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Abstrakt 

 

Ve své práci jsem se nejdříve věnovala vysvětlení a definování pojmu a funkce dědictví, 

přičemž za zmínku stojí chápání dědictví podle obecného zákoníku občanského z roku 1811. 

Dědické právo totiž podle něj bylo chápáno jako výlučné právo ujmout se držby celé pozůstalosti 

nebo jejího dílu určeného v poměru k celku. Dědické právo bylo věcným právem, které působilo 

proti každému, kdo by si chtěl pozůstalost osobovat (rušit dědice v uplatnění, nebo při výkonu 

příslušného práva).  

V uvedené části práce jde o jakýsi obecný výklad a současně o úvod do dědického práva 

podle platné právní úpravy. Tato část práce současně obsahuje i stručnou charakteristiku zásad, 

o které se dědické právo opírá. Tyto zásady formuloval již Emanuel Tilsch.  

Dědickým právem obecně lze nazývat souhrn všech právních norem upravujících přechod 

práv a povinností zemřelého na jeho právní nástupce (dědické právo v objektivním smyslu). 

Obecně se dědické právo (dědictví) spojuje se smrtí fyzické osoby (ať je prokázaná úmrtním 

listem, nebo prohlášením fyzické osoby soudem za mrtvou apod.). Z právního hlediska je smrt 

fyzické osoby důležitou právní skutečností, jež je nezávislá na lidské vůli a se kterou právo 

spojuje vznik, změnu a zánik právních vztahů týkajících se zemřelé osoby. Se smrtí fyzické 

osoby je spojen také zánik její právní subjektivity, tj. zánik způsobilosti mít (nabývat) práva 

a povinnosti. Některá práva a povinnosti smrtí fyzické osoby zanikají, jiná zase nikoliv 

a „přežívají“ svého nositele. Tato práva, ta, která přežijí svého nositele, přecházejí na další 

subjekty (fyzické osoby, ale můžou přecházet také na právnické osoby) jako na právní nástupce 

zemřelého. K zániku práv a povinností u právnické osoby nedochází smrtí fyzické osoby. Ale jak 

jsem již naznačila, právnická osoba může být právním nástupcem zemřelé fyzické osoby. 

V dalších částech své práce jsem vycházela z platné právní úpravy dědictví 

v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ze zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

K dědickému nástupnictví, tedy k tomu, aby se mohla uplatnit ustanovení zákona týkající 

se dědictví a aby někdo mohl nabýt dědictví, musí být splněny předpoklady dědického 

nástupnictví (sukcese). Takovými předpoklady, i podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, jsou:  
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1. smrt fyzické osoby, 

2. existence pozůstalosti, resp. dědictví, 

3. existence dědice (způsobilost nabýt dědictví), 

4. právní důvod dědění (zákon, závěť), 

5. projev (výslovný, nebo konkludentný, tj. např. chování, z kterého je jednoznačně 

a nepochybně možno usuzovat přijetí nebo odmítnutí dědictví, tedy nemožno pochybovat o tom, 

co chtěl účastník projevit). 

Smrt fyzické osoby, jak jsem již dříve naznačila, je právní skutečností, ke které se mimo 

jiné váže také zánik práv a povinností (občanskoprávních vztahů). 

Pozůstalost a dědictví označují to samé, i když pozůstalostí je celý majetek zůstavitele, 

který je předmětem dědění. Dědictvím se bere zřetel spíše na nabyvatele, potencionálního 

dědice, a na to, o co se jeho majetek, v důsledku dědění, zvětší.  

Co se týká dědické způsobilosti, lze rozeznávat absolutní (založené na objektivních 

aspektech) a relativní (na subjektivních aspektech tak ze strany případného dědice, jako i ze 

strany zůstavitele) dědickou způsobilost. Absolutní dědická způsobilost je dána způsobilostí 

dědice mít způsobilost na práva a povinnosti, tj. právní subjektivitu v okamžiku smrti zůstavitele.  

Existence právní subjektivity však sama o sobě ještě není dostačující na to, aby se jistý 

subjekt stal dědicem. Fyzická osoba jako dědic se totiž sama svým jednáním může vyloučit 

z dědictví, a stát se tak nezpůsobilým dědicem, tzv. relativní dědická nezpůsobilost. Dědická 

nezpůsobilost nastává přímo ze zákona, nepředpokládá se žádný úkon ze strany zůstavitele 

a trvá, dokud zůstavitel dědici neodpustí.  

Dědická nezpůsobilost obecně se může týkat jak dědice ze zákona, tak i ze závěti. Osoba, 

která se dopustila jednání, které lze považovat za důvod dědické nezpůsobilosti, nemůže dědit ze 

žádného dědického titulu. Na dědice, který se dopustil jednání, které má za následek dědickou 

nezpůsobilost, se hledí, jako by vůbec neexistoval.  

Platná právní úprava rozeznává dva právní důvody dědění, a to zákon a závěť, 

také můžeme mluvit o dvou dědických titulech, a to dědění ze zákona a ze závěti. Zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, však přináší další důvod dědění, tzv. dědickou smlouvu (byla 

známá již i v obecném zákoníku občanském). Tato část práce je také jejím hlavním těžištěm.  
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Dědictví tedy lze nabýt ze zákona nebo ze závěti. Závěť je svobodný projev vůle 

pořizovatele (zůstavitele) o tom, kdo má nabýt nebo komu má připadnout majetek v případě jeho 

smrti. Na to, aby závěť byla platná, musí splňovat jisté předpoklady jako: způsobilost 

pořizovatele a věk (u osoby, která dovršila 15. rok věku, jako jediná forma závěti přichází 

v úvahu jedině notářský zápis). Jsou i jisté překážky platnosti závěti jako např. věk, nebo duševní 

porucha. Neopomenutelnou částí výkladu o závěti a také částí mojí práce je forma závěti. Závěť 

může být holografní (sepsaná vlastní rukou), alografní (jinak než vlastní rukou, nebo 

pořizovatelem, který nemůže psát nebo číst) a nakonec závěť formou notářského zápisu. Jelikož 

je závěť projevem vůle fyzické osoby, je ji možné změnit nebo také zrušit.  

Druhým dědickým titulem je zákon, kde jsem nejvíce pozornosti věnovala čtyřem 

dědickým skupinám a zmínila jsem se rovněž o odúmrti.  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nově zavádí pátou a šestou dědickou třídu. Zcela 

jistě se nebude jednat o nějak časté případy, nelze však přehlížet neustále se prodlužující délku 

lidského života a rovněž i pořád častější případy úmrtí mladých lidí nebo lidí středního věku. 

Vytvořením nových dědických skupin, tj. s přibývajícími dědici ze zákona, se snižují neboli 

ztěžují možnosti státu nabýt dědictví po zůstaviteli jako odúmrť. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přináší i nový institut několikeré příbuzenství, což znamená, že pokud je někdo se 

zůstavitelem příbuzný z více než jedné strany, má nárok na dědické právo z každé strany, které 

by mu z této strany jako příbuznému náleželo. 

Jiné než výše uvedené důvody dědění náš právní řád nepřipouští, nelze tedy dědit na 

základě dědické smlouvy nebo společné závěti více osob. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, však přináší posun a mezi dědické tituly vrací institut dědické smlouvy, jímž jsem se 

v práci rovněž zabývala.  

Dále jsem věnovala pozornost i vydědění neopomenutelného dědice (v novém občanském 

zákoníku výslovně nazvaného nepominutelný dědic). I toho lze z důvodů uvedených v zákoně 

vydědit, přičemž účinky vydědění lze vztáhnout i na potomky vyděděného. Vydědění ani jeho 

důvody nelze zaměňovat s dědickou nezpůsobilostí a s jejími důvody.  

Oba, podle platné právní úpravy, dědické tituly vedou k nabytí dědictví. Tím se rozumí 

přechod všech práv a povinností ze zůstavitele na dědice (do jeho majetku). Předmětem 

dědického nástupnictví (dědictví) jsou jak práva, tak povinnosti (dluhy zůstavitele a dluhy 
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spojené se smrtí zůstavitele jako např. pohřeb nebo dědické řízení), jedná se tedy o univerzální 

sukcesy.  

Stejně tak jako platná právní úprava i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zdůrazňuje, 

že různé dědické tituly (nebo i všechny) můžou působit vedle sebe, na což v práci také 

poukazuji.  

Neodmyslitelnou částí dědictví vůbec, a také mojí práce, je i ochrana oprávněného dědice. 

Po projednání dědictví se totiž může zjistit, že oprávněným dědicem je jiná osoba. V takovém 

případě je tato osoba, nepravý dědic, povinna majetek, jejž má z dědictví, vydat oprávněnému 

dědici. Zda bude mít nepravý dědic vůči oprávněnému dědici nárok na náhradu nákladů, které na 

majetek z dědictví vynaložil, nebo zda mu budou náležet i užitky z dědictví apod., bude záležet 

na tom, jestli nepravý dědic věděl nebo mohl vědět, že oprávněným dědicem je někdo jiný.  

Jak bylo výše naznačeno, v práci jsem se průběžně zabývala zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Zaměřila jsem se zejména na rozdíly, k nimž tímto zákonem v dědickém 

právu došlo. Také jsem se pokusila o nastínění problematiky, resp. nedostatků, jež nová právní 

úprava v oblasti občanského práva s sebou bezpochyby přináší.  

V této práci jsem se nezabývala pouze platnou právní úpravou a zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ale také historickým vývojem dědictví a jeho jednotlivých institutů, počínaje 

již římským právem.  

Ve své práci jsem také neopominula ani úvahu o možných změnách, doplněních nebo 

úpravách v platné právní úpravě dědického práva v České republice (de lege ferenda). 

Při psaní práce jsem vycházela a čerpala z platné právní úpravy, týkající se dané oblasti, 

z odborné literatury a periodik, jakož i judikatury a konzultací s profesorem JUDr. Janem 

Dvořákem, CSc.  

 


