři 

nebo likvidačnímu správci.46 

Na základě zjištěných skutečností vypracuje notář nebo likvidační správce (pokud je 

jmenován) seznam majetku likvidační podstaty, který nadále vede. Seznam je tvořen 

samostatnými položkami, které jsou jasně označeny a nelze je navzájem zaměnit. V případě,  

že vyjde najevo další majetek, je do seznamu ihned doplněn. Notář nebo likvidační správce je 

také povinen bezodkladně informovat osoby, které vedou seznamy nebo systémy obsahující 

majetek likvidační podstaty, o zařazení na seznam tohoto majetku. Stejně tak informuje osoby, 

které si činí nárok na sporný majetek. 

Pokud se v seznamu vyskytuje majetek, který do likvidační podstaty nepatří, bude 

notářem nebo likvidačním správcem po předchozím souhlasu soudu vyjmut.  

V případě, že si někdo činí nárok na majetek likvidační podstaty a tvrdí, že do ní nepatří, 

může se svého práva domáhat. K jeho uplatnění slouží žaloba proti likvidačnímu správci ve lhůtě 

jednoho měsíce od doručení oznámení soupisu. Pokud do tohoto momentu nebyl jmenován 

likvidační správce, je nutné tak učinit, neboť notář nemůže vystupovat jako účastník 

v občanskoprávním soudním řízení. 

____________________________ 
44 MACKOVÁ, Alena, MUZIKÁŘ, Ladislav a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou 
zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 391. ISBN: 978-80-7502-122-9. 
45 Srovnej § 181 odst. 2 ZŘS: „Pro ocenění je rozhodný stav v době smrti zůstavitele.“ 
46 viz bod 4.2.2 – Práva a povinnosti likvidačního správce 
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4.3.2. Správa majetku likvidační podstaty 

Správu majetku likvidační podstaty svěřuje ZŘS notáři a likvidačnímu správci. Nejedná 

se o prostou, ale plnou správu majetku dle § 1409 OZ. Notář, případně likvidační správce,  

si musí tedy počínat tak, aby docházelo k rozmnožení a uplatnění majetku, nikoliv pouze k jeho 

zachování. Tato ustanovení tvoří rámec činnosti. Nespecifikují však konkrétní úkony, které musí, 

nebo naopak nesmějí být činěny. Výčet konkrétních omezení pak nalezneme v § 227 ZŘS: 

a) Uložení peněžních prostředků na zvláštní účet – veškeré peněžní prostředky patřící  

do likvidační podstaty a plnění určená ke splnění pohledávek, které patří do majetku 

likvidační podstaty musí být uloženy na zvláštním účtu v bance. Tento účet je určen 

soudem a je označen příslušnou spisovou značkou.47   

b) Ukončení provozování obchodního závodu – k ukončení provozu obchodního závodu, 

případně jeho pobočky, je zapotřebí souhlasu soudu. 

c) Výkon práv akcionáře, práv a povinností společníka obchodní korporace nebo člena 

družstva – při výkonu těchto práv a povinností musí notář nebo likvidační správce 

postupovat dle pokynů soudu. 

d) Uzavírání smluv v souvislosti se správou pozůstalosti – zákon umožňuje uzavření  

2 skupin smluv, a to:  

I. Smlouva o úvěru, smlouva o půjčce nebo obdobná smlouva potřebná 

k zajištění peněžních prostředků za účel správy  likvidační podstaty.               

II. Smlouva na dodávku energií a surovin k zajištění provozu 

obchodního závodu zůstavitele či jeho pobočky. 

Tyto smlouvy smí být uzavírány pouze na základě předchozího souhlasu soudu  

a za obvyklých obchodních podmínek. 

e) Nakládání s dotacemi a jinými podporami ze státního rozpočtu – nakládání s těmito 

prostředky je možné pouze s předchozím souhlasem soudu a způsobem určeným jinými 

právními předpisy. 

 

 

____________________________ 
47 § 225 odst. 1 kancelářského řádu. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001,  
č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. 
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f) Další nakládání s majetkem likvidační podstaty – soudu může uložit povinnost získání 

jeho souhlasu při jednání ohledně majetku likvidační podstaty. Taková náležitost může 

být uložena pouze z vážných důvodů.  

Pokud jsou náklady při správě a zpeněžování majetku likvidační podstaty tak vysoké,  

že k jejich placení nestačí peněžní prostředky v ní obsažené, ani ty získané při uzavření smluv 

dle bodu I. výše, platí tyto náklady stát. Následně má právo na jejich uhrazení z výtěžku 

zpeněžení. 

 

4.3.3. Zpeněžení majetku likvidační podstaty 

Zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty je ústředním momentem likvidace 

pozůstalosti. Dovolím si tvrdit, že pokud je tato fáze úspěšná, dojde k dosažení vytyčeného cíle. 

Zpeněžení uskutečňuje notář nebo likvidační správce prodejem, a to způsoby, které jsou 

taxativně vymezeny v § 232 ZŘS, případně věřitel, a to na základě § 233 ZŘS. 

Ke zpeněžení prodejem je zapotřebí předchozího souhlasu soudu. Jestliže zpeněžení 

provádí likvidační správce, uděluje souhlas notář jako soudní komisař. V případě, že likvidační 

správce nebyl jmenován a zpeněžení provádí sám notář, je zapotřebí souhlasu soudu, který 

soudního komisaře jmenoval. Jedná se totiž o výjimku uvedenou v § 100 odst. 2 d) ZŘS. 

Pokud by nebyl udělen, případný převod by neměl žádné právní následky a domnělý 

nabyvatel by nenabyl vlastnická práva k tomuto majetku.48  

Dále soud stanoví způsob zpeněžení a jeho rozsah, tedy určí, který konkrétní majetek  

ze seznamu majetkové podstaty má být zpeněžen a jak. Soud může také určit cenu a jiné 

podmínky, které mají být splněny (například místo provedení dražby či způsob vyhledávání 

zájemců). 

 

 

 

 

 

____________________________ 
48 MACKOVÁ, Alena, MUZIKÁŘ, Ladislav a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou 
zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 410-411. ISBN: 978-80-7502-122-9. 
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Zpeněžení prodejem 

Jak již bylo uvedeno výše, zpeněžení je provedeno prodejem, a to taxativně vymezenými 

způsoby dle § 232 ZŘS: 

a) V dražbě provedené soudem podle ustanovení jiného právního předpisu o výkonu 

rozhodnutí nebo exekuci; 

b) smlouvou, kterou s nabyvatelem uzavře likvidační správce nebo notář; 

c) ve veřejné dražbě provedené dražebníkem podle jiného právního předpisu; 

d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle jiného právního předpisu. 

 

Ad a) V tomto případě se postupuje dle ustanovení OSŘ, případně exekučního řádu. 

Zákon také rozlišuje náležitosti a postup u movitých věcí, nemovitých věcí a závodu. Při prodeji 

movitých věcí se postupuje dle ustanovení § 323 a násl. OSŘ a § 49a a násl. JŘSoud. 

Vykonavatel sestaví soupis majetku na místě samém. Tyto věci jsou následně uloženy u 

schovatele, soudu, případně u oprávněného. V takovém případě musí být uzamknuty a klíč je 

uložen u soudu. Pokud by byly nalezeny peníze v měně České republiky, nakládá se s nimi jako 

s výtěžkem prodeje. Pokud se naleznou peníze v zahraniční měně nebo světově obchodovatelné 

zlato, dojde k jejich prodeji nebo směně na českou měnu a rozvrhu výtěžku a následnému 

vyplacení věřitelům. V případě nalezení cenných papíru je vyzván ten, kdo má plnit, aby plnil 

soudu nebo se sám soud postará o zpeněžení. 

Při prodeji nemovitých věcí se postupuje podle § 335 a násl. OSŘ a § 60 a násl. JŘSoud. 

Nemovitá věc, které má být vydražena musí být přesně označena, a to spolu s příslušenstvím a 

jejími součástmi. Jakmile usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabyde právní moci, musí být 

ustanoven znalec, který nemovitost ocení. Od tohoto ocenění může být upuštěno, jestliže byla 

nemovitá věc oceněna již dříve a nezměnily se relevantní okolnosti. 

Při prodeji závodu se postupuje dle § 338f OSŘ a § 63a JŘSoud. Jmění, které slouží 

k provozování závodu nebo má k jeho provozování sloužit, je vydraženo společně se závodem. 

Nabyvatel se ve všech třech případech stává vlastníkem vydražené věci příklepem. 

Ad b) Ke zpeněžení může také dojít na základě smlouvy, kterou uzavře notář, případně 

likvidační správce s nabyvatelem. Tato smlouva musí být předem schválena soudem, jinak ke 

zpeněžení nedojde. V případě nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí dojde ke změně 

vlastníka zápisem do katastru nemovitostí. Stejný postup platí v případě věcí vedených ve 
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veřejném seznamu. U cenných papírů se nabytí vlastnického práva řídí jednotlivě dle jejich 

druhu. K ostatním věcem nabyde nabyvatel vlastnické právo účinností smlouvy, případně dnem, 

který byl ujednán v této smlouvě.49 Tento způsob se také někdy nazývá „prodej na volnou ruku“. 

Ad c) Veřejná dražba je prováděna na základě zákona o veřejných dražbách.50 Jedná se o 

tzv. dobrovolnou dražbu, jelikož je prováděna na návrh osoby, která hospodaří s předmětem 

dražby a je k tomu zmocněna na základě ZŘS (§ 17 odst. 4 ZVD). Touto osobou je soudní 

komisař nebo likvidační správce, kteří vystupují jako osoba oprávněná a jménem soudu uzavírají 

s dražebníkem smlouvu o provedení dražby. V této smlouvě je mimo jiné určen i způsob určení a 

uhrazení odměny dražebníka. Touto problematikou se zabýval JUDr. Ing. Jan Svoboda ve svém 

článku z roku 2011.51 Ačkoliv se může zdát téma neaktuální, a to vzhledem ke změně právní 

úpravy, opak je pravdou. Jedná se sice o období, kdy byla likvidace pozůstalosti (tehdy likvidace 

dědictví) upravena v OSŘ, ale tato úprava, stejně jako ta současná, odkazovala na ZVD. 

Autor se zabýval možnostmi, které zákon nabízí při postupu ohledně odměny dražebníka 

a došel k následujícímu. Ideálním řešením je podle něj postup, kdy je nejprve celý výtěžek 

převeden na účet soudu a následně je z něj uhrazena odměna dražebníka. Tuto částku si pak soud 

uplatní jako přednostní pohledávku.  

Podle § 53 ZVD přechází vlastnické právo při veřejné dražbě okamžikem příklepu, a to 

za předpokladu uhrazení ceny dosažené vydražením. 

 Ad d) Dražba prováděná exekutorem je zvláštním způsobem dobrovolné dražby. Exekutor 

nepostupuje dle ustanovení zákona o veřejných dražbách, nýbrž podle exekučního řádu a 

OSŘ52.53 Smyslem tohoto institutu, stejně jako ostatních způsobů zpeněžení majetku likvidační 

podstaty, je uspokojení věřitelů zůstavitele, i když se tak může dít pouze částečně. Dle usnesení 

Nejvyššího soudu č.j. Cdo 559/201454 je oprávněnou osobou notář, jako soudní komisař. Toto 

rozhodnutí bylo vydáno v době, kdy byla likvidace pozůstalosti (tehdy dědictví) upravena v OSŘ 

a neexistoval institut likvidačního správce. Dovolím si tedy konstatovat, že nyní můžeme toto 

tvrzení analogicky uplatnit i na likvidačního správce, který je taktéž osobou oprávněnou. Dle 

____________________________ 
49 ŠEŠINA, Martin, MUZIKÁŘ, Ladislav, DOBIÁŠ Petr. Dědické právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2019,  
s. 623-624, 608-609. ISBN 978-80-7502-345-2. 
50 Zákon č. 26/200 Sb. ze dne 18. ledna 2000, o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.  
51 SVOBODA, Jan. K postupu soudního komisaře při likvidaci dědictví prodejem ve veřejné dražbě. Ad Notam. 
2/2011, s. 17-19.  
52 § 52 odst. 1 EŘ: „Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského 
soudního řádu.“ 
53 KASÍKOVÁ, Martina a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 554-558. ISBN 978-
80-7400-630-2. 
54 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.12.2014, č.j. 21 Cdo 559/2014, 31. odstavec. 
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výše zmíněného rozhodnutí nemá v těchto případech nikdo postavení povinného. A to ani osoby, 

které byly před nařízením likvidace pozůstalosti domnělými dědici. 

Stejně jako při veřejné dražbě prováděné dražebníkem je zapotřebí ustanovit znalce, který 

určí posudkem obvyklou cenu majetku, která následně slouží k určení nejnižšího podání.55 

K vypracování posudku musí dojít vždy, pokud se jedná o nemovitost, obchodní závod, pobočku 

obchodního závodu nebo věc prohlášenou za kulturní památku (§ 235 odst. 1 ZŘS). 

K nabytí vlastnického práva k vydražené věci dojde příklepem (§ 329 odst.7 a § 336l 

odst. 2 OSŘ) s předpokladem, že vydražitel zaplatí řádně a včas. 

 Současná právní úprava však není bezchybná a je kritizována ze strany soudních 

exekutorů. Těm jsou, dle slov Mgr. Simony Holánkové, odebírány pravomoci, snižovány 

odměny a celkový postup při předlužené pozůstalosti je zbytečně komplikován.56 Autorka  

ve svém článku především kritizuje stav, kdy je prováděna exekuce majetku zůstavitele za jeho 

života a on během tohoto procesu zemře. Pokud dojde soudní komisař k závěru, že je třeba 

nařídit likvidaci této pozůstalosti a zpeněžení má být provedeno dražbou soudním exekutorem, 

logicky se nabízí, že by měl dražbu provést ten stejný exekutor, který prováděl exekuci  

za zůstavitelova života a má o jeho majetku přehled. V praxi však dochází k tomu, že celou 

záležitost „převezme“ jiný exekutor, který se s celou situací musí podrobně seznámit a celý 

proces se zbytečně prodlouží. Autorka také poukazuje na to, že jsou často zpracovány odborné 

posudky ohledně ocenění majetku zůstavitele, které si však soudní komisař mnohdy nevyžádá. 

 S názorem publikovaným v tomto článku se naprosto ztotožňuji. Současný stav, dle mého 

názoru, zbytečně komplikuje a zatěžuje všechny strany, kterých se daný případ týká. Z logiky 

věci se totiž pohledávky “nezjeví z čista jasna“ až během pozůstalostního řízení, ale jedná se 

často o dlouhodobý proces. Zůstavitel se za svého života mohl dostat do rozsáhlých finančních 

problémů, které skončily exekučním řízením. Následkem toho se konkrétní exekutor začal 

záležitostí zabývat, učinil veškeré potřebné kroky, v rámci kterých se důkladně seznámil 

s poměry zůstavitele a veškeré jeho úkony přinesly nemalé náklady. Během tohoto však mohl 

zůstavitel zemřít a záležitost se začala řešit jako likvidace pozůstalosti. Během té však případnou  

____________________________ 
55 § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. ze dne 10. července 1997, o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů: 
„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající 
z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 
56 HOLÁNKOVÁ, Simona. Další činnost soudního exekutora. Komorní listy. 3/2017, s. 11-14.  
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dražbu prováděnou exekutorem provádí jiná osoba, která se musí znovu seznámit s poměry 

zůstavitele, což přináší další náklady, které následně snižují i již tak dost omezené množství 

aktiv. 
 

Zpeněžení věřitelem 

Ke zpeněžení věřitelem může dojít v případě, kdy na majetku likvidační podstaty vázne 

zástavní57 nebo zadržovací právo58. Samotné zpeněžení  nesmí být v rozporu se zájmy dalších 

věřitelů a musí se týkat pouze věci, na které zajištění vázne.  

Návrh podává věřitel, jehož pohledávka je zajišťována. Následně o něm rozhodne soud 

usnesením, ve kterém určí lhůtu ke zpeněžení. Jejím uplynutím právo na zpeněžení zaniká, soud 

ji však může z důležitých důvodů prodloužit. Pokud by věřitel tuto možnost stejně nevyužil, 

zpeněží věc likvidační správce nebo soudní komisař. 

Věřitel poté vykonává správu této věci. Dále je oprávněn provést zpeněžení, ale pouze 

způsobem, který byl určen v písemné dohodě mezi ním a zástavcem, zástavním dlužníkem nebo 

dlužníkem. Po zpeněžení odevzdá výtěžek soudu spolu se zprávou o zpeněžení.  

Čistý výtěžek poté soud odevzdá věřiteli, případně více věřitelům, jejichž pohledávky 

byly zajištěny (§ 271 ZŘS). Pokud po jejich uspokojení zbyde část čistého výtěžku, použije se 

k uspokojení dalších pohledávek dle rozvrhového usnesení.  

Jakmile nabyde právní moci rozvrhové usnesení, zaniká zástavní právo na věcech, které 

se nepodařilo zpeněžit a připadnou na základě rozhodnutí soudu státu59. Dále také zaniká 

zajištění pasiv pozůstalosti, dluhů třetích osob a také to, které vázne na majetku zapsaném  

ve veřejném nebo jiném obdobném seznamu. K tomu však dojde společně s nabytím tohoto 

majetku. Na základě toho je likvidační správce, případně notář povinen vystavit potvrzení  

o zániku zástavního práva, které slouží jako podklad pro notáře k výmazu zástavního práva (§ 

35g odst. 4 písm. a) NŘ) z Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
57 § 1309 a násl. OZ 
58 § 1395 a násl. OZ 
59 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 10. 2019, č.j. 21 Cdo 4543/2018. 
60 MACKOVÁ, Alena, MUZIKÁŘ, Ladislav a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou 
zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 417-419. ISBN: 978-80-7502-122-9. 
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4.4. PŘIHLAŠOVÁNÍ POHLEDÁVEK 

Přihlašování pohledávek je upraveno v §§ 238 až 268 ZŘS. Ačkoliv se může níže 

uvedené jevit jako poměrně zmatený systém, jedná se o přehledný proces. 

 

4.4.1. Pasiva likvidační podstaty 
Pasiva likvidační podstaty vycházejí z pasiv pozůstalosti, která jsou upravena v § 171 

odst. 2 ZŘS. Jedná se tedy o: 

a) dluhy zůstavitele, které měl v době smrti (§ 171 odst. 2 a) ZŘS); 

b) dluhy, které mají původ ve skutečnostech, z nichž by měl plnit zůstavitel, kdyby mu 

v tom nezabránila jeho smrt (§ 171 odst. 2 a) ZŘS); 

c) náklady pohřbu (§ 171 odst. 2 b) ZŘS) a  

d) dluhy z pohledávek, které vznikly ze smluv uzavřených ve prospěch pozůstalosti  

nebo majetku patřícího do likvidační podstaty (§ 238 odst. 2 ZŘS).61 

 

Ostatní pasiva pozůstalosti uvedená v § 171 odst. 2 ZŘS a jim odpovídající pohledávky 

zanikají dnem, kdy usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti nabyde právní moci. 

Dále se do pasiv likvidační podstaty nezahrnují, stejně jako při insolvenčním řízení62, tyto 

položky vyjmenované v § 238 odst. 1 ZŘS:  

a) úroky a úroky z prodlení, které by přirostly po právní moci usnesení o nařízení 

likvidace pozůstalosti; 

b) smluvní pokuty a penále sjednané nebo stanovené pro případ porušení smluvní 

povinnosti, na něž vzniklo právo po smrti zůstavitele; 

c) pohledávky z darovacích smluv; 

d) pokuty, penále a další sankce, které byly uloženy zůstaviteli za porušení mimosmluvní 

povinnosti, vzniklo-li na ně právo až po smrti zůstavitele. 

 

 

 

 

 

_________________ 
61 Tyto pohledávky vznikají v souvislosti se správou prováděnou likvidačním správcem, soudním komisařem  
nebo další osobou, která je k tomu určena. 
62 Viz § 170 IZ 
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 Z těchto kritérií následně vyplývá, že jsou uspokojovány tři druhy pohledávek, a to: 

1. pohledávky, které byly řádně přihlášeny a jimž odpovídá dluh patřící do likvidační 

podstaty; 

2. pohledávky, které byly dříve oznámeny a jimž odpovídá dluh patřící do likvidační 

podstaty a  

3. pohledávky vzniklé ze smluv uzavřených se soudním komisařem, případně 

likvidačním správcem, a další pohledávky, o kterých tak stanoví zákon. 
 
 
4.4.2. Přihláška 

Přihláška musí být podána ve stanovené lhůtě. Ta počíná běžet vyvěšením usnesení  

o nařízení likvidace pozůstalosti a její délka závisí na vůli soudního komisaře, který při jejím 

určení zváží veškeré relevantní okolnosti (např. věřitel bydlící mimo území České republiky). 

Dle § 196 odst. 2 a) ZŘS však lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce.  

Přihláška musí být podána osobou, která je k tomu oprávněna a také se musí týkat 

pohledávky, které odpovídá dluh patřící do likvidační podstaty. V opačném případě soud, tedy 

soudní komisař, přihlášku odmítne. Stejně tak se stane v případě, že ve stanovené lhůtě nebude 

přihláška doručena soudnímu komisaři. Jedná se o lhůtu hmotněprávní, nikoliv procesní,  

proto nestačí před jejím uplynutím předat přihlášku k poštovní přepravě.63  

Doručením přihlášky se věřitel stává účastníkem řízení. Stejné účinky má i oznámení 

pohledávky během pozůstalostního řízení. Musí však obsahovat stejné náležitosti, které jsou 

vyžadovány v obsahu přihlášky. Jejím podání také dochází k zastavení promlčecí lhůty a lhůty 

pro zánik práva, a to s účinností ke dni zveřejnění usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti. 

V situaci, kdy věřitel pozbyde způsobilost být účastníkem řízení, se nabízí otázka 

procesního nástupnictví. Aby došlo k přechodu práv a povinností, musí právní nástupce dle  

§ 121 ZŘS učit prohlášení do protokolu a své tvrzení doložit. V případě převodu práv  

a povinností je však situace odlišná. Zde je nutné, aby dosavadní věřitel podal návrh dle § 107a 

OSŘ, o kterém následně rozhodne soudní komisař usnesením. Podmínkou pro tuto změnu je 

souhlas osoby, která práva a povinnosti nabývá s tím, že vstoupí na místo účastníka řízení.64 

 

 
____________________________ 
63 SVOBODA Karel, TLÁŠKOVÁ Šárka, VLÁČIL David, LEVÝ Jiří, HROMADA Miroslav a kol. Zákon  
o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 502-505. ISBN 978-80-7400-788-
0. 
64 Tamtéž 
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Věřitel se také může během likvidace vzdát práva na uspokojení své pohledávky,  

a to buď úplně nebo z části. Jakmile tak učiní, nemůže se jí domáhat znovu. 

Během likvidace jsou jednotlivé pohledávky uspokojeny úplně, částečně nebo zaniknou 

(pokud se věřitel nevzdá práva na uspokojení). V důsledku toho rozhodne soud usnesením o tom, 

že věřitel úplně nebo částečně pozbývá právo na uspokojení své pohledávky z majetku likvidační 

podstaty. 

 
Náležitosti přihlášky 

Podání přihlášky má srovnatelné následky jako žaloba v občanském soudním řízení, 

proto její náležitosti můžeme rozčlenit na obecné a zvláštní.65 

Obecné náležitosti jsou obsaženy v ustanoveních § 42 a § 79 odst. 1 OSŘ. Podání musí 

být učiněno v písemné podobě, a to listinné nebo elektronické. V případě doručení elektronicky 

je zapotřebí do 3 dnů doplnit originál, který bude vlastnoručně podepsaný. Tato podmínka 

nemusí být splněna, pokud je elektronická verze opatřena kvalifikovaným elektronickým 

podpisem.66  

 Dále musí podání obsahovat informaci o tom, kterému soudu je určeno, čeho se týká  

a s jakým cílem je činěno. Stejně tak je povinnou náležitostí dostatečně přesná identifikace 

účastníka. V případě listinného podání musí být datováno a podepsáno, to vše v potřebném počtu 

vyhotovení. 

 Zvláštní náležitosti jsou upraveny v § 241 a § 247 ZŘS. Přihláška musí obsahovat 

skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, tedy okolnosti jejího vzniku a další informace,  

díky kterým je možné ji dostatečně dobře odlišit od dalších pohledávek. Jedná se například  

o splatnost, podmíněnost, vyčíslení v českých korunách (případně přepočet na českou měnu) 

nebo údaj o tom, zda je peněžitá či nepeněžitá (případně vyčíslení nepeněžité pohledávky).   

 Jestliže se jedná o pohledávku, která je zajištěna majetkem likvidační podstaty,  

musí věřitel uvést skutečnosti, na kterých se zajištění zakládá, sdělit kdy vzniklo a požádat  

o uspokojení za zajištění. 

Pokud má věřitel pohledávku vůči třetí osobě, která je zajištěna majetkem likvidační podstaty, 

musí přihláška obsahovat obecné a zvláštní náležitosti popsané výše, a to společně s podklady, 

které jsou vyžadovány u zajištěné pohledávky. 

____________________________ 
65 SVOBODA, Karel, TLÁŠKOVÁ, Šárka, VLÁČIL, David, LEVÝ, Jiří, HROMADA, Miroslav a kol. Zákon  
o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 504-505. ISBN 978-80-7400-788-
0. 
66 § 25 odst. 1 h) zákona č. 300/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, ve znění pozdějších předpisů, o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
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 Dále se také může objevit zvláštní druh přihlášky, a to přihláška podmíněná. Jedná se  

o situace, kdy zůstavitel společně s další osobou odpovídal věřiteli společně a nerozdílně a tato 

osoba splnila daný závazek. Následně má tato třetí osoba právo na podíl z výtěžku, který 

odpovídá částce, v jejíž výši plnila za zůstavitele.67 

 Součástí přihlášky jsou také její přílohy – tedy listiny prokazující tvrzení věřitele. Jestliže 

je přihlašována vykonatelná pohledávka, musí být uvedeny skutečnosti, které toto tvrzení 

prokazují. Nedílnou součástí přihlášky je pak exekuční titul s doložkou právní moci  

a vykonatelnosti.68 

Pokud přihláška neobsahuje povinné náležitosti, vyzve soud věřitele k jejich doplnění. 

Jestliže tak neučiní ani po výzvě, soud ji usnesením odmítne. Pokud však nedoloží listiny 

prokazující své tvrzení, nebude se přihlížet pouze ke skutečnostem, kterých se listiny měly týkat. 

Nemusí mít tedy vliv na pohledávku jako celek. 

 

4.4.3. Přezkoumání pohledávky 

Přezkoumání pohledávek provádí notář jako soudní komisař, jelikož se nejedná o činnost, 

která by byla z jeho pověření vyjmuta (viz § 100 odst. 2 ZŘS). Jeho úkolem je v tomto stádiu 

nejprve sestavit seznam pohledávek, který obsahuje přihlášené pohledávky (respektive ty, které 

nebyly odmítnuty v předchozí fázi, dále pohledávky, které se považují za přihlášené na základě 

oznámení, a také pohledávky, jež se uspokojují při likvidaci pozůstalosti69. 

V seznamu je třeba každou položkou, tedy každou pohledávku, náležitě identifikovat. 

Musí být popsány skutečnosti, na nichž se zakládá, a také věřitelem určená hodnota jistiny 

v korunách českých. Případně obsahuje informaci o vykonatelnosti nebo o uspokojení  

ze zajištění. Součástí seznamu je také výsledek provedeného přezkoumání.  

Do seznamu pohledávek je umožněno nahlížet osobám, které osvědčí právní zájem  

nebo pro to mají vážné důvody. Jedná se například o likvidačního správce, věřitele, zástavního 

dlužníka, etc. 

 
 

 
____________________________ 
67 ŠEŠINA, Martin, MUZIKÁŘ, Ladislav, DOBIÁŠ, Petr. Dědické právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2019,  
s. 631-632. ISBN 978-80-7502-345-2. 
68 SVOBODA, Karel, TLÁŠKOVÁ, Šárka, VLÁČIL, David, LEVÝ Jiří, HROMADA Miroslav a kol. Zákon o 
zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 511-514. ISBN 978-80-7400-788-0. 
69 Jedná se převážně o smlouvy uzavřené s likvidačním správcem. Tyto se zpravidla nepřezkoumávají, soud má však 
právo jejich přezkoumání nařídit. 
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Pro přezkoumání pohledávek musí být (až na výjimky) nařízeno jednání. Takovou 

výjimečnou situací je stav, kdy je v seznamu pohledávek pouze jedna položka (tedy jedna 

pohledávka) nebo kdy se věřitelé vzdali práva na účast, případně souhlasí s přezkoumáním  

bez nařízení jednání. 

V opačných případech se však toto neveřejné jednání koná, a to nejdříve 20 dnů od 

uplynutí lhůty k podání přihlášek. K jednání jsou předvoláni věřitelé a další osoby, kterých je 

k posouzení situace zapotřebí. Pokud má zájem i likvidační správce, je oprávněn se účastnit. 

Při ústním jednání se soud, tedy soudní komisař, vyjádří ke každé jednotlivé pohledávce. 

Uvede tedy, zda ji lze pokládat za prokázanou a v jaké výši. U vykonatelných pohledávek  

a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění posuzuje soud pouze skutečnosti, které nebyly 

nebo nemohly být posouzeny dříve, resp. v předchozím řízení. 

Po prokázání vyzve soud ostatní věřitele k vyjádření, zda pohledávky popírají, případně 

v jaké výši. Pokud tak některý z nich učiní, zváží soud, zda sám trvá na svém původním 

stanovisku nebo zda dá za pravdu popírajícímu věřiteli. Pokud soud změní své stanovisko, 

odkáže věřitele, který přihlásil popíranou pohledávku, aby podal incidenční žalobu (bez toho, 

aniž by skládal jistotu)70. Jestliže soud (soudní komisař) trvá na svém původním stanovisku, 

může se popírající věřitel s žalobou ohledně popírané pohledávky obrátit na soud. Pokud se tak 

rozhodne, musí složit jistotu na náhradu nákladů řízení o žalobě a na náhradu škody nebo jiné 

újmy, která by vznikla nedůvodným popřením pohledávky (§ 257 odst. 1 ZŘS). Její výše činí 

jednu třetinu popřené pohledávky, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 100 000 Kč.  

Od uložení může být upuštěno na základě žádosti popírajícího věřitele, a to pokud splní 

podmínky pro osvobození podle OSŘ. O složení jistoty a o pravomocném upuštění o složení 

jistoty musí soud vyrozumět věřitele (§ 260 ZŘS), který přihlásil popíranou pohledávku. Stejně 

tak musí učinit v případě pohledávky, kterou soud nepovažuje zcela nebo zčásti za prokázanou,  

a to však pouze pokud již neprobíhá řízení, kterého se účastní likvidační správce. 

 Pokud z důvodu výjimky popsané výše není nařízeno jednání, soud posoudí pohledávku 

nebo právo na uspokojení pohledávky, tedy zda jsou prokázané a v jaké výši, na základě 

známých skutečností a předložených listin. V tomto případě však není možné, aby ostatní 

věřitelé popřeli některou z pohledávek. 

 

 

 

____________________________ 
70 SVOBODA, Karel, TLÁŠKOVÁ, Šárka, VLÁČIL, David, LEVÝ, Jiří, HROMADA, Miroslav a kol. Zákon 
 o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 527. ISBN 978-80-7400-788-0.  
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Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění (incidenční 
žaloba 

Tato žaloba musí být podána ve lhůtě jednoho měsíce od vyrozumění dle § 260 ZŘS,  

a to k okresnímu soudu, který projednává věc v rámci občanského soudního řízení. Věřitel 

podává žalobu proti likvidačnímu správci, který je vázán pokyny soudu, případně proti věřiteli, 

který pohledávku popřel. Pokud je žalovaných více, mají postavení nerozlučných společníků – 

úkon jednoho platí pro všechny z nich. K některým úkonům je však zapotřebí souhlasu všech 

žalovaných71. 

Věřitel je oprávněn v žalobě uvádět pouze skutečnosti, které uvedl již dříve v řízení  

o pozůstalosti. Pokud uplatňuje žalobu ohledně pohledávky nebo práva na uspokojení 

pohledávky ze zajištění, který již dříve přiznal orgán veřejné moci, může soud posuzovat pouze 

skutečnosti, které nebyly nebo nemohly být posuzovány v předchozím řízení. 

Pokud soud žalobu zamítne, odmítne nebo je řízení zastaveno, vrátí popírajícímu věřiteli  

složenou jistotu. Pokud je žalobě vyhověno, může se věřitel, který přihlásil popíranou 

pohledávku, obrátit na soud kvůli uplatnění náhrady škody nebo jiné újmy. Jestliže tak neučiní 

do 6 měsíců od právní moci o rozhodnutí o žalobě, právo zaniká. Od přiznané částky se následně 

odečte jistota, která bude také sloužit k uspokojení věřitele. 

 

4.4.4. Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění 

Zákon v ustanovení § 268 ZŘS výslovně stanovuje, kdy jsou pohledávka a právo  

na uspokojení pohledávky ze zajištění považovány za zjištěné. Jedná se o situace, kdy takový 

závěr zkonstatoval soud (soudní komisař) nebo kdy nebyly popřené, eventuálně šlo o neúčinné 

popření72. 

 Pro konečné posouzení je také podstatný závěr soudu ohledně případné incidenční 

žaloby. Jestliže bylo rozhodnuto, že pohledávka nebo právo na uspokojení pohledávky náleží 

věřiteli a v jaké výši, jsou také považovány za zjištěné. 

 

 
 
 
 
____________________________ 
71 ŠEŠINA, Martin, MUZIKÁŘ, Ladislav, DOBIÁŠ, Petr. Dědické právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2019,  
s. 641, 608-609. ISBN 978-80-7502-345-2. 
72 § 268 odst. 2 ZŘS: „Popření pohledávky věřitelem je neúčinné, a) vzal-li věřitel později své popření zpět, 
b) nesložil-li u soudu pravomocným usnesením stanovenou jistotu na náhradu nákladů řízení o žalobě a na náhradu 
škody nebo jiné újmy, která by vznikla věřiteli nedůvodným popřením pohledávky nebo práva na uspokojení  
ze zajištění anebo jejich části, vůbec, včas nebo v předepsané výši, ledaže by soud pravomocným usnesením od 
složení jistoty upustil.“ 
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4.5. ROZVRH VÝTĚŽKU ZPENĚŽENÍ MAJETKU LIKVIDAČNÍ PODSTATY 

Rozvrh výtěžku je konečnou fází likvidace pozůstalosti, kterou se plní její uhrazovací 

funkce.73 Na základě dříve prokázaných skutečností se tedy uhrazují: 

a) pohledávky, které byly zjištěny; 

b) pohledávky, které se uspokojují bez toho, aniž by byly přihlášeny nebo přezkoumány; 

c) pohledávky, které jsou zajištěné majetkem, který patří do likvidační podstaty. 

V této situaci mají jistou „výhodu“ pohledávky, které byly zajištěny majetkem patřícím 

do likvidační podstaty. A to bez ohledu na to, jestli byly zpeněženy likvidačním správcem, 

notářem nebo samotným věřitelem. K uspokojení se totiž využije čistý výtěžek získaný 

zpeněžením tohoto majetku, který je ponížen o náklady na správu74 a na zpeněžení75. V těchto 

odčítaných nákladech tkví rozdíl mezi zpeněžením likvidačním správcem a věřitelem. Pokud je 

totiž provádí sám věřitel, nemá nárok na „odpočet“ a tedy i uhrazení vynaložených nákladů. 

Pokud by stejným majetkem bylo zajištěno více pohledávek, uspokojují se v pořadí dle vzniku 

zajištění. 

Ostatní pohledávky jsou dále uspokojovány dle rozvrhové usnesení76 vydaného soudem,  

a to dle 8 skupin77 určených v § 273 ZŘS: 

a) pohledávky ze smluv, které byly uzavřeny s likvidačním správcem nebo notářem, 

b) pohledávky státu vzniklé na nákladech vynaložených na zpeněžování majetku likvidační 

podstaty a jeho správu, popřípadě též na úschovu majetku patřícího do likvidační 

podstaty vhodného schovatele, 

c) pohledávky odměny a náhrady nákladů likvidačního správce a, byla-li likvidačnímu 

správci poskytnuta záloha, státu, 

d) pohledávky odměny a náhrady nákladů notáře za úkony, které v řízení o pozůstalosti 

provedl jako soudní komisař, 

e) pohledávka nákladů zůstavitelova pohřbu, 

f) pohledávky odměny z náhrady nákladů těch, kdo vykonávali správu pozůstalosti  

za řízení v době do nařízení likvidace pozůstalosti, 

g) pohledávky výživného; 

____________________________ 
73 viz úvod kapitoly 4. Likvidace pozůstalosti v České republice na straně 8 
74 Mezi náklady na správu patří např. částka za skladování věci, cestovné na obhlídku nebo daň z nemovitých věcí. 
75 Mezi náklady na zpeněžení patří náklady na sepsání kupní smlouvy, na legalizaci nebo na výpisy z veřejných 
rejstříků (katastr nemovitostí). 
76 Dle § 274 ZŘS obsahuje rozvrhové usnesení rozhodnutí soudu o výšce plnění, které je určeno pro každou 
pohledávku jednotlivě, dále informace o tom, které pohledávky se neuspokojují a v jaké výši, a také lhůtu, ve které 
věřitelé plnění obdrží. 
77 Srovnej: 2. kapitola: Historický vývoj  
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h) ostatní pohledávky. 

 

Každá ze skupin je uspokojována jednotlivě, postupně a poměrně. To znamená,  

že jakmile jsou uspokojeny pohledávky ze skupiny a), pokračuje se s uspokojováním ve skupině 

b). Pokud by nastala situace, kdy není možné uspokojit pohledávky v jedné skupině v plné výši, 

uspokojí se poměrně. 

Jestliže by výtěžek zpeněžení nepostačoval na uspokojení skupin a) až d), platí tyto 

náklady stát (§ 228 ZŘS), resp. okresní soud, u kterého se vede řízení o pozůstalosti. Naopak 

pohledávky ze skupin e) až h) nemusí být uhrazeny ani z části, pokud na ně „nezbylo“  

po uspokojení těch předchozích. 

 

Hyperocha 

Jakmile jsou z výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty uspokojeny všechny 

pohledávky, o kterých tak rozhodl soud, může nastat situace, kdy zůstane majetkový přebytek, 

tedy tzv. hyperocha. Tento přebytek je následně vydán osobě, které svědčilo dědické právo 

v době nařízením likvidace pozůstalosti. Jestliže je takových osob více, rozdílí se hyperocha 

podle dědických podílů, které by na tyto osoby připadaly. Pokud však dědictví odmítly nebo 

vůbec neexistují, připadá přebytek státu.  

Nabytí přebytku se nepovažuje za nabytí dědictví. Proto na osobu, které je přebytek 

vydán, nepřecházejí pasiva pozůstalosti a ani není povinna je nijak hradit. 

Je také doporučeno, aby usnesení o vydání majetkového přebytku bylo vydáno po nabytí 

právní moci rozvrhové usnesení a rozdělení výtěžku mezi věřitele. Předejde se tak případným 

komplikacím nebo nejasnostem ohledně výše hyperochy.78 

 

Dnem, kdy nabyde právní moci rozvrhové usnesení, případně usnesení o vydání 

majetkového přebytku, je řízení o pozůstalosti skončeno. Přihlášené pohledávky, které nebyly 

uspokojeny (ať již částečně nebo úplně), zanikají v rozsahu neuspokojení dnem skončení řízení. 

Nepřihlášené pohledávky zanikají úplně. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
78 FOLTAN, Drahomír. Rozvrhové usnesení v likvidaci pozůstalosti. Ad Notam. 3/2017, s. 9-13.  
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4.6. DALŠÍ NAJEVO VYŠLÝ MAJETEK LIKVIDAČNÍ PODSTATY 

Jestliže se po pravomocném skončení řízení o pozůstalosti objeví další majetek, mohou 

nastat 2 situace: 

1. Během likvidace pozůstalosti nebyly uspokojeny všechny pohledávky 

V takovém případě notář, případně likvidační správce upraví, resp. rozšíří seznam 

majetku likvidační podstaty o nové položky. Stejně jako předtím je majetek řádně identifikován 

a zpeněžen. Následně jsou neuspokojené pohledávky uspokojovány dle jednotlivých skupin. 

K zániku pohledávek dle § 277 ZŘS není přihlíženo. 

2. Během likvidace pozůstalosti byly uspokojeny všechny pohledávky 

Pokud byly během likvidace pozůstalosti uspokojeny všechny pohledávky, o kterých tak 

rozhodl soudní komisař, případně byl vydán majetkový přebytek, postupuje se následovně. Soud 

rozhodne usnesením, které osoby nabývají tento najevo vyšlý majetek. Jedná se o osobu, 

případně osoby, kterým svědčilo dědické právo v momentu nařízení likvidace pozůstalosti. 

Jestliže je jich tedy více, nabývají části o velikosti svých dědických podílů. Nejedná se opět (jako 

v případě hyperochy) o rozdělení dědictví, takže na osoby nepřechází pasiva nebo povinnost 

pasiva hradit. Pokud žádná taková osoba není, nabývá majetek stát. Na rozdíl od nabytí majetku 

z pozůstalosti nedochází k přechodu vlastnického práva ke dni smrti zůstavitele, nýbrž ke dni 

právní moci usnesení, kterým se nabývá najevo tento najevo vyšlý majetek.79 

Kdyby se objevil majetek, který měl být předmětem odkazu, dojde k nabytí tohoto 

majetku tak, jak je popsáno v předchozím odstavci. Odkazovník má pak vůči nabyvateli stejná 

práva, která mu přiznává OZ v případě vyčerpání pozůstalosti proti dědici, který uplatnil výhradu 

soupisu (§ 1630 a 1631 OZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
____________________________ 
79 MACKOVÁ, Alena, MUZIKÁŘ, Ladislav a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář s důvodovou 
zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016, s. 469-471. ISBN: 978-80-7502-122-9. 
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4.7. ZASTAVENÍ LIKVIDACE POZŮSTALOSTI 

Jak je uvedeno již v úvodu této diplomové práce, řízení o pozůstalosti je zahájeno 

v důsledku úmrtí člověka. Stejný následek má jeho prohlášení za mrtvého. Tento institut je 

upraven v § 54 a násl. ZŘS. Stejně jako u obecného vymezení, pamatoval zákonodárce i u 

likvidace pozůstalosti na případ, kdy by se prohlášení projevilo jako nedůvodné a zůstavitel by 

byl naživu.  

Následkem toho zastaví likvidaci pozůstalosti po jejím nařízení usnesením soud, který 

pověřil notáře k tomuto pozůstalostnímu řízení. Jedná se totiž u úkon vyňatý z působnosti 

soudního komisaře.   

Toto rozhodnutí však nic nemění na účinnosti ostatních úkonů, které byly v rámci 

likvidace pozůstalosti učiněny, a to bez ohledu na fázi, ve které se řízení nachází.  
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I. Likvidace pozůstalosti v Rakouské republice 
5. Vývoj právní úpravy 

Historie české právní úpravy je neodmyslitelně spjata s rakouským právem,  

neboť pro naše území, v minulosti jako součást Rakouska-Uherska, platily stejné zákony. 

Tehdejším východiskem pro oblast soukromého práva byl Obecný zákoník občanský ze dne 

1.6.1811 neboli Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)80. Tento zákon byl považován  

za tak vrcholné dílo hodící se i do „nových poměrů“ po rozpadu Rakouska-Uherska, že byl jako 

zákon č. 11/1918 Sb. převzat do nově vzniklého Československa.81 V Rakousku novelizovaný82  

ABGB platí dodnes. 

Tato hmotněprávní kodifikace byla také doplněna úpravou procesní, a to konkrétně 

císařským patentem č. 208 ze dne 9.8.185483. Tento zákon již řešil situace, kdy v pozůstalosti 

nepřevyšovala aktiva nad pasivy. Pokud nebylo žádné jmění (§ 72), pozůstalost nebyla vůbec 

projednána, jelikož nebylo co projednat. Dědické právo je totiž právem majetkovým,  

proto muselo být zůstaveno jmění, aby mohlo být pozůstalostní řízení vůbec zahájeno. 

Nezáleželo však, zda převyšovala aktiva nebo pasiva84. 

V případě, kdy byla pozůstalost nepatrná (§ 73), byla využita k úhradě nákladů nemoci, 

pohřbu a dalších případných pohledávek. Jestliže po těchto úhradách část pozůstalosti zbyla, 

předala se věřitelům namísto placení. Když dluhy převyšovaly pozůstalost (§ 74), bylo možné na 

ni zahájit konkurs, který byl upraven v konkursním řádu.  

Císařský patent byl v Rakousku používán až do nabytí účinnosti zákona o nesporném 

řízení (Außerstreitgesetz), tedy do 31.12.2003. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
80 Zákon č. 946/1811 ze dne 1. června 1811, všeobecný občanský zákoník/Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
(ABGB).  
81 DVOŘÁK Jan, MALÝ Karel. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 21-
24. ISBN 978-80-7357-753-7. 
82 Poslední “velká“ novela nabyla účinnosti 1.1.2017. Částečně se jednalo o změnu jazyka, která předpis přiblížila 
současné době. Viz článek: RONOVSKÁ, Kateřina, DOBROVOLNÁ, Eva. Nové rakouské dědické právo – 
rozhovor s prof. Dr. Martinem Schauerem. Bulletin Advokacie. 4/2016, s. 69-70 
83 Císařský patent č. 208 ze dne 9.8.1854. 
84 TILSCH Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. Praha: Wolters Kluwer, 
a.s., 2014, s. 46-47. ISBN 978-80-7478-713-3. 
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6. Řízení o pozůstalosti (das Verlassenschaftsverfahren) 
Jak již bylo zmíněno v této diplomové práci vícekrát, dědické právo, jeho postupy  

a instituty, jsou u nás i v Rakousku velice obdobné. Jistou příčinou této podobnosti je fakt,  

že česká právní úprava vycházela (nebo byla inspirována) z velké části rakouským právem. 

Ačkoliv u nás došlo k velkým legislativním změnám s přijetím OZ a ZŘS, část odborné 

veřejnosti je k některým novotám poměrně kritická a volá po změnách, které by vrátily nejenom 

dědické právo do „starých kolejí“ a opět zavedly prověřené postupy, jež fungují  

u našich jižních sousedů.85, 86 

Řízení o pozůstalosti je v Rakousku řízením nesporným a jeho úpravu tedy logicky 

nalezneme v zákoně o nesporném řízení (Außerstreitgesetz)87. Další pravidla týkající se 

pozůstalostního řízení (zejména úkonů soudního komisaře) upravuje zákon o soudním 

komisariátu (Gerichtskommissärsgesetz)88. Na rozdíl od české právní úpravy není místní 

příslušnost specifikována přímo v zákoně, který upravuje konkrétní řízení, nýbrž v zákoně 

zvláštním. Jedná se o předpis zvaný „zákon o organizaci soudnictví“ (Jurisdiktionsnorm)89. 

 

 
6.1 POSTAVENÍ NOTÁŘE 

Notář, jako soudní komisař, vykonává na základě § 1 odst. 1 a 2 a § 2 GKG úkony soudu 

prvního stupně. K určení konkrétního soudního komisaře slouží dokument nazvaný  

„der Verteilungsordnung“, který má za cíl rozvrhnout výkon činnosti rovnoměrně mezi všechny 

notáře. Dokument vydává (§ 5 GKG) zemský soud po projednání s rakouskou notářskou 

komorou (Die Österreichische Notariatskammer). Tento rozvrh práce se připravuje pro každou 

ze spolkových zemí90 zvlášť, a to na období kalendářního roku. Následně je zveřejněn na 

internetových stránkách Notářské komory91. Obdobně se připravují rozvrhy pro řízení  

o pozůstalosti v Česku, kdy má každá z osmi notářských komor vlastní rozvrh, 

___________________________ 
85 HORÁK Ondřej. Příprava novely dědického práva. Ad Notam. 1/2020, s. 24.  
86 DOBROVOLNÁ Eva. Zjišťování pozůstalostního jmění a výhrada soupisu (k navrhované novele dědického práva 
ve srovnání s rakouským právem). Ad Notam. 3/2020, s. 9-14.  
87 Zákon č. 11/2003 Sb. ze dne 12. prosince 2003, o nesporném řízení/Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren 
in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen (Außerstreitgesetz – AußStrG), ve znění pozdějších předpisů.  
88 Zákon č. 343/1970 ze dne 11. listopadu 1970, o soudním komisariátu/Bundesgesetz vom 11. November 1970 über 
die Tätigkeit der Notare als Beauftragte des Gerichtes im Verfahren außer Streitsachen (Gerichtskommissärsgesetz – 
GKG), ve znění pozdějších předpisů.  
89 Zákon č. 11/1895 Sb. 1. srpna 1895 o organizaci soudnictví/ Gesetz vom 1. August 1895, über die Ausübung der 
Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdiktionsnorm – 
JN), ve znění pozdějších předpisů 
90 Rakouská republika je tvořena 9 spolkovými zeměmi. 
91 Rozvržení pro rok 2021 je k dispozici na WWW:< https://www.notar.at/die-notare/kammern/>. 
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jež se následně zveřejňuje na internetových stránkách Notářské komory České republiky.92 

Stejně jako v českém právním řádu, tak i v rakouském existují výjimky ohledně úkonů, 

které smí vykonávat pouze soud, nikoliv soudní komisař. Jedná se například o přenechání 

dědictví k uspokojení věřitelů (§154 AußStrG) nebo rozhodnutí o odloučení pozůstalosti (§ 175 

AußStrG). 

 
 
6.2 PRŮBĚH ŘÍZENÍ 

Řízení o pozůstalosti se zahajuje z úřední povinnosti. Jakmile je okresnímu soudu 

doručeno oznámení o úmrtí (der Sterbemitteilung), případně úmrtní list (der Sterbeurkunde), 

vyrozumí soud notáře (§ 143 odst. 1 AußStrG), který je dle výše popsaného „rozvrhu práce“ 

příslušný k rozhodování v daném případě. Notář jako soudní komisař následně provádí úkony, ke 

kterým je zákonem zmocněn.  

Prvním z nich vypracování záznamu, který má za cíl soustředit veškeré relevantní 

informace o osobních a majetkových poměrech zůstavitele. Tento záznam se nazývá  

die Todesfallaufnahme a můžeme jej přirovnat k předběžnému šetření93. Údaje, které musí tento 

dokument obsahovat stanovuje § 145 odst. 2 AußStrG. Jedná se se tedy o osobní údaje (jméno, 

datum narození, rodinný stav, …), informace o zůstaveném jmění včetně všech práv a závazků, 

dále vyčíslení nákladů pohřbu a jméno osoby, která jej vypravila. Součástí je také sdělení,  

zda zůstavitel zanechal pořízení pro případ smrti94, případně v jaké formě a co je jeho obsahem. 

Dále notář uvede údaje o zákonných dědicích a osobách, kterým dle pořízení pro případ smrti 

něco zanechal. Jestliže byl zůstavitel zákonným zástupcem, zapíší se také informace  

o zastupované osobě. Za účelem zpracování tohoto dokumentu vyzve notář osobu, která může 

mít přehled o poměrech zůstavitele, aby se dostavila a případně předložila dokumenty, která má 

k dispozici95. Obvykle se jedná o manžela zemřelého nebo vypravitele pohřbu. 

Notář je také oprávněn čerpat informace z veřejných rejstříků (např. katastru nemovitostí 

či obchodního rejstříku). Celý tento proces má za cíl získat jednoduchým způsobem přehled o 

aktivech a pasivech v pozůstalosti, a to aniž by byly vynaloženy nadměrné náklady. Pokud je to 

však nezbytně nutné, může soudní komisař ustanovit znalce pro ocenění některých částí jmění. 

 

____________________________ 
92 Viz https://www.nkcr.cz/seznam-notaru/rozvrhy-rizeni-o-pozustalosti.  
93 Viz kapitola 3.1.1. 
94 Pořízením pro případ smrti je závěť, dovětek, odkaz nebo jiné právní pořízení (viz § 552 ABGB). Čerpáno 
z WWW:< https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/erben_und_vererben/2/Seite.791010.html>. 
95 Viz https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/erben_und_vererben/4/Seite.793090.html.  
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Jestliže existuje riziko odebrání nebo zajištění části pozůstalosti, má soudní komisař 

pravomoc (§ 147 AußStrG) uložit takovou věc do odpovídající úschovy. Stejně tak by mělo dojít 

k uschování, pokud existuje obava z předlužení pozůstalosti.96 Náklady uložení jdou následně 

k tíži pozůstalostního jmění. 

Výsledek tohoto procesu je základem pro další postup ohledně pozůstalosti. Pokud dojde 

soudní komisař k závěru, že v pozůstalosti není žádné jmění nebo že aktiva nepřesahují hodnotu 

5000 eur, bude pozůstalostní řízení zastaveno. Pokud zůstavitel zanechal jmění s nižší hodnotou, 

rozhodne soudní komisař na základě zjištěných skutečností o tom, komu (případně v jakých 

poměrech) bude pozůstalost vydána. 

Pokud jsou součástí pozůstalostního jmění také pohledávky, mohou věřitelé podat návrh, 

aby jim bylo dědictví přenecháno k jejich uspokojení. Musí být však splněny dvě podmínky. 

Dědic nesmí učinit nepodmíněné prohlášení, a zároveň nesmí být zahájeno insolvenční řízení  

na pozůstalost. Obě podmínky budou následně specifikovány níže. 

 

6.2.1 Přijetí dědictví 
Rakouské právo vyžaduje, aby dědic dědictví aktivně přijal (§ 799 ABGB),  a to formou 

prohlášení. Jestliže dědic učiní nepodmíněné prohlášení (§ 801 ABGB), odpovídá odkazovníkům 

i věřitelům za jejich pohledávky bez ohledu na to, zda aktiva pozůstalosti postačují k jejich 

uspokojení či nikoliv. Na základě toho se již nesestavuje inventář pozůstalosti, nýbrž dědic dle  

§ 170 AußStrG sestavuje seznam složek tvořících jmění včetně popisu jednotlivých položek. 

Správnost a úplnost následně potvrdí svým podpisem. Záměrné uvedení nepravdivých údajů má 

trestněprávní následky. 

Další možností dědice je učinit podmíněné prohlášení (§ 802 ABGB). Jedná se o institut 

srovnatelný s výhradou soupisu v českém právním řádu. Jeho následkem dědic odpovídá 

odkazovníkům a věřitelům pouze do výše nabytého dědictví. Pokud došlo k podmíněnému 

prohlášení pouze u jednoho z více dědiců, musí být vypracován inventář pozůstalosti  

a „ochrana“ proti dluhům převyšujícím hodnotu pozůstalosti platí pro všechny z nich (§ 807 

ABGB). Dále také musí dojít ke konvokaci věřitelů. 

 

 

 

 

____________________________ 
96 FUCIK, Robert, MONDEL,  Christoph. Das Verlassenschaftsverfahren nach der EuErbVO und dem Erbrechts-
Änderungsgesetz 2015. MANZ'sche Wien, 2016, s. 124. ISBN 978-3-214-00665-5. 
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Prohlášení má také účinky vůči majetku, který by se objevil až následně po skočení 

pozůstalostního řízení. Jakmile však dědic jednou učiní nepodmíněné prohlášení, nemůže jej 

změnit. Opačná změna je přípustná, a to pouze do sestavení inventáře.97 

Dědic se svého práva, tedy práva učinit prohlášení, nemůže předem vzdát. Pokud by 

k tomu došlo, prohlášení by bylo neplatné. 

Kromě těchto možností je dědic oprávněn dědictví úplně odmítnout. 

 

6.2.2 Inventář pozůstalosti 
 Inventář, který můžeme označit za obdobu soupisu pozůstalosti v ČR, je sestavován  

za podmínek vyjmenovaných v § 165 AußStrG. Jedná se například o případy, kdy je dědicem 

nezletilá osoba, bylo schváleno odloučení majetku (§ 812 ABGB), pokud o to požádá osoba 

oprávněná nebo je pravděpodobné, že dědictví připadne státu jako odúmrť. 

Inventář musí pokrýt celé jmění zůstavitele, tedy veškerý majetek včetně všech práv  

a závazků. Pokud je u některých položek sporné, zda je zahrnout do pozůstalosti či nikoliv, 

rozhodne o tom soud. Za účelem označení a prohlídky jsou třetí osoby povinny soudnímu 

komisaři, který je ke zpracování inventáře zmocněn dle § 1 odst. 1 (2) GKG, umožnit přístup 

k věci, které je považována za součást zůstavitelova jmění. 

 

6.2.3 Věřitelé a jejich pohledávky 
Věřitelé, jejichž pohledávky jsou součástí pozůstalostního jmění, mají několik možností. 

Primárně mohou na základě § 811 ABGB požadovat uspokojení pohledávek, a to ještě  

před usnesením o dědictví. 

Další variantou je přenechání dědictví dle § 154 AußStrG. Podmínky, za kterých  

je možné tento institut využít jsou specifikovány v úvodu kapitoly 6.2 Průběh řízení. Jestliže 

hodnota aktiv přesahuje 25 000 eur, nařídí soudní komisař soudní jednání za účelem projednání 

pohledávek. K této schůzce jsou kromě věřitelů přizváni potenciální dědici, osoby s nárokem  

na povinný díl, jakožto i ustanovení správci a vykonavatel závěti (§174 AußStrG). Cílem  

je dosažení dohody mezi zúčastněnými stranami. 

 

 

 

____________________________ 
97 KLETEČKA, Andreas, SCHAUER, Martin. ABGB-ON: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. 
Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2010, 1308-1315.  ISBN 978-3-214-09080-7. 
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Pokud se věřitelé obávají o své pohledávky, mohou navrhnout odloučení pozůstalosti  

(§ 812 ABGB). Jedná se o jeden z úkonů vyjmutých z působnosti soudního komisaře a o návrhu 

podaném dle § 175 AußStrG rozhodne soud. Toto opatření je také zasazeno do českého právního 

řádu a v obou zemích funguje obdobně. Na základě kladného rozhodnutí je část odloučeného 

jmění spravována tak, aby k ní (alespoň dočasně) neměl přístup žádný z potenciálních dědiců. 

Může dojít také předání do úschovy. Věřitel je dále uspokojován pouze z odloučeného majetku.    
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7. Insolvence pozůstalosti (der Verlassenschaftsinsolvenz) 
Insolvence pozůstalosti (der Verlassenschaftsinsolvenz) je obdobou likvidace pozůstalosti 

v českém právním řádu. Cílem obou těchto procesů je alespoň částečné uspokojení pohledávek 

věřitelů z pozůstalosti zůstavitele. 

Hlavním předpokladem pro zahájení tohoto řízení je existence předlužené pozůstalosti. 

Ačkoliv zákon o nesporném řízení počítá s možností insolvence, definici pojmu „předlužená 

pozůstalost“ v něm nenajdeme. Stejná situace se opakuje i v ABGB. Insolvence pozůstalosti je 

však upravena v zákoně o insolvenčním řízení (InsO)98. V jeho ustanovení § 67 sice není 

definice přímo obsažena, ale obsahuje podmínku tzv. početního předlužení. Zjednodušeně se 

jedná o formu zkoušky, kdy jsou na jedné straně zvažována aktiva a na straně druhé pasiva 

předmětného jmění. Požadovaným výsledkem pro umožnění zahájení insolvence je stav, kdy 

pasiva dlužníka (pozůstalostního jmění) převyšují aktiva.99 

Dalším podstatným bodem je správné určení věcné a místní příslušnosti soudu,  

ke kterému bude návrh následně podán. V České republice zajišťuje likvidaci pozůstalosti soudní 

komisař, případně okresní soud, který ho jmenoval. V Rakousku je k insolvenci pozůstalosti  

dle § 64 InsO věcně příslušný insolvenční soud, který je pověřen zahájením a vedením 

insolvenčního řízení, jmenováním a dohledem nad dalšími orgány, určováním a zjištěním 

konkursní podstaty, jakož i rozdělením výnosu tohoto procesu. 

Určení místí příslušnosti je však otázkou poměrně komplikovanější. Není totiž přímo 

určena (nejen) v zákoně o insolvenčním řízení. Dle výzkumu Mag. Valentiny Sauper,  

který provedla pro svou disertační práci, můžeme dospět k následujícímu závěru. Podle několika 

názorů odborníků v dané oblasti je určující, kde se nachází většina aktiv pozůstalosti (obvykle 

tedy nemovitosti). Pokud by se aktiva nacházela i v zahraničí, bude nejprve na základě kolizní 

normy100 potřeba určit, zda se vůbec bude řízení řídit rakouským právním řádem.101  

 

 

 

 

____________________________ 
98 Rakousko. Zákon č. 114/1997 Bundesgesetz über das Insolvenzverfahren (Insolvenzordnung – IO) ze dne 
19.8.1997, ve znění pozdějších předpisů.  
99 JAUFER, Clemens, RABEL, Klaus, SCHUMMER, Gerhard. Unternehmensfortführung in der Krise 
(Rechnerische Überschuldung). Linde Verlag Ges.m.b.H, 2018, s. 36. ISBN 978-3-7073-3951-2.  
100 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012, o příslušnosti, rozhodném 
právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření 
evropského dědického osvědčení.  
101 SAUPER, Valentina. Dissertation. Verlassenschaftsinsolvenz. Eine Untersuchung über das Zusammenspiel  
von Insolvenz- und Erbrecht. 2013, s. 131-138.  
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7.1 NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

Návrh za zahájení řízení jsou dle InsO oprávněni podat dlužník a věřitel. Formální 

náležitosti tohoto návrhu však nejsou specifikovány. Jelikož má však povahu procesního 

prohlášení102, musí splňovat požadavky stanovené občanským soudním řádem (ZPO)103. 

Povinnou součástí podání je tedy dle § 75 ZPO název soudu, kterému je určeno, přesná 

identifikace účastníků (případně jejich zástupců), popis záležitosti, které se týká, identifikace a 

podpis navrhovatele (případně jeho zástupce). Dále také obsahuje přílohy a jejich identifikaci. 

Návrh je možné vzít zpět, a to až do doby, kdy soud rozhodne o zahájení řízení. Rozhodující je 

přitom moment zveřejnění, nikoliv nabytí právní moci. 

 

7.1.1 Návrh dlužníka 

Podání návrhu dlužníkem je upraveno v § 69 InsO. Kdo je dlužníkem v případě 

pozůstalosti se však výslovně nedozvíme. Dle názorů zmíněných v práci Mag. Valentiny 

Sauper104 je dlužníkem samotná ležící pozůstalost. S jistou nadsázkou zmiňuje přirovnání 

k právnické osobě, která však nemá předem zvoleného zástupce. Dědicové totiž ve výčtu 

zastupujících osob v § 69 odst. 3 a 3a InsO chybí, 4. odstavec již s jejich jednáním počítá. Proto 

se domnívám, že se úvaha ubírá správným směrem. 

Zástupcem se tedy stane na základě prokázání dědického práva dědic (§ 810 odst. 1 

ABGB), který má právo pozůstalost užívat, spravovat a zastupovat. Pokud by takových dědiců 

bylo více, vykonávají tato práva společně, ledaže se dohodnou jinak. K prokázání oprávnění 

zastupovat pozůstalost slouží dědicům potvrzení, které jim na vyžádání poskytne soudní komisař 

(§ 712 AußStrG). 

 Návrh na zahájení řízení je pro dědice spojen s podstatnou podmínkou. Dle § 71 InsO 

musí prokázat, že je v pozůstalosti dostatek aktiv, které pokryjí alespoň náklady řízení. Pokud 

tomu tak není, může dle § 71a složit zálohu, která by měla stejný účel. V případě, že by tak 

neučinil, bude návrh odmítnut. 

 

 

 
__________________________ 
102 SAUPER, Valentina. Dissertation. Verlassenschaftsinsolvenz. Eine Untersuchung über das Zusammenspiel  
von Insolvenz- und Erbrecht. 2013, s. 146-147.  
103 Zákon  č. 113/1895 ze dne 1. srpna 1896, o občanském soudním řízení/Gesetz vom  1. August 1895 über  das 
gerichtliche Verfahren  in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten  (Zivilprozessordnung), ve znění pozdějších předpisů. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001699>.  
104 SAUPER, Valentina. Dissertation. Verlassenschaftsinsolvenz. Eine Untersuchung über das Zusammenspiel  
von Insolvenz- und Erbrecht. 2013, s. 147-165. 
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 Kromě dědice je k podání návrhu legitimován také správce pozůstalosti jmenovaný 

soudním komisařem dle § 156 AußStrG. Stejně jako dědic se musí prokázat oprávněním 

k zastupování pozůstalosti. K tomu mu bude sloužit usnesení o jmenování. Na rozdíl od dědice 

však není povinen složit zálohu, ale poukáže pouze na dostatek aktiv. 

 Na straně dlužníka jsou oprávněny podat návrh pouze výše zmíněné osoby, tedy dědic, 

který prokázal své právo a správce pozůstalosti. Nepatří mezi ně odkazovník, vykonavatel závěti 

nebo Rakouská republika, které by měla pozůstalost připadnou jako odúmrť. 
 

7.1.2 Návrh věřitele 
Věřitel může navrhnout insolvenci pozůstalosti na základ § 70 InsO. Společně s dalšími 

náležitostmi musí návrh obsahovat dostatečnou identifikaci dlužníka (tedy ležící pozůstalosti). 

Věřitel musí prokázat skutečnosti, dle kterých je možné jeho pohledávku uspokojit 

v insolvenčním řízení. Tím je myšleno doložení listin, na kterých se pohledávka zakládá (soudní 

rozhodnutí nebo jiný písemný dokument) a dalších relevantních podkladů. Předložení písemností 

slouží jako důkaz dle § 274 ZPO ve spojení s § 252 InsO.  

Návrh věřitele je následně doručován dlužníkovi, resp. zástupci ležící pozůstalosti. Pokud 

žádný zástupce prozatím neexistuje, nebrání tento fakt podání návrhu.  Stejně jako dlužník je  

i věřitel povinen doložit existenci předlužení.105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
105 SAUPER, Valentina. Dissertation. Verlassenschaftsinsolvenz. Eine Untersuchung über das Zusammenspiel  
von Insolvenz- und Erbrecht. 2013, s. 165-169. 
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7.2 PRŮBĚH ŘÍZENÍ 

Zahájení řízení je zveřejněno způsobem, který umožňuje dálkový přístup106. Samotné 

oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 74 InsO. Poté musí insolvenční soud z úřední 

povinnost jmenovat likvidačního správce, který je bezúhonný, spolehlivý a znalý dané 

problematiky. Konkrétní osoba je vybírána ze seznamu insolvenčních správců  

(Die Insolvenzverwalterliste). Oznámení také obsahuje detaily první schůze věřitelů (místo, čas  

a účel) společně s výzvou k předložení důkazů ke jejich pohledávkám a poučení v případě 

zmeškání stanovené lhůty.  Spolu se zahájením insolvence je přerušeno řízení o pozůstalosti  

(§ 8a InsO). 

Dalším krokem v pořadí je zjišťovací fáze (Das Feststellungsverfahren), která slouží 

k určení konkursní podstaty. Insolvenční správce má za úkol sestavit inventář dle § 96 odst. 1 

InsO. Jeho součástí je výčet aktiv a pasiv společně s rozvahou. Každá z položek musí být přesně 

definována, a to s uvedením výše její hodnoty. U pohledávek a dluhů se uvede důvod vzniku  

a datum splatnosti, popřípadě další relevantní informace. Správnost (či nesprávnost) vyhotovení 

následní potvrdí zástupce dlužníka (ležící pozůstalosti) u soudu. 

Pohledávky, které mají být následně uspokojeny můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, 

a to pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení a pohledávky za majetkovou podstatou. 

Pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení (die Insolvenzforderungen) musí věřitelé 

zaregistrovat na základě výzvy, která je zmíněna výše. Věřiteli je také předem stanovená lhůta, 

která činí 60 až 90 dní od zahájení řízení, během které zašle potřebné dokumenty insolvenčnímu 

soudu. Přihlášení je možné učinit dle § 104 InsO buď ústně do protokolu nebo písemně  

(v elektronické nebo listinné podobě). Pokud nebude pohledávka popřena (např. insolvenčním 

správcem), považuje se za prokázanou. 

Další skupinou jsou pohledávky za majetkovou podstatou (die Masseforderungen). Jejich výčet 

nalezneme v § 46 InsO. Tyto pohledávky se nepřihlašují, vznikají zpravidla po zahájení řízení. 

Pokud by nebylo možné jednoznačně určit, zda se jedná o pohledávku za majetkovou podstatou 

nebo přihlašovanou do insolvenčního řízení, rozhodne o tom insolvenční soud. Do této kategorie 

patří například náklady na insolvenční řízení, správu pozůstalosti nebo pohřeb zůstavitele dle 

běžných zvyklostí. Jak již bylo zmíněno, jedná se většinou o pohledávky vzniklé po zahájení 

řízení. Otázkou tedy zůstává, zda sem patří i pohledávky vzniklé během pozůstalostního řízení 

(např. náklady soudního komisaře či správce pozůstalosti). Dle názoru rakouského Nejvyššího  
 

____________________________ 
106 K dispozici na https://edikte.justiz.gv.at/edikte/edikthome.nsf.  
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soudu mají být zařazeny mezi pohledávky za majetkovou podstatou.107 

Insolvenční řízení může dále pokračovat ve dvou směrech. Buď jako konkurs nebo jako 

reorganizace (se samosprávou nebo bez). 

 

7.2.1 Konkurs (das Konkursverfahren) 

 Konkurs vede k likvidaci pozůstalostního jmění, a to v případě, že společně s návrhem  

na zahájení insolvenčního řízení nebyl předložen reorganizační plán nebo k tomu nedošlo během 

řízení. Konkurs spočívá ve zpeněžení aktiv, a to buď tzv. na volnou ruku (přímo)108 nebo soudně. 

Soudní zpeněžení provádí exekuční soud na žádost insolvenčního soudu.  

 Poté insolvenční správce připraví návrh (§ 129 InsO) rozvržení uspokojení jednotlivých 

pohledávek, který předloží soudu ke schválení. Jakmile soud tento rozvrh schválí, dojde  

k uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a poté přihlášených pohledávky, a to 

v pořadí uvedeném v § 46 a 47 InsO. 

 Jakmile jsou pohledávky uspokojeny, soud insolvenční řízení skončí. Následkem toho je 

znovuobnoveno pozůstalostní řízení, během kterého může být projednán případný přebytek, 

který zůstal po uspokojení věřitelů (tzv. hyperocha).109 

 

7.2.2 Reorganizace (das Sanierungsverfahren) 
 Reorganizace může být insolvenčním soudem schválena pouze v případě předložení 

reorganizačního plánu dlužníkem dle § 140 InsO. Tento plán může být přiložen buď k návrhu na 

zahájení insolvenčního řízení nebo doručen soudu později. V případě, kdy se jedná za dlužníka, 

kterým je ležící pozůstalost a dědiců je více, musí s návrhem souhlasit dle § 164 odst. 1 InsO 

všichni dědici. 

 Reorganizační plán obsahuje způsob, jakým mají být pohledávky věřitelů uspokojeny  

nebo zajištěny. Součástí je také kvóta, tedy minimálně hranice, která určuje podíl pohledávek, 

jež budou do dvou let od přijetí plánu uspokojeny. Zákonné minimum činí 20%. Dle názoru 

Mag. Valentiny Sauper110 je možné nabídnout toto řešení pouze v případě, kdy budou 

pohledávky uspokojovány pouze z vlastního majetku dědiců. Z toho vyplývá, že se může jednat 

pouze o dědice, kteří učinili bezpodmínečné prohlášení o dědictví. 

 

___________________________ 
107 Právní věta rozhodnutí Oberste Gerichtshof der Republik Österreich ze dne 21.01.1931, č. RS0044226. 
108 Srovnej způsoby zpeněžení v ČR (bod 4.3.3. Zpeněžení majetku likvidační podstaty). 
109 SAUPER, Valentina. Dissertation. Verlassenschaftsinsolvenz. Eine Untersuchung über das Zusammenspiel von 
Insolvenz- und Erbrecht. 2013, s. 220-222.  
110 Tamtéž, s. 229-231. 
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 Následně jsou všichni věřitelé a dlužníci pozváni na schůzi k projednání a schválení 

reorganizačního plánu. Pravidla hlasování věřitelů určuje InsO. V případě, že je jednání úspěšné, 

předloží se plán ke schválení insolvenčnímu soudu. Ten jej schválí pouze za předpokladu, že 

byly uspokojeny pohledávky za majetkovou podstatou dle § 152a InsO. 

 Schválením reorganizačního plánu je reorganizace skončena. Potvrzený plán může sloužit 

jako exekuční titul, pokud dlužník stanovené plnění nedodrží. Naopak je zase dlužník povinen 

plnit pouze do výše stanovené kvóty. Pokud by bylo plnění vyšší, jedná se o naturální 

obligaci111,112. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

____________________________ 
111 Naturální obligace je taková obligace, která sice jako dlužníkův tzv. naturální dluh právně existuje,  
ale jejíž splnění si věřitel nemůže u soudu nebo jiného autoritativního orgánu vymoci. Z jeho strany jde totiž  
o pouhé tzv. naturální právo, jemuž chybí vynutitelný nárok. 
112 SAUPER, Valentina. Dissertation. Verlassenschaftsinsolvenz. Eine Untersuchung über das Zusammenspiel von 
Insolvenz- und Erbrecht. 2013, s. 232-233.  
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8. Srovnání české a rakouské úpravy 
 Jednou z metod, které byly využity ke zpracování této diplomové práce, je komparace, tedy 

srovnání obou zkoumaných úprav. Níže bude popsáno, které instituty jsou v Česku a Rakousku 

obdobné, a které se naopak významně odlišují. 

 Jak již bylo zmíněno vícekrát, zásluhu na četných podobnostech má společný legislativní 

vývoj, jež je neodmyslitelně spjatý s ABGB. V pozdější době bylo rakouské právo také inspirací  

při oddělení sporného a nesporného řízení v ČR do dvou zákonů, a to OSŘ a ZŘS.113 

 

8.1 STRUČNÉ SROVNÁNÍ POZŮSTALOSTNÍHO ŘÍZENÍ 

 Pozůstalostní řízení má v České republice charakter řízení nesporného. Stejná situace panuje 

v Rakousku. Odpovídá tomu také fakt, že je přímo upraveno v zákoně č. 11/2003 Sb.,  

o nesporném řízení (AußStrG). V obou státech dojde k zahájení řízení stejně, a to zpravidla  

na základě doručení oznámení o úmrtí příslušnému soudu, který následně pověří notáře  

(jako soudního komisaře), a to dle předem připraveného rozvrhu. 

 Notář následně provádí proces, během kterého zjišťuje informace o osobních a majetkových 

poměrech zůstavitele, které jsou rozhodující pro další postup. V Rakousku notář zpracovává 

zápis o úmrtí (Todesfallaufnahme), v ČR se tento proces nazývá předběžné šetření. Během 

tohoto procesu může soudní komisař dojít k závěru, že v pozůstalosti není žádný majetek  

nebo existuje pouze majetek nepatrné hodnoty. V důsledku toho řízení zastaví a tento majetek 

přenechá vypraviteli pohřbu. Názor na to, jaká je výše určující „nepatrný majetek“ se v obou 

zemích liší. V Rakousku je hranice pevně dána a činí 5 000 eur. V Česku ji žádný předpis 

neurčuje. Záleží tedy na posouzení konkrétního notáře, který zváží poměry v dané oblasti a čase. 

V dnešní době se jedná o částku přibližně 30 000 korun českých. Rozdíl je tedy poměrně 

markantní, zřejmě však částečně odpovídá rozdílné životní v obou zemích. 

 Na základě provedeného šetření jsou potenciální dědici seznámeni se svými právy  

a povinnostmi, které jim z jejich postavení vyplývají. S tím také souvisí jejich ochrana  

před dluhy, které by převyšovaly hodnotu pozůstalosti. Potenciálním dědicům v Česku se nabízí 

výhrada soupisu, na základě které ručí za dluhy pouze do hodnoty nabytého jmění. Rakouskou 

obdobou tohoto institutu je prohlášení o dědictví, které může být učiněno podmíněně  

nebo nepodmíněně. Odpovědnost za dluhy v rozsahu omezeném výší pozůstalostního jmění 

náleží dědicům, kteří učinili podmíněné prohlášení. Oba instituty mají tedy stejné následky. 

  

____________________________ 
113 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, s. 110-111. 
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8.2  STRUČNÉ SROVNÁNÍ LIKVIDACE POZŮSTALOSTI 

 Na rozdíl od předchozí části je likvidace pozůstalosti v obou zkoumaných zemích naprosto 

odlišná. Nejen v názvu, ale i v celkovém postupu.  

 V České republice se jedná o proces zvaný likvidace pozůstalosti, jež je součástí samotného 

pozůstalostního řízení. Z toho vyplývá, že skončení likvidace je vlastně synonymem pro skočení 

pozůstalostního řízení. V Rakousku je situace naprosto odlišná. Jakmile okolnosti ukazují  

na předluženost, pozůstalostní řízení se přeruší a zahájí se insolvence pozůstalosti – tedy 

naprosto jiný typ procesního řízení. Jakmile je insolvence pravomocně skončena, pozůstalostní 

řízení pokračuje. 

  Fakt, že se jedná o odlišné postupy, by vedl k opakování již výše zmíněných postupů. Jejich 

společným cílem je však alespoň částečné uspokojení věřitelů. 
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Závěr  
Záměrem této diplomové práce s názvem „Likvidace pozůstalosti v české a rakouské 

právní úpravě“ bylo analyzovat právní úpravu obou zmiňovaných států. 

V první části byl převážně deskriptivní metodou analyzována právní úprava 

pozůstalostního řízení a jeho možné vyústění v likvidaci pozůstalosti. Dále byly také nastíněny 

možnosti, které se jak během pozůstalostního řízení, tak likvidace pozůstalosti nabízejí 

potenciálním dědicům a věřitelům zůstavitele. 

V kapitole, která se týká zpeněžení majetku likvidační podstaty jsem nastínila jeden 

z problémů, který je mého názoru nedostatečně reflektován v současné právní úpravě. 

Domnívám se, že momentálně chybí lepší provázanost mezi závazky vzniklými za zůstavitelova 

života, které jemu samotnému přinesly (nejenom) finanční obtíže, a mezi pohledávkami, které se 

stanou součástí pozůstalosti a zatěžují pozůstalostní jmění. Možným řešením, které dle mého 

názoru nabízí částečné zjednodušení postupu likvidace pozůstalosti, je sjednocení osob, které 

provádějí exekuci ohledně majetku zůstavitele. Tedy aby tím samým exekutorem, který provádí 

prodej v rámci likvidace pozůstalosti, byla osoba, která obstarávala exekuci za zůstavitelova 

života. 

Druhá část této diplomové práce byla věnována rakouské právní úpravě. Při jejím 

zpracování byla částečně použita komparativní metoda, a to k představení tamějších postupů  

při existenci předlužené pozůstalosti. Její pomocí byly zdůrazněny stejné procesy a instituty, 

které jsou využity v obou zemích, a také srovnány rozdíly mezi oběma úpravami. 

Při přípravě a zpracování prvotní rešerše jsem vycházela z představy, že česká právní 

úprava týkající se pozůstalostního řízení je “pouze kopií“ rakouské předlohy. K tomuto závěru 

mě vedly převážně články z časopisu Ad Notam (časopis vydávaný Notářskou komorou České 

republiky). Dále mě přesvědčil samotný fakt, který byl v této práci zmíněn několikrát, a 

legislativní vývoj založený na stejných normách, které u nás zůstaly po dlouho dobu v platnosti. 

Při hlubším zkoumání obou právních režimů jsem však dospěla k jinému názoru. 

Pozůstalostní řízení v obou zemích můžeme označit za velice obdobná. Při studování některých 

ustanovení ABGB a AußStrG je zřejmá určitá podobnost. Některé instituty a postupy považuji za 

téměř totožné, někdy pouze pojmenované jinou terminologií. 

Při analýze ustanovení týkajících se dluhů v pozůstalosti jsem však byla vyvedena 

z omylu. V Rakousku se nejedná o jednu ze záležitostí, kterou by se zabýval notář jako soudní 

komisař, ale o samostatné řízení, které projednává insolvenční soud. Z toho vyplývá, že se jedná 

o způsob insolvenčního řízení, ve kterém stranu dlužníka “zastává“ ležící pozůstalost. Proces 
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poté proběhne buď jako konkurs nebo jako reorganizace. Jakmile je toto řízení skočeno, může 

nadále pokračovat pozůstalostní řízení, které bylo předtím přerušeno. Pro lepší přehlednost obou 

procesů je v závěru práce zařazena kapitola shrnující podobnosti a rozdíly mezi oběma úpravami. 
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Likvidace pozůstalosti v české a rakouské právní úpravě 
Abstrakt 
 
 Tato diplomová práce je zaměřena předlužení pozůstalosti ve dvou státech, a to v České  

a Rakouské republice. Jejím hlavním cílem je analyzovat momentálně stav, srovnat odlišnosti 

mezi oběma zeměmi a poukázat na problémy současné právní úpravy. V této práci byla použita 

převážně deskriptivní metoda, a to v kombinaci s metodou komparativní.  

 Rakouská právní úprava byla zvolena ke srovnání kvůli historii, která obě země spojuje. 

Rakousko-Uhersko, jehož součástí byly obě země, totiž dalo základ pro současné normy obou 

států. 

 Samotný text diplomové práce je rozdělen na dvě hlavní části. První z nich je věnována 

legislativě na našem území. Úvodem je čtenář seznámen s vývojem právní úpravy, který 

zakončují aktuálně platné normy. Dále je popsáno pozůstalostní řízení, tedy jeho průběh, hlavní 

instituty a postavení notáře jako soudního komisaře. Poté jsou rozebrány předpoklady, za kterých 

je nařízena likvidace pozůstalosti a její vliv na další řízení. Následně je také analyzován postup, 

kterým je prováděna. Tedy možnosti a postupy při sestavování kompletního „obrazu“ o aktivech 

a pasivech pozůstalosti, způsoby zpeněžení a také fáze rozvržení výtěžku. Dalším zmíněným 

bodem jsou možnosti, které se naskýtají potenciálním dědicům a věřitelům během 

pozůstalostního řízení a také po nařízení likvidace pozůstalosti. 

 V druhé části je popsána rakouská legislativa, její historický vývoj a také spojitost s 

normami na území České republiky, která se projevuje v téměř totožné úpravě pozůstalostního 

řízení. Hlavní rozdíl je však v postupech, jejichž cílem je uspokojit alespoň částečně pohledávky 

věřitelů z pozůstalostního jmění. V Česku je tento cíl zajišťován za pomocí likvidace 

pozůstalosti, v Rakousku k tomu slouží „klasické“ insolvenční řízení. Místo dlužníka v němž 

však zaujímá ležící pozůstalost, za kterou mohou jednat buď dědici nebo správce pozůstalosti. 

Součástí druhé části je také shrnující srovnání obou právních úprav. 
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Liquidation of the inheritance in Czech and Austrian legislation 
 

This diploma thesis is focused on the over-indebtedness of the estate in two countries, 

namely in the Czech Republic and in the Republic of Austria. Its main goal is to analyse  

the current situation, compare the differences between the two countries and point out the 

problems of current legislation. In this thesis, there was mostly used descriptive method, in 

combination with the comparative method. 

The Austrian legislation was chosen for comparison because of the history that unites the two 

countries. Austria-Hungary, of which both countries were part, provided the basis for the current 

standards of both countries. 

The text of the diploma thesis itself is divided into two main parts. The first of them is focused 

on legislation in our territory. At the beginning, the reader is acquainted with the development  

of legislation, which ends with the currently valid laws. Furthermore, the estate proceeding is 

described, thus its process, the main institutes and the position of the notary as a court 

commissioner.  Then, the assumptions under which the liquidation of the inheritance is ordered 

are analysed and also its influence on further proceedings. There i also analysis of the procedure 

of comparison of assets and liabilities, the methods of monetization and also the stages  

of the distribution of the yield. Another point of this these sis to show possibilities of potential 

inheritors and creditors during the estate proceedings and also during the liquidation  

of the inheritance. 

The second part describes the Austrian legislation, its historical development and also  

the connection with the norms in the Czech Republic, which is reflected in the almost identical 

regulation of inheritance proceedings. However, the main difference is in the procedures, which 

aim to satisfy at least partially the creditors' claims from the estate. In the Czech Republic, this 

goal is ensured through the liquidation of the inheritance, in Austria the "classic" insolvency 

proceeding is used for this purpose. However, the place of the debtor in which he occupies  

the lying inheritance, which is represented by inheritors or the administrator of the inheritance. 

Part of the second part is also a summary comparison of both legal regulations. 
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