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Úvod  
„Smrt je v životě opravdu jistotou.“ 

Erich Fromm 

Svou diplomovou práci jsem se rozhodl vypracovat na téma „Dědické tituly 

v průběhu času“. Důvodem byl můj zájem o tuto oblast práva spojený s hlubším 

poznáním alespoň části připravované rekodifikace občanského práva. Stěžejní částí mé 

práce je podrobný rozbor a následná komparace právní úpravy dědických titulů 

v současné době platném občanském zákoníku a v novém občanském zákoníku. 

Součástí práce je i vhled do právní historie, kde se zaměřím na vývoj dědických titulů v 

právu římském, které položilo základy novodobého soukromého práva nejen v otázce 

dědění. Dále následuje právní úprava dědických titulů v 19. století, tedy ve Všeobecném 

občanském zákoníku (ABGB), jenž se jako takový stal předlohou a inspirací budoucím 

úpravám v mnoha dalších státech. Mezi takto ovlivněná legislativní díla se řadí i návrh 

českého občanského zákoníku vypracovaný prof. Eliášem. A konečně je zmíněna právní 

úprava dědění v letech 1948 – 1989, kdy bylo celé občanské právo včetně práva 

dědického pozměněno a přizpůsobeno tehdejším potřebám státní ideologie.   

 Dědické právo patří mezi nejstarší oblasti práva vůbec. Jeho účelem je zajistit 

přechod majetku ze zůstavitele (tzn. zemřelé fyzické osoby) na jeho právní nástupce. 

Důvod významu dědického práva je zřejmý. Od doby vzniku vlastnického práva, tedy 

v podstatě od počátku lidstva, bylo nutno řešit otázky spojené s tím, kdo se po smrti 

fyzické osoby ujme jejího majetku. Začala vznikat pravidla upravující, kdo 

z pozůstalých má nárok na zůstavitelův majetek.      

 Dědické tituly jsou právním institutem, na kterém dědické právo stojí. Určují, 

kdo a jakým způsobem bude po zemřelé osobě dědit. Tím jak bude legislativně 

nastaveno jejich fungování, může dojít ke značnému vlivu na dědické právo jako 

takové, resp. na přechody majetku v celé společnosti. Zároveň musí být kladen v takto 

citlivé oblasti společenského života důraz na princip právní jistoty. Občan musí vědět, 

kdo se po smrti stane jeho právním nástupcem a jak bude naloženo s majetkem, který 

tato osoba po celý svůj život vytvářela a spravovala. Stejně tak by měl mít budoucí 

dědic představu o tom, jakým způsobem může dojít k přechodu majetku z jedné 

generace na druhou.              
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1. Dědické tituly 
Právní teorie rozlišuje čtyři předpoklady dědění, které musí nastat, aby mohlo 

dojít k přechodu majetku ze zemřelé osoby na dědice. Jsou jimi smrt zůstavitele, 

existence dědictví, existence způsobilého dědice a dědický titul. Tato práce je zaměřena 

na zkoumání dědických titulů. Dědickým titulem rozumíme právní důvod dědění, tzn. 

na základě čeho vznikne dědici právní nárok na nabytí zůstavitelova majetku. Mezi 

dědické tituly patří zákon, závěť a dědická smlouva.  

1.1 Závěť 

Závěť (též testament, poslední vůle, kšaft) je jednostranný právní úkon fyzické 

osoby, kterou tato osoba pořizuje o svém majetku pro případ smrti. Závěť určí, kdo se 

má stát zůstavitelovým dědicem, tzn. na koho přejdou práva a závazky po zemřelé 

osobě.  Pořízení závěti je projevem zůstavitelovy testovací volnosti. Právo zřídit závěť a 

tím určit, jak bude naloženo se zůstavitelovým majetkem, je projevem lidské svobody 

volného nakládání s vlastním majetkem. Ta je zakotvena v článku 11 Listiny základních 

práv a svobod.          

 Jelikož má dědění ze závěti přednost před děděním ze zákona, může zůstavitel 

pořízením závěti povolat k dědění i jiné osoby, než které vyjmenovává zákon, a svůj 

majetek jim rozdělit podle svého uvážení (výjimku představují práva neopominutelných 

dědiců).  

1.2 Zákon 

Zákon rozděluje dědice do dědických skupin. Systém rozdělení dědiců do 

dědických skupin je založen na pokrevním příbuzenství nebo na blízkém vztahu k 

zůstaviteli a snaží se reflektovat obvyklé rodinné vztahy, když postupně k dědění 

povolává manžela zůstavitele, jeho děti, rodiče, sourozence, osoby spolužijící atd. „V 

tzv.  zákonné dědické posloupnosti se prosazuje princip familiarizace. Zjednává osobám 

zůstaviteli blízkým nebo s ním spřízněným vlastně přirozené právo na dědictví. 

Přednost, které se těmto osobám takto dostává, bývá zdůvodňována tím, že se tyto osoby 

mohly více či méně, přímo či nepřímo podílet na vzniku a zachování majetku zůstavitele. 

Pozornosti se přitom dostává také názoru, že již sama soudržnost rodinných a 

příbuzenských vztahů zjednává každému z jejich členů potřebnou jistotu a bezpečné 
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zázemí napomáhající k rozvíjení schopností, tvůrčí činnosti a tím i k životnímu uplatnění 

jedince ve společnosti.
1
  

1.3 Dědická smlouva 

Dědická smlouva je smluvní ujednání uzavřené mezi zůstavitelem a osobou, 

která se má na základě této smlouvy stát dědicem. Jelikož je dědická smlouva 

dvoustranným právním jednáním, není možné ji jednostranně zrušit, což dává 

předpokládaným dědicům vyšší jistotu, že se skutečně jednou stanou vlastníky 

zůstavitelova majetku. Nicméně dědická smlouva nijak neomezuje zůstavitele 

v nakládání s majetkem za jeho života, protože účinky dědické smlouvy se váží až 

k okamžiku po smrti zůstavitele. 

2. Zásady dědického práva 
Jedním z nejznámějších a nejuznávanějších autorů v oblasti dědického práva je 

Emanuel Tilsch, který na začátku 20. století vytyčil zásady dědického práva
2
. Tyto 

zásady jsou natolik důležité a stěžejní, že jsou aktuální i více než sto letech od jejich 

sepsání. Bez jejich znalosti by nebylo možné dědické právo studovat a pochopit.  

Zásada zachování hodnot          

 Jedním ze středobodů soukromého práva je majetek. Soukromé právo musí ctít, 

chránit a garantovat soukromé vlastnictví. Občan musí mít důvěru ve fungování 

soukromého práva, musí si být jist, že jeho majetek nedojde újmě. Jen v tom případě 

bude občan motivován ke kumulaci majetku, který po přechodu na jeho dědice, bude 

sloužit dalším generacím. Zásada zachování hodnot se nevztahuje jen na hmotné věci, 

ale i na pohledávky a dluhy zůstavitele. Tím rovněž dochází k tomu, že lidské snažení 

nemusí být omezeno jen na délku lidského života, ale že ho přesahuje a tím dosahuje 

větší efektivity. I díky této zásadě je živ obchod ve své podstatě. Věřitelé se nemusí bát 

toho, že jejich pohledávky zaniknou se smrtí dlužníka a naopak dlužníci si musí být 

vědomi toho, že svými dluhy zatíží své dědice. V dnešní postmoderní společnosti je 

aktuální i otázka vlastnictví nehmotných věcí typu práva k průmyslovému a 

jinému duševnímu vlastnictví apod., které jsou také předmětem dědění. 

                                                 

1
 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011, 62 s. 

2
 TILSCH, E. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Praha: Sborník věd 

právních a státních, 1905, str. 9 a násl. 
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Zásada přechodu majetku na jednotlivce      

 Tato zásada úzce souvisí se zásadou prvně jmenovanou. Majetek zůstavitele 

přejde na individuálně určenou fyzickou (nebo právnickou) osobu, kterou si zůstavitel 

zvolí a která mu je blízká. Jedná se tak o popření kolektivistického přístupu (typického 

pro komunistické právní doktríny), kdy majetek má připadnout veřejnoprávní korporaci 

(obec, stát), které je dědic členem.
3
  

Zásada volnosti zůstavitele při volbě dědice      

 Osobu dědice určí buď zůstavitel, nebo zákon. Střetávají se zde dva odlišné 

způsoby určení osoby dědice. Zásada volnosti zůstavitele při volbě dědice 

prostřednictvím pořizovací volnosti je a musí být zachována, avšak musí zde být i 

mechanismus, který určí osobu dědice v případě, kdy zůstavitel své testovací volnosti 

nevyužije. Tímto mechanismem je zákonná dědická posloupnost, která stojí na principu 

familiarizace, tedy na základě příbuzenského nebo obdobně blízkého vztahu mezi 

zůstavitelem a dědicem. Zásada volnosti zůstavitele při volbě dědice je omezena tak, že 

pokud zůstavitel využije své testovací volnosti ve prospěch jiných osob, zákon pamatuje 

na neopominutelné dědice, kteří mají právo na část dědictví.  

Zásada rovnosti         

 Zásada rovnosti spočívá v rovnosti mezi dědici. Jedním z jejich aspektů je 

nediskriminace na základě pohlaví, původu, rasy, prvorozenství apod., což dnes už se 

považuje za samozřejmé, ale historicky tomu tak nebylo. Ve starověku i středověku ve 

většině společenství byl jediným dědicem prvorozený syn. Rovnost spočívá v tom, že 

nikdo nemá být zvýhodněn a pokud zákon neuvádí jinak, tak dědictví má být mezi 

dědice rozděleno rovným dílem. Rovněž nelze tuto zásadu striktně vyžadovat u dědění 

ze závěti, kde rozdělení majetku mezi dědice určuje zůstavitel svobodně dle své úvahy. 

Druhá rovina této zásady spočívá v tom, že nezáleží na základě jakého dědického titulu, 

se dotyčný stal dědicem. Dědicové ze zákona, ze závěti, případně na základě dědické 

smlouvy jsou si všichni rovni. 

                                                 

3
 ELIÁŠ, K. Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. In: An 

Notam. č. 5/2003. Praha: Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck, 2003, roč. 9, s. 98. 
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Zásada univerzální sukcese         

 Tuto zásadu (stejně jako další) můžeme objevit už v právu starověkého Říma. 

Spočívá v tom, že majetek zůstavitele (pozůstalost) přechází na dědice jako celek, nikoli 

po jednotlivých předmětech. V mnoha zahraničních právních úpravách (stejně tak dle 

nového občanského zákoníku) není na osobu, které připadla konkrétní věc z dědictví, 

dokonce pohlíženo jako na dědice. Využívá se zde institutu odkazů. Univerzální sukcesi 

lze popsat i takto: „Dědic vstupuje do práv a povinností svého předchůdce v celém 

rozsahu, a to bez ohledu na to, zda je o všech právech a povinnostech zemřelého 

informován. Možnost vyloučit se z tohoto nástupnictví se týká rovněž pouze všech práv a 

povinností. Dědic si tedy nemůže „vybírat“, která práva povinnosti po zůstaviteli na něj 

přejdou a která nikoli.“
4
 Zásadně platí, že na dědice neomezeně přecházejí jak aktiva 

zůstavitele, tak i jeho pasiva. V českém právu je v současné době tato teze zmírněna § 

470 odst. 1 občanského zákoníku, který omezuje odpovědnost dědice za dluhy 

zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví.  

Zásada volnosti dědice dědictví přijmout nebo odmítnout     

 Jak jsem uvedl v souvislosti s principem univerzální sukcese, přijetím dědictví 

na sebe dědic přebírá odpovědnost za majetek zůstavitele. Stává se jeho právním 

nástupcem. V našem právním řádu se dědictví nabývá smrtí zůstavitele
5
. Proto má také 

osoba, jež se má stát dědicem, právo na to, aby ve stanovené době (určené k řádnému 

promyšlení všech okolností souvisejících s přijetím nebo odmítnutím dědictví) dědictví 

odmítla. Dle této zásady nikdo není povinen dědictví přijmout.  

Zásada ingerence veřejné moci při nabytí dědictví      

 Jak bylo řečeno výše, dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Tzn. k přechodu 

majetku ze zůstavitele na dědice dochází ipso iure (ze zákona). Přesto zde vystupuje 

veřejná moc v podobě soudu, který potvrzuje nabytí dědictví dědicem. Důvodem této 

ingerence je poskytnutí právní jistoty jak dědici, tak třetím osobám. Soud také schvaluje 

dohodu mezi dědici dle § 482 občanského zákoníku. Tato dohoda nesmí odporovat 

                                                 

4
 MUZIKÁŘ, L. in HOLUB, M. et al. Občanský zákoník. Komentář. Díl I., Praha: Linde, 2003, str. 

571. 
5
 § 460 občanského zákoníku 
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zákonu, zejména ustanovením o neopominutelných dědicích. Soud také dohlíží nad 

souladem takové dohody s dobrými mravy. 

3. Historický exkurz 
 Jelikož právo je společenskou disciplínou, která se vyvíjí již tisíce let, je nutné 

nahlédnout do právní historie. Můžeme zde objevit cenné poznatky, které se dají 

aplikovat i dnes. Právo však musí sloužit potřebám společnosti, proto není možné jen 

jeho prosté převzetí z historie, ale musí dojít k jeho vhodné úpravě podle konkrétních 

poměrů dané doby. 

3.1 Starověký Řím  

Římské právo položilo základy novodobému soukromému právu. Některé jeho 

principy a instituty platí do dnešní doby v téměř nezměněné podobě. Tak výjimečné a 

dokonalé bylo římské právo. V oblasti dědického práva tomu nebylo jinak. 

Nejzásadnějším pramenem práva byl Zákon dvanácti desek (Lex duodecim tabularum), 

který pochází z poloviny 5. století před naším letopočtem. Zákon dvanácti desek je 

nejstarší římskou kodifikací, která sebrala a sjednotila obyčejové právo ze starších 

období. Zajímavé v římském dědickém právu je, že již v této době byly oba nejznámější 

dědické tituly stejně rozvinuté a používané. Intestátní a testamentární dědická 

posloupnost se rozvíjely zároveň vedle sebe. Přestože byly oba dědické tituly poměrně 

pokročile upraveny, kladlo římské právo důraz na testamentární dědickou posloupnost. 

Zůstavitelova vůle naložit se svým majetkem pro případ smrti měla přednost před 

zákonnou dědickou posloupností. Ta přicházela v úvahu jen tehdy, když zůstavitel 

nepořídil závěť. Naopak důvodem pro rozvoj testamentární dědické posloupnosti byly 

případy v praxi, kdy zůstavitel neměl nejbližší (intestátní) dědice, a tak pořízením závěti 

ustanovil za dědice jinou osobu.  Římské právo dědické smlouvy neznalo. Důvodem 

byla zásada, že zůstavitel může kdykoli během svého života poslední vůli změnit nebo 

odvolat.  

3.1.1 Zákonná (intestátní) dědická posloupnost      

Zákonná dědická posloupnost se odvíjela od osoby otce rodiny (pater familias). 

On vykonával moc nad jemu podřízenými osobami (manželka, děti,…). Tito nejbližší 

dědici (též označováni jako dědici vlastní) byli zároveň dědici nutnými, tzn. že neměli 

možnost dědictví odmítnout. To ve spojení se zásadou univerzální sukcese, mohlo mít 
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za následek majetkovou ztrátu dědice v případech, kdy bylo dědictví předluženo.

 Dědictví se dělilo mezi dědice rovným dílem (podle hlav), pokud se jednalo o 

vzdálenější příbuzenstvo zůstavitele pak podle kmenů, tzn. že potomci si rozdělili díl, 

který připadal na jejich společného již nežijícího předka. Pokud zůstavitel zemřel bez 

zákonných dědiců a nepořídil závěť, dědictví se stalo věcí ničí (res nullius) a bylo 

předmětem volné okupace. Kdo se tedy první ujal jeho držby, nabyl k němu vlastnictví. 

Změnu přinesl již zmiňovaný Zákon dvanácti desek, který zavedl zákonné dědické 

právo nejbližšího agnáta (agnatus proximus). Nebylo-li ani jeho, uplatnilo se dědické 

právo příslušníků rodu, tzv. gentilů.
6
        

 Pro intestátní  dědickou posloupnost bylo určující agnátské příbuzenství. To je 

založeno právní skutečností (sňatek, otcovská moc apod.). „Obraz nejstarší římské 

intestátní dědické posloupnosti obsahoval poměrně jednoduchá až strohá pravidla, 

jejichž důsledné uplatňování mohlo vést k řadě očividných tvrdostí, neboť z dědické 

posloupnosti mohly být vyloučeny osoby zůstaviteli blízké jen proto, že agnátský vztah 

mezi ním a jimi byl přerušen.
7
Praetorské právo se pro zmírnění této tvrdosti zákona 

rozhodlo postupně učinit rozhodujícím kognátské příbuzenství, které spočívá na 

pokrevních příbuzenských vazbách (vzniklých na základě zrození jednotlivých členů 

rodiny). Praetorské právo také rozdělilo dědice do čtyř dědických tříd. Do první skupiny 

(latinsky nazývané unde liberi) patřily děti zůstavitele včetně emancipovaných synů a 

dětí, které adopcí přešly do jiné rodiny (jedná se o projev rozhodujícího vlivu 

kognátského příbuzenství). Ve druhé skupině (unde legitimi) byli povoláváni dědicové 

podle civilního práva (vlastní dědicové). Třetí třída (unde proximi cognati) 

představovala největší odklon od agnátského příbuzenství, když povolávala všechny 

zůstavitelovy pokrevně spřízněné osoby, a to až do 6. stupně. Ve čtvrdé třídě (unde vir 

et uxor) figuroval pozůstalý manžel nebo manželka. Tyto dědické třídy se postupem 

času měnily a vyvíjely, až vykrystalizovaly v době císařství do této podoby. V první 

dědické třídě byli povoláváni potomci zůstavitele, ve druhé jeho předci a plnorodí 

sourozenci se svými dětmi, ve třetí polorodí sourozenci a jejich děti, a konečně ve čtvrté 

                                                 

6
 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 

271. 
7
 Tamtéž, str. 272. 
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dědické třídě byli všichni další kognátští příbuzní bez rozdílu příbuzenského stupně 

(právě mezi nimi docházelo k dělení dědictví podle hlav). 
8
  

3.1.2 Testamentární dědická posloupnost 

Dědickým titulem zde byla zůstavitelova závěť, která obsahovala určení dědice 

(dědickou instituci). Dědická instituce a forma závěti jsou základní dva prvky 

obligatorní pro testament. Co se týče formy testamentu, existovaly v Římě následující. 

Mezi nejstarší patří testament pronesený na půdě lidového shromáždění. Dále je znám 

vojenský testament (testament „v šiku“), který zůstavitel pořizoval ústně před bitvou 

s tím, že její eventuální naplnění zajistí přeživší spolubojovníci.
9

 Jedním 

z nejznámějších je mancipační testament, jak už jeho název napovídá, byl pořizován 

formou mancipace. Mancipace byla původně formálním převodem vlastnického práva 

za účasti pěti svědků a osoby s vahami – vážného.  Posléze se začaly uplatňovat i 

testamenty písemné, když zůstavitel místo ústního prohlášení předložil při mancipačním 

obřadu přítomným testamentární listinu, obsahující jeho poslední vůli. 
10

 Už římské 

právo znalo privilegované testamenty. Podmínky kladené na formu závěti byly snazší u 

testamentu pořizovaném v době epidemie nakažlivých nemocí.  Zde nebyla vyžadována 

současná přítomnost svědků, což je zajisté v takové situaci pochopitelné. Další 

privilegovaný testament se uplatnil, když rodiče povolali za dědice jen své potomky. 

Zde nebylo třeba žádných svědků, postačovala forma holografní závěti, jak ji známe 

dnes. Dalším privilegovaným testamentem je již zmiňovaný testament vojenský. A 

konečně testament pořízený na venkově, k jehož platnosti stačilo pět svědků. Navíc 

pokud některý z nich neuměl psát, a jednalo se o testament písemný, mohl se za něj 

podepsat spolusvědek.
11

  

3.1.3 Další pořízení pro případ smrti 

V římském právu se vyvinuly další dodnes známé instituty dědického práva. 

Nejedná se o dědické tituly, jelikož neobsahují dědickou instituci, tedy neurčují osobu 

dědice. Nejdůležitějším je odkaz (legatum). Jedná se o jednostranný právní úkon pro 

                                                 

8
 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 

275. 
9
 Tamtéž, str. 276. 

10
 Tamtéž, str. 277. 

11
 Tamtéž, str. 279. 
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případ smrti, kterým zůstavitel poskytuje k tíži svého dědictví majetkový prospěch 

osobě, která není jeho dědicem. Jedná se o singulární sukcesi. Dalším je dědická 

substituce (náhradnictví), spočívající v připadnutí dědictví náhradnímu dědicovi 

v případě, kdy z jakéhokoli důvodu nenabyl dědictví původní dědic. Fideikomis je 

neformální odkaz, který se od běžného odkazu odlišuje tím, že osoba, na níž se 

zůstavitel obracel, nemusela být dědicem, mohl to být kdokoli, kdo zůstavitelovou smrtí 

něco získal. Později bylo možné použít odkaz na celou pozůstalost – univerzální 

fideikomis. V takovém případě byl dědic povinen ihned po nabytí předat dědictví 

odkazovníkovi. Účelem rodinného fideikomisu bylo zachování majetku uvnitř rodiny, 

když získané dědictví má po smrti dědice nebo odkazovníka přejít na jeho potomky. Ti 

opět mají povinnost zanechat majetek svým nejbližším zákonným dědicům. Kodicil 

(neboli dovětek) byl obvykle neformálním dopisem zůstavitele, kterým se obracel na 

dědice nebo další osoby, po kterých vyžadoval splnění určitých pokynů. Postupem doby 

se z kodicilu vyvinul institut srovnatelný s testamentem. Darování na případ smrti 

(donatio mortis causa) byl dvoustranný právní úkon. Účinky darování nastaly v případě, 

kdy obdarovaný přežil dárce. Jednalo se tedy o darovací smlouvu uzavřenou za života 

zůstavitele, ke které byla připojena odkládací podmínka, že obdarovaný přežije dárce. 

3.2 Středověk 

Na našem území dlouhou dobu platilo odúmrtní právo panovníka. V případě, 

kdy zemřelá osoba neměla dědiců, připadlo dědictví panovníkovi. Výhradní právo na 

dědictví měl panovník i v případě, kdy zůstavitel potomky, nebo jiné potencionální 

dědice měl, avšak ti byli nezpůsobilí dědit. Je tak zřejmé, že dědické právo v této době 

bylo málo rozvinuté a neumožňovalo zůstaviteli svobodně naložit se svým majetkem 

pro případ smrti. Jak už tomu v historii i v současnosti bývá, pokud něco právní řád 

neumožňuje, snaží se lidé právní úpravu obejít.      

 Prvním z takových institutů byl nedíl. Nedíl bychom dnes mohli přirovnat 

k bezpodílovému spoluvlastnictví. Každý člen nedílu byl jakoby vlastníkem celku. 

Podstatou nedílu bylo, že se v rámci něho nedědilo. Pokud člen nedílu zemřel, ideální 

podíl ostatních členu se poměrně zvětšil a naopak se zmenšil při narození nového člena 

nedílu. Tím se podstatně omezilo odúmrtní právo panovníka, když vznikala takováto 

majetková společenství čítající větší množství osob. Členy nedílu mohli být jen muži, 

ženy zůstávaly mimo nedíl. Důvodem byla obava z rozmělnění rodinného majetku, 
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jelikož žena by získala majetek, který by připadl její nové rodině, do které se přivdala. 

Kompenzováno jim to bylo tzv. vdovským věnem. Jednalo se o majetek, který připadl 

vdově po smrti manžela. Tím byla vdova majetkově zajištěna a žádné další dědické 

nároky již neměla. Až Statuta Konrádova (r. 1189) zavedla dědické právo žen. Ze 

stejných důvodů, tedy předejít odúmrtním nárokům panovníka, uzavírali šlechtici také 

spolky. Ty však mohly vzniknout jen se souhlasem panovníka, jednalo se tedy o určité 

privilegium.           

 Dále bylo užíváno tzv. zápisů s místem a bez místa. Jednalo se o fingovaný zápis 

do zemských knih (registr nemovitostí). V podstatě se jednalo o simulovaný právní 

úkon. Předstírán byl závazkový vztah, ve kterém vystupoval zůstavitel jako dlužník a 

„dědic“ jako věřitel. Po smrti zůstavitele měl věřitel z titulu dluhu nárok na dědictví. Ve 

skutečnosti však takové jednání mělo povahu testamentu.     

 Hlavním hybatelem českého dědického práva ve středověku bylo odúmrtní 

právo panovníka. Kvůli němu vznikly výše uvedené právní instituty, které měly za úkol 

vyhnout se odúmrti. Tyto instituty pozbyli na významu, když došlo k uvolnění poměrů a 

následně ke zrušení odúmrtního práva panovníka Vladislavem II. (r. 1497) pro území 

Čech a Rudolfem II. (r. 1587) pro území Moravy.
12

    

 V českém zemském právu nebylo pořizování závětí příliš zavedené. Pořizovat o 

svém majetku se smělo jen se souhlasem panovníka. Neomezená testovací svoboda byla 

zavedena Obnoveným zřízením zemským (rok. 1627 a 1628). Naproti tomu v městském 

právu byly závěti (neboli kšafty) časté a jejich právní úprava rozvinutá. Jedním 

z důvodů bylo, že městské právo nacházelo inspiraci v právu římském.     

3.3 Všeobecný zákoník občanský 

Všeobecný občanský zákoník (Allgemeines bürgeliches Gesetzbuch = ABGB) 

byl bezesporu nejvýznamnějším civilním kodexem vydaným na našem území a zároveň 

patří mezi stěžejní evropské občanské zákoníky. Byl vydán v roce 1811, tzn. že minulý 

rok oslavil dvě stě let své existence, když v Rakousku je dosud platným. Už to svědčí o 

jeho kvalitě a nadčasovosti. Na našem území platil téměř 140 let (od 1. ledna 1812 do 

31. prosince 1950). Po vzniku Československé republiky byl recipován do 

                                                 

12
 MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde Praha, 

1999, str. 138. 
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československého právního řádu zákonem č. 11/1918 Sb.  Všeobecný občanský zákoník 

vycházel z tradic římského práva a zohledňoval koncepci přirozeného práva.   

 Zásadním rozdílem oproti současné úpravě bylo, že dědictví se nenabývalo 

okamžikem smrti zůstavitele, ale rozhodnutím soudu o odevzdání pozůstalosti těm, 

kterým svědčil dědický titul a zároveň se o dědictví přihlásili. Úmrtím zůstavitele se 

pozůstalost stala tzv. „ležící“ pozůstalostí. „Co se týče právní povahy této ležící 

pozůstalosti, převládal názor, že se nejedná o právnickou osobu. Jednalo se však o 

samostatný majetkový soubor sui genesis, právně nedělitelný celek, v tom smyslu, že 

zahrnoval veškerý majetek (tedy majetek dědicům známý, o kterém se jedná, i majetek, 

který se objeví v budoucnu), který sám odpovídal do odevzdání za dluhy a odkazy.“
13

 

 Dědickými tituly ve Všeobecném občanském zákoníku byly, v pořadí dle právní 

síly, dědická smlouva, závěť a zákon. Dědické tituly mohly zároveň působit i vedle 

sebe. Dědickou smlouvu mohli uzavřít jen manželé (resp. snoubenci). Jejím obsahem 

bylo povolání manžela za dědice a přijetí tohoto povolání druhou smluvní stranou. 

Dědickou smlouvou se mohli manželé povolat i navzájem. Jelikož se jednalo o 

dvoustranný právní akt, nebylo možné změnit obsah dědické smlouvy bez souhlasu 

obou stran. Dědická smlouva byla omezena ohledně svého rozsahu. Zůstavitel mohl 

tímto způsobem pořídit maximálně o třech čtvrtinách pozůstalosti, čtvrtina musela 

zůstat volná pro dědění na základě ostatních dědických titulů. Dědická smlouva musela 

být uzavřena ve formě notářského zápisu. Dalším dědickým titulem byla závěť. Závětí 

povolával zůstavitel své dědice. ABGB byl poměrně bohatý na počet různých forem 

závěti. Připouštěl závěť vlastnoruční (holograf), závěť napsanou jinou osobou 

(allograf), ústní závěť, písemnou nebo ústní závěť učiněnou před soudem, závěť ve 

formě notářského spisu a společnou závěť manželů.
14

 Zákona jako dědického titulu bylo 

použito v případě, kdy zůstavitel nepořídil o svém majetku závětí nebo dědickou 

smlouvou. Zákonná dědická posloupnost rozdělovala dědice do šesti dědických tříd, 

posléze byl počet dědických tříd redukován na čtyři. V první třídě byly zůstavitelovy 

děti a jejich potomci. Druhá dědická třída obsahovala zůstavitelovy rodiče s potomky. 

Ve třetí byli zařazeni zůstavitelovi prarodiče s potomky. A konečně čtvrtá třída 

                                                 

13
 BÍLEK, P., ŠEŠINA, M. Dědické právo v předpisech let 1925 – 2001. Zákony s poznámkami. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 3. 
14

 Tamtéž, str. 8. 
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povolávala praprarodiče zůstavitele. Speciální úprava platila pro dědění pozůstalého 

manžela, kdy mu podle okolností připadl určitý díl pozůstalosti. Avšak, jak jsem uvedl, 

nic nebránilo manželům upravit si pravidla vzájemného dědění dědickou smlouvou.

 Všeobecný občanský zákoník umožňoval zůstaviteli zřídit odkazy. Odkazovník 

nebyl dědicem. Měl obligační nárok vůči dědici, aby mu vydal zůstavitelem určené 

věci. Jednalo se tedy o singulární sukcesi.       

 Právo na povinný díl měli nepominutelní dědicové. Jednalo se o osoby, kterým 

zůstavitel byl ze zákona povinen zanechat určitou část svého majetku. Dle ABGB 

těmito osobami byly zůstavitelovy potomci (děti, vnuci, pravnuci, tedy descendenti), a 

nebylo-li jich, byly nepominutelnými dědici zůstavitelovy ascendenti (rodiče, 

prarodiče). Platila zásada, zůstavitelovi bližší předek nebo potomek vylučoval z práva 

na povinný díl předka, resp. potomka vzdálenějšího. Právo na povinný díl mělo 

obligační charakter a povinnost uhradit jej měli dědicové a odkazovníci poměrně dle 

velikosti svých podílů na pozůstalosti. Výše povinného dílu činila u potomků polovinu 

toho, co jim náleželo dle zákonné dědické posloupnosti. U rodičů (resp. prarodičů) 

činila výše povinného dílu třetinu hodnoty zákonného podílu.     

 Nebylo-li z nejrůznějších důvodů žádného dědice ani odkazovníka, který by 

nabyl pozůstalost, připadla pozůstalost státu jako odúmrť. 

3.4 Střední občanský zákoník z roku 1950 

Tento občanský zákoník (zákon č. 141/1950 Sb.) platil na našem území v období 

od 1. ledna 1951 do 31. března 1964. Byl vytvořen v období tzv. právnické dvouletky 

podle sovětského vzoru. Mnoho institutů dědického práva z právního řádu vymazal, 

zbylé silně zjednodušil. Od tohoto zjednodušení právní úpravy si sliboval zpřístupnění 

práva širším vrstvám, opak byl však pravdou.     

 Hlavní změnou oproti ABGB bylo, že dědictví se nabývalo okamžikem smrti 

zůstavitele. Byl tedy zrušen institut „ležící“ pozůstalosti. Dědické tituly byly pouze dva, 

byla zrušena dědická smlouva a darování na případ smrti Dědění ze zákona bylo 

preferováno před děděním ze závěti. Vícero způsoby byla omezena pořizovací volnost 

zůstavitele. Jedním z těchto omezení bylo zrušení podmínek v závěti. Nebyly připuštěny 

společné závěti manželů, ani úlevy při pořizování závětí (privilegované testamenty). 

 Dále došlo k vyráznému omezení odkazů, které byly dle názoru zákonodárců 

nespravedlivé v tom, že odkazovník nenesl odpovědnost za zůstavitelovy dluhy. 
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Změnilo se postavení odkazovníka, když v určitých případech odpovídal za závazky 

zůstavitele. Přiměřeně se na něho také vztahovala ustanovení týkající se dědice. 

Nepřipouštělo se odkázat nemovitosti, práva a pohledávky.     

 V zákonné dědické posloupnosti byl počet dědických skupin redukován na 

pouhé dvě. V první dědické skupině dědil zůstavitelův manžel a děti. Ve druhé dědické 

skupině figuroval manžel, zůstavitelovi rodiče a „spolužijící” osoby. Posledně 

jmenovaná skupina osob byla tímto zákonem nově zavedena do právního řádu. 

„Spolužijící“ osoba byla definována stejně, jako je tomu dnes v § 474 odst. 1 

občanského zákoníku.        

 „Zákonodárce, byť převzal některé dřívější instituty dědického práva prostě 

proto, že se bez nich neobejde žádná společnost a právní řád (přijetí, odmítnutí dědictví, 

úprava závětí, dědických skupin, odpovědnost za závazky, odkazy, pravidla projednání 

dědictví apod.), podstatně je zjednodušil, spoléhaje zřejmě na to, že přetrvávající právní 

vědomí si vyloží jednotlivé instituty s použitím dosavadní praxe, bez toho, aby stanovil 

složitá vykládací pravidla či podrobnější úpravu jednotlivých institutů, jak ji obsahoval 

obecný zákoník občanský.“
15

 

4. Dědické tituly v platném občanském zákoníku (zákon č. 

40/1964 Sb.) 
Současný občasný zákoník zná pouze dva dědické tituly. Nabýt dědictví lze ze 

závěti nebo ze zákona. Je možné také dědit na základě obou těchto titulů (tzv. 

kumulace).  

4.1 Dědění ze závěti 

Závěť (též testament, poslední vůle, kšaft) je jednostranný právní úkon fyzické 

osoby, kterou tato osoba pořizuje o svém majetku pro případ smrti. Závěť určí, kdo se 

má stát zůstavitelovým dědicem, tzn. na koho přejdou práva a závazky po zemřelé 

osobě.  I když systematicky je na prvním místě v zákoně uvedeno dědění ze zákona, má 

dědění ze závěti vyšší právní sílu. Sepsáním závěti zůstavitel vyloučí účinky dědění ze 

zákona a stanoví vlastní pravidla pro dědění, které budou podle něho lépe reflektovat 

vzájemné vztahy s lidmi v jeho okolí. Zůstavitel může využít své testovací volnosti a 

                                                 

15
 BÍLEK, P., ŠEŠINA, M. Dědické právo v předpisech let 1925 – 2001. Zákony s poznámkami. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, str. 106. 



14 

 

k dědění povolat jak osobu fyzickou, tak i osobu právnickou. Může změnit podíly, které 

připadnou dědicům ze závěti. Může dědicem stanovit i jiné osoby, než které mu nabízí 

zákon. Stejně tak může zřídit závětí nadaci.       

 Při pořízení závěti je rozhodujícím prvkem vůle pořizovatele závěti. On dá 

závěti vzniknout (nepřipouští se zastoupení) a určí její obsah, tedy kdo bude dědicem a 

jak budou rozděleny majetkové hodnoty mezi uvedené dědice. Stejně tak může svou 

vůlí závěť zničit nebo kdykoli pozměnit. Jelikož se jedná o jednostranný právní úkon, 

není zde nikdo, kdo by mu v tom měl bránit. Z výše uvedených důvodu není pořizovatel 

závěti za svého života omezen v nakládání s majetkem uvedeným v závěti. Postupem 

uvedeným v závěti se tedy po smrti zůstavitele rozdělí jen ten majetek, který vlastnil 

zůstavitel v době své smrti. „Povolá-li však zůstavitel někoho za dědice peněžní částky, 

která není v zanechaném majetku, je ustanovení závěti platné; ostatní dědici, kterým 

připadly jiné hodnoty, jsou povinni uvedenému dědici uhradit peněžní částku, kterou má 

podle závěti dostat.“
16

         

 „Pořízení na případ smrti předpokládá projev vůle za života zůstavitele, který 

sice musí splňovat předpoklady platnosti z doby svého vzniku, jenže po obsahové 

stránce se jeho účinnost bude poměřovat stavem věcí v době uvedené události. Právo 

nakládat s majetkem tak přesahuje meze lidské existence.“
17

   

 Jelikož závěť bude interpretována a aplikována až po smrti zůstavitele, může se 

stát, že vzniknou pochybnosti o pravosti závěti či o skutečné vůli zůstavitele. Z tohoto 

důvodu jsou na formální i obsahové náležitosti závěti kladeny zpřísněné požadavky. Ty 

jsou a musí být svou povahou normami kogentními. Jejich nedodržení tak způsobuje 

absolutní neplatnost závěti.        

 Zřídit závěť může jen osoba plně způsobilá k právním úkonům. Tedy ta, jež 

dosáhla věku osmnácti let (příp. 16 let dle ustanovení § 8 odst. 2 občanského zákoníku) 

a nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo v ní nebyla omezena. Je tomu 

tak proto, že závěť je důležitým právním úkonem v životě člověka a jako taková musí 

být promyšlena do všech důsledků, které mohou následně nastat. Proto je překážkou 

sepsání závěti i krátkodobá duševní porucha, pod jejímž vlivem pořizovatel závěti není 

                                                 

16
 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., ELIÁŠ, K. Občanský zákoník. 

Komentář. 10. vydání. C. H. Beck, Praha 2006, str 690. 
17

 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011, s. 59. 
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schopen pochopit smysl, význam a účel závěti. Zákon připouští možnost pořídit závětí i 

nezletilci staršímu patnácti let, avšak jen za předpokladu, že závěť bude sepsána formou 

notářského zápisu. Důvody pro tuto právní úpravu jsou stejné s výše uvedenými, tzn. 

zajištění vážnosti a promyšlenosti takovéhoto právního úkonu. Jako garant, který má 

dané požadavky zajistit, zde vystupuje notář. „Platnost závěti, pokud jde o způsobilost 

zůstavitele k jejímu pořízení, se posuzuje k době, kdy byla pořízena; následná ztráta 

způsobilosti zůstavitele k právním úkonům již na platnost závěti nemá vliv. Naopak 

nedostatek způsobilosti zůstavitele k právním úkonům v době pořízení závěti se nezhojí 

tím, že zůstavitel se následně způsobilým k právním úkonům stane.“
18

   

 Co se týče forem závětí, rozlišujeme tři. Závěť vlastnoruční (holografní), závěť 

sepsanou jinak než vlastní rukou (allografní) a závěť ve formě notářského zápisu. 

4.1.1 Vlastnoruční závěť 

Vlastnoruční závěť neboli též závěť holografní (z latinského holos – celý a grafo 

– psát) musí být celá sepsána a podepsána vlastní rukou pořizovatele. Obligatorní 

náležitostí holografu je vedle podpisu pořizovatele i vlastnoruční uvedení data, v němž 

byla závěť podepsána. Podpis musí být uveden na konci textu závěti. Jakýkoli text 

uvedený za podpisem nemá právních účinků. Podpis by měl obsahovat jméno a příjmení 

pořizovatele. Postačí však jen příjmení, pokud není pochyb o totožnosti podepsané 

osoby. Podpis na rozdíl od textu závěti nemusí být čitelný, musí však identifikovat 

pořizovatele závěti (např. porovnáním s jeho dalšími podpisy na jiných listinách). Za 

podpis se považuje i užití pseudonymu, pokud ho pořizovatel běžně v životě používá a 

pokud je pod ním ve společnosti znám.     

 Podmínka vlastnoručnosti závěti je nasnadě. Psací písmo je specifický, 

originální projev pořizovatele, které je značně obtížné napodobit, a to je zárukou toho, 

že autorem závěti je opravdu ten, kdo jím má být. V případě sporu o pravost závěti, lze 

dojít písmoznaleckou expertízou k určení pisatele s vysokou pravděpodobností, jelikož 

předmětem zkoumání bude celý text závěti a nikoli jen podpis (např. na allografní 

závěti, nebo na obchodních smlouvách, smlouvách o převodu majetku atd.).  

                                                 

18
 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., ELIÁŠ, K. Občanský zákoník. 

Komentář. 10. vydání. C. H. Beck, Praha 2006, str. 691. 



16 

 

 Za datum podepsání závětí nelze dle judikatury
19

 považovat datum uvedené 

notářem při ověřování podpisu závěti, i kdyby v ten samý den pořizovatel závěť přímo 

před notářem podepsal. Je tomu tak proto, že ověření pravosti podpisu je samostatná 

listina, a tak nemůže chybějící datum na jiné listině (na závěti) nahradit nebo opravit.  

 Holografní závěť mohou napsat i osoby tělesně postižené, které k písemnému 

projevu běžně používají nohy nebo ústa. Je zde rozpor se zákonným požadavkem 

„vlastnoručnosti“ závěti, avšak výkladem ho lze překonat. Písemný projev takového 

člověka lze považovat za rovnocenný s rukopisem zdravé osoby, pokud takový způsob 

psaní má své charakteristické znaky pro daného pořizovatele. Stejně se k danému 

problému vyjadřuje i judikatura.
20

       

 „Vzhledem k tomu, že pro pozdější posouzení pravosti holografní závěti jsou 

určující charakteristické znaky rukopisu pořizovatele závěti, není na místě připustit, aby 

zůstaviteli byla při pořízení závěti poskytována pomoc jakýmkoli způsobem ovlivňující 

právě charakteristické znaky jeho rukopisu. Jakékoli „vedení“ zůstavitelovy ruky 

(„dominantní“ či „nedominantní“) při psaní holografní závěti je skutečností 

způsobující neplatnost dané závěti.“
21

       

 Podle judikatury je závěť vlastnoručně sepsána i v případě, že byla sepsána 

druhou rukou pořizovatele, než kterou obvykle píše tzn., že pravák by napsal závěť 

levou rukou.
22

 Závěť je možno napsat i v cizím jazyce. Závěť nemusí být napsána jen na 

listu papíru. Praxe zná kuriózní případy, kdy se závěť objevila na zárubni dveří, na zdi, 

na malířském plátně či na papírovém ubrousku. Závěť však musí být v každém případě 

čitelná, jinak by byla neplatná pro nesrozumitelnost.
23

     

 Je žádoucí, aby vlastnoruční závěť tvořila jeden souvislý a logicky uspořádaný 

celek. Jen tak lze předpokládat, že se skutečně jedná o dokument sepsaný vlastní rukou 

pořizovatele závěti. Jakékoli vpisky do textu nebo jeho opravy vzbuzují podezření, že se 

jedná o zásah jiné osoby, který by závěť zneplatnil.    

 Výhodou holografní závětí je její snadné pořízení. Stačí mít tužku, papír a pár 

minut času. Obsahem závěti může být i jediná věta, ve které bude obsaženo určení 

                                                 

19
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1190/2004 ze dne 27. 4. 2005 

20
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1744/2007 ze dne 3. 4. 2008 

21
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1744/2007 ze dne 3. 4. 2008 

22
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1975/2001 ze dne 19. 12. 2001 

23
 § 37 odst. 1 občanského zákoníku 
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dědice a majetku, který mu má připadnout. Závěť je možno kdykoli změnit sepsáním 

novější závěti, vedle které ta starší nemůže obstát. Proto je tak důležité, aby závěť byla 

datována. Zároveň je možno ji jednoduše zničit roztrháním, přeškrtáním, spálením 

apod. Značnou nevýhodou soukromě pořízených závětí je možnost, že se po smrti 

zůstavitele nenajde a dědictví tedy nebude podle ní rozděleno. Jelikož je závěť 

dokument neveřejný, může se stát, že nikdo z dědiců nebude vědět o existenci závěti, 

resp. o tom, kde je uložena. 

4.1.2 Závěť sepsaná jinak než vlastní rukou 

Závěť sepsaná jinak než vlastní rukou neboli též závěť allografní je sepsaná 

osobou odlišnou od zůstavitele, nebo ji může napsat zůstavitel jakýmkoliv jiným 

způsobem než vlastní rukou, např. na počítači, na psacím stroji. Podmínkou platnosti 

allografní závěti je vlastnoruční podpis zůstavitele.      

 Další podmínkou je účast dvou současně přítomných svědků, kteří potvrdí, že se 

skutečně jedná o zůstavitelovu závěť. Tito svědci se po prohlášení zůstavitele, že jím 

předložená listina obsahuje jeho poslední vůli, musí na závěť také podepsat. Prohlášení 

zůstavitele uvedené v předcházející větě může být písemné, ústní, případně provedené 

mlčky nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl projevit (např. 

pokývnutím hlavy). Tím je sledováno, aby svědci vůbec měli možnost se ujistit, zda se 

jedná o skutečnou vůli zůstavitele, svobodně a vážně projevenou. Zákon nevyžaduje, 

aby svědci znali samotný obsah závěti.     

 Význam osoby svědka u allografní závěti je totožný s jeho úkolem. Svědek má 

dokázat, že závěť skutečně obsahuje zůstavitelovu poslední vůli. Je určitým zajišťujícím 

prvkem proti možnému padělání závěti.      

 Svědky si volí sám zůstavitel. Vybírá tak osoby, které sám považuje za 

důvěryhodné. Svědky nemohou dle § 476e občanského zákoníku být osoby, jež se mají 

dle závěti stát dědici, osoby nevidomé, neslyšící, němé a ty, které neznají jazyk, který je 

v této souvislosti používán. Ustanovení § 476f občanského zákoníku uvádí, že svědkem 

nemůže být vedle zmiňovaného závětního dědice, ani zákonný dědic, ani osoby těmto 

osobám blízké. Aby osoba mohla působit jako svědek, musí být plně způsobilá 

k právním úkonům.        

 Allografní závěť zná české právo od 1. ledna 1992 novelou občanského 

zákoníku provedenou zákonem č. 509/1991 Sb. 
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4.1.3 Závěť ve formě notářského zápisu 

Tato forma závěti je pro zůstavitele považována za nejvhodnější. Důvodů je 

hned několik. Zůstavitel bude notářem, tedy osobou práva znalou, před sepsáním závěti 

poučen o svých možnostech, jak naložit s majetkem pro případ smrti. Dále, že jeho 

závěť bude veřejnou listinou a bude uložena v Centrální evidenci závětí.
24

 Zůstavitel má 

tak jistotu, že po jeho smrti bude postupováno dle závěti. Pokud vzniknou spory o 

platnost závěti, bude ležet důkazní břemeno na tom, kdo tvrdí neplatnost. Jelikož je 

notář spolu se svými zaměstnanci vázán mlčenlivostí ohledně obsahu závěti, může se 

zůstavitel spolehnout, pokud tomu bude tak chtít, že se nikdo předčasně nedozví, jaká je 

jeho poslední vůle. Jen touto formou mohou pořídit o svém majetku nezletilci starší 

patnácti let a jen závětí pořízenou ve formě notářského zápisu může být zřízena nadace. 

4.2 Dědění ze zákona 

Jelikož současný občanský zákoník zná pouze dva dědické tituly, a to zákon a 

závěť, uplatní se dědění ze zákona v případě, kdy zůstavitel nezanechá závěť, nebo 

žádný ze závětních dědiců dědictví nenabude. Pokud závěť pokrývá jen část 

zůstavitelova majetku, na zbylou část se použije dědění ze zákona. Dědění ze zákona 

má tedy subsidiární platnost vůči dědění ze závěti, použije se podpůrně. Dědění ze 

zákona se uplatní i v případě, kdy dědic ze závěti dědictví odmítne. Uvolněný dědický 

podíl se tak nerozdělí mezi závětní dědice, ale mezi dědice zákonné.  

 Současný občanský zákoník rozděluje dědice do čtyř dědických skupin. 

Dědicem ze zákona se může stát manžel nebo partner zůstavitele, příbuzní v linii přímé 

(děti a vnuci jako descendenti a rodiče a prarodiče jako ascendenti), příbuzní v pobočné 

linii (sourozenci, strýcové a tety, bratranci a sestřenice,…) a osoby, které žily se 

zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a 

z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na 

zůstavitele (= osoby „spolužijící“). Základem systému zákonné (intestátní) dědické 

posloupnosti jsou příbuzenské nebo obdobné vztahy mezi zůstavitelem a dědici. 

„Klasické třídění pokrevních (popř. osvojených) příbuzných do jednotlivých skupin 

odpovídá systému parentel. Parentela je tvořena úhrnem osob pocházejících od 

                                                 

24
 Centrální evidence závětí je vedena Notářskou komorou ČR.  
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společného předka, např. děti, vnuci, pravnuci zůstavitele.“ 
25

 Mimo parentelní systém 

stojí jako dědicové manžel zůstavitele a osoba „spolužijící“, kteří odvozují svá dědická 

práva nikoli z pokrevního příbuzenství, ale z blízkého vztahu se zůstavitelem. V dědění 

zákon upřednostňuje potomky (descendenty) před předky (ascendenty). Logika této 

zásady je spatřována v tom, že majetek, jenž je předmětem dědictví, přechází z generace 

na generaci. Jen tak dokáže hmotně zajistit budoucnost dětí, které zabezpečí opět své 

děti. Pokud takto nastavený systém bude dlouhodobě zachován, bude tím zajištěna jeho 

funkčnost. Jelikož je systém zákonné dědické posloupnosti založen na určitých 

mezilidských vztazích, nelze uvažovat nad tím, aby se dědicem ze zákona stala 

právnická osoba. Toho je možné docílit jen jejím uvedením v závěti. To samé platí, 

pokud by zůstavitel chtěl zanechat majetek státu.   

4.2.1 První dědická skupina 

Do první dědické skupiny jsou zahrnuti nejbližší členové rodiny zůstavitele. 

Manžel nebo partner (na základě registrovaného partnerství) a zůstavitelovy děti. Jedná 

se o tzv. vnitřní rodinu.           

 Nejběžněji zastoupenou sociální jednotkou v naší republice je rodina s jedním 

nebo dvěma dětmi, kdy rodiče jsou sezdáni. Pokud tedy jeden z rodičů zemře, jako jeho 

zákonní dědicové nastupují členové nejbližší rodiny. Tak dochází k finančnímu 

zabezpečení vdovy nebo vdovce, jelikož příjem zesnulé osoby odpadl. Zároveň dochází 

k transferu majetku od zesnulého rodiče k pozůstalým dětem, tedy k přesunu majetku 

z generace na generaci. Zde lze najít těžiště dědického práva. Majetek naakumulovaný 

starší generaci přechází na potomstvo jako vklad k rozvoji jejich života a hmotnému 

zabezpečení dalších generací. Díky zvyšování průměrného věku dožití se bude jednat 

spíše o transfer majetku přes dvě generace, tedy z prarodičů na vnoučata 

(prostřednictvím jejich rodičů), nikoli přímo z rodičů na děti, jako tomu bylo dříve 

v historii, kdy se lidé nedožívali tak vysokého věku.     

 Dědění ze zákona více naplňuje princip právní jistoty. Manžel/ka a děti zesnulé 

osoby se mohou spolehnout na to, že budou dědici, pokud zůstavitel nesepíše závěť, 

avšak i zde je na potomky pamatováno institutem neopominutelných dědiců. Zároveň 

                                                 

25
 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Praha: ASPI, 2007, 

s. 311. 
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osoba, která po své smrti přenechá sukcesi svého majetku zákonné dědické 

posloupnosti, musí vědět a být si jistá tím, kdo se stane jejím dědicem. Jen tak bude 

zachovaná motivace takového člověka po celý jeho život, aby vytvářel, akumuloval a 

udržoval svůj majetek. Jelikož pořizování závětí u nás není příliš hojné, je dědění ze 

zákona nejčastěji užívaným dědickým titulem. Z toho lze dovozovat, že lidé jsou 

ochotni spolehnout se na zákonem stanovený systém postupně nastupujících dědiců a 

jsou s ním spokojeni.           

 Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným 

způsobem.
26

 Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví 

vzniklé způsobem stanoveným zákonem.
27

 Právo partnera dědit bylo přidáno do 

občanského zákoníku zákonem č. 115/2006 Sb. s účinností od 1.7.2006.   

 Při interpretaci tohoto ustanovení se postavení manžela (partnera) posuzuje čistě 

formálně. Rozhodující je, zda manželství (registrované partnerství) v době smrti 

zůstavitele trvalo či nikoli. Pozůstalý manžel (partner) bude dědit, i když spolu manželé 

(partneři) již fakticky nežili. Naopak druh nebo družka dědický nárok ze zákona v první 

dědické skupině nemají.         

 Dále je třeba se zmínit o majetkových nárocích, které manželovi (event. dalším 

členům rodiny) vzniknou po zůstaviteli, avšak nemají přímou spojitost s děděním.  

Jedná se o vypořádání společného jmění manželů po smrti jednoho z nich a přechod 

platových nebo mzdových práv ze zůstavitele na jeho manžela, děti a rodiče.   

 Společné jmění manželů vzniká ze zákona uzavřením manželství. Jelikož smrtí 

jednoho z manželů manželství zanikne, zanikne spolu s ním i společné jmění manželů a 

je nutné ho vypořádat. Dle § 175l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, soud na 

základě zásad uvedených v občanském zákoníku (jakým způsobem každý z manželů 

pečoval o rodinu, jak se zasloužil o získání společného majetku, jak obstarával 

společnou domácnost), rozhodne o tom, které majetkové hodnoty připadnou 

pozůstalému manželovi a které se stanou součástí dědictví.   

 Zákoník práce zaručuje přechod mzdových a platových práv zůstavitele, v tomto 

případě jako zemřelého zaměstnance, na nejbližší členy rodiny. Tyto práva, až do výše 

trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, přecházejí postupně na manžela, děti a 
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rodiče za předpokladu, že žili se zůstavitelem v době jeho smrti ve společné 

domácnosti. Teprve, není-li těchto osob, spadají zmiňovaná práva do dědictví. 

 V první dědické skupině dědí děti zůstavitele. Nerozhodné je také, zda jde o dítě 

manželské nebo mimomanželské. Rozdíl se nečiní ani mezi dětmi „vlastními“ a 

osvojenými, jelikož osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, 

jaký je mezi rodiči a dětmi. „Dětmi ve smyslu § 473 odst. 1 jsou děti zůstavitele, nikoli 

děti manžela, popř. partnera zůstavitele (nevlastní děti), i když žily ve společné 

domácnosti se zůstavitelem.“ 
28

 „Dědicem v této skupině je rovněž dítě, v době života 

zůstavitele již počaté, které porodí manželka zůstavitele do 300. dne po zániku 

manželství – nasciturus – za předpokladu, že se narodí živé.“
29

   

 Kdo je zůstavitelovým dítětem, určuje rodinné právo. Zatímco u matky, dle 

zásady „Matkou dítěte je žena, která dítě porodila.“ („Mater semper certa est, pater 

semper incertus est.“), k výjimečným situacím nedochází, určení otcovství a následné 

stanovení dědice je již složitější. Uplatní se zde tři domněnky otcovství stanovené 

zákonem o rodině. Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého 

dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce 

manžel matky.
30

 Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno 

souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.
31

  

Nedošlo-li k určení otcovství popsaným způsobem, může dítě, matka i muž, který o 

sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.
32

  Může tedy nastat situace, 

kdy po zůstaviteli bude dědit jeho potomek, kterého zůstavitel celý život nepoznal, nebo 

o něm dokonce ani nevěděl. Tím je narušena zásada, že dědí osoby, které byly 

zůstaviteli blízcí a s kterými sdílel svůj život.    

 Dědicové vyjmenovaní v první dědické skupině dědí stejným dílem. Manžel 

(partner) a zůstavitelovy děti jsou si tedy rovni a nikdo z nich není zvýhodněn. Jestliže 

některý z dědiců dědictví nenabude, přirůstá jeho podíl k podílům ostatních dědiců 

(akrescence). Je však nemožné, aby celé dědictví v této dědické skupině nabyl jen 
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manžel. Při absenci potomků budou k dědictví povoláni dědicové z dalších dědických 

skupin.           

 V případě, že nedědí některý ze zůstavitelových potomků, nastupují na jeho 

pozici jeho děti, které dědí toliko, co by dědil jejich rodič. Jedná se o právo 

reprezentace. Děti se dělí o tento díl rovným dílem. V případě, že nedědí ani děti, zákon 

připouští, aby dědily děti těchto dětí. Takto mohou postupně nastupovat na místo svých 

předků další generace, i když v praxi už si lze takovou situaci stěží představit. 

4.2.2 Druhá dědická skupina 

Nemá-li zůstavitel potomky (resp. potomka má, ale ten nedědí – odmítl dědictví, 

je nezpůsobilý dědit, je neznámého pobytu, nedožil se zůstavitelovy smrti), budou 

v zákonné dědické posloupnosti dědit osoby uvedené ve druhé dědické skupině. Zde je 

zvýhodněn manžel (partner) zůstavitele tak, že dědí minimálně jednu polovinu dědictví. 

Mezi zbylé „nezvýhodněné“ dědice, které dědí již stejným dílem, patří zůstavitelovy 

rodiče a tzv. osoby spolužijící. Uvolněný podíl po osobě z této skupiny přirůstá ostatním 

„nezvýhodněným“ dědicům, nikoli manželovi zůstavitele.
33

    

 Pokud je manžel jediným dědicem v této skupině, je možné (na rozdíl od první 

dědické skupiny), aby celé dědictví nabyl sám. Stejně tak může celé dědictví připadnout 

jednomu z rodičů zůstavitele. Jediným, komu nemůže připadnout celé dědictví v této 

dědické skupině je tedy osoba spolužijící, jelikož figuruje i ve třetí dědické skupině.
34

 Každý z rodičů je brán jako samostatný dědic, není tedy na ně pohlíženo jako na 

jeden subjekt. Když zůstavitele přežili oba jeho rodiče, každý z nich je dědicem. 

V případě osvojení jsou za rodiče adoptované osoby považováni a budou dědit jen 

osvojitelé, jelikož adopcí původní příbuzenský vztah mezi biologickými rodiči a dítětem 

zanikl. Ve druhé dědické skupině se u rodičů neuplatní reprezentační právo, kdy by při 

nenabytí dědictví dědily jejich děti (tedy sourozenci zůstavitele), jelikož jsou zařazeny 

až do třetí dědické skupiny.         

 Osoba spolužijící je definována § 475 jako ten, kdo žil se zůstavitelem nejméně 

po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a který z toho důvodu 
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pečoval o společnou domácnost nebo byl odkázán výživou na zůstavitele. Zde je nutno 

vyložit více pojmů, abychom zjistili, kdo bude odpovídat této definici a získá právo 

dědit. Minimálně jeden rok žití ve společné domácnosti se zůstavitelem musí být 

trvalého charakteru. Příležitostné, přechodné bydlení ve společné domácnosti, časté 

především u mladých lidí jako přechod od bydlení s rodiči k vlastnímu bydlení, tuto 

trvalost nevykazuje. Za osobu spolužijící nelze také považovat spolubydlícího, který 

sdílel se zůstavitelem domácnost z důvodu rozdělení nákladů a oboustranné 

ekonomické výhodnosti. Rozhodující je tedy podmínka péče o společnou domácnost, 

která není vedena jen pro vlastní zájem, ale i ve prospěch zůstavitele. Projevuje se zde 

jakási sounáležitost se společnou domácností, v níž osoby žijí. Druhým určujícím 

hlediskem je odkázání výživou na zůstavitele. Zde je na prospěch z dědění taková osoba 

přímo životně závislá. Pokud byla daná osoba za života zůstavitele na zůstaviteli 

finančně závislá a on zemřel, je obdržený dědický podíl určitou kompenzací za ztrátu 

živitele. Pojem společné domácnosti ve smyslu citovaného ustanovení je nutno vykládat 

tak, že zpravidla předpokládá společné bydlení. Doba jednoho roku se počítá zpětně ode 

dne úmrtí zůstavitele. (R 12/1968) Zajímavým poznatkem z judikatury je také 

následující situace. „Skutečnost, že výkon některých prací spojených s udržováním 

domácnosti byl odměňován jako poskytování pečovatelské služby, nemusí sama od sebe 

u osoby, která tuto odměnu pobírala, vylučovat vznik jejího dědického nároku ve smyslu 

ustanovení o osobě spolužijící.“ (R 41/1986)     

 V případě sporu o to, zda danou osobu lze subsumovat pod danou definici, aby jí 

vznikl dědický nárok, je nutno postupovat podle § 175k OSŘ, tzn. bude se jednat o 

skutkový spor, který je nutno vést zvláštním odděleným soudním jednáním.  

 Zákonodárce chtěl konstrukcí spolužijící osoby reflektovat mezilidské vztahy, 

které se často ve společnosti vyskytují. Jedná se především v současné době o čím dál 

častější soužití osob nesezdaných (druh a družka), tzv. kohabitace. „Občanský zákoník 

pojmy druh a družka nezná. Faktické soužití se skrývá za pojmy jako domácnost, osoba 

blízká a osoba spolužijící. Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a 

společně uhrazují náklady na své potřeby. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném, nebo obdobném se pokládají za 

osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 

důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Obdobným vztahem vztahu rodinnému je právě 
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poměr druha a družky.
35

          

 Pokud je dědic zároveň osobou spolužijící a rodičem, nebo sourozencem 

zůstavitele, nevzniká mu právo na dědění z obou těchto sociálních rolí. Bude mít nárok 

jen na jeden dědický podíl. Kdyby tomu tak nebylo, došlo by k jasnému zvýhodnění 

takového dědice vůči ostatním dědicům, což by bylo ve zřejmém rozporu se zásadou 

rovnosti dědiců. Naopak pokud potencionální dědic spadá jak do kategorie osoby 

spolužijící, tak do osob uvedených ve třetí a čtvrté dědické skupině, je možné a pro něj 

zároveň výhodnější dědit jako osoba spolužijící, protože přistoupí k dědictví již ve 

druhé dědické skupině, tedy dříve. 

4.2.3 Třetí dědická skupina 

Ve třetí dědické skupině při absenci manžela (partnera), potomků a rodičů 

zůstavitele, dědí (stejně jako ve druhé dědické skupině) osoby spolužijící a nově 

sourozenci zůstavitele; a to stejným dílem. Pojem osoby spolužijící byl rozebrán výše. 

U sourozenců nezáleží na tom, zda jsou polorodí či plnorodí. Což spočívá v tom, zda 

mají společné oba rodiče, nebo jen jednoho. Nerozhodné je taktéž, zda se jedná o 

sourozence narozené v manželství, nebo mimo něj.  Sourozenecký vztah může také 

vzniknout adopcí, jelikož ta po právní stránce zakládá vztah rovnocenný s pokrevním 

příbuzenstvím. Dvě (do té doby nespřízněné) osoby adoptované jedním osvojitelem se 

stanou sourozenci; stejně jako „vlastní“ potomek osvojitele bude sourozencem 

osvojeného. Sourozenci, ať už plnorodí nebo polorodí, jsou si jako dědici rovni také 

proto, že jsou zařazeni odděleně do třetí dědické skupiny, a nikoli do druhé dědické 

skupiny, kde by logicky dle parentelního systému přistupovali k dědictví na základě 

práva reprezentace v okamžiku, kdy by dědictví nenabyli jejich rodiče. Kdyby tomu tak 

bylo, dědil by plnorodý sourozenec více než polorodý. Jelikož plnorodý sourozenec by 

měl společné oba rodiče se zůstavitelem, nastupoval by teoreticky do uvolněných podílů 

obou rodičů.           

 V této dědické skupině se uplatní právo reprezentace v případě sourozenců. 

Pokud nenabude dědický podíl sourozenec zůstavitele, připadne ve stejném rozsahu 

jeho dětem (synovci a neteře zůstavitele). Na rozdíl od práva reprezentace v první 

dědické skupině je jimi nástupnictví ukončeno. Toto rozšíření třetí dědické skupiny o 
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descendenty sourozenců zůstavitele bylo vneseno do právního řádu rozsáhlou 

„porevoluční“ novelou občanského zákoníku, zákon č. 509/1991 Sb.    

 Pravidlo akrescence (přirůstání podílů) zde platí obdobně. Nebude-li tedy dědit 

osoba spolužijící, přirůstá její podíl k podílům ostatních dědiců. Nedědí-li však 

sourozenec zůstavitele, neuplatní se zde akrescence, ale právo reprezentace, na jehož 

základě bude dědit jeho potomek. 

4.2.4 Čtvrtá dědická skupina 

Celá čtvrtá dědická skupina je v historii občanského zákoníku mladší než ostatní 

dědické skupiny. Byla do něj přidaná až zákonem č. 509/1991 Sb. s účinností od 

1.1.1992. Došlo tím k rozšíření okruhu potencionálních zákonných dědiců.   

 Jestliže nepřipadá v úvahu jako dědic nikdo z předešlých dědických skupin, dědí 

ve čtvrté dědické skupině prarodiče zůstavitele. Pokud jsou všichni naživu, jedná se o 

čtyři osoby – rodiče zůstavitelova otce (babička a děda z otcovy strany) a rodiče 

zůstavitelovy matky (babička a děda z matčiny strany). Nedědí-li ani jeden z prarodičů, 

dědí jejich děti, tzn. tety a strýcové zůstavitele.      

 „Namísto parentelního systému s principem reprezentace, který se v čisté 

podobě uplatňuje jen v první dědické skupině, byl u čtvrté dědické skupiny zvolen 

systém graduální. Při tomto systému má přednost před ostatními (mladšími) ten, kdo je 

od zůstavitele vzdálen menším počtem zrození. Za tohoto stavu i jen jediný z 

prarodičovské čtveřice vyloučí z dědění kteréhokoli z potomků obou prarodičovských 

párů (strýce či tetu). Těm nebo kterémukoli z nich může připadnout dědictví teprve 

tehdy, nedědí-li nikdo z prarodičů. Protože se zde neuplatňuje systém reprezentace, 

neodvozuje se dědické právo strýce či tety od jejich předchůdce či od jejich předchůdců. 

Těmto osobám připadá dědictví rovným dílem stejně jako kterémukoli z prarodičů. 

Odmítl-li by dědictví některý z prarodičů, neuvolnil by se jeho podíl pro jeho potomka 

(potomky), ale vedlo by to ke zvětšení podílů ostatních prarodičů.“
36

  

 Je zde patrno silné zvýhodnění prarodičů zůstavitele, které mají bližší rodinné 

pouto k zůstaviteli. Zřejmá je také snaha zákonodárce ukončit řadu potencionálních 

dědiců prarodiči zůstavitele a další vzdálenější příbuzné (tety a strýce) připustit k dědění 
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jen v krajních případech.         

 V běžném životě lze uvažovat nad tím, že čtvrtá dědická skupina není příliš 

využívána pro nepravděpodobnost okolností, které by musely nastat. Zákonodárce se 

tak snažil vykrýt krajní výjimečné případy. Ostatně každá osoba uvedená v zákonné 

dědické posloupnosti, která se může stát dědicem, snižuje pravděpodobnost toho, že by 

jako dědic nenastoupil nikdo a dědictví by připadlo státu jako odúmrť.     

 Tím je zákonná dědická posloupnost uzavřena a nikdo jiný než uvedené osoby 

nemůže ze zákona dědit. Nedědí-li se ze závěti a nedědí-li ani žádný z dědiců ze zákona, 

připadá dědictví jako odúmrť státu. Stát nemá právo odúmrť odmítnout.   

 „Platná právní úprava se vyhýbá možnosti dědického nástupnictví tzv. smějících 

se dědiců, kterými se rozumí osoby, které pro svůj vzdálený vztah k zůstaviteli jeho smrt 

citově nevnímají a pro které by dědění bylo výlučně lukrativní 

záležitostí.“
37

Nejvzdálenějšími zákonnými dědici se může stát strýc nebo teta 

zůstavitele a ty za „smějící se dědice“ zcela jistě považovat nemůžeme.  

4.3 Dohoda mezi dědici 

Veškeré normy zákonné dědické posloupnosti i vůle zůstavitele obsažená v 

závěti však nebudou využity v případě, kdy podle ustanovení § 482 občanského 

zákoníku dojde k dohodě mezi dědici o vypořádání dědictví. Mezi nejobvyklejší patří 

tyto situace.            

 Mezi sourozenci (dětmi zůstavitele), které mají dle zákona dědit rovným dílem, 

mohou vzniknout rozpory, když se někdo z nich bude cítit tímto rovným dělením 

znevýhodněn.           

 Pokud zůstavitel pořídil o svém majetku závětí, je téměř jisté, že některý 

z dědiců se bude cítit ošizen a ublížen. Je možné, že zůstavitel se v době sepisování 

závěti rozhodoval na základě skutečností, které nebyly přesné nebo pravdivé. Již za jeho 

života mohli někteří dědici intrikovat vůči ostatním s vidinou svého většího prospěchu 

z dědictví.          

 Negativa toho, že občanský zákoník připouští takovou dohodu, spatřuji v 

možném vyvolání rozporů mezi dědici. Dědicové na sebe vyvíjejí silný psychologický 
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 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Praha: ASPI, 2007, 

s. 315. 
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tlak, aby se některý z nich vzdal svého dědického nároku nebo ho omezil. Pro soud je 

pak velice složité, ne-li nemožné, odhalit zda je dohoda v rozporu s dobrými mravy a co 

se za ní ve skutečnosti skrývá.        

 Je obtížné říci, jestli vůbec a jak by bylo možné těmto negativním důsledkům 

dědění předejít. Dědické právo, stejně jako rodinné právo, je specifické tím, že upravuje 

vztahy mezi členy rodiny, tedy mezi blízkými osobami. Tyto vztahy jsou založené na 

vzájemné důvěře. V případě rozhoření sporu uvnitř rodiny, může dojít k přetrhání těchto 

důležitých a často křehkých mezilidských vazeb, které mohou být obnovovány velice 

dlouho.           

 Můj návrh po prostudování právní úpravy dohody mezi dědici byl takovou 

dohodu zakázat. Vůle dědiců, která může být determinována mnoha různými faktory, tu 

vítězí nad vůli zůstavitele, což je v nepřípustném rozporu se zásadou šetření 

zůstavitelovy vůle, která je úhelným kamenem dědického práva.     

 Díky dohodě mezi dědici může být dědictví rozděleno jinak, než určí závěť nebo 

zákon. Lze tak dojít k závěru, že dohoda mezi dědici je de facto vedle zákona a závěti 

dalším dědickým titulem. Určuje dědice a jejich dědické podíly. Dokonce má vyšší 

právní sílu než zákon a závěť, když může rozdělit dědictví jinak než uvedené dědické 

tituly. 

5. Dědické tituly v novém občanském zákoníku (zákon č. 

89/2012 Sb.) 
V rozboru dědického práva, resp. dědických titulů v novém občanském zákoníku 

směřuji svou pozornost na zkoumání právních institutů, které jsou zcela nové nebo 

obnovené. Tam, kde nový občanský zákoník zachoval úpravu, jak byla, tzn. dle 

stávajícího občanského zákoníku, odkazuji ve své práci na kapitoly výše uvedené. 

 Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) (dále též NOZ) rekodifikuje celé 

soukromé právo. Takto obsáhlé legislativní dílo zasáhne do všech oblastí 

soukromoprávní úpravy, dědické právo nevyjímaje. Jelikož stávající občanský zákoník 

(zákon č. 40/1964 Sb.) je účinný téměř padesát let a prošel více než pěti desítkami 

novelizací, nový občanský zákoník pojal systematicky i obsahově dědické právo zcela 

jinak. Už ze samotného porovnání počtu paragrafů upravujících dědické právo (zákon č. 

40/1964 Sb. 41 paragrafů, zákon č. 89/2012 Sb. 245 paragrafů) je jasné, že nová právní 

úprava je mnohem podrobnější, a tím pádem i přesnější. Stejně tak zahraniční právní 
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úpravy věnují dědickému právu několikanásobně větší pozornost. Pro srovnání 

rakouský občanský zákoník (ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) upravuje 

dědické právo 293 paragrafy, německý občanský zákoník (BGB - Bürgerliches 

Gesetzbuch) 463 paragrafy, švýcarský občanský zákoník (ZGB - Zivilgesetzbuch) 183 

paragrafy a polský občanský zákoník (KC – Kodeks cywilny) 166 paragrafů
38

. I když 

jde jen o srovnání orientační, jelikož nelze přesně srovnávat rozsah jednotlivých 

ustanovení, je zřejmé, že záběry zahraničních právních úprav týkajících se dědického 

práva jsou širší.          

 Nový občanský zákoník je koncipován na současných právních trendech. 

Promítá v sobě moderní názory a přístupy na dědické právo. Naproti tomu současný 

občanský zákoník vznikl v době nesvobody a byl součástí totalitního práva. Obsah 

dědického práva byl po nástupu komunistů k moci postupně redukován až na minimum, 

jelikož stát neměl zájem na tom, aby docházelo k přechodu velkého objemu majetku 

mezi občany. Občanský zákoník tak degradoval svobodu a volnost zůstavitele naložit se 

svým majetkem dle jeho představ.        

 NOZ zavádí nové pojmy a zpřesňuje ty stávající. Nově je v zákoně definován 

pojem pozůstalost. Pozůstalost zahrnuje celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností 

vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu 

veřejné moci.
39

 Zde lze spatřovat rozšíření proti stávající úpravě spočívající v tom, že 

předmětem dědění jsou ve výše uvedeném případě i práva a povinnosti osobně vázané 

na zůstavitele. Do této kategorie nároků mohou spadat zůstavitelova práva na bolestné, 

na peněžní zadostiučinění apod. Pojem pozůstalosti je pak širší než pojem dědictví. 

Dědictví je majetek, který z pozůstalosti připadne dědici.
40

 Naopak pojmy zůstavitel a 

dědic mají širší význam, než by mohl někdo očekávat. U těchto pojmů k zásadním 

změnám nedochází, ale je vhodné je pro další rozbor zákonného textu uvést. Pojem 

zůstavitele v sobě zahrnuje, jak osobu, která zemřela a její práva a povinnosti budou 

předmětem dědění, tak osobu, která žije a dědění se předpokládá (např. pořizuje o svém 

majetku). Stejně tak pod pojem dědice může subsumovat dědice budoucího, který se jím 
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 ELIÁŠ, K. Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. In: An 

Notam. č. 5/2003. Praha: Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck, 2003, roč. 9, s. 97 – 98. 
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 § 1475 odst. 2 nového občanského zákoníku 
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teprve stane a dědice skutečného, který již dědictví nabyl. Přesný význam těchto šířeji 

vymezených pojmů nabude přesné podoby díky kontextu zákonného ustanovení. Zcela 

novým pojmem, který je nutno důsledně odlišovat od pojmu dědice, je odkazovník. 

Odkazovník je osoba, které připadne z dědictví jen konkrétně určená věc 

prostřednictvím odkazu. Na odkazovníka není pohlíženo jako na dědice, jak bude 

popsáno dále.           

 Mezi stěžejní nově uzákoněné právní instituty v dědickém právu patří např. 

dědická smlouva, odkazy, podmínky v závěti, kodicil, privilegované testamenty, 

zřeknutí se dědictví, svěřenské náhradnictví a mnoho dalších. Všechny tyto instituty 

budou dále podrobeny rozboru. Jelikož se jedná o právní instituty našemu právnímu 

řádu zcela neznámé a nové, popř. obnovené po delší době, lze očekávat, že jejich 

začlenění do života společnosti bude chtít svůj čas. Jak právníci, tak občané si budou 

muset určitý čas na nové prvky v dědickém právu zvykat. V souhrnu se však jedná o 

instituty, které rozšíří možnosti člověka svobodně pořídit o svém majetku pro případ 

smrti. Inspirační podněty pro tyto nově zavedené změny pocházejí jak z právní historie, 

tak ze zahraničních právních úprav.           

 Časová působnost nového občanského zákoníku v oblasti dědického práva je 

dána přechodným ustanovením § 3069. Jelikož rozhodujícím kritériem pro volbu 

právního předpisu je jeho účinnost ke dni smrti zůstavitele, nový občanský zákoník se 

užije pro případy, kdy zůstavitel zemře 1. ledna 2014 a později.    

 Nejdůležitější změnou v dědickém právu podle nového občanského zákoníku je 

uzákonění nového dědického titulu – dědické smlouvy. Dědit lze na základě dědické 

smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Možná je i kombinace více dědických titulů, pokud 

jeden z nich nevyčerpá celou pozůstalost (např. pokud závěť neobsáhne veškerý 

zůstavitelův majetek způsobilý k dědění, zbývající část přejde na dědice na základě 

zákona). Jednotlivé podrobnosti dědických titulů, jak jsou upraveny novým občanským 

zákoníkem, jsou uvedeny v následujících kapitolách. Nový občanský zákoník jasně 

uvádí právní sílu jednotlivých dědických titulů. Pořízení pro případ smrti (závěť a 

dědická smlouva) mají přednost před zákonem. To se promítá i do systematiky zákona, 

kdy úvodní ustanovení patří pořízením pro případ smrti. V preferenci dědických titulů, 

které ctí zůstavitelovou pořizovací volnost, lze objevit zásadu volnosti zůstavitele ve 

volbě dědice.           
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 NOZ závádí, našemu právnímu řádu v historii známé, odkazy. Odkaz není 

dědickým titulem, stejně tak odkazovník není dědicem. Odkazovník má obligační nárok 

na vydání věci (předmětu odkazu) vůči té osobě, kterou zůstavitel odkazem obtížil. 

Jelikož zde odkazovník nabývá jednotlivé právo, jedná se o singulární sukcesi. 

Odkazovník neodpovídá za dluhy zůstavitele a není právním nástupcem zůstavitele. 

Zůstavitel nemůže celou pozůstalost vyčerpat odkazy. Každému z dědiců musí zůstat 

z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená. Zatíží-li zůstavitel dědice více, 

má dědic právo na poměrné zkrácení odkazu. Parametry této normy pocházejí z tzv. 

falcidianské kvarty, známé již ve starověkém Římě.     

  Zcela novým právním institutem, který dosavadní právní úprava neznala, je 

zřeknutí se dědického práva. Zřeknutí se dědického práva spočívá v možnosti 

potencionálního dědice nepřijmout dědictví již za zůstavitelova života. V tom spočívá 

rozdíl od nynějšího odmítnutí dědictví, které přichází v úvahu jen po smrti zůstavitele. 

Co se týče formální stránky, dědického práva se lze zříci písemnou smlouvou se 

zůstavitelem ve formě veřejné listiny. Zřeknutí se dědictví bylo obsaženo 

v československém právu do roku 1964.
41

 Nový občanský zákoník se tak vrací k 

historicky známé právní úpravě. Účelem zřeknutí se dědictví je budoucí uspořádání 

majetkových vztahů mezi zůstavitelem a presumptivním dědicem. V praxi si lze 

představit situaci, kdy osoba využije institut zřeknutí se dědického práva z důvodu 

obdržení daru velké hodnoty od zůstavitele. Tím tato osoba projeví vůli vzdát se dalších 

případných nároků na zůstavitelův majetek. Vzájemný majetkový vztah mezi těmito 

osobami se stane jasným, čímž se může předejít konfliktům mezi osobou, která se 

zřekla dědictví a dědici. Není-li ujednáno jinak, působí zřeknutí i proti potomkům této 

osoby. Jelikož se lze zřeknout dědického práva i částečně, zákon stanoví následující. 

Zřekne-li se dědického práva nepominutelný dědic, zříká se tím i práva na povinný díl. 

Zřekne-li se však jen práva na povinný díl, nezříká se tím práva z dědické posloupnosti. 

Praktický význam mají tato ustanovení v případě, kdy zůstavitel chce pořídit závěť nebo 

dědickou smlouvu ve prospěch nepominutelného dědice. Prvně nebudou zatíženi 

zákonní dědicové vyplacením povinného dílu tomuto dědici ze závěti a za druhé bude 

takový dědic chráněn v případě, kdy ono pořízení pro případ smrti nevznikne; pak bude 
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dědit jako zákonný dědic, protože se zřekl jen práva na povinný díl. Dědického práva se 

lze zříci i ve prospěch určité osoby. Zřeknutí bude platné jen v případě, že se tato osoba 

skutečně stane dědicem.        

 Pro úplnost je třeba uvést instituty, které se zřeknutím se dědického práva 

souvisejí. Odmítnutí dědictví je možné po smrti zůstavitele. Odmítnout dědictví může 

každý dědic, vyjma toho, kterému to neumožňuje dědická smlouva se zůstavitelem. 

Nepominutelný dědic může dědictví odmítnout a zároveň si ponechat povinný díl. 

Odmítnutím dědictví osoba ztrácí právní postavení dědice a hledí se na ni, jakoby 

dědictví nikdy nenabyla. Co se týče formy takového právního úkonu, je nutné výslovné 

prohlášení vůči soudu. Lhůta činí jeden měsíc ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o 

jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Uplynutím lhůty právo 

odmítnout dědictví zaniká. Nepřipouští se odmítnutí dědictví podmíněné nebo částečné. 

Naproti tomu vzdání se dědictví spočívá v oprávnění dědice, který dědictví neodmítl, 

vzdát se dědictví před soudem ve prospěch druhého dědice. Nepominutelný dědic se tím 

vzdává také práva na povinný díl s účinností i pro své potomky. 

5.1 Pořízení pro případ smrti 

Pořízením pro případ smrti nový občanský zákoník rozumí závěť, dědickou 

smlouvu a dovětek. Dovětek však není dědickým titulem, jelikož neurčuje osobu 

dědice. Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit podmínku, doložit čas nebo 

uložit příkaz.
42

 V případě závěti a dědické smlouvy je ustanovení dědice jen v rukou 

zůstavitele. Zde se tedy naplno projeví zásada volnosti zůstavitele určit si své dědice. 

Pořizovací volnost zůstavitele je omezena jen právy nepominutelných dědiců. Nový 

občanský zákoník změní postavení nepominutelných dědiců. Nepominutelnými dědici 

se rozumí potomci zůstavitele (jeho děti, resp. vnuci), kteří mají právo na povinný díl z 

pozůstalosti ve výši alespoň tří čtvrtin zákonného podílu v případě nezletilého 

nepominutelného dědice a ve výši alespoň jedné čtvrtiny zákonného podílu v případě 

zletilého nepominutelného dědice. Toto snížení je důsledkem toho, že dle názoru 

zákonodárce původní výše byla přílišným zásahem do zůstavitelovy pořizovací 

volnosti. Pokud pořízení pro případ smrti zkracuje práva nepominutelných dědiců (a 

nedošlo-li ke zřeknutí se tohoto práva nebo k vydědění), mají nepominutelní dědici 
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nárok na vyplacení povinného dílu v penězích od osob, které nabyli něčeho z 

pozůstalosti, tzn. od osob, které se staly dědici nebo odkazovníky. Zde se budoucí 

úprava liší od té stávající v tom, že občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) tu část 

závěti, která odporuje právům neopominutelných dědiců, považuje za relativně 

neplatnou (§ 479). V případě uplatnění relativní neplatnosti (§ 40a), má neopominutelný 

dědic právo na podíl na dědictví tzn., že občanský zákoník chápal „povinný díl“ jako 

skutečnou majetkovou účast neopominutelného dědice na dědictví. Tak vznikala 

podílová spoluvlastnictví dědiců a neopominutelných dědiců, která mohla být a často 

také byla důvodem majetkových sporů, ať už ohledně vypořádání podílového 

spoluvlastnictví, nebo „jen“ ohledně správy takového majetku.    

 Dědicem může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba. Dědit může dokonce 

právnická osoba, ačkoliv ještě v době zůstavitelovy smrti neexistovala. Podmínkou však 

je, že musí vzniknout nejdéle do jednoho roku od smrti zůstavitele. Co se týče 

fyzických osob, dědí jen ty, které přežily zůstavitele. Zemře-li někdo současně se 

zůstavitelem (např. následkem dopravní nehody), nestává se dědicem.   

 Tyto dědické tituly mají přednost před děděním na základě zákonné 

posloupnosti, a proto jsou systematicky v novém občanském zákoníku uvedeny dříve. 

Pokud budeme porovnávat závěť a dědickou smlouvu, co se právní síly týče, nejen 

z důvodové zprávy tohoto zákoníku zjistíme, že dědická smlouva je nejsilnějším 

dědickým titulem. Přesto však je závěť v novém občanském zákoníku systematicky 

předřazena dědické smlouvě. Důvody proto jsou dva. Za prvé závěť je obecným 

institutem dědického práva, dědická smlouva je od ní odvozena. Úprava dědické 

smlouvy je tedy úpravou speciální. Za druhé se očekává, že závěť bude nadále 

nejpoužívanějším pořízením pro případ smrti a že dědická smlouva bude potřebovat čas, 

aby vešla v právní povědomí občanů a posléze byla častěji užívána. Na základě zásad 

srozumitelnosti zákonného textu (od obecné úpravy ke zvláštní) a praktických dopadů 

upravuje nový občanský zákoník nejprve závěť.       

 Další nóvum, a to velice zajímavé, je obsaženo v ustanovení § 1493 NOZ. 

Pořídí-li zůstavitel pro případ smrti (ve formě soukromé listiny) v době, kdy je v péči 

zdravotnického nebo sociálního zařízení, a povolá-li za dědice nebo odkazovníka osobu, 

která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, pak je takovéto povolání za 

dědice neplatné. Této právní normy se v případě neplatnosti závěti nebo dovětku 
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nepoužije, pokud mohl zůstavitel po ukončení péče takového zařízení, nebo i v jejím 

průběhu, bez obtíží pořídit závěť ve formě veřejné listiny. Pokud tak neučinil, má se za 

to, že jeho vůle obsažená v závěti pořízené ve výše uvedeném případě nebyla nikým a 

ničím ovlivněna. Ani v takovém případě, nemůže být zachována platnost dědické 

smlouvy, jelikož projev vůle zůstavitele v ní obsažený nelze jednostranně měnit. 

Účelem této normy je eliminovat možné projevy závislosti zůstavitele na jiných 

osobách v době, kdy je na sklonku svého života. Samozřejmě, že práce těchto zařízení 

je velice společensky prospěšná, avšak legitimně nemůže zakládat nárok na pozůstalost 

nebo její část. Tím by bylo popřeno hned několik zásad dědického práva, když 

zůstavitel má o svém majetku pořídit v klidu a po zralé úvaze. Toto ustanovení brání 

opaku řečeného, kdy zůstavitel je vděčný za relativně krátkodobou pomoc takovéhoto 

zařízení a chce se odvděčit, namísto toho, aby posoudil z dlouhodobého hlediska, kdo 

by měl mít legitimní nárok na jeho pozůstalost. Pokud je vůle zůstavitele zanechat 

majetek zmiňované osobě skutečně vážná a opravdová, nic mu nebrání v tom, aby tak 

učinil formou veřejné listiny, tzn. pořídil závěť ve formě notářského zápisu. Notář by 

měl v takovém případě zajistit, že vůle zůstavitele je promyšlená a uvážená a není tedy 

nepřípustně ovlivněna.            

 Nový občanský zákoník zcela odlišně upravuje možnost dohody mezi dědici. 

Tato problematika je zmiňována výše, když podle mého názoru takovou dohodou 

dochází k jasnému opovržení zůstavitelovou vůlí. NOZ v souladu se zásadami, na 

kterých je vystavěn, je stejného názoru, když nepřipouští dohodu mezi dědici o jiném 

rozdělení pozůstalosti, pokud zůstavitel pořídil pro případ smrti (závětí nebo dědickou 

smlouvou). Jelikož se jedná o dispozitivní normu, zůstavitelovi se ponechává možnost 

takovou dohodu v pořízení pro případ smrti připustit.  

5.1.1 Dědění ze závěti 

Nový občanský zákoník rozšiřuje zákonnou materii zaobírající se závětí. 

Bezpochyby je třeba, aby závěť jako nejužívanější pořízení pro případ smrti, byla 

upravena, co nejprecizněji, a aby při jejím užití v praxi vznikalo co nejméně problémů. 

Množství právních nejasností vznikajících z příliš strohé úpravy závěti v současném 

občanském zákoníku, muselo být vykládáno judikaturou. NOZ tyto poznatky 

z mnohaleté práce judikatury shrnuje a zakomponovává do zákonného textu.   

 NOZ klade důraz na co nejvěrnější výklad zůstavitelovy poslední vůle ve spojení 
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s tím, že zůstavitelova vůle musí být středobodem dědického práva a jako taková musí 

být zachována a ctěna. V § 1494 je přímo zakotveno výkladové pravidlo, podle kterého 

je třeba vyložit závěť tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. A dále, že 

slova použitá v závěti se vykládají podle jejich obvyklého významu, ledaže se prokáže, 

že si zůstavitel navykl spojovat s určitými výrazy zvláštní, sobě vlastní smysl. Toto 

výkladové pravidlo zjevně nepatří mezi standardní, avšak tím více potvrzuje již 

zmíněnou filozofii nového občanského zákoníku. Interpretovat závěť v daném případě 

může jen určitý okruh osob, které znaly zůstavitele. K interpretaci závěti mohou 

dopomoci další listiny, na které zůstavitel v závěti odkáže. Na takovou listinu se 

nekladou žádné požadavky, pokud má sloužit jen k objasnění zůstavitelovy vůle. Jelikož 

mnoho závětí bývá poměrně stručných, lze každý další text, který rozvede a zpřesní 

zůstavitelovu vůli, brát s povděkem.       

 Nově se zavádí dovětek (kodicil). Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, 

stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku 

nebo dědici příkaz. Dovětek může být jak dodatkem k závěti, tak může být pořízem 

samostatně. Dovětek k závěti se označuje jako testamentární, dovětek sepsaný bez 

závětí nazýváme intestátním.              

 Dále NOZ obsahuje výkladová pravidla týkající se závěti, která mohou řešit 

nedůsledné vyjádření zůstavitelovy poslední vůle. Vyměří-li zůstavitel v závěti určitým 

dědicům přesně určené podíly (cum partibus) a jiným nikoli (sine partibus)
43

, připadne 

dědicům bez podílů zbytek pozůstalosti rovným dílem. Nezbude-li nic z pozůstalosti 

pro dědice bez podílu, budou poměrně zkráceny podíly ostatních dědiců tak, aby dědici 

bez podílu dostali tolik, kolik dostal dědic s nejmenším podílem. Jsou-li podíly 

stanovené dědicům stejně velké, musí se zkrátit tak, aby dědic bez podílu nabyl stejně 

jako ostatní dědicové. Nebýt tohoto výkladového pravidla, pak by závěť z důvodu 

ustanovení dědice, které mu by nepřipadl žádný majetek z dědictví, byla neplatná a vůle 

zůstavitele by zůstala nevyslyšena. Další výkladové pravidlo, které se vymyká běžným 

ustanovením o interpretaci právního úkonu, je obsaženo v § 1502 NOZ. Ve všech 

případech, kdy se zůstavitel zřejmě přepočetl, se provede dělení tak, aby byla jeho vůle 

naplněna co nejlépe. Účelem je podporovat zachování zůstavitelovy vůle v případě 

                                                 

43
 ELIÁŠ, K., HAVEL, B. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 377. 



35 

 

zřejmého omylu, který nevzbuzuje pochybnosti o skutečné vůli zůstavitele.     

 Další zásadní změnou v nové právní úpravě je přirůstání (akrescence) 

uvolněných podílů. Dle současného občanského zákoníku přirůstal uvolněný dědický 

podíl, který měl nabýt a nenabyl závětní dědic, dědicům ze zákona. To však NOZ mění 

tak, že uvolněný podíl přiroste poměrně k podílům ostatních povolaných dědiců, avšak 

jen tehdy, jsou-li všichni dědicové povoláni závětí k dědictví buď rovným dílem, nebo 

všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení. Pokud zůstavitel přesně vymezí 

část dědictví, která má dědici připadnout, je zřejmé, že nezamýšlel, aby takový dědic 

získal více, než kolik mu zůstavitel určil. V případě, kdy všichni závětní dědicové 

budou mít určené své podíly, a některý z podílů se uvolní, nepřiroste ostatním závětním 

dědicům, nýbrž dědicům ze zákona. Dále NOZ specifikuje i další možnosti, které 

mohou nastat. Právo na přírůstek nemá ten, komu byl zůstaven určitý dědický podíl. A 

konečně jsou-li někteří dědici povoláni s podílem a další bez takového určení, přiroste 

uvolněný podíl těm, kteří jsou povoláni bez podílu.
44

     

 Institut náhradnictví (substituce) je upraven v § 1507 NOZ a následující. 

Zůstavitel má možnost určit závětnímu dědici náhradníka v případě, kdy takový dědic 

nebude moci dědit. V případě neexistence náhradnictví by uvolněný podíl připadl 

osobě, která by byla určena zákonem. Takto záleží jen na zůstavitelově vůli, koho učiní 

náhradníkem svého dědice. Rozlišujeme náhradnictví prosté (neboli vulgární substituci, 

ta byla popsána výše) a náhradnictví svěřenské (fideikomisární substituce). To spočívá 

v závazku dědice přenechat nabyté dědictví jiné osobě, pokud nastane událost, kterou 

zůstavitel určil v závěti.         

 Náhradníků může být povoláno zároveň i více. Dědictví pak připadne tomu 

z nich, kdo je nejblíže osobě, která měla dědit a nedědila. Náhradnictví zanikne 

okamžikem, kdy závětní dědic získá dědictví. Zřídí-li zůstavitel náhradnictví svému 

dítěti (potomku) v době, kdy samo nemělo potomky, a neprojeví-li zůstavitel jinou vůli, 

náhradnictví zanikne, pokud zůstavitelův potomek zanechá své potomky způsobilé k 

dědění. Toto ustanovení v sobě nese zásadu přechodu majetku z generace na generaci a 

zásadu zachování hodnot. Ideálem dědického práva je obraz otce a matky, kteří 

předávají svůj celoživotně získávaný majetek (spolu s majetkem od svých předků) svým 
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dětem, resp. vnoučatům. Účelem této úpravy je dosáhnout toho, aby dědil přímý 

potomek zůstavitele v případě, kdy zůstavitel pořídil o svém majetku ještě předtím, než 

se takový dědic narodil. V praxi může taková situace vypadat následovně. Zůstavitel 

povolá závětí své nezletilé dítě a pro případ, že by nenabylo dědictví, mu stanoví 

náhradníka. Pokud dítě bude mít vlastní potomky způsobilé dědit, mají tito automaticky 

přednost před ustanoveným náhradníkem, jelikož náhradnictví ze zákona zanikne.  

 Svěřenské nástupnictví (neboli fideikomisární substituce) spočívá v tom, že 

zůstavitel může po smrti dědice nebo v určitých jiných případech nařídit (dovršení 

určitého věku, uplynutí určité doby apod.), aby dědictví přešlo na svěřenského nástupce. 

Svěřenský nástupce je označován též jako následný dědic. Praktický může být tento 

institut v případě nezpůsobilosti předního dědice pořídit o svém majetku. Po takové 

osobě nebudou dědit jeho zákonní dědicové (resp. dědictví nepřipadne jako odúmrť 

státu), ale zůstavitelem ustanovený svěřenský nástupce. Přední dědic je tak jen 

dočasným vlastníkem zděděného majetku (má práva a povinnosti odpovídající 

poživateli), pokud mu zůstavitel neumožnil volné nakládání s dědictvím. Přední dědic 

nesmí s tímto majetkem disponovat bez souhlasu svěřenského nástupce, tzn. nesmí ho 

převést na jiného, nebo ho zatížit věcným břemenem nebo zástavním právem. Je tomu 

tak proto, aby tento majetek zůstal uchován pro svěřenského nástupce. Svěřenské 

nástupnictví je časově omezeno, když zanikne nejpozději uplynutím sta let od smrti 

zůstavitele. Myšlenka znovuobnovení svěřenského nástupnictví byla zamítnuta již 

v době, kdy byly zahájeny práce na NOZ, avšak na základě ohlasů z notářské praxe se 

stal tento institut součástí nového kodexu. I přesto, že se jedná o poměrně 

komplikovaný právní institut, jeho navrhovatelé věří, že bude v praxi užitečný.  

 Od osoby, která chce pořídit závěť, se vyžaduje aktivní testamentární 

způsobilost, kterou je plná způsobilost k právním úkonům (svéprávnost). Existují však i 

výjimky. Nezletilá osoba starší patnácti let může pořizovat formou veřejné listiny. 

Zákon navíc explicitně uvádí, že není k tomuto úkonu třeba souhlasu zákonného 

zástupce. Pořídit o svém majetku v jakékoli formě může i ten, kdo byl ve svéprávnosti 

omezen soudním rozhodnutím (ze zdravotních důvodů), pokud se uzdravil do té míry, 

že je schopen projevit vlastní vůli. Na tomto místě má rozhodovat věcná stránka věci, 

tedy zda je v daném okamžiku osoba způsobilá pořídit o svém majetku. Pokud již 

omezení svéprávnosti není třeba a soud dosud neobnovil této osobě plnou svéprávnost, i 
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přesto může platně pořídit o svém majetku. Tato norma platí i v opačném případě. 

Pokud soud ještě pravomocně nerozhodl o omezení svéprávnosti a daná osoba již není 

schopna projevit vlastní vůli, není ani způsobilá rozhodovat o svém majetku pro případ 

smrti. Kdo byl ve svéprávnosti omezen, může v rámci omezení pořizovat jen formou 

veřejné listiny. Zde je paralela s pořizováním závětí nezletilců starších patnácti let, když 

obě tyto skupiny osob nejsou plně svéprávné, a proto jim zákon předepisuje pořizovat 

jen ve formě veřejné listiny.       

 Speciální úprava platí pro osoby, které byly omezeny pro chorobnou závislost na 

požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo 

chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu. Takoví 

lidé mohou v rozsahu omezení pořizovat v jakékoliv formě, nejvýše však o polovině 

pozůstalosti. Dědicové těchto osob jsou tímto chráněni, když druhá polovina 

pozůstalosti bude mezi ně rozdělena na základě zákona. Nemá-li zůstavitel zákonné 

dědice, tudíž není komu poskytovat ochranu před zůstavitelovou marnotratností, může 

zůstavitel pořídit o celém svém majetku. Tím také může zůstavitel zabránit tomu, aby 

pozůstalost jako odúmrť připadla státu.  

Formy závěti          

 Základní dělení forem spočívá v závěti pořízené soukromou listinou a závěti 

pořízené veřejnou listinou. Dále závěti dělíme na písemné a ústní. Konečně rozlišujeme 

závěť holografní, závěť allografní a závěť pořízenou ve formě notářského zápisu.  Je-li 

závěť pořízena v písemné formě, musí být ze závěti zřejmé v jakém dni, měsíci a roce 

byla pořízena. Dřívější občanský zákoník vyžadoval explicitní uvedení data, kdy byla 

závěť podepsána. Nesplnění této normy způsobilo absolutní neplatnost závěti. NOZ 

vyžaduje pouze, aby ze závěti bylo zřejmé, kdy byla závěť pořízena. Neplatná bude 

jenom ta závěť, z níž není datum pořízení zřejmé za předpokladu, že zůstavitel pořídil 

více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby 

jejího pořízení. Důvodem všech těchto zákonným požadavků je rozlišení starší a novější 

závěti, když platí, že pozdější závěť ruší předešlou, pokud neobstojí vedle sebe. Závěti 

holografní a allografní jsou soukromými listinami. Veřejnou listinou je závěť pořízená 

ve formě notářského zápisu. Privilegovaná závěť (viz. níže) může být jak soukromou, 

tak veřejnou listinou. Záleží na okolnostech jejího vzniku. Obecně lze říci, že 

v případech, kdy se pořizování závěti účastní úřední osoba, půjde o listinu veřejnou. 
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Počet svědků nutných k platnosti závěti, je stanoven následovně. U allografní závěti 

zákon vyžaduje dva současně přítomné svědky. Pořizuje-li závěť nevidomý, je třeba 

třech současně přítomných svědků. To samé platí u osoby se smyslovým postižením, 

která nemůže číst nebo psát. Svědci pak musí ovládat zvláštní způsob dorozumívání, 

protože v něm bude tlumočen obsah závěti. Na svědky jsou kladeny následující 

požadavky. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, nevidomá, neslyšící, němá, nebo 

osoba, která není znalá jazyka, nebo (jak bylo uvedeno výše) způsobu dorozumívání, 

v němž se projev vůle činí. Aby svědci splnili svůj účel, musí být schopni potvrdit 

totožnost osoby zůstavitele jako osoby, která závěť pořídila a prohlášení zůstavitele o 

závěti jako o projevu jeho poslední vůle.
45

 Nadále platí zásada, že svědek závěti nemá 

mít zájem na jeho obsahu, to znamená, že svědkem nemůže být zůstavitelův dědic, nebo 

odkazovník, ani osoba dědici nebo odkazovníkovi blízká, ani zaměstnanec dědice nebo 

odkazovníka. Pokud takováto osoba je svědkem závěti, nezpůsobuje to neplatnost 

závěti, jen na tuto osobu není pohlíženo jako na svědka. Analogicky se bude postupovat 

i v případě vykonavatele závěti, pisatele, předčitatele, tlumočníka závěti nebo úřední 

osoby, která se účastnila pořízení závěti.       

Privilegované testamenty         

 Pro veřejnost zřejmě nejmarkantnější novinkou v NOZ budou úlevy při 

pořizování závěti, neboli privilegované testamenty. Největším průlomem do stávajícího 

právního povědomí občanů bude, v rámci úlev při pořizování závěti, možnost pořídit 

závěť ústně. Doposud bylo možné pořídit závěť jen a pouze písemně. NOZ se zde, jako 

již několikrát předtím, nechává inspirovat úpravou vycházející z ABGB, resp. 

z vládního návrhu československého občanského zákoníku z roku 1937, kterou doplňuje 

soudobými poznatky z občanských zákoníků zemí kontinentálního právního systému. 

 Podstatou tohoto institutu je umožnit osobě, která se nachází v bezprostředním 

ohrožení života, pořídit co nejrychleji a co nejjednodušeji závěť. Jelikož nároky na 

pořízení závěti jsou po formální stránce relativně striktní, zákon zde ve stanovených 

případech některé z těchto nároků odpouští. Závěť by měla být právním úkonem 

promyšleným a v nejlepším případě učiněným v dostatečném předstihu před 
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zůstavitelovou smrtí. Ne vše v životě můžeme pečlivě plánovat. Nepředvídatelná 

událost jakou je živelná pohroma, úraz s následkem smrti, válečné konflikty atd., je 

příkladem situace, kdy mohou být privilegované testamenty využity.    

 Obecnou úlevou při pořizování závěti je možnost osoby, která je pro nenadálou 

událost v patrném a bezprostředním ohrožení života, pořídit soukromou závěť ústně 

před třemi současně přítomnými svědky. Stejné oprávnění má i ten, kdo se nachází 

v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události a 

nelze-li po něm rozumně požadovat, aby pořídil v jiné formě.
46

 NOZ záměrně 

v hypotézách výše uvedených právních norem striktně nedefinuje nepředvídatelnou 

negativní událost, ale ponechává širší prostor interpretaci.     

 Pod pojem nenadálá událost, která způsobuje patrné a bezprostřední ohrožení 

života lze příkladem uvést dopravní nehody, smrtelné úrazy, epidemie, únosy, 

teroristické akce. Pod ochromení společenského styku následkem mimořádné události 

patří např. dopravní zácpy, sněhové kalamity. Pod oba pojmy zároveň lze podřadit např. 

přírodní katastrofy (povodně, tornáda, zemětřesení), válečné konflikty, občanské 

nepokoje.           

 Od obecné podoby úlev při pořizování závěti zákon odlišuje speciální úlevy při 

pořizování závěti (tedy v konkrétních zákonem stanovených případech). Je-li zde 

důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě 

veřejné listiny, může zaznamenat jeho poslední vůli starosta obce, v níž se zůstavitel 

nalézá. Nemůže-li tak učinit starosta, může ho zastoupit ten, kdo je k tomu podle 

právního předpisu oprávněn.
47

 K platnosti závěti je ještě třeba vedle starosty obce 

přítomnost dvou svědků. Vznik tohoto „vesnického testamentu“ lze pravděpodobně 

najít v alpských zemích, kde nepřístupnost obcí ve vysokých horách způsobuje 

nemožnost pravidelného společenského styku s městy, kde lze navštívit notáře. Obec, 

jež přijme závěť, ji bez zbytečného odkladu uschová u notáře, v jehož okrsku zůstavitel 

měl trvalé, případně poslední známé bydliště.       

 Dalším speciálním privilegovaným testamentem je testament na palubě lodi či 

letadla. Podmínky, které musí nastat, aby se jednalo o platnou závěť, jsou následující. 

Zůstavitel musí mít vážný důvod pořídit závěť na palubě námořního plavidla plujícího 

                                                 

46
 § 1542 NOZ 

47
 viz. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
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pod státní vlajkou České republiky nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České 

republice. Zde se projevuje teritorialita práva tzn., že paluby takovýchto dopravních 

prostředků jsou v místní působnosti českého práva. Osobou kompetentní k zaznamenání 

zůstavitelovy vůle je velitel námořního plavidla nebo letadla, popřípadě jeho zástupce. 

Jelikož se dá předpokládat, že zájem pořizovat o svém majetku pro případ smrti bude 

mít člověk na palubě lodi či letadla v závažných situacích, kdy se cítí ohrožen na životě, 

je v zákoně upřednostňována povinnost velitele lodi nebo letadla řešit nenadálou 

kritickou situaci a zajistit bezpečnost přepravovaných osob před příjímáním testamentů 

od cestujících. Pro platnost takové závěti se dále vyžaduje přítomnost dvou svědků. 

Vyžadovaný vážný důvod zůstavitele pořídit závěť není podmínkou nutnou. Tedy jeho 

absence nezpůsobuje neplatnost závěti. Na druhou stranu však lze očekávát, že soudy 

v budoucnu budou judikovat, že není přípustné, aby kdokoli, kdo vstoupí na palubu lodi 

nebo letadla mohl pořizovat pro případ smrti tímto způsobem, kdykoli se mu zamane. 

Jednalo by se zcela zřejmě o obcházení zákona, když tato úleva při pořizování závěti má 

teleologicky sloužit osobě skutečně pociťující důvodnou obavu o svůj život. Technicky 

bude závěť na palubě lodi zaznamenána velitelem lodi do lodního deníku a následně bez 

zbytečného odkladu předána nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky, ke 

kterému loď připluje, nebo orgánu veřejné moci, u něhož je námořní plavidlo zapsáno 

v námořním rejstříku. V letadle se závěť zaznamená do palubního deníku a následně se 

postupuje obdobně. Úřad, který přijme závěť jako poslední, zařídí, aby byla uschována 

u notáře v místě, kde měl zůstavitel trvalé, resp. poslední známé bydliště.  

 Vojenským, neboli válečným testamentem může pořídit voják (nebo jiná osoba 

náležející k armádě) při účasti v ozbrojeném konfliktu nebo vojenské operaci, a to před 

velitelem vojenské jednotky České republiky, pokud má hodnost důstojníka nebo vyšší. 

Opět se vyžaduje přítomnost dalších dvou osob jako svědků. Platnost závěti nelze popřít 

tvrzením, že se pořizovatel závěti mohl obrátit na notáře a neučinil tak. Velitel, jenž 

přijal takovou závěť, ji bez zbytečného odkladu odevzdá na hlavní velitelství, odkud se 

pošle na Ministerstvo obrany České republiky, které zařídí její úschovu u notáře v místě 

trvalého, resp. posledního známého bydliště zůstavitele. Tento druh privilegovaného 

testamentu je pro praxi lépe konstruovaný a lze u něj předpokládát, že bude užíván více 

než testament pořízený na palubě lodi nebo letadla.      

 Výše uvedené speciální privilegované testamenty, tzn. „vesnický“, „vojenský“ a 
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na palubě lodi či letadla, jsou zákonem považovány za veřejnou listinu v případě, že 

jsou splněny následující formální požadavky. Závěť musí být podepsána osobou, která 

záznam pořídila, a oběma svědky. Dále musí tato osoba zůstaviteli závěť za přítomnosti 

obou svědků přečíst a zůstavitel musí potvrdit, že se skutečně jedná o projev jeho 

poslední vůle. Pokud některá z těchto formalit nebude splněna, ačkoli bude jisté, že 

listina spolehlivě zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli, závěť bude platná, ale 

nebude považována za veřejnou listinu.       

 Zákonný požadavek na přítomnost svědků u privilegovaných testamentů má svůj 

účel. Jen díky svědkům zůstane poslední vůle zůstavitele zachována a může být posléze 

vykonána. Prokazování obsahu závěti pak bude probíhat standardním způsobem v rámci 

soudního řízení, tzn. výslechem svědků. Jelikož je taková závěť považována za veřejnou 

listinu, důkazní břemeno nese ten, kdo tvrdí opak toho, co je obsahem závěti. Jinak 

tomu bude u obecné úpravy úlev při pořizování závěti. Taková závěť má formu 

soukromé listiny, zde tedy bude muset svá tvrzení dokazovat ten, jenž odvozuje své 

dědické právo od takové závěti.         

 Úlevy při pořizování závěti se projevují i v požadavcích na svědky závěti. 

Kromě soukromé závěti pořízené ve stavu nouze ústně se nevyžaduje současná 

přítomnost obou svědků. Svědky mohou být i osoby starší patnácti let a osoby, které 

byly ve své svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) omezeny.    

 Další podstatnou úlevou je, že absence podpisu zůstavitele nebo svědka na 

závěti, nemá vliv na její platnost, pokud dotyčný nemohl psát, nebo pro jinou závažnou 

překážku nemohl připojit svůj podpis. Důvod takové skutečnosti však v závěti musí být 

výslovně uveden.          

 Privilegovaný testament už ze své podstaty nemůže platit bez časového omezení 

jako běžná závěť. Je-li zůstavitel naživu, privilegovaná závěť pořízená ústně ve stavu 

nouze, pozbývá platnosti uplynutím dvou týdnů ode dne pořízení. Speciální 

privilegované testamenty pozbývají platnosti uplynutím tří měsíců ode dne pořízení. 

Tyto doby však nepočnou běžet, ani neběží, dokud zůstavitel nemůže pořídit závěť ve 

formě veřejné listiny.           

 Zákon zakotvuje mlčenlivost všech osob, které se pořízení závěti účastnily. To 

neplatí, pokud zůstavitel projevil vůli, aby jeho závěť byla veřejně známa. Sankcí za 

porušení mlčenlivosti je odčinění újmy, kterou tím dotyčný způsobil zůstaviteli.  
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Vedlejší doložky v závěti        

 Zůstavitelova pořizovací volnost se nově rozšiřuje o možnost připojit k závěti 

podmínku, doložení času nebo příkaz. Jedná se o zásadní obrat, když podle současného 

občanského zákoníku podmínky uvedené v závěti nemají žádné právní následky.  

 Podmínka může být jak odkládací, tak rozvazovací. Doložením času může 

zůstavitel jednak odložit nabytí dědictví dědicem, nebo určit, že dědic má dědictví nabýt 

jen na určitou dobu. Rozdíl mezi podmínkou a doložením času spočívá v tom, že 

doložení času (na rozdíl od podmínky) se váže na okamžik v budoucnosti, který musí 

nastat. Dokud je právo dědice odsunuto, je přední dědic, na kterého dědictví do 

stanovené doby přešlo, omezen v dispozici s majetkem. Stejně jako přední dědic 

v případě svěřenského nástupnictví má postavení poživatele.    

 V NOZ není stanoveno, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele, jelikož je možné 

posunout okamžik nabytí dědictví dědicem na pozdější dobu, a to buď odkládací 

podmínkou, nebo doložením času. Nelze to však chápat tím způsobem, že NOZ zavádí 

zpět institut „ležící“ pozůstalosti tak, jak ho znal ABGB.     

 Zůstavitel může ke své poslední vůli připojit příkaz, aby dědic nebo odkazovník 

něco vykonal. Na příkaz se hledí jako na rozvazovací podmínku. Pokud dědic příkaz 

nesplní, o dědictví přijde.        

 Směřuje-li vedlejší doložka jen k zřejmému obtěžování dědice nebo 

odkazovníka ze zjevné zůstavitelovy svévole, nepřihlíží se k ní. Nepřihlíží se ani 

k vedlejší doložce, která zjevně odporuje veřejnému pořádku nebo je nesrozumitelná. 

 Zůstavitel může nově prostřednictvím závěti povolat vykonavatele závěti. 

Ustanovením vykonavatele závěti projevuje zůstavitel důvěru vůči této osobě. Úkolem 

vykonavatele závěti je dohlédnout na řádné splnění zůstavitelovy poslední vůle. 

Vykonavatelem zpravidla bude blízký člen rodiny, nebo jiná zůstavitelovi blízká osoba, 

eventuálně notář, nebo advokát. Zůstavitel závětí určí, jaké má mít vykonavatel závěti 

povinnosti, a má-li mu za jeho práci náležet odměna. Vykonavatel závěti má mít 

veškerá práva potřebná k splnění zůstavitelových pokynů. Z této funkce je možno 

kdykoliv odstoupit. Rozdíl mezi funkcemi vykonavatele závěti a správce pozůstalosti 

spočívá v tom, že hlavním úkolem správce pozůstalosti je správa zůstavitelova majetku, 

kdežto vykonavatel závěti plní i jiné (nemajetkové) zůstavitelovy pokyny. Vykonavatel 

závěti má tedy širší pravomoci. Není-li zůstavitelem povolán správce pozůstalosti, 
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náleží správa zůstavitelova majetku vykonavateli závěti. Povolání správce pozůstalosti 

vyžaduje formu veřejné listiny. Zůstavitel může určit, jak bude odměňován. Správce 

pozůstalosti může také kdykoliv ze své funkce odstoupit. Odstoupení je účinné 

okamžikem, kdy dojde soudu. Soud může vykonavatele závěti nebo správce 

pozůstalosti odvolat i bez návrhu, pokud poruší závažně své povinnosti, není schopen 

své povinnosti řádně plnit, nebo je proto jiný vážný důvod.  

Zrušení závěti          

 Jelikož je závěť jednostranným právním úkonem, má zůstavitel právo závěť 

kdykoliv zrušit. Dosáhnout toho lze jejím odvoláním, nebo pořízením pozdější závěti, 

pokud dřívější závěť nemůže vedle pozdější obstát. Odvolání závěti musí být učiněno 

ve formě předepsané pro pořízení závěti.        

 Dalším způsobem odvolání závěti je zničení (roztrhání, spálení) listiny, na níž je 

závěť napsána. V právní teorii bylo dříve spornou otázkou, zda zničení jednoho z více 

stejnopisů způsobuje zrušení závěti. NOZ tuto situaci podrobně upravuje a daný 

problém řeší následovně. Zničí-li zůstavitel jen jeden z několika stejnopisů závěti, nelze 

z toho ještě usuzovat na její odvolání. Stejná diskuze se rozvinula i nad otázkou 

znovuobnovení platnosti dřívější závěti. NOZ opět dává jasnou odpověď. Zruší-li 

zůstavitel novější závěť, ale dřívější uchová, má se za to, že dřívější závěť nepozbyla 

platnost, a hledí se na ni jako by nebyla zrušena. Zvláštním případem odvolání závěti je 

vyjmutí závěti pořízené ve formě veřejné listiny z notářské úschovy.   

 Problematiku zrušení závěti doplňuje NOZ výslovným ustanovením o 

neúčinnosti prohlášení zůstavitele, že neplatná budou všechna jeho příští pořízení pro 

případ smrti (resp. nebudou platná taková pořízení, která nebudou pořízená v určité 

formě).  

5.1.2 Dědění na základě dědické smlouvy 

Nový občanský zákoník vrací do našeho právního řádu institut dědické smlouvy. 

Dědická smlouva byla naposledy součástí českého dědického práva do konce roku 

1950. Bude tedy nutné vrátit ji do právního povědomí české společnosti, což bude chtít 

svůj čas.          

 Základním znakem dědické smlouvy je, že se jedná o dvoustranný právní úkon 

mezi zůstavitelem a další osobou. Obsahem tohoto závazku je zůstavitelovo určení 
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osoby, která bude jeho dědicem nebo odkazovníkem a zároveň přijetí tohoto povolání 

druhou smluvní stranou. V tomto kontextu je zde užito nového termínu – smluvní dědic. 

V dědické smlouvě se skloubí prvky závěti s prvky smlouvy. Z toho vyplývá, že je 

vyžadována jak způsobilost pořídit závěť, tak způsobilost uzavřít smlouvu. Dědickou 

smlouvu může uzavřít jen osoba zletilá a svéprávná. Pokud je zůstavitel ve svéprávnosti 

omezen, může dědickou smlouvu uzavřít jen se souhlasem opatrovníka. Dědická 

smlouva může být uzavřena mezi stranami jen osobním jednáním (tedy bez možnosti 

nechat se zastoupit), z čehož je zřejmé, že se nejedná o svým významem běžnou 

smlouvu pro účastníky, ba právě naopak. K platnosti dědické smlouvy se vyžaduje 

forma veřejné listiny.           

 Na základě tohoto dědického titulu není možné pořídit o celé pozůstalosti. 

Zákon předepisuje, že minimálně o čtvrtině pozůstalosti musí být rozhodnuto jiným 

způsobem. Kdyby chtěl zůstavitel přenechat pozůstalost jedinému dědici, již 

uvedenému v dědické smlouvě, musí na zbývající část pozůstalosti sepsat závěť.

 Dědickou smlouvu lze vázat na zákonem předpokládané podmínky. Vzhledem 

ke smluvní povaze dědické smlouvy se neužije právní úprava podmínek použitelných 

v závěti, nýbrž obecná úprava podmínek v právních jednáních. Zůstavitel může použít 

odkládacích i rozvazovacích podmínek, pokud jejich splnění nebude nemožné, nebo 

pokud nebudou v rozporu s dobrými mravy.      

 Tento právní institut poskytuje osobě, která má nabýt něčeho z pozůstalosti větší 

míru právní jistoty. Je tomu tak, protože se jedná o dvoustranný právní úkon, z něhož 

vyplývá, že závazkový vztah nelze měnit bez souhlasu jeho stran. Stejně tak není možné 

dědickou smlouvu jednostranně odvolat. Budoucí zůstavitel je obsahem dědické 

smlouvy vázán dle zásady „Pacta sunt servanda“. Své povinnosti z dědické smlouvy 

může zůstavitel zrušit pořízením závěti, avšak opět jen se souhlasem smluvního dědice. 

Navíc takový souhlas musí být učiněn ve formě veřejné listiny.   

 Existence dědické smlouvy však nebrání tomu, aby zůstavitel nakládal za 

svého života se svým majetkem dle své úvahy. Důvodem je, že dědická smlouva 

odkládá majetkoprávní účinky až na dobu po smrti zůstavitele. Jediné, co zůstavitel 

nesmí, je pořídit závěť nebo darovat v rozporu s dědickou smlouvou. V takovém 

případě má smluvní dědic právo, aby uvedená právní jednání byla prohlášena za 

neúčinná. Smluvní dědic má tedy nárok na to, aby mu připadlo pouze to, co po 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C5%AFstavitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
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zůstavitelově smrti z jeho majetku zbude.        

 Historicky bylo možno uzavřít dědickou smlouvu jen mezi manželi. Nový 

občanský zákoník takto striktní není, avšak k dané skupině dědických smluv připojuje 

speciální úpravu. Manžel může dědickou smlouvou povolat za dědice druhého manžela, 

který toto povolání přijímá. Eventuálně se manželé mohou povolat za dědice navzájem.  

Snoubenci mohou uzavřít dědickou smlouvu obdobně s tím, že nabude účinnosti 

vznikem manželství. Dále se zákonná úprava zaobírá vlivem rozvodu manželství na 

platnost dědické smlouvy. Práva a povinnosti z dědické smlouvy se rozvodem 

manželství automaticky neruší, ledaže tak není ujednáno v dědické smlouvě. Kterýkoliv 

z rozvedených manželů má však právo domáhat se zrušení dědické smlouvy u soudu. 

Směřuje-li takový návrh vůči tomu z manželů, který rozvrat manželství nezavinil a 

s rozvodem nesouhlasil, soud návrhu nesmí vyhovět.     

 Zajímavostí je mechanismus uvedený v ustanovení § 1591 NOZ. Pokud se 

dědická smlouva nesplněním zákonných podmínek (viz. výše) stane neplatnou, může i 

přesto být platná jako závěť, splňuje-li všechny náležitosti závěti. Jedná se o tzv. 

konverzi právního aktu.  

5.2 Dědění ze zákona 

Jelikož nejslabším dědickým titulem je dědění ze zákona, přichází v úvahu až 

v případě, kdy zůstavitel nepořídil o svém majetku závětí nebo dědickou smlouvou. 

Pokud zůstavitel pořídil o svém majetku, avšak žádný z jím povolaných dědiců dědictví 

nenabyl, splní další nařízení zůstavitele (uvedená v závěti nebo dědické smlouvě) 

zákonný dědic. Tím se dosáhne toho, aby zůstavitelova vůle byla co nejvíce zachována.  

 Pokud nenabude dědictví ani dědic podle zákonné posloupnosti, připadá dědictví 

státu. Odúmrť je v moderních právních řádech chápana jako něco, čemu je třeba se 

vyhnout, jelikož odebírá majetek ze soukromé občanské sféry. Z toho důvodu rozšiřuje 

nový občanský zákoník počet dědických tříd na šest.   

 V první dědické třídě dědí zůstavitelovy děti (s právem reprezentace pro jejich 

potomky) a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Ve druhé dědické třídě je zařazen 

zůstavitelův manžel, zůstavitelovi rodiče a osoby „spolužijící“. Ve třetí dědické třídě 

přistupují k dědění zůstavitelovi sourozenci (s právem reprezentace pro jejich děti) a 

osoby „spolužijící“. Zde si tedy můžeme všimnout, že nedošlo oproti úpravě 

současného občanského zákoníku k žádné změně. Ta přichází až ve čtvrté dědické 
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skupině, kde dědí jen prarodiče zůstavitele. Zde dříve uváděné děti prarodičů zůstavitele 

jsou nově zařazeny až v šesté dědické třídě.       

 Jak již bylo zmíněno, zcela nově je do právní úpravy zákonné dědické 

posloupnosti doplněna pátá a šestá dědická třída. Nejdříve v páté dědické třídě jsou 

povoláváni k dědictví prarodiče rodičů zůstavitele, tedy praprarodiče zůstavitele. Zde je 

možné polemizovat o tom, nakolik je ustanovení praprarodičů zákonnými dědici 

praktické a v běžném životě použitelné. Pravděpodobnost, že jediným v úvahu 

připadajícím dědicem bude zůstavitelův praprarodič, je mizivá. V šesté dědické třídě 

dědí potomci dětí sourozenců zůstavitele a potomci prarodičů zůstavitele, a to stejným 

dílem.           

 Ohledně několikerého příbuzenství, které může v relativně složitých 

příbuzenských vztazích nastat, platí následující pravidlo. Je-li někdo se zůstavitelem 

příbuzný z více než z jedné strany, má z každé strany dědické právo, které by mu 

náleželo jako příbuznému z této strany.      

 Nedědí-li žádný dědic připadá dědictví státu. Na stát se hledí jako na zákonného 

dědice. Stát však nemá právo dědictví odmítnout. Zde je podstatný rozdíl oproti 

předešlé právní úpravě, podle které stát neměl postavení dědice. Opouští se tedy od 

koncepce odúmrti, když stát získává postavení zákonného dědice.  

6. Odlišnosti zahraniční právní úpravy 
Slovensko          

 Jelikož jsme se Slovenskem v minulosti tvořili společný stát, naše právní řády 

jsou si dosud dosti podobné. Soukromé právo na Slovensku upravuje dříve společný 

občanský zákoník (zákon. č. 40/1964 Sb.). Úprava dědění ze zákona je na Slovensku 

dokonce totožná. Výjimku tvoří pouze absence partnera jako dědice v první dědické 

skupině. Na Slovensku institut registrovaného partnerství tak, jak byl uzákoněn v České 

republice, neznají. 

Polsko            

 Polský občanský zákoník (Kodeks cywilny) pochází stejně jako český občanský 

zákoník z roku 1964. Nabyl účinnosti k 1. lednu 1965. Polská právní úprava dědění se 

diametrálně neliší od úpravy české. V první dědické skupině dědí manžel a 

zůstavitelovy děti. Zajímavostí je, že manželovi náleží minimálně čtvrtina dědictví. Tato 
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norma se využije v případě rodin s více než třemi dětmi, kde by, nebýt této právní 

úpravy, obdržel manžel méně. Další odlišností je, že v druhé dědické skupině jsou 

povoláni k dědění rodiče zůstavitele společně se zůstavitelovými sourozenci. Nedědí-li 

žádný z dědiců připadne dědictví obci, ve které měl zůstavitel poslední bydliště. Teprve 

nelze-li poslední bydliště zjistit, nebo nachází-li se mimo území Polska, připadne 

dědictví státu.  

Německo           

 Německý občanský zákoník (BGB) rozlišuje čtyři dědické skupiny. První 

dědická skupina se neliší od české právní úpravy. Ve druhé dědické skupině dědí rodiče 

a sourozenci zůstavitele. V případě, že jeden z rodičů nežije, připadá dědický podíl jeho 

dětem, tedy sourozencům zůstavitele. Ve třetí dědické skupině jsou zařazeni 

zůstavitelovi prarodiče a jejich potomci. Zde BGB rozlišuje dvě linie příbuzenství, a to 

z matčiny a z otcovy strany. Jestliže některý z prarodičů nežije, nastupují na jeho místo 

jeho potomci. Dědický podíl, který má připadnout komukoli z jedné dědické linie (z 

matčiny nebo z otcovy strany), mohou nabýt dědici z druhé dědické linie až potom, co 

nedědí nikdo z první dědické linie. Čtvrtá dědická skupina obsahuje zůstavitelovi 

praprarodiče a jejich potomky. Není-li žádných dědiců připadne pozůstalost spolkové 

zemi, jejímž příslušníkem byl zůstavitel v době smrti.  

Rakousko           

 V Rakousku dosud platný všeobecný zákoník občanský (ABGB) kromě závěti 

holografní a allografní připouští ústní závěti, avšak jen v připadě ohrožení života 

zůstavitele. Tato zjednodušená forma závěti je však vyvážena omezenou časovou 

platností, konkrétně tři měsíce od pominutí nouzového stavu. Zároveň je vyžadována 

současná přítomnost dvou svědků. Závěť ve formě veřejné listiny lze pořídit před 

soudem nebo před notářem, a to buď písemně, nebo ústně. Zvláštností je také, že 

rakouské dědické právo připouští společnou závěť manželů (resp. snoubenců, pokud 

uzavřou sňatek), ve které se ustanovují dědici navzájem, nebo povolávají k dědění jiné 

osoby. Podle ABGB může být dědická smlouva uzavřena jen mezi manželi nebo 

snoubenci. Základní parametry rakouské dědické smlouvy jsou jinak shodné s naší 

právní úpravou.  
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7. Závěr           

 V závěru shrnuji nejdůležitější body diplomové práce. Cílem práce byl rozbor 

dědických titulů jak z pohledu právní historie, tak právní úpravy de lege lata i de lege 

ferenda. Mezi dědické tituly, které právo během svého vývoje poznalo, patří závěť, 

dědická smlouva a zákon. Historicky nejstarší je pravděpodobně dědění na základě 

zákona, avšak již ze starověkého Římě máme doklady o tom, že dědění na základě 

závěti se vyvíjelo s děděním na základě zákona současně. Dědickou smlouvu jako 

dědický titul užívaný na našem území objevujeme až počátkem 19. století ve 

všeobecném občanském zákoníku (ABGB).       

 Poznatky z právní historie dědických titulů, které stojí za to zdůraznit, jsou 

následující. Ve starověkém Římě získalo v zákonné dědické posloupnosti postupným 

vývojem převahu kognátské příbuzenství, které určovalo, kdo bude dědicem. Zákonná 

dědická posloupnost vykrystalizovala do podoby čtyř dědických skupin – unde liberi, 

unde legitimi, unde proximi cognati a unde vir et uxor. Zajímavostí je, že římské právo 

znalo privilegované testamenty, které se v obměně nově vrací do našeho právního řádu. 

Díky římské právní vědě, která dosáhla tak vysoké úrovně, známe instituty dědického 

práva jako je odkaz (legatum), dědické náhradnictví – běžné a svěřenské (substituce 

vulgární a fideikomisární) nebo kodicil (dovětek), již více než dva tisíce let.   

 Středověk už tak vhodným obdobím pro rozkvět práva nebyl. Na našem území v 

té době rozlišujeme právo zemské a právo městské. Právo zemské mělo rigidnější 

povahu a nebylo příliš vstřícné změnám a pokroku. Zato městské právo, které vycházelo 

z římskoprávního základu postupem doby umožňovalo stále svobodněji občanům 

pořizovat o majetku pro případ smrti. To souvisí s rozvojem obchodu ve městech, které 

mělo za následek tvorbu kapitálu. Měšťané tak díky ekonomickým aktivitám nabývali 

větší množství majetku, se kterým muselo být v případě smrti zůstavitele naloženo. Z 

počátku tohoto období mělo velký vliv na dědické právo odúmrtní právo panovníka. I 

díky němu se vyvinuly nedíly a tzv. zápisy s místem a bez místa. Cílem těchto právních 

institutů bylo vyhnout se tomu, aby majetek zůstavitele připadl panovníkovi.    

 Devatenácté století bylo obdobím rozvoje práva. Koncepce přirozeného práva ve 

spojení s precizností právní vědy dala vzniknout legendárnímu všeobecnému 

občanskému zákoníku. ABGB platilo od roku 1812 i na našem území, jelikož české 

země byly součástí habsburské monarchie. Tento kodex obsahoval odlišný princip 
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nabývání dědictví, než který známe dnes. Dědictví se nenabývalo okamžikem smrti 

zůstavitele. Tím okamžikem vznikla tzv. „ležící“ pozůstalost, o kterou se musel dědic 

přihlásit. Pokud splňoval zákonné požadavky (zejména svědčil mu dědický titul), nabyl 

dědictví rozhodnutím soudu (pozůstalost mu byla odevzdána).     

 Všeobecný občanský zákoník zavedl poprvé na našem území dědickou smlouvu. 

Připuštěna byla však pouze mezi manželi. Stejně jako dnes byla omezena do svého 

rozsahu tak, že minimálně čtvrtina pozůstalosti musela zůstat volná, aby o ní zůstavitel 

mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle.       

 Posledním obdobím právní historie před přijetím současného občanského 

zákoníku, byla padesátá léta dvacátého století. Tehdejším režimem byl přijat tzv. střední 

zákoník, který byl ovlivněn dobou svého vzniku. Jednalo se o občanský zákoník 

socialistického práva, který byl vytvořen podle sovětského vzoru. V dědickém právu 

došlo k razantnímu zjednodušení a zkrácení právní úpravy. Mnoho tradičních institutů 

bylo zrušeno. Vlivem těchto faktorů došlo k značnému omezení zůstavitelovy 

pořizovací volnosti. Počet dědických skupin v zákonné dědické posloupnosti byl 

redukován na pouhé dvě. Nově bylo zavedeno dědické právo tzv. spolužijících osob. 

 Od roku 1964 platí současný občanský zákoník, který zavedl jen dva dědické 

tituly – závěť a zákon. Vyšší právní sílu má dědění ze závěti, i když systematicky je 

v občanském zákoníku na prvním místě uvedeno dědění ze zákona. Je tomu tak proto, 

že v době svého vzniku bylo dědění ze zákona tehdejším režimem preferováno. To také 

souvisí s tím, že statisticky nejvíce pozůstalostí je řešeno ze zákona a mezi lidmi není 

příliš zakořeněna tradice pořizovat závěti. Je otázkou, zda důvodem je spokojenost 

občanů s nastavením pravidel zákonné dědické posloupnosti, jejich nezájem o řešení 

majetkových otázek pro případ smrti, nebo jiná okolnost.      

 Současný občanský zákoník zná tři druhy forem závěti – holografní, allografní a 

závěť pořízenou ve formě notářského zápisu. Výhodou vlastnoručně psané závěti je její 

snadné a rychlé pořízení, nevýhodou je riziko, že nebude po smrti zůstavitele objevena a 

zůstavitelova vůle tak nebude naplněna. Jako nejvhodnější lze veřejnosti doporučit 

závěť pořízenou ve formě notářského zápisu. Zůstavitel tak získá odborné poučení 

odpovídající jeho indivduální situaci. Jeho závěť poté bude uložena do Centrální 

evidence závětí vedené Notářskou komorou ČR, odkud bude po smrti zůstavitele 

jednoduše dostupná pro subjekty dědického řízení.      
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 Zákonná dědická posloupnost rozděluje dědice do čtyř dědických skupin. 

Zákonnými dědici se mohou stát tyto osoby. Potomci zůstavitele (děti, event. vnuci, 

pravnuci) dědí vždy v první dědické skupině. Manžel (event. partner) zůstavitele dědí 

v první nebo druhé dědické skupině. Zůstavitelovi rodiče dědí vždy ve druhé dědické 

skupině. Tzv. osoba spolužijící je povolána ve druhé a třetí dědické skupině. 

Zůstavitelovi sourozenci (event. jejich děti, tedy zůstavitelovi synovci a neteře) figurují 

vždy ve třetí dědické skupině. Okruh zákonných dědiců uzavírají zůstavitelovy 

prarodiče, kteří dědí vždy ve čtvrté dědické skupině. Nedědí-li žádný ze zůstavitelových 

prarodičů, dědí jejich děti, tzn. zůstavitelovi strýcové a tety. Tím je zákonná dědická 

posloupnost uzavřena a nikdo jiný než uvedené osoby nemůže ze zákona dědit. Nedědí-

li se ze závěti a nedědí-li ani žádný z dědiců ze zákona, připadá dědictví jako odúmrť 

státu.             

 Dále byla zdůrazněna problematika dohody mezi dědici. Ta je de lege lata 

připuštěna, a tak si mohou dědici dohodou rozdělit zůstavitelův majetek mezi sebe, jak 

budou chtít. Tím dochází k popření zůstavitelovy vůle, což je dle mého názoru 

nepřípustné. Dalším negativem je, že o dědický podíl může tímto způsobem přijít osoba, 

na kterou bude ze strany ostatních dědiců vyvinut určitý tlak, a daná osoba tomuto tlaku 

z nejrůznějších důvodů podlehne.           

 Zákon č. 89/2012 Sb., neboli nový občanský zákoník, nabude účinnosti k 1. 

lednu 2014. Přijetí nového civilního kodexu je pro právní řád České republiky 

milníkem. Soukromé právo získá nový systematický i obsahový rozměr. Dědické právo 

bude změnami, které přináší nový občanský zákoník, dotčeno snad nejvíce z ostatních 

právních oblastí. NOZ pojal dědické právo natolik odlišně, že lze mluvit o celkově 

jiném pojetí. NOZ vedle nového dědického titulu – dědické smlouvy, zavádí spoustu 

dalších právních institutů. Některé zcela nové, jiné již z historie známé, tedy 

znovuobnovené. Příkladem jsou privilegované testameny, odkazy, kodicil, podmínky 

v závěti a další. Ze všech poznatků získaných o novém občanském zákoníku, lze dojít 

k závěru, že NOZ rozšíří zůstavitelovy možnosti svobodně pořídit o svém majetku pro 

případ smrti.         

 Dědické tituly v novém občanském zákoníku jsou tři – dědická smlouva, závěť a 

zákon. Toto pořádí odpovídá jejich právní síle, jak ji stanovuje zákon. V právní úpravě 

závěti je nejmarkantnější novinkou zavedení úlev při pořizování závěti neboli 
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privilegovaných testamentů. Díky nim lze ve stanovených případech učinit ústní závěť, 

kterou doposud dědické právo neznalo. K závěti je možné nově připojit vedlejší doložky 

v podobě podmínek, doložení času nebo příkazu.       

 Výhodou nové právní úpravy je, že v sobě nese poznatky získáné judikaturou, 

které přesněji a důsledněji vymezují právní normy. Vliv judikatury na znění zákonného 

textu lze spatřovat např. v problematice zrušení závěti, kde jasně řeší teoretické 

problémy, které vznikaly při aplikaci současného občanského zákoníku.    

 Dědická smlouva se stane novým dědickým titulem. Jedná se o právní institut 

navrácený do právního řádu, odkud zmizel v roce 1950. Dědická smlouva je 

dvoustranným právním úkonem, kterým zůstavitel povolává druhou smluvní stranu 

nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Z povahy 

dědické smlouvy vyplývá, že ji nelze jednostranně změnit, a tak poskytuje vyšší míru 

právní jistoty zejména presumptivnímu dědici. Na druhou stranu zůstavitel není za 

svého života existencí dědické smlouvy omezen v nakládání se svým majetkem, vyjma 

pořízení závěti nebo darování v rozporu s dědickou smlouvou.     

 Počet dědických tříd v zákonné dědické posloupnosti v novém občanském 

zákoníku je rozšířen na šest. Nově se dědici ze zákona mohou stát praprarodiče 

zůstavitele a potomci dětí sourozenců zůstavitele (tedy potomci synovců a neteří).  

 Ohledně již zmiňované dohody mezi dědici se nový občanský zákoník profiluje 

jako ochránce zachování a ctění zůstavitelovy poslední vůle, když takovou dohodu 

zakazuje (pokud zůstavitel neprojeví opak).       

 Na závěr diplomové práce jsem pro zajímavost připojil výňatek z právních úprav 

sousedních zemí popisující některé odlišnosti těchto právních úprav.  
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Abstract – Evolution of inheritance titles     

 My thesis contains the description and analysis of inheritance titles through the 

history – from Roman law to legal situation de lege ferenda.   

 The institution of inheritance is an indispensable part of the system of law. The 

inheritance contributes to keeping property values of a deceased person for his 

successors, usually for further generations. The inheritance law contributes also to the 

certainty and continuity in legal relations between entities of civil law relations.   

 The topic of this thesis are inheritance titles, which represent legal grounds of 

inheritance. The thesis pays the greatest deal of attention to the regulation de lege lata 

and regulation de lege ferenda and their comparation. Description of the provisions of 

the civil code is accompanied by important judgments of the courts.  

 Historical excursion starts in the Roman law which is commonly accepted as the   

basis of the current legal regulations and follows by the brief review of the middle-ages 

law. The thesis then deals with the Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 

adopted in 1811. This civil code became the first modern regulation in the Czech 

territory. ABGB was valid until the  beginning of the twentieth century’s 50s, after the 

communist revolution, when new “socialistic” regulation took place. As a result many 

legal institutes were abolished – this is true for e.g. legacies and inheritance contract. 

„Middle“ civil code was adopted in 1950 (published as No. 141/1950 Coll.)   

 Civil code, that is valid until today (there were many amendments however), 

was adopted in 1964 (published as No. 40/1964 Coll.) and contains two inheritance 

titles – testament and statute. Succession of testaments will be used primarily. The 

current civil code knows three kinds of forms of testaments –

holograf, allograf and testament made in the form of a notarial deed. The intestate 

succession divides heirs into four groups.       

 New Civil Code was adopted few days ago (published as No. 89/2012 Coll.). It 

will be efective on January 1, 2014. Inheritance titles will be inheritance contract, 

testament and statute. This order corresponds to their legal force. This 

codification establishes a host of other legal institutions. Some brand new, 

some already known from history, that is renewed on. In conclusion, New Civil Code 

extends the ability to dispose of property in case of death.    

 This thesis is based on the legal situation of April 30, 2012. 
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