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1. Úvod 
 

Právní úprava dědického práva je založena na zásadě, podle které 

se dědictví nabývá smrtí zůstavitele. Než však majetek, který je 

předmětem dědictví nabudou dědicové, probíhá u soudu dědické řízení, 

jehož výsledkem je rozhodnutí, které dědicům nabytí dědictví potvrzuje. Do 

vydání tohoto pravomocného rozhodnutí jsou všichni dědicové, kteří 

přijmou dědictví spoluvlastníky celého dědictví. Od úmrtí zůstavitele do 

skončení dědického řízení může uplynout velmi dlouhá doba, ve které je 

často nutné zajistit majetek zůstavitele, který vzhledem ke své povaze 

vyžaduje trvalou správu, např. nenarušený chod podniku a dalších práv a 

povinností souvisejících s ostatním majetkem.  

 
Jako téma své diplomové práce jsem zvolila institut správce 

dědictví.  Z určitých hledisek jde o institut poměrně nový, který umožňuje 

prostřednictvím soudem nebo zůstavitelem ustanovené osoby vykonávat 

správu majetku nebo jeho části spadajícího do dědictví, a to až do 

skončení dědického řízení. 

 

Právní úprava institutu správce dědictví prošla v roce 2005 

výraznou změnou. Do té doby se jednalo o institut čistě procesní, který 

nebyl z mnoha důvodů příliš často využíván. Prostřednictvím novely 

provedené zákonem č. 554/2004 byl tento institut zaveden i do práva 

hmotného, takže v současné době je možné, aby správce dědictví 

ustanovil za svého života sám zůstavitel, což značně rozšířilo možnosti 

jeho využití.   

 

           Ve své diplomové práci bych ráda vystihla nejdůležitější 

problematiku tohoto institutu. V první části se zaměřím na vývoj právní 

úpravy, v dalších částech se pak budu věnovat jak současné procesní, 

tak hmotněprávní úpravě správce dědictví. Na závěr bych se ráda 

zaměřila na právní úpravu, která je připravována v novém občanském 

zákoníku.  
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2. Vývoj právní úpravy 

2.1 .  Proceněprávní úprava 

     Institut správce dědictví byl do 1.1.2005 čistě institutem 

procesním.  Své počátky má již v  dobách císařského patentu č. 208 

z 9.8.1854 o soudním řízení v nesporných právních věcech neboli 

nesporný patent, který umožňoval  podle ustanovení § 78 ustavit 

opatrovníka ke správě pozůstalosti, pokud její dědicové byli úplně 

neznámí nebo ke které její dědicové nevyužívali svého dědického práva.1 

Ustanovení § 128 stanovilo, že „ Jsou – li dědicové pozůstalosti soudu 

úplně neznámí nebo nepoužijí-li známí dědicové, byvše zpraveni, 

v určené lhůtě svého dědického práva, nebo zůstane-li nepřijat dědický 

podíl připadlý obmeškanému podle § 120, ustanoví soud opatrovníka 

pozůstalosti (§78) a vyzve neznámé dědice z úřední povinnosti vyhláškou 

podle vzorce (č.III) s výstrahou, aby se přihlásili do roka a svou dědickou 

přihlášku podali, jinak že pozůstalost se projedná s těmi, kteří se 

k dědictví přihlásí a důvod svého dědického práva vykáží, a jim bude 

odevzdána podle jejich nároků, nepřijatý díl pozůstalosti však, anebo 

kdyby se k dědictví nikdo nepřihlásil, celá pozůstalost od státu jako 

odúmrť bude zabrána. Dědicům, kteří se snad později přihlásí, zůstávají 

jejich nároky potud zachovány, dokud nezaniknou promlčením.“2  

Ustanovení § 129 pak stanovilo oprávnění a povinnosti opatrovníka 

pozůstalosti takto : „Opatrovník pozůstalosti má použíti nehledě k vydané 

vyhlášce též všech ostatních prostředků sloužících k vypátrání dědiců a 

jejich pobytu a oznámiti výsledek soudu. Také má obstarati správu a 

zastoupení pozůstalosti, zejména vymožení jejích pohledávek, a jakmile 

se to může bezpečně státi, uspokojiti pozůstalostní věřitele a 

odkazovníky. Nemůže však v této vlastnosti podat ani dědickou přihlášku, 

ani dědickou přihlášku podanou jiným anebo poslední pořízení popírati. 

Jde-li o to, aby podány byly žaloby u soudu v zájmu pozůstalostní 

                                                           
1  Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str. 1303-1304 
2Bílek, P., Šešina, M. Dědické právo v předpisech let 1925-2000. Zákony s poznámkami, 1. Vydání, Praha 
: C.H. Beck, 2001.Xv, 266  s.  
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podstaty neb učiněn smír, potřebuje opatrovník  k tomu schválení 

pozůstalostního soudu, který vyslechne podle toho, jak jest věc důležitá, 

přihlásivší se dědice nebo jinak zúčastněné.“3 

 V navazujícím období od 1.1.1951 až do 31.12.1991 za účinnosti 

zák. č. 142/1950 Sb. – občanského soudního řádu a zák. č. 95/1963 Sb. - 

notářského řádu nebyl tento institut výslovně upraven.4 Notářský řád 

obsahoval úpravu hmotněprávní i procesní. Procesní úprava svěřila 

Státním notářstvím mimo jiné prvostupňová řízení o dědictví a 

k občanskému soudnímu řádu byl notářský řád předpisem speciálním. 

Obecná úprava občanského soudního řádu se použila, pouze pokud 

notářský řád nestanovil něco jiného.5  Soud, resp. Státní notářství bylo 

oprávněno činit neodkladná opatření ( podle § 315 o.s.ř. , § 30 not.řádu 

z roku 1963), mezi která patřilo i svěření věcí osobní potřeby 

pozůstalému manželovi nebo jinému členu zůstavitelovi domácnosti. 

Jednalo se tedy v podstatě o svěření těchto věcí do správy.  Od 1.1.1992 

nabyla účinnosti novela notářského řádu zák.č. 95/1963 Sb.,  provedená 

zákonem č. 519/1991 Sb., podle které mělo státní notářství ve zvláštních 

případech ustanovit správce dědictví nebo jeho části. Jednalo se 

zejména o případy, kdy byl součástí dědictví podnik zůstavitele. Zákon 

současně podrobněji upravoval práva a povinnosti správce. 6 Ustanovení 

§ 30 odst. 4 notářského řádu stanovilo, že „Ustanovený správce dědictví 

nebo jeho části činí po dobu řízení o dědictví úkony nezbytné k uchování 

majetkových hodnot náležejících do dědictví, a to v rozsahu vymezeném 

státním  notářstvím. Jestliže to státní notářství uloží, předkládá mu 

správce průběžně zprávy o své činnosti. Po skončení řízení o dědictví 

správce předloží dědicům prostřednictvím státního notářství konečnou 

zprávu o své činnosti. Státní notářství pak rozhodne o odměně a náhradě 

                                                           
3 Bílek, P., Šešina, M. Dědické právo v předpisech let 1925-2000. Zákony s poznámkami, 1. Vydání, 
Praha : C.H. Beck, 2001.Xv, 266 s.  
4  Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str.1303 
5 Bílek, P., Šešina, M. Dědické právo v předpisech let 1925-2000. Zákony s poznámkami, 1. Vydání, 
Praha : C.H. Beck, 2001.Xv, 301 s. 
6  Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str.1303 
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výloh, které správci uhradí dědici a v případě §462 občanského zákoníku 

stát. Správce ze své činnosti odpovídá podle občanského zákoníku.“7  

Poté, co došlo ke zrušení státních notářství od 1.1.1993, přejal a rozšířil 

úpravu této oblasti platný občanský soudní řád, ve znění  zák. č. 

263/1992 Sb., tato právní úprava se nacházela v ustanoveních § 175e 

odst. 1 a 4 a § 175f. Od 1.1.2005 nabyla účinnosti novela č. 554/2004 Sb, 

o které budu hovořit v kapitole 2.4.8  

2.2 .  Hmotněprávní úprava 
 

V právu hmotném se od 1.1.1951 do roku 2005 institut správce 

dědictví vůbec nevyskytoval, určitou obdobu správce lze nalézt 

v Obecném zákoníku občanském z roku 1811, který obsahoval institut 

vykonavatele závěti. Vykonavatele mohl ustanovit zůstavitel a podle § 78 

a 80 císařského patentu č. 208 z 9.8.1854 o soudním řízení v nesporných 

právních věcech , mu soud mohl svěřit opatrovnictví pozůstalosti.9   

Úkolem vykonavatele bylo dohlížet nad splněním poslední vůle 

zůstavitele a nad tím, zda dědic splnil podmínky a příkazy, které mu 

závěť ukládala. Další jeho povinností bylo předkládat společně s dědicem 

výkaz o splnění poslední vůle. Dále pak obecný zákoník občanský 

v ustanovení § 810 upravoval možnost, aby pozůstalostní soud dědici, 

jehož dědické právo bylo dostatečně prokázáno, ponechal správu a 

užívání pozůstalosti. Soud za tím účelem vydával usnesení poté, co 

dědic podal dědickou přihlášku, která byla usnesením soudu přijata. 

Pokud bylo více dědiců, musela být mezi nimi navíc uzavřena dohoda, 

kterou měl být určen výkon správy. Možnost pověřit správou určitou 

osobu měl i zůstavitel. V závěti mohl určit, že správu pozůstalosti bude 

vykonávat jeden z dědiců nebo všichni dědicové. Pokud zvolil variantu, 

že správu budou vykonávat všichni dědicové, šlo o správu společnou, 

                                                           
7 Bílek, P., Šešina, M. Dědické právo v předpisech let 1925-2000. Zákony s poznámkami, 1. Vydání, 
Praha : C.H. Beck, 2001.Xv, 330 s.  
8  Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str. 1303 
9 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str. 1303 
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která se řídila ustanoveními § 825 a následujícími o společenství 

vlastnictví a jiných věcných práv.10       

       2.3.  Právní stav před novelou č. 554/2004 Sb. 

      

Jak jsem již zmínila výše, institut správce dědictví byl do našeho 

právního řádu zaveden již  s účinností od 1.1.1993, a to novelou 

občanského soudního řádu provedenou zák.č. 263/1992 Sb., jako institut 

práva procesního. Byl upraven v ustanoveních §175e a 175f zákona č. 

99/1963 Sb, občanského soudního řádu. Podle tohoto původního znění 

mohl soud podle § 175e odst.1 obč. soudního řádu činit neodkladná 

opatření, mezi něž patřilo ustanovení správce dědictví nebo jeho části, 

vyžadoval –li to obecný zájem nebo důležitý zájem účastníků. 

 

Soud toto neodkladné opatření činil usnesením, ve kterém určil 

osobu správce dědictví a vymezil rozsah jeho správ a povinností. 

Vymezovala se nejen přesná část majetku, která má  být spravována, ale 

také upřesnění, k jakým úkonům je správce oprávněna povinen a ke 

kterým naopak oprávněn není.11     

 

„ Ustanovit správce může toliko soud, a to zejména z okruhu 

dědiců nebo z okruhu osob blízkých zůstaviteli. Správcem může být i 

notář ( není-li činný jako soudní komisař), případně, je-li předmětem 

dědění podnik, osoba, který má zkušenosti s jeho vedením. Jak již 

vyplývá z povahy věci, správce dědictví má svou činnost směřovat 

k zabezpečení, resp. k uchování majetkové podstaty náležející do 

dědictví, tedy po dobu dědického řízení činit s odbornou péčí úkony 

směřující k plnění primárního úkolu v rozsahu vymezeném soudem „ 12 

Na významu nabýval zejména v dědických věcech, které souvisely 

s provozem podniku zůstavitele a jeho podnikatelskými činnostmi, jelikož 

tyto situace bývají vzhledem ke složitosti právních vztahů pro dědice 

                                                           
10Bílek, P., Šešina, M. Dědické právo v předpisech let 1925-2000. Zákony s poznámkami, 1. Vydání, 
Praha : C.H. Beck, 2001.Xv, 15 s.  
11 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. ,2003, str. 178-179 
12 JUDr. Pavel Vrcha, Správce dědictví, Právní rádce 10/2004 
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během projednávání o dědictví mnohdy neřešitelné.13 Byl-li součástí 

majetku zůstavitele podnik, byl správce povinen zajistit jeho řádný chod.  

 

     Správce byl povinen hospodařit s majetkem s odbornou péčí a 

také odpovídal za škodu, která vznikla buď porušením povinnosti 

stanovenou zákonem nebo soudem. Správci mohla být také uložena 

povinnost spočívající v podávání zpráv o jeho činnosti. Mohl tak učinit 

soud přímo v usnesení o ustanovení správce dědictví, nebo soudní 

komisař až v průběhu řízení, pokud měl za to, že je to potřeba. 14 

 

     Soud byl oprávněn takto ustanoveného správce zprostit 

z důležitých důvodů funkce, jestliže uplynuly důvody, kvůli kterým byl 

ustanoven, či nebyl-li dostatečně odborně schopný, nebo neplnil řádně 

povinnosti mu stanovené.15 Důvody pro zproštění musely být zcela 

zjevné, soud nemohl v dědickém řízení posuzovat, zda například nemohl 

správce dosáhnout lepších výsledků.16  Soud mohl takto postupovat jak 

bez návrhu, tak na návrh dědiců.  Pokud dědici doložili, že správce neplní 

své povinnosti či nemá k výkonu funkce odborné předpoklady, popřípadě 

zjistil-li to soud jinak, byl povinen návrhu dědiců vyhovět. O zproštění 

z funkce mohl požádat i správce sám, v takovém případě byl soud 

povinen vyhovět mu bez dalšího, jeho další držení ve funkci správce by 

bylo proti smyslu tohoto institutu. Soud o zproštění správce funkce 

rozhodl vždy usnesením, proti kterému bylo odvolání přípustné.  Zároveň 

soud ustanovil správce nového v případech, kdy to vyžaduje zájem 

účastníků. Správce, který byl funkce zproštěn, byl povinen předat 

novému správci veškeré informace a doklady, které při výkonu funkce 

získal a jsou nezbytné pro jeho práci. Pokud by tuto povinnosti nesplnil, 

odpovídal  by za škodu, která by tím na majetku v dědictví vznikla.17 

                                                           
13 JUDr. Pavel Vrcha, Správce dědictví, Právní rádce 10/2004 
14 JUDr. Antonín Mokrý, JUDr. Karel Wawerka, JUDr. Miloslav Jindřich, Notářský řád a předpisy 
související, Linde Praha, a.s., 1993, str. 149 
15 Bureš, J. Drápal, L.,Mazanec, M., Občanský soudní řád. Komentář. 5. Vydání. Praha:C.H. Beck, 2001, 
str. 645-648 
16 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. ,2003, str. 179 
17Bureš, J. Drápal, L.,Mazanec, M., Občanský soudní řád. Komentář. 5. Vydání. Praha:C.H. Beck, 2001, 
str. 645-648 
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Jedná se o absolutní odpovědnost, správce by v takovém případě 

odpovídal za škodu podle § 420 a násl. občanského zákoníku o obecné 

škodě.  

 

     Funkce správce zanikala pravomocným skončením řízení o 

dědictví. Veškeré právní úkony učiněné správcem dědictví směrem ke 

zpravovanému majetku byly pro dědice závazné. To však neplatilo 

bezvýjimečně, z tohoto pravidla je třeba vyjmout případy, kdy správce 

překročil svá oprávnění a následně postupovat analogicky, jakoby 

oprávnění překročil zmocněnec při plné moci dle §33 obč. zák.18.   

 

     Mezi další povinnosti soudu patřilo vydání usnesení o odměně 

a náhradě hotových výdajů správce dědictví, kterou soud vydával po 

skončení dědického řízení a poté, co správce předložil konečnou zprávu 

o své činnosti.19 Tuto odměnu pak měl povinnost zaplatit dědic, který 

nabyl nepředlužené dědictví. Bylo –li dědiců více, platili odměnu podle 

vzájemného poměru čisté hodnoty dědických podílů, jež byly stanovené 

na základě zákona, závěti nebo dohody dědiců.20 V ostatních případech 

byl k platbě povinen stát prostřednictvím příslušného okresního soudu. 

Výrok soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit odměnu správci dědictví 

byl napadnutelný odvoláním, ke kterému byl kromě dědiců oprávněn i 

samotný správce dědictví. Jestliže se takové rozhodnutí stalo 

vykonatelným, pak bylo možné na návrh správce nařídit exekuci.21 

 

     Konkrétní výše odměny správce dědictví byla a stále je 

stanovena  v části šesté vyhlášky ministerstva spravedlnosti č.  196/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odměnách a náhradách notářů a 

správců dědictví. Základ odměny tvoří obvyklá cena zůstavitelova 

majetku, kterou správce spravoval a na níž je závislá sazba odměny. 

                                                           
18Bureš, J. Drápal, L.,Mazanec, M., Občanský soudní řád. Komentář. 5. Vydání. Praha:C.H. Beck, 2001, 
str. 645-648 
19 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. ,2003, str. 179 
20Bureš, J. Drápal, L.,Mazanec, M., Občanský soudní řád. Komentář. 5. Vydání. Praha:C.H. Beck, 2001, 
str. 649 
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Pokud byl správce do své funkce ustanoven až v průběhu řízení o 

dědictví, který se objevil dodatečně až poté, co nabylo usnesení o 

skončení původního dědického řízení právní moci, je základ stanoven 

podle obvyklé ceny tohoto majetku, přičemž se bere v potaz rozsah 

majetku, ke kterému byl správce ustanoven. Přesná částka tvořící výši 

správcovi odměny je závislá i na době, po kterou byla správa 

vykonávána. Sazba je stanovena jako regresivní, takže čím vyšší je 

obvyklá cena majetku, tím více se sazba snižuje. Šlo-li např. o dobu čtyř 

měsíců, připadne správci odměna stanovená podle sazby určené v §13 

vyhlášky, tedy z prvních 100 000,- Kč základu 2%, z přebytku až do 

500 000,- Kč základu 1,2%, nad tuto částku až do 1 000 000,- Kč obdrží 

0,9 % základu, do 3 000 000,- Kč základu 0,5% a z částky do 

20 000 000,- Kč základu pak 0,1 %. Částka převyšující 20 000 000,- Kč 

se do základu nezapočte, minimální výše odměny tedy činí 600,- Kč, 

základ se při tom zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a odměna na 

celé desetikoruny nahoru. Vyhláška pamatuje i a případy, kdy byla 

správa dědictví mimořádně obtížná nebo časově náročná a umožňuje 

odměnu přiměřeně tomu zvýšit až do hranice 100% původní výše. Pokud 

správa dědictví trvala méně než čtyři měsíce nebo trvala naopak déle, 

bude odměna poměrně k tomu snížena, resp. zvýšena.22   

 

     Institut správce dědictví byl v této podobě institut správce 

velmi málo využíván, jelikož právní úprava nedosahovala potřebné 

pružnosti a promptnosti23. Důvodem bylo jednak to, že podle tohoto 

původního znění byl správce oprávněn činit pouze úkony nezbytné, které 

měly zajistit uchování majetkových hodnot náležejících do dědictví a 

provádět všechny úkony v běžných záležitostech. Nebylo zde tedy 

počítáno s tím, že by se majetek mohl rozšiřovat. „Dalším důvodem byla 

skutečnost, že správce mohl být ustanoven až v okamžiku, kdy byl 

                                                                                                                                                                           
21 Bureš, J. Drápal, L.,Mazanec, M., Občanský soudní řád. Komentář. 5. Vydání. Praha:C.H. Beck, 2001, 
str. 649 
22 Srov. Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, 
a. s. 2008 str. 1313-1319, Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 
460-880. Komentář, 1. Vydání. Praha : C.H. Beck, 2008,  str.1314, vyhl. č. 196/2001 Sb. 
23  Sikstová, S., Správce dědictví – persona grata či non grata? Ad notam, 2005, č. 5-6, s.135 
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alespoň částečně zjištěn majetek zůstavitele i okruh dědiců a zároveň až 

v okamžiku, kdy byla pro tuto funkci nalezena vhodná osoba, která navíc 

musela  s ustanovením do funkce správce souhlasit.“24 Tyto důvody 

značně omezovaly využitelnost tohoto institutu, neboť v situaci, kdy není 

znám rozsah ani povaha majetku, který má být spravován, mnohdy 

nemusí být ani zřejmé, komu má v případě dědického práva patřit, je 

obtížné ustanovovat osobu správce. Řádná správa může být zajištěna 

jen tehdy, jestliže je ustanovena osoba kvalifikovaná starat se o daný 

majetek. Tato kvalifikace se samozřejmě výrazně liší právě podle 

struktury a rozsahu majetku.25 JUDr. Josef Barák k tomu uvádí : „ Na 

základě několikaletých praktických zkušeností je možné konstatovat, že 

institut správce dědictví, ustanovovaného soudem, neplní a objektivně 

vzato ani nemůže plnit svou úlohu, spočívající ve správě majetku 

zemřelého zůstavitele bez ohledu na probíhající dědické řízení a 

současně v zájmu toho, aby se zůstavitelův majetek po dobu tohoto 

řízení pro dědice uchoval a plnil své funkce i v době, kdy ještě není 

zřejmé, kdo z dědiců majetek nabude.“26    

2.4.   Novela č. 554/2004 Sb. 
 

     Před rokem 1989 se problematika správy dědictví nestala 

předmětem legislativního zájmu, což bylo dáno zejména tím, že skladba 

a povaha majetku, který mohl patřit fyzické osobě byla oproti dnešní době 

značně rozdílná. S nástupem tržního hospodářství a s ním spojené 

možnosti podnikání by nemožnost neodkladných dispozic s některými 

druhy majetku vyvolala závažnou majetkovou újmu. Nastávaly značné 

potíže zejména v souvislosti k velkému rozšíření běžných i vkladových 

účtů i do nepodnikatelské sféry, kdy docházelo k tomu, že ve chvíli, kdy 

se banka dozvěděla o úmrtí majitele účtu, zastavila nejen provádění 

plateb i pokud šlo o trvalý příkaz, ale i přijímání plateb na účet. To bylo 

mnohdy velmi tvrdým zásahem do majetkové sféry pozůstalých, 

                                                           
24 Mgr. Martina Karhanová, Správce dědictví jako hmotněprávní institut českého právního řádu, Ad 
Notam 5/2006 
25 Mgr. Martina Karhanová, Správce dědictví jako hmotněprávní institut českého právního řádu, Ad 
Notam 5/2006 
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například pozůstalý manžel nemohl čerpat po dobu řízení o dědictví  

z účtu prostředky, ani když patřily do společného jmění manželů. To 

vyvolávalo situace, kdy nebylo možné hradit běžné platby, jako například 

nájemné, inkaso a služby, o problému nenadálých výdajů spojených 

s pohřbem zůstavitele nemluvě.  Tyto poznatky vyvolaly potřebu 

neodkladných změn v právní úpravě.27  

 

      K nové právní úpravě došlo „v souvislosti s přijímáním 

zákona č. 124/2002 Sb. o platebním styku, kterým byla s účinností od 1. 

ledna 2003 zabezpečena harmonizace našeho právního řádu pro tuto 

oblast s právem Evropských společenství , bylo nutné přijmout též zákon 

č. 125/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o platebním styku. Tímto zákonem byly do právního řádu 

promítnuty nezbytné změny v zákoně o mezinárodním právu procesním, 

v občanském zákoníku, v zákoně o konkursu a vyrovnání, a obchodním 

zákoníku,kde byl nově formulován díl XXIII, týkající se smlouvy o běžném 

účtu a smlouvy o vkladovém účtu. Při projednávání těchto doprovodných 

 novel na úrovni vlády byla posouzena též potřeba řešení důsledků úmrtí 

majitele účtu, a to z hlediska účtu samotného i peněžních prostředků na 

něm“28.  Na základě toho bylo uloženo tehdejšímu ministru spravedlnosti 

ve spolupráci s guvernérem České národní banky vypracovat návrh 

zákona řešícího důsledky úmrtí majitele účtu. Při tom se ukázalo, že se 

nelze omezit jen na řešení problematiky účtu a  peněžních prostředků na 

něm, které jsou majetkovou hodnotou a stávají se tedy smrtí majitele účtu 

součástí dědictví a nelze s nimi zacházet způsobem odlišným od 

základních principů dědického práva a že je potřeba nově upravit i správu 

jiných majetkových hodnot. Byla tedy zvolena koncepce, kdy napříště 

může správce dědictví ustanovit nejenom soud, ale za splnění 

kvalifikovaných podmínek i sám zůstavitel. Od 1.1.2005 tedy vstoupil 

v účinnost zákon č. 554/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. , 

                                                                                                                                                                           
26 JUDr. Josef Barák, Institut správce dědictví podle zákona č. 554/2004 Sb., Právní rozhledy 3/2005 
27 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
105-106 
28 Důvodová zpráva k zákonu č. 554/2004 Sb. 
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občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/2002 

Sb., o notářích a  jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů.29 

 

 Z hlediska tématu této diplomové práce je nejvýznamnější částí 

této novely vložení nové části hlavy čtvrté do sedmé části občanského 

zákoníku a změna občanského soudního řádu, přesto bych ráda krátce 

zmínila, že již provedením změn v oblasti obchodního práva se 

naléhavost zavedení správy dědictví ze strany zůstavitele značně snížila. 

 

       Podle § 715a obchodního zákoníku smrtí majitele účtu 

smlouva o běžném účtu nezaniká.  Banka pokračuje v přijímání 

peněžních prostředků na účtu a ve výplatách a platbách z účtu na 

základě příkazů, které jí dal majitel účtu a osoby jím zmocněné. Jestliže 

se banka dozví, že majitel účtu zemřel, zastaví následujícím dnem ty 

výplaty a platby z účtu, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho smrti 

nemá banka ve výplatách a platbách pokračovat. Dále je stanoveno, že 

plná moc udělená majitelem účtu k nakládání s peněžními prostředky na 

účtu jeho smrtí nezaniká, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že má trvat 

pouze za života zůstavitele. Přičemž je-li bance prokázáno, že byl 

ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat běžný účet 

zemřelého majitele účtu, má práva a povinnosti majitele účtu a banka se 

řídí jeho příkazy.  Zastavení plateb a výplat z účtu, u nichž majitel 

stanovil, že se v nich po jeho smrti nemá pokračovat, nenastává 

automaticky úmrtím zůstavitele, ale až tehdy, kdy je bance prokázáno 

úmrtí majitele účtu, např. úmrtním listem. Pokud je ovšem do té doby 

ustanoven správce dědictví, který je oprávněn spravovat běžný účet 

                                                           
29 Srov. Josef barák, K problematice správce dědictví v návrhu novely občanského zákoníku, Právní 
zpravodaj 3/2004,  Důvodová zpráva k zákonu č. 554/2004 Sb.  
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zemřelého majitele účtu, banka v přijímání plateb a výplatách z účtu 

pokračuje, jestliže to správce nezakáže.30 

 

V případě, zůstavitel byl podnikatelem, musí soud, příp. soudní 

komisař přihlédnout v souvislosti se zajištěním dědictví také k tomu, že 

prokurista podnikatele (§14 ObchZ) a osoba jím pověřená určitou činností 

při provozu podniku (§ 15 ObchZ), mohou činit po jeho smrti úkony 

v rámci obvyklého hospodaření při provozu jeho podniku, ledaže by 

podnikatel stanovil, že prokura nebo pověření mají trvat pouze za jeho 

života. Nepřípustné by bylo zajištění dědictví, které by uvedené činnosti 

prokuristy a pověřené osoby v rozporu se zákonem znemožňovalo.31 

3. Právní úprava podle občanského zákoníku 
   

     Jak jsem již zmínila, od 1.1.2005 se nachází úprava správce 

dědictví nejen v občanském soudním řádu, ale i části sedmé, v Hlavě 

čtvrté občanského zákoníku s názvem „Správce dědictví“. Jde konkrétně 

o ustanovení § 480a-480e obč. zák. V těchto ustanoveních jsou upraveny 

předpoklady pro výkon funkce správce dědictví, povinnosti správce 

dědictví vůči soudu  a dědicům a způsob, jakým má být správce dědictví 

odměňován. 

 

      Zásadní změnou oproti dřívějšímu stavu, kdy byl správce 

dědictví pouze institutem procesním a mohl být ustanoven soudem až 

v rámci řízení o dědictví je to, že podle občanského zákoníku může být 

správce ustanoven i zůstavitelem ještě za jeho života.  Tento způsob 

ustanovení správce má přednost před ustanovením správce soudem 

podle § 175e o.s.ř. Soud může správce dědictví ustanovit tehdy a v tom 

rozsahu, v jakém nebyl ustanoven zůstavitelem nebo pokud zůstavitelem 

ustanovený správce nemůže tuto činnost vykonávat.  Nyní tedy existují 

                                                           
30 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
105-106 
31 Bureš, J. Drápal, L., Z. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. 7. Vydání. Praha:C.H. Beck, 
2006, str. 807 
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dva druhy správců dědictví: jeden ustavovaný soudem, druhý ustavovaný 

zůstavitelem. Správcem dědictví může být ustanovena osoba právnická i 

fyzická, pokud má dědictví připadnout státu jako odúmrť-  podle § 462 

občanského zákoníku, pak jím může být ustanoven také stát.   

3.1. Listina o ustanovení správce dědictví 

 

      Samotné ustanovení správce se děje právním úkonem 

zůstavitele, který musí mít kvalifikovanou formu, a to sepsáním listiny o 

ustanovení správce dědictví formou notářského zápisu. K platnosti tohoto 

úkonu jsou vyžadovány stejné náležitosti jako u závěti. Ustanovit správce 

dědictví může jen osoba plně způsobilá k právním úkonům a její projev 

vůle musí být svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Jedná se o osobní 

úkon, proto se stejně jako u souhlasu správce se svým ustanovením 

nepřipouští zastoupení. Co se týká obsahu  listiny, kromě obecných 

náležitostí vyžadovaných pro notářský zápis musí být dále stanoveno, 

kdo má funkci správce dědictví vykonávat, jestli má spravovat celý 

majetek nebo jen jeho část, a v tomto případě jakou a musí také 

obsahovat souhlas ustavované osoby s ustavením do funkce správce 

dědictví.32 „ Požadavek souhlasu budoucího správce s ustanovením do 

funkce vyvolává nejistotu o povaze tohoto úkonu. Jedná se zřejmě o 

úkon sui generis, který sestává ze dvou jednostranných právních úkonů, 

jejichž obsah je různý a které jsou pouze zachyceny v téže listině: 

zůstavitel jednostranným úkonem ustavuje správce a vymezuje předmět 

správy, správce jednostranným právním úkonem dává ke svému 

ustavení souhlas.  Úkon nelze charakterizovat jako smlouvu, neboť zde 

chybí vázanost smluvních stran, která je každé smlouvě vlastní. 

Zůstavitel i správce mohou samostatně zrušit svůj projev vůle bez účasti 

druhého a každý z nich ruší jiný projev vůle : zůstavitel ruší ustavení 

správce, správce odvolává svůj souhlas. Zcela ojedinělý je v této 

                                                           
32 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. 
Komentář, 1. Vydání. Praha : C.H. Beck, 2008,  str.1309-1311, Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav 
Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 108-109, JUDr. Josef Barák, Nad novou 
Institucí správce dědictví podle zákona č. 554/2004 Sb.  
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souvislosti důsledek, který právo spojuje s odvoláním souhlasu správce, 

tj. zrušení „listiny“ o ustanovení správce (správně zrušení úkonu 

zůstavitele).“33 Notářský zápis pak podepisuje zůstavitel i budoucí 

správce. 

   

     Pokud jde o připojení podmínek k tomuto úkonu, jsou řešeny 

obdobně jako u závěti, nepůsobí tedy neplatnost právního úkonu, ale 

pozbývají právních následků. 

 3.2.  Centrální evidence závětí 
 

     Samotné sepsání notářského zápisu o ustanovení správce 

dědictví nestačí. Notář, který notářský zápis sepsal, je povinen vložit 

údaje o listině, jejím pořizovateli a o správci dědictví do Centrální 

evidence závětí. Postupuje se podle předpisu, který přijímá sněm 

Notářské komory České republiky, k jehož platnosti je nutný souhlas 

Ministerstva spravedlnosti. „Centrální evidence závětí je neveřejný 

seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje 

Notářská komora České republiky v rámci centrálního informačního 

systému, který je upraven v organizačním řádu Notářské komory České 

republiky a notářských komor“.34  „ V centrální evidenci závětí se evidují 

závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů, které byly 

v době do 31.12.1992 sepsány notářským zápisem bývalého státního 

notářství, které byly v době do 31.12.1992 uloženy do úschovy u 

bývalých státních notářství, které byly od 1.1.1993 sepsány formou 

notářského zápisu, které notář po 1.1.1993 přijal do úschovy a které byly 

po zřízení Centrální evidence závětí (tj. po 1.1.2001) sepsány formou 

notářského zápisu nebo přijaty notářem do úschovy; listiny o ustanovení 

správce dědictví, listiny o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a 

listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví. 

Oba uvedené druhy listin se v Centrální evidenci závětí evidují odděleně. 

                                                           
33   Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str.1303 
34  Bílek,P., Drápal, L., Jindřich M., Wawerka, K. Notářský řád  řízení o dědictví. Komentář. 3., doplněné 
a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 411  
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Údaje o listině a o jejím pořizovateli, popřípadě o správci dědictví zapíše 

do Centrální evidence pomocí elektronického přenosu dat notář, který 

příslušnou listinu ve formě notářského zápisu vyhotovil.“ 35
 

  

Notář, jako soudní komisař pověřený soudem k provádění 

potřebných úkonů v řízení o dědictví, vždy provádí dotazem pomocí 

elektronického přenosu dat žádost o poskytnutí sdělení Notářské komory 

a zjišťuje případnou existenci a obsah výše zmíněných listin o správě 

dědictví.  Na základě této žádosti poskytne Notářská komora soudnímu 

komisaři pomocí elektronického přenosu dat sdělení, zda je či není 

evidována listina o správě dědictví36. Pokud je šetření kladné, vyzve 

ustanoveného správce, aby se funkce ujal, pokud mu již správce sám 

neoznámil, že tak již dříve učinil. Opis zápisu z  Centrální evidence závětí 

o tom, že listina existuje či neexistuje a u koho je uložena, je po 

prokázání právního zájmu žadatele povinen vydat kterýkoliv notář.37   

 

        V Centrální evidence závětí se o listinách o správě dědictví 

evidují tyto údaje (§ 4 odst. 1 Předpisu Notářské komory České republiky, 

kterým se stanoví postup při vedení, správě a provozu Centrální 

evidence):  

a) Označení, zda se jedná o listinu o ustanovení správce 

dědictví nebo o listinu o odvolání správce dědictví nebo o listinu o 

odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví,  

b) Jméno, příjmení, rodné číslo, není-li rodné číslo známo, 

datum narození a bydliště pořizovatele,  

c) Je-li správcem dědictví ustanovena fyzická osoba, její 

jméno a příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo nebo není.li její rodné 

číslo známo, její datum narození a její bydliště,  

                                                           
35  Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. 
Vydání. Praha : C.H. Beck, 2008,  str.1310 
36  Bílek,P., Drápal, L., Jindřich M., Wawerka, K. Notářský řád  řízení o dědictví. Komentář. 3., doplněné 
a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, str. 414 
37Miloslav Jindřich, Nová právní úprava institutu správce dědictví v českém právním řádu, Právní 
zpravodaj 11/2004  
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d) Je-li správcem dědictví ustanovena právnická osoba, její 

název, sídlo, popřípadě identifikační číslo, 

e) Jméno, příjmení a sídlo notáře, u něhož je listina o správě 

dědictví uložena,  

f) Datum sepsání listiny o správě dědictví a běžné číslo 

rejstříku NZ. 

g)  

Notářský řád dále uvádí údaje, které notář zapisuje do Evidence 

o listině o ustanovení správce dědictví, o listině o odvolání listiny o ustanovení 

správce dědictví, listině o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce 

dědictví. Výčet údajů záměrně neuvádím neboť je obdobný jako u evidence 

údajů podle § 4 odst. 1. O provedení těchto zápisů se následně pořídí 

kontrolní výtisk, který podepíše osoba, která ho vyhotovila a kontrolní výtisk se 

založí do příslušného spisu.  

3.3.  Zrušení listiny o ustanovení správce dědictví 
 

     Zůstavitel může ustanovení správce dědictví zrušit dvěma 

způsoby . Prvním je výslovné odvolání úkonu, respektive odvolání listiny 

o ustanovení správce dědictví. Pokud byl listinou ustanoven jediný 

správce, ruší se tato jako celek. Pokud bylo ustanoveno více správců 

k různým částem majetku, je možné odvolání jen některého z nich, 

původní úkon pak v nedotčeném obsahu zůstává v platnosti.38 

   

        Druhým způsobem je pořízení pozdější listiny o ustanovení 

správce dědictví, nemůže–li dřívější vedle něj obstát. To jestli pozdější 

listina nemůže obstát je třeba pečlivě posuzovat. Pokud by první listinou 

byl ustanoven správce dědictví k celému dědictví a pozdější jiná osoba 

správce opět k celému dědictví, není zde sporu, že obstát nemůže. Ale 

v případě ustanovení správce k části dědictví dřívější listinou a pozdější 

listinou je ustanoven správce k jiné části dědictví, dřívější listina se tím 

neruší a obě stojí vedle sebe.    Stejně tak v případě, kdy první listinou 

                                                           
38    Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str.1323-1324 
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byl ustanoven správce k celému dědictví a pozdější listinou správce např. 

jen k určité nemovitosti, zrušuje se ustanovení prvního správce jen k této 

nemovitosti. 39 

  

     Konečně třetím způsobem zrušení ustanovení správce 

dědictví je odvolání souhlasu správce s ustanovením do funkce.  Ke 

zrušení dochází již samotným odvoláním souhlasu, i pokud by se o tom 

zůstavitel vůbec nedozvěděl. Také zde platí, že pokud je úkonem 

ustanoveno více správců, platí odvolání pro tohoto konkrétního správce a 

pro ostatní správce, kteří souhlas neodvolali zůstává úkon nadále 

v platnosti.40 

  

     Pro všechny způsoby zrušení listiny o ustanovení správce 

dědictví je společné, že musí být provedeny opět notářským zápisem. U 

výslovného odvolání úkonu zůstavitelem a u odvolání souhlasu správce 

dědictví to vyplývá přímo z ustanovení § 480d odst. 4 občanského 

zákoníku, v případě sepsání pozdější listiny o ustanovení správce 

dědictví z požadavku na formu sepsání těchto listin ve formě notářského 

zápisu, který zákona stanoví v ustanovení § 480d odst. 2.  Na rozdíl od 

závěti nepřichází u listiny o ustanovení správce dědictví její zrušení 

zničením listiny, která ustanovení obsahuje. Je to dáno opět formou 

notářského zápisu, jehož originál zůstává uložen ve sbírce notářských 

zápisů u notáře, který jej sepsal a pořizovatel ji tedy nemá v dispozici. Po 

smrti  pořizovatele vydá notář, u něhož je originál notářského zápisu 

uložen jeho stejnopis každému, kdo mu prokáže právní zájem na vydání 

tohoto stejnopisu a  úmrtí pořizovatele. 41 

 

     V případě zrušení listiny o ustanovení správce dědictví či  

sepsání nové listiny o ustanovení správce dědictví stanoví zákon notáři, 

                                                           
39   Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str.1323-1324 
40    Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str.1323-1324 
41 Srov. Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 
2007, str. 108-109,  
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který notářský zápis sepsal, povinnost  toho, kdo byl ustanoven správcem 

dědictví zrušenou listinou  o zrušení takové listiny vyrozumět, a to bez 

zbytečného odkladu. Stejně tak je vyrozumění nutné i v případě, že se 

mění jen rozsah správy dědictví, například pozdější listinou je ustanoven 

správce jen určité části majetku a dřívější správce zůstává správcem  

zbývající části dědictví. Pokud jde o odvolání souhlasu správce dědictví, 

pak je notáři stanovena povinnost o tom bez zbytečného odkladu 

vyrozumět zůstavitele. Problematické může být splnění vyrozumívací 

povinnosti v případě, že pozdější listina o ustanovení správce dědictví je 

sepsána u jiného notáře než toho, který sepsal listinu původní. Šetření 

v Centrální evidenci závětí je možné provádět až po úmrtí zůstavitele, 

jakož i zjišťování stavu a obsahu listiny o ustanovení správce dědictví, 

takže pokud pořizovatel o existenci a obsahu předchozí listiny tohoto 

jiného notáře sám neinformuje, pak se tento notář  o její existenci vůbec 

nedozví, což můžeme jistě označit za nedostatek současné úpravy.42    

3.4.  Subjekt  správce dědictví 
 

Jak již bylo řečeno, podle ustanovení § 480b odst.1 občanského 

zákoníku může být ustanovena správcem dědictví osoba fyzická, osoba 

právnická a pokud má dědictví připadnout státu jako odúmrť-  podle § 

462 občanského zákoníku, pak jím může být ustanoven také stát. 

  

Zákon zůstaviteli neukládá, jak by měl při výběru osoby správce 

postupovat, může tak v případě fyzické osoby zvolit osobu blízkou či 

v úvahu přicházející dědice ze závěti či ze zákona. Tak tomu bude 

zřejmě nejčastěji, protože zůstavitel tak může správou svého majetku 

pověřit osobu, které důvěřuje a o které je přesvědčen, že bude majetek 

spravovat řádně.  Nicméně nic zůstaviteli nebrání v tom, aby správcem 

ustavil osobu úplně cizí, například advokáta či notáře. Měl by mít ovšem 

na zřeteli, že jím ustanovená osoba by měla mít určité zkušenosti a 

                                                           
42 Srov. Miloslav Jindřich, Nová právní úprava institutu správce dědictví v českém právním řádu, Právní 
zpravodaj 11/2004, Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, 
LINDE Praha, a. s. 2008, str.1323-1325, Švestka, j.,Spáčil,J.Škárová,M.,Hulmák,M. a kol. Občanský 
zákoník II. §460-880. Komentář.1.vydání. Praha:C.H.Beck,2008, str.1309-1310 
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schopnosti, které ji budou kvalifikovat ke správě daného majetku, což se 

bude samozřejmě různit podle povahy a rozsahu majetku. Zákonným 

požadavkem je způsobilost k právním úkonům ustavované fyzické osoby. 

Přestože to není výslovně stanoveno, jedná se o plnou způsobilost 

k právním úkonům. Již z povahy věci vyplývá, že osoba, jejíž způsobilost 

byla omezena, by tuto funkci nemohla řádně vykonávat. Pokud by 

zůstavitel ustavil správcem osobu, která bude zřejmě nezpůsobilá tuto 

funkci vykonávat, soud by usnesením tuto osobu zprostil funkce, o čemž 

bude blíže pojednáno dále. 

  

Pro ustavení právnické osoby zákon žádné zvláštní vlastnosti 

nevyžaduje. Můžeme však dovodit, že správcem dědictví může být 

ustanovena jen taková právnická osoba, která může správu dědictví 

vzhledem k náplni své činnosti a charakteru spravovaného dědictví nebo 

jeho části řádně vykonávat. Půjde zejména o právnické osoby, které se 

zabývají správou majetku, o obchodní společnosti, které se zabývají 

obdobnou podnikatelskou činností jako zůstavitel, nebo o právnické 

osoby, které jsou zároveň závětními dědici zůstavitele.43 

 

Vzhledem k tomu, že stát lze ustanovit správcem dědictví právě 

jen v případě tzv. odúmrti a k požadavku souhlasu budoucího správce se 

svým ustanovením do funkce, nelze prakticky ustanovit stát správcem 

dědictví listinou zůstavitele podle § 480d občanského zákoníku. 

„Připadnutí dědictví státu podle § 462 obč.z. je totiž důsledkem toho, že 

zůstavitel žádné dědice nemá, resp. všichni dědici dědictví odmítli, což je 

situace, která nastane nezávisle na vůli zůstavitele až po jeho úmrtí; 

nelze předpokládat, že by zůstavitel vědomě s takovou situací počítal již 

za svého života a ustanovil správcem dědictví stát. I kdyby se tak stalo, 

byl by ve smyslu § 480d odst. 3 nutný souhlas státu s ustavením do 

funkce. Takový souhlas by však stát dal jen sotva, neboť předpokládaný 

                                                           
43 Srov. Švestka, j.,Spáčil,J.Škárová,M.,Hulmák,M. a kol. Občanský zákoník II. §460-880. 
Komentář.1.vydání. Praha:C.H.Beck,2008,str. 1311-1312, Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav 
Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 108-109,Mgr. Martina Karhanová, 
Správce dědictví jako hmotněprávní  institut českého právního řádu, Ad Notam 5/2006  
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stav se může za života zůstavitele kdykoliv změnit (uzavřením 

manželství, narozením dítěte, pořízením závěti). Kdyby k takové změně 

došlo, listina by se dostala do rozporu s ustanovením zákona - §480b 

odst. 1 poslední věty. Soud, který o ustanovení správce rozhoduje 

v řízení o dědictví, tj. až po úmrtí zůstavitele, může stát ustavit správcem 

dědictví i bez jeho souhlasu, je-li ovšem zřejmé, že dědictví připadne 

státu podle § 462 obč.z. (§480b odst.1 poslední věta a § 175f odst. 2 

o.s.ř. má zřejmě samostatnou  povahu a neplatí zde požadavek souhlasu 

budoucího správce, pokud nevyplývá z jiného ustanovení, jak je tomu 

v případě § 480d odst. 2 obč.z.). Ani soud však nemůže ustavit stát 

správcem, dokud není jisté, že půjde o případ §462 obč.z. Je proto 

vyloučeno, aby byl stát ustaven správcem v době, kdy tato otázka není 

ještě vyjasněna, tj. kdy dědici postupně odmítají dědictví a soud jen 

předpokládá, že všichni dědictví odmítnou, resp. v době, kdy odmítnutí 

dědictví ještě není perfektní (např, proto, že soud dosud neschválil 

odmítnutí dědictví, které za nezletilého dědice učinil zákonný 

zástupce).“44 

 

Zůstavitel také může k jednotlivým částem majetku ustanovit 

správců více, například jednoho pro správu podniku a dalšího pro správu 

ostatního majetku. Může tak učinit najednou v jedné listině, či postupně.          

3.5.  Náhradní správce dědictví 

 

  Zákon možnost ustanovení náhradního správce dědictví 

výslovně neuvádí. Ale vzhledem k tomu, že teorie i praxe připouští, aby 

v závěti byl ustanoven náhradní dědic pro případ, že ustanovený dědic 

dědictví nenabude, lze analogicky posuzovat otázku náhradního správce 

pro případ, že se ze zřejmých důvodů nemůže ustanovený správce 

dědictví ujmout funkce. Podmínkou je jednoznačná situace po úmrtí 

zůstavitele, která neumožňuje správci ujmout se funkce. Jako příklad lze 

                                                                                                                                                                           
 
44 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str. 1310 
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uvést situaci, kdy ustanovený správce zemře nebo ještě před úmrtím 

zůstavitele odvolá svůj souhlas s ustanovením do funkce. V praxi jsem se 

setkala s tím, že často institut náhradního správce dědictví využívají 

manželé, kteří se do funkce správce dědictví ustanovují navzájem. Pro 

případ, že by zemřeli oba najednou, například při autonehodě, ustanovují 

náhradním správcem svého příbuzného či jinou osobu, které důvěřují, 

aby měli opravdu jistotu, že o jejich dědictví bude náležitě postaráno. 

V takovém případě i náhradní správce musí v listině o ustanovení 

správce dědictví vyslovit svůj souhlas s ustanovením do funkce 

náhradního správce dědictví.  Oproti tomu nelze ustanovit náhradního 

správce, který by měl původního správce nahradit až v průběhu řízení o 

dědictví po zproštění původního správce. Pro tuto možnost chybí 

výslovná úprava zákona, která by to umožňovala. Výhodou této možnosti 

by bylo, že zůstavitel by si mohl předem určit osobu, která by ve správě 

majetku pokračovala, pokud by původní správce nemohl z nějakých 

důvodů tuto funkci vykonávat po celou dobu dědického řízení, až do jeho 

skončení. Tím by se také předešlo případným sporům dědiců o to, koho 

má soud ustavit správcem po zániku funkce původního správce.45    

3.6.  Žaloba na určení neplatnosti ustanovení správce dědictví 

  

     Pro případ, že by dědici s ustanovením správce nesouhlasili a 

pochybovali o platnosti listiny, jíž byl správce ustanoven, dává jim zákon 

v ustanovení § 480e odst.2 obč. zák. možnost podat žalobu s návrhem 

na určení neplatnosti ustanovení správce, která se  podává proti správci 

dědictví podle § 80 písm. c) o.s.ř. K řádnému fungování institutu správce 

dědictví je nezbytné, aby jeho činnost nebyla blokována svévolným 

zpochybňováním platnosti listiny, kterou byl ustanoven.  Lze si představit, 

že mnoho dědiců je existencí správce dědictví nepříjemně zaskočeno a 

mohlo by platnost listiny o jeho ustanovení nepodloženě napadat. Proto 

je dle mého názoru opodstatněné, že pro úkon zůstavitele, kterým 

ustanovuje správce v listině o ustanovení správce dědictví je požadována 

                                                           
45 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008, str.1322-1323 



 
 

- 26 - 

forma notářského zápisu, který by měl dávat dostatečné záruky, že 

budou splněny všechny náležitosti a úkon bude platný. Dědici mohou 

postupovat tedy podle § 480e odst. 2 obč. zák., nelze zde využít žalobu 

podle 175k odst.2 o.s.ř. jako v případě vzájemně si odporujících práv na 

dědictví. Samo podání žaloby ještě nemá za následek správcovo 

odvolání či ustanovení správce jiného. Správce je oprávněn a povinen 

vykonávat dále svou funkci, tedy ujmout se jí, vykonávat správu, podávat 

zprávy o činnosti atd., a to až do právní moci rozhodnutí soudu, kterým 

by bylo určeno, že listina o ustanovení správce dědictví je neplatná. Od 

právní moci tohoto rozhodnutí by pak správce nemohl svou funkci 

vykonávat. Probíhající spor o platnost listiny nevylučuje, aby soud zprostil 

správce funkce pro zřejmou nezpůsobilost, nečinnost, z jiných důležitých 

důvodů či na správcovu vlastní žádost ( § 175f odst.4, § 175f odst.5 

o.s.ř.), může tedy dojít k zániku funkce i během probíhajícího sporu.  46 

3.7. Činnost správce dědictví po úmrtí zůstavitele 

 

  Podle občanského zákoníku, konkrétně ustanovení § 480 e 

odst. 1 je správce povinen ujmout se své funkce ihned, jakmile se dozví, 

že zůstavitel zemřel a vyrozumět o tom soud, který vede dědické řízení. 

Zůstavitel budě zřejmě nejčastěji ustanovovat jako správce svého 

dědictví osobu z blízkého okruhu osob, proto je pravděpodobné, že se o 

úmrtí zůstavitele dozví dříve než soud. Pokud by se správce o smrti 

zůstavitele nedozvěděl či z jiného důvodu oznamovací povinnost vůči 

soudu nesplnil, je stanovena v § 175 d, odst. 4 občanského soudního 

řádu povinnost soudu vyrozumět ustanoveného správce dědictví a vyzvat 

jej, aby se ujal své funkce. Domnívám se, že právě ta skutečnost, že 

správce dědictví má začít spravovat majetek co nejdříve po úmrtí 

zůstavitele je bezesporu jedním z hlavních kladů této úpravy. Mělo by se 

tak zabránit tomu, aby se o majetek, který je předmětem dědictví po 

                                                           
46 Srov. Mgr. Martina Karhanová, Správce dědictví jako hmotněprávní  institut českého právního řádu, Ad 
Notam 5/2006,  Bureš, J. Drápal, L., Z. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. 7. Vydání. 
Praha:C.H. Beck, 2006, str. 811-812, Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický 
komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 2008, str.1327-1328, Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav 
Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 111  
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dlouhou dobu nikdo nestaral, popřípadě staral nekvalifikovaně  a 

nedocházelo tak k závažným ztrátám na majetku, které mohou být 

značné zejména u rozsáhlých pozůstalostí a podniků. Ustanovením 

odborně způsobilého správce také získávají dědici čas, aby se se 

skladbou a povahou zanechaného majetku řádně seznámili a následně 

sami zvážili, jak s majetkem po skončení dědického řízení naloží.47 

      

     Po úmrtí zůstavitele tedy podle § 480a odst. 2 obč.zák. 

správce vykonává práva a plní povinnosti, které ke svěřenému majetku 

příslušely zůstaviteli. Tato oprávnění a povinnosti vyplývají tedy ze 

zákona a jsou omezena rovněž také pouze zákonem.  Jde o úkony, které 

přesahují míru běžného hospodaření, a které vyžadují souhlas dědiců a 

svolení soudu. Možnost omezení oprávnění správce, ať již zůstavitelem 

v listině o ustanovení správce dědictví či soudem, by mohla výkon funkce 

správce velmi omezovat či přímo znemožňovat. Před 1.1.2005 soud toto 

oprávnění měl a podle §175f odst. 1 o.s.ř. vymezoval rozsah úkonů, které 

má správce při správě dědictví činit. V platném znění tohoto ustanovení 

již tomu tak není a podle mého názoru je to jen ku prospěchu věci, kdy 

správce při výkonu své funkce není tímto vymezením zbytečně limitován. 

Správce také může správu nebo některé úkony při správě vykonávat 

prostřednictvím jiných osob.  

 

Judikatura dále dovodila, že pokud byl zůstavitel jediným 

společníkem a jednatelem v obchodní  společnosti s ručením omezeným 

a tento jeho obchodní podíl je předmětem dědictví a patří do svěřeného 

majetku, pak je správce oprávněn a povinen činit potřebné úkony spojené 

s tímto obchodním podílem zůstavitele, zejména vykonávat práva a plnit 

povinnosti, které z takového účastenství vyplývají. Dále je například 

                                                           
47 Srov. Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 
2007, str. 107-109,  Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, 
LINDE Praha, a. s. 2008, str.1302-1328,JUDr. Světlana Sikstová, Správce dědictví- persona grata či non 
grata?, Ad Notam 2/2005  
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osobou oprávněnou podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí pro 

pohledávku přisouzenou zůstaviteli.48 

   

      Správce  je dále při výkonu funkce povinen postupovat s péčí 

řádného hospodáře, přičemž konkrétní náplň jeho činnosti je závislá na 

předmětu správy. Některé druhy majetku budou vyžadovat pouze prostou 

správu sloužící k jejich zachování, u jiných půjde o složitější úkony, kdy 

bude například nutné začít vymáhat zůstavitelovi pohledávky, aby 

nedošlo k jejich promlčení. Dále podle § 715a odst.4 obch.zák. má 

správce dědictví, který je oprávněn spravovat běžný či vkladový účet 

zůstavitele práva a povinnosti majitele účtu a banka se řídí jeho příkazy 

(poté, co je bance prokázáno, že byl ustanoven správce dědictví, který 

má tato oprávnění). Plná moc, kterou zůstavitel udělil, i když ji neomezil 

jen na dobu svého života, proto nebude v tomto případě uplatněna. 

Možná kolize oprávnění zmocněnce a správce dědictví je řešena ve 

prospěch správce dědictví.49   

3.8. Odpovědnost správce dědictví 
 

V občanském zákoníku je také stanovena také odpovědnost 

správce pro případ, že poruší své povinnosti a způsobí tím škodu. 

Odpovídá podle ustanovení §420 a násl. občanského zákoníku o obecné 

škodě. Ke vzniku této odpovědnosti je nutná škoda, porušení povinností 

správce, příčinná souvislost mezi porušením povinností správce a 

vzniklou škodou a také je předpokladem zavinění správce, které může 

být jak úmyslné, tak nedbalostní. Jedná se tedy o absolutní odpovědnost. 

Porušit povinnosti může správce mimo jiné tím, že úkon, který bylo 

potřeba učinit, neučinil, například nevymáhal pohledávku, dlužník namítl 

promlčení a správce tedy nepostupoval s péčí řádného hospodáře, či tím, 

že učinil úkon přesahující rámec obvyklého hospodaření, aniž k tomu měl 

svolení dědiců a souhlas soudu. Oprávněnou osobou z náhrady škody je 

                                                           
48 Srov. Fiala, R. : Přehled Judikatury ve věcech dědických, ASPI, a.s. Praha 2006, str. 48-50, Karel Eliáš 
a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 2008, str.1306 
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poškozený, tedy ten dědic, kterému připadne po proběhnutí dědického 

řízení majetek, na kterém daná škoda vznikla. Hradí se jak skutečná 

škoda, tak ušlý zisk. 50 

3.9.  Rozsah správy dědictví 

 

     Předně bych chtěla vysvětlit, co se vlastně správou dědictví 

          myslí. Zákon pojem správy dědictví jednoznačně nevymezuje, rozumí se 

jí v podstatě všechna jednání směřující k zachování, užívání a  

případnému rozšíření spravovaného majetku. 51 

 

     Velmi důležité je rozlišovat správu v rámci obvyklého 

hospodaření (správa dědictví v užším smyslu) a správu, která tento 

rámec přesahuje (správa dědictví v širším smyslu, zahrnující vedle 

obvyklého hospodaření i dispozice se zanechaným majetkem). Obvyklost 

hospodaření je nutno vykládat v souvislosti s  povahou a skladbou 

zanechaného konkrétního majetku. Jinak budou hodnoceny právní úkony 

směřující k zachování chodu domácnosti zůstavitele a jinak úkony, kdy je 

předmětem správy dědictví podnik a kde bude rozsah právních úkonů 

spadajících  do pojmu obvyklého hospodaření nepoměrně širší než 

v prvním případě. Jednotný výklad tohoto pojmu proto bezpochyby 

stanovit nelze a obvyklost hospodaření bude nutné zkoumat případ od 

případu. Lze soudit, že obvyklým hospodařením v rámci zůstavitelova 

podniku bude plnění úkolů v tomto podniku běžných, ale už jím nebude 

zcizování majetku, které obvyklou správu přesahuje, pokud ovšem 

zcizování majetku není předmětem činnosti podniku. 52 

 

                                                                                                                                                                           
49 Srov. Miloslav Jindřich, Nová právní úprava institutu správce dědictví v českém právním řádu, Právní 
zpravodaj 11/2004,  Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, 
LINDE Praha, a. s. 2008, str. 1306-1307 
50 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008, str. 1307 
51 Srov. Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 
2007, str. 107 
52 Srov. Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 
2007, str. 107,  Pavel Vrcha, Správce dědictví, Právní rádce 10/2004 
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      Pokud jde o hospodaření obvyklé, není správce při svém 

konání omezován. Pokud by však mělo jít o hospodaření, které tento 

rámec přesahuje, může správce činit takové úkony jen v případě, že 

k tomu dostane souhlas dědiců a svolení soudu. Svolení k těmto úkonům 

dává soud usnesením vydaným podle ustanovení § 175r odst. 2 o.s.ř.  

V ustanovení  § 480a odst.2 je stanoveno, že o úkonech přesahujících 

rámec obvyklého hospodaření rozhodují dědici nadpoloviční většinou 

hlasů a při rovnosti hlasů rozhodne na návrh některého z dědiců soud. 

Problémem zde je, že není jasné, jestli se nadpoloviční většinou myslí 

počet dědiců nebo velikost jejich dědických podílů. Pokud by se 

postupovalo podle zásady, že na každého dědice by připadal při takovém 

hlasování jeden hlas, mohlo by dojít k takovým situacím, kdy by byl dědic 

s většinovým podílem přehlasován a mohlo by dojít například ke zcizení 

části majetku či jeho darování, pronájmu. Pak by byl takový dědic na 

svých právech poškozen, jelikož by bylo možné provést majetkové 

dispozice, které by mohly rozsah majetku zmenšit. Jako příklad lze uvést 

darování.  Po provedení těchto dispozic by se nebylo možné domoci  

navrácení majetku, který byl takto zcizen. Pokud by se tedy počítala 

nadpoloviční většina podle počtu dědiců, pak by mohlo v případech, kdy 

je více potencionálních dědiců a pokud se o majetku neshodnou 

docházet k situacím, kdy například tři dědicové mají 15% podíl a čtvrtý 

dědic s 55% podílem na dědictví je při rozhodování o dispozicích 

s majetkem  jimi přehlasován a nemá možnost je ovlivnit, čímž může dojít 

k výraznému zkrácení jeho práv.53 

 

Je třeba podotknout, že v této otázce panují rozdílné názory, 

jedním z nich je, že pro hlasování podle dědických podílů by musela být 

opora v zákoně. 54 Přikláním se však k názoru, podle něhož by mělo jít o 

nadpoloviční většinu počítanou podle dědických podílů. Tento způsob se 

                                                           
53 Srov. Miloslav Jindřich, Nová právní úprava institutu správce dědictví v Českém právním řádu, Právní 
zpravodaj 11/2004, Mgr. Martina Karhanová, Správce dědictví jako hmotněprávní institut českého 
právního řádu, Ad  Notam 5/2006 
54 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
112 
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zdá „spravedlivější“ a méně hrozící majetkovými machinacemi. Dědici 

jsou zde do potvrzení dědictví v postavením obdobném podílových 

spoluvlastníků, kteří podle §139 odst.2 Obč. zák. o hospodaření se 

společnou věcí rozhodují většinou, počítanou podle  velikosti podílů.  

Například komentář k občanskému zákoníku k tomu uvádí, že:  

„nadpoloviční většinu“ je nutno interpretovat analogicky s úpravou 

podílového spoluvlastnictví (srov.§ 139 odst. 2 první věta obč.z.), to 

znamená, že rozhodující bude velikost podílů.“ „Nebude-li v době 

posuzování této otázky velikost podílů zjistitelná ( např. proto, že dědici 

jsou povoláni k jednotlivým věcem z dědictví, jejichž cena není známa), 

bude namístě vycházet z toho, že jejich podíly jsou stejné, v takovém 

případě bude výsledek odpovídat prosté většině podle počtu dědiců. Při 

rovnosti hlasů nebo v případě, kdy nebude dosaženo většiny (polovina či 

většina dědiců se  k otázce nevyjádří), se může kterýkoliv dědic domáhat, 

aby rozhodl soud ( srov. také § 139 odst. 2 druhá věta obč.z.)“. 55 

 

     Ani tato interpretace ovšem není bez problému. Do 

pravomocného rozhodnutí soudu, kterým je skončeno dědické řízení, 

nejsou totiž dědické podíly potvrzeny a je problematické hovořit o jejich 

konkrétní výši. Dědické podíly stanovené zákonem či zůstavitelem 

v závěti totiž mohou doznat značné změny, pokud dědici uzavřou 

dědickou dohodu podle § 482 občanského zákoníku, což se v praxi také 

velmi často stává a ve které si dědici mohou dědictví rozdělit odchylně od 

zákona či závěti a tím tak naprosto změnit výši svých dědických podílů.  

Ovšem i přesto se mi tento způsob posuzování nadpoloviční většiny jeví 

při nakládání s majetkem patřícím do dědictví spravedlivější. 

 

 Další problémy s hlasováním by mohly nastat, pokud by některý 

z dědiců ještě nebyl soudu znám, byl neznámého pobytu či pokud by bylo 

dědiců více a měli rozdílná místa bydliště, některý z nich by pobýval 

v zahraničí apod. Rozhodnout o úkonech přesahujících rámec obvyklého 

                                                           
55 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008, str. 1306-1307 
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hospodaření správce dědictví lze totiž pouze za účasti všech dědiců, a to 

buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce.56 

 

     Přestože tedy způsob hlasování dědiců o souhlasu s úkony 

správce přesahující rámec obvyklého hospodaření budí otázky, je tu jako 

pojistka ještě nutné svolení soudu, který by k pochybným dispozicím 

souhlas neměl udělit. „ Soud je povinen dbát, aby prodejem nebo jiným 

nakládáním (např. darováním, zastavením nebo pronajmutím) s věcmi či 

jiným majetkem zůstavitele anebo jinými opatřeními o tomto majetku, 

která přesahují rámec obvyklého hospodaření (např. přestavbu 

nemovitosti), nebyl poškozen žádný z dědiců a aby tím nebylo ani 

znemožněno nebo ohroženo uspokojení pohledávek zůstavitelových 

věřitelů“ 57  Toto svolení soudu je možné udělit i dodatečně.   

            

3.10. Zprávy soudu 
 

     Mezi další nástroje kontroly nad činností správce je jeho 

povinnost podávat soudu (soudnímu komisaři) zprávy o své činnosti. 

Týká se jak správce ustanoveného zůstavitelem, tak správce 

ustanoveného soudem. Podle § 480 b odst. 2 občanského zákoníku je 

jeho povinností podat zprávu nejméně dvakrát ročně, soud mu může 

ovšem určit interval i kratší. V průběhu řízení o dědictví podává zprávu 

pouze soudu. Měla by obsahovat v závislosti na charakteru 

spravovaného majetku popis úkonů, které byly správcem v daném 

období učiněny a vyúčtování příjmů a výdajů. Po projednání dědictví 

podává správce Konečnou zprávu, která by měla obsahovat shrnutí jeho 

činnosti a její výsledky ke dni ukončení správy. Také zde musí být 

obsaženo vyúčtování odměny a hotových výdajů správce, jak je 

stanoveno v § 480c odst.1 obč.zák. Konečnou zprávu o své činnosti 

předloží také správce po skončení projednání dědictví dědicům 

                                                           
56 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
112 
57 Švestka, j.,Spáčil,J.Škárová,M.,Hulmák,M. a kol. Občanský zákoník II. §460-880. Komentář.1.vydání. 
Praha:C.H.Beck,2008, str. 1312 
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prostřednictvím soudu. Dříve, než dojde ke skončení dědického řízení  

vůči dědicům informační povinnost nemá, krom případů, kdy zamýšlí 

učinit úkony přesahující obvyklé hospodaření a kdy si musí vyžádat jejich 

souhlas, jak jsem již rozebrala výše. Dědici ovšem mají možnost  

seznámit se s jeho činností již během řízení, protože průběžné správy o 

činnosti správce se zakládají do soudního spisu, do kterého mají právo 

nahlížet. Zde tedy bude záležet na jejich zájmu a aktivitě. 58 

 

      Pokud by správce tuto svou povinnost neplnil a zprávy 

nepodával nebo je přes upozornění soudu nepodával řádně a včas, má 

soud možnost uložit mu usnesením podle ustanovení § 175f odst. 8 a 

§53 o.s.ř. pořádkovou pokutu do výše 50.000,- Kč, v případě nutnosti i 

opakovaně.  59 

 

3.11. Předmět správy 
 

     Předmětem správy může být dědictví jako celek, tedy souhrn 

celého jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných na osobu 

zůstavitele, které jeho smrtí zanikají.60 Také jím může být pouze jeho 

část, podnik, jednotlivá nemovitost apod., pak musí být přesně stanoveno 

jaká. Některé druhy majetku, jako například nemovitosti sloužící k bydlení 

rodiny ani zvláštní správu nevyžadují, tudíž je postačující správa jen 

některé části majetku. 

 
      Přestože zákon nepřesně hovoří pouze o majetku, tedy o 

aktivech, je zřejmé, že předmětem správy jsou také případné dluhy 

(pasiva). Tyto mohou souviset přímo se spravovaným majetkem jako 

například u správy nemovitosti oprávnění jednat s finančními úřady 

ohledně dluhu na dani z nemovitosti či nemusí být s majetkem 

bezprostředně spojeny,  například dluh na dani z příjmů. Správce pak 

                                                           
58 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str. 1311-1312 
59  Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880. Komentář, 1. 
Vydání. Praha : C.H. Beck, 2008, str. 1313 
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může jednat například o posečkání s placením daně, prominutí penále 

apod. Zároveň je možné, aby zůstavitel  pověřil správce správou dluhů 

výslovně.61   

3.12. Postavení dědiců 
 

     Pokud byl ustanoven správce dědictví, nemohou dědici podle 

ustanovení § 480a odst. 4 obč.z. s majetkem, který byl svěřen správci 

dědictví nakládat nebo s ním činit jiná opatření, a to do doby, dokud správa 

trvá. Postavení správce dědictví má tedy po tuto dobu přednost. Pokud byl 

správcem ustanoven jeden z dědiců či stát, mohou činit úkony týkající se 

dědictví z titulu postavení správce, nikoli dědice. Dědici mohou nakládat 

pouze s tou částí dědictví, ke které správce ustanoven nebyl a pro úkony 

přesahující rámec obvyklého hospodaření potřebují podle ustanovení 

§175r odst.1 o.s.ř. obdobně jako správce svolení soudu. Dále dědici dávají 

správci souhlas s úkony, které přesahují rámec běžného hospodaření. 

 

                     V souvislosti s faktem, že ustanovením správce dědictví se 

dědicům odnímá možnost, aby spravovali majetek náležející do dědictví a 

správa přechází na správce dědictví, panují rozdílné názory na to, zda tím 

nedochází k průlomu tzv. delačního principu, kdy podle ustanovení § 460 

Obč. zák. se dědictví nabývá smrtí zůstavitele. Zastánci názoru, že jde o 

koncepční změnu dědického práva a prolomení této zásady jsou Doc. 

JUDr. Jiří Mikeš, CSc. A Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc., podle nichž: „ 

Nabývá-li se však dědictví podle platné úpravy §460 obč.zák. již 

bezprostředně a nezprostředkovaně smrtí zůstavitele, nutno dojít k závěru, 

že novou úpravou dochází ke koncepčnímu a nesystémovému průlomu do 

hlavní zásady ovládající platné dědění majetku. Nepřehlédnutelnou 

zvláštností ustanovení správce dědictví samotným zůstavitelem je, že se 

za platného právního stavu zůstavitelova vůle prosazuje i přes bariéru jeho 

smrti ( u závěti tomu tak není, neboť její účinnost se za platného právního 

                                                                                                                                                                           
60 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008, str. 1305 
61 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008, str.1320-1321 
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řádu upíná pouze k momentu zůstavitelovi smrti, k tomuto okamžiku se 

zakládají práva na dědictví povolaných osob, avšak do jejich počínání po 

tomto časovém rozhraní se již nijak nezasahuje). Jsou-li v důsledku 

zůstavitelovy smrti dědici nositeli jeho nezaniklých  majetkových práv a 

povinností, ocitají se ohledně nich z vůle zůstavitele působící i post mortem 

pod jakousi kuratelou. To platí např. i o jejich ústavně chráněných a již 

smrtí nabytých vlastnických právech, neboť provedenou legislativní 

změnou je jim upírána možnost tato práva realizovat.“62 

  

     Naproti tomu existují i opačné názory, tedy, že ustanovení 

správce dědictví zůstavitelem a přesah jeho vůle přes okamžik smrti 

koncepci dědického práva nemění. Podle JUDr. Josefa Baráka „ Zákon č. 

554/2004 Sb. se par. 460 obč. zák. vůbec netýká, nemění tedy princip 

nabytí majetku zůstavitele náležejícího do dědictví dědicem v okamžiku 

smrti zůstavitele, a proto zůstává koncepčně na bázi stávající právní 

úpravy dědického práva. O koncepční změně by se dalo hovořit 

tenkrát,kdyby byl zákonnou cestou změněn okamžik nabytí majetku 

zůstavitele jeho dědicem, tj. okamžik přechodu vlastnického práva 

k majetku náležejícímu do dědictví ze zůstavitele na dědice, a popř. i 

způsob nabytí tohoto majetku , např. až na základě určité listiny, vydaní po 

proběhlém dědickém řízení.“63 

 

     Pokud se podíváme do důvodové zprávy k zákonu č. 554/2004 

Sb. zjistíme, že je zde výslovně uvedeno, že zavedením právní úpravy 

správce dědictví ustanoveného zůstavitelem se koncepce dědického práva 

nemění „protože nemění okamžik přechodu vlastnického práva k majetku, 

který je předmětem dědictví na dědice“.64  Zákonodárci tedy neměli 

v úmyslu zavedenou koncepci postavenou na zásadě, že dědictví se 

nabývá smrtí zůstavitele měnit. 

 

                                                           
62 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, CSc. , Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc., Nad novou  institucí správce dědictví, 
Právní rozhledy 2/2005 
63 JUDr. Josef Barák, Institut správce dědictví podle zákona č. 554/2004 Sb., Právní rozhledy 3/2005 
64 Důvodová zpráva k zákonu č. 554/2004 
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Přikláním se spíše k názoru, že zde k prolomení delačního principu 

zakotveného v ustanovení § 460 občanského zákoníku nedochází. 

Správce dědictví sice nakládá s majetkem, který již vlastně „patří“ dědicům, 

ovšem za poměrně přísně stanovených podmínek a v rámci obvyklého 

hospodaření. Činnost správce dědictví neslouží ke svévolnému nakládání 

s majetkem, ale jejím účelem je uchování majetku a hodnot, které dědictví 

tvoří, případně jejich zhodnocení. Dědici mohou vlastnická práva, která 

nabývají smrtí zůstavitele realizovat až po skončení dědického řízení, kdy 

končí i funkce správce dědictví.  V případě, že správce dědictví ustanoven 

nebyl, mají dědici vlastně obdobné postavení jako správce, protože mohou 

s majetkem patřícím do dědictví nakládat jen v rámci obvyklého 

hospodaření a k realizaci úkonů jdoucích nad rámec obvyklého 

hospodaření potřebují také svolení soudu.   

  

3.13. Povinnosti soudu  
 

 
     Pokud je ustanoven správce dědictví zůstavitelem, nečiní soud 

některá neodkladná opatření, nemusí zpravidla ustanovovat správce 

dědictví, přesto mu zůstávají v souvislosti se správou některé povinnosti. 

Soud, respektive soudní komisař je v podstatě kontrolorem správcova 

počínání. Jde jednak o přezkoumávání činnosti správce, který za tím 

účelem předkládá soudu nejméně dvakrát ročně, popřípadě, pokud tak 

soud určil i častěji zprávy o své činnosti a učiněných úkonech.  Dále má 

správce povinnost informovat soud, že se po úmrtí zůstavitele ujal funkce. 

Pokud by soud nevyrozuměl, ať už z důvodu neznalosti právní úpravy, 

liknavosti či faktu, že se o úmrtí zůstavitele nedozvěděl, má soud povinnost 

vyzvat ustanoveného správce dědictví, aby se své funkce ujal. Další 

povinností soudu je dávat svolení správci pro provedení úkonů 

přesahujících rámec obvyklého hospodaření, což jsem již podrobně 

rozebrala výše. V krajních případech lze zjednat nápravu zproštěním 

správce z funkce, o čemž budu hovořit dále.   
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3.14. Zánik funkce správce dědictví 
 

 
     K zániku funkce správce dochází pravomocným skončením  

řízení o dědictví, tedy poté co usnesení vydané podle § 175q odst. 1 o.s.ř.  

nabude právní moci. V tomto usnesení jsou určeni dědici konkrétního 

majetku a správa majetku dosud spravovaného správcem dědictví 

přechází na ně.  

 

     K relativnímu zániku funkce správce, tedy určitého konkrétního 

správce může dojít i během dědického řízení. Jde o krajní řešení, kdy je 

soud povinen i bez návrhu správce ustanoveného zůstavitelem či soudem 

jeho funkce zprostit v případě, že je správce zřejmě nezpůsobilý vykonávat 

svou funkci, nebo pokud se ani přes výzvu soudu neujal své funkce, a to i 

bez návrhu, jak uvádí ustanovení par. 175f odst.4 o.s.ř.  Dále může soud 

opět i bez návrhu správce zprostit, jestliže jsou pro to důležité důvody, ze 

kterých zákon výslovně uvádí zejména ten, že správce nevykonává řádně 

svou funkci, tedy pokud řádně neplní své povinnosti nebo k nim nemá 

potřebné odborné předpoklady a jiné závažné důvody. A konečně také, 

pokud sám správce o zproštění požádá. Pak je soud povinen mu vyhovět, 

jelikož souhlas správce je nezbytným předpokladem jeho ustavení a pokud 

požádá o zproštění funkce, má se za to, že jeho souhlas s dalším výkonem 

funkce odpadl. V těchto případech by měl soud ustanovit správce jiného, 

pokud to zájmy účastníků nadále vyžadují. 65  

3.15. Odměna správce dědictví 

 
     Na odměnu za činnost správce dědictví je pamatováno 

v ustanovení §480c  obč. zák.  Správce, ať již ustanovený zůstavitelem či 

soudem, má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, odměna mu 

tedy náleží přímo ze zákona.  Vyúčtování provádí správce ve své konečné 

zprávě, kterou je  povinen prostřednictvím soudu předložit dědicům, soud 

pak o odměně a náhradě hotových výdajů správce rozhodne usnesením. 

                                                           
65 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str. 1325 
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Pokud by správce svou činnost ukončil v průběhu řízení, měl by vyúčtování 

činnosti předložit spolu se svou poslední zprávou. Samotná výše odměny 

je upravena vyhl.č. 195/2001 Sb., o odměnách a náhradách správců 

dědictví, ve znění pozdějších předpisů. Způsob jejího výpočtu podle 

vyhlášky jsem již zmínila v kapitole 2.3. a vzhledem k tomu, že zůstal 

nezměněn, nebudu ho v této kapitole znovu rozebírat. 

  

Chtěla bych doplnit, že pro základní výši odměny je určující  

obvyklá cena zůstavitelova majetku, k jehož správě byl správce ustanoven. 

Pokud tedy byl ustanoven ke správě celého dědictví, bude základem pro 

výpočet výše odměny obvyklá cena dědictví, tak jak je určena soudem 

v usnesení podle § 175o odst. 1 o.s.ř. Jestliže byl správce ustanoven jen 

k určité části dědictví, bude základem odměny obvyklá cena této části 

dědictví, kterou spravoval. Pokud se konalo dodatečné řízení o dědictví o 

majetku, který se objevil až po právní moci usnesení, jímž bylo původní 

řízení skončeno, je základem odměny jen obvyklá cena tohoto nově najevo 

vyšlého majetku, a to v rozsahu, v jakém byl správce ke správě ustanoven. 

Dalším určujícím faktorem při výpočtu odměny je doba, po kterou správce 

funkci vykonával, o čemž jsem již také hovořila v kapitole 2.3. 

 

 Co se týká náhrady hotových výdajů, jsou zde myšleny náklady, 

které správce účelně vynaložil při správě dědictví. Tyto výdaje musí 

správce doložit, budou to zejména cestovní náklady, poštovné a další. 

Určující pro posouzení, zda se jedná o hotové výdaje, bude hledisko, zda 

je správce hradil ze svých prostředků. Pokud by totiž tyto výdaje byly 

placeny z prostředků, které měl ve správě, jednalo by se o výkon správy 

majetku a náhrada zde nepřísluší, takto vynaložené prostředky by se 

vyúčtovaly v konečné zprávě. 66  

 

     Správce uplatňuje své právo na odměnu a náhradu hotových 

výdajů jen na základě rozhodnutí soudu po skončení projednávání 

                                                           
66 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008 str. 1315 
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dědictví, nikoli přímo proti tomu, kdo ji je povinen platit. Tímto povinným je 

na základě rozhodnutí soudu především dědic, který nabyl dědictví, jež 

není předluženo. Pokud je dědiců více, platí odměnu a hotové výdaje 

správce poměrně podle výše hodnoty dědických podílů, které nabyli na 

základě zákona, závěti nebo dědické dohody. Může se vyskytnout případ, 

že funkci správce vykonávala osoba, která je sama dědicem. Pak ostatní 

dědici mají povinnost zaplatit odměnu a náhradu hotových výdajů podle 

poměrů, které na ně připadají. U dědice, který vykonával funkci správce, 

také vzniká povinnost poměrně zaplatit odměnu a náhradu výdajů, u něj 

však v tomto rozsahu jeho pohledávka a dluh zaniká splynutím v jeho 

osobě.67   V případech, kdy dědic či více dědiců nabyli předlužené dědictví 

či dědictví nenabyl žádný dědic a připadlo podle § 462 obč.zák. státu nebo 

bylo předlužené dědictví přenecháno věřitelům nebo byla provedena 

likvidace dědictví či řízení bylo zastaveno, bude plátcem odměny a 

náhrady nákladů správce stát, samotnou platbu pak provádí za stát okresní 

soud, který dědické řízení vedl. Pokud byl ovšem správcem dědictví 

ustanoven stát, podle ustanovení §480 c odst. 1, 2 a 3 občanského 

zákoníku se nepostupuje. 

  

          Přestože soud rozhoduje o odměně a náhradě výdajů až po 

skončení dědického řízení, může správce požádat soud, u kterého se 

dědické řízení projednává o zálohu na odměnu a hotové výdaje. O tyto 

zálohy tedy může správce požádat do skončení dědického řízení. Jde o 

zálohu, která by měla být úměrná již provedeným činnostem a 

z předpokládaných činností a výdajů provedených při dalším trvání správy 

vycházet jen v menší míře. Soud rozhoduje o žádosti správce o zálohu 

usnesením, ve kterém přikáže plátcům, jakou částku mají správci zaplatit.  

Posuzuje při tom obvyklou cenu předmětu správy, vynaložené a 

očekávané náklady, dobu po kterou správa trvala a dobu, kterou zřejmě 

ještě trvat bude. Stejně jako v případě placení odměny a hotových výdajů 

                                                           
67 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník Velký akademický komentář, 1. svazek, LINDE Praha, a. s. 
2008, str. 1316-1317 
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platí i zálohu dědici a pokud ještě nelze určit ve stadiu řízení, ve kterém se 

o zálohu žádá jejich dědické podíly, postupuje se tak, jako by byly stejné.68  

4. Právní úprava podle občanského soudního řádu 

4.1. Podmínky pro ustanovení správce dědictví soudem 

  

     Správce dědictví ustanovený soudem je upraven především 

v ustanovení § 175f o.s.ř.  Po novele účinné od 1.1.2005 bylo oproti 

předchozímu stavu rozšířeno a změněno takovým způsobem, aby bylo 

možné lépe a účinněji naplnit cíl správy majetku, kterým je uchování 

majetku, který náleží do dědictví a to až do doby skončení dědického řízení 

a reaguje na možnost ustanovení správce zůstavitelem. Soud tedy může  

podle tohoto ustanovení v řízení o dědictví, vyžaduje-li to obecný zájem 

nebo důležitý zájem účastníků ustanovit i bez návrhu správce dědictví, 

jestliže :  

a) nezanechal-li zůstavitel listinu o správě dědictví, kterou by 

ustanovil správce dědictví oprávněného spravovat veškerý majetek 

náležející do dědictví, nebo sice zanechal zůstavitel listinu o správě 

dědictví, ale ustanovil v ní správce dědictví oprávněného spravovat jen 

část majetku náležejícího do dědictví, soud může ustanovit správce 

dědictví ke správě tohoto majetku, k jehož správě neustanovil správce 

dědictví zůstavitel,  

b) jestliže zůstavitelem nebo soudem ustanovený správce 

dědictví zemřel, byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byl v této 

způsobilosti omezen nebo byl soudem zproštěn dosavadní správce 

dědictví. 

     V první řadě je to tedy zůstavitel, kdo může ustanovit správce 

dědictví, tedy rozhodnout o tom, aby se po jeho smrti do doby skončení 

dědického řízení ujala správy jeho majetku určitá osoba, kterou si sám 

stanoví. Procesněprávní úprava se tedy zabývá primárně situacemi, kdy 

zůstavitel sice správce dědictví ustanovil, avšak ne k celému svému 
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majetku či jím ustanovený správce zemřel, byl zbaven způsobilosti 

k právním úkonům nebo v ní byl omezen a zároveň ustanovení správce 

dědictví v takových případech vyžaduje obecný zájem či zájem účastníků.  

Nastane-li tedy některá z těchto možností, může soud ustanovit usnesením 

správce dědictví i bez návrhu. Naproti tomu, soud správce dědictví 

neustanoví, pokud lze ochrany majetku dosáhnout zajišťovacími 

opatřeními.69 Jak vyplývá z ustanovení § 175e o.s.ř., jedná se o jedno z  

neodkladných opatření, která jsou nezbytná k zajištění majetku patřícího 

do dědictví a jeho uchování.  

4.2. Neodkladná opatření  

 

V rámci objasnění postavení správce dědictví v systému dědického 

procesního práva si dovolím malé odbočení k vysvětlení nedokladných 

opatření, které mohou dědici, případně soud v průběhu dědického řízení 

využít. 

  Jak jsem již zmínila, platná právní úprava dědického práva 

vychází ze zásady, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Veškeré právní 

úkony, které v dědickém řízení činí soud, tak jen stvrzují účinky již dříve 

nastalé. Dokud však nebude dědické řízení skončeno a dědictví potvrzeno 

dědici nebo více dědicům, ať už podle dědických podílů ze zákona, závěti  

nebo na základě dědické dohody, vyvstává potřeba majetkové hodnoty, 

které dědictví tvoří ochránit.70  Účelem neodkladných opatření tedy je, aby 

se v zájmu dědiců nebo v obecném zájmu vyloučila možnost, že dojde 

k poškození, odcizení, znehodnocení nebo ztrátě majetku, který podle 

poznatků získaných během řízení patří nebo by mohl patřit zůstaviteli a 

soud proto k němu může přistoupit jen tehdy, jestliže to vyžaduje obecný 

zájem nebo důležitý zájem účastníků, není však vázán jejich návrhy.  

 

Neodkladná opatření sice provádí v řízení o dědictví většinou 

soudem pověřený soudní komisař (tedy notář), jehož role v řízení o 

                                                           
69 Marta knappová, Jiří Švestka a kolektiv, Občanské právo hmotné,Svazek III., 4. vydání, ASPI 
Publishing s.r.o., str. 323  
70 Mgr. Hana Čápová, Správa podniku v dědickém řízení, Ad Notam 1/2000  
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dědictví byla provedenou souhrnnou novelou občanského soudního řádu 

s účinností od 1.7.2009 ještě posílena. Soudní komisař nyní vydává 

jménem soudu prakticky všechna usnesení v řízení o dědictví včetně 

usnesení meritorních. Z úkonů podle § 38 odst.1 o.s.ř. je ovšem vyňato 

ustanovení správce dědictví podle § 175f odst.2 o.s.ř., takže toto usnesení 

i nadále vydává soud71 a role soudního komisaře se v tomto případě omezí 

na přípravu podkladů pro rozhodnutí soudu. Pokud je zde nebezpečí 

z prodlení, může podle ustanovení § 175e odst.4 o.s.ř. správce dědictví 

ustanovit kterýkoli soud. 72 

 

      Kromě ustanovení správce dědictví nebo jeho části uvádí 

občanský soudní řád v ustanovení § 175e i další druhy neodkladných 

opatření. Vzhledem k tomu, že tato neodkladná opatření mohou být 

použita současně s ustanovením správce dědictví, ráda bych se o 

jednotlivých druzích alespoň stručně zmínila. 

  

     Prvním z nich je zajištění dědictví, které se nejčastěji provádí 

uložením u soudu nebo u schovatele, které se zpravidla provádí tak, že 

fyzická nebo právnická osoba, která má v dispozici věci nebo finanční 

prostředky patřící zůstaviteli a je jí známo, že zůstavitel zemřel, složí tyto 

věci či prostředky do úschovy soudu nebo soudního komisaře. Soud nebo 

soudní komisař také tyto ke složení vyzvat osoby, které mají u sebe věc, 

která pravděpodobně patří zůstaviteli, klíč od zůstavitelova bytu, osvědčení 

o technickém průkazu vozidla nebo jiné listiny, které umožňují užívání 

nějakého předmětu z dědictví. Pokud tato žádost nepřinesla výsledky, vydá 

soud o neodkladném opatření usnesení, které doručí všem účastníkům 

řízení a samozřejmě hlavně tomu, kdo má složit věc do úschovy. 

Usnesením soud také o neodkladném opatření rozhoduje, pokud se 

opatření dotýká důležitých zájmů účastníků nebo se týká třetích osob. 

Úschovy v dědickém řízení jsou úschovami podle § 352 o.s.ř. a mají jiný 

                                                           
71 JUDr. Jiří Svoboda,  Novela notářského řádu a posílení pravomoci notářů jako soudních komisařů, 
Právní rozhledy 24/2008 
72 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
182 
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právní režim, než úschovy prováděné podle § 185a a  násl. o.s.ř., proto 

musí být důsledně odlišovány. Zpravidla po skončení dědického řízení se 

vydávají oprávněné osobě a jejich trvání není časově omezeno, 

nepropadají tedy po určité době za trvání dědického řízení státu.73 

 

           Dalším způsobem zajištění dědictví je zapečetění  bytu 

zůstavitele nebo jiných prostor zůstavitele, které se provede tak, aby bylo 

možné zjistit, zda do bytu zůstavitele někdo neoprávněně nevnikl. Tento 

faktický úkon provádí soud nebo soudní komisař přelepením dveří a jiných 

přístupů lepenkami s razítky soudu či soudního komisaře. Zapečetění 

nelze použít tehdy, pokud zůstavitel nebyl jediným uživatelem prostor nebo 

pokud je zde jiná závažná okolnost, která tomu brání. Jedná se spíše o 

dočasné opatření, které je vhodné použít, pokud hrozí nebezpečí 

z prodlení.74 

  

Zajistit dědictví lze i zákazem výplaty u dlužníka zůstavitele, kdy 

jde o zákaz úhrady pohledávky zůstavitele u právnických nebo fyzických 

osob tím, že se těmto osobám sdělí, že nemohou takovou úhradu provést 

bez souhlasu soudu. Toto opatření se používá, aby zůstavitelův dlužník 

neuhradil pohledávku zůstavitele osobě, které nenáleží, dokud se 

v dědickém řízení nerozhodne, komu má být pohledávka vyplacena. 

Obdobný je zákaz výplaty z vkladních knížek a účtů u bank, což je jména 

v případech, kdy k účtu mají dispoziční právo i jiné osoby. Mohlo by totiž 

dojít ke zneužití tohoto dispozičního práva a vybrání prostředků z účtu 

dříve, než budou projednány a uvolněny dědicům. Banka sice neblokuje 

platby, ke kterým dal zůstavitel příkaz ještě za života či ke kterým zmocnil 

jiné osoby a toto zmocnění neomezil na dobu svého života, nezaniká ani 

plná moc k nakládání s prostředky, která nebyla omezena na dobu života, 

ale pokud je bance prokázáno, že byl ustanoven správce dědictví, řídí se 

banka jeho příkazy, protože správce má práva a povinnosti majitele účtu. 

                                                           
73 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
183-184, Bureš, J. Drápal, L., Z. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. 7. Vydání. Praha:C.H. 
Beck, 2006, str. 806. 
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Opatření se provádí sdělením bance, že s účtem nesmí být nakládáno bez 

souhlasu soudu a usnesení se zpravidla nevydává.75 

 

 Posledním nejčastějším způsobem zajištění dědictví zůstavitele je 

provedení soupisu na místě samém. Při něm se provádí vytvoření 

seznamu všech věcí nalézajících se v prostoru, ve kterém zůstavitel měl 

nebo mohl mít uloženy své věci. Soupis většinou následuje po zapečetění 

prostotu, ale může být prováděn i u prostoru, který předtím zapečetěn 

nebyl a je vhodný zejména v případech, kdy zapečetěn z nějakého důvodu 

být nemohl. Soupis často bývá spojen s oceněním věcí. O soupisu se 

pořizuje protokol sepsaný na místě samém a většinou se provádí za 

přítomnosti účastníků dědického řízení.76 

  

     Dalším druhem neodkladného opatření je svěření věcí osobní 

potřeby manželovi zůstavitele neb jinému členu domácnosti. Jedná se 

v podstatě o úschovu, věci lze svěřit pouze osobě, která s tím souhlasí a ta 

je poté povinna ji opatrovat. Pokud by na svěřených věcech vznikla škoda, 

je za ni odpovědna.  I zde jde o faktický úkon, usnesení se nevydává. 

Soudní komisař, případně soud pouze sepíše protokol, který má obsahovat 

soupis svěřených věcí a kromě jiných náležitostí i poučení osoby, které se 

věci svěřují o její odpovědnosti za škodu a o tom, že po skončení 

dědického řízení je povinna vydat věci dědicům. Věcmi osobní spotřeby 

jsou pouze movité věci, které sloužily k uspokojování osobních potřeb 

zůstavitele nebo jiných členů domácnosti a byly ve vlastnictví zůstavitele.77 

  

     Jiným druhem neodkladného opatření je pak prodej movitých 

věcí, které nelze uschovat bez nebezpečí škody nebo zvýšených nákladů. 

Toto opatření je vhodné, pokud měl zůstavitel například domácí zvířata, 

                                                                                                                                                                           
74 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
185 
75 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
185-185 
76 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
187-188 
77 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
189-190 
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pro které nikdo z dědiců není schopný zajistit odpovídající péči a úschova 

u schovatele by znamenala neúměrné náklady. Časté budou také případy, 

kdy zůstavitel vlastnil starší automobil nepatrné hodnoty, který nelze 

umístit na vhodném místě a náklady na jeho úschovu by přesáhly hodnotu 

vozidla. Soudní komisař (soud) se nejprve pokusí prodat věci z volné ruky, 

tedy za cenu, kterou lze bez prodlení dosáhnou nebo zorganizuje volnou 

dražbu. Při dražbě se postupuje přiměřeně podle ustanovení o výkonu 

rozhodnutí prodejem věcí movitých, při prodeji z volné ruky je mezi 

kupujícím a soudním komisařem uzavírána smlouva. Pokud jsou známy 

zůstavitelovi dědici, bude toto opatření spíše výjimečné. Právě dědici by 

měli rozhodnout, jak se s věcmi naloží, jelikož po dobu řízení o dědictví se 

jejich vztah k věcem, které patří do dědictví, posuzuje jako vztah 

podílových spoluvlastníků.  Jinak bude opatření prováděno ve většině 

případů fakticky, tedy bez vydání rozhodnutí. 78 

 

Pokud by se neodkladná opatření měla dotýkat třetích osob, tedy 

osob na dědickém řízení nezúčastněných, musí být přijímána pouze 

v takovém rozsahu a takovým způsobem, kterým nebude bezdůvodně 

zasahováno do jejich právních poměrů. Neodkladné opatření dotýkající se 

práv třetích osob proto musí být vždy podloženo skutečnou potřebou 

zajištění a uchování majetku, vyplývající z důvodné obavy, že by bez jeho 

přijetí hrozilo nebezpečí ztráty nebo poškození majetku, který by mohl do 

dědictví patřit.79 Tolik tedy alespoň stručně k dalším nedokladným 

opatřením.      

4.3.  Osoba správce dědictví ustavovaného soudem 

 

      Pokud se tedy vrátíme k problematice toho, koho ustanovit za správce 

dědictví, tak zákon dává v ustanovení §175f odst. 2 soudu jakýsi návod, 

kterou osobu by bylo nejvhodnější správcem dědictví ustanovit. Na první 

místo klade osobu z okruhu dědiců nebo osob blízkých zůstaviteli, 

                                                           
78 Doc. JUDr. Jiří Mikeš, JUDr. Ladislav Muzikář, Dědické právo,  Linde Praha, a.s. , 3. vydání, 2007, str. 
190-191, Bureš, J. Drápal, L., Z. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. 7. Vydání. Praha:C.H. 
Beck, 2006,  str. 807-808 
79 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.1.2008, sp. zn. 21 Cdo 1923/2007  
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správcem dědictví může být ustanoven ovšem i notář, který není zároveň 

v řízení soudní komisařem. V případě, že dědictví zahrnuje podnik nebo 

nemovitost, ustanoví soud správcem osobu, která má s vedením podniku 

nebo se správou nemovitosti zkušenosti a bude tedy tak schopna tuto 

specifickou správu zajistit.  Pokud byl zůstavitelem advokát, který 

vykonával advokacii samostatně, bude ustanoven správcem nástupce 

zemřelého advokáta, a to na návrh České advokátní komory. Stejně jako u 

správce ustanovovaného zůstavitelem může soud ustanovit správcem 

fyzickou osobu, která je způsobilá k právním úkonům nebo osobu 

právnickou. Jak již bylo řečeno, může být správcem ustanoven i stát, 

pokud mu má dědictví připadnout jako tzv. odúmrť podle ustanovení §462 

obč. zák.  

4.4.  Správa podniku 

 

Ráda bych se podrobněji věnovala problematice ustanovení 

správce podniku, neboť jej vzhledem k důležitosti výběru osoby správce  a 

s ohledem na povahu podniku považuji za specifické a závažné 

neodkladné opatření. Rovněž jeho použití bude dle mého názoru čím dál 

tím více aktuální, pokud vezmeme v úvahu, že množství podniků neustále 

roste a není tak neobvyklé, že podnik je součástí pozůstalosti.  

 

Pokud je součástí pozůstalosti podnik, je třeba se postarat o to, 

 aby jeho chod smrtí zůstavitele neutrpěl, jeho majetková podstata zůstala 

nezměněna a byla zachována možnost jeho výdělečné činnosti.  Jestliže 

tedy správce dědictví k podniku neustanovil již zůstavitel, má možnost toto 

jako neodkladné opatření učinit soud. Okruh osob, z nichž může být 

správce podniku ustanoven, vyjmenovává zákon demonstrativním výčtem. 

Může se jím stát někdo ze zůstavitelových dědiců, z okruhu osob 

zůstaviteli blízkých, případně i notář, pokud není v témže řízení soudním 

komisařem. Není vyloučeno, aby byla ustanovena i osoba mimo tento 

okruh. Jak již bylo řečeno, správcem může být ustanovena jak osoba 

fyzická, která je způsobilá k právním úkonům, tak i osoba právnická. 
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V případě právnické osoby dává souhlas s ustanovení do funkce statutární 

orgán, jímž právnická osoba jedná. 

  

Zákon dále vyžaduje, aby správcem podniku byla ustanovena 

osoba, která má s jeho vedením zkušenost. Výklad tohoto požadavku na 

odborné znalosti správce bude záviset na konkrétní povaze podniku.  

Problematikou odborné způsobilosti správce podniku se zabývá rozhodnutí 

Nejvyššího soudu z roku 1937, uveřejněné ve sbírce Rozhodnutí 

Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, 

Františka Vážného pod číslem 15911. Nejvyšší soud zde řešil případ, kdy 

zůstavitelova pozůstalost měla čistou hodnotu zhruba 1,1 mil. Kč, jejíž 

součástí byl podnik na výrobu oplatek v hodnotě zhruba 110. 000,- Kč a 

správcem  celé pozůstalosti byl ustanoven bankovní prokurista. Řešilo se, 

zda může být správcem bankovní prokurista, když jím může být jen osoba, 

která má potřebné odborné znalosti. Odvolací soud usnesení 

pozůstalostního soudu zrušil s tím, že pokud je součástí pozůstalosti i 

podnik na výrobu oplatek, může být správcem jen osoba, které má 

potřebné znalosti k vedení takového podniku. Nejvyšší soud zaujal jiné 

stanovisko a soustředil se na jinou skutečnost případu, tedy že podnik 

nebyl převažující součástí pozůstalosti.80 Ve svém nálezu zaujal toto 

stanovisko : „ Sekvestr nemusí v projednávaném případě být odborníkem 

v tom smyslu, že lze ustanovit pouze vyučeného pekaře oplatek, ale nutno 

trvati na tom, že musí míti potřebné kupecké znalosti, aby mohl úspěšně 

 vésti správu nemovitého jmění, ale i správu a dozor nad zůstavitelovým 

podnikem."81   

 

Tímto rozhodnutím jsem chtěla ilustrovat to, že posouzení, zda je správce 

dostatečně odborně způsobilý může někdy v praxi působit problémy a 

soud toto musí zkoumat. 

   

                                                           
80 Srov. Mgr. Hana Čápová, Správa podniku v dědickém řízení, Ad Notam 1/2000, Dr. JUDr. Karel Eliáš, 
Podnik a dědění podniku, Právní rozhledy 10/1997 
81 Mgr. Hana Čápová, Správa podniku v dědickém řízení, Ad Notam 1/2000 
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Pokud správce podniku ustanovuje soud, činí tak usnesením, ve 

kterém jako v ostatních případech vymezí rozsah majetku, která má být 

spravován. Oproti úpravě platící před novelou č. 554/2004 již soud 

nevymezuje v usnesení rozsah oprávnění správce, jako tomu bylo dříve. 

Odpadají tedy komplikace, které mohly být způsobeny tím, že soud by  

nesprávně vymezil rozsah práv a povinností správce a ten by tak nebyl 

schopen řádně vykonávat svou funkci s ohledem na účel, za kterým byl 

ustanoven.   Přestože tedy i správce podniku má stejná práva a povinnosti, 

které k podniku příslušeli zůstaviteli, pro úkony, které by přesahovaly 

rámec běžného hospodaření, potřebuje souhlas dědiců a svolení soudu. 

 

  Úkolem správce dědictví podniku není pouze udržovat podnik 

v tom stavu, v jakém jej převzal, ale i zachovat jej v chodu alespoň tak, aby 

podnik :  

a) průběžně plnil obchodní závazky vůči obchodním partnerům a 

pracovně právní závazky vůči zaměstnancům, které na sebe 

podnik vzal za života zůstavitele, jakož i jiné povinnosti tak, aby 

neplnění těchto závazků nevedlo k materiální újmě na vlastní 

činnosti podniku nebo k újmě jeho pověsti, 

b) průběžně na sebe bral takové závazky, které mu umožní 

dosahovat alespoň takových příjmů, které zabezpečí plynulé 

pokračování činnosti v oboru předmětu podnikání, pro který byl 

podnik založen. 82   

 

 Vzhledem k tomu, že dnes je většina podniků, zvláště pokud patří 

fyzické osobě, provozována v rámci živnostenského podnikání, upozornila 

bych ještě na ustanovení § 13 Živnostenského zákona, který určuje, že po 

smrti podnikatele mohou v živnosti pokračovat tyto osoby : 

a) Správce dědictví,  

b) Dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,  

                                                           
82 JUDr. Ondřej Holub, Ke vztahu dědiců k obchodnímu podílu zemřelého společníka, Ad Notam, 5/1995 
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c) Dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když 

není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného 

k provozování živnosti,  

d) Insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního 

právního předpisu, nejdéle však do skončení insolventního 

řízení, nebo 

e) Pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou 

v písm. c), pokud v živnosti nepokračují dědicové. 

 

Přičemž správce dědictví je povinen oznámit pokračování 

v provozování živnosti ve lhůtě do 1měsíce ode dne, kdy byl do této funkce 

ustanoven.  83 Podle znění § 13 odst. 3 živnostenského zákona, nesplňuje-

li správce dědictví zvláštní podmínky pro provozování živnosti, je povinen 

neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.  

   

 Institut správce podniku by tedy měl být posuzován v širších 

souvislostech. Soud by neměl zaměřovat svou pozornost pouze na 

dodržení příslušné právní úpravy procesního práva, ale měl by brát 

v úvahu i konkrétní povahu podniku.  Z činnosti notáře jako soudního 

komisaře by měl být informován, jaké majetkové hodnoty podnik tvoří a 

brát na zřetel konkrétní předmět podnikání zůstavitelova podniku. „V 

některých případech nebude zřejmě na škodu vycházet i ze znalostí 

konkurenčního prostředí v daném oboru živnostenského podnikání, aby 

soud např. neustanovil správcem osobu, která sice má znalosti s vedením 

podniku a s ustanovením projeví souhlas, ale v jejím zájmu rozhodně 

nebude, aby podnik zůstavitele své tržní postavení upevnil.“84  

4.5.  Ustanovení správce dědictví soudem 

 

     Soud ustanovuje správce usnesením, ve kterém zároveň 

vymezí rozsah majetku, který bude spravován. Opět je možné stanovit 

tento rozsah tak, že správa se bude týkat celého dědictví či pouze jeho 

                                                           
83 Dr. JUDr. Karel Eliáš, Podnik a dědění podniku, Právní rozhledy 10/1997,  
84 Mgr. Hana Čápová, Správa podniku v dědickém řízení, Ad Notam 1/2000 
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některé části. Správce je povinen ujmout se své funkce dnem následujícím 

po dni, kdy ve kterém mu bylo doručeno usnesení o ustanovení správcem 

dědictví, pokud není v usnesení stanoven den pozdější. Oproti správci 

ustanovenému  zůstavitelem, který je povinen ujmout se výkonu své 

funkce ihned, jakmile se dozví, že zůstavitel zemřel je tedy stanoven 

okamžik, kdy se má správce ujmout své funkce stanoven odlišně. I zde 

platí, že správce se svým ustanovením do funkce musí souhlasit. 

   

     Jak jsem již zmínila u správce ustavovaného zůstavitelem 

v kapitole 3.6., pokud někdo z okruhu osob, kteří jsou předpokládanými 

dědici zůstavitele, namítne v řízení neplatnost listiny, kterou byl správce 

zůstavitelem ustanoven, nemá to bez dalšího za následek jeho odvolání či 

ustanovení jiného správce. „Soud (soudní komisař) nesmí v řízení o 

dědictví posuzovat ( a to ani jako otázku předběžnou) platnost listiny o 

ustanovení správce dědictví, neboť tato otázka může být řešena (srov. § 

480e odstavec 2 občanského zákoníku) jen na základě žaloby podané 

dědici proti zůstavitelem ustanovenému správci dědictví, která se 

projednává a rozhoduje v řízení podle části třetí občanského soudního 

řízení ( v tzv. sporném řízení), správce je oprávněn a povinen vykonávat 

svou funkci až do právní moci rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno, že 

listina o ustanovení správce dědictví je neplatná“.85  Ovšem ani probíhající 

řízení o žalobě nebrání soudu, aby správce zprostil funkce podle 

ustanovení §175 f, odst. 4 a 5 o.s.ř., pokud je správce zřejmě nezpůsobilý 

vykonávat funkci. Soud může správce zprostit funkce i  z dalších důležitých 

důvodů, mezi které je řazeno, že správce nevykonává svou funkci řádně či 

zůstavitelem řádně ustanovený správce se neujme ani po výzvě soudu své 

funkce, o čemž jsem již blíže hovořila v kapitole 3.14. 

  

Ještě bych doplnila, že správce dědictví, který byl zproštěn funkce 

je povinen řádně a bez zbytečného odkladu informovat nového správce 

dědictví a předat mu všechny doklady, týkající se spravovaného majetku. A 

                                                           
85 Bureš, J. Drápal, L., Z. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. 7. Vydání. Praha:C.H. Beck, 
2006, str. 811 
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pokud nebyl ustanoven nový správce dědictví, má tuto povinnost vůči 

dědicům. Jestliže by tuto povinnost nesplnil, zakládalo by to jeho 

odpovědnost za škodu, která tím na dědictví vznikla. O zproštění z funkce 

rozhoduje soud usnesením, proti kterému je odvolání přípustné.  Musí 

v něm být uveden rozsah majetku, který správce spravoval. 

 

 

4.6.  Práva a povinnosti správce ustavovaného soudem 
 

     Správce dědictví má při výkonu své funkce stejně jako správce 

ustanovený zůstavitelem, stejná práva a povinnosti, které měl ke 

svěřenému majetku zůstavitel. Pokud byl však zůstavitel například jediným 

společníkem a jednatelem v obchodní  společnosti s ručením omezeným a 

tento jeho a obchodní podíl je předmětem dědictví a patří do svěřeného 

majetku, pak je správce oprávněn a povinen činit potřebné úkony spojené 

s tímto obchodním podílem zůstavitele, zejména vykonávat práva a plnit 

povinnosti, které z takového účastenství vyplývají. Správce dědictví ovšem 

není zástupcem právnické osoby, jejíž jediný společník a jednatel zemřel a 

tím pádem není oprávněn jednat před soudy, podávat žaloby ani činit jiné 

procesní úkony. Pokud by tedy chtěl činit některý z těchto úkonů, musel by 

být za tím účelem ustanoven opatrovník.86 Otázkou ovšem je, jestli tímto 

postupem nedochází ke zbytečným časovým průtahům, kvůli kterým 

nemohou být tyto úkony činěny ihned. Navíc se opatrovník, poté co je 

soudem ustanoven (to může trvat i několik měsíců), musí nejprve seznámit 

se situací a zřejmě bude využívat spolupráce se správcem dědictví, který 

je se spravovaným majetkem a nutnými úkony již obeznámen. Podle mého 

názoru by bylo prospěšnější, pokud by i tyto úkony mohl vykonávat         

správce.   

         I další povinnosti správce ustanoveného soudem jsou 

shodné s těmi, které má správce ustanovený zůstavitelem. Vzhledem 

k tomu, že jsem je již podrobně rozebrala v předchozích kapitolách, 

zmíním se o nich již jen stručně. 

                                                           
86 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.1.2008, sp. zn. 21 Cdo 1923/2007 
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      Právní úkony činí správce při výkonu funkce svým jménem a 

na vrub spravovaného majetku.  Pokud chce činit právní úkony, které jdou 

nad rámec obvyklého hospodaření, může je činit jen se souhlasem dědiců 

a se svolením soudu. Dědici přitom rozhodují nadpoloviční většinou, a 

pokud nedojde k dosáhnutí většiny či  jsou hlasy rovné, rozhodne na návrh 

některého dědice soud. Dědici nemohou s majetkem, který předmětem 

správy samostatně nakládat ani činit jiná opatření, a to do doby, dokud 

správa dědictví trvá.  Správce je povinen spravovat majetek s péčí řádného 

 hospodáře, porušení této  a dalších povinností zakládá odpovědnost za 

škodu podle ustanovení §420 obč. zák.  Správce je dále povinen podávat 

soudu zprávy o své činnosti,  a to nejméně dvakrát ročně, pokud soud 

nestanoví interval kratší Prostřednictvím těchto pravidelných zpráv tak 

soud, respektive soudní komisař dohlíží na činnost správce. Pokud by 

správce tuto svou informační povinnost neplnil řádně či včas, či přes 

upozornění soudu nevykonává řádně svou funkci, poskytuje zákon soudu 

„donucovací nástroj“ v podobě možnosti uložení pořádkové pokuty až do 

maximální výše 50.000,- Kč, kterou je možné v případě potřeby uložit 

opakovaně.  Po pravomocném skončení řízení o dědictví je správce dále 

povinen vypracovat konečnou zprávu o své činnosti, kde uvede všechny 

úkony, které během správy činil a vyúčtuje zde svou odměnu a náhradu 

hotových výdajů. Některá další oprávnění správce stanoví zvláštní 

předpisy, například podle živnostenského zákona je správce oprávněn 

pokračovat v činnosti zůstavitele.  

 

     Funkce správce zaniká pravomocným skončením řízení o 

dědictví.  Ovšem již během řízení může dojít k zániku funkce správce, a to 

úmrtím správce, zbavením správce způsobilosti k právním úkonům, 

omezením způsobilosti k právním úkonům či již zmiňovaným zproštěním 

z funkce podle ustanovení § 175f odst. 4 a 5.  

 

       Odměnou správce dědictví jsem se již zabývala v kapitole 2.3 

a 3.15. Stejný způsob výpočtu odměny a náhrady hotových výdajů, jakož i 

princip placení a ukládání záloh platí stejně i pro správce dědictví 
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ustanoveného soudem. Z procesního hlediska bych ještě ráda doplnila, že 

proti výroku usnesení soudu prvního stupně o povinnosti platit zálohu nebo  

odměnu správce dědictví a jeho hotové výdaje je odvolání přípustné a 

může je podat i sám správce. Pokud však již o odvolání bylo rozhodnuto 

soudem druhého stupně, není proti tomuto usnesení soudu přípustné 

dovolání. Pro případ, že by dědici odměnu či zálohu neplatili, lze na návrh 

správce lze nařídit výkon rozhodnutí, jestliže se rozhodnutí o odměně či o 

záloze na odměnu a náhradu hotových výdajů stalo vykonatelným. 

V případě zálohy je to ovšem možné pouze do skončení dědického 

řízení.87  

5.  Vztah hmotněprávní a procesněprávní úpravy 
        

     Při pohledu na obě úpravy lze říci, že se navzájem prolínají 

a doplňují, tak aby umožnili co nejrozšířenější využívání institutu správce 

dědictví. Hmotněprávní úprava poskytuje nezbytný základ pro to, aby  mohl 

být správce dědictví zůstavitelem ustanoven, popisuje způsob a náležitosti 

možného ustanovení a co z ustanovení správce vyplývá pro dědice, určuje 

soubor povinností správce a způsob jeho odměny. Procesněprávní úprava 

se pak zaměřuje na situace, ve kterých je možné ustanovit správce 

rozhodnutím soudu, případy, ve kterých je nutno správce z funkce odvolat 

a ustanovit nového a umožňuje použít ve stanovených případech 

pořádkovou pokutu. 

  

     Občanský zákoník upravuje právo zůstavitele ustanovit správce 

dědictví k majetku, který zůstavitel vlastní a přeje si, aby po jeho smrti jím 

určená osoba tento majetek spravovala. Tato možnost je vhodná zejména 

u rozsáhlého majetku, pokud je navíc více pravděpodobných dědiců, kteří 

by se mohli těžko domlouvat či v případě, že struktura zanechaného 

majetku je taková, že jsou nutné odborné předpoklady a zkušenosti osoby, 

která by ho mohla řádně spravovat. To se týká především případů, kdy je 

                                                           
87  Bureš, J. Drápal, L., Z. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. I. Díl. 7. Vydání. Praha:C.H. Beck, 
2006, str. 813 
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předmětem dědictví podnik zůstavitele či nemovitosti. Ovšem je 

samozřejmě na zůstaviteli, jaké osobě dá ke správě svého majetku důvěru. 

Na druhou stranu mohou nastat případy, kdy vyvstane potřeba ustanovení 

správce dědictví soudem z důvodu obecného zájmu či zájmu osob, o nichž 

lze důvodně předpokládat, že se stanou dědici. Občanský soudní řád pak 

vyjmenovává případy, kdy je soud i bez návrhu oprávněn takový postup 

použít a správce ustanovit. Oproti tomu zůstavitel při pořizování listiny o 

ustanovení správce dědictví nebo závěti, ve které správce dědictví 

ustanoví limitován není a ustanovení správce je tak zcela ponecháno na 

jeho vůli. Jisté omezení lze spatřovat v  požadavku zákona na pořízení této 

listiny formou notářského zápisu včetně dalších náležitostí. Pokud ale 

vezmeme v úvahu, že ustanovení správce dědictví je krokem poměrně 

závažným, není tento požadavek jistě neopodstatněný.  Pokud jde o osobu 

správce dědictví, jsou obě úpravy poměrně strohé, zákon požaduje pouze 

způsobilost k právním úkonům a umožňuje ustanovit správcem dědictví 

osobu fyzickou i právnickou, včetně státu v případě tzv. odúmrti. 

Procesněprávní úprava pak požadavky na osobu správce rozvádí více a 

dává jakýsi návod soudu, jakou osobu by měl nejlépe správcem ustanovit 

a na první místo klade osobu z okruhu pravděpodobných dědiců 

zůstavitele či jeho blízkých. Odborné předpoklady  pro výkon funkce pak 

požaduje, pokud je předmětem správy podnik či nemovitost. Další 

podmínkou je pak to, že jak v případě správce ustanoveného soudem, tak i 

v případě správce ustanoveného zůstavitelem, musí osoba která má být do 

funkce ustanovena, s výkonem  této funkce souhlasit. Tento souhlas musí 

být dán po celou dobu výkonu funkce, pokud by správce z jakéhokoli 

důvodu v průběhu řízení o dědictví funkci dále vykonávat odmítal, je na to 

v  procesněprávní úpravě pamatováno a soud v takovém případě správce 

na jeho žádost funkce zprostí a v případě potřeby ustanoví správce jiného. 

  

       Občanský zákoník stanoví zásadu, že správce nabude ke 

svěřenému majetku práva a povinnosti, které příslušely zůstaviteli. Dědici 

pak s tímto majetkem, který je předmětem správy až do pravomocného 

skončení řízení o dědictví, nemohou nakládat a jsou vázáni úkony správce. 

Občanský zákoník také výslovně stanoví, že správce nesmí činit svévolně 
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úkony, které by přesahovaly rámec obvyklého hospodaření. Aby je mohl 

učinit, potřebuje proto získat souhlas nadpoloviční většiny dědiců a svolení 

soudu. Pokud se nepodaří dosáhnout většiny či dojde k rovnosti hlasů, 

rozhoduje pak na návrh některého z dědiců soud. Za určitý nedostatek lze 

u této úpravy považovat, že zákon nestanoví, zda je nadpoloviční většinou 

míněna většina dědiců podle počtu „hlav“, či většina podle velikosti jejich 

dědických podílů. Lze se přiklonit k názoru, že by se většina měla počítat 

v závislosti na dědických podílech. Stejně tak není ani hmotněprávní ani 

procesněprávní úpravou stanoveno, který soud bude v takovém případě 

příslušný rozhodovat. Zřejmě je jím soud, který je příslušní v řízení o 

dědictví.  

 

     Kontrolní a odpovědnostní mechanismy jsou stanoveny v obou 

právních úpravách. Odpovědnost za škodu, kterou správce způsobil 

porušením svých povinností, vychází  z obecné odpovědnosti za škodu 

stanovené v §420 občanského zákoníku. V ustanovení §480b odst. 2 

občanského zákoníku je pak stanovena  správcova povinnost podávat 

soudu nejméně dvakrát ročně zprávy o své činnosti. Posledním 

administrativním úkonem je pak předložení konečné správy soudu po 

skončení projednávání dědictví. Možnost postihu za nesplnění této 

informační povinnosti pak nabízí procesněprávní institut pořádkové pokuty, 

kterou je možné uložit i tehdy, když správce nevykonává přes výzvu soudu 

řádně svou funkci. 

  

     Pokud se budeme zabývat momentem, od kterého se má 

správce ujmout své funkce, zjistíme, že v obou úpravách je stanoven 

trochu jinak. Pokud byl správce ustanoven zůstavitelem, má se své funkce 

ujmout od okamžiku, kdy se o jeho smrti dozví. Pokud správce ustanovil 

soud, je pro počátek jeho funkce stanoven den po doručení usnesení, 

kterým byl správcem ustanoven, pokud v něm není stanoven den pozdější. 

 

     Práva dědiců jsou při ustanovení správce chráněna v obou 

předpisech. Hmotněprávní úprava poskytuje možnost zpochybnit 

ustanovení správce zůstavitelem podáním žaloby na neplatnost listiny o 
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ustanovení správce dědictví. Žaloba se pak projednává se sporném řízení 

a správce vykonává nadále svou funkci, dokud o ní není pravomocně 

rozhodnuto. Ustanovuje-li správce soud, tedy v procesněprávním režimu, 

činí tak vydáním usnesení, proti kterému je přípustné odvolání, tato 

možnost tedy opět poskytuje dědicům možnost správu dědictví vyloučit. 

  

     K zániku výkonu funkce dochází v obou případech nejpozději 

v den skončení řízení o dědictví, jak výslovně stanoví občanský zákoník. 

Může k tomu ovšem dojít již během řízení, v případech, kdy je nutné 

správce zprostit funkce. To je upraveno procesní úpravou, děje se tak 

rozhodnutí soudu tehdy, pokud není správce způsobilý funkci vykonávat, 

požádá-li o zproštění z funkce sám, je-li i přes výzvu soudu nečinný, 

nevykonává-li řádně svou funkci nebo z jiných důležitých důvodů. 

   

       Odměna správce dědictví a náhrada hotových výdajů je 

obsažena v občanském zákoníku, který dává vodítko k tomu, kdo a 

v jakém poměru by měl odměnu platit, pokud jde o samotnou výši a 

způsob určení odměny a náhrady hotových výdajů správce, odkazuje na 

vyhlášku ministerstva spravedlnosti. Také tato právní úprava platí jak v pro 

správce dědictví ustanoveného soudem, tak i pro toho ustanoveného 

zůstavitelem. 

6. Judikatura  
 

       Judikatury k tomuto tématu dispozici moc není, respektive 

není skoro žádná. Důvodem je fakt, že hlavně hmotněprávní úprava je 

dosti mladá a léty ještě neprověřená. Lze sice předpokládat, že počet 

správců dědictví ustanovených zůstavitelem bude mít vzrůstající tendenci, 

judikáty však k dispozici ještě nejsou. Častější je ustanovení správce 

dědictví soudem, a tak bych ráda uvedla alespoň tři důležité judikáty 

týkající se institutu správce dědictví, byť jsou staršího data, tedy z doby, 

kdy ještě nebylo možné ustanovit správce dědictví z vůle zůstavitele. Dá se 

předpokládat, že v souvislosti s častějším využíváním institutu správce 

dědictví, který je po provedených novelách operativnějším řešením, než 

býval, vzroste i rozhodovací činnost soudů v této oblasti. 
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                     Prvním rozhodnutím je rozhodnutí Okresního soudu 

Brno-venkov sp.zn.  Jc 80/2002 13 D 1327/2001, vydané 9. Srpna 2001. U 

Okresního soudu bylo zahájeno řízení o dědictví po zemřelém. Z výpisu 

z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že zůstavitel byl jediným společníkem 

i jednatelem obchodní společnosti s ručením omezeným. Vzhledem 

k tomu, že zde nebyl další společník, byl obchodní podíl nepochybně 

předmětem dědictví. V této době ještě neexistovala právní úprava 

umožňující zůstaviteli ustanovit správce dědictví ještě za života a správce 

tak mohl ustavit výlučně soud, pokud to vyžaduje obecný zájem nebo 

důležitý zájem účastníků, a to i bez návrhu. Ten tak také učinil. Okresní 

soud dospěl k závěru, že pokud byl zůstavitel jediným společníkem a 

jednatelem společnosti s ručením omezeným, je třeba vždy ustanovit 

správce části dědictví k tomuto obchodnímu podílu, neboť to vyžaduje 

obecný zájem a zůstavitelových dědiců. Soud chtěl v tomto případě 

ustanovit správcem někoho z dědiců či z okruhu osob zůstaviteli blízkých. 

Protože však nikdo z tohoto okruhu osob nebyl ochoten se této funkce 

ujmout, ustanovil správcem této části dědictví bývalého spolupracovníka 

firmy, čímž byl splněn i požadavek odborných předpokladů správce. 

Současně okresní soud stanovil, že ustanovený správce je oprávněn činit 

nezbytné úkony spojené s obchodním podílem zůstavitele, zejména 

vykonávat práva a plnit povinnosti vyplývající z účasti zůstavitele 

v obchodní společnosti. Především práva a povinnosti společníka, které se 

týkají řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě.  Zároveň 

byla také stanovena správcova povinnost postupovat při výkonu své 

funkce s odbornou péčí a jeho odpovědnost za škodu vzniklou porušením 

povinností, které pro něj vyplývají ze zákona nebo mu byly stanoveny 

soudem. Dále soud správci uložil povinnost podávat pravidelně jednou za 

čtvrt roku zprávy o své činnosti.88 

    

                       Dalším rozhodnutím je usnesení Krajského soudu 

v Ostravě ze dne 19. prosince sp.zn. 9 Co 696/2003, kterým bylo správci 

                                                           
88 Fiala, R. : Přehled Judikatury ve věcech dědických, ASPI, a.s. Praha 2006, str. 49-50,  
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dědictví přiznáno právo k podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí 

(exekuce) pro pohledávku přisouzenou zůstaviteli, která spadá do 

spravovaného majetku. V původním řízení před okresním soudem byl 

zamítnut návrh správkyně dědictví na nařízení exekuce zamítnut, což bylo 

zdůvodněno faktem, že rozsah úkonů vymezený pro správkyni v usnesení, 

kterým byla ustanovena, nezahrnoval také přechod exekučního titulu. Bylo 

konstatováno, že správce není právním nástupcem  zůstavitele, což 

vyplývá z ustanovení § 107 odst. 2 občanského soudního řádu. Na základě 

těchto skutečností byl návrh na nařízení exekuce pro nedostatek aktivní 

legitimace okresním soudem zamítnut.  Správkyně s tímto rozhodnutím 

nesouhlasila a proti usnesení se odvolala s tím, že je oprávněna podat 

návrh na exekuci. Tvrdila, že v souladu s § 175f o.s.ř. a usnesením soudu, 

kterým byla ustanovena správkyní dědictví je oprávněna činit po dobu 

dědického řízení  veškeré úkony, které souvisí se správou majetku a jsou 

nezbytné pro jeho zachování. V případě správy soukromého podnikání 

zůstavitele, jak tomu bylo zde, je běžnou součástí správy majetku i 

vymáhání pohledávek podnikatele, přičemž není rozhodné, zda již jsou 

pravomocně přiznané nebo u soudu dosud neuplatněné. Vymáháním 

pohledávek totiž jistě dochází k navýšení majetku, který do dědictví spadá 

a tento majek lze použít pro dále pro zajištění běžného chodu podnikání a 

 jeho zachování. Dále uvedla, že tato pohledávka tvoří nepochybně 

součást majetku firmy zůstavitele a na správkyni dědictví přešla  na 

základě usnesení unesení okresního soudu legitimace k dispozici s tímto 

majetkem a je tak oprávněna s majetkem podle § 175 f o.s.ř. disponovat 

s cílem zachování soukromého podnikání zůstavitele. Jelikož pohledávka 

nebyla povinným splněna, je správkyně oprávněna, ba přímo povinna ji 

vymáhat, vzhledem k tomu, že zákon jí ukládá, aby při výkonu své funkce 

postupovala s odbornou péčí. Neuplatněním pohledávky by mohlo dojít 

k jejímu promlčení a tím pádem k možnosti vzniku následné škody na 

spravovaném majetku, za kterou by mohla být správkyně dědictví 

odpovědna.  Rozhodnutí okresního soudu by tedy možnost vymáhání této 

pohledávky zmařilo a v důsledku toho by byla také znemožněna odborná 

péče  se kterou má správce dědictví svůj úřad vykonávat. Správkyně proto 

navrhla zrušení tohoto usnesení. 
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        Věc tedy řešil odvolací soud, který po přezkoumání usnesení 

okresního soudu a řízení, které mu předcházelo konstatoval, že odvolání je 

důvodné. Soud dále konstatoval, že exekuční titul, kterého se návrh na 

exekuci týkal, přiznával právo zůstaviteli, který byl podnikatelem na 

základě živnostenského listu a vymáhaná pohledávka přitom zcela 

nepochybně souvisela s podnikatelskou činností zůstavitele.  

„Obecně lze konstatovat, že dojde-li smrtí k zániku subjektu, 

kterému titul přiznával právo, byli by v době do skončení dědického řízení 

v důsledku události, s níž zákon spojuje přechod práva (srovnej § 460 

občanského zákoníku), vzhledem k univerzální sukcesi oprávnění k podání 

návrhu na nařízení exekuce aktivně legitimováni právní nástupci 

zemřelého společně a nerozdílně. Vymáhání pohledávky by zřejmě nebylo 

úkonem, který by přesahoval rámec obvyklého hospodaření. V daném 

případě tak jde o posouzení rozsahu oprávnění ustanovené správkyně 

dědictví, jak toto oprávnění vyplývá z §175f odst. 1 o.s.ř. a jednak 

z usnesení okresního soudu.“89 . 

 

 Okresní soud, který návrh na výkon rozhodnutí zamítl se při svém 

rozhodování výkladem ustanovení § 175 o.s.ř. a tím, zda vymáhaná 

pohledávka souvisí s podnikatelskou činností zůstavitele nezabýval. 

   

     Odvolací soud dále dovodil, že pokud přísluší správci dědictví 

po dobu řízení o dědictví provádět úkony, které jsou nezbytné k uchování 

majetkových hodnot, aby tak zamezil ztrátám na majetku, přecházejí na něj 

zároveň i práva a povinnosti, která s těmito majetkovými hodnotami 

souvisejí. Vzhledem k tomu, že tyto účinky nastávají přímo ze zákona, 

stačí správci k prokázání těchto oprávnění usnesení soudu, jímž byl 

ustanoven správcem dědictví. „Může-li tedy správce dědictví činit na vrub 

spravovaného majetku vlastním jménem hmotněprávní úkony k zajištění 

chodu podniku (živnosti) zůstavitele tak, aby se zabránilo ztrátám na 

majetku, může dle názoru odvolacího soudu též vlastním jménem činit 

                                                           
89 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.12.2003, sp.zn. 9 Co 696/2003 
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v tomto rozsahu i procesní úkony, tedy i podat návrh na nařízení exekuce a 

být tak věcně aktivně legitimován v exekučním řízení. Za úkony směřující 

k uchování majetkových hodnot je dle názoru soudu nutno považovat 

nejen přijímání úhrad pohledávek od dlužníků, přičemž právě „I inkaso 

pohledávek“ bylo soudem v usnesení ustanovení správce považováno za 

úkony, které v rámci svého oprávnění je povinen a oprávněn správce 

dědictví provádět, ale i vymáhání pohledávek formou podání návrhu na 

nařízení exekuce a vystupování v exekučním řízení na straně 

oprávněného. “90  Soud také uznal opodstatněnými námitky oprávněné, 

kterými poukazovala na možnost promlčení pohledávky a s tím související 

možností vzniku škody a její odpovědnosti za ni, vzhledem k tomu, že 

správce je povinen při výkonu své funkce postupovat s odbornou péčí a 

odpovídá za škodu vzniklou porušením povinností, které mu jsou uložení 

soudem či zákonem. 

  

     Vzhledem k výše uvedeným důvodům odvolací soud usnesení 

okresního soudu zrušil s tím, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném 

posouzení věci, způsobené nesprávným výkladem ustanovení §175f o.s.ř. 

Věc zároveň vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení, v němž měl okresní 

soud posoudit splnění ostatních předpokladů pro nařízení exekuce, kterými 

se předtím vzhledem k zaujatému právnímu názoru vůbec nezabýval.91   

  

     Jako další rozhodnutí týkající se správce dědictví bych uvedla 

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.7.2000, sp.zn. 17 

Co 366/2000, ve kterém šlo o právo věřitele zůstavitele podat odvolání 

proti usnesení soudu, kterým byl pro řízení o dědictví správce dědictví 

ustanoven. Okresní soud zde ustanovil v řízení o dědictví správce, kterého 

pověřil správou podniku zůstavitele. Odvolatel proti tomuto usnesení byl 

věřitelem podniku zůstavitele a navrhoval, aby soud usnesení okresního 

soudu změnil a ustanovil jím navrhovaného správce dědictví, který je 

odborníkem v daném oboru a je ochotný převzít všechny závazky 

                                                           
90 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.12.2003, sp. zn. 9 Co 696/2003  
91 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.12.2003, sp.zn. 9 Co 696/2003, Fiala, R. : Přehled 
Judikatury ve věcech dědických, ASPI, a.s. Praha 2006, str. 48-49 
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zůstavitele. Krajský soud odvolání odmítl s poukazem na to, že podle 

ustanovení §201 o.s.ř. může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního 

stupně, pokud to zákon nevylučuje. Ovšem účastníky v dědickém řízení 

jsou ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici a není-

li těchto osob, stát.  V tomto případě odvolatel ani netvrdil, že je 

zůstavitelovým dědicem a není tedy důvod ho za dědice považovat. Soud 

konstatoval, že „ zůstavitelův věřitel, za něhož se odvolatel prohlašuje, je 

účasten na řízení jen v určité části a jeho účast se omezuje pouze na určité 

úkony. Jedná se o přenechání předluženého dědictví věřitelům na úhradu 

dluhů (§175p OSŘ), o likvidaci dědictví (§175t-175r OSŘ) a o případ, kdy 

dědici uzavřou dohodu o vypořádání dědictví, podle které odpovídají za 

zůstavitelovy dluhy jinak, než vyplývá z § 470 ObčZ.“92 

 

Vzhledem k tomu, že o žádný z těchto druhů účastenství se 

v tomto případě nejednalo, soud konstatoval, že odvolatel není účastníkem 

řízení a jako věřitel nemá právo podat odvolání proti usnesení soudu, 

kterým byl ustanoven správce dědictví. Jako odvolání podané 

neoprávněnou osobou bylo tedy odvolacím soudem podle § 218 odst. 1 

písm.b) o.s.ř. zamítnuto.  

7. Připravovaná úprava správce dědictví v novém občanském 
zákoníku  

 

      Od roku 2000 je připravován pod vedením prof. Dr. JUDr. K. 

Eliáše nový občanský zákoník, jehož poslední verze byla předložena 

v nedávné době ke schválení vládě ČR. Jelikož lze očekávat, že dojde 

k jeho přijetí, chtěla bych se zmínit o připravované úpravě, ve které se 

správce dědictví týkají dva instituty.  

  

     Jedná se o institut vykonavatele závěti uvedeného v §1412-

1414  a pak také institut správce pozůstalosti, který nalezneme 

v ustanoveních § 1415-1419. Pořizovatel závěti pak může díky ustanovení 

                                                           
92 usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.7.2000, sp.zn. 17 Co 366/2000 
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§ 1410 návrhu zahrnout do své poslední vůle vedlejší doložky, kterými je 

třeba rozumět určitou podmínku, doložení času nebo příkazu. Podle 

důvodové zprávy se jedná o dvě skupiny doložek, jednak je to doložka 

umožňující ustanovení právě vykonavatele závěti, který má hlavně 

mediační funkci a druhá skupina má zůstaviteli umožnit připojit k závěti 

jinou podmínku, příkaz nebo doložení času. Oproti současné úpravě se 

jedná o dosti zásadní změnu, jelikož podmínky připojené k závěti nyní 

nemají právní následky. 

7.1. Vykonavatel závěti 

 

      Institut vykonavatele závěti byl podle důvodové zprávy 

vytvořen, aby do jisté míry doplnil v řízení o dědictví soud a notáře jako 

soudního komisaře při urovnávání dědických záležitostí a přispěl tak 

k vyplnění zůstavitelovi poslední vůle. Jde o institut nový, který současný 

občanský zákoník nezná, i když má do jisté míry některé podobné rysy se 

správcem dědictví. Jedná se o to, že je zůstaviteli dána možnost zvolit si 

jako vykonavatele závěti osobu, které důvěřoval a předpokládal, že bude 

nápomocna tomu, aby byla naplněna jeho poslední vůle. S tímto 

korespondují i hlavní úkoly vykonavatele závěti, mezi které patří péče o 

řádné plnění zůstavitelovi poslední vůle a odstraňování případných rozporů 

mezi dědici. Může rovněž hájit platnost závěti před soudem, namítat 

dědicovu nezpůsobilost a měl by dbát o splnění pokynů zůstavitele. 

Vykonavateli přitom náleží všechna práva, která potřebuje ke splnění 

svých úkolů a při dohledu plnění zůstavitelovi poslední vůle je povinen 

postupovat s péčí řádného hospodáře. Důležité je, že vykonavateli závěti 

náleží i správa pozůstalosti, pokud neurčí zůstavitel i správce pozůstalosti, 

a to dokud by soud případně nerozhodl o jiném opatření.  Pokud zůstavitel 

svého práva využije a správce pozůstalosti závětí ustanoví, může mu 

zároveň i určit jeho povinnosti a způsob odměny. Ke škodě věci může být, 

že není stanovena lhůta, ve které by se měl vykonavatel funkce ujmout, 

což by mohlo způsobovat časové prodlevy. Zvláště proto, že se 

nevyžaduje, aby budoucí vykonavatel vyslovil s funkcí souhlas, tudíž o 

svém povolání nemusí ani vědět. Pokud soud při projednávání dědictví 
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zjistí, že byl vykonavatel závěti povolán, vyrozumí jej o tom. Každý 

z potencionálních dědiců má pak možnost namítnout neplatnost 

ustanovení vykonavatele závěti, přičemž vykonavatel bude svoji funkci 

vykonávat dále nejméně do doby, dokud o této námitce pravomocně 

nerozhodne soud.93 

 

     Je tedy patrné, že navrhovaná úprava se snaží jednak zajistit 

větší úctu k projevu poslední vůle zůstavitele, jednak sleduje větší míru 

svobody pro zůstavitele při nakládání se svým majetkem.  Snahou je 

dosáhnout jakési rovnováhy mezi vlastnickými právy za života zůstavitele 

s jeho svobodnou vůlí určující, jak by mělo být  s jeho majetkem nakládáno 

od okamžiku jeho smrti do skončení dědického řízení, kdy připadne 

jednotlivým dědicům. 

     7.2. Správce pozůstalosti 

  

Druhý institut, který obsahuje nový občanský zákoník je institut 

správce pozůstalosti, který umožňuje zůstaviteli ustanovit správce celého 

dědictví či jen její části. Institut přejímá v podstatě s některými odchylkami 

současnou úpravu správce dědictví. Podle důvodové zprávy nové 

označení tohoto institutu lépe vyjadřuje správcův stěžejní úkol, tedy správu 

pozůstalosti. Rozdíl spočívá v tom, že dědictvím je pozůstalost jen 

vzhledem k dědicům, kdežto správce v tomto případě spravuje jmění 

zůstavitele nejen v zájmu dědiců, ale i jiných osob, kterými mohou být 

odkazovníci, věřitelé a další. Povolání správce pozůstalosti musí mít formu 

veřejné listiny, přičemž zrušit právní úkon, kterým byl správce povolán lze 

stejným způsobem, jakým se zrušuje závěť. Původně návrh počítal s tím, 

že by bylo možné ustanovit správce závětí v jakékoli přípustné formě, tedy 

i závětí ve formě soukromé listiny. Zřejmě převážil požadavek na právní 

jistotu u tohoto závažného úkonu, kterým ustanovení správce pozůstalosti 

bezesporu je a ve vládním návrhu zákona je již stanoven požadavek na 

listinu veřejnou. Zůstavitel může zároveň určit správci jeho povinnosti a 

                                                           
93  Srov. vládní návrh občanského zákoníku,str. 248-249 důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku 
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dokonce i jeho odměnu, což představuje odchylku od současné úpravy. 

V důsledku toho, že nový občanský zákoník počítá i s institutem 

vykonavatele závěti, jak je uvedeno výše, rozlišuje situace, kdy správce 

ustanoven nebyl a kdy byl ustanoven současně správce i vykonavatel 

závěti. V případě prvním, kdy je ustanoven pouze vykonavatel závěti, je 

správou ze zákona pověřen vykonavatel. Ve druhém případě se pak 

správce pozůstalosti řídí pokyny vykonavatele, přičemž právní vztah mezi 

nimi je vztahem příkazním. Stejně jako u vykonavatele závěti platí, že se 

nevyžaduje souhlas budoucího správce s ustanovením do funkce. Záleží 

tedy na správci, jestli se po smrti zůstavitele funkce ujme a souhlas vyjádří. 

Pokud je správci známo, že byl zůstavitelem do této funkce povolán, ujme 

se jí, jakmile se dozví o smrti zůstavitele. Soud vyrozumí správce, pokud 

během řízení o dědictví zjistí, že správce pozůstalosti byl ustanoven. 

Správce pozůstalosti může ze své funkce kdykoli odstoupit, s účinností od 

doby, kdy jeho projev o odstoupení dojde soudu.94 

     

        Hlavní povinností správce je pak vykonávat prostou správu 

svěřeného majetku s péčí řádného hospodáře. Co se míní prostou správou 

je stanoveno v ustanoveních § 1265 a následujících. Při prosté správě má 

správce pozůstalosti uplatňovat všechna práva týkající se spravovaného 

majetku a řádně s ním hospodařit, přičemž nesmí měnit účel majetku bez 

souhlasu beneficienta (v případě správce pozůstalosti bez souhlasu 

dědiců).  Z toho vyplývá, že se správce dědictví musí pohybovat v rámci 

běžného hospodaření. 

  

     Samotná správa pozůstalosti je upravena až v ustanoveních 

§1536 -1540 nového občanského zákoníku.  Podle těchto ustanovení 

spravuje pozůstalost až do potvrzení nabytí dědictví správce a nebyl – li 

povolán, vykonavatel závěti. Pokud zůstavitel nepovolal ani jednoho z nich, 

náleží správa dědici. Je-li dědiců více a neujednají-li si něco jiného, 

vykonávají správu všichni. Při správě pozůstalosti lze podle ustanovení § 

                                                           
94 Srov. vládní návrh občanského zákoníku str. 224-226, 249-250,267 , důvodová zpráva k návrhu 
občanského zákoníku, Mgr. Martina Karhanová, Správce dědictví jako hmotněprávní institut českého 
právního řádu, Ad Notam  5/2006 
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1538 ze spravovaného majetku něco zcizit nebo použít jako jistotu, pokud 

to vyžaduje zájem na zachování hodnoty nebo podstaty spravovaného 

majetku, jinak jen za protiplnění. Pokud ovšem hodlá správce pozůstalosti 

či vykonavatel závěti učinit úkon, který přesahuje běžnou správu, může tak 

učinit pouze se souhlasem dědiců. Pokud by se dědici nedohodli, nebo je-li 

dědicem osoba se zvláštní ochranou, je k takovým úkonům nutný souhlas 

soudu. Návrh počítá i s tím, že správce může ustanovit i soud.  

  

     Nový občanský zákoník v ustanoveních o správě pozůstalosti 

pamatuje i na osoby, které mají právo na zaopatření. Těmto správce či 

vykonavatel závěti (případně dědic) poskytne zaopatření a výživu ve formě 

splátek. Osobami, které mají právo na zaopatření, jsou podle § 1524 ti, 

kteří by byli neopomenutelnými dědici, avšak z nějakého důvodu nemají 

právo na povinný podíl. Výše zaopatření, kterou by taková osoba měla 

dostat z pozůstalosti, přitom nesmí přesáhnout výši povinného podílu. 

Právo na zaopatření takové osoby spočívá potom v tom, že jí má být 

poskytnuta nutná výživa, pokud se mu jí nedostává, a pokud se není 

schopna z jakéhokoli důvodu živit sama. Do okruhu těchto osob ovšem 

nelze řadit ty, místo nichž dědí jejich potomci nebo jsou na jejich místě 

povoláni k povinnému podílu. 

  

     Dále pokud jsou nějací odkazovníci, poskytne jim správce či 

vykonavatel závěti (případně dědic) zprávu o odkazech a pokud jsou 

odkazy splatné, se svolením soudu je vyrovná. Odkaz je novým institutem, 

který se v současné právní úpravě nenachází. Umožňuje pořizovateli, aby 

mohl naložit s věcmi spadajícími do jeho majetku dle svého uvážení a 

s využitím odkazu mohl odkázat jen určitou věc, aniž by tím nabyl 

odkazovník stejné postavení,  jako má dědic. Odkaz zůstavitel zřídí tak, že 

v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala 

předmět odkazu. Odkazovníkem je pak podle návrhu nového občanského 

zákoníku osoba, která je způsobilá dědit a které zůstavitel zanechal odkaz. 

Odkazem je i dar, pokud je stanovena podmínka, že obdarovaný přežije 

dárce a pokud se zároveň nevzdal dárce práva dar odvolat.  Samotné 
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právo na odkaz se nabývá smrtí zůstavitele a samotný předmět odkazu 

nabývá odkazovník způsobem, jakým se nabývá vlastnické právo. 

  

     Společným pro správce pozůstalosti a pro vykonavatele závěti 

je pak ustanovení, podle kterého poruší-li správce či vykonavatel závažně 

své povinnosti, nebo je nebude schopen řádně plnit či by pro to byl jiný 

závažný důvod, může ho soud odvolat i bez návrhu. 

 

     Jistým posunem oproti současné úpravě je při správě 

pozůstalosti  ustanovení § 1539 návrhu, které umožňuje soudu, aby dědici, 

jehož dědické právo je dostatečně prokázáno umožnil ještě před 

skončením dědického řízení, aby s určitými předměty patřícími do 

pozůstalosti volně nakládal, pokud je zajištěno splnění zůstavitelovi 

poslední vůle nebo s tím ostatní spoludědicové, nepominutelní dědicové a 

odkazovníci souhlasí. Pokud však je více dědiců a jejich zájmy si odporují, 

nelze tohoto opatření použít.95 Doposud mohou dědici nakládat volně 

s věcmi patřícími do dědictví až od právní moci usnesení, kterým se končí 

řízení o dědictví. Do tohoto okamžiku je totiž pozůstalost ve 

spoluvlastnictví dědiců.   

      

     Nová právní úprava tedy počítá s tím, že dědické právo bude  

umožňovat zůstaviteli, aby mnohem více než za stávající právní úpravy 

byla splněna jeho poslední vůle a s majetkem, který po sobě zanechal 

bude naloženo tak, jak si přeje. Pro správu pozůstalosti mu tato úprava 

umožňuje zvolit nejen správce pozůstalosti jako dosud, ale nově i 

vykonavatele závěti nebo oba zároveň. V nové právní úpravě je také 

zřejmý posun k posílení institutu závěti v dědickém právu.  

 

 

                                                           
95 Srov. vládní návrh občanského zákoníku, důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku, Mgr. 
Martina Karhanová, Správce dědictví jako hmotněprávní institut českého právního řádu, Ad Notam  
5/2006 
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8. Závěr 
 

Jedním ze základních problémů, které se mohou vyskytnout v 

průběhu dědického řízení,  je spravování majetku zemřelé osoby v době od 

jejího úmrtí do doby skončení projednání řízení o dědictví. Dědické řízení 

přitom trvá při normálním průběhu věcí běžně několik měsíců, nemluvě o 

možných komplikacích a průtazích, které mohou nastat. 96 

 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala institutu správce 

dědictví, jehož pomocí lze v průběhu dědického řízení dosáhnout trvalé 

správy majetku, který zůstavitel zanechal a činit nutné úkony pro zajištění a 

uchování majetkových hodnot, které náleží do dědictví.   

  

V úvodu jsem se pokusila vystihnout historický vývoj právní úpravy 

správy dědictví, která byla v tom kterém období poskytována. 

  

                       Hlavní část své diplomové práce jsem pak věnovala 

hmotněprávní a procesněprávní úpravě tohoto institutu.  V rámci vysvětlení 

postavení správce dědictví v systému občanského práva procesního jsem 

se věnovala i problematice účelu a dalších druhů neodkladných opatření, 

která může soud k ochraně majetku patřícího do dědictví zvolit. Podrobněji 

jsem se také věnovala problematice ustanovení správce podniku, která má 

řadu specifik. Zmínila jsem se i o judikatuře k tomuto tématu, které 

vzhledem k tomu, že jde o institut poměrně nový, není mnoho k dispozici. 

  

S ohledem na rychlý vývoj společnosti lze předpokládat, že tento 

institut bude využíván stále častěji a v souvislosti s tím se dá očekávat i 

doplnění právní úpravy judikaturou, která snad zmapuje některá sporná 

místa současné právní úpravy. 

  

V závěru diplomové práce jsem zabývala i novou právní úpravou, 

která je obsažena v připravovaném občanském zákoníku. Blíže jsem se 

                                                           
96 Miloslav Jindřich, Nad novou institucí správce dědictví, Právní zpravodaj 11/2004 
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věnovala dvěma institutům, a to správci pozůstalosti, který by měl být 

obdobou současné úpravy a institutu vykonavatele závěti, který za určitých 

podmínek může rovněž funkci správce pozůstalosti zastávat.    
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Administrator of the property of the deceased 

Résumé 
The legislation governing rights of inheritance is based on the 

principle that an inheritance is received upon the death of the testator. 

However, before assets which form the subject of the inheritance are 

received by the heirs, inheritance proceedings take place before the courts, 

the result of which is a resolution which confirms receipt of the inheritance 

by the heirs. Until this resolution is legally passed all heirs who are to 

receive an inheritance are co-owners of the entire inheritance. A long 

period of time may elapse from the death of the testator until the end of the 

inheritance proceedings, in which it is often necessary to secure those 

assets of the testator which, given their character, require permanent 

management, e.g. the uninterrupted operations of an enterprise and other 

rights and duties related to other property.  

 

The topic of this dissertation is the institution of the administrator of 

the property of the deceased. From certain points of view this is a relatively 

new institution, which permits parties specified by the courts or the testator 

to manage the assets or part thereof included in the inheritance until such 

time as the inheritance proceedings end. 

  

To begin with I give an outline of the development of legislation 

and describe the substantive law provisions of this institution which were 

introduced into Czech legislation in 2005 and are enshrined in the Civil 

Code. This legislation allows the testator, while still alive, to stipulate a 

party of their choice to be the administrator of their property. This party 

must consent to this.  

 

I also examine the provisions of procedural law contained in the 

rules of civil procedure under which, under certain conditions, an 

administrator may be designated by the courts after the death of the 

testator as part of inheritance proceedings. The courts may act thus by 
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means of emergency measures which are essential to secure and retain 

the assets belonging to the inheritance.  

 

For this reason, as part of my explanation of the status of the 

administrator in the system of civil procedural law, I have examined the 

purpose and types of emergency measures which the courts may take for 

the protection of the assets belonging to the inheritance. 

 

                    In the next part of this dissertation I examine the law as it applies to 

the stipulation of an administrator of an enterprise. This is one of the most 

complex issues and involves a host of specific details. I examine 

established judicial practice in this sphere, though given that this is a 

relatively new institution, this is limited in scope.  

  

In conclusion I look at the new legislation contained in the Civil 

Code currently being drafted. I examine in more detail two institutions, the 

administrator of the probate estate, which is to be similar to current 

legislation, and the executor of a will, a party which, under certain 

conditions, can also hold the function of administrator of a probate estate.    
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• emergency measure 

• administration of an enterprise 
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