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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.  
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Abstract 

 

At the beginning of my work, I explained and defined a term and function of inheritance 

(in Czech: dědictví); in this respect I would like to highlight a general understanding of the 

inheritance under the Civil Code of 1811. Under this Civil Code, the inheritance was understood 

as an exclusive right to take possession of whole probate estate (in Czech: pozůstalost) or its part 

determined in its relation to the whole part. Inheritance law was right in rem, which took effect 

against to everyone who wanted to usurp the probate estate (to disturb the heirs (in Czech: dědic) 

in exercising or execution of the particular right). A general interpretation and introduction to the 

inheritance rights under the current legislation is also described in the above-mentioned part of 

my work. Further, this part of my work contains a brief description of the principles on which the 

inheritance law is created. These principles were already defined by Emanuel Tilsch. 

In general, the inheritance law is a summary of all legal rules which govern the transfer of 

rights and obligations of the death (in Czech: zemřelý) to his/her legal successor (the inheritance 

law in the objective meaning). Usually, the inheritance law is connected with the death of an 

individual (when the death is proved by the death certificate or a court declares the individual for 

death etc.). From a legal point of view, the death of individual is an important legal fact, which is 

independent on a human will, and which is, according to the law, connected with creation, 

alternation and extinction of legal relations concerning the death person. Further, the extinction 

of the legal identity of the individual, i.e. the extinction of the capacity to have (acquire) the 

rights and obligations, is connected with the death of the individual. Some rights and obligations 

of individual cease to exist with the death; other "survive" their wearer. These rights, which 

survive their wearer, pass to other entities (individuals, but can also pass to the legal persons) as 

a legal successor of the death. The extinction of the rights and obligations of legal persons does 

not happen with the death of individuals. As I have already indicated, the legal person may be 

the legal successor of death individual. 

In my work, I come from the legal regulation of the inherence governed by Act No. 

40/1964 Coll., the Civil Code, as amended, as well as from Act No. 89/2012 Coll., Civil Code 

(“Act &o. 89/2012 Coll., Civil Code” or “new Civil Code”).  
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To apply the inheritor succession (in Czech: dědické nástupnictví), i.e. to apply the 

provision of the law concerning the inheritance, the following assumptions of the inheritor 

succession must be fulfilled (the same assumptions apply under the draft of the new Civil Code):  

1. death of individual, 

2. presence of inheritance or inherence, 

3. existence of an heir (the ability to acquire the inherence), 

4. legal reason of the succession (law, will), 

5. manifestation (explicit or implied, i.e. behavior which clearly and certainly can 

determine the acceptance or rejection of the inheritance - no doubt what wanted 

a participant express). 

The death of individual, as I have indicated above, is the legal fact, which is, inter alia, 

connected with the extinction of the rights and obligations (civil-law relations). 

The probate estate and inheritance express the same, however the probate estate is a whole 

property of deceased (in Czech: zůstavitel) which is a subject to inheritance. The inheritance 

especially points to an acquirer, maybe future heir, and a property, which will increase its 

property. 

In respect of the inheritor capacity (in Czech: dědická způsobilost), it can be distinguished 

between the absolute (established on objective aspects) and relative (established on the 

subjective aspects of the eventual heir and deceased) inheritor capacity. The absolute inheritor 

capacity is given by the capacity of heir to have capacity to have rights and obligations, i.e. 

a legal identity (in Czech: právní subjektivita) at the moment of death of the deceased. 

The existence of legal identity by itself does not mean that a subject can become an heir. 

An individual can exclude himself/herself by his/her behavior from inheritance, and become an 

incapable heir (in Czech: nezpůsobilý dědic), i.e. the relative inheritor incapacity. Inheritor 

incapacity occurs directly from the law, it does not presume any action from a side of deceased 

and lasts until the deceased does not forgive him/her. 

In general, the inheritor incapacity can relate to the heir from the law as well as the heir 

from the will. A person who has committed an act that can be considered as a reason of inheritor 

incapacity can not inherit from any inheritor title. An heir, who has committed an act which 

caused the inheritor incapacity, is considered as non-exist. 
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The current legislation recognizes two legal reasons of succession, a law and a will. In 

addition we can talk about two titles of inheritance, succession from law and will. However, the 

Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, brings one new reason of succession, the inheritance contract 

(which was already known in the general civil code). The inheritor titles, as results from the title 

of my work, are the main parts of my work. 

In my work, I described separately each of the above-mentioned inheritor titles. Inheritance 

can be acquired under the law or under the will. The will is a free manifestation of the will of the 

will-maker (deceased) on the fact who should acquire property or to who should fall property 

after his/her death. In order to have a valid will, the will-maker must meet certain requirements 

such as: capacity of the will-maker and age (a will of a person who meet 15 years must be made 

in a form of a notarial deed). There are certain restraints of validity of the will, such as age or 

mental defiance. The essential part of the interpretation of will, and also a part of my work, is 

a form of the will. The will can be holographic (in Czech: holografní) (written by own hand), 

alographic (in Czech: alografní) (does not written by own hand of the will-maker who can not 

write or read) and in a form of a notarial deed. The will, as a manifestation of will of an 

individual, can be changed or cancelled. 

The second inheritor title is a succession under the law. In this part of my work, I focused 

on four inheritor groups, and I also described an escheat (in Czech: odúmrť). 

Act No.89/2012 Coll., Civil Code, newly introduces the fifth and sixth inheritor group. It is 

out of doubt that those cases will not be very frequent, but the extending length of human life 

and frequent cases of death of the young or middle-age people can not be overlooked. The 

creation of the new groups of inheritor groups, i.e. more heirs under the law, reduces the 

possibilities of the state to acquire the inheritance along a deceased as an escheat. In addition, the 

new Civil Code brings new institute of several affiliation, i.e. that if someone is a relative of the 

deceased from more than one side, he/she is entitled to the inheritor right of each party which 

would belong to him/her from this side as a relative. 

Other than the above-mentioned reasons of the succession our legal system does not 

permit, it is not possible to inherit under an inheritor contract or common inheritor will of more 

people. However, as was mentioned above, the new Civil Code brings a movement and it returns 

the institute of inheritor contract between the inheritor titles. 
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Further, I described a disinheritance (in Czech: vydědění) of a forced heir (in Czech: 

neopomenutelný dědic) (in the new draft of the Civil Code explicitly called as a nonforfeiture 

heir (in Czech: nepomitelný dědic)). Also the nonforfeiture heir can be disinherited from the 

reasons stated in the law; the effects of disinheritance can be applied to descendants of 

a disinherited. Disinheritance and its reasons can not to be shifted with inheritor incapability and 

its reasons. 

According to the valid legislation, both inheritor titles lead to the acquisition of the 

inheritance, i.e. the passing of all rights and obligations of the deceased to the heir (to his/her 

property). The subjects of the inheritor succession (inheritance) are rights and obligations as well 

(debts of the deceased and debts connected with the deceased's death such as e.g. funeral or 

inheritor proceedings); it is therefore an universal succession. 

As well as the applicable legislation also the new Civil Code emphasizes that the various 

inheritor titles (or all of them) can operate side by side. The above-mentioned is also mentioned 

in my work. 

An integral part of the inheritance, and also the integral part of my work, is the protection 

of the legitimate heir. It can be found out after the hearing of the inheritance that the legitimate 

heir is the other person. In such case, the false heir is obliged to give property which acquired 

from the inheritance, to the legitimate heir. Whether a false heir will have against the legitimate 

heir title e.g. compensation of a damage, which spent on the property from inheritance, or 

whether he/she will have also the title to the benefits from inheritance, will depend on the fact 

whether the false heir knew or should have known that the legitimate heir is someone else. 

As was mentioned above, in my work, I continuously dealt with and settled with the new 

Civil Code. I mainly focused on the differences which will occur in the inheritor law. Further, 

I tried to outline the problems or imperfections which new legislation in the area of civil law 

brings. 

In my work, I did not deal only with the applicable legislation and Act No. 89/2012 Coll., 

Civil Code, but I also described the historical development of the inheritance and its institutes, 

beginning with Roman law. 
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In additions, I added the reflections on possible changes, amendments or modifications in 

the valid legal legislation of the inheritor law in the Czech Republic (de lege ferenda). 

While preparing this work, I came out from the current legislation, the government's draft 

of the Civil Code, the legal literature and periodicals, as well as from case law and consultations 

with the professor JUDr. Jan Dvořák CSc. 
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Úvod 

 

Dědické právo lze podle mého názoru považovat za snahu o přesah a přetrvání (kontinuitu) 

majetkového stavu, jenž zde byl před, ale i v době smrti zůstavitele. V současné době se rovněž 

klade důraz na respektování a vykonání zůstavitelovy vůle.  

Dědické právo má bezpochyby vliv i na samotné vlastnické právo. Nebýt jej bylo by 

vlastnické právo zůstavitele oslabeno a v podstatě by podle mě ztrácelo svou funkci.  

Některá práva a povinnosti smrtí fyzické osoby zanikají, zatímco některá další práva 

a povinnosti přetrvávají a přechází na jiné subjekty (fyzické, právnické osoby, tedy i stát) jako na 

právní nástupce. Většina těchto práv a povinností přechází na jiné osoby děděním.  

V našem dosud platném právním řádu (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů) je dědění vyhrazena jeho sedmá část, a to ustanovení § 460–487.  

Základním předpokladem, aby se vůbec mohlo o dědictví uvažovat, je zcela jistě, jak bylo 

i výše naznačeno, smrt fyzické osoby. S tímto předpokladem poté musí současně existovat a být 

splněny jisté další náležitosti, aby mohlo dojít k samotnému nabytí dědictví (pozůstalosti) po 

zůstaviteli (fyzické osobě).  

Všem těmto předpokladům, požadavkům (neboli jinak řečeno institutům) je věnována tato 

práce. Poskytuje tedy komplexní pohled na (přehled) dědění. Stěžejní částí jsou však, jak plyne 

i ze samotného názvu práce, dědické tituly podle platné právní úpravy, tj. zákon (intestátní 

dědická posloupnost) a závěť (testamentární dědická posloupnost).  

Přestože současná právní úprava připouští dědění ze dvou dědických titulů, je podle 

mého názoru pro úplnost výkladu a současně vzhledem k již k nové právní úpravě, zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, potřeba vypořádat se se stávajícími dědickými tituly, jakož 

i se (staro)novým dědickým titulem, kterým je dědění na základě dědické smlouvy. Koncepční 

změna v podobě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v podstatě posiluje vůli zůstavitele, 

k jejímuž smyslu by se mělo přihlížet.  

Nový občanský zákoník také (staro)nově odlišuje pozůstalost od dědictví, zavádí možnost 

zřeknutí a vzdání se dědictví, jakož i další nové nebo znovu obnovené instituty známé zejména 

z rakouského práva (obecného zákoníku občanského). 

Za zmínku stojí i právní úprava dědění s mezinárodním neboli cizím prvkem. Jedná se 

o oblast, která v rámci Evropské unie není harmonizována ani unifikována. Rovněž neexistuje 
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ani více méně významnější mnohostranná mezinárodní úmluva, která by přímo upravovala 

dědění s cizím prvkem. Právní úpravu dědického práva v Polsku a Německu jsem volila 

vzhledem ke společnému historickému vývoji s naší právní úpravou a současně k přebírání 

některých institutů do nového občanského zákoníku.  
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I. OBEC&Ý VÝKLAD 

1.1 Pojem a funkce dědického práva 

 

Dědické právo bylo známo již v době římského práva, kde bylo chápáno jako majetkové 

právo, v němž institut individuálního vlastnictví nachází své vyvrcholení, neboť absolutní 

vlastník užívá své vlastnictví nejenom za života, ale určuje jeho osud také po svojí smrti.1 

Vymezením pojmu dědické právo se zabýval i Jan Krčmář, který k dané problematice 

mimo jiné uvedl, že právem dědickým se nazývá souhrn právních předpisů, ustanovujících 

o spořádání soukromých práv a povinností, jejichž subjektem byla osoba zemřelá, po případě 

práv a povinností, utvořených nařízením osoby zemřelé na případ smrti nebo konečně takových, 

které vzniknou úmrtím osoby bez předchozího jejího spolupůsobení. 2  

Dědickým právem tak obecně i vzhledem k uvedenému lze nazývat souhrn všech právních 

norem upravujících přechod práv a povinností zemřelého na jeho právní nástupce (dědické právo 

v objektivním smyslu viz dále). Obsahově shodně chápal dědické právo i Emanuel Tilsch, který 

tvrdil, že právem dědickým se rozumí souhrn pravidel, kterými se řídí přechod majetkových 

poměrů zemřelého jednotlivce na jiné subjekty.3 

Dědickým právem je současně však i souhrn práv a povinností (oprávnění), patřících určité 

osobě, která však tato práva a povinnosti nabude až v důsledku smrti fyzické osoby (jejího 

předchůdce), za předpokladu, že jsou splněny zákonem (právními normami) předepsané 

předpoklady dědění (dědické právo v subjektivním smyslu viz dále).  

Dědické právo ve smyslu platné právní úpravy představuje tak, jak tomu bylo i v římském 

právu, významnou skupinu majetkových práv. Smrt fyzické osoby je z právního hlediska 

důležitou právní skutečností, jež je nezávislá na lidské vůli, se kterou právo spojuje vznik, změnu 

a zánik právních vztahů týkajících se zemřelé osoby. Smrtí fyzické osoby dochází k zániku její 

způsobilosti mít práva a povinnosti (právní subjektivita) a fyzická osoba přestává být právním 

subjektem. Dochází tedy k zániku existence fyzické osoby vůbec. Tato osoba již nemůže být 

nositelem práv a povinností, ale většina z těchto práv a povinností zemřelou osobu přežívá. 

Vzhledem k tomu je nezbytné řešit otázku jejich dalšího trvání a působení. To bude záviset 

především na jejich povaze, způsobu, jak byly na zemřelou osobu vázány, z jakých důvodů a jak 
                                                           
1 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 417 
2 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 3 
3 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních a státních 
(Bursík & Kohout), 1905, s. 9 
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tato práva souvisela s osobou zemřelého jako takovou. Některá práva a povinnosti tak smrtí 

fyzické osoby zaniknou a současně další práva a povinnosti přecházejí na další subjekty 

(nástupce).  

Problematikou přechodu práv a povinností se obecně zabýval i Ústavní soud České 

republiky v usnesení sp. zn. III. ÚS 66/97, ze dne 14. dubna 1997 (dostupný na 

www.concourt.cz). Z daného usnesení mimo jiné vyplývá, že v případě smrti fyzické osoby je 

osud práv a povinností rozdílný podle charakteru těchto práv a povinností. Některá práva 

a povinnosti proto zanikají, jde zejména o taková práva a povinnosti, jež jsou vázána na osobu 

zůstavitele. Jiná práva a povinnosti, jež přesahují biologickou existenci svého nositele, 

přecházejí na další subjekty jako na právní nástupce zemřelého.  

Lze tedy podle mého názoru obecně tvrdit, že dědické právo upravuje přechod 

majetkových poměrů zemřelého na jiné osoby. Za důležité považuji uvést, že platná právní 

úprava, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pojem dědické 

právo jako takové vůbec nedefinuje. Na rozdíl od toho zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále také jako „nový občanský zákoník“) v § 1475 odst. 1, jeho definici obsahuje. Nový 

občanský zákoník navíc rozlišuje dědické právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní, které 

má charakter univerzální sukcese a je spjato s odpovědností za dluhy, a právo na odkaz (legát, 

což platná právní úprava nezná), tzn. určitou (jednotlivou) věc nebo několik věcí určitého druhu 

z pozůstalosti. Právo na odkaz představuje singulární sukcesi a není spjato s odpovědností za 

dluhy. V podstatě by se dalo říct, že odkazem zůstavitel zřizuje odkazovníku vůči dědici 

pohledávku, např. na zřízení práva nebo na vydání věci. Taktéž je potřeba dodat, že odkazovník, 

jak vyplývá z nového občanského zákoníku a výše uvedeného, není dědicem. Dalším rozdílem 

mezi dědictvím a odkazem (mimo uvedené univerzální a singulární sukcese) je, že nabytí 

dědictví potvrzuje dědici soud (úřední ingerence), zatímco právo na odkaz uplatňuje odkazovník 

(legatář) přímo vůči dědici, tj. bez soudní (úřední) ingerence.  

Dále je nutno uvést, že dědické právo se opírá o zásady, jinak řečeno o principy, které 

zformuloval již Emanuel Tilsch. Jde o tyto zásady (principy): 

1. Zásada zachování hodnot. „Princip zachování hodnot má zřetel k budoucnosti, jím 

manifestuje se (směrem do budoucna) jednota lidstva, solidarita generací po sobě jdoucích, jím 

umožňuje se pokračování na dosažené výši kulturní a sledování cílů, sahajících přes více 
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generací, jím zajišťuje se kontinuita, a tím i pořádek právního a hospodářského obchodu.“4 Tato 

zásada tedy sleduje zachování jak majetkových, tak i duševních hodnot pro více než jednu 

generaci. S tím souvisí dosahování cílů, jež přesahují generace, a zachování právního 

a hospodářského pořádku a kontinuity.  

2. Zásada přechodu pozůstalosti na jednotlivce. Tato zásada úzce souvisí s výše 

uvedenou zásadou zachování hodnot a jejím individualistickým pojetím. Vědomí, že majetek 

zůstavitele po jeho smrti připadne osobě, k níž má blízký vztah, jej motivuje k produktivní 

činnosti (péče a zvelebení svého majetku) a rovněž spořádanému životu. 

3. Zásada autonomní vůle zůstavitele. Nazývá se také jako „princip volnosti 

zůstavitelovy ve volbě dědice“.5 Jedná se o testovací volnost, podle které může zůstavitel naložit 

se svým majetkem zcela podle své vůle. Tato volnost (svoboda) souvisí s vlastnickým právem 

konkrétně s jedním z jeho vlastnických oprávnění, a to s právem dispozičním (ius disponendi). 

S ohledem na uvedené lze tvrdit, že intestátní posloupnost (dědění ze zákona) by v takovém 

případě plnila pouze subsidiární úlohu, tzn. k jejímu uplatnění by došlo pouze v případě, že by 

zůstavitel pro případ smrti o svém majetku nepořídil závěť.  

Zákon zůstavitele i přesto, že mu umožňuje určit dědice podle své vůle, tedy i v případě, 

kdy zůstavitel zřídí závěť, jej v této dispozici omezuje ve prospěch neopomenutelných dědiců. 

Jedná se o osoby zůstaviteli blízké, přičemž některým z nich se bez ohledu na ustanovení závěti 

musí dostat podílu, tzv. povinný podíl, jenž by jim připadl při dědění ze zákona, a jiným alespoň 

zákonem stanovená část jejich dědického podílu.6 Tyto osoby mohou zákonný podíl pozbýt jen 

na základě taxativně vymezených zákonných důvodů (vydědění). Zde považuji za nutné doplnit, 

že platná právní úprava sice mluví o neopomenutelných dědicích (§ 479 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), ale tento pojem jako takový nepoužívá, 

nepracuje s ním.  

Nový občanský zákoník však již, v ustanovení § 1642–1645, výslovně pojem 

nepominutelný dědic (nahrazuje v odborné literatuře používaný pojem neopomenutelný dědic) 

obsahuje, definuje jej a dále s ním pracuje.  

Institutem neopomenutelných dědiců, tj. omezením vůle zůstavitele, se zabýval ve svém 

díle taktéž Emanuel Tilsch. Výše uvedené omezení vyjádřil následovně: „Přílišnému vázání 

                                                           
4 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních a státních 
(Bursík & Kohout), 1905, s. 13 
5 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních a státních 
(Bursík & Kohout), 1905, s. 17 
6 Viz § 479 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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příštích generací čelí se obmezením závaznosti vůle testatorovy na určitý počet generací, 

bezohlednosti testatorově proti osobám, jež dle všeobecného přesvědčení mají mu býti blízkými, 

činí se přítrž opatřením, že jisté osoby něco z pozůstalosti obdržeti musí.“7 

4. Zásada rovnosti. Ve vztahu k intestátní posloupnosti tato zásada znamená, že 

neupřednostňuje, nebo nezvýhodňuje dědice podle pohlaví, původu, prvorozenectví apod. 

Uvedená zásada ve vztahu k testamentární posloupnosti znamená, že právní postavení dědice, při 

dědění ze zákona nebo ze závěti, je shodné, jinak řečeno i rovnocenné.  

5. Zásada univerzální sukcese. Zatímco zásada rovnosti se vztahovala k rovnosti dědiců, 

zásada univerzální sukcese se týká zůstavitelovy pozůstalosti. Dědická sukcese neboli dědická 

posloupnost označuje přechod práv a povinností fyzické osoby z důvodu její smrti na jiné 

subjekty (tj. dědění). Rozeznáváme dědickou sukcesi singulární a univerzální, jež se také nazývá 

sukcese generální. V případě univerzální sukcese dochází k přechodu pozůstalosti po zůstaviteli 

na dědice jako celek. Celé pozůstalé jmění tvoří nerozlučný celek, jenž jako jednotka přechází na 

dědice, princip univerzální sukcese.8 Pokud by dědiců bylo víc, stávají se spoludědici celé 

pozůstalosti podle výšky svých dědických podílů. 

„Zvláštní důležitost má princip univerzální sukcese v příčině passiv zemřelého.“9 

Z uvedeného vyplývá, že pokud jde o přechod zůstavitelových dluhů, (naše) právo se zásady 

univerzální sukcese nedrží. Dědic tak odpovídá za zůstavitelovy dluhy jen do výše ceny 

nabytého dědictví.10  

Opakem univerzální sukcese je sukcese singulární, tzn. přechod pouze jistého práva nebo 

povinnosti na dědice na základě vůle, již zůstavitel vyjádřil v závěti, kterou však platná právní 

úprava nepřipouští. Podle platné právní úpravy se i na toho, kdo dědí na základě závěti i jenom 

jednotlivou věc, hledí jako na dědice. Je tedy zřejmé, že i tento dědic v poměru ceny nabyté věci 

k ceně celého dědictví odpovídá za dluhy zůstavitele.11 

6. Svoboda (volnost) dědice přijmout dědictví. K delaci neboli nápadu dědictví dochází 

smrtí zůstavitele.12 Naše platná právní úprava dědění vychází z tzv. delačního principu, což 

znamená, že dědictví se nabývá přímo ze zákona (ipso iure) již přímo smrtí zůstavitele, aniž je 
                                                           
7 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních a státních 
(Bursík & Kohout), 1905, s. 24 
8 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních a státních 
(Bursík & Kohout), 1905, s. 29 
9 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních a státních 
(Bursík & Kohout), 1905, s. 31 
10 Viz § 470 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
11 Viz § 470 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
12 Viz § 460 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



22 

 

k tomu nutný projev vůle dědice. Jak tedy naznačuje výše uvedená zásada, dědic není povinen 

dědictví přijmout. Naopak platná právní úprava umožňuje dědici dědictví za zákonem 

stanovených podmínek odmítnout.  

7. Zásada úřední ingerence (veřejné moci) při nabývání dědictví. „Veřejným úřadům 

přísluší větší neb menší ingerence ve věcech pozůstalostních, buď že jim uloženo jest zajišťovati 

v jistých případech jmění pozůstalostní, přijímati přihlášky neb odmítnutí dědiců aneb vydávati 

těmto listiny legitimační.“13 Jak již bylo výše uvedeno, dědic nabývá dědictví smrtí zůstavitele, 

avšak tuto skutečnost, nabytí dědictví, musí potvrdit příslušný soud, tj. orgán veřejné moci. 

Obdobný závěr, k jakému jak bylo výše uvedeno, dospěl Emanuel Tilsch, vyplývá i z usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Cdo 2902/2010, ze dne 31. srpna 2010 (dostupný 

na www.nsoud.cz). Z předmětného usnesení vyplývá, že dědictví se sice nabývá smrtí zůstavitele 

(delační princip), avšak princip ingerence státu se při nabývání dědictví projevuje tím, že 

dědictví musí být soudem projednáno a rozhodnuto. Poté až podle usnesení soudu (o potvrzení 

dědictví nebo o vypořádání dědiců), se dědictví nabývá s účinností ke dni smrti zůstavitele, tedy 

zpětně (ex tunc).  

 

1.2 Pozůstalost a dědictví 

 

Pojem pozůstalost je známý již z dob římského práva, kde byl definován jako souhrn práv 

a závazků zemřelé osoby, přičemž však předmětem pozůstalosti nebyla taková práva 

a povinnosti, která se vázala k zemřelé osobě a která smrtí zanikala, např. užívací právo 

(ususfructus), držba apod. Obdobně byla pozůstalost chápána i podle obecného zákoníku 

občanského. Soubor práv a závazků zemřelého existoval, avšak do doby odevzdání (na základě 

soudem vydané odevzdávací listiny) nepatřil nikomu. Před odevzdáním, tj. v době po smrti 

osoby do odevzdání pozůstalosti dědici, se na pozůstalost hledělo, jako by zemřelý žil.  

V daném případě lze vidět podstatnou podobnost, pokud ne úplnou shodu s chápáním 

pozůstalosti a jejích složek, s teorií, kterou zastával Emanuel Tilsch a posléze také Jan Krčmář. 

Shodně uvedli, že pozůstalost se skládá z veškerých majetkových (soukromých) práv a také 

                                                           
13 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 36 
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povinností, pokud ovšem není stanoveno, že zůstavitelovou smrtí zanikají. K pozůstalosti tak 

nepatří např. rodinné poměry nebo veřejná práva a povinnosti, jež zanikají smrtí zůstavitele.14 

Zákonem č. 141/1950 Sb. byl institut pozůstalosti z našeho občanského práva odstraněn. 

Dědické právo tak bylo založeno na konstrukci nabývání dědictví smrtí zůstavitele (zemřelého). 

Tím, alespoň podle mého názoru, došlo k jakémusi urychlení nabytí práv a povinností (dědictví) 

dědicem. Z procesu nabytí bylo vypuštěno přihlášení se k dědictví a jeho odevzdání. Uvedené 

může vzbuzovat, vzhledem k době, v jaké k předmětné změně došlo, podezření na snadnější 

a mnohem rychlejší přístup státu k soukromému vlastnictví (zestátnění) zemřelého. Konstrukci, 

nabytí dědictví smrtí zůstavitele, převzala i platná právní úprava.  

V současnosti pozůstalost a dědictví v podstatě označují to samé. Pojem pozůstalost se 

uplatňuje ve vztahu k zůstaviteli a jeho celému majetku, který zanechal a který je současně 

předmětem dědění. Pojem dědictví se naopak váže k osobě dědice (nabyvatele), potencionálního 

dědice a k tomu, o co se jeho stávající majetek v důsledku dědění zvětší. Platná právní úprava, 

jak vyplývá z výše uvedeného, se omezuje pouze na institut dědictví, přesto jej výslovně 

nedefinuje.  

Nový občanský zákoník se k institutu pozůstalosti vrací a již výslovně rozlišuje pozůstalost 

a dědictví, což platná právní úprava a ani teorie nebo judikatura dosud nečinily. Podle nového 

občanského zákoníku pozůstalost tvoří jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti. Současně, dané 

jmění musí být způsobilé přejít na dědice. Pozůstalostí, jak tomu bylo podle římského práva 

i obecného zákoníku občanského, tak nejsou obecně práva a povinnosti, jež se vážou výlučně na 

osobu zůstavitele. I tato práva a povinnosti spjaté s osobními poměry zůstavitele (např. bolestné, 

odškodné apod.) mohou patřit do pozůstalosti, pokud by byly jako dluh (pohledávka) uznány 

nebo uplatněny u orgánu veřejné moci (ingerence státu). Dědictvím se naopak rozumí to, co 

z pozůstalosti skutečně připadne dědici. Nový občanský zákoník tak normativně stanovuje, co 

patří do pozůstalosti a co nikoli.  

Vzhledem k zažité praxi, nerozlišování mezi pojmy pozůstalost a dědictví, a přesto k zcela 

srozumitelnému uplatňování dědického práva, o čemž svědčí rozsáhlá judikatura, se 

s normativním zakotvením daného rozlišování úplně neztotožňuji. Na místě je však také potřeba 

přiznat i přínos nového občanského zákoníku. Ten totiž, takřka po půl století, opět výše uvedené 

                                                           
14 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 5 
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pojmy definuje a do teorie občanského práva vnáší právní jistotu ohledně toho, co je předmětem 

pozůstalosti a dědictví.  

 

1.3 Dědické právo v objektivním a subjektivním smyslu 

 

Pojem dědické právo se používá ve dvojím smyslu, jak již bylo výše naznačeno, a to ve 

smyslu objektivním a subjektivním. Dědické právo v objektivním smyslu je souhrn právních 

norem upravujících přechod a nabývání majetkových práv a povinností po zemřelé osobě 

(fyzické) na jiné subjekty, na právní nástupce zemřelého. Dědické právo objektivně upravuje 

konkrétní podmínky a předpoklady dědění, jakož i jeho následky, jimiž jsou např. odpovědnost 

dědice za dluhy zůstavitele, potvrzení dědictví, vypořádání dědiců apod.  

Dědické právo v subjektivním smyslu, na rozdíl od dědického práva v objektivním smyslu, 

představuje souhrn oprávnění a povinností konkrétní osoby (fyzické i právnické včetně státu) 

vstoupit, v celém rozsahu, do práv a povinností zůstavitele, které jeho smrtí nezanikají. Jedná se 

tedy o oprávnění osoby být dědicem, tj. oprávnění na dědictví nebo jeho část, za předpokladu, že 

jsou splněny zákonem předepsané podmínky dědění. Z uvedeného tak vyplývá, že subjektivní 

práva a povinnosti svědčící jisté konkrétní osobě (dědici) mu přibudou podle norem objektivního 

dědického práva. Podle mě je nutno doplnit, že k uplatnění subjektivního dědického práva 

dochází teprve až okamžikem zůstavitelovy smrti. Předmětné subjektivní právo je majetkové 

a má absolutní povahu (erga omnes), tzn. že působí vůči všem a ostatní osoby mají povinnost 

respektovat, uznávat a nezasahovat do tohoto zákonem přiznaného subjektivního práva.15 

 

II. PLAT&Á PRÁV&Í ÚPRAVA  

2.1 Předpoklady dědického nástupnictví (dědické posloupnosti, sukcese) 

 

K dědickému nástupnictví dochází jen tehdy, jsou-li splněny jisté zákonem stanovené 

předpoklady. Předpoklady dědického nástupnictví (dědické posloupnosti, sukcese) jsou:  

 

1) smrt fyzické osoby 

2) existence pozůstalosti, resp. dědictví 

3) existence dědice a jeho způsobilost nabýt dědictví (způsobilý dědic) 

                                                           
15 Lazar, J., Základy občianskeho hmotného práva, 1. zväzok, Bratislava: Iura Edition, 2004, s. 355 
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- způsobilý dědic 

- dědická nezpůsobilost 

- vydědění  

4) právní důvod dědění (dědický titul) 

5) odmítnutí, popř. přijetí dědictví (vyslovený projev vůle nebo právně relevantní chování 

týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví) 

 

2.1.1 Smrt fyzické osoby 

 

„Dědické právo se týká pouze jmění osob fysických.“16 Osudy jmění osoby právnické po 

jejím zaniknutí neřídí se předpisy práva dědického.17 Dědit tedy lze jen po fyzické osobě, která 

zemřela. Smrtí člověka je podle lékařské vědy zástava dýchání, krevního oběhu a činnosti 

centrálního nervového systému.18 Nezbytným předpokladem dědění je tedy úmrtí fyzické osoby. 

Smrt fyzické osoby patří k těm právním skutečnostem, na které se váže vznik, změna nebo zánik 

občanskoprávních vztahů, kterých byla zemřelá osoba účastníkem. Také lze říci, co mimo jiné 

vyplývá i z usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Cdo 2902/2010, ze dne 

31. srpna 2010 (dostupný na www.nsoud.cz), že smrt fyzické osoby je v majetkových věcech 

právní skutečností, na kterou se váže univerzální sukcese (ustanovení § 460 a násl. zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Smrt fyzické osoby, jak již 

bylo výše uvedeno, působí zánik její způsobilosti mít práva a povinnosti, tzn. fyzická osoba smrtí 

pozbývá právní subjektivitu. „Aby se ustanovení práva dědického mohla státi konkrétně 

působivými, vyhledává se smrt osoby fysické.“19 

Smrt fyzické osoby je však pouze východiskem dědického nástupnictví. Relevantně se 

zpravidla prokazuje úmrtním listem, tj. matričním dokladem neboli podle nového občanského 

zákoníku veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem.20 

Smrt však v některých případech lze prokázat i pravomocným rozsudkem, jímž byla fyzická 

                                                           
16 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 41 
17 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 3 
18 Fiala, J., Kindl, M., a kol., Občanský zákoník, Komentář, I. díl, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, 
s. 793 
19 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 3 
20 Viz § 26 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník  
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osoba prohlášena za mrtvou a současně jím bylo ukončeno dědické řízení. Uvedený rozsudek je 

dokladem o úmrtí stejně jako úmrtní list. 

Úmrtní list na základě lékařské správy, tzv. listu o prohlídce mrtvého, vydá příslušný 

matriční úřad. Matriční úřad poté oznámí úmrtí osoby soudu příslušnému k projednání dědictví. 

V úmrtním listu se kromě skutečnosti, kterou je smrt fyzické osoby, rovněž uvede čas (moment), 

v němž k smrti jednotlivce došlo. Od daného momentu smrti zůstavitele se odvíjí určení rozsahu 

majetku, dluhů, které jsou předmětem dědictví, tak i stanovení okruhu dědiců (dědicem může být 

jen ten, kdo přežil zůstavitele).  

V případě, že smrt nelze prokázat předepsaným neboli řádným způsobem, tj. úmrtním 

listem (je možné mluvit o domnělé smrti fyzické osoby), avšak ji lze zjistit jinak, prohlásí soud 

takovou osobu, na návrh toho, kdo má na věci právní zájem, za mrtvou. Soud v rozsudku určí 

i den smrti fyzické osoby.  

Nový občanský zákoník umožňuje v případě, kdy tělo mrtvého nelze prohlédnout 

stanoveným způsobem, aby soud i bez návrhu prohlásil člověka za mrtvého, pokud byl 

účastníkem takové události, že se jeho smrt, vzhledem k okolnostem, jeví jako jistá.  

Soud může za mrtvou prohlásit i nezvěstnou osobu, pokud vzhledem ke všem okolnostem 

lze usuzovat, že tato osoba již nežije. Soud v rozsudku uvede den smrti nezvěstné osoby, 

případně den, který nezvěstná osoba nepřežila. Pravomocný rozsudek, kterým byla fyzická osoba 

prohlášena za mrtvou a současně jím bylo ukončeno dědické řízení, je dokladem o úmrtí stejně 

jako úmrtní list. Rozsudek o prohlášení za mrtvého však v žádném případě nelze ztotožňovat 

s úmrtním listem, rozsudek úmrtní list nenahrazuje. Na základě rozsudku o prohlášení za 

mrtvého se provede zápis do knihy úmrtí (vede ji matrika) a vyhotoví se úmrtní list.  

„S jměním toho, jenž za mrtvého byl prohlášen, nakládá se sice jako s pozůstalostí, 

projednává se, jako by nezvěstný v učený den byl zemřel a odevzdá se dědicům, a to beze vší 

kauce,“21 takto se k prohlášení za mrtvého vyjádřil Emanuel Tilsch.  

V daném případě je stejně jako při skutečné smrti fyzické osoby, která se prokazuje 

úmrtním listem, rozhodný den smrti nezvěstného, popř. den, který nezvěstný prokazatelně 

nepřežil. Tento den (datum) uvedený v soudním rozhodnutí je rozhodující pro nabytí dědictví po 

této osobě. Přesné určení okamžiku smrti fyzické osoby je důležité, jak bylo výše uvedeno, pro 

zjištění okruhu dědiců. Tuto skutečnost je důležité zkoumat zejména v případě, jestliže v jeden 

                                                           
21 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 41 
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den zemře více osob (nebo je více osob prohlášených za mrtvé), které by mohly dědit jedna po 

druhé.  

Není-li možné zjistit, která z více zemřelých nebo za mrtvé prohlášených osob zemřela 

dříve, bude se mít za to, že všechny osoby zemřely současně, tzn. že jedna nepřežila druhou. 

Obdobně se k této otázce staví i nový občanský zákoník. K uvedené situaci může dojít např. při 

letecké katastrofě, ztroskotání lodě, hromadné dopravní nehodě apod. Vyplývá z toho, že žádná 

z těchto osob nemůže po nikom z nich dědit.  

K prohlášení za mrtvého se vyjádřil i Nejvyšší soud České republiky, a to v usnesení 

sp. zn. 33 Odo 240/2005, ze dne 27. června 2006 (dostupné na www.nsoud.cz), ze kterého 

vyplývá, že okamžik smrti zůstavitele nebo den, ke kterému byl prohlášen za mrtvého, je 

rozhodnou skutečností co do okruhu osob, které přicházejí v úvahu jako dědici, jakož i co do 

práv a povinností, do nichž vstupují právní nástupci zůstavitele. Nejvyšší soud dále dospěl 

k závěru, že způsobilost fyzické osoby, jež byla prohlášena za mrtvou, mít práva a povinnosti 

zaniká právní mocí rozsudku o prohlášení za mrtvého (tj. ex nunc). Dědictví po této osobě se 

však nabývá dnem, který je v rozsudku označen jako den její smrti (tedy ex tunc).  

Soud však může dodatečně zjistit, že osoba prohlášena za mrtvou žije nebo žila v den, od 

kterého neuplynula doba nezbytná k prohlášení za mrtvou, a zrušit své rozhodnutí. Soud může 

rovněž zjistit, že osoba prohlášena za mrtvou, zemřela v jiný den, nebo se stanoveného dne 

nemohla dožít nebo jej přežila. Dojde-li soud k uvedenému zjištění, opraví v rozhodnutí den, 

který byl v rozhodnutí uveden jako den smrti.  

Zjistí-li se dodatečně, že skutečný den úmrtí je odlišný ode dne určeného v rozhodnutí, 

opraví soud den, který je uveden v jeho rozhodnutí, nebo své rozhodnutí zruší, na návrh osoby, 

která na takové změně prokáže právní zájem. Soud tak může učinit i bez návrhu.22 „Tatáž 

pravidla jako v případě prohlášení za mrtvého platí též, byl-li proveden mylný důkaz smrti aneb 

byl-li vůbec někdo i bez soudního prohlášení neb důkazu, pokládán mylně za mrtvého 

a pozůstalost jeho projednána.“23 

Platná právní úprava pojem smrt fingovaná čili občanská nezná. S tímto pojmem se však 

můžeme setkat např. v literatuře Emanuela Tilsche. „Některá práva znají občanskou smrt jako 

                                                           
22 Viz § 194a odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
23 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 43 
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trest, spojujíce ji se spácháním jistých trestních činů neb s odsouzením.“24 V uvedeném případě 

se nejednalo o skutečnou smrt fyzické osoby, pouze s majetkem této osoby se nakládalo, jako by 

byla mrtvá (majetek např. připadl řádu). K dědické posloupnosti po takové osobě však došlo až 

po její fyzické smrti.  

V případě smrti fyzické osoby je osud jejích práv a povinností rozdílný. Některá práva 

totiž smrtí zanikají, jiná naopak existenci nositele přežívají, tím se tak stávají předmětem 

dědictví a přechází na právní nástupce zemřelé osoby. Jiná práva však přecházejí na dědice nebo 

i další osoby, avšak jinak než děděním, na základě osobitých zákonných důvodů. Je to 

např. nájemní právo k bytu, peněžité nároky z nemocenského pojištění apod. V těchto případech 

se mluví o zvláštním právním nástupnictví (zvláštní sukcese). 

K výše uvedenému je podle mého názoru nutno doplnit, že konstrukce dědického práva 

v České republice před rokem 1950 stála na institutu ležící pozůstalosti (hereditas iacens, tak byl 

nazýván již v římskoprávních textech25). Dědické právo se do té doby spravovalo podle právní 

úpravy obsažené v obecném zákoníku občanském, podle které k dědění nedocházelo ze zákona 

(jak je tomu nyní podle § 460 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů), ale až odevzdáním pozůstalosti (k tomu viz výše). Pokud chtěl dědic 

dědictví nabýt, musel podat dědickou přihlášku k soudu (ucházet se o dědictví) a soud v případě, 

že byly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady, pozůstalost (neboli dědictví) odevzdal 

dědici. Do samotného odevzdání tvořila pozůstalost tzv. ležící pozůstalost. Byl to majetek, který 

již nepatřil (nenáležel) zůstaviteli, ale současně ještě nenáležel dědicům. Práva a povinnosti 

v tomto období trvají, jako kdyby tady jejich subjekt byl. K odevzdání pozůstalosti docházelo až 

odevzdávací listinou (odevzdáním soudu). Odevzdávací listina měla deklaratorní (potvrzovala, 

že dědic v ní uvedený prokázal své dědické právo) i konstitutivní povahu (odevzdáním se dědic 

stal vlastníkem pozůstalosti, to je jeden z nejviditelnějších rozdílů se současnou právní úpravou).  

Důležité je také poznamenat, že dědic se odevzdáním pozůstalosti stal vlastníkem 

i majetku, který nebyl v odevzdávací listině uveden, tzn. i takového majetku, jehož existence se 

zjistila po pravomocném odevzdání pozůstalosti. Soud sice provede řízení, avšak majetek 

(jmění), který vyšel najevo dodatečně, již nebude dosavadním dědicům odevzdávat zvláštní 

odevzdávací listinou. Vychází se totiž z názoru, že dědictví (pozůstalost) je považováno za 

                                                           
24 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 45 
25 Thöndel, A., Římskoprávní definice, maximy, regulae a jejich odkaz v současném právu (disertační práce), 
Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta, katedra právních dějin, Praha 2010, s. 346 
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právně nedělitelný celek a jeho původní odevzdání se tedy vztahuje i na majetek, který vyšel 

najevo až dodatečně.  

 

2.1.2 Existence pozůstalosti, resp. dědictví 

 

„Mají-li předpisy práva dědického státi se konkrétně působivými, musí tu býti 

pozůstalost.“26 „Pozůstalost skládá se z veškerých majetkových právních poměrů 

zůstavitelových, pokud není stanoveno, že zanikají úmrtím.“27 

Dalším předpokladem dědictví je tedy existence majetkových práv a povinností, které 

v okamžiku smrti patří zůstaviteli, jsou předmětem dědictví a nepřechází na jiné subjekty na 

základě osobitých zákonných ustanovení, jak je tomu např. u přechodu absolutních autorských 

práv.28 Z uvedeného vyplývá, že k dědění může dojít pouze tehdy, pokud zemřelá fyzická osoba, 

zůstavitel, zanechala nějaký majetek. Příkladem může být přechod práv a povinností z pracovně 

právních vztahů, je-li zůstavitelem zaměstnavatel. K přechodu těchto práv a povinností nemůže 

dojít, pokud zůstavitel nezanechal majetek nebo jen (majetek) nepatrné hodnoty.29  

Na existenci pozůstalosti jako takové poukázal již Emanuel Tilsch, a poté i Jan Krčmář. 

Shodně tvrdili, že je irelevantní, zda pozůstalost tvoří aktiva nebo pasiva, a také obecně není 

podstatná hodnota pozůstalosti. Avšak význam pro osud pozůstalosti má skutečnost, zda je 

pozůstalost pasivní a současně nepatrné hodnoty. Pokud by k takovému případu došlo nyní, 

tj. zůstavitel by zanechal nepatrný majetek nebo dokonce žádný, soud by v souladu s § 175h 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů řízení zastavil. 

Uvedený postup nastínil také Emanuel Tilsch již před více než 100 lety, z čehož je zcela 

viditelná trvalost a kontinuita uvedeného řešení i v průběhu změn státních zřízení a početných 

novel právní úpravy.  

Konkrétně o přechodu práv a povinností rozhodoval i Ústavní soud ČR usnesením pod 

sp. zn. III. ÚS 66/97, ze dne 14. dubna 1997 (dostupné na www.concourt.cz), ze kterého je 

zřejmé, že děděním přecházejí na právního nástupce práva a povinnosti zemřelé osoby podle 

ustanovení o dědickém nástupnictví v občanském zákoníku. Osud práv a povinností fyzické 

                                                           
26 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 4 
27 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 48 
28 Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 278/98, ze dne 30. září 1998, Ad Notam 4/1999, s. 83  
29 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 486/2000, ze dne 17. května 2001, dostupné na 
www.nsoud.cz 
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osoby je v případě její smrti rozdílný podle charakteru těchto práv a povinností. Některá práva 

a povinnosti smrtí fyzické osoby zanikají, tento právní následek postihuje zejména taková práva 

a povinnosti, která jsou vázána na osobu zůstavitele, jiná práva a povinnosti přesahují 

biologickou existenci svého nositele a přecházejí na další subjekty jako na právní nástupce 

zemřelého. Předmětem dědění podle občanského zákoníku jsou především věci ve výlučném 

vlastnictví nebo v podílovém vlastnictví zůstavitele, jakož i práva a povinnosti vzešlá 

z vypořádání případného bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Do pozůstalosti patří 

i zůstavitelovy pohledávky a dluhy, spadá sem i podnik, který patřil zůstaviteli, práva akcionáře 

nebo společníka společnosti s ručením omezeným, vypořádací podíl člena družstva, stejně jako 

pohledávky za užití autorského práva apod.  

Z výše uvedeného usnesení rovněž vyplývá, co předmětem dědění není. Předmětem dědění 

tak nejsou základní práva a svobody zaručené Listinou základních práv a svobod, které mají 

charakter přirozených osobních práv, jež smrtí oprávněného subjektu zanikají. Předmětem 

dědění také nejsou práva z pojištění osob, nebo restituční nároky uplatněné zůstavitelem za jeho 

života.  

Z usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 1847/2002, ze dne 

27. ledna 2004 (dostupné na www.nsoud.cz), také mimo jiné vyplývá, že předmětem dědění 

může být i členský podíl v bytovém družstvu. Předmětem dědění jsou tak, mimo již uvedené, 

zejména movité a nemovité věci včetně jejich součástí.  

I v daném případě je vidět podstatnou podobnost s chápáním pozůstalosti a jejích složek. 

Pozůstalost se skládá z veškerých majetkových (soukromých) práv a také povinností, pokud 

ovšem není stanoveno, že zůstavitelovou smrtí zanikají. K pozůstalosti tak nepatří např. rodinné 

poměry nebo veřejná práva a povinnosti, jež zanikají smrtí zůstavitele.30 

Pojem pozůstalost se zpravidla uplatňuje ve vztahu k zůstaviteli a jeho celému majetku, 

který zanechal a který je současně předmětem dědění. Pojem dědictví se naopak váže k osobě 

dědice neboli právního nástupce. Jak již bylo výše uvedeno, k faktickému rozlišování 

pozůstalosti a dědictví, jež existovalo podle obecného zákoníku občanského, se opět vrací až 

nový občanský zákoník.  

 

 

                                                           
30 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 5 
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2.1.3 Existence dědice a jeho způsobilost nabýt dědictví (způsobilý dědic) 

 

„Vyžaduje se, aby ten, komu má být deferováno, se dožil okamžiku delace. Zemře-li před 

delací, nemůže mu ovšem býti deferováno, a nemohl nenabytého práva dědického přenésti na 

své dědice.“31 

I když podle platné právní úpravy dědic nabývá dědictví okamžikem smrti zůstavitele, 

a nikoli až přijetím nabídky (nabídnout deferovat), i podle současné právní úpravy se vyžaduje, 

aby ten, kdo má po zůstaviteli nabýt dědictví, se okamžiku jeho smrti dožil, tzn. musí existovat 

dědic.  

Za dědice lze považovat osobu, které svědčí jistý právní důvod dědění (zákon, závěť nebo 

kombinace obou uvedených důvodů) a jež se stala subjektem dědického práva již na základě 

objektivní skutečnosti, tj. smrti zůstavitele. Dědicem v právním slova smyslu je pouze ten, na 

koho přejdou práva a povinnosti zůstavitele podle ustanovení občanského zákoníku o dědickém 

nástupnictví. To znamená ten, který dědictví neodmítne a v rámci vypořádání dědictví skutečně 

něco nabude. „Dědic vstupuje právně na místo zůstavitelovo a stává se subjektem veškerých 

práv a závazků jeho.“32  

K otázce, odkdy lze osobu považovat za dědice (ovšem pouze v případě, kdy se osoba 

dožije smrti zůstavitele), se vyjádřil také Nejvyšší soud České republiky v usnesení, 

sp. zn. 30 Cdo 2174/2001, ze dne 5. června 2002 (dostupné na www.nsoud.cz). Za dědice podle 

předmětného usnesení lze považovat jen toho, komu bylo rozhodnutím soudu dědictví potvrzeno, 

nebo kdo se stane nabyvatelem poměrné části dědictví, popřípadě určité hodnoty ze zůstavitelem 

zanechaného majetku, soudem schválené dohody o vypořádání dědictví. Do té doby je možné 

osobu ucházející se o dědictví považovat za domnělého dědice, který ještě není nositelem práv 

a povinností spadajících do dědictví, ale stane se jím se zpětnou účinností, na základě výsledku 

řízení o dědictví, ke dni (době) zůstavitelovy smrti.  

Jestliže má dojít k dědění, musí tady být dědic a právní důvod dědění (dědický titul). Dědit 

může fyzická osoba, právnická osoba a stát. Fyzické osoby můžou dědit jak ze zákona, tak i ze 

závěti, zatímco právnické osoby (např. podle usnesení Nejvyššího soudu České republiky, 

sp. zn. 21 Cdo 158/2007 příspěvková organice kraje) a stát pouze ze závěti.  

                                                           
31 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 7 
32 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 83 
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Nový občanský zákoník přináší, lépe řečeno se vrací k dalšímu dědickému důvodu, titulu, 

a to k dědické smlouvě, jež v našem právu byla známá až do roku 1950, kdy byla zákonem 

č. 140/1950 Sb. z právní úpravy vypuštěna.  

 

2.1.3.1 Způsobilý dědic 

 

Předpokladem nabytí dědictví jistým dědicem je jeho dědická způsobilost. Jde jednak 

o tzv. absolutní způsobilost vstoupit na místo zůstavitele do zanechaných práv a povinností 

a jednak o tzv. relativní způsobilost zaměřenou k tomu, zda je k dědění povolána osoba hodna 

stát se zůstavitelovým dědicem.  

Zatímco absolutní dědická způsobilost spočívá na objektivním základě (objektivních 

okolnostech), při relativní dědické způsobilosti se uplatňují subjektivní aspekty, a to jak ze strany 

případného dědice, tak i ze strany zůstavitele vůči této osobě.  

K uvedenému je možno doplnit, že již Jan Krčmář v podstatě definoval absolutní 

a relativní způsobilost být dědicem a nabývat dědictví. Vymezil jej v podstatě definováním 

absolutní a relativní nezpůsobilosti. Absolutní nezpůsobilost v jeho podání33 již platná právní 

úprava nezná, avšak definice relativní nezpůsobilosti je podle mého názoru obdobou již výše 

uvedené relativní způsobilosti.  

Absolutní dědická způsobilost je dána způsobilostí dědice mít způsobilost na práva 

a povinnosti, tj. právní subjektivitou v okamžiku smrti zůstavitele. Dědicem (ze zákona nebo ze 

závěti) se proto může stát jen ten, kdo se okamžiku smrti zůstavitele dožil. To znamená, že na to, 

aby byl dědic způsobilý dědit, stačí, aby v době smrti zůstavitele měl způsobilost na práva 

a povinnosti, tj. právní subjektivitu. Již se nevyžaduje, aby taková osoba měla způsobilost 

k právním úkonům, tj. aby vlastními úkony mohla nabývat práva a povinnosti.  

Osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům, musí být při právních úkonech, které 

je potřeba v souvislosti s nabytím dědictví učinit, zastoupeny zákonným zástupcem.  

Občanský zákoník34 v § 7 odst. 1 připouští výjimku pouze v případě počatého, ale dosud 

nenarozeného dítěte (nascitura), narodí-li se živé. Vzhledem k této podmínce nelze v dědickém 

řízení pokračovat, dokud se dítě nenarodí.  

                                                           
33 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 9 
34 Viz zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Podle našeho právního řádu je tedy způsobilý dědit každý subjekt, který má v době smrti 

zůstavitele způsobilost na práva a povinnosti. Tato způsobilost u fyzické osoby vzniká 

narozením a zaniká smrtí. K tomu, aby mohla fyzická osoba dědit po zůstaviteli, musí v den 

smrti zůstavitele mít právní subjektivitu. Nezáleží však již na tom, zda taková osoba má 

způsobilost k právním úkonům, tzn. zda je způsobilá vlastními právními úkony nabývat práva 

a povinnosti.  

Právnické osoby mají způsobilost k právům a povinnostem, když jako právnické osoby 

právně existovaly již v době smrti zůstavitele. Výjimku představuje právnická osoba, která 

v době smrti zůstavitele, tj. vzniku dědictví, je ve fázi založení.35 Další výjimkou je právnická 

osoba, kterou zůstavitel závětí zřizuje, nebo která má být na základě závěti zřízena, tzn. tato 

právnická osoba bude založena a vznikne až po smrti zůstavitele. V takovém případě se může 

jednat pouze o nadaci.  

Nový občanský zákoník přináší změnu v podobě možnosti povolat za dědice i právnickou 

osobu, která má teprve vzniknout, tj. ta, která v den smrti zůstavitele neexistuje. Uvedenou 

změnu zákonodárce odůvodnil potřebou co možná nejvíce šetřit (neboli ctít) přání zůstavitele. 

Z mého pohledu tato změna může mít jak pozitivní (plně se vyhoví poslední vůli zůstavitele), tak 

také negativní dopad, např. v podobě falšování, pozměňování závěti s cílem získat pozůstalost 

(věci movité, nemovité – např. autorská práva) čistě za účelem zisku bez ohledu na vůli 

zůstavitele.  

I přesto, že v novém občanském zákoníku je uvedeno, že takováto právnická osoba je 

(spíše by asi mělo být uvedeno bude) způsobilým dědicem, pokud vznikne do jednoho roku od 

smrti zůstavitele, zákoník již neobsahuje ustanovení, co bude a kdo bude s pozůstalostí v rámci 

uvedené lhůty nakládat. Nový občanský zákoník neobsahuje ani řešení situace, co bude 

s pozůstalostí, pokud předmětná právnická osoba ve stanovené lhůtě nevznikne. S ohledem na 

uvedené považuji minimálně v této části nový občanský zákoník za nedostatečný, nedostatečně 

řeší nově vzniklou problematiku.  

Právnickou osobou s právní subjektivitou je rovněž i stát, tedy na základě závěti může 

dědit i ten. Vzhledem k uvedenému může být dědicem způsobilým nabývat dědictví každá 

fyzická osoba, ale i právnická osoba (včetně státu).  

 

 

                                                           
35 Viz § 57 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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2.1.3.2 Dědická nezpůsobilost  

 

V římském právu bylo obdobou dědické nezpůsobilosti odnětí dědictví. Dědictví bylo 

dědici odňato, jestliže bylo zjištěno, že se vůči zůstaviteli nebo jeho poslední vůli provinil. Takto 

odňaté dědictví připadlo státu.36 

Dědickou nezpůsobilost upravoval již obecný zákoník občanský v § 540 a násl., z něhož ve 

svém díle vycházel i Jan Krčmář. Za nezpůsobilého byl považován ten, kdo se dopustil zločinu 

proti zůstaviteli, pokud však z okolností nevyplývalo, že mu zůstavitel prominul. V daném 

případě nebylo důležité, zda zůstavitel o zločinu věděl nebo nikoli. Nepodstatné také bylo to, zda 

došlo k trestnímu řízení nebo nikoli. Nezpůsobilost odpykáním trestu ani promlčením trestnosti 

skutku nepominula. Za prominutí podle obecného občanského zákoníku nebylo možné 

považovat to, že zůstavitel nezničil závěť (poslední pořízení), jež byla zřízena dříve, než nastala 

skutečnost zakládající nezpůsobilost, a která poskytovala nezpůsobilému dědici něco 

z pozůstalosti.  

Důvodem nezpůsobilosti (dědic byl nehoden37) bylo podle obecného zákoníku občanského 

také jednání proti poslední vůli zůstavitele. Nezpůsobilý byl ten, kdo zůstavitele k projevení 

poslední vůle donutil nebo přiměl lstí, kdo zůstaviteli zabránil projevit poslední vůli nebo její 

změnu, nebo kdo potlačil poslední vůli již zůstavitelem pořízenou.  

Právní subjektivita jako taková není dostačující k tomu, aby se jistý subjekt stal skutečným 

dědicem. Ve smyslu platné právní úpravy (ustanovení § 469 občanského zákoníku) může být 

nezpůsobilým dědicem pouze fyzická osoba, protože pouze ona jako dědic se sama svým 

jednáním může vyloučit z dědictví, a stát se tak nezpůsobilým dědicem, tzv. relativní dědická 

nezpůsobilost. Je nutno doplnit, že dědická nezpůsobilost nastává přímo ze zákona, 

nepředpokládá se tedy žádný úkon ze strany zůstavitele a trvá, dokud zůstavitel dědicovi 

neodpustí. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2537/2010, ze dne 

10. března 2011 (dostupné na www.nsoud.cz), mimo již uvedené vyplývá, že soud (soudní 

komisař) k dědické nezpůsobilosti přihlíží z úřední povinnosti. Podle nejvyššího soudu je také 

vyloučeno, aby se dědici dohodli, že dědická nezpůsobilost u některého z nich nenastala. 

Nezpůsobilý dědic nedědí, hledí se na něj, jako by se smrti zůstavitele nedožil. Dědickou 

                                                           
36 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M., Římské právo, Praha: C. H. Beck, 1995, s. 299 a násl.  
37 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 11 
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nezpůsobilost může uplatnit každý, kdo má zájem na vyloučení nezpůsobilého dědice z okruhu 

všech dědiců.  

Dále podle platné právní úpravy se dědická nezpůsobilost obecně 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.  

Důsledkem dědické nezpůsobilosti je to, že dědický podíl dědice, který není způsobilý 

dědit, připadne dědicům ze zákona. Může se jednat o potomky nezpůsobilého dědice, v případě, 

že by nezpůsobilým dědicem bylo dítě, sourozenec nebo prarodič, nabývají jejich dědického 

podílu stejným dílem jejich děti. V případě, že dědický podíl nezpůsobilého dědice nenabývají 

jeho potomci, uvolněný podíl nabývají dědici ze zákona, a pokud by takoví dědici nebyli, podíl 

by připadl státu.  

U dědice ze zákona, v případě, že se neuplatní tzv. reprezentační právo, připadne dědický 

podíl nezpůsobilého dědice ostatním zákonným dědicům.  

Pokud se jedná o dědice ze závěti, jeho dědický podíl (v případě jeho dědické 

nezpůsobilosti) může připadnout náhradnímu dědici, to však pouze v případě, že takového 

zůstavitel v závěti stanovil, v opačném případě předmětný podíl připadne dědicům ze zákona.  

Jak již bylo výše vzpomenuto, zůstavitel má možnost právní následky dědické 

nezpůsobilosti odvrátit tím, že dědici jednání, které má za následek dědickou nezpůsobilost, 

odpustí (promine). Odpuštěním se dědická nezpůsobilost ruší a dědic se opět stává způsobilým 

dědicem. Odpuštění je jednostranným právním úkonem zůstavitele, pro který zákon nestanovuje 

žádné formální náležitosti. Může být učiněno výslovně (písemně nebo ústně) nebo konkludentně 

(tj. mlčky, avšak z jednání zůstavitele musí být zřejmý úmysl odvrátit právní následky, které 

zákon s jednáním způsobujícím dědickou nezpůsobilost spojuje). Odpuštění není možné 

v případě, kdy skutečnost zakládající dědickou nezpůsobilost nastala až po smrti zůstavitele. 

Z toho vyplývá, že zůstavitel může odpustit pouze skutečnosti zakládající dědickou 

nezpůsobilost, k nimž došlo do okamžiku smrti zůstavitele, tzn. za jeho života.  

Dědic se opětovně může stát nezpůsobilým dědicem, pokud se opět dopustí jednání, které 

je uvedeno v § 469 občanského zákoníku. Důvody dědické nezpůsobilosti jsou v již citovaném 

ustanovení občanského zákoníku stanoveny taxativně. Tyto důvody lze po skutkové stránce 

rozdělit do dvou skupin. 
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1. Na rozdíl od obecného zákoníku občanského se musí jednat o spáchání úmyslného 

trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům, k předmětnému trestnému 

činu však musí dojít za života zůstavitele, nebo jinak řečeno – musí se stát dříve, než dojde 

k dědění, což nastává okamžikem smrti zůstavitele.  

Den vydání nebo nabytí právní moci rozsudku trestního soudu přitom již nemá na 

dědickou nezpůsobilost žádný vliv. K tomu je potřeba uvést, že nezáleží na tom, zda osoba, jež 

se úmyslného trestného činu dopustila, byla za tento trestný čin odsouzena, nebo zda proti této 

osobě již bylo zahájeno trestní řízení. Rovněž je zcela irelevantní skutečnost, že možnost 

trestního stíhání této osoby zanikla (promlčení, amnestie apod.). Obdobný závěr o dědické 

nezpůsobilosti vyplývá již z výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, 

sp. zn. 21 Cdo 2537/2010, ze dne 10. března 2011, podle kterého není rozhodné, zda pachatel byl 

za úmyslný trestný čin proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům odsouzen či nikoli, 

případně, zda zanikla možnost trestního postihu v důsledku smrti pachatele, promlčení, amnestie, 

udělení milosti. Pravomocným rozsudkem trestního soudu o tom, že byl spáchán trestný čin 

a kdo tento čin spáchal, je soud v řízení o dědictví vázán.38 

Trestný čin musí směřovat pouze proti výše uvedeným osobám, přičemž jejich výčet je 

taxativní. To znamená, že úmyslný trestný čin proti jiným osobám, např. proti sourozencům 

zůstavitele, družce nebo dítěti manžela, nemá za následek dědickou nezpůsobilost. Stejné 

postavení jako děti a rodiče mají osvojenec a osvojitel, proto je potřeba, v souvislosti s výše 

uvedeným, je i stejně posuzovat.  

K tomu, aby byl dědic vyloučen z nabytí dědictví pro výše uvedený důvod, je nezbytné, 

aby se dopustil trestného činu. K dědické nezpůsobilosti pro trestný čin je nezbytné, aby šlo 

o úmyslný trestný čin. Trestný čin (trestněprávní delikt) spáchaný z nedbalosti (nedbalostní 

trestný čin, delikt) tak nemůže mít za následek dědickou nezpůsobilost. 

Trestný čin musí směřovat vůči přesně stanoveným osobám, tj. zůstaviteli, jeho manželu, 

dětem a rodičům. Stejné postavení jako děti a rodiče mají také osvojenec a osvojitel. Další osoby 

zákon nestanovuje, což znamená, že úmyslný trestný čin proti jiným osobám 

(např. sourozencům, družce atd.) nezpůsobuje dědickou nezpůsobilost. Úmyslný trestný čin 

nemusí směřovat jen proti životu a zdraví v zákoně stanovených osob, může také směřovat proti 

jejich majetku, svobodě, lidské důstojnosti apod.  

                                                           
38 Viz § 135 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Dědická nezpůsobilost je následkem každého úmyslného trestného činu bez ohledu na to, 

kdy, v jaké době před úmrtím zůstavitele byl spáchán. Jak již bylo výše uvedeno, zákon dědické 

nástupnictví takové osobě umožňuje, pokud zůstavitel dědici tento trestný čin odpustil 

(prominul).  

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je potřeba také uvést, co dědickou 

nezpůsobilost nezakládá. Dědickou nezpůsobilost nezakládá jednání naplňující znaky trestného 

činu, pokud se jej dopustí osoba, která pro duševní poruchu v době spáchání trestného činu 

nemohla rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání (osoba 

nepříčetná).39  

 

2. Obecný zákoník občanský konkrétně vyjmenovával jednotlivá jednání dědice proti 

projevu poslední vůle zůstavitele. Platná právní úprava všechna tato jednání shrnula pod pojem 

zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Se zásadami dědického práva je 

totiž neslučitelné, aby dědictví připadlo osobě, která brání v uplatnění autonomní vůle zůstavitele 

v plném rozsahu.  

Za projev poslední vůle zůstavitele lze považovat závěť, vydědění nebo změnu těchto 

projevů poslední vůle. Jde tedy o projevy vůle, které se týkají dispozice s majetkem zůstavitele 

pro případ jeho smrti. Za projev poslední vůle lze v daném případě považovat i listinu 

o ustanovení správce dědictví a její odvolání.  

Je potřeba uvést, že dědická nezpůsobilost nastane i v případě, kdy dědic zničí listinu, ve 

které zůstavitel vyjádřil svoji poslední vůli, i když tato listina (závěť) nesplňuje formální 

náležitosti, jež jsou na ni kladeny (nebylo by ji možné považovat za platnou, např. závěť napsaná 

vlastní rukou by neobsahovala datum apod.).  

Projevem poslední vůle však nemůže být dohoda, kterou by zůstavitel ještě za svého života 

uzavřel se svým dědicem o rozdělení dědictví po jeho smrti. V daném případě je zcela 

irelevantní, v jaké formě byla dohoda uzavřena, tj. ústně nebo písemně. Platná právní úprava 

(§ 460 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) závazně 

stanovuje řešení otázek týkajících se obecně dědického práva a konkrétně i vypořádání dědictví, 

proto je nelze řešit např. výše uvedeným způsobem. K vypořádání dědiců dohodou dědiců může 

                                                           
39 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 26 Cdo 3525/2009, ze dne 16. února 2011, dostupné na 
www.nsoud.cz  
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dojít až v rámci řízení o dědictví, proto je vyloučeno, aby k dohodě dědiců (budoucích dědiců) 

o vypořádání dědictví po smrti zůstavitele došlo ještě za jeho života.  

Zastávám názor, že o odůvodněnosti nebo (bez)předmětnosti takové dohody by bylo 

možné polemizovat, zejména vzhledem k tomu, že v době jejího uzavírání není vůbec jisté, zda 

se budoucí dědic dožije okamžiku smrti zůstavitele (přežije jej), nebo zda vůbec bude k dědění 

povolán (dědická nezpůsobilost, vydědění). Pokud by však čistě teoreticky k uzavření takové 

dohody došlo, disponoval (nabyl) by budoucí dědic právy, která v podstatě ještě nemá. Jak 

vyplývá z platné právní úpravy, dědictví (zjednodušeně řečeno práva a povinnosti po zůstaviteli) 

se nabývá smrtí zůstavitele, tzn. že i právo na dědictví vznikne až smrtí zůstavitele, avšak 

současně za splnění podmínky, že mu svědčí některý z dědických titulů (platná právní úprava 

zná dva, tj. zákon a závěť).  

Výše uvedeného jednání se lze dopustit jak za života zůstavitele, tak i po jeho smrti. 

V případě, že se tak stalo za života zůstavitele, může být tento důvod dědické nezpůsobilosti 

konvalidován (zhojen) tím, že zůstavitel dědici takové jednání odpustí.  

Zavrženíhodným jednáním proti projevu poslední vůle je každé jednání, kterým chce dědic 

zabránit tomu, aby se v dědictví uplatnila poslední vůle zůstavitele (v závěti nejde o svobodný 

projev vůle, může jít tedy o projev vůle učiněný pod psychickým nebo fyzickým nátlakem, nebo 

zůstaviteli bylo zabráněno zřídit, změnit nebo zrušit závěť), nebo chce předstírat projev poslední 

vůle, který zůstavitel neučinil (zfalšování, podvržení závěti apod.).  

Zavrženíhodným jednáním proti projevu poslední vůle tak lze obecně chápat konání, jež 

směruje k právním důsledkům a současně je způsobilé je i vyvolat. Jednání proti poslední vůli 

zůstavitele, aby jej bylo možné považovat za jeden z důvodů dědické nezpůsobilosti, musí být 

zavrženíhodné. V podstatě se tedy musí jednat o úmyslné jednání. Pokud by například k zničení 

závěti došlo z nedbalosti, nelze takové konání samo o sobě ještě považovat za zavrženíhodné.  

Za zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy, které by přivodilo 

dědickou nezpůsobilost, nelze považovat, jestliže dědic v průběhu dědického řízení tvrdil, že 

předložená závěť zůstavitele je psána jeho vlastní rukou, ačkoliv v navazujícím soudním řízení 

bylo pravomocně rozhodnuto, že zůstavitel tuto závěť vlastní rukou nepsal.40 

Taktéž za takovéto jednání nelze považovat uplatňování nebo domáhání se práva (práv), 

jež jsou dědici přiznána přímo zákonem. Například platná právní úprava, jak bylo výše uvedeno, 

nepřipouští uzavření dohody o vypořádání pozůstalosti mezi dědicem a zůstavitelem ještě za 

                                                           
40 Rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 18 Co 60/97, ze dne 12. prosince 1997, Ad Notam 6/1998, s. 148 



39 

 

života zůstavitele. Tedy pokud by někdo uplatňoval odlišná práva nebo práva, jež jsou v rozporu 

s těmi, co byla stanovena v předmětné dohodě, nebylo by možné toto jednání považovat, právě 

vzhledem k platné právní úpravě, za zavrženíhodné.  

Dědic se také může v podstatě z jakéhokoli důvodu (např. zůstavitel jej opomenul, 

nezpůsobilost zůstavitele apod.) domáhat relativní neplatnosti41 závěti, a toto jednání se nebude 

považovat za zavrženíhodné. V daném případě se bude jednat pouze o uplatňování práv, která 

platná právní úprava dědici přiznává.  

Na závěr této části je potřeba uvést, že k prvnímu důvodu, jenž způsobuje dědickou 

nezpůsobilost, musí dojít za života zůstavitele, zatímco k zavrženíhodnému jednání proti projevu 

poslední vůle může dojít jak za života zůstavitele, tak i po jeho smrti.  

Jak již bylo výše uvedeno, zákon dědické nástupnictví umožňuje jak osobě, která se 

dopustila úmyslného trestního činu, tak i osobě, jež se dopustila zavrženíhodného jednání proti 

poslední vůli zůstavitele, pokud zůstavitel dědici tato jednání odpustí (promine). Logicky 

vyplývá, že takové odpuštění je možné pouze za života zůstavitele. Dojde-li k jednání, jež má za 

následek dědickou nezpůsobilost po smrti zůstavitele, což přichází do úvahy pouze 

u zavrženíhodného jednání, je dědic z dědictví již natrvalo vyloučen.  

Pro odpuštění není stanovena žádná konkrétní forma. Může být učiněno ústně, písemně 

a taktéž konkludentně, tj. takovým jednáním, z něhož je bez jakýchkoli pochybností zřejmé, že 

došlo k odpuštění.  

Nový občanský zákoník se ve vymezení dědické nezpůsobilosti jako v mnoha předchozích 

případech částečně vrací k jejímu pojetí, jak tomu bylo v obecném zákoníku občanském.  

Z platné právní úpravy nový občanský zákoník přebírá dva důvody dědické nezpůsobilosti, 

jež byly výše uvedeny. U prvního důvodu, tj. úmyslného trestného činu, předmětný důvod 

nezpůsobilosti neomezuje pouze na zůstavitele, jeho manžela, děti a rodiče, ale rozšiřuje jej na 

předky a potomky vůbec. Dále podle nového občanského zákoníku se již nebude jednat 

o úmyslný trestný čin, ale čin povahy úmyslného trestného činu.  

Takový výraz, na rozdíl od platné právní úpravy, podle mého názoru zahrnuje i protiprávní 

úmyslné činy spáchané osobami trestně neodpovědnými (např. vzhledem k věku, duševnímu 

zdraví – osoby nepříčetné apod.). Domnívám se však, že uvedené je v přímém rozporu 

s trestněprávními předpisy.  

                                                           
41 Viz § 40a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



40 

 

Nový občanský zákoník v podstatě z platné právní úpravy přebírá i druhý důvod dědické 

nezpůsobilosti, avšak s tou změnou (nebo úpravou), že jednání nemusí směřovat jen proti 

projevu poslední vůle zůstavitele, ale celkově proti poslední vůli, přičemž nový občanský 

zákoník se blíží úpravě podle již uvedeného obecného zákoníku občanského, když obecný výčet 

doplňuje konkrétními činy proti poslední vůli zůstavitele. Např. k projevu poslední vůle donutil, 

lstivě svedl, nebo poslední pořízení (závěť) zatajil, zfalšoval, podvrhl apod.  

Je nutno konstatovat, že obecný důvod uveden v platné právní úpravě se jeví zcela 

dostačující zejména proto, že ponechává dostatek prostoru pro vlastní uvážení soudů, co lze pod 

zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle podřadit, nebo zda jisté jednání naplňuje 

uvedený důvod. Příliš konkretizované jednání, v podobě taxativního výčtu uvedeného v zákoně, 

by naopak mohlo podle mě vést k tomu, že by nemuselo pokrýt všechna jednání, která by jinak, 

po zvážení všech okolností, bylo možné považovat za zavrženíhodná.  

V novém občanském zákoníku se také stanovuje, že z dědictví (dědického práva) je 

vyloučen (jako zákonný dědic) manžel pozůstalého, dopustí-li se vůči zůstaviteli činu 

naplňujícího znaky domácího násilí, a pokud zůstavitel podal návrh na rozvod manželství, 

i z tohoto důvodu. Vládní návrh nového občanského zákoníku (vládní návrh č. 362) na rozdíl od 

nového občanského zákoníku navíc stanovoval, že za výše uvedené situace budou z intestátní 

dědické posloupnosti vyloučeni i výluční příbuzní tohoto manžela. Tento logický důsledek 

dědické nezpůsobilosti manžela se již v novém občanském zákoníku nezachoval. V uvedeném 

případě se lze důvodně domnívat, že na předmětnou problematiku a následky s ní související 

budou ve své judikatuře reagovat soudy.  

Obdobně podle nového občanského zákoníku i rodič, jehož soud zbavil rodičovské 

odpovědnosti, z důvodu zneužívání nebo zanedbávání rodičovské odpovědnosti, nebude po svém 

dítěti dědit z intestátní dědické posloupnosti. Dítěti se však nebrání, aby takového rodiče 

povolalo za dědice projevem vůle, tj. závětí.  

 

Důsledky dědické nezpůsobilosti 

 

Dědický podíl nezpůsobilého dědice připadá dědicům ze zákona. V případě, že je 

nezpůsobilým dědicem dítě nebo další potomek zůstavitele, sourozenec nebo prarodič, může 

jejich dědický podíl připadnout jejich potomkům.42 Pokud nepůjde o případ, kdy dědický podíl 

                                                           
42 Viz § 473 odst. 2, § 475 odst. 2 a § 475a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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nezpůsobilého dědice nabudou jeho potomci, nabudou tento podíl dědici ze zákona, a pokud jej 

nenabudou ani oni, připadne státu.  

Na rozdíl od platné právní úpravy nový občanský zákoník obsahuje ustanovení, z nějž 

vyplývá, že na místo nezpůsobilého dědice nastoupí pouze při dědění ze zákona (intestátní 

posloupnosti) jeho potomci, a to i v případě, že vyloučený dědic přežije zůstavitele. Pořídí-li 

však zůstavitel poslední vůli, bude podle ní postupováno i v daném případě.  

 

2.1.4 Odmítnutí, popř. přijetí dědictví (vyslovený projev vůle nebo právně relevantní 

chování týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví) 

 

V římském právu se rozlišovalo mezi tzv. dědici domácími (heredes domestici), kteří byli 

členy domácnosti zemřelého, a tzv. cizími dědici, kteří nepatřili do rodiny zemřelého (heredes 

extranei). Domácími dědici tedy byli příslušníci zůstavitelovy rodiny, popřípadě domácnosti. 

Tito dědicové nabývali dědictví ipso iure (přímo ze zákona), automaticky v okamžiku smrti 

zůstavitele, bez ohledu na jejich vůli, tedy i proti jejich vůli, a rovněž bez ohledu na to, z jakého 

dědického důvodu se jim dědictví nabízelo (ze zákona nebo ze závěti). Vzhledem k uvedenému 

se tito dědicové nazývali i jako nezbytní dědicové (heredes necesarii), jelikož v podstatě byli 

přinuceni dědictví přijmout.  

Druhou skupinou dědiců byli cizí dědicové, již byli za dědice povoláni, přičemž nepatřili 

do domácnosti. Tito nabývali dědictví až vlastním rozhodnutím dědictví přijmout. Také se jim 

říkalo dobrovolní neboli voluntární dědicové.  

Odmítnutí i přijetí dědictví je známo také z obecného zákoníku občanského, jenž na našem 

území v podstatě platil až do roku 1950. Dědic, který chtěl nabýt dědictví, musel podat dědickou 

přihlášku v některé ze dvou forem: buď dědickou přihlášku bez výhrad (pak odpovídal za 

všechny dluhy a odkazy, i kdyby na ně pozůstalost nestačila – viz § 801), nebo dědickou 

přihláškou s výhradou právního dobrodiní soupisu (pak se na útraty podstaty pořizoval soupis, 

a dědic odpovídal za dluhy a odkazy jen potud, pokud pozůstalost stačila na tyto i na dědicovy 

vlastní pohledávky – § 802).43 

K přijetí bylo potřeba aktivního jednání ze strany dědice. Dědictví však bylo možné 

i odmítnout. K tomu Jan Krčmář uvedl, že „smlouvu tuto jest lišiti od smlouvy, kterou se někdo 

                                                           
43 Fiala, J., Kindl, M., a kol., Občanský zákoník, Komentář, I. díl, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, 
s. 1151 
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zavazuje, že pozůstalost jemu deferovanou odmítne“.44 Z uvedeného vyplývá, že smlouvu 

o zřeknutí se dědického práva nelze ztotožňovat nebo dokonce zaměňovat se smlouvou 

o odmítnutí pozůstalosti. Zásadním rozdílem mezi těmito instituty je, že k zřeknutí dědického 

práva dochází ještě za života zůstavitele, zatímco k odmítnutí dědictví (pozůstalosti) může dojít 

až po jeho smrti.  

Současná právní úprava vychází ze zásady, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (tuto 

skutečnost nemůže změnit ani sám zůstavitel) bez toho, aby byl k tomu potřebný jakýkoli úkon 

ze strany dědice, přičemž nikdo není nucen, aby se stal dědicem. Zákon takovému dědici 

umožňuje, aby vlastním projevem vůle v určité době a určitým způsobem dědictví odmítl. Na 

rozdíl od pojetí podle obecného zákoníku občanského, kde se vyžadovala, jak bylo uvedeno, 

aktivita dědice k přijetí dědictví, platná právní úprava naopak vyžaduje aktivní projev vůle 

dědice k odmítnutí dědictví.  

Odmítnutí dědictví lze v souladu s platnou právní úpravou definovat jako jednostranný, 

adresný právní úkon, kterým dědic prohlašuje, že se nechce stát dědicem. Tento úkon musí být 

učiněn ve formě stanovené zákonem, v opačném případě by byl neplatný. Podle platné právní 

úpravy jej lze učinit pouze ve dvou formách, a to ústním prohlášením u soudu, popř. notáře jako 

soudního komisaře, nebo písemným prohlášením jemu zaslaným. Z obsahové stránky se musí 

jednat o bezpodmínečné a bezvýhradné prohlášení. Pokud by dědic odmítnutí dědictví vázal na 

splnění jakékoli podmínky, výhrady apod., odmítnutí by nebylo platné. Dědictví lze odmítnout 

jen po smrti zůstavitele, protože se jedná o možnost nakládat se svým (subjektivním) dědickým 

právem, které dědici vzniká právě smrtí zůstavitele. Odmítnutí dědictví je neodvolatelné, tzn. že 

jej nelze vzít zpět.  

Z usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 149/2008, ze dne 22. května 

2009 (dostupné na www.nsoud.cz), vyplývá, že úkon odmítnutí nebo přijetí dědictví mohou 

v úvahu přicházející dědici učinit kdykoli po smrti zůstavitele, nejpozději však do konce lhůty 

stanovené platnou právní úpravou. Pro projevení vůle odmítnout dědictví je stanovena 

jednoměsíční lhůta, která začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl potenciální dědic 

o možnosti odmítnout dědictví a jeho následcích soudem (notářem jako soudním komisařem) 

vyrozuměn. Dědic může dědictví platně odmítnout pouze v této lhůtě. Pokud dědic tuto lhůtu 

                                                           
44 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 12 
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zmeškal, stává se z potenciálního dědice skutečný dědic. Předmětnou lhůtu lze na žádost dědice 

prodloužit. O její prodloužení však musí požádat již před uplynutím výše uvedené měsíční lhůty.  

Odmítnutí dědictví se musí týkat, jak již bylo výše uvedeno, celého dědictví (pozůstalost 

nelze přijmout jen z části45), není možné odmítnout jen část dědictví, a to ani v případě, že dědic 

má dědit jak ze zákona, tak ze závěti. Z toho plyne, že dědic nemůže odmítnout dědictví ze 

zákona a dědictví ze závěti si ponechat (nebo naopak).  

Odmítnout dědictví může pouze dědic, přičemž obecně není rozhodující, zda jde o dědice 

ze závěti nebo o dědice ze zákona. Dědic, který dědictví odmítá, musí být způsobilý k právním 

úkonům. Toho, kdo k právním úkonům není způsobilý, při tomto projevu vůle, tj. odmítnutí 

dědictví, zastupuje jeho zákonný zástupce, který však k tomu potřebuje souhlas soudu. 

V uvedeném případě se totiž nejedná o běžnou záležitost při nakládání s majetkem zastoupené 

osoby.  

Odmítnutí dědictví může dědic učinit jednak sám osobně a jednak prostřednictvím 

zmocněnce, který tak učiní na základě zvláštní písemné plné moci, která ho k tomuto úkonu 

opravňuje. Za osobu nezpůsobilou k právním úkonům (tj. nezletilý, zbavený způsobilosti 

k právním úkonům, nebo v této způsobilosti omezený), může dědictví odmítnout její zákonný 

zástupce, v tom případě se však vyžaduje schválení uvedeného úkonu (odmítnutí) rozhodnutím 

soudu, neboť odmítnutí dědictví není běžnou záležitostí při nakládání s majetkem zastoupené 

osoby. Souhlas neboli schválení soudem se nevyžaduje v případě, že zákonný zástupce za osobu 

nezpůsobilou k právním úkonům fakticky přijme dědictví, a to tak, že v zákonem stanovené 

lhůtě dědictví neodmítne.  

Na dědice, který odmítl dědictví, se hledí, jako by nebyl, jako by v době smrti zůstavitele 

neexistoval. Nejčastější důvody odmítnutí dědictví jsou majetkové (obava z odpovědnosti za 

dluhy zůstavitele, náklady řízení) a osobní (umožnění přechodu dědictví na jiné dědice, zejména 

na potomky toho, kdo dědictví odmítl).  

Tím, že dědic odmítne dědictví, uvolňuje dědickou posloupnost pro další dědice, např. pro 

náhradního dědice (pokud jej zůstavitel v závěti stanovil) nebo pro dědice ze zákona.  

Zemřel-li dědic ještě před tím, než se stihne vyjádřit, zda dědictví odmítá nebo nikoli, 

přechází právo odmítnout dědictví na jeho právního nástupce (přechod tohoto práva se označuje 

jako transmise). Právní nástupce dědice zemřelého v průběhu řízení disponuje všemi právy 

                                                           
45 Thöndel, A., Římskoprávní definice, maximy, regulae a jejich odkaz v současném právu (disertační práce), 
Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta, katedra právních dějin, Praha 2010, s. 346 
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a povinnostmi svého právního předchůdce, a tedy na něj přechází i oprávnění dědictví 

odmítnout.46 Právní nástupce zemřelého je však oprávněn dědictví po prvním zůstaviteli 

odmítnout pouze za předpokladu, že dědictví po svém bezprostředním předchůdci, tj. dědici po 

prvním zůstaviteli, již předtím neodmítl.  

V případě neznámého dědice, nebo dědice neznámého pobytu, který byl o svém dědickém 

právu vyrozuměn vyhláškou soudu (nebo notáře jako soudního komisaře) a v určené lhůtě o sobě 

nedal vědět, se k takovému dědici nepřihlíží. S nečinností uvedeného dědice se spojují účinky 

odmítnutí dědictví. Vychází se zde z fikce, jako by dědic v době smrti zůstavitele neexistoval.  

Osobité postavení při odmítnutí má právnická osoba, konkrétně stát a nadace (nadační 

fond), která má být na základě závěti zůstavitele zřízena. Pokud by stát nabyl dědictví ze zákona, 

nejednalo by se o dědictví, ale o odúmrť, přičemž tu odmítnout nemůže. Z uvedeného však 

vyplývá, že pokud by stát byl povolán dědit na základě závěti (měl by tedy postavení závětního 

dědice), mohl by dědictví odmítnout.  

Nadace (nadační fond) je právnickou osobou až od svého vzniku, tj. ode dne zápisu do 

nadačního rejstříku. Vzhledem k tomu, že ke vzniku (zřízení) nadace nebo nadačního fondu 

dochází teprve zůstavitelovou závětí, nemůže nadace (nadační fond) dědictví odmítnout. Nadace 

není dědicem v pravém slova smyslu. Na to, aby právnická osoba (s. r. o., a. s. apod.) mohla 

dědit, musí existovat již v době smrti zůstavitele, což však u nadace nepřichází v úvahu. 

Z uvedeného vyplývá, že by bylo zcela nelogické, aby neexistující právnická osoba (nadace) 

mohla odmítnout dědictví.  

Opakem odmítnutí dědictví je přijetí dědictví. Dědictví nemůže odmítnout dědic, který 

svým počínáním dal najevo, že dědictví nechce odmítnout. Jde o faktické chování, ze kterého lze 

vyvodit, že dědictví přijímá a práva odmítnout dědictví se vzdává. O takové počínání půjde 

zejména tehdy, začne-li dědic s majetkem, který patří do dědictví, nakládat jako s vlastním, bude 

se tedy projevovat jako jeho vlastník (k zůstavitelovu majetku nebo jeho části se chová jako 

k vlastnímu majetku). Může jít také o chování, z něhož bude nepochybné, že jako dědic hodlá 

vstoupit do zůstavitelových práv a povinností (tzn. stát se zůstavitelovým právním nástupcem), 

popřípadě bude vystupovat jako osoba, které svědčí právo po zůstaviteli (např. v řízení o závěti 

se bude vyjadřovat k platnosti závěti).47 Z uvedeného vyplývá, že již římskoprávní zásada gerere 

                                                           
46 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 4 Cz 4/78, ze dne 28. února 1978, dostupné na 
www.nsoud.cz 
47 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 1351/2000, ze dne 14. března 2001, dostupný na 
www.nsoud.cz  



45 

 

pro herede videtur is, qui aliquid facit quasi heres (jako dědic se chová ten, kdo dělá něco, jako 

by byl dědicem)48 je plně uplatněna i v platné právní úpravě. V případě, že se nebude jednat jen 

o běžné hospodaření, vyžaduje jeho jednání před ukončením dědického řízení souhlas soudu. 

Výše uvedené jednání je však nutno odlišovat od počínání, jehož účelem je pouze ochrana 

zanechaného majetku, odvrácení újmy, např. zabezpečení prostorů (zejména nemovitostí) 

patřících do pozůstalosti, ochrana movitých věcí po zůstaviteli, opatřování domácích nebo 

i hospodářských zvířat. Nejedná se tedy o počínání, ze kterého by bylo možné vyvodit, že určitá 

osoba dědictví přijímá.  

K přijetí dědictví může také dojít výslovným projevem vůle, anebo tím, že oprávněný 

dědic ve stanovené lhůtě dědictví neodmítne. Nakládání, nebo převzetí nepatrného dědictví 

např. úhrada nákladů vynaložených na pohřeb osobou, která by přicházela v úvahu jako dědic, 

nebrání dědici v budoucnu dědictví odmítnout. Neodmítnutí dědictví (jeho přijetí) nelze stejně 

jako jeho odmítnutí odvolat, tzn. vzít zpět. Odmítnutí dědictví právě tak jako přihláška dědická je 

neodvolatelné.49 

Nový občanský zákoník v podstatě vychází z dosud platné právní úpravy. Tak jako 

v platné právní úpravě i v novém občanském zákoníku je výslovně uvedeno, že dědic má právo 

dědictví odmítnout. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník mezi dědické tituly vrací 

institut dědické smlouvy, je na daný institut pamatováno i v rámci ustanovení, jež se týkají 

odmítnutí dědictví. Smluvní dědic může dědictví odmítnout, jen pokud to není dědickou 

smlouvou vyloučeno.  

Z platné právní úpravy nový občanský zákoník přebírá ustanovení, že za dědice může 

dědictví odmítnout nebo neodmítnout i zmocněnec, pokud je k tomu výslovně zmocněn.  

Dále samotná závažnost prohlášení o odmítnutí dědictví vyžaduje, aby k němu došlo 

v zákonem stanovené lhůtě (jeden měsíc, popřípadě soudem prodloužené). V novém občanském 

zákoníku je myšleno i na skutečnost, že dědic má jediné bydliště v zahraničí, a v tom případě je 

lhůta k odmítnutí dědictví delší (tři měsíce).  

Nově se také doplnilo ustanovení (§ 1488) o přechodu práva odmítnout dědictví. Může 

totiž nastat skutečnost, kdy dědic zemře před uplynutím lhůty pro odmítnutí dědictví. Ani podle 

nového občanského zákoníku nelze vzít zpět odmítnutí, neodmítnutí nebo přijetí dědictví. Rozdíl 

                                                           
48 Thöndel, A., Římskoprávní definice, maximy, regulae a jejich odkaz v současném právu (disertační práce), 
Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta, katedra právních dějin, Praha 2010, s. 351 
49 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 75 
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mezi platnou právní úpravou a novým občanským zákoníkem spočívá v tom, že nový občanský 

zákoník pracuje celkem se třemi výrazy (odmítnutí, neodmítnutí a přijetí) projevu vůle, i přesto, 

že dva z nich lze považovat z logického i jazykového hlediska za synonyma a jejich používání za 

nadbytečné a matoucí.  

 

2.1.5 Vydědění  

 

Vydědění je institut známý již z římského práva. Zůstavitel tak mohl vyloučit 

neopomenutelného dědice i z povinného podílu, tedy vydědit jej (exheredatio). Mohl tak učinit 

zejména jako trest, jestliže se neopomenutelný dědic provinil vůči němu nebo vůči dobrým 

mravům, nebo i s dobrým úmyslem (exheredatio bona mente), pokud byl neopomenutelný dědic 

duševně nemocný nebo zadlužený a jeho zaopatření bylo zabezpečeno jiným způsobem.50  

Podle obecného zákoníku občanského bylo možné vydědit jednak potomky a v případě, 

kdy zůstavitel neměl potomky, mohl vydědit také rodiče. Důvody vydědění byly obdobné jako 

podle platné právní úpravy.  

Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky51 vyplývá, že je vydědění projevem 

zůstavitelovy vůle, kterým odnímá dědici dědické právo, jež by mu jinak podle zákona náleželo. 

Dále z platné právní úpravy vyplývá, že vydědění je jednostranný projev vůle zůstavitele, kterým 

zbavuje potomky jejich práva na neopomenutelný podíl, případně jich může v tomto právu pouze 

omezit (krátit). Potomka lze vydědit úplně nebo částečně, tedy dědic může být vyloučen buď 

z celého dědického podílu, který by mu jinak připadl, nebo jenom ve vztahu ke konkrétní věci 

(nemovitost, nebo nějaká movitá věc), nebo v určitém rozsahu, tzn. že se omezí jeho dědický 

nárok. Na vyděděného potomka se v rozsahu, v jakém byl vyděděn, nepřihlíží. Podíl vyděděného 

potomka nabývají jeho potomci. Pokud by chtěl zůstavitel vydědit i potomky 

vyděděného dědice, musel by, jak vyplývá z rozsudků Nejvyššího soudu České republiky, 

sp. zn. 30 Cdo 1798/2005, ze dne 18. ledna 2006, a sp. zn. 30 Cdo 2214/2002, ze dne 20. ledna 

2004 (dostupné na www.nsoud.cz), zůstavitel současně s projevem o vyloučení svého nejbližšího 

potomka z dědictví vyjádřit vůli, že důsledky vydědění se vztahují i na potomky vyděděného, 

kteří by jinak nastoupili na jeho místo. V tomto případě nezáleží na tom, zda by proti nim samým 

bylo možné uplatnit některý z důvodů vydědění, či nikoli. Zůstavitel by tuto skutečnost tedy 

                                                           
50 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 436 
51 Např. rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3435/2006, 21 Cdo 1825/2007, 21 Cdo 2821/2006 a 30 Cdo 2214/2002, dostupné 
na www.nsoud.cz  
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musel výslovně uvést v listině o vydědění. Potomci (děti) vyděděných potomků tak důvody 

vydědění naplnit nemusí. Předmětnou listinu může zůstavitel napsat vlastní rukou, také 

v písemné formě za přítomnosti svědků nebo ve formě notářského zápisu.  

Nový občanský zákoník ve svém § 1646 odst. 3 předmětnou myšlenku, tj. skutečnost, že 

důsledky vydědění se vztahují i na potomky vyděděného potomka, sice popisuje podrobněji, ne 

však nijak inovativně nebo dokonce přehledněji. Z předmětného ustanovení v podstatě vyplývá 

to, co z příslušného ustanovení platné právní úpravy, které je na rozdíl od nového občanského 

zákoníku, jednak (vzhledem k platnosti platné právní úpravy) dostatečně vžité a navíc podpořeno 

množstvím relevantní judikatury, komentáři, ale také diskusemi a odbornými názory 

v periodikách.  

Vydědění jako jednostranný projev vůle zůstavitele musí splňovat jisté formální 

i materiální náležitosti. Formální náležitostí vydědění je vyhotovení listiny o vydědění, která 

však musí splňovat stejné, obdobné náležitosti, jaké platí i pro závěť. To znamená, že listina 

o vydědění může být sepsána vlastní rukou, v jiné písemné formě za účasti svědků (kdy 

požadavky kladené na závěť sepsanou touto formou např. počet svědků se bude vztahovat jak na 

závěť, tak i na listinu o vydědění), nebo ve formě notářského zápisu.  

V předmětné listině musí být uveden důvod vydědění, bez něj by totiž bylo vydědění 

neplatné. V každém případě však musí jít o takový důvod vydědění, který zákon jako důvod 

vydědění připouští. Projev vůle o vydědění může být součástí závěti, ale rovněž může být 

uveden i na samostatné listině.  

Materiální neboli obsahovou náležitostí vydědění je, mimo obecných náležitostí právních 

úkonů, existence konkrétního důvodu vydědění, jenž je uveden v zákoně. Tento požadavek bude 

splněn i jen pouhou citací příslušného ustanovení zákona. V zájmu prokázání existence důvodu 

vydědění i v budoucnu (předejití pozdějšímu sporu o platnost vydědění) a určitosti projevu vůle 

zůstavitele však je potřeba, aby zůstavitel jednání potomka, ve kterém shledal důvod pro 

vydědění, v předmětné listině co možná nejkonkrétněji popsal (blíže rozvedl, definoval, 

popř. relevantně doložil např. nedoručenými dopisy, přáními k svátku, narozeninám, z čeho by 

mohl jako důvod vydědění vyplývat např. trvalé neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele 

apod.).  

Důvod vydědění musí objektivně existovat již v době sepisování listiny o vydědění. 

V případě, že by tomu tak nebylo, nemělo by jednání zůstavitele právní důvod. Z listiny 

o vydědění nelze dovozovat jiné důvody vydědění než ty, které zůstavitel v listině sám uvedl. 
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Z uvedeného je možné dovodit, že pokud zůstavitel v listině o vydědění uvedl důvod vydědění, 

který ve skutečnosti dán nebyl, není možné vydědění spojovat s jiným důvodem, který zůstavitel 

v listině neuvedl. Může nastat i situace, kdy zůstavitel v listině o vydědění uvede důvod, který 

však neodpovídá důvodu uvedenému v zákoně. V tom případě nemůže dojít k vydědění, i kdyby 

některý ze zákonných důvodů vydědění objektivně existoval.  

Ohledně výše uvedeného nový občanský zákoník přináší zcela zjevně zásadní změnu. 

Podle nového občanského zákoníku již není jednou z nezbytných podmínek platnosti vydědění 

uvedení důvodu vydědění v prohlášení o něm. Domnívám se, že nový občanský zákoník 

v předmětné věci vychází z domněnky, že není potřeba v listině o vydědění (nebo jiném jeho 

prohlášení) uvádět konkrétní důvod vydědění, a tedy s ním seznamovat příliš mnoho lidí. 

Vycházím ze skutečnosti, že samotný (zákonem stanovený) důvod vydědění je dostatečně znám 

jak zůstaviteli, tak i vyděděnému potomkovi. Účelem předmětné změny by mohla být jakási 

ochrana vyděděného před zveřejněním informací (důvodu vydědění), jež by na něj mohly mít 

negativní vliv např. v jiných oblastech jeho života nebo v době, kdy by již mohl být důvod 

vydědění zapomenut. Z dikce nového občanského zákoníku (§ 1648) vyplývá, že volba uvedení 

důvodu vydědění je zcela ponechána zůstaviteli. Pro případ, např. že by vyděděný potomek 

důvod vydědění popíral, mohl by zůstavitel důvod vydědění sdělit např. závětnímu dědici nebo 

vykonavateli závěti. 

Vydědění a ani jeho důvody nelze zaměňovat s dědickou nezpůsobilostí a s jejími důvody. 

K vydědění dochází na základě projevu vůle zůstavitele, zatímco dědická nezpůsobilost nastává 

přímo ze zákona, tj. splněním podmínek uvedených v zákoně (§ 469 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Projevem vůle může zůstavitel dědickou 

nezpůsobilost ovlivnit, jen pokud jednání dědice, které zakládá dědickou nezpůsobilost, tomuto 

dědici odpustí.  

V souvislosti s uvedeným je potřeba uvést, že nový občanský zákoník v ustanovení § 1646 

odst. 2 přináší (staronový) institut, s nímž pracoval již obecný zákoník občanský, a to možnost 

vydědit nepominutelného dědice, jenž je vzhledem k dědické nezpůsobilosti z dědického práva 

již vyloučen. Předmětná skutečnost nastane, pokud určitá osoba by měla být vyloučena 

z dědického práva na základě projevu vůle zůstavitele a nikoli z důvodu její nezpůsobilosti dědit. 

Z uvedeného vyplývá, že i v tomto případě se bude respektovat vůle zůstavitele a současně by se 

tím mohlo předejít případným (budoucím) sporům ohledně toho, zda zůstavitel za svého života 

takové osobě jednání způsobující dědickou nezpůsobilost odpustil nebo nikoli.  
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Zůstavitel v průběhu svého života může svoje rozhodnutí o vydědění změnit. To však musí 

projevit v listině, která bude obsahovat náležitosti, jež byly potřebné pro listinu o vydědění. Tak 

jako závěť může zůstavitel zrušit i listinu o vydědění. Lze ji tak zrušit tím, že zůstavitel vydědění 

(listinu o vydědění) výslovně odvolá, nebo jejím fyzickým zničením. Vydědění lze také zrušit 

jen v jistém rozsahu, a to tím způsobem, že zůstavitel na vyděděného potomka bude pamatovat 

v závěti podílem nebo věcí z dědictví. K možnosti zrušit listinu o vydědění je potřeba doplnit, že 

k zrušení listiny o vydědění (projevu vůle zůstavitele) může dojít také tehdy, pokud pozdější 

a dřívější listina o vydědění nemůžou vedle sebe (obsahově) obstát. Podle mého názoru 

např. tehdy, pokud by se již někteří z neopominutelných dědiců, kteří byli uvedeni v dřívější 

listině o vydědění, v té pozdější nenacházeli, tj. počet neopominutelných vyděděných dědiců by 

se snižoval. Opakem by bylo, kdyby se pozdější listinou o vydědění okruh vyděděných 

neopominutelných dědiců pouze rozšiřoval.  

Způsob pořízení, změny nebo zrušení prohlášení o vydědění, jak jej stanovuje platná 

právní úprava, přebírá i nový občanský zákoník. Nový občanský zákoník však mimo jiné přináší 

i nový institut, a to tzv. negativní závěť (§ 1649 odst. 2). Zůstavitel tak v této negativní závěti 

může prohlásit, že jistý dědic ze zákona (jemuž by svědčila intestátní posloupnost, tedy dědic ze 

kterékoli dědické skupiny) dědit nebude. Z uvedeného vyplývá, že formou negativní závěti je 

možné v podstatě vydědit (mimo potomků, tj. nepominutelných dědiců) i další zákonné dědice 

jako např. sourozence, manžela nebo rodiče.  

Zastávám názor, že zavedení institutu (možnosti pořídit) negativní závěti dává zůstaviteli 

daleko větší možnost dispozice se svým majetkem pro případ smrti. Někdo by mohl namítat, že 

předmětný institut je nadbytečný, zejména vzhledem k možnosti rozdělení svého majetku 

kompletně prostřednictvím závěti, a tím vyloučení (mimo potomků a jejich povinného podílu) 

ostatních zákonných dědiců z dědické posloupnosti. Vůbec nepochybuji, že v některých 

případech, kdy zůstaviteli vyhovuje intestátní posloupnost (dědické skupiny a jejich následnost) 

a z daného výčtu potřebuje vyřadit (vyloučit) pouze jednoho zákonného dědice (např. manžela), 

je negativní závěť nejvhodnějším způsobem, jak tak učinit.  

Stejně jako důvody dědické nezpůsobilosti, tak i důvody vydědění jsou v platné právní 

úpravě uvedeny taxativně. Z těchto zákonem stanovených důvodů může zůstavitel své potomky 

vydědit, a tím je zbavit subjektivního dědického práva.  
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Důvody, ze kterých tak zůstavitel může učinit, jsou: 

1.) jestliže v rozporu s dobrými mravy potomek neposkytl zůstaviteli potřebnou 

pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,  

2.) neprojevuje-li o zůstavitele trvale opravdový zájem, který by jako potomek 

projevovat měl,  

3.) potomek byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání 

nejméně jednoho roku, 

4.) potomek trvale vede nezřízený život.  

 

Na tomto místě je také důležité poukázat na rozdíl mezi dědickou nezpůsobilostí 

a vyděděním. Vydědění vyžaduje zůstavitelovu vědomost o dědicově jednání (činu) a také jeho 

projev vůle (např. listina o vydědění). K vydědění může dojít pouze u neopomenutelných dědiců, 

zatímco dědická nezpůsobilost zasahuje všechny osoby, které by jinak jako dědici ze zákona 

nebo ze závěti přicházely v úvahu. Jak bylo řečeno, dědická nezpůsobilost působí přímo ze 

zákona (ipso iure), bez ohledu na vědomost zůstavitele o důvodech dědické nezpůsobilosti, 

pokud jsou splněny zákonem stanovené předpoklady.  

 

Ad 1.) 

Tento důvod umožňuje zůstaviteli vydědit potomka vzhledem k tomu, že v tíživé životní 

situaci potřeboval jeho pomoc a potomek ji zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy neposkytl.  

K naplnění tohoto důvodu vydědění nestačí, že zůstavitel byl nemocen nebo dosáhl jistého 

věku (stáří) nebo se ocitl v jiné závažné životní situaci. Stav zůstavitele musí být takový, aby 

pomoc především jeho potomků vyžadoval. Z toho plyne, že onemocnění by bylo potřeba 

posuzovat z hlediska, zda vzhledem k jeho povaze je pomoc potomků potřebná. Rovněž stáří je 

potřeba posuzovat u jednotlivých osob individuálně, tzn. že i vzhledem k vysokému věku je 

zůstavitel v dobrém zdravotním stavu a pomoc potomků nepotřebuje. Co se týká jiných 

závažných životních situací, ty je také potřeba posuzovat vzhledem k tomu, zda je zůstavitel není 

schopen řešit sám. V případě soudních sporů, v nichž se žalobce domáhá určení, že předmětný 

důvod vydědění není v daném případě dán, je potřeba aplikovat a interpretovat tento důvod 

vydědění zejména v souladu s rozsáhlou a ustálenou judikaturou soudů.52 

                                                           
52 „Pro platnost vydědění z důvodu uvedeného v § 469a odst. 1 písm. a) obč. zák. je nezbytné, aby se zůstavitel ocitl 
v situaci, kdy pro zdravotní či jiné potíže nastalé v důsledku onemocnění či věku, případně pro potíže způsobené 
jinými okolnostmi (např. přírodní katastrofou, požárem, povodní) potřebuje pomoc; kdy není schopen sám si, bez 
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Pomoc potomků je také potřeba posuzovat vzhledem k tomu, zda není jiná osoba, které má 

lepší (zkušenosti, podmínky, vybavenost apod.) předpoklady potřebnou pomoc poskytnout.  

Předpokladem poskytnutí pomoci potomkem je jeho vlastní reálná možnost potřebnou 

pomoc poskytnout, např. aby sám potomek byl v zdravotním stavu, který mu umožní pomoc 

poskytnout, dále je to vzdálenost od bydliště zůstavitele, nebo skutečnost, že potomek již pečuje 

o nezletilé nebo zdravotně postižené děti. Vždy tedy bude záležet na konkrétním případě. Navíc 

se vždy nemusí jednat přímo o poskytnutí osobní pomoci potomkem. O poskytnutí pomoci se 

bude jednat i tehdy, když potomek nemá možnost ji poskytnout osobně, ale potřebnou pomoc 

zajistí jiným náležitým způsobem, např. zaplacením ošetřovatelky.  

O neposkytnutí pomoci ze strany potomka nelze mluvit jednak v případě, že v poskytnutí 

potřebné pomoci brání sám zůstavitel nebo jiné osoby (manžel zůstavitele, družka, sourozenec 

apod.), a jednak v případě, kdy potomek není o potřebě poskytnout pomoc informován. 

Neinformovanost by však mohla být následkem toho, že potomek o zůstavitele neprojevuje 

opravdový zájem (nezajímá se o jeho zdravotní stav nebo celkově o životní situaci zůstavitele), 

který by jako potomek projevovat měl, což je samo o sobě dalším důvodem vydědění.  

 

Ad. 2.)  

Tento důvod vydědění byl do právního řádu zaveden novelou občanského zákoníku, 

provedenou zákonem č. 509/1991 Sb., s účinností od 1. ledna 1992. V souvislosti s uvedenou 

novelou však vyvstala otázka, zda právní úpravu, kterou byl tento důvod zaveden, lze vztáhnout 

i na období (chování, k němuž došlo) před jeho účinností. Tedy na období, kdy tehdy platná 

právní norma „takové“ chování za důvod vydědění nepovažovala. Z rozsudku Nejvyššího soudu 

České republiky, sp. zn. 21 Cdo 3028/2000, ze dne 17. července 2001 (dostupný na 

www.nsoud.cz), vyplývá, že z daného důvodu může zůstavitel svého potomka platně vydědit jen 

listinou, která byla sepsána počínaje dnem 1. ledna 1992 (účinnost zákona č. 509/1991 Sb.). 

Důvod k takovému vydědění však může spočívat již v chování (jednání) potomka, k němuž 

došlo již v době před dnem 1. ledna 1992. V souvislosti s uvedeným je nutno doplnit, že 

předmětné chování potomka by mělo trvat i po výše uvedeném datu. Z daného rozhodnutí také 

vyplývá, že mezi zákonem č. 509/1991 Sb. a do tehdy (do 1. ledna 1992) platnou právní úpravou 

                                                                                                                                                                                           

cizí pomoci, obstarat své základní životní potřeby (zdravotní, hygienické aj.). Současně musí jít o situaci, kdy 
o uvedené potřeby zůstavitele není postaráno jinak; kdy potomek má reálnou možnost zůstaviteli potřebnou pomoc 
poskytnout a kdy zůstavitel potomkem nabídnutou pomoc neodmítne. Neposkytnutí pomoci zůstaviteli ze 
strany potomka přitom musí odporovat dobrým mravům.“ Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, 
sp. zn. 21 Cdo 3772/2007, ze dne 16. července 2008, dostupné na www.nsoud.cz  
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dochází k tzv. nepravé retroaktivitě. To znamená, jak již bylo uvedeno, z daného důvodu bylo 

možné potomka vydědit až po účinnosti zákona č. 509/1991 Sb., avšak důvod mohl vzniknout již 

v době před jeho účinností. Uplatnění pravé retroaktivity by totiž bylo v přímém rozporu s čl. 1 

Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Do té doby, tj. účinnosti zákona č. 509/1991 Sb., jediným závadným druhem chování 

potomka vůči zůstaviteli bylo právě neposkytnutí potřebné pomoci, tzn. že pouze to bylo 

důvodem platného vydědění potomka.53 

V souvislosti s charakterem tohoto důvodu vydědění je také potřeba uvést, že potomci by 

i poté, co se osamostatní, měli se svými rodiči, popřípadě prarodiči udržovat kontakt, 

např. navštěvovat je, dopisovat si s nimi, nebo jiným způsobem se zajímat o ně samotné, jejich 

potřeby, problémy, zdravotní stav apod. Je tedy v rozporu s morálním pravidlem, když potomci 

neprojevují o zůstavitele opravdový zájem, i když by měli.  

Pokud by takové chování potomka mělo být důvodem vydědění, musí být trvalé. Tedy 

nestačí jednorázové nebo krátkodobé neprojevení zájmu (vynechání pravidelné návštěvy 

zůstavitele, opomenutí zaslání přání k narozeninám, svátku, výročí apod.).  

Zájem potomka o zůstavitele však musí být řádný, pokud by se jednalo pouze 

o tzv. formální zájem („pouze na oko“, bez skutečného zájmu o zůstavitele), byl by to rovněž 

důvod k vydědění potomka.  

Skutečnosti odůvodňující závěr, že potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový 

zájem, který by jako potomek projevovat měl, mohou spočívat jak v pasivitě (nezájmu) potomka 

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

ovšem způsobem neodpovídajícím řádnému chování potomka k rodiči (prarodiči atd.), 

tj. např. způsobem trvale překračujícím zásady společenské slušnosti.54  

Jako chování neodpovídající řádnému chování potomka k rodiči, tedy chování 

odůvodňující vydědění z předmětného důvodu, lze vzhledem ke konkrétním okolnostem případu 

považovat i návrh na zahájení řízení o zbavení způsobilosti zůstavitele k právním úkonům, a to 

v případě, že nebyl podán s úmyslem chránit zůstavitelovy zájmy.  

Zájem, který by potomek o zůstavitele měl projevovat, je potřeba posuzovat s přihlédnutím 

k okolnostem v každém konkrétním případě samostatně (ad hoc). Ze skutečnosti, že potomek 

trvale neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, v důsledku toho, že zůstavitel neprojevuje 

                                                           
53 Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 11 Co 319/84, ze dne 17. září 1984 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 688/2006, ze dne 15. května 2007, dostupný na 
www.nsoud.cz  
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zájem o potomka, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení zájmu potomkem mohlo být 

důvodem k jeho vydědění.  

Předmětná problematika, zda výše uvedený důvod vydědění byl v tom kterém konkrétním 

případě dán, byla a je předmětem rozhodovací činnosti soudů.55 Například konkrétně 

z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 6 Co 10/96, ze dne 9. srpna 1996, 

vyplývá, že rozhodujícím pro uplatnění daného důvodu vydědění je to, zda (vydědění) potomci 

vůbec měli reálnou možnost projevit o zůstavitele opravdový zájem, který by jako potomci měli 

projevovat, tj. zda zůstavitel měl vůbec zájem se s dětmi stýkat a udržovat s nimi běžné 

příbuzenské vztahy. Nejenom podle výše uvedeného rozsudku vydědění přichází v úvahu totiž 

jen tam, kde zůstavitel o tento vztah „stojí“, kde se ho nezájem potomků osobně citově dotýká, 

kde mu tento stav vadí, a nikoli tehdy pokud jde o situaci, kdy zůstaviteli je tento stav lhostejný, 

popřípadě kdy k tomu stavu i podstatně přispěl.56 Příkladem může být např. neposkytování 

potřebné pomoci ze strany zůstavitele potomkům v dětství, nemocech, neprojevování zájmu 

o výchovu a výživu potomka nebo třeba i neplnění soudem uložené povinnosti platit výživné, 

nebo jeho placení, ale pouze v nejnižší možné výši a jiné jednání svědčící o jeho sobeckém 

chování.  

 

Ad. 3)  

V případě, že by se potomek dopustil trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem 

nebo rodičům, je to důvod, jak již bylo výše uvedeno, který způsobuje dědickou nezpůsobilost 

přímo ze zákona (§ 469 občanského zákoníku), bylo by vydědění (podle platné právní úpravy, 

nikoli však podle nového občanského zákoníku) nadbytečné.  

Shodně jako při dědické nezpůsobilosti i při vydědění se musí jednat o úmyslný trestný 

čin. Při dědické nezpůsobilosti stačilo, když se dědic uvedeného jednání dopustil, zákon 

nevyžadoval, aby za uvedený trestný čin byl i odsouzen. Vydědění však přichází v úvahu jen 

tehdy, pokud byl potomek za úmyslný trestný čin odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 

nejméně jednoho roku, z uvedeného tak plyne, že odsouzení k jinému trestu než odnětí svobody 

by nemělo za následek vydědění. Důležité je zdůraznit, že se musí jednat o úmyslný trestný čin, 

pro trestný čin spáchaný z nedbalosti potomka vydědit nelze.  

                                                           
55 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 3992/2008, ze dne 20. listopadu 2009, a rozhodnutí 
sp. zn. 21 Cdo 3435/2006, ze dne 27. listopadu 2007, dostupné na www.nsoud.cz  
56 K obdobnému závěru dospěl i Nejvyšší soud v rozsudku pod sp. zn. 30 Cdo 2214/2002, ze dne 20. ledna 2004, 
nebo v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1825/2007, ze dne 28. května 2008, dostupné na www.nsoud.cz 
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Ze zákona však neplyne, zdali se má jednat o trest nepodmíněný, nebo již dokonce 

vykonaný, nebo bude postačovat i podmíněný trest odnětí svobody v požadované délce.  

K uvedenému důvodu vydědění musí dojít již v době, kdy zůstavitel pořizuje listinu 

o vydědění, z toho lze dovodit, že k uvedenému dni musí být vydán i odsuzující rozsudek.  

 

Ad. 4)  

To znamená, že potomek nežije řádným, spořádaným způsobem života. Pod nezřízeným 

životem si lze představit chování potomka, kterým ohrožuje sebe i svoji rodinu, 

např. alkoholismus, hazardní hry, krádeže, neplacení dluhů apod. Tak jako při důvodu vydědění, 

který je uveden pod bodem 2, i v tomto případě musí jít o trvalý stav. Otázku trvalého vedení 

nezřízeného života řešil i Nejvyšší soud České republiky. Ten dospěl k závěru, že o trvalé vedení 

nezřízeného života půjde v takových případech, kdy chování vyděděného bude vykazovat 

známky kontinuálnosti, tedy nikoli jen nahodilosti či ojedinělosti, a dlouhodobosti, kdy již 

zpravidla nebude možné očekávat návrat k běžnému způsobu života tak, jak je vnímán většinou 

společnosti.57 S uvedeným výkladem předmětného pojmu se plně ztotožňuji. Vypořádání se 

s daným pojmem má totiž zásadný význam pro projednávání konkrétní věci (důvodu vydědění) 

soudem, a současně i pro zůstavitele při zvažování, zda neopomenutelný dědic skutečně daný 

důvod vydědění naplnil.  

Uvedený důvod vydědění neboli jednání, jež by tento důvod naplňovalo, by bylo možné 

označit za marnotratné počínání, jež vyvolává obavu, že nedojde k zachování hodnot pro 

potomky (obecně do budoucna), tedy k důvodu vydědění, jejž přináší nový občanský zákoník. 

Jak již bylo naznačeno, nový občanský zákoník k již (dá se říct) známým důvodům zavádí nový 

důvod vydědění. Tím je takové zadlužení nepominutelného dědice nebo jeho marnotratné 

počínání, jež vyvolají obavu, že nedojde k zachování hodnot pro potomky (obecně do 

budoucna). Tento právní důvod vydědění podle nového občanského zákoníku nelze, na rozdíl od 

těch předchozích, rozšířit (vztahovat) i na potomky vyděděného.  

Vzhledem k výše uvedenému lze dospět k závěru, že nově vytvořený důvod vydědění 

z velké části kopíruje již existující důvod. Ve vztahu k novému občanskému zákoníku je tak 

možné mluvit o zdvojení, a podle mého názoru i o nadbytečnosti daného zákonného ustanovení.  

                                                           
57 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 190/2010, ze dne 24. listopadu 2011, dostupný na 
www.nsoud.cz  
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Pokud jde o ty další důvody vydědění podle nového občanského zákoníku je možno říct, že 

v podstatě zůstaly zachovány ty, jež upravuje platná právní úprava. Menší změnu zaregistrujeme 

v zestručnění formulace prvního důvodu, kde již nejsou uvedeny konkrétní případy jednání 

nepominutelného dědice. Dá se říct, že výše uvedené a další konkrétní případy jsou v nové 

právní úpravě subsumovány pod pojem „pomoc v nouzi“. Z mého pohledu jde o příliš obecné 

vyjádření, které sice na jedné straně poskytuje zůstaviteli širokou škálu důvodů, za něž lze 

postihnout (vydědit) nepominutelného dědice, za které i když by to bylo odůvodněné, jej vydědit 

nebylo možné. Na druhé straně předmětné vyjádření může evokovat (nebo někdy i svádět) 

nespočet možností zneužití předmětného obecného pojmu ze strany zůstavitele a rovněž široké 

možnosti výkladu, posouzení ze strany soudů (judikatura).  

Za zmínku však stojí další důvod vydědění (§ 1646 odst. 1 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník), podle něhož může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, který byl 

odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze. Z daného 

ustanovení vůbec není zřejmé, o jaký trestný čin (podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů) by se mělo jednat, nebo alespoň jaká míra zavinění se k naplnění 

uvedeného důvodu vydědění vyžaduje (úmysl, nebo postačuje i nedbalost). Takto široce 

koncipovaný důvod vydědění dává podle mého názoru nepřiměřenou volnost (možná až libovůli) 

zůstaviteli, nebo v případě sporu i široké pole působnosti soudu, přičemž by se zcela jistě ve 

všech případech nemuselo jednat o volnou úvahu a zvážení všech relevantních okolností ve 

smyslu, aby nedošlo k nepřiměřené újmě (škodě) na straně zůstavitele nebo potomka. Je nutno 

také podotknout, alespoň podle mě, že takto vymezený důvod vydědění by zcela jistě vyžadoval 

i změnu trestněprávních předpisů, neboť jsem si jistá, že zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, jak jsem již poznamenala, neobsahuje žádné ustanovení týkající se 

trestných činů spáchaných za okolností svědčících o zvrhlé povaze. V souvislosti s uvedeným 

tak lze konstatovat, že bylo potřeba, aby zákonodárce závazně definoval okolnosti svědčící 

o zvrhlé povaze.  

Domnívám se, že zákonodárce měl při koncipování daného důvodu vydědění zřejmě na 

mysli skutečnost, že podle platné právní úpravy mohl být nepominutelný dědic vyděděn 

i z důvodu, který neměl žádné morální opodstatnění (např. krádež z hladu apod.), což se mu 

zřejmě jevilo jako neopodstatněné a nežádoucí. Také by bylo možné proti platné právní úpravě 

oponovat tím, že pokud by byl nepominutelný dědic odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu 
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odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku a poté ještě zůstavitelem ze stejného důvodu 

vyděděn, jednalo by se ve své podstatě o dvojí trestání za jeden skutek.  

 

Dopady vydědění 

 

Podle platné právní úpravy může zůstavitel v listině o vydědění výslovně stanovit, že 

výsledky vydědění se budou vztahovat i na děti (potomky, tj. vnoučata zůstavitele) vyděděných 

potomků. U potomků vyděděných potomků není potřeba, aby naplnili kterýkoli z důvodů 

vydědění, stačí, že jej naplnil vyděděný potomek.  

Potomci vyděděných potomků nejsou v případě, že se vyděděný potomek dožil smrti 

zůstavitele a uznal platnost vydědění, oprávněni vydědění zpochybňovat. Postavení potomků58 

vyděděného neopominutelného dědice se totiž odvíjí právě od něj. Pokud by však vyděděný 

potomek zemřel dřív, než by se k vydědění stačil jakkoli vyjádřit, přešlo by právo (transmise) 

vyjádřit (zpochybnit) vydědění na dědice zemřelého potomka, tj. na potomky, ale např. i na 

manželku, sourozence nebo i na dědice ze závěti. Obsahově shodné ustanovení obsahuje i nový 

občanský zákoník (§ 1646 odst. 3).  

 

2.1.6 Právní důvod dědění (dědický titul)  

 

Na to, aby se někdo mohl stát dědicem po zůstaviteli, vyžaduje se, aby této osobě svědčil 

některý z důvodů, který zákon jako důvod dědění uznává. V římském právu existovaly dva 

základní důvody povolávání dědiců, a to závěť a zákon. Rozlišovalo se tedy dědění ze závěti 

(z testamentu – vocatio ex testamento), a pokud nebyla závěť, tak dědění ze zákona (vocatio ab 

intestato).59 

Až do vydání prvního občanského zákoníku v roce 1950 na našem území platil obecný 

zákoník občanský z roku 1811, jenž znal celkem tři dědické tituly. Podle obecného občanského 

zákoníku bylo možné dědit na základě dědické smlouvy (k té, jak bude dále uvedeno, se vrací 

nový občanský zákoník), závěti a zákona. Uvedenými dědickými tituly neboli delačními důvody 

                                                           
58 osob podle § 473 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
59 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 421 
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(vzhledem k tomu, že tehdy dědické právo spočívalo na adičním principu – dědictví se nabízelo, 

nenabývalo se automaticky smrtí zůstavitele) se zabýval ve svém díle i Jan Krčmář.60  

Delačními důvody tedy byla dědická smlouva, jako smlouva uzavřená mezi zůstavitelem 

a osobou, jež byla za dědice stanovena, testament, tj. jednostranný projev vůle zůstavitele, 

a zákon, kde byl stanoven poměr osoby k pozůstalosti. Za povšimnutí, vzhledem k novému 

občanskému zákoníku, stojí pořadí, v jakém Jan Krčmář tyto důvody uvedl.  

Platná právní úprava připouští dva důvody dědění (dva dědické tituly), a to zákon a závěť, 

přičemž může nastat i souběh těchto důvodů. Jiný důvod dědění náš právní řád nepřipouští, nelze 

tedy dědit na základě dědické smlouvy nebo společné závěti více osob. Ve srovnání s tím nový 

občanský zákoník přináší posun v tom, že mezi dědické tituly vrací (znovu obnovuje) institut 

dědické smlouvy, jak bylo výše uvedeno, a lze se domnívat, že řazení dědických titulů v § 1476 

nového občanského zákoníku odpovídá jejich právní síle, sestupně. Institut dědické smlouvy byl 

z dědického práva vyňat občanským zákoníkem z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Sb., účinný od 

1. ledna 1951). Tím, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, umístil na první místo, před 

závěť i zákon, dědickou smlouvu, zákonodárce chtěl zřejmě připomenout a zdůraznit jednu ze 

základních zásad, a to autonomní vůli zůstavitele při výběru (volbě) dědice, přičemž i nový 

občanský zákoník zohledňuje omezení ve prospěch nepominutelných dědiců.  

Stejně tak jako připouštěl obecný zákoník občanský, tak i platná právní úprava a nový 

občanský zákoník zdůrazňují, že různé dědické tituly (nebo i všechny) můžou působit vedle sebe 

(viz níže). Dědic, který dědí na základě závěti, je označován jako závětní nebo testamentární 

dědic. Dědic, který dědí na základě zákona, je označován jako zákonný dědic.  

V konkrétním případě je tak možné, aby došlo k souběhu (kumulaci, konkurenci) 

dědických titulů, tj. dědění ze zákona i ze závěti. O souběhu dědických titulů lze mluvit ve 

dvojakém smyslu. Jednak z hlediska předmětu dědictví, kdy tentýž předmět můžou současně 

dědit dědici ze zákona i ze závěti, a jednak z hlediska konkrétního dědice, který může dědit jak 

ze zákona, tak ze závěti.  

K dědění ze zákona i závěti dojde především tehdy, zanechá-li zůstavitel závěť, která se 

bude vztahovat jen na část dědictví. Zbývající část proto bude předmětem dědění ze zákona. Na 

majetek nabytý ze souběhu obou dědických titulů se hledí jako na celek. Z toho vyplývá, že 

                                                           
60 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 13 
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dědic takový majetek může přijmout nebo odmítnout pouze jako celek, nepřichází v úvahu 

ponechání si dědictví z jednoho titulu a jeho odmítnutí z druhého.  

V současnosti je pro dědickou posloupnost určující především vůle zůstavitele projevená 

v závěti nebo v listině o vydědění. Platí tedy „nemo pro parte testatus pro parte intestatus 

decedere potest“. Tyto projevy vůle mají povahu přípustných zásahů do uspořádání dědické 

posloupnosti, která by jinak nastala podle zákona.  

Tak jak zákon upravuje dědění ze zákona, ze závěti nebo kombinací těchto dědických 

titulů, je v zákoně upraven i poměr mezi děděním ze závěti a ze zákona. Dědici ze závěti jsou 

oprávnění nabýt majetek pouze v rozsahu, který zůstavitel stanovil v závěti, zatímco dědici ze 

zákona jsou povoláni dědit vše, na co se závěť nevztahuje. Tedy pokud dědic ze závěti nabude 

jen část dědictví, nabývá zbývající části dědic ze zákona (který však musí reálně existovat, 

pokud by totiž nebyl, připadla by zbývající část dědictví, jak již bylo výše uvedeno, státu). 

V dědictví také může dojít k situaci, že dědici ze závěti dědit nebudou a na jejich místo 

v takovém případě nastoupí dědici ze zákona. Tento postup však opačně uplatnit nelze.  

 

2.2 Odpovědnost za dluhy 

 

Po přijetí dědictví se dědic stává subjektem všech práv a povinností (závazků) zůstavitele. 

Dědic tak doslova vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele (univerzální sukcese), které 

mohly být a byly předmětem dědictví, tj. ty, které smrtí zůstavitele nezanikly.  

V římském právu přijetím dědictví docházelo ke konfuzi neboli splynutí majetku po 

zůstaviteli a majetku dědice. To znamená aktiva i pasiva (dluhy) zůstavitele splynuly v plném 

rozsahu s aktivy a pasivy dědice. Splynutím dědici vznikla v případě předlužení majetku 

zůstavitele povinnost vynaložit na splnění závazků zůstavitele i vlastní majetek. K tomu ale 

mohlo dojít, jen pokud by samotný majetek dědice nebyl předlužen. Římské právo dědici 

umožnilo pořídit soupis majetku zůstavitele (inventáře) a oddělit jej tak od samotného majetku 

dědice. Poté tak odpovídal za dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého dědictví (pozůstalosti). 

Nepožádal-li však dědic o pořízení takového soupisu, odpovídal za zůstavitelovy dluhy 

neomezeně.  

Výše bylo naznačeno, že nejenom majetek zůstavitele, ale i majetek dědice mohl být 

předlužen. Takovým stavem by byl zcela jistě znevýhodněn věřitel zůstavitele, jelikož 

předlužený dědic by bezpochyby majetek (aktivní) zůstavitele užil na úhradu svých dluhů 
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(závazků), a uhrazení případných dluhů zůstavitele by bylo ztíženo nebo dokonce znemožněno. 

Proto římské právo umožňovalo věřiteli domáhat se oddělení výše uvedených majetků, tak aby 

dluhy zůstavitele (pohledávky věřitele) byly uspokojeny ze zůstavitelovy pozůstalosti.  

Obecný zákoník občanský navázal na římskoprávní úpravu a vzhledem ke způsobu nabytí 

dědictví rozlišoval mezi podáním dědické přihlášky bez výhrady nebo s výhradou soupisu 

pozůstalosti zůstavitele. Podal-li přihlášku s výhradou, bylo potřeba pořídit soupis, přičemž 

pozůstalost a majetek dědice zůstaly navzájem odděleny. Majetku dědice tak nehrozila ztráta.61 

Přijal-li by dědic pozůstalost bez výhrady, rozšířila by se podstata, z níž by bylo možné hradit 

dluhy (závazky) zůstavitele o majetek dědice.  

Platná právní úprava problematice přechodů dluhů věnuje pouze tři ustanovení, přičemž 

z nich bez dalšího, přestože to z teorie vyplývá, není zřejmé, že při nabytí dědictví dochází ke 

splynutí majetku zůstavitele s majetkem dědice. Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele 

a náklady spojené s pohřbem se jeví normativně limitována, omezena výší ceny nabytého 

dědictví. Uvedená formulace však v žádném případě majetky neodděluje. Podle mého názoru 

z ní vyplývá, že dluhy zůstavitele mohou být hrazeny (do jisté výše) i ze samotného, lépe 

dostupného majetku dědice než z majetku zůstavitele. Za nezbytné z mého pohledu považuji 

uvést, že odpovědnosti za dluhy nejsou zbaveny (osvobozeny) ani osoby, jimž zůstavitel závětí 

zanechal třeba jednotlivou věc. Takový dědic odpovídá za dluhy zůstavitele podle poměru ceny 

jemu jednotlivě zanechané věci k poměru k ceně celého dědictví.  

S výše uvedenou úpravou přechodu dluhů se nelze, také s přihlédnutím k novému 

občanskému zákoníku, zcela ztotožnit. Je nesporné, že za dobu platnosti platné právní úpravy 

judikatura, odborná periodika, nespočet výkladů jako i praxe laické veřejnosti (např. odmítnutí 

předluženého dědictví) suplovaly činnost zákonodárců vedoucí k odstranění nedostatků a mezer 

stávající právní úpravy. Podle mého názoru i vzhledem k tomu nebyla žádoucí (ani potřebná) 

rozsáhlejší novelizace nejen předmětné oblasti dědického práva.  

Problematika dluhů zůstavitele a odpovědnosti dědice (fyzické osoby) za ně je rozsáhlá 

a zajímavá, pozornost však zasluhuje i dědic – stát, jako právnická osoba. Z předchozího textu je 

zřejmé, že stát může být dědicem pouze ze závěti. Znamená to, že stát bude mít postavení dědice 

a bude tak také odpovídat za dluhy zůstavitele. Stát by za dluhy zůstavitele neodpovídal, kdyby 

mu majetek zůstavitele připadl jako odúmrť. Je tomu tak, protože v takovém případě by stát 

neměl, vzhledem k institutu odúmrti, vůbec postavení dědice.  

                                                           
61 Svoboda, E., Dědické právo, Praha: Československý Kompas, 1946, s. 72 
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Nový občanský zákoník, co do úpravy předmětné problematiky, v podstatě obnovil 

instituty známé již z římského práva, tj. institut soupisu majetku (neboli inventáře, pozůstalosti) 

a uplatnění výhrady takového soupisu při nabývání dědictví (viz dále).  

 

III. LEX FERE&DA 

3.1 Zřeknutí se dědického práva 

 

Platná právní úprava institut zřeknutí se dědického práva smlouvou mezi budoucím 

(presumptivním) dědicem a zůstavitelem, kterou upravoval obecný občanský zákoník, nezná. 

Platnost takové smlouvy, jak mimo jiné vyplývá i z díla Jana Krčmáře, byla podmíněna formou 

notářského aktu nebo zřízením soudního protokolu.62 Právním následkem předmětné smlouvy 

bylo to, že tomu, kdo se platně vzdal dědického práva, se již nedeferovalo (nenabízelo), i přesto, 

že v době delace (dědického nápadu) mu svědčil některý z delačních důvodů (dědických titulů). 

Tato smlouva byla považována za smlouvu, kterou se předcházelo případné delaci, byla tedy 

protikladem dědické smlouvy, která vzájemnou dohodou zůstavitele s jinou osobou delační 

důvod tvořila. Lze důvodně předpokládat, že se jednalo o již výše uvedenou dohodu, kterou by 

zůstavitel ještě za svého života uzavřel se svým dědicem, o rozdělení dědictví po jeho smrti, 

kterou však současně již platná právní úprava nepovažuje za projev poslední vůle zůstavitele.  

Z uvedeného vyplývá, že se muselo jednat o jakousi dvoustrannou smlouvu mezi 

zůstavitelem (jenž se zřeknutím musí souhlasit) a osobou, která se dědictví zříkala a které by 

mohlo být dědictví deferováno. Jednostranné vzdání se dědického práva nevyvolávalo právní 

účinky.  

Tento institut, jako v případě mnoha jiných, obnovil nový občanský zákoník. Vychází 

z myšlenky, že je zcela na vůli dědice, zda dědictví přijme či nikoli. V platné právní úpravě se 

tato vůle dědice promítla pouze do odmítnutí dědictví, které však přichází do úvahy až po smrti 

zůstavitele. Podle nového občanského zákoníku má budoucí dědic již předem možnost vzdát se 

dědictví.  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, však nepřebírá jednoduchou a elegantní 

formulaci tohoto institutu, jakou obsahoval již uvedený obecný zákoník občanský, ale naopak 

přináší mnohem podrobnější úpravu.  

                                                           
62 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 12 
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Zřeknutí se dědického práva tak bude spočívat na smlouvě mezi zůstavitelem a budoucím 

dědicem (čekatelem dědického práva, presumptivním dědicem), přičemž smlouva musí mít 

podle nového občanského zákoníku formu veřejné listiny, předpokládám, že tzn. formu 

notářského zápisu, případně ještě soudního smíru, jiná forma např. ústní nebo konkludentní není 

tedy přípustná. Práva a povinnosti, jež z ní vyplývají, mohou být zrušeny, podmínkou však je, 

aby ze strany budoucího dědice a zůstavitele byla dodržena neboli zachována písemná forma. 

Z uvedeného vyplývá, že se vyžaduje písemná forma, nikoli však již forma, ve které byla 

smlouva sepsána, tedy forma veřejné listiny. Dalo by se tak podle mého názoru říct, že k zrušení 

se již vyžaduje nižší míra formálnosti.  

Podle nového občanského zákoníku se zřeknutím dědického práva presumptivní dědic 

vzdává práva na dědický podíl, pokud se dědického práva zříká nepominutelný dědic, vzdává se 

současně i práva na povinný podíl. Ten, kdo se však zřekne (nepominutelný dědic) pouze práva 

na povinný díl, nezříká se současně dědické posloupnosti, tj. práva na dědický podíl. Zřeknutí, 

pokud není ve shora uvedené smlouvě stanoveno neboli dohodnuto jinak, působí i proti 

potomkům.  

Presumptivnímu dědici nový občanský zákoník dává i možnost zříct se dědického práva ve 

prospěch jiné osoby, přičemž takové zřeknutí platí pouze za podmínky, že tato osoba se stane 

dědicem. Nestane-li se však tato osoba dědicem, nastoupí (pokud nebude dohodnuto jinak) se 

svým dědickým právem ten, kdo se jej v něčí prospěch zřekl.  

 

3.2 Vzdání se dědictví  

 

Platná právní úprava tento institut na rozdíl od občanského zákoníku obecného a nového 

občanského zákoníku nezná. K vzdání se dědického práva podle obecného zákoníku docházelo 

smlouvou, kterou se kdosi vzdával dědického práva ve prospěch určitých osob. Také bylo možné 

vzdát se dědického práva pouze z části.63 Smlouva, kterou se někdo vzdával dědického práva, 

mohla být odplatná nebo bezúplatná (bezplatná). Při vzdání se bylo potřeba rozlišovat mezi 

vzdáním se práva dědického (tzn. práva dědit jako takového bez ohledu na důvod delační, 

dědický titul) a vzdáním se práva na povinný podíl. 

                                                           
63 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 13 
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Nový občanský zákoník se k tomuto institutu vrací a návrat k němu zdůvodňuje potřebou 

úpravy, zjednodušení některých situací ve vztahu dědice ke svým potomkům. V souvislosti 

s výše uvedeným je podle mého názoru potřeba poukázat na výrazové odchylky, jež můžou mít 

zásadní vliv při výkladu předmětného institutu. Obecný zákoník občanský pracoval s pojmem 

vzdání se dědického práva, což může evokovat pocit, že někdo se vzdává dědického práva jako 

takového a navíc již před smrtí zůstavitele. Zatímco výraz použitý v novém občanském 

zákoníku, vzdání se dědictví, může znamenat, že někdo se vzdává již konkrétního dědictví (jemu 

již známých práv a povinností) avšak až po smrti zůstavitele. Z nového občanského zákoníku 

také vyplývá, že ke vzdání se dědictví ve prospěch jiného dědice může dojít až po neodmítnutí 

neboli přijetí dědictví. Změna v osobě dědice, jež nastane v souvislosti se vzdáním se dědictví, 

by však neměla mít vliv na práva třetích osob (např. věřitelů). Nový občanský zákoník, tak jako 

i obecný zákoník občanský věnuje pozornost vzdání se dědictví nepominutelným dědicem. 

Vzdá-li se nepominutelný dědic dědictví, vzdá se tím současně i práva na povinný podíl 

s účinností i pro své potomky.  

Vzdání dědictví se může uskutečnit pouze před soudem, a to ve formě protokolu. Vzdání 

se dědictví, s ohledem na výše uvedené, lze považovat za jedno z dispozičních oprávnění dědice 

s dědictvím, jež mu vzniká smrtí zůstavitele a současně za podmínky, že dědictví neodmítne (ve 

stanovené lhůtě).  

 

3.3 Dluhy zůstavitele (soupis pozůstalosti a výhrada soupisu) 

 

I podle nového občanského zákoníku přechází naprostá většina práv a samozřejmě 

i povinností (závazků, dluhů) na další osoby – dědice, děděním. Shodně s platnou právní úpravou 

dědic odpovídá za náklady obecně řečeno související s pohřbením zůstavitele.  

Dědic ze zákona, jenž byl zůstavitelem k dědictví povolán pořízením pro případ smrti 

(závěť, dovětek, dědická smlouva), se povinností uložených právě posledním pořízením nemůže 

zprostit tím, že odmítne dědictví z posledního pořízení. Dědic i podle nového občanského 

zákoníku může celé dědictví pouze přijmout nebo jako celek odmítnout, není možné odmítnout 

dědictví jen z jednoho dědického titulu. V daném případě nepominutelný dědic představuje 

výjimku, ten by podle mě mohl odmítnout dědictví (tedy i povinnosti) z pořízení pro případ smrti 

a současně žádat povinný podíl. Pod výše uvedenou povinností, vzhledem k tomu, že nový 

občanský zákoník ji nijak nespecifikuje, lze podle mého názoru rozumět jakoukoli povinnost, 
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která nezaniká smrtí zůstavitele a současně není v rozporu s naším právním řádem, a dovolím si 

tvrdit i s dobrými mravy.  

Nový občanský zákoník se i dalším institutem – výhrada soupisu, vrací k právní úpravě 

obsažené v obecném zákoníku občanském. Výhradu soupisu lze chápat jako nezadatelné právo 

dědice před uplatněním dědického práva, tj. před přijetím nebo odmítnutím dědictví. Tato 

myšlenka je podpořena ustanovením nového občanského zákoníku, podle něhož má dědic právo 

uplatnit jej ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jej o této možnosti soud vyrozuměl. Předmětná 

lhůta se shoduje s lhůtou, jež je dána k přijetí, odmítnutí dědictví. Nevyjádří-li se dědic 

v zákonem stanovené lhůtě, nastupuje nevyvratitelná domněnka, že se výhrady vzdal.  

Důležité také je, že zůstavitel dědici dané právo nemůže odejmout, je tak pouze na něm, 

zda dědické právo uplatní s výhradou nebo bez ní.  

S ohledem na výše uvedené je zcela logické, že nový občanský zákoník obsahuje 

i ustanovení o soupisu pozůstalosti. Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění (co 

do něj vůbec patří) a současně určit čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele. Soupis 

může být proveden, pokud dědic uplatní výhradu soupisu, ale také v případech, kdy to z důvodů 

stanovených zákonem nařídí soud.  

Soupis zpravidla provádí soud, není to však nezbytné a může rozhodnout o nahrazení 

předmětného soupisu potvrzením dědiců nebo seznamem majetku pořízeným správcem majetku.  

Soupisem se zcela jistě sleduje ochrana a právní jistota dědiců a dalších osob. Těmi dalšími 

osobami lze rozumět alespoň z mého pohledu a v souvislosti s důvodem pořízení soupisu věřitele 

zůstavitele. Dědic, jenž je účastníkem řízení o dědictví, má právo být přítomen při provádění 

soupisu, a současně věřiteli (není účastníkem) musí být oznámeno provedení soupisu s tím, že se 

mu umožní vyjádřit se k němu.  

Zjednodušeně řečeno soupisem by měla být zjištěna aktiva a pasiva pozůstalosti. Soupis by 

tak dědici měl poskytnout vyčerpávající informaci potřebnou k rozhodnutí se, zda dědictví 

přijmout nebo odmítnout, např. z důvodu jeho předlužení.  

S výhradou soupisu nebo bez ní mohl dědic podle obecného zákoníku občanského podat 

dědickou přihlášku. Obdobně (ovšem vzhledem k tomu, že již se nevyžaduje dědická přihláška) 

může dědic i podle nového občanského zákoníku uplatnit nebo neuplatnit výhradu soupisu 

pozůstalosti.  

Uplatnění výhrady soupisu (beneficium inventarii – podle římského práva) bude namístě, 

zejména pokud dědic nebo dědicové mají povědomí o skutečnosti, že zůstavitel zanechal 
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předlužený majetek. V takovém případě bude odpovědnost dědice omezena hodnotou toho, co 

dědic z pozůstalosti získal. Bude-li dědiců více, budou za závazky (dluhy) zůstavitele, pokud 

všichni uplatní výhradu soupisu, odpovídat společně a nerozdílně (solidárně). 

Může nastat i opačná situace, a tedy dědic nebude mít důvod předpokládat zanechání 

předluženého majetku zůstavitele, nebo přetížení odkazy, a proto výhradu soupisu neuplatní. 

Tímto dědici odpadnou náklady na sepsání seznamu (soupisu) a ocenění majetku zůstavitele. 

Vyskytnou-li se však dluhy, zanechané zůstavitelem, odpovídá za ně dědic v plném rozsahu, 

tj. majetkem zůstavitele, ale i vlastním. V nastíněné situaci tak dojde ke splynutí zděděného 

majetku (dědictví) s majetkem dědice, což zpravidla bude mít negativní dopad právě na dědice.  

Nový občanský zákoník znovuobnovením výše uvedených institutů dává dědici právo 

volby, jistotu ohledně ceny (hodnoty) zanechaného majetku a možnost, ze strany dědice, vědomě 

oddělit majetek zůstavitele od jeho vlastního majetku. Je také zcela logické, že uplatnění nebo 

neuplatnění výhrady bude záviset také na vzájemné důvěře a znalosti poměrů zůstavitele 

dědicem.  

Římské právo poskytovalo ve formě právě oddělení majetku dědice a zůstavitele ochranu 

dědici, ale na druhé straně, v případě předlužení majetku samotného dědice, i věřitelům. K této 

úpravě inklinuje i nový občanský zákoník, který umožňuje věřiteli navrhnout separatio bonorum, 

tj. oddělení majetku dědice od majetku zůstavitele. Účelem je zamezení splynutí těchto majetků 

v případech, kdy má věřitel důvodnou obavu, že dědic z důvodu předlužení ani po nabytí 

dědictví nebude schopen plnit závazky, které na něj děděním přešly. Zastavila bych se u pojmu 

„důvodná obava“. Obava podle nového občanského zákoníku musí být důvodná, pokud by tomu 

tak totiž nebylo, soud by návrhu věřitele na odloučení pozůstalosti od majetku dědice nevyhověl. 

Znamená to, alespoň podle mě, že věřitel musí mít relevantní podklady, z nichž by vyplývalo 

nebo bylo zřejmé předlužení dědice. Mohlo by se tak zřejmě jednat o písemné podklady 

(smlouvy, směnky, faktury) nebo také o ústní.  

Požádání o odloučení majetků však může mít i negativní dopad na věřitele, jelikož ten 

bude uspokojen pouze z odloučeného majetku zůstavitele. Věřitel tak nebude mít právo, aby jeho 

závazek byl uspokojen z ostatního majetku dědice.  
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IV. ZÁKO& (I&TESTÁT&Í DĚDICKÁ POSLOUP&OST) 

 

„Zákonná posloupnost jest historicky starší, zjev primární, samorostlý, spočívající na 

svazku rodinném, testamentární jest jen její napodobení.“64 Zákonná posloupnost je tedy 

založena na jistém příbuzenském nebo obdobném poměru (vztahu) k zůstaviteli, jako spolužití se 

zůstavitelem minimálně po zákonem stanovenou dobu ve společné domácnosti.65  

V římském právu se ve vývoji úpravy intestátní posloupnosti staly směrodatnými dva 

principy, a to mocensko-právní (agnátsky) a pokrevní (kognátsky). Starší intestátní posloupností 

byla ta, jež vycházela ze vztahů agnátské rodiny (osoby podřízené otcovské nebo manželské 

moci, právní i pokrevní příbuzní). Poté později převládala posloupnost kognátská (založena na 

pokrevním příbuzenství). Mluvilo se o zákonném dědění podle zákona XII desek. V rámci 

dědění ze zákona bylo možné rozeznávat čtyři vývojová stadia, tj. dědění podle civilního 

a preatorského práva, práva z období císařství a justinianských novel. Z uvedených stadií to bylo 

právě dědění ze zákona podle prétorského práva, které bylo rozhodující pro vznik dědických tříd. 

Rozeznávalo celkem čtyři třídy dědiců.  

K zákonné posloupnosti podle obecného zákoníku občanského docházelo, pokud zůstavitel 

nepořídil (má se na mysli zřejmě dědickou smlouvu nebo závěť) nebo nepořídil platně. Dále 

tehdy jestliže pořídil jen z části (domnívám se tedy jen o části svého majetku) nebo pořídil jen 

zčásti platně, platné pořízení se stalo neplatným nebo jen zčásti. K dědění ze zákona také došlo 

v případě, kdy dědění ze závěti (testamentární posloupnost) bylo omezeno lhůtou nebo výjimkou 

(rezolutivní, tj. rozvazovací podmínkou). K dědění ze zákona došlo, i pokud zůstavitelem na 

základě pořízení povolaný dědic nemohl nebo nechtěl nabýt dědictví (odmítl).  

Obecný zákoník občanský rozlišoval čtyři dědické třídy, jež se nazývaly parentely. 

Parentelou se nazývala skupina příbuzných, již pocházeli ze společného předka i s tímto 

předkem. Vymezením pojmu parentela v období obecného zákoníku občanského se zabýval 

i Emanuel Tilsch.66 Tak jako v platné právní úpravě, i tehdy dřívější dědická třída (parentela, 

nyní skupina) vylučovala z dědictví další (vzdálenější) dědickou skupinu (osoby, jež do ní podle 

zákona patřily).  

                                                           
64 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 67 
65 Viz § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
66 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 87 
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Stav právní úpravy ohledně dědictví se v podstatě zachoval až do roku 1950, tj. do 

občanského zákoníku č. 140/1950 Sb. Předmětná úprava rozdělovala dědice do dvou dědických 

skupin, zatímco občanský zákoník č. 40/1964 Sb. již dědice dělil do tří skupin. Právní úpravou 

účinnou od 1. ledna 1992, tj. zákon č. 509/1991 Sb., byla zavedena čtvrtá dědická skupina. 

K významnému posunu došlo v souvislosti se zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (účinnost od 1. července 2006), vlivem 

kterého došlo k rozšíření okruhu dědiců v první a druhé třídě o partnera (osoba stejného pohlaví).  

Podle platné právní úpravy,67 jak již bylo uvedeno, se dědí ze zákona, ze závěti nebo 

z obou těchto důvodů. Dříve převládal názor, že dědění ze zákona má přednostní postavení před 

děděním ze závětí. Tento názor neboli myšlenka se opírala zejména o některá ustanovení 

občanského zákoníku, z nichž vyplývá, že testamentární svoboda zůstavitele je, v zájmu jistých 

osob z okruhu dědiců ze zákona (např. nezletilí potomci), omezena.68 Dalším takovým by mohlo 

být ustanovení, z něhož plyne, že pokud dědictví nenabude některý dědic ze závěti, nepřirůstá 

jeho dědický podíl dalším závětním dědicům, ale dědicům ze zákona.69 Z uvedeného vyplývá, že 

dědění ze zákona nemá ve vztahu k dědění ze závěti přednostní postavení, ale naopak subsidiární 

neboli podpůrné.  

Výlučné nebo částečné (současně s děděním ze závěti) dědění ze zákona přichází v úvahu 

zejména v následujících případech: 

- zůstavitel nezanechal závěť (tj. pro případ smrti neučinil projev vůle směřující 

k dispozici s jeho majetkem), 

- zůstavitel sice zanechal závěť, nepamatoval v ní však na všechen svůj majetek, 

- zůstavitel zanechal závěť, v jejím obsahu však nerespektoval práva nepominutelných 

dědiců, 

- závěť je z nějakého důvodu neplatná (např. nezletilý, který dovršil 15. rok, neučinil 

závěť ve formě notářského zápisu, nebo závěť postrádá den, měsíc nebo rok, kdy byla 

podepsána apod.), 

- dědic ze závěti dědictví odmítl,  

- dědic určený v závěti umřel, nebo byl prohlášen za mrtvého ještě před smrtí 

zůstavitele, 

- dědic určený v závěti se stal nezpůsobilým, 

                                                           
67 Viz § 461 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
68 Viz § 479 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
69 Viz § 461 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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- dědic určený v závěti byl po zřízení závěti zůstavitelem vyděděn a 

- zůstavitel zrušil závěť a novou závětí vyvolal některý z již výše uvedených případů.  

„Posloupnost zákonná vyplňuje tedy všechny mezery, zůstavitelem ponechané aneb 

bezúčinností jeho pořízení spůsobené.“70 

V zákonné dědické posloupnosti za jistých zákonem předvídaných okolností může dojít 

k uplatnění zásady akrescence nebo zásady dědické reprezentace. První zásada spočívá 

v přirůstání uvolněných dědických podílů k podílům dalších dědiců. Tato zásada však přichází 

v úvahu pouze při dědění v druhé dědické skupině. Pokud tedy nenabude některý z dědiců této 

skupiny část dědictví připadající na něj, rozdělí se mezi další dědice z této skupiny. Mezi 

závětními dědici k přirůstání uvolněné části dědictví (podílu) nedochází. Uvolněný dědický podíl 

se stává předmětem zákonné dědické posloupnosti, a tedy na místo závětního dědice nastupují 

dědici ze zákona.  

Podle obecného zákoníku občanského lze princip reprezentace chápat tak, že v každé 

parentele (skupině příbuzných) „vzdálenější příbuzní zůstavitelovi nastupují jen potud, pokud 

před zůstavitelem zemřeli bližší příbuzní, kteří byli předky oněch“.71 Obecný zákoník občanský 

rozlišoval reprezentaci materiální, tj. dojde-li k vzdání se dědictví před smrtí zůstavitele s tím, že 

se bude vztahovat i na potomky, a reprezentaci formální, tj. nezpůsobilost dědice, jež se nebude 

vztahovat na potomky.72 

Podle platné právní úpravy73 zásada dědické reprezentace spočívá v tom, že pokud některý 

ze zákonných dědiců z jistého důvodu nenabude dědictví, nabývají jeho dědického podílu jeho 

děti. Tato zásada se uplatňuje v první, třetí a čtvrté dědické skupině. Takto určení dědici dědí 

vždy pouze podíl, který by dědil jejich bezprostřední předek. Uvedenou zásadou se řídilo i určení 

podílů podle obecného zákoníku občanského. „Descendentům prvého stupně se deferuje podíl 

celý, descendentům druhého stupně deferuje podíl vypadající na jejich předka a to dle hlav.“74 

Pokud by však nedošlo k dědění ani tímto způsobem, mohlo by dojít k uplatnění zásady 

akrescence.  

                                                           
70 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 69 
71 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 92 
72 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 99 
73 Viz § 473 odst. 1, § 475 odst. 2 a § 475a (část věty za čárkou) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
74 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 57 
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I podle nového občanského zákoníku pokud nedědí dědic na základě dědické smlouvy 

(zákonem č. 89/2012 Sb., opětovně zaveden dědický titul) nebo závěti, nastupují dědici ze 

zákona (podle zákonné posloupnosti). Dědění ze zákona ve smyslu nového občanského 

zákoníku, dá se říct obdobně jako podle dosud platné právní úvahy, přichází v úvahu v případě, 

že zůstavitel sice pořídí o své pozůstalosti dědickou smlouvu nebo závěť, ale takto povolaný 

dědic dědictví odmítne nebo bude nezpůsobilý dědit. Z poslední věty § 1633 odst. 1 nového 

občanského zákoníku vyplývá, že v případě, kdy není zákonný dědic nebo nenabude-li zákonný 

dědic dědictví, je dědicem i odkazovník, což podle stávající právní úpravy není možné.  

Ani v případě, kdy dojde k nabytí dědictví ze zákona, tj. tehdy když dědic povolaný závětí 

nebo dědickou smlouvou nedědí (nemůže nebo nechce), nelze opomenout (nebrat zřetel) na 

projev poslední vůle zůstavitele. Z uvedeného vyplývá, že dědická smlouva nebo závěť se sice 

neuplatní na určení dědiců, ale všechna ostatní nařízení (požadavky) zůstavitele, jež by byla 

obsažena v jeho pořízení, by měla být splněna.  

 

4.1 Dědické skupiny 

 

Na základě zákona se dědici zůstavitele mohou stát výlučně fyzické osoby, jež jsou 

v určitém příbuzenském nebo obdobném vztahu k zůstaviteli a které jsou taxativně stanoveny 

v zákoně. Zákonnými dědici jsou manžel nebo partner, příbuzní v přímé linii (děti, vnuci, jejich 

potomci, tj. descendenti, rodiče a jejich předci, tj. ascendenti), příbuzní v pobočné linii 

(sourozenci, synovci, neteře) a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před 

jeho smrtí ve společné domácnosti, a z toho důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli 

výživou odkázáni na zůstavitele. Z uvedeného je zcela zřejmé, že mezi dědice ze zákona nelze 

řadit právnické osoby ani stát.  

Sama skutečnost, že někdo je v příbuzenském nebo obdobném vztahu k zůstaviteli, 

nezaručuje právo na dědictví v konkrétní věci. Záleží také na tom, v jakém stupni příbuzenství ve 

vztahu k zůstaviteli jsou osoby, který by mohly být povolány za dědice ze zákona (potencionální 

dědicové) po zůstaviteli.  

Pro dědění ze zákona je charakteristické rozdělení výše uvedených osob do určitých skupin 

(tříd). Podle platné právní úpravy rozlišujeme čtyři dědické skupiny, pro které obecně platí, že 

dědici skupiny následující jsou povoláni dědit pouze v případě, že nedědí dědici ze skupiny 

předcházející. To znamená, že každá následující skupina je k té předchozí ve vztahu subsidiarity. 
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Obsahově shodně se k uvedenému vyjádřil již i Emanuel Tilsch, který uvedl „systémy nazvané 

(prostě) třídními spočívají v tom, že příbuzni seřaděni jsou z různých hledisek ve skupiny 

specielně vyjmenované, z nichž dřívější vylučují pozdější.“75 

Nutno je doplnit, že i v rámci některých skupin lze rozlišovat dědice v první řadě, a dědice, 

kteří přicházejí v úvahu pouze v dalším pořadí, tj. subsidiárně. K uvedenému může dojít v první, 

třetí a čtvrté skupině.  

„V našem právu jsou povoláni dědicové zákonní podle parentel (tříd, linií), jež jmenujeme 

řadovými číslovkami.“76 Co je parentela nebo co jí nazýváme, jsem již výše uvedla. Zařazení 

osob do jednotlivých tříd se však systémem parentel striktně neřídí. Vedle osob, jež svoje 

dědické právo odvozují ze svého pokrevního, případně obdobného příbuzenského vztahu 

k zůstaviteli, patří do jednotlivých skupin dědiců také manžel, popř. partner nebo osoba, která 

jak bylo výše uvedeno, žila se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho 

roku před jeho smrtí nebo byla výživou odkázána na zůstavitele.  

Nový občanský zákoník rozšiřuje rozdělení zákonných dědiců, v porovnání s dosud 

platnou právní úpravou, na šest tříd. Tímto rozšířením chtěl zákonodárce pravděpodobně 

vyhovět stávajícím požadavkům praxe. Tímto rozšířením přicházejí v úvahu jako zákonní 

dědicové i vzdálenější příbuzní, na které platná právní úprava nepamatovala. Dále se lze 

domnívat, že tato nová úprava reaguje i na rostoucí životní náklady, v souběhu s tím i na 

průměrný věk obyvatel a neustále se prohlubující rodinné a příbuzenské vztahy (např. jako 

zákonní dědicové prarodiče rodičů zůstavitele, zde je zřetelně vidět posun v okruhu zákonných 

dědiců o jednu generaci). Dalším kladem předmětného rozšíření dědických tříd lze spatřovat ve 

snížení, přesněji ztížení pravděpodobnosti (možnosti), že dědictví (pozůstalost) zůstavitele 

připadne státu jako odúmrť. Cílem daného rozšíření je zcela zřejmě také návrat k okruhu 

zákonných dědiců, kteří existovali před rokem 1950 (zákonem č. 140/1950 Sb.).  

 

4.1.1 První dědická skupina 

 

V první parentele podle obecného zákoníku občanského byli povoláni descendenti. Pokud 

byl descendent jakéhokoli stupně, byli vyloučeni všichni ascendenti a kolaterálové (sourozenci, 

                                                           
75 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 81 
76 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 54 
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příbuzní z pobočné linie).77 Jestliže se některý descendent (potomek) nedožil delace (nápadu 

dědictví), ale zanechal po sobě potomky, deferovalo se na jeho místě těmto potomkům,78 

přičemž dohromady mohli dostat vždy jen podíl svého předka. Dochází k uplatnění principu 

reprezentace, jak již bylo výše uvedeno. Z uvedeného je zřejmé, že do první parentely ve 

srovnání s první dědickou skupinou platné právní úpravy nepatřili manžel a partner zůstavitele.  

Současná platná právní úprava stanovuje, že do první skupiny zákonných dědiců patří děti 

a manžel nebo partner, přičemž každý z nich dědí rovným dílem. Děti zůstavitele vždy dědí 

v první dědické skupině s tím, že děti nebo jejich potomci můžou v této skupině v případě, že by 

manžel nebo partner nedědil, dědit i samostatně. Dědické právo v případě dětí zůstavitele (syn, 

dcera) nedělá rozdíly mezi dětmi zletilými a nezletilými, narozenými v manželství nebo mimo 

něj, dětmi pokrevními nebo osvojenými, či mezi dětmi z manželství posledního nebo 

předchozího.  

Dítětem zůstavitelky je dítě, které porodila. Dítětem zůstavitele je dítě, k němuž bylo 

určeno otcovství jedním ze způsobů uvedených v zákoně 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů (ustanovení § 51 až 54). Stejné postavení jako děti pokrevné mají 

v dědickém právu, jak bylo výše uvedeno, i děti osvojené. Osvojením totiž mezi osvojitelem 

a osvojencem vzniká poměr, jaký je mezi rodičem a dítětem.79 Na to, aby osvojenec (dítě) mohl 

dědit po zůstaviteli, musí poměr mezi osvojencem a osvojitelem (zůstavitelem) trvat v době 

smrti zůstavitele.  

Pokud by však dítě zůstavitele z jakéhokoli důvodu nenabylo dědictví (odmítlo by jej, 

nedožilo by se smrti zůstavitele, stalo se nezpůsobilým apod.), nastupují na základě zásady 

reprezentace do takto uvolněného podílu potomci výše uvedeného dítěte, tedy vnuci zůstavitele. 

Uvolněný dědický podíl se mezi dané dědice rozdělí rovným dílem. Dojde tedy k uplatnění 

zásady reprezentace, kterou znal již obecný zákoník občanský. Z uvedeného vyplývá, že potomci 

zůstaviteli bližší (děti – dcera, syn) vylučují z dědictví potomky vzdálenější (vnuci). Zde je 

rovněž možné vidět analogii s rakouským právem. Vzdálenějším potomkům tak možnost na 

dědické nástupnictví (reprezentaci) vzniká až po odpadnutí bližšího zůstavitelova potomka 

(dítěte). Tato subsidiární návaznost v první dědické skupině má i další pořadí, tzn. pokud 

nemůžou dědit ani zůstavitelovi vnuci (potomci zůstavitelových dětí), dědí rovněž stejným dílem 

                                                           
77 Tilsch, E., Dědické právo rakouské se stanoviskem srovnávací vědy právní, Praha: Sborník věd právních 
a státních (Bursík & Kohout), 1905, s. 93 
78 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 55 
79 Viz § 63 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
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jejich potomci (pravnuci zůstavitele).80 Dědění potomků tedy neznamená, že dědí všichni 

současně, jak bylo naznačeno, nejdříve dědí potomci zůstaviteli bližší, jako dcery a synové, a až 

pokud jich není, nastupují potomci zůstaviteli vzdálenější, tj. vnuci, pravnuci atd.  

Od situace, v níž došlo k uplatnění zásady reprezentace, je potřeba odlišovat situaci, kdy 

potomek se sice dožije smrti zůstavitele, avšak zemře po jeho úmrtí. Důležité je poznamenat, že 

u tohoto potomka nejsou skutečnosti, které by jej z dědictví vylučovaly, jelikož se nestihl 

vyjádřit, zda dědictví přijímá nebo odmítá, nebyl vyděděn, nejsou u něj dány důvody dědické 

nezpůsobilosti apod. Po tomto potomku, vzhledem k uvedenému, nenastupují na základě zásady 

reprezentace jeho potomci. Zde dochází k uplatnění tzv. transmise, a tedy k přechodu práv 

takového potomka na jeho právního nástupce (zákonné např. potomci, manžel, sourozenci, 

i dědice ze závěti). 

Do první skupiny dědiců dále patří manžel zůstavitele nebo partner. Základním 

a nezbytným předpokladem pro dědění zůstavitelova manžela je trvající (existující) manželství 

se zůstavitelem v době jeho smrti, tzn. aby manželství se zůstavitelem zaniklo až smrtí 

zůstavitele. Z toho logicky vyplývá, že manželem zůstavitele není ten, jehož manželství se 

zůstavitelem zaniklo již za jeho života rozvodem. Manželství zaniká nabytím právní moci 

rozhodnutí o rozvodu. Pokud rozhodnutí o rozvodu bylo vyhlášeno a rovněž nabylo právní moci 

za života zůstavitele (manželství tak zaniklo za života), rozvedený manžel dědicem nebude. 

Může však nastat i situace, kdy rozhodnutí o rozvodu bude vyhlášeno za života, avšak právní 

moci nabude až po smrti zůstavitele. V takovém případě tedy manželství v době smrti zůstavitele 

trvalo a manžel dědicem je. Z uvedeného je zřejmé, že rozhodující je doba, kdy rozhodnutí 

o rozvodu nabude právní moci.81 

Doba jako taková je rozhodná nejen u rozvodu, ale také při uzavření manželství. Dědicem 

po zůstaviteli bude i ten, kdo se zůstavitelem uzavře platný sňatek například i bezprostředně před 

smrtí zůstavitele. Je důležité si všimnout slova platný sňatek, pokud by totiž manželství bylo 

prohlášeno za neplatné, považovalo by se za neuzavřené. To znamená, že takový manžel by se 

nikdy nestal dědicem.82 Manželství také vůbec nevznikne (i když bylo uzavřeno) za podmínek, 

jež jsou zákonem stanoveny.83 

                                                           
80 Viz § 473 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
81 K rozvodu viz blíže § 23–29 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
82 K prohlášení manželství za neplatné viz blíže § 17 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
83 Viz § 17a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
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Pro dědické právo manžela však není důležité, zda se zůstavitelem fakticky žije ve 

společné domácnosti. Naopak soužití, obdobné rodinnému poměru, se zůstavitelem nezakládá 

postavení, jež zákon přiznává manželovi nebo partnerovi.  

Právo manžela dědit a velikost jeho dědického podílu v první skupině dědiců závisí na 

tom, kolik má zůstavitel potomků a zda alespoň jeden z nich po zůstaviteli dědí. Nedědí-li žádné 

dítě (potomek) po zůstaviteli, nemůže manžel zůstavitele dědit v této skupině dědiců sám. Sám 

může dědit ve druhé dědické skupině, kde jsou k dědění spolu s ním povolány i další osoby. 

Manžel a děti zůstavitele dědí stejným dílem. Za předpokladu, že dědí alespoň jedno dítě, může 

dědický podíl manžela dosáhnout maximálně jednu polovinu dědictví. 

Důležité je uvést, že manžel je jednak nositelem dědického práva ze zákona a současně je 

i nositelem práv a povinností k věcem, jež tvoří společné jmění manželů. Smrtí zůstavitele 

zaniká manželství a současně s tím obecně zaniká i společné jmění manželů. Je tedy zcela 

samozřejmé, že nejdříve musí dojít k vypořádání společného jmění manžela a zůstavitele. 

Předmětným vypořádáním se zjistí, co z majetku patří do výlučného vlastnictví pozůstalého 

manžela a co z daného majetku spadá do dědictví. Majetek, jenž patří do výlučného vlastnictví 

manžela zůstavitele, neovlivňuje výši jeho dědického podílu po zůstaviteli.  

Obecně je na roveň manžela, v rámci dědického práva, postaven i partner zůstavitele. 

Uvedené tvrzení lze opřít o ustanovení zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 

předpisů a o ustanovení zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V obou případech se totiž jedná 

o trvalé společenství založené, nebo vzniklé zákonem stanoveným způsobem, rozdíl je pouze 

v subjektech, které toto společenství tvoří.84 Nutno je však poznamenat, že mezi partnery 

nevzniká společné jmění, které by bylo obdobou společného jmění manželů.  

Jak bylo výše uvedeno, manžel nebo partner v této skupině nemůžou dědit samostatně, 

a proto pokud zůstavitel nemá žádné dítě (nedožije se smrti zůstavitele, stane se nezpůsobilým 

apod.), je povolána k dědění druhá skupina dědiců. Není přitom rozhodující, z jakého důvodu 

děti zůstavitele nedědí. 

Obecný zákoník občanský mluvil v souvislosti s intestátní posloupností o parentelách 

(nejdříve jich bylo šest, poté byl okruh dědiců ze zákona zredukován a rozdělen do čtyř), platná 

právní úprava o dědických skupinách a nový občanský zákoník o třídách dědiců. První třída 

                                                           
84 Viz § 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném 
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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dědiců podle nového občanského zákoníku je co do subjektů (zákonných dědiců) totožná s první 

skupinou dědiců podle platné právní úpravy. Nový občanský zákoník v závěrečných 

ustanoveních, konkrétně v § 3080, zrušuje část šestou zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Část šestá předmětného zákona 

obsahovala změny občanského zákoníku, které se v bodě 3–6 výslovně týkaly dědických skupin 

v rámci zákonné posloupnosti. Změna do daných ustanovení zanášela pojem partner, tak jak je 

nyní znám a používán v platné právní úpravě. Jelikož novým občanským zákoníkem, jak již bylo 

uvedeno, dochází ke zrušení této části výše uvedeného zákona, není zřejmé, jakou právní 

úpravou (zákonem) nebo zda se vůbec bude o partnerech uvažovat jako o dědicích ze zákona. 

Zákon jako takový zrušen nebyl, a tedy nadále je i možnost uzavírat registrovaná partnerství. 

Nabízí se řešení, partnera jako dědice podřadit do kategorie osob, jež se zůstavitelem po 

zákonem stanovenou dobu žily ve společné domácnosti. Čistě teoreticky by však podle mě bylo 

možné tuto situaci (nedostatek zákona) řešit a vysvětlit tak, že zákonodárce (autor nového 

občanského zákoníku) vzhledem ke společenskému vývoji v podstatě považuje partnera za 

manžela, čímž by mu přiznával i stejná práva. Obě výše uvedená řešení, nebo i jakékoli jiné, 

předmětné situace by však měla mít oporu v zákoně (např. občanský zákoník, zákon o rodině 

apod.). V dané věci, jako i v mnoha dalších, se proto podle mého názoru nový občanský zákoník 

jeví jako nedopracovaný a neodpovídající současným požadavkům společnosti v praktickém 

životě.  

Je potřeba také ale přiznat, že v novém občanském zákoníku je oproti platné právní úpravě 

jasněji vyjádřené právo reprezentace (zásada reprezentace). Nový občanský zákoník si opět vzal 

za vzor obecný zákoník občanský, z něhož vyjádření a definování této zásady přebral.  

 

4.1.2 Druhá dědická skupina 

 

V parentele druhé ve smyslu obecného zákoníku občanského pokud nejsou descendenti 

(potomci), deferuje se (nabízí se neboli spadá) pozůstalost na ascendenty (předky), tj. rodiče bez 

rozdílu, ze které strany jmění (pozůstalost) pochází. Žijí-li oba rodiče, rozdělí se mezi ně 

pozůstalost stejným dílem. Pokud by některý z nich zemřel před zůstavitelem a současně by 

zanechal descendenty, deferoval by se díl připadající na něj těmto descendentům bez rozdílu, zda 

jsou plnorodí nebo polorodí (avšak za předpokladu, že jsou potomky zemřelého rodiče). 

Zemřou-li oba rodiče, deferuje se polovina potomkům po otci a polovina potomkům po matce. 
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Jde-li o plnorodé descendenty, dědí po obou rodičích, tj. v obou polovinách, polorodý dědí pouze 

v polovině svého rodiče.  

Pro případ, že by zůstavitel neměl potomky, občanský zákoník z roku 1950 (zákon 

č. 140/1950 Sb.) řadil do této skupiny rodiče a manžela a nově do druhé dědické skupiny vnesl, 

jako dědice, také osoby, jež žily se zůstavitelem jako členové rodiny ve společné domácnosti 

nejméně po dobu jednoho roku (což zůstalo zachováno dodnes) a z toho důvodu pečovaly 

o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou.  

Rozdílem ve srovnání s platnou právní úpravou je skutečnost, že namísto rodiče, který se 

smrti zůstavitele nedožil, nabývaly jeho děti, tedy sourozenci zůstavitele, a v případě, že nebyly, 

nabývaly jeho podíl jeho rodiče, tj. prarodiče zůstavitele.85 

Občanským zákoníkem z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.) k zásadné změně ohledně 

druhé dědické skupiny nedošlo. Nový institut, jak bylo již i výše uvedeno, přinesl zákon 

č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, kterým 

v podstatě byla druhá dědická skupina rozšířena o partnery (osoby stejného pohlaví, které podle 

uvedeného zákona uzavřely neboli vstoupily do registrovaného partnerství).  

Dědici z druhé skupiny, ve smyslu platné právní úpravy, přicházejí v úvahu, pouze pokud 

po zůstaviteli nedědí potomci (nejsou nebo z nějakého důvodu nemůžou dědit, např. jsou 

nezpůsobilí dědit, nebo dědictví odmítli apod.). Jestliže je potomek (dítě), který po zůstaviteli 

dědí, nepřichází v úvahu dědění dědici z druhé skupiny. Ve druhé skupině dědiců podle platné 

právní úpravy dědí manžel nebo partner, zůstavitelovy rodiče (matka, otec) a osoba, která žila se 

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

důvodu pečovala o společnou domácnost (tj. spolužijící osoba) nebo byla odkázána výživou na 

zůstavitele. 

V této skupině je zvýhodněn manžel nebo partner, neboť může dědit bez ohledu na to, zda 

dědí i další dědici této skupiny. Manželovi nebo partnerovi v této skupině připadá nejméně 

polovina dědictví, a to v případě, že dědí alespoň jeden z dalších dědiců této skupiny. Pokud 

tomu tak ale není, tzn. dědí pouze manžel nebo partner, připadne mu celé dědictví. Jestliže by 

však dědil manžel nebo partner a další dva dědici z této skupiny, budou podíly rozdílné. Manžel 

nebo partner, jak bylo uvedeno, zdědí jednu polovinu a další dědici rovným dílem druhou 

polovinu, tzn. např. v případě, že jsou dva, připadne každému z nich ¼ dědictví.  

                                                           
85 Fiala, J., Kindl, M., a kol., Občanský zákoník, Komentář, I. díl, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, 
s. 1219 
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U dědiců druhé dědické skupiny může dojít k souběhu dědických důvodů, např. dědic je 

manželem a současně spolužijící osobou. V tomto případě však danému dědici nebudou přiznány 

podíly z obou dědických důvodů, jelikož se stále jedná pouze o jednoho dědice (jednu osobu, 

v níž se tyto důvody, manžel a spolužijící osoba, pouze kumulují).  

O manželu jako dědici ve druhé skupině shodně platí, co již bylo uvedeno o něm jakožto 

dědici z první skupiny (např. nejdříve musí dojít k vypořádání společného jmění manželů 

a předmětem dědictví je teprve majetek ve výlučném vlastnictví zůstavitele atd.).  

Rodiče, spolužijící osoby a další případní dědici v této skupině dědí stejným dílem. Tyto 

osoby se vzhledem k tomu, že nejméně polovina dědictví po zůstaviteli musí připadnout 

manželovi, dělí rovným dílem o polovinu dědictví. Pokud v této skupině nedědí manžel nebo 

partner, dělí se ostatní dědicové o celé dědictví (rodiče a spolužijící osoby).  

Stejně tak jako v této skupině může samostatně dědit manžel nebo partner, může 

samostatně dědit i kterýkoli z rodičů, tj. za předpokladu, že nedědí manžel nebo partner 

a spolužijící osoby. Není přitom podstatné, zda zůstavitelovi rodiče žili v manželství, nikdy 

manželství neuzavřeli, nebo byli rozvedeni.  

V této skupině dědiců se ve srovnání s občanským zákoníkem z roku 1950 neuplatňuje ve 

vztahu k rodičům tzv. zásada reprezentace, na místo rodiče, který nedědí, nevstupují jeho děti 

(sourozenci zůstavitele), nebo rodiče (prarodiče zůstavitele). Podle platné právní úpravy jsou 

sourozenci zařazeni do třetí a prarodiče do čtvrté dědické skupiny.  

Dědické právo manžela nebo partnera a rodičů je založeno na příbuzenském vztahu, jenž je 

prokazatelný veřejnými listinami (matričními doklady, oddacím nebo rodným listem). 

U tzv. spolužijících osob je dědické právo založeno na splnění zákonem stanovených skutkových 

podmínek, jež je možné zpochybňovat. Jde o požadavek společné domácnosti, minimální délku 

soužití a odkázanost výživou.  

Domácnost podle platné právní úpravy tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí 

a společně uhrazují náklady na své potřeby.86 Z uvedeného vyplývá, že osoby žijí ve spotřebním 

společenství, tzn. zůstavitel a spolužijící společně hospodaří se svými příjmy a hradí výdaje 

spojené s provozem domácnosti (např. nájem, úhrada za vodu, elektřinu, opravy domácnosti 

apod.). Pokud by uvedené náklady byly hrazeny pouze zůstavitelem, nešlo by o společné 

hospodaření. Může však nastat i případ, kdy jistá osoba zůstavitele navštěvuje, pomáhá při 

vedení domácnosti a také částečně finančně přispívá na její vedení, ale současně tato osoba vede 

                                                           
86 Viz § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
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jinde samostatnou domácnost s dalšími osobami. Proto například nepřichází do úvahy, aby jeden 

z manželů žil v domácnosti se zůstavitelem a současně i se svým manželem. Je však možné, aby 

zejména při společném bydlení vedli se zůstavitelem společnou domácnost oba manželé.  

Současně se společnou domácností se vyžaduje i minimální délka daného soužití, 

tj. alespoň jeden rok před smrtí zůstavitele. Jde o lhůtu určenou podle let,87 při které však není 

známý počátek (zákon jej nestanovuje), a proto se při jejím počítání bude postupovat opačně. To 

znamená, že se bude počítat lhůta jednoho roku zpětně ode dne smrti zůstavitele. Ke splnění 

tohoto požadavku dojde, když společná domácnost se zůstavitelem skončí teprve jeho smrtí. Za 

skončení nebo přerušení této lhůty, ani společné domácnosti, se nepovažuje, když se spolužijící 

osoba dočasně zdržuje, bez úmyslu ukončit společnou domácnost, na jiných místech, 

např. pracovní cesta, pobyt ve zdravotnickém zařízení apod.  

Spolužijícími osoba jsou i ty, které jsou odkázány výživou na zůstavitele. Jde v první řadě 

o osoby, které nemají vlastní prostředky, příjmy ani nikoho, kdo by měl povinnost přispívat na 

jejich výživu. Může jít např. o rozvedenou manželku, která není schopna se sama živit, nebo 

osobu, které se zůstavitel ujal a o kterou pečoval apod. Sem patří i osoby svěřené zůstaviteli do 

pěstounské péče.  

V souvislosti s již uvedeným je nutno doplnit, že i bývalý Nejvyšší soud Československé 

republiky dovodil, že odkázanost výživou nemusí vyplývat z vyživovací povinnosti podle 

zákona o rodině, ale může být také faktická. Není tedy podstatné, zda zůstavitel měl právní 

povinnost výživné poskytovat, je však nezbytné, aby hradil alespoň převážně osobní potřeby 

odkázané osoby a aby tyto osoby neměly jiné zdroje k úhradě svých potřeb.  

Dále je potřeba uvést, že požadavek odkázanosti dědice výživou na zůstavitele je splněn 

vždy tehdy, kdy zůstavitel i bez ze zákona vyplývajících povinností buď zcela zajišťuje pokrytí 

všech potřeb výživy dědice, nebo se na pokrytí těchto potřeb významnou měrou podílí 

(samozřejmě minimálně po dobu zákonem požadované existence soužití ve společné 

domácnosti). Míra významnosti, s jakou se zůstavitel podílel na výživě dědice, bude vždy 

otázkou posouzení konkrétních okolností daného případu. Vhodným příkladem jsou děti, jejichž 

rodiče jsou rozvedeni. Jeden z nich trvale žije (i s dětmi) s jiným partnerem, přičemž druhý rodič 

platí na děti výživné. V daném případě dojde k uplatnění výše uvedených tvrzení.88 

                                                           
87 Viz § 122 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
88 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 3233/2009, ze dne 27. října 2010, dostupný na 
www.nsoud.cz 
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Spolužijící osoby nemůžou ve druhé skupině dědit samostatně, a to znamená, že pokud 

kromě nich již nejsou ve druhé skupině dědiců jiné osoby (manžel, partner, rodiče), nastupuje 

třetí dědická skupina. Je přitom zcela irelevantní, z jakého důvodu nedědí manžel, partner nebo 

rodiče. Může to být např. z důvodu, že taková osoba neexistuje, tj. zůstavitel nikdy neměl 

manžela, nebo partnera, nebo se tyto osoby nedožily smrti zůstavitele apod.  

Nový občanský zákoník v podstatě přebral úpravu druhé dědické skupiny, tak jak je 

upravena v platném občanském zákoníku. Změnou je opět, jak tomu bylo i v první dědické 

skupině, absence pojmu partner a úprava jeho postavení jako zákonného dědice, jak je tomu 

v platné právní úpravě.  

 

4.1.3 Třetí dědická skupina 

 

Podle obecného zákoníku občanského se ve třetí parentele dědí obdobně jako ve druhé, 

tzn. že pokud jsou všichni ascendenti naživu, deferuje se jim, jak již bylo uvedeno, bez rozdílu, 

ze které strany jmění pochází. Pokud by se některý z předků této parentely nedožil delace, 

deferuje se místo něj předku, který je mu nejbližší (jednalo by se o některého z prarodičů 

zůstavitele). Dědění spolužijící osoby nebylo známé.  

Občanský zákoník z roku 1950 rozlišoval pouze dvě skupiny, sourozence řadil již do druhé 

skupiny, kde vstupovali do dědictví namísto zemřelého rodiče zůstavitele, jak bylo výše 

uvedeno.  

Až občanským zákoníkem z roku 1964 byla do občanského zákoníku vložena třetí dědická 

skupina a v rámci ní sourozenci a spolužijící osoby.  

Nabytím účinnosti zákona č. 115/2006 Sb., tedy tím, že do druhé dědické skupiny byl 

zařazen vedle manžela i partner (ve druhé skupině může totiž dědit i samostatně bez ohledu na 

existenci dalšího dědice ve druhé skupině), došlo, k jakémusi ztížení ohledně nastoupení dědiců 

ze třetí skupiny.  

Platná právní úprava stanovuje, že třetí dědickou skupinu ze zákona tvoří zůstavitelovi 

sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí 

ve společné domácnosti, a kteří z toho důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli 

odkázáni výživou na zůstavitele (tj. spolužijící osoby).  

U sourozenců zůstavitele není důležité, zda mají se zůstavitelem společné oba rodiče 

(matku i otce) nebo mají se zůstavitelem společného jenom jednoho z rodičů, tj. buď otce, nebo 
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matku. Nezáleží tedy na tom, zda jde o sourozence polorodé nebo plnorodé. Na stejnou úroveň 

jako sourozenci jsou postaveny i děti osvojitele, nebo osvojitelů (osvojenci zůstavitelových 

rodičů), neboť jak již bylo výše uvedeno, mezi osvojitelem a osvojencem vzniká příbuzenský 

vztah, jenž je obdobou vztahu mezi rodiči a dětmi.  

S děděním spolužijících osob, jakož i s podmínkami, jež musí taková osoba splňovat, aby 

jí vůbec vzniklo dědické právo ze zákona, jsem se vypořádala již výše.  

Dědici ve třetí skupině dědí rovným dílem, jejich podíly jsou tedy stejné. Nedědí-li však 

některý sourozenec,89 nastupují na jeho místo jako dědici jeho děti (zásada reprezentace), 

tj. synovci a neteře zůstavitele. Nabývají tedy pouze podíl tohoto sourozence. Také může nastat 

situace, kdy se některý synovec nebo neteř nedožijí smrti zůstavitele. V tom případě by se zvětšil 

podíl sourozencova potomka, který by předpoklady k dědění splnil, tzn. uvolněný podíl synovce 

nebo neteře by přirostl k dědickému podílu dalšího sourozencova potomka. Z uvedeného 

vyplývá, že v této skupině nástupnictví končí dětmi sourozenců, a tedy nepřechází již na jejich 

další potomky.  

Všechny osoby ze třetí dědické skupiny můžou dědit i samostatně, tzn. sourozenci i bez 

toho, aby dědily osoby spolužijící a naopak. Pokud by však žádná taková osoba nebyla, 

nastupuje čtvrtá dědická skupina.  

Třetí dědická třída podle nového občanského zákoníku sleduje platnou právní úpravu. 

Dědici jsou shodně sourozenci a spolužijící osoby, jež dědí rovným dílem. Změnou oproti platné 

právní úpravě je, že dědická posloupnost se nepřiznává pouze dětem zůstavitele, ale i jeho 

dalším potomkům.  

 

4.1.4 Čtvrtá dědická skupina 

 

Obecný zákoník občanský ve čtvrté parentele upravoval dědění praprarodičů zůstavitele, 

tj. prarodičů rodičů zůstavitele.90 

Zákoník z roku 1950 ani z roku 1964 dědění prarodičů a jejich dětí jako dědiců ze zákona 

neznal. Občanský zákoník z roku 1950 prarodiče řadil již do druhé dědické skupiny. Současnou 

podobu občanský zákoník ve věci čtvrté dědické skupiny získal novelou občanského zákoníku 

zákonem č. 509/1991 Sb., kterou byla tato dědická skupina do občanského zákoníku doplněna 

                                                           
89 Viz § 475 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
90 Fiala, J., Kindl, M., a kol., Občanský zákoník, Komentář, I. díl, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, 
s. 1229 
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a jejímž cílem bylo pravděpodobně posílit význam rodinných (příbuzenských), ale i právních 

vztahů. 

Čtvrtou skupinu zákonných dědiců tak podle platné právní úpravy tvoří prarodiče 

zůstavitele. Prarodiče zůstavitele (tzn. dědeček a babička) v této skupině dědí stejným dílem. Tak 

jako u rodičů ani u prarodičů není důležité, zda žijí v manželství, byli rozvedeni, nebo nikdy 

manželství neuzavřeli. Rozhodný je rodičovský vztah prarodičů k otci nebo matce zůstavitele 

a samozřejmě i stejný vztah mezi dítětem prarodičů a vnukem, který musí existovat v době smrti 

zůstavitele (vnuka). Z uvedeného nepřímo vyplývá, že jako dědici této skupiny mohou přicházet 

v úvahu dva páry prarodičů, tj. pár ze strany otce a pár ze strany matky. Dědici ve čtvrté dědické 

skupině dědí rovným dílem, což znamená, že pokud by žili všichni prarodiče, každému z nich by 

připadla jedna čtvrtina dědictví zůstavitele (vnuka). Pokud by se však smrti zůstavitele dožil 

pouze jeden prarodič, dědil by celé dědictví on. Nedědí-li však žádný z nich, tj. ani jeden 

prarodič, připadne dědictví stejným dílem jejich dětem (strýcům, tetám, tedy opět zásada 

reprezentace, která však již dál nepokračuje).  

Subjekty ze čtvrté dědické skupiny je okruh dědiců ze zákona, podle platné právní úpravy, 

vyčerpán. Další, zůstaviteli příbuzensky vzdálenější osoby, nemůžou při dědické posloupnosti ze 

zákona přicházet v úvahu jako dědici. V případě, že by tyto osoby splňovaly podmínky 

(předpoklady) pro tzv. spolužijící osoby, přicházelo by v úvahu jejich dědické nástupnictví 

v druhé nebo třetí dědické skupině.  

Nový občanský zákoník v podstatě nepřináší v dané dědické skupině žádnou změnu, jako 

takovou ji přejímá. Ve srovnání s platnou právní úpravou však v této skupině nepřipouští zásadu 

reprezentace, tedy případ, kdy by některý prarodič nebo oba prarodiče nedědili a na jejich místo 

by tak nastupovaly jejich děti.  

Nový občanský zákoník, jak bylo uvedeno, první až čtvrtou dědickou skupinu v podstatě 

přejímá z platné právní úpravy. Nově však předmětný zákon zakotvuje i pátou a šestou dědickou 

třídu (viz dále).  

 

4.2 Odúmrť 

 

V římském právu v případě, kdy nedědil nikdo z okruhu zákonných dědiců a nebyl ani 

žádný závětní dědic, bylo dědictví volné a docházelo k tzv. odúmrti. Odúmrť se v římském právu 
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označovala jako caducum (uprázdněný podíl, který mohl připadat ostatním spoludědicům) 

a bona vacantia (ještě nepřijaté dědictví).  

Obecný zákoník občanský odúmrť upravoval takřka shodně s nyní platnou právní úpravou. 

Za zmínku stojí, že od římského práva až po zákon č. 40/1964 Sb. se výslovně užíval pojem 

odúmrť, který zcela jasně vystihoval danou situaci. Ke změně došlo právě zákonem 

č. 40/1964 Sb., který již tento pojem neužívá.  

V platné právní úpravě se odúmrtí nazývá přechod majetku z pozůstalosti na stát. Dědictví, 

jež nenabude žádný dědic, připadne státu.91 K tomu dojde v případě, kdy zůstavitel nezanechal 

závěť a neměl ani žádné dědice ze zákona, nebo také když tito dědici nedědí z jakéhokoli jiného 

důvodu (zůstavitel nezanechal platnou závěť, dědici odmítli dědictví apod.). V předmětné situaci 

státu připadne celé dědictví. Státu však může také připadnout pouze část zůstavitelovy 

pozůstalosti. To může nastat pouze při dědění ze závěti, kdy dědici ze závěti nabývají pouze část 

dědictví, nebo v případě, že závětí je sice rozhodnuto o celém dědictví, avšak v jisté části je 

závěť neplatná, nebo některý ze závětních dědiců dědictví odmítl. Ta část dědictví, o které není 

rozhodnuto závětí, by měla připadnout dědicům ze zákona. Jestliže by žádný zákonný dědic 

nebyl, připadla by právě ta část státu jako odúmrť. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že v tomto 

případě není stát dědicem. Z toho také plyne, že státu není ponechána možnost, zda dědictví 

přijme nebo nepřijme. Stát dědictví nemůže odmítnout. Tuto možnost by stát měl pouze při 

dědění ze závěti.  

Stát, kterému připadlo dědictví, má stejné postavení jako dědic, tzn. že stejně jako dědic 

odpovídá za zůstavitelovy dluhy a za přiměřené náklady jeho pohřbu. Jeho odpovědnost za 

zůstavitelovy dluhy je však od dědiců odlišná. Za dluhy neodpovídá svým vlastním majetkem. 

Nastane-li situace, kdy není možné peněžitý dluh zůstavitele zcela nebo zčásti uhradit penězi 

z dědictví, může stát na rozdíl od dědice použít k úhradě i věci z dědictví, které hodnotou 

odpovídají výši dluhu. Odmítne-li věřitel takovou věc na úhradu dluhu přijmout, může stát 

navrhnout likvidaci dědictví, i když dědictví není předluženo. Hospodaření s majetkem, který 

stát nabyl jako odúmrť, činí podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů příslušná organizační složka.  

                                                           
91 Viz § 462 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Diskutovanou otázkou, již řešil i Nejvyšší soud České republiky,92 je odúmrť členského 

podílu v bytovém družstvu. Soud dospěl k závěru, že smrtí člena bytového družstva, pokud na 

místo zůstavitele nenastoupí žádný dědic, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu 

formou odúmrti na stát. Tento závěr vychází z myšlenky, že odúmrť představuje formu 

singulární sukcese, při níž stát vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele, a tedy je tam 

možné zahrnout i případy odúmrti členského podílu.93 

K nabytí dědictví státem může kromě již uvedeného dojít také tehdy, pořídí-li zůstavitel 

závěť, ve které ustanoví za dědice svého majetku nebo jeho části stát. Stát je v takovém případě 

dědicem ze závěti a má stejné postavení jako dědic (např. odpovědnost za dluhy). Má tedy 

i právo dědictví odmítnout.  

Nový občanský zákoník opět pozůstalost připadající státu, jestliže nedědí žádný dědic ani 

podle zákonné posloupnosti, výslovně označuje jako odúmrť, čímž se vrací k terminologii 

používané již obecným zákoníkem občanským. Na stát se tak podle něj hledí jako na zákonného 

dědice, stát však nemá právo dědictví odmítnout ani právo na odkaz. Z předmětného ustanovení 

vyplývá, že státu může připadnout i pozůstalost zatížená dluhy, tedy stát má vůči jiným osobám 

stejné postavení jako dědic, přičemž má i právo uplatnit výhradu soupisu.  

 

V. LEX FERE&DA 

5.1 Dědické skupiny – pátá a šestá dědická třída 

 

Nový občanský zákoník nově zavádí pátou dědickou třídu, která zahrnuje prarodiče 

rodičů zůstavitele (pradědy, prabáby zůstavitele). 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. Vzhledem k uvedenému se 

vytvoření nové dědické třídy jeví jako účelné a žádoucí. Do úvahy přicházejí čtyři páry prarodičů 

(dva páry prarodičů ze strany matky a rovněž ze strany otce zůstavitele), přičemž prarodičům 

zůstavitelovy matky připadá polovina dědictví a prarodičům zůstavitelova otce druhá polovina. 

Dvojice, tím se má na mysli dvě dvojice prarodičů zůstavitelovy matky nebo otce, se poté dělí 

rovným dílem o polovinu, jež na ně připadá. Na každou dvojici tak připadá ¼ dědictví, a pokud 
                                                           
92 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 3088/2009, ze dne 26. ledna 2010, rozhodnutí, 
sp. značka 21 Cdo 4498/2008, ze dne 17. prosince 2009 a rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 3641/2009, ze dne 
12. října 2010, dostupné na www.nsoud.cz  
93 Pauldura, L., Právní rozhledy č. 8/2011, K odúmrti členského podílu v bytovém družstvu, Praha: C.H.Beck, 
s. 285–289 
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jednotlivý člen dvojice nedědí, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nebude-li dědit jedna 

dvojice, připadne uvolněná čtvrtina druhé dvojici z téže strany, nedědila-li by však žádná dvojice 

téže strany, připadne dědictví na ně připadající dvojicím druhé strany ve stejném poměru, 

v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo.  

Nově vytvořenou je i šestá dědická třída, v níž dědí stejným dílem potomci dětí 

sourozenců zůstavitele (prasynovci a praneteře zůstavitele) a potomci prarodičů zůstavitele (tety 

a strýcové zůstavitele). V případě, že by nedědil některý potomek prarodičů zůstavitele, dědí 

jeho děti.  

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

snižují neboli ztěžují, jak již bylo uvedeno, možnosti státu nabýt dědictví po zůstaviteli jako 

odúmrť. 

Nový 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. 

 

VI. ZÁVĚŤ (TESTAME&TÁR&Í DĚDICKÁ POSLOUP&OST) 

 

Nezbytným předpokladem proto, aby vůbec mohlo dojít k dědění ze závěti, je existence 

závěti. Podle římského práva byla závěť jednostranný, formální právní úkon pro případ smrti, 

kterým zůstavitel stanovoval dědice.94 Testamentum neboli závěť byl jedním z nejdůležitějších 

právních úkonů, které římský občan činil jako soukromá osoba. Podle římského práva dědění 

ze závěti mělo nejen přednost, ale i převahu nad intestátní dědickou posloupností. V klasickém 

římském právu tvořilo určení dědice, tj. určení univerzálního sukcesora, podstatu závěti 

(testamentu). Od tohoto prvku závisela platnost celé závěti, i dalších dispozicí v ní uvedených, 

např. odkazy.  

Tímto se současně testament lišil od dalšího pořízení pro případ smrti, tj. kodicilu 

(dovětek), jehož obsahem mohly být všechny jiné dispozice pro případ smrti, nikoli však určení 

dědice, univerzálního sukcesora. Stávalo se, že zůstavitel připojil k závěti tzv. kodicilární 

klauzuli, kterou stanovoval, že v případě neplatnosti závěti měl jeho dokument platit jako 

kodicil. V něm obsažené dispozice se měly respektovat jako fideikomisy,95 tzn. v římském 

                                                           
94 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 422 
95 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 423 
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právu zvláštní typ odkazu, původně jen žádost, aby dědic něco plnil třetí osobě po zůstavitelově 

smrti jako mravní povinnost, později však jako povinnost právní.  

Ten, kdo měl z pozůstalosti obdržet pouze jednotlivou věc, nebyl považován za dědice, 

tedy ani neodpovídal za dluhy zůstavitele (což již podle platné právní úpravy neplatí).  

K tomu, aby závěť mohla být považována za platnou, musela mít určitou formu. Ta se 

v průběhu společenského vývoje měnila. Vytvořila se jednak forma řádné závěti, jež byla 

přístupná všem právním subjektům, a forma mimořádné závěti, která byla přizpůsobena pouze 

jistým subjektům, nebo subjektům v mimořádných situacích. Současně s tím bylo potřeba 

rozeznávat závěť podle civilního práva a závěť podle preatorského práva.  

Magistr Pavel Kristián z Koldína (Pauli Christiani a Koldín) nazýval závěť kšaftem, 

přičemž tvrdil, že „kšaft jest poslední vůle lidské spravedlivé uložení a nařízení, aneb jest jistý 

konečný a jako poslední úmysl o tom cožby aneb jakby kdo chtěl co po smrti své míti, aby to 

tak a ne jinak zachováno bylo, a vůle jeho poslední k změnění aby nepřicházela, než v své 

celosti zůstala“.96 Z uvedeného je zřejmé, že již tehdy byla závěť (testament) považována za 

projev poslední a současně svobodné vůle zůstavitele.  

Obecný zákoník občanský definoval závěť jako pořízení, kterým zůstavitel stanovuje 

jednu nebo více osob za dědice, pokud by tomu tak nebylo, platilo by, co již bylo výše 

uvedeno, že by se jednalo pouze o dovětek. Závětí zůstavitel dědicům odvolatelně přenechával 

svoje jmění nebo jeho část. Na rozdíl od platné právní úpravy byla přípustná společná závěť 

manželů a dědická smlouva mezi manželi.  

Závěť mohla být pořízena ve formě řádné (soukromé nebo veřejné), nebo mimořádné. 

Soukromou závěť v písemné formě bylo možné pořídit tak, že zůstavitel závěť vlastnoručně 

sepsal a podepsal (nyní vlastnoruční závěť). Zůstavitel však také může dát závěť sepsat a poté 

ji již pouze vlastnoručně, před třemi svědky, podepsat (alografní závěť).97 Závěť bylo možné 

pořídit i ústně tím způsobem, že zůstavitel před současně přítomnými svědky prohlásil svoji 

vůli.  

Závěť bylo možné pořídit i soudní formou, jež spočívala jednak v odevzdání písemně 

sepsané a vlastnoručně podepsané závěti soudu do úschovy, nebo v jejím ústním prohlášení 

u soudu. Dále ji bylo možné pořídit ve formě notářského zápisu (tehdy aktu), v již písemném 

                                                           
96 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876, (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876) s. 129 
97 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 22 
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pořízení, jak tomu bylo u formy soudní, odevzdat notáři do úschovy, nebo ji ústně prohlásit 

před notářem.  

Občanský zákoník z roku 1950 umožňoval pořídit závěť bez účasti úřadu výhradně 

písemně, jako holografní (vlastnoruční závěť) nebo alografní, již mohl sepsat kdokoli, avšak 

podepsaná musela být zůstavitelem za přítomnosti dvou svědků. Pokud pořizovatel závěti 

nemohl psát nebo číst, musela být závěť pořízená před třemi svědky. Předmětný občanský 

zákoník umožňoval nabytí i jen jednotlivé věci nebo peněžité částky formou odkazu. 

V takovém případě, o odkazovníku a odkazu, platila ustanovení vztahující se na dědictví 

a dědice.  

Zákon z roku 1964 omezil formy závěti na dvě, a to vlastnoruční závěť a závěť sepsanou 

ve formě notářského zápisu. Osoba, jež nemohla psát nebo číst, a závěť měla být platná, musela 

být sepsaná ve formě notářského zápisu. Zákon z roku 1950 i z roku 1964 zachoval požadavek 

na uvedení dne, měsíce a roku, kdy byla závěť podepsána.  

K zásadnějším změnám v pořizovací možnosti zůstavitele došlo až zákonem 

č. 509/1991 Sb., jímž došlo k rozšíření forem pořizování závěti o možnost pořídit závěť 

i osobou nezletilou, jež dovršila 15. rok věku. Tato úprava také rozšiřovala důvody, z nichž 

bylo možné potomka vydědit, a umožňovala zřízení nadace závětí.  

Platná právní úprava připouští vedle dědění ze zákona (viz výše) také dědění ze závěti 

nebo z obou těchto důvodů. Zákon98 tedy připouští možnost, aby zůstavitel se zřetelem na 

konkrétní vztahy ve své rodině, jako i s ohledem na případné vztahy k jiným osobám, svojí 

poslední vůlí (závětí, testamentem), pokud jde o jeho majetek, určil jiný dědický pořádek, než je 

stanoven při dědění ze zákona. Závětí (testamentem, poslední vůlí nebo též posledním 

pořízením) se ve smyslu platné právní úpravy rozumí formální, jednostranný, kdykoli 

odvolatelný projev vůle (právní úkon) o tom, komu má, pro případ smrti pořizovatele, 

připadnout jeho majetek. Obdobně byla závěť chápána i v římském právu.  

Závěť, jako právní úkon čistě osobní povahy, nemůže v žádném případě pořídit zástupce 

pořizovatele ani zákonný zástupce ani zástupce na základě plné moci. Podle platné právní úpravy 

je závěť jedinou právní formou, ve které fyzická osoba může pro případ smrti naložit se svým 

majetkem (disponovat jím) podle své vůle. Účinnost takto učiněného projevu vůle nezávisí ani 

nemůže záviset na souhlasu nebo povolení ze strany jakéhokoli subjektu (třetí osoby nebo 

orgánu).  

                                                           
98 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Možnost pořídit pro případ smrti závěť je projevem autonomie vůle člověka, kterému 

platná právní úprava umožňuje určit, která z osob a také v jakém rozsahu má po jeho smrti (smrti 

zůstavitele) nabýt dědictví. Zůstavitel může pořídit závěť o právech a povinnostech, které 

nezanikají jeho smrtí a které nepřecházejí na jiné osoby na základě zvláštního právního 

nástupnictví (zvláštní sukcese).  

Zvláštností tohoto právního úkonu (závěti) je, že jej zůstavitel činí za života, ale účinky 

tohoto právního úkonu nastávají až smrtí zůstavitele. Zůstavitel i po zřízení závěti (tj. za svého 

života) může volně nakládat, disponovat svým majetkem. Dědicům tak připadne pouze to, co ze 

zůstavitelova majetku zbude v době (okamžiku) jeho smrti. Dědici ze závěti můžou být fyzické 

osoby i právnické osoby, včetně státu.  

Z právní úpravy99 vyplývá přednost poslední vůle zůstavitele s tím, že dědici ze zákona 

nastupují na místo závětního dědice až v případě, že dědictví nenabude dědic ze závěti. Pokud 

tedy dědictví nenabudou závětní dědici, nenastupují na jeho místo případní další dědici ze závěti, 

ale jak bylo uvedeno – dědici ze zákona. Vůle zůstavitele (testamentární svoboda) je také 

omezena ve prospěch některých osob z okruhu dědiců ze zákona, jedná se o neopomenutelné 

dědice.  

Určení dědice závětí, jak již bylo výše uvedeno, je věcí svobodné úvahy a poté projevu 

vůle zůstavitele. K výlučnému dědění ze závěti dojde tehdy, pokud zůstavitel pořídil platnou 

závěť, která by se vztahovala na celé dědictví. V případě, že by zůstavitel měl potomky, kteří by 

byli povoláni dědit ze zákona, mají tito potomci (neopomenutelní dědici) nárok na povinný podíl 

a můžou namítat relativní neplatnost závěti. V případě, že by však tito potomci námitku 

neuplatnili a rovněž nenamítali relativní neplatnost závěti, nebo by byli také závětními dědici 

(společně s jinými osobami) a podíl, který by se jim dostal děděním ze závěti, by byl srovnatelný 

s povinným (neopomenutelným) podílem, došlo by k dědění pouze ze závěti.  

Platnost závěti se posuzuje podle platné právní úpravy v době, kdy zůstavitel závěť 

pořizoval, tzn. že dědickým titulem je tak závěť pořízená za účinnosti platné právní úpravy, jako 

i závěť pořízená za účinnosti předchozí právní úpravy.  

O dědění pouze ze závěti půjde i v případě, že se závěť bude vztahovat jen na část majetku 

zůstavitele, přičemž zůstavitel již nebude mít žádné zákonné dědice. V takovém případě 

zbývající dědictví po zůstaviteli připadne státu.  

                                                           
99 Viz § 461 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Důležité je poznamenat, že závěť může být jak absolutně, tak i relativně neplatná. 

Absolutně neplatná bude tehdy, když nebude splňovat formální náležitosti stanovené zákonem, 

např. nebyla pořízená svobodně, nebo nebyla dostatečně určitá, či srozumitelná. Relativní 

neplatnost mohou namítat dědici, kterým podle zákona mělo připadnout celé dědictví, 

a v takovém případě se jim musí dostat podíl shodný s podílem, který by jim připadl na základě 

zákona, což by v tomto případě bylo celé dědictví.  

Nový občanský zákoník závěť (§ 1494) definuje jako odvolatelný projev vůle, kterým 

zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na 

pozůstalosti, případně i odkaz. 

Závěť by dále měla být učiněna tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Slova 

v závěti by se měla vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale také podle jejich 

obecného významu a podle vůle toho, kdo právní úkon učinil. Zůstavitel sám může svoji vůli 

upřesnit tím, že v posledním pořízení odkáže na některé další listiny. Pokud tyto další listiny 

nemají náležitosti závěti, lze je použít jen k interpretaci zůstavitelovy vůle, jak ji v závěti 

projevil. 

Nový občanský zákoník také zdůrazňuje, že závěť je osobním zůstavitelovým jednáním, 

proto nelze učinit závěť jen tím, že zůstavitel přisvědčí návrhu, který mu předloží někdo jiný, ani 

ustavení dědice nelze svěřit jinému. Rovněž, jak je tomu i v platné právní úpravě, ani zákon 

č. 89/202 Sb., občanský zákoník, nepřipouští společnou závěť několika zůstavitelů. 

Pro závěť jako právní úkon platí obecné požadavky, jež jsou na právní úkony jako takové 

kladeny.100 Musí být tedy učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. Navržená ustanovení 

tedy sledují jen zdůraznění zvláštní povahy závěti jako projevu vůle adresovaného jiným pro 

případ zůstavitelovy smrti, přičemž dědici, odkazovníci i soud se budou s obsahem poslední vůle 

zpravidla seznamovat až v době, kdy její původce již nebude moct podat další vysvětlení. 

Osobitá povaha závěti si však vyžaduje vedle obecné i osobitou neboli zvláštní úpravu101 tohoto 

právního úkonu, jež se vztahuje k způsobilosti pořizovatele zřídit závěť a k formě závěti.  

 

 

 

 

                                                           
100 Viz § 8 a § 34 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
101 Viz § 476 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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6.1 Předpoklady platnosti závěti  

6.1.1 Obecné předpoklady platnosti závěti, jež jsou kladeny na všechny právní úkony  

 

Předtím, než se dostaneme k vysvětlení toho, co je právní úkon, je ještě potřeba se zastavit 

u pojmu právní skutečnost. Římské právo rozumělo právní skutečností skutečnost, na niž právní 

řád váže právní následky. Již podle římského práva nebylo možné všechny skutečnosti, jež se ve 

společnosti (společenském životě) vyskytnou, považovat za právní skutečnosti. K tomu bylo 

potřeba, aby se na tyto skutečnosti vázaly, jak bylo uvedeno, právní následky. Právní následky 

spočívají zejména ve vzniku, změně nebo zániku jistého vztahu mezi subjekty (zůstavitel, závěť 

a dědici ze závěti). V konkrétním případě by se mohlo jednat o závěť (zcela jistě platnou) a z ní 

plynoucí dědické vztahy. Právní skutečnost lze obdobně chápat i podle současného právního 

řádu a rovněž i právním následkem lze chápat vznik, změnu nebo zánik subjektivních práv 

a povinností, např. tedy i vznik, změnu nebo zánik práv na základě závěti. Dále je potřeba uvést, 

že právní skutečnosti lze dělit podle jejich vztahu k vůli (chování) lidí. Rozlišujeme tedy právní 

skutečnosti závislé na vůli člověka (subjektivní), kam patří mimo jiné i právní úkon, a objektivní 

právní skutečnosti, tj. ty, které nejsou od vůle člověka závislé, např. narození, smrt apod.  

Vzhledem k uvedenému lze vztah mezi právní skutečností a právním úkonem definovat 

tak, že každý právní úkon je právní skutečností, avšak ne každá právní skutečnost je právním 

úkonem.  

Právní úkon pro oblast římského práva bylo možné definovat jako projev soukromé vůle, 

se kterým právní řád spojuje také právní účinky, aby zabezpečovaly uskutečnění projevené 

vůle.102 Nutno však poznamenat, že římské právo neznalo pojem právní úkon, nebyl pro něj ani 

osobitý výraz. 

Do našeho právního řádu byl pojem právní úkon zaveden občanským zákoníkem 

č. 141/1950 Sb., v roce 1950. Důvodová zpráva k tomuto zákoníku v tom směru uvedla, že 

nejvýznamnějšími právními skutečnostmi jsou lidská jednání, s nimiž jsou spojeny právní 

následky. Nauka rozeznává jednání volní (jimiž se vyjadřuje chtění) a mimovolní, konání 

a opominutí (zejména nevykonání činnosti právním předpisem uložené), činy nedovolené 

a právní jednání. Právní jednání pak opět roztřiďuje v právní jednání jednostranná (závěť, 

veřejný příslib, výpověď apod.) a dvoustranná (smlouvy) a ještě jinak. „Osnova, protože chce 

být přístupna lidovému chápání, musí být oproštěna od podobného teoretického roztřiďování. 

                                                           
102 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 190 
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Nemluví proto ani zvlášť o právních činech a opominutích, ani o právních jednáních, nýbrž 

o „právních úkonech“, kterýžto výraz vyznačuje svůj obsah i jazykově vhodně a vyhovuje nejen 

řeči české, ale i slovenštině.“103 

Nyní se právním úkonem rozumí obecně právní skutečnosti, jež spočívají v určitém 

chování lidí, a to v chování vědomém a volním, přičemž účast vědomí a vůle může být 

v chování, jež je právní skutečností, u jednotlivých úkonů různá. Právním úkonem podle platné 

právní úpravy je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv 

a povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.104 Právní úkon, podle římského 

práva, na to, aby mohl vyvolat právní účinky, musel splňovat několik náležitostí. Jednou z nich 

je způsobilost osoby, jež jej činí, na právní úkony. Další náležitostí je takový projev vůle, který 

se bude plně shodovat s projevem, tzn. to, co se chce, se taky projeví. Poslední náležitostí jsou 

požadavky, jež byly kladeny na obsah právního úkonu jako takového. Obsah musel být možný, 

tedy musel být vykonatelný (splnitelný), dále musel být právním řádem uznaný jako důvod 

nástupu právního účinku (např. zákonem uznaný dědický titul – závěť) a rovněž obsah musel být 

dovolený, tj. nesměl odporovat zákonu ani dobrým mravům. Pokud právní úkon splňoval 

všechny výše uvedené náležitosti, jednalo se o platný právní úkon, přičemž s jeho platností úzce 

souvisela i jeho účinnost.  

Platná právní úprava, jak tomu bylo již i v mnohých předchozích případech, z římského 

práva přejímá obecné náležitosti právních úkonů. Předmětné náležitosti se týkají hlavních prvků 

právního úkonu, tj. subjektu (osoby), vůle, projevu a předmětu.  

Náležitostí subjektu neboli osoby, která právní úkon činí, aby se mohlo jednat o platný 

právní úkon, je způsobilost dané osoby k právním úkonům.105 Pokud právní úkon učinila osoba, 

jež nemá způsobilost k právním úkonům (soudním rozhodnutím byla zbavena nebo omezena ve 

způsobilosti k právním úkonům, nebo z důvodu nedostatku věku), bude právní úkon neplatný. 

Rovněž bude neplatný i právní úkon, jejž učiní osoba s duševní poruchou, která jej činí 

k danému právnímu úkonu nezpůsobilou.  

Způsobilost k právním úkonům vzniká v plném rozsahu obecně zletilostí, tj. dosažením 

osmnáctého roku života. Výjimkou z uvedeného obecného pravidla je dosažení zletilosti již před 

tímto věkem uzavřením manželství. Z toho pro potřeby této práce obecně vyplývá, že zletilá 

                                                           
103 Čapek, K., Občanský zákoník, Praha: Orbis, 1956, str. 87 
104 Viz § 34 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
105 Viz § 38 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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osoba, jakož i osoba, která před dosažením zletilosti uzavřela manželství, může zřídit závěť 

v jakékoli zákonem stanovené formě (konkrétně o formách závěti viz níže).  

Předpokladem platnosti právního úkonu je také svobodná a vážná vůle (projevu vůle). 

Svobodou vůle rozumíme svobodu jejího vzniku, vytvoření a poté svobodu jejího projevu, 

výslovného – v písemné (závěť) nebo ústní podobě, a konkludentního. Vůle je svobodná, pokud 

na ni nepůsobí vnější negativní (neboli rušivé) vlivy, které by konající osobu úplně zbavovaly 

volnosti rozhodování, zda jistý projev vůle učiní, nebo ji v této volnosti nepřiměřeně omezovaly.  

O vážnosti vůle106 lze mluvit tehdy, pokud má konající osoba v úmyslu svým projevem 

vůle vyvolat právní následky, jež se s předmětným právním úkonem (např. se závětí) spojují 

(dědění ze závěti). Není-li tomu tak, je právní úkon nicotný, ve smyslu platné právní úpravy 

absolutně neplatný.  

Dalším prvkem právního úkonu je jeho projev. Projevem se zásadně rozumí chování 

(aktivní i pasivní), jež směřuje k projevení duševního pochodu. Obecnými náležitostmi projevu 

je jeho srozumitelnost, určitost a v některých případech i jeho forma (závěť může být pouze 

písemná). Právní úkon je nesrozumitelný, jestliže nelze zjistit, jaký obsah jím měl být vlastně 

vyjádřen. Nesrozumitelnost lze rozlišovat na absolutní (vůči všem) a relativní (vůči někomu) 

a nesrozumitelnost neadresovaného a adresovaného úkonu. Závěť lze považovat za 

neadresovaný právní úkon, proto pokud by byla absolutně nesrozumitelná, nejednalo by se 

o právní úkon. Byla-li by však jen relativně neplatná, např. napsaná v cizím jazyce, kterému 

nerozumí jak závětní dědici, tak soud, byla by platná. Tuto konkrétní nesrozumitelnost by bylo 

možné odstranit např. překladem, avšak za předpokladu, že závěť jako taková by měla smysl 

a neplatnost by nebyla způsobena jinou skutečností. Právní úkony, které jsou pořizovány 

v písemné formě, je potřeba vykládat podle jejich jazykového vyjádření a také podle vůle 

konajícího.107 

Náležitostí projevu, jak bylo uvedeno, je také určitost projevu. Určitost je potřeba odlišovat 

od srozumitelnosti. Určitost projevu se týká jeho obsahové stránky, zatímco srozumitelnost 

jazykového vyjádření. Určitý projev vůle by neměl vzbuzovat pochybnosti o jeho obsahu ani 

                                                           
106 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Cdo 16621/2007, ze dne 24. listopadu 2009, 
a sp. zn. 23 Cdo 346/2008, ze dne 27. ledna 2011, dostupné na www.nsoud.cz 
107 Viz § 35 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s rozsudkem 
Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Cdo 3488/2009, ze dne 31. května 2011, dostupný na www.nsoud.cz, 
a rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. Rv I 289/45, ze dne 19. února 1946 
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u třetích osob.108 Neurčitý projev je z jazykové stránky srozumitelný, ale z hlediska obsahu není 

určitý (obsah je nejistý). I neurčitost projevu způsobuje jeho neplatnost.  

Osobitou formu právních úkonů, jako další náležitost projevu, platná právní úprava 

v podstatě nevyžaduje. Zpravidla lze tedy právní úkony učinit v jakékoli formě, tj. písemně, 

ústně nebo konkludentně. V osobitých případech však sám zákon stanovuje právní formu 

projevu, jež je k platnosti konkrétního právního úkonu nezbytná. Příkladem, kdy zákon přímo 

vyžaduje písemnou formu, je např. závěť.109 

Z konstatování, že právní úkon je projevem vůle, vyplývá, že důraz je kladen na oba dva 

základní prvky, tedy na vůli i její projev. Již i římské právo posuzovalo vůli ve spojitosti 

s projevem. Někdy je však potřeba se zabývat vůlí a projevem odděleně. Je tomu tak 

např. v případě, kdy není soulad mezi vůlí a projevem (subjekt neprojeví to, co by skutečně 

chtěl), nebo když se projevená vůle nekryje se skutečnou vůlí subjektu (např. zda jde o vůli toho, 

kdo ji projevuje). 

K tomu, aby se mohlo jednat o platný právní úkon, musí být mimo již uvedených splněny 

také náležitosti předmětu. Náležitostmi předmětu jsou jeho možnost a dovolenost. Možností 

právního úkonu se rozumí možnost plnění, jež je jeho předmětem. Pokud by plnění bylo 

nemožné od samého počátku, byl by právní úkon neplatný. Tedy např. v případě, že by závěť 

směřovala k plnění, jež by spočívalo v individuálně určené věci a tato věc by byla ještě za života 

zůstavitele např. zničena, spotřebována nebo zcizena, byl by takový právní úkon (předmět 

závěti) nemožný. O dovolenost právního úkonu jde tehdy, jestliže úkon svým obsahem nebo 

účelem neodporuje zákonu, neobchází jej nebo se nepříčí dobrým mravům.  

Rozporem se zákonem je i rozpor s vyhláškou ministerstva či jiného ústředního orgánu, 

vydanou na základě zákonného zmocnění a uveřejněnou zákonem předepsaným způsobem ve 

sbírce zákonů. O rozpor se zákonem nejde, jestliže právní úkon odporuje předpisu, který obecně 

závaznou povahu nemá (např. pokynu či interní instrukci ústředního úřadu).110  

Za důležité také považuji zmínit se o obsahu právních úkonů. Obsahem právního úkonu je 

určení práv a povinností, jež budou obsahem právního vztahu založeného, zabezpečeného nebo 

změněného právním úkonem. Obsahem právního úkonu mohou být, pokud to zákon nevylučuje, 

                                                           
108 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Cdo 4930/2008, ze dne 22. února 2011, sp. zn. 
26 Cdo 3358/2009, ze dne 12. května 2011, a sp. zn. 33 Cdo 1375/2009, ze dne 29. března 2011, dostupné na 
www.nsoud.cz 
109 Viz § 476 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
110 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 26 Cdo 586/99, ze dne 27. února 2001, dostupný na 
www.nsoud.cz 
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také podmínky.111 Tedy jakési vedlejší ustanovení v právním úkonu, jež činí účinnost právního 

úkonu závislou na nejisté skutečnosti. To znamená na skutečnosti, o které v době, kdy byl 

předmětný úkon učiněn, nebylo subjektům známo, zda nastane, nebo již v minulosti nastala. 

Rozeznáváme podmínky odkládací a rozvazovací, což je však ve vztahu k dědění ze závěti podle 

platné právní úpravy zcela irelevantní, neboť jakékoli podmínky připojené k závěti nemají 

(nevyvolají) právní následky (blíže viz níže). Zákon tedy z obsahu závěti stanovení jakýchkoli 

podmínek vylučuje.  

Také příkaz (známý již z římského práva jako modus), kterým se subjektu ukládá, aby 

něco konal, nebo aby se něčeho zdržel, může být obsahem právního úkonu. Příkaz, jako vedlejší 

ustanovení, se uplatňuje zejména v lukrativních a bezplatných právních úkonech, např. darování, 

nebo dědění ze závěti. U závěti je podle platné právní úpravy platný pouze příkaz k započtení 

toho, co zůstavitel daroval dědici již za života.112 Z uvedeného vyplývá, že jiný příkaz je v závěti 

neplatný (nemá právní následky).  

Shora jsou uvedeny náležitosti stěžejních prvků právního úkonu. Pokud právní úkon 

některou z předmětných náležitostí, kterou zákon pod sankcí neplatnosti vyžaduje, postrádá, 

jedná se o neplatný právní úkon. Neplatnost můžeme rozlišovat absolutní a relativní.  

Nový občanský zákoník se vrací k tradičnímu českému právnickému pojmosloví a v rámci 

toho také k pojmu „právní jednání“. Obnovený výraz by měl, podle názoru autora vyjádřeného 

v důvodové zprávě, také lépe vyhovovat i po jazykové stránce. Je nutno podotknout, že současně 

s obnovením uvedeného pojmu došlo i ke změně koncepce úpravy, tzn. nový občanský zákoník 

ve srovnání s platnou právní úpravou (§ 34) výslovně nedefinuje právní úkon. Nový občanský 

zákoník pouze stanovuje, jaké má právní jednání právní následky. Právní úkon neboli právní 

jednání je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upraveno v ustanovení § 545 a násl., 

přičemž z těchto ustanovení plyne, že právně (způsobem právem aprobovaným) jedná osoba 

projevující vůli konáním nebo opomenutím, a to nejen vážně a svobodně, ale také dostatečně 

určitě a srozumitelně. 

 

 

 

 

                                                           
111 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 1 Cz 34/86, ze dne 28. prosince 1986, dostupný na 
www.nsoud.cz 
112 Viz § 484 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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6.1.1.2 Způsobilost pořizovatele a jeho vůle 

 

V římském právu byla způsobilost zřídit závěť přiznána pouze římským občanům, pokud 

byli způsobilí k právním úkonům. Plnou způsobilost k právním úkonům měl svobodný, dospělý 

(tj. 14 let) muž, a jak bylo uvedeno, muselo se současně jednat o římského občana. Důležité je 

doplnit, že tuto způsobilost musel mít zůstavitel v době zřízení závěti, a obecně, až do svojí 

smrti.  

Pavel Kristián z Koldína ve svém díle, sice poněkud obecně, přesto však zcela 

srozumitelně také vyjádřil požadavky, jež byly na pořizovatele závěti kladeny. „Kdožbykoli 

kšaft dělati chtěl, má při rozumu zdravém a při paměti dobré býti. Neb blázen a lidé pošetilí, ani 

ti, ježtoby paměť potratili, kšaftův činiti nemohau.“113 Podle Pavla Kristiána z Koldína mohla 

závěť zřídit i osoba, jež trpěla duševní poruchou, ovšem za předpokladu, že k jejímu zřízení 

došlo ve „světlé chvilce“ (když jedné rozum a paměť se při něm shledá toho času, když kšaftuje).  

Způsobilostí zůstavitele pořídit závěť se ve svém díle zabýval také Jan Krčmář. Uvedl, že 

způsobilým pořídit poslední pořízení je každý, kdo není zákonem prohlášen za nezpůsobilého.114 

Podle zákona tak byly nezpůsobilé pořídit závěť mimo jiné osoby, jež nedovršily 14. rok věku. 

Tyto osoby nemohly zřídit závěť ani za „spolupůsobení“ jejich zákonného zástupce, a naopak 

tento zákonný zástupce nemohl za tyto osoby (jejich jménem) zřídit závěť. Osoby, které 

nedovršily 18. rok věku, mohly závěť zřídit jen ústně před soudem, nebo notářem.  

Nezpůsobilé zřídit závěť byly dále osoby „šílené a blbé, tj. osoby, které rozumu zcela jsou 

zbaveny, neb aspoň nejsou způsobilé, aby dohlédly následky svých jednání“.115 I v tomto případě 

závěť pořízena sice osobou „choromyslnou“ (ve vztahu k současnosti to lze chápat podle mého 

názoru jako duševní poruchu), ale za „plné rozvahy“ byla považována za platnou. S obdobným 

názorem se lze potkat, jak bylo shora uvedeno, i u Pavla Kristiána z Koldína. Do úvahy však 

přicházela také možnost, aby nemoc pominula, osoba „se zase z toho probere a ku paměti 

a i rozumu přijde“116, a tedy závěť by mohla pořídit.  

                                                           
113 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), str. 130 
114 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, str. 16 
115 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, str. 16 
116 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), str. 146 
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Pro dokreslení situace lze doplnit, že nezpůsobilými zřídit závěť byli i vojenští zběhové, 

a to od okamžiku „zběhnutí“ až do okamžiku nuceného nebo dobrovolného návratu, jakož 

i osoby, jež byly podle vojenského trestního zákona odsouzeny k trestu smrti nebo „těžkého 

žaláře“, a řeholníci, již vykonali slib chudoby.  

Podle platné právní úpravy, bylo tomu tak již i v římském právu, může závěť platně zřídit 

ten, kdo je plně způsobilý k právním úkonům. Na rozdíl od římského práva však již platná právní 

úprava neomezuje způsobilost k právním úkonům pouze na muže (neklade důraz na pohlaví 

zůstavitele).  

Způsobilým zřídit závěť je tedy ten, kdo je plně způsobilý k právním úkonům, tzn. dosáhl 

věku 18 let (zletilost) a nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo omezen 

ve způsobilosti k právním úkonům. Zletilosti se obecně, jak již bylo uvedeno, nabývá dovršením 

18. roku. Výjimečně, před dosažením tohoto věku, může osoba dosáhnout zletilosti, pokud 

uzavře mezi 16. a 18. rokem života, s přivolením soudu, manželství. Takto nabytou zletilost, 

a tím plnou způsobilost k právním úkonům, osoba nepozbude ani zánikem manželství, ani 

prohlášením manželství za neplatné. Nový občanský zákoník umožňuje (§ 1526), aby i osoba, 

jež dovršila 15. rok věku (tedy osoba nezpůsobilá pro nedostatek věku), mohla pořídit závěť. 

Taková osoba tak mohla učinit pouze ve formě veřejné listiny. Rozdíl mezi platnou právní 

úpravou a novým občanským zákoníkem spočívá v tom, že platná právní úprava umožňuje 

osobám, jež dovršily 15. rok věku, pořídit závěť pouze ve formě notářského zápisu, zatímco 

nový občanský zákoník poukazuje obecně na veřejnou listinu. Nový občanský zákoník tedy 

ponechává možnost např. i tomu, aby závěť sepisoval nejenom notář, ale třeba i soud, jak tomu 

bylo i podle obecného zákoníku občanského.  

Způsobilost pořizovatele zřídit, popřípadě zrušit závěť musí být dána v době předmětného 

právního úkonu (u pořízení závěti např. vlastnoruční je to doba, kdy byl text uzavřen podpisem 

s uvedením data, kdy se tak stalo). Z uvedeného je zřejmé, že pozdější ztráta způsobilosti nemá 

na platnost právního úkonu vliv. Uvedené platilo již v římském právu.  

Zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, s účinností 

od 1. ledna 1992, konkrétně v ustanovení § 476d připustil možnost, aby i nezletilý, který dovršil 

15. rok svého života, mohl o svém majetku pořídit závěť. Jedinou přípustnou formou, kterou 

taková osoba může platně zřídit závěť, je notářský zápis. Uvedenou formou pořízení má být 

zabezpečeno, že zůstavitelova vůle (nezletilého) bude vyjádřena odpovídajícím způsobem 
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a současně bude moci notář takového zůstavitele poučit o povaze daného úkonu (zřízení závěti), 

o jeho účinnosti a následcích.  

Platně pořídit závěť nemůže osoba (zletilá), která pro duševní poruchu, která není jen 

přechodná, byla způsobilosti k právním úkonům zbavena úplně, nebo byla v této způsobilosti 

omezena v rozsahu, který pořízení platné závěti vylučuje. Z toho vyplývá, že i osoba, která sice 

byla ve způsobilosti k právním úkonům omezena, avšak rozsah omezení nevylučuje pořízení 

závěti, může platně pořídit závěť. V daném případě, tj. zda je zletilá osoba způsobilá k právním 

úkonům nebo zda již byla této způsobilosti zbavena nebo v ní omezena, je určující den nabytí 

právní moci rozhodnutí soudu, jenž zasahuje do této sféry (způsobilosti) zletilé osoby. U těchto 

osob nepřichází v úvahu pořízení platné závěti ani v tzv. „světlém okamžiku“. V případě smrti 

těchto osob (jež nemůžou platně pořídit závěť) lze dědit pouze ze zákona, tzn. dochází 

k uplatnění intestátní dědické posloupnosti.  

Zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům nemusí mít trvalý charakter. Soud, 

pokud dojde ke změně nebo odpadnutí důvodů, jež ke zbavení nebo omezení způsobilosti 

k právním úkonům vedly, změní nebo zruší zbavení nebo omezení způsobilosti. I v daném 

případě účinky takového rozhodnutí nastávají ode dne nabytí právní moci výše uvedeného 

rozhodnutí. Je tedy zřejmé, že osoba, které se to týká, může platně zřídit závěť teprve ode dne 

právní moci předmětného rozhodnutí.  

Podle nového občanského zákoníku však může platně závěť v jakékoli formě pořídit 

i osoba, která byla soudem ve svéprávnosti omezena do té míry, že pozbyla i pořizovací 

způsobilost, pokud se uzdravila do té míry, že je schopna projevit vlastní vůli. Z uvedeného 

vyplývá, že nový občanský zákoník v daném případě nepředpokládá (ani nevyžaduje) uzdravení 

úplné.  

Nový občanský zákoník také věnuje pozornost osobám, jejichž způsobilost k právním 

úkonům byla omezena. Takové osoby mohou pořizovat, jak bylo výše uvedeno, jako osoby 

nezpůsobilé z hlediska věku, a to veřejnou listinou. Pokud je způsobilost osob k právním 

úkonům omezena z důvodu závislosti na alkoholu, psychotropních látkách apod., můžou podle 

nového občanského zákoníku sice pořídit v jakékoli formě, ale pouze o polovině pozůstalosti. Je 

tedy zcela zřejmé, že druhá polovina musí připadnout zákonným dědicům. I z tohoto pravidla 

však existuje výjimka, jež se uplatní, nemá-li zůstavitel zákonné dědice a existuje-li zde reálná 

možnost, že druhá polovina pozůstalosti, o níž nemůže pořídit, připadne státu jako odúmrť. 

V takovém případě i výše uvedená osoba může pořídit o celé pozůstalosti.  
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Další překážkou platnosti (vedle zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům) je 

duševní porucha, třeba jen krátkodobá, přechodného charakteru (ovlivnění alkoholem, popřípadě 

jinými návykovými látkami), která činí pořizovatele nezpůsobilým (neschopným) k pořízení či 

zrušení závěti. Zde tedy hovoříme o osobě jinak plně způsobilé k právním úkonům 

a o neschopnosti, jež má pouze přechodný charakter vyskytující se právě v okamžiku zřizování 

závěti (neboli provádění úkonu). Duševní porucha sama o sobě činí právní úkon, pořízení závěti, 

neplatným. Rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti nebo o omezení v dané způsobilosti již 

není potřebné.  

I obecný zákoník občanský se zabýval náležitostmi vůle pořizovatele závěti. Mělo-li být 

povolání dědice platné, musela být z projevu zůstavitele (pořizovatele) zřejmá jeho vůle povolat 

dědice. O takovou vůli se nebude jednat, pokud ten, kdo projev obsahující stanovení dědice sice 

učinil, avšak jej vůbec učinit nechtěl. V takovém případě lze rozlišovat situaci, kdy ten, kdo 

projev učinil, o něm nevěděl, nebo o projevu sice věděl, ale neznal jeho obsah. Dále bylo možné, 

aby ten, kdo projev učinil (zůstavitel, zřizovatel) o něm věděl, znal jeho obsah, avšak bylo na něj 

působeno vis absoluta,117 a proto projev nebylo možné považovat za jeho vlastní (právní úkon 

učiněn za takových podmínek je neplatný). V úvahu také přicházel případ, kdy zůstavitel sice 

učinil projev vědomě a svobodně, avšak bez úmyslu sepsat (pořídit) závěť (sine animo testandi). 

O vůli povolat dědice rovněž nepůjde, pokud ten, kdo učinil projev obsahující vůli povolat 

dědice, sice chtěl dědice ustanovit, avšak nikoli toho, kterého ustanovil, nebo sice toho, kterého 

stanovil, ale jiným podílem, než k jakému jej povolal.  

Povolání neboli stanovení dědice bylo dále platné, pokud vůle zůstavitele, jež se týkala 

dědice a jeho podílu, nebyla právně vadná. O právně bezvadnou vůli zůstavitele se jednalo 

v případě, že nevznikla donucením, podvodem, omylem nebo ji zůstavitel nečinil ve stavu, který 

by vylučoval rozvážnost a opravdovost jeho vůle (např. duševní porucha).  

K platnosti povolání dědice bylo podle obecného zákoníku občanského také potřeba, aby 

vůle zůstavitele byla určitá co do stanovení dědice a určení jeho podílu. Již zde platilo, že dědice 

a jeho podíl musí stanovit (určit) sám zůstavitel. Zůstavitel tedy nemůže tyto úkony, jakož 

i zrušení závěti, přenechat nikomu jinému.118 Uvedené platí i podle platné právní úpravy 

                                                           
117 fyzické donucení, fyzický nátlak na jednající osobu, kdy se místo její vůle prosazuje, projevuje vůle osoby 
donucující 
118 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006, ze dne 20. března 2008, dostupný na 
www.nsoud.cz; „právní úkon pořízení nebo zrušení závěti musí být učiněn osobně pořizovatelem závěti 
(zůstavitelem) není možné, aby tyto úkony za zůstavitele učinil jeho zástupce (zákonný nebo na základě plné 
moci)“, uvedené bylo výslovně stanoveno, na rozdíl platné právní úpravy, v § 564 obecného zákoníku občanského 
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a rovněž podle nového občanského zákoníku119. Projev vůle musel být rovněž srozumitelný, 

přičemž z něj musela být zřejmá vůle zůstavitele. Nesprávné nebo nepřesné označení projevu 

vůle zůstavitele (závěti) nemá vliv na jeho platnost. Projev vůle by měl být taktéž, vzhledem 

k okolnostem případu, úplný, což znamená, že podstatná část (kus) zůstavitelovy vůle by neměla 

scházet.  

Výše bylo uvedeno, že závěť lze považovat za právní úkon, a tak jak bylo stanoveno již 

obecným zákoníkem občanským, vztahují se na ni také, i podle platné právní úpravy, náležitosti, 

jež jsou obecně kladeny na právní úkon. Nutno je však zdůraznit, že v závěti se klade důraz 

zejména, jak mimo jiné vyplývá i z výše uvedeného, na vůli a její projev.  

Závěť je autonomním projevem vůle pouze pořizovatele osobně (tzn. v žádném případě ji 

nemůže pořídit zástupce pořizovatele ani zákonný zástupce ani zástupce na základě plné moci), 

proto také vůle jako základní předpoklad vzniku závěti (jako právního úkonu) musí splňovat jisté 

náležitosti. První a tou nejzákladnější náležitostí vůle je, aby byla skutečně dána, tzn. aby vůle 

pořídit závěť vůbec existovala. Dále vůle projevená v závěti musí být svobodná, čímž se rozumí 

svoboda jejího vytvoření, tzn. svoboda vzniku volního rozhodnutí a svoboda jejího projevu. 

Svobodou vůle se také rozumí neexistence působení vnějších rušivých vlivů (fyzický nebo 

psychický nátlak), které jednající osobu zbavují volnosti rozhodnout se, zda jistý projev vůle 

učiní, nebo tuto volnost nepřiměřeně omezují. Svoboda vůle musí být dána nejen v okamžiku 

vzniku (pořízení) závěti, ale i v době od jejího vzniku do doby jejího uplatnění, tedy v době, kdy 

ji zůstavitel ještě může změnit nebo zrušit. Pokud by na zůstavitele některý z dědiců v dané době 

vyvíjel nátlak, či už psychický nebo fyzický, bylo by možné mluvit o zavrženíhodném jednání 

proti projevu zůstavitelovy vůle. Uvedené jednání dědice by mělo za následek jeho dědickou 

nezpůsobilost.120 

Vůle také musí být vážná, tzn. skutečná vůle pořizovatele (tj. vůle pořídit závěť s jistým 

obsahem) musí korespondovat s jeho vůlí projevenou v závěti. K pořízení závěti proto musí dojít 

s úmyslem (animus testandi causa) zůstavitele povolat závětí za dědice v ní uvedenou osobu.  

V případě závěti jako právního úkonu je potřeba zvažovat i případný vliv omylu na její 

platnost. Omyl, jenž by mohl ovlivnit platnost závěti, by musel spočívat např. v povolání jiného 

dědice, než měl zůstavitel v úmyslu, nebo v stanovení jiných podílů apod. Omyl spočívající 

v nepřesném nebo nesprávném jménu, příjmení, datu narození, místě bydliště atd. nebude mít 

                                                           
119 Viz § 1496 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
120 Viz § 469 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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podstatný vliv na platnost závěti, pokud bude osoba, jež má být povolána za dědice, dostatečně 

určená např. příbuzenským vztahem k zůstaviteli, jako matka, bratr, vnouče apod.121 V případě, 

že by však zůstavitel měl např. více sourozenců a došlo by k výše uvedenému omylu, byla by 

závěť považována za neurčitou, což by v krajním případě (pokud by nebyl stanoven 

např. náhradní dědic) mohlo vést až k dědickému nástupnictví ze zákona (povolání dědiců ze 

zákona).  

Neplatnost ustanovení závěti, pokud jde o omyl podle nového občanského zákoníku, 

způsobuje pouze podstatný omyl. Za takový lze považovat omyl týkající se osoby dědice, 

pozůstalosti, podílu, jednotlivé věci z pozůstalosti nebo podstatných vlastností věci. O podstatný 

omyl se bude také jednat, vyvolá-li takové pořízení ze strany zůstavitele, které by neučinil, 

kdyby se nezmýlil (nebyl v omylu), přičemž není rozhodující, kdo omyl zůstavitele vyvolal. 

Nový občanský zákoník tak rozlišuje mezi neplatností celé závěti a neplatností pouze toho 

ustanovení závěti, jehož by se konkrétní omyl týkal.  

I podle nového občanského zákoníku nelze za omyl považovat pouhou vadu projevu, 

přeřeknutí se, přepsání, nesprávné pojmenovaní, tzn. že i přesto, že k takovým pochybením 

došlo, je ze závěti dostatečně zřejmé kdo, komu a co zůstavil.  

Určitost a srozumitelnost závěti se posuzuje zejména ve vztahu k samotnému obsahu 

závěti, o němž bude pojednáváno níže. Určitost a srozumitelnost je dále potřeba vidět 

v souvislosti s bezomylností projevené vůle zůstavitele. Obsah závěti musí mimo jiné pozůstávat 

z obligatorně zákonem stanovených náležitostí. Určitost a srozumitelnost se ve vztahu k obsahu 

závěti týká především úmyslu zůstavitele uplatnit dědění ze závěti namísto dědění ze zákona. 

Obsahovou náležitostí je také určení dědice, tak aby jej nebylo možné zaměnit s jinou osobou, 

určení podílů, jednotlivých věcí nebo práv ze zůstavitelova majetku, jež mají v případě smrti 

zůstavitele přejít na dědice.  

Z výše uvedeného, a také podle mého názoru, lze dospět k jednoznačnému závěru, že při 

zřizování závěti je nutno dbát všech náležitostí, které zákon vyžaduje pro platnost jakéhokoli 

právního úkonu, a vedle toho i zvláštních náležitostí, jež se vztahují k projevu vůle pro případ 

smrti (závěť). Zpřísněné požadavky (jsou viditelné z nároků kladených na náležitosti závěti) lze 

odůvodnit tím, že k uplatnění závěti dojde až v době, kdy zůstavitel (pořizovatel) nebude naživu 

                                                           
121 „Ten, kdož kšaftuje, pochybi-li by při jménu křtěném aneb příjmím toho, komuž se odkazuje:jestliže se může 
patrně a v jistotě rozuměti osoba, kteréž se okazuje, takové odkázání pořádné jest.“ Christiani, P. a Koldín, Codex 
Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex Juris Bohemici, Městské právo 
království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), str. 146 
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a nebude tedy prostřednictvím něj možné zjistit, zda vůbec zamýšlel závěť zřídit a co v ní 

stanovil (zjistit obsah závěti). Dá se tak uzavřít, že všechny druhy závětí musí být zřízeny 

v písemné formě s uvedením data (dne, měsíce a roku) jejího zřízení. Závěť proto musí všechny 

zákonné náležitosti splňovat nejpozději v okamžiku smrti zůstavitele.122 

I podle nového občanského zákoníku platí, že při zřizování závěti musí být dána pravá 

a vážná vůle prostá omylu, projevená určitě a srozumitelně.  

 

6.2 Obsah závěti 

 

Závěť obecně, s přihlédnutím k jejímu historickému vývoji, platné právní úpravě 

i k novému občanskému zákoníku, musela vždy bezpodmínečně obsahovat určení (stanovení) 

dědice nebo dědiců a dále mohla obsahovat určení jejich podílů na dědictví, popřípadě 

jednotlivých věcí nebo práv. Při závěti také zcela jistě nelze opomenout stanovení náhradníka, 

jehož určení by obecně mělo ztížit nástup dědiců ze zákona. Na uvedené je potřeba nahlížet, jak 

již bylo uvedeno, v souvislosti s vývojem předmětného institutu v té které době (např. počínaje 

již římským právem a konče novým občanským zákoníkem).  

Testament neboli závěť mohla obsahovat i některá vedlejší ustanovení jako 

např. podmínky (někdy nazývané jako výminky123), dies (uložení nebo určení času), modus 

(příkaz), fideikomis (svěřenské nástupnictví), nebo i odkaz.  

Platná právní úprava umožňuje, aby závěť obsahovala příkaz (na započtení daru) a odkaz 

(ve smyslu § 477 občanského zákoníku). Podle nového občanského zákoníku může závěť rovněž 

obsahovat i vedlejší ustanovení (doložky). Jedná se o podmínky, doložení času, nebo příkaz, 

známé již z obecného zákoníku občanského. Tak jako nový občanský zákoník umožňuje připojit 

k závěti tato vedlejší ustanovení, klade také důraz na ochranu dědice před těmi vedlejšími 

ustanoveními, jež by vůči němu byly zjevně zneužívající, nebo obtěžující, aniž by k tomu byl 

rozumný účel (např. podmínka podání výpovědi ze zaměstnání, zanechání studia apod.). 

Uvedené by mělo platit, tedy nemělo by se přihlížet k těm vedlejším ustanovením, která odporují 

veřejnému pořádku nebo jsou nesrozumitelná.  

                                                           
122 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006, ze dne 20. března 2008, dostupný na 
www.nsoud.cz 
123 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, např. str. 38 
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Ve výše uvedeném jsou obecně určena kritéria, podle nichž by se k některým vedlejším 

ustanovením připojeným k závěti nemělo přihlížet. Zde, aby bylo možné pojmout tato vedlejší 

ustanovení co nejkonkrétněji a také s přihlédnutím k potřebě právní jistoty, bude zcela jistě 

nezbytné se později při aplikaci daných ustanovení nového občanského zákoníku, opírat 

o judikaturu, výklady a odborné komentáře.  

Na druhé straně nový občanský zákoník zcela výslovně stanovuje, že se nebude přihlížet 

k těm vedlejším ustanovením, jež dědici nebo odkazovníku ukládají, aby uzavřel manželství, 

popř. registrované partnerství, nebo aby v něm nesetrval nebo jej zrušil.  

 

6.2.1 Stanovení dědice (dědiců) a jeho podílu (jejich podílů) na dědictví  

 

Již podle zákona XII desek musela každá závěť obsahovat určení dědice, přičemž to 

předmětné určení se muselo nacházet na začátku závěti. Pokud by zůstavitel uvedl cokoli před 

samotné stanovení dědiců, nebylo by k tomu přihlíženo. V pozdější době bylo možné stanovit 

dědice libovolnými slovy, již se nemuselo jednat pouze o rozkazovací formu, a kdekoli v textu 

závěti.  

I podle klasického římského práva stanovení dědice tvořilo podstatu závěti a od toho 

závisela také platnost celé závěti, jakož i dalších vedlejších ustanovení v ní.  

Římské právo také ve smyslu dědění jako univerzální sukcese nepřipouštělo, aby zůstavitel 

povolal dědice jenom k jedné věci ze své pozůstalosti. Došlo-li by k takovému určení, v zájmu 

zachování platnosti závěti by se k danému omezení (pouze na jednu věc) nepřihlíželo.  

K obsahu závěti, k určení dědice a dědictví, podle obecného zákoníku občanského, se 

vyjádřil také Pavel Kristián z Koldína, který uvedl „jedno, aby týmž kšaftem někdo aneb někteří 

za dědice ustanoven a ustanoveni byli, aby někomu a některým tak kšaftem statek byl odkázán 

a na ně se vztahoval“.124 Zůstavitel tedy mohl stanovit (povolat) jediného dědice nebo více 

dědiců. Povolal-li jednoho dědice a nestanovil-li jeho podíl, obdržel takový dědic celou 

pozůstalost.  

V případě, že zůstavitel závětí povolal více dědiců, nabyli pozůstalost rovným dílem, 

pokud zůstavitel nestanovil jinak. Mezi povolanými dědici však mohla být také osoba, kterou by 

při dědění ze zákona bylo možné ve srovnání s ostatními považovat za jedinou (ve smyslu platné 

                                                           
124 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), str. 135-136 
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právní úpravy by jako takovou osobou bylo možné chápat neopomenutelného dědice). Tato 

osoba byla rovněž považována za jedinou při dědění ze závěti, tzn. byla-li povolána s dalšími 

osobami, jež by při dědění přicházely v úvahu, připadla této osobě část, jež by jí připadla při 

dědění ze zákona.  

Při povolání více dědiců závětí mohlo dojít i ke skutečnosti, že zůstavitel nepořídil závěť 

o celém svém majetku, tedy závětí nedošlo k vyčerpání dědictví (podílů). Tehdy zbytek dědictví, 

k němuž nebyli povoláni závětní dědici, připadl dědicům ze zákona. V uvedeném případě je 

nastolená situace, kdy neexistují neopomenutelní dědicové nebo jim již povinný podíl připadl 

v rámci dědění ze závěti.  

V závěti však zůstavitel také mohl povolat dědice, jejichž podíly byly v závěti výslovně 

uvedeny, a současně dědice, jejichž podíly takto stanoveny nebyly. Dědicům, jejichž podíly 

nebyly určeny, tak připadlo dědictví, jež zůstalo nevyčerpané po dědicích, jejichž podíly byly 

přesně stanoveny. Tu zbývající část si tito dědici (jejichž podíly nebyly stanoveny) rozdělili 

rovným dílem. Dědici, jejichž podíly byly určeny, mohli dědictví po zůstaviteli také zcela 

vyčerpat, v takovém případě se jejich podíly přiměřeně snížily tak, aby ti, kteří neměli stanoveny 

podíly, obdrželi stejný podíl s tím dědicem, kterému byl v závěti zůstavitelem určen podíl 

nejnižší. 

Podle římského práva, obecného zákoníku občanského i podle platné právní úpravy je 

rovněž obsahem závěti především určení dědice, resp. více dědiců a určení majetku, který je 

předmětem dědění ze závěti. Zcela jistě je namístě připomenout, kdo může být dědicem. 

Dědicem ze závěti tedy může být fyzická osoba, právnická osoba, a tedy v úvahu přichází i stát. 

Podmínkou pro nástup těchto dědiců je, aby v okamžiku smrti zůstavitele existovali. Obdobná 

podmínka, co se týká fyzických osob, musela být, jak již bylo shora uvedeno, splněna i v případě 

intestátního nástupnictví. Výjimku zde shodně jako při dědění ze zákona představuje počaté dítě, 

narodí-li se živé.  

Po nabytí účinnosti novely občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., tj. od 1. ledna 1992, 

může být obsahem závěti i zřízení nadace nebo nadačního fondu, tj. právnické osoby pro 

dosahování obecně prospěšných cílů. Nadace nebo nadační fond představují výjimku mezi 

právnickými osobami, jelikož je zůstavitel může závětí zřídit, a které tedy, ve srovnání s jinými 

právnickými osobami, po smrti zůstavitele teprve vznikají.125  

                                                           
125 Viz § 477 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Výše již bylo uvedeno, že k určení dědice není nezbytné jeho výslovné pojmenování (nebo 

také může v jeho pojmenování dojít k chybě), avšak ze závěti musí být zcela zřejmé (zjistitelné), 

kdo je v daném případě dědicem.  

Sama platná právní úprava však nestanoví, jak má být v závěti ustanovení někoho dědicem 

vyjádřeno, tj. formální náležitosti ustanovení dědice. Musí jít o takové označení, které bude 

splňovat předpoklady pro nezvratné určení zůstavitelem závětí obmyšlené osoby.126 

Zůstavitel v závěti dále může určit podíl nebo podíly dědiců. Z použitého vyjádření 

„může“ vyplývá, že takovéto určení není nezbytnou obsahovou náležitostí závěti. Pokud by bylo 

v závěti určeno více dědiců, musí z ní být zřejmé podíly, věci nebo práva, které mají jednotlivým 

závětním dědicům připadnout.  

Podle § 477 občanského zákoníku ve znění před novelou provedenou zákonem 

č. 509/1991 Sb. (účinnost od 1. ledna 1992)127 v závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípadě určí 

jejich podíly nebo věci a práva, které jim mají připadnout. Nejsou-li podíly více dědiců v závěti 

určeny, platí, že podíly jsou stejné. Z daného ustanovení vyplývá, že závětí může zůstavitel určit 

jediného dědice nebo více dědiců. Uvede-li zůstavitel více dědiců, připadají v úvahu dvě 

možnosti určení majetku, jenž má připadnout dědicům. První možností je uvést, jaký podíl ze 

zůstavitelova majetku má připadnout na každého z dědiců, resp. v jakém poměru se mají o daný 

majetek podělit. Druhou možností je, že zůstavitel určí, které konkrétní věci a práva kterému 

dědici připadnou. Způsob konkretizace daných věcí může být různý, avšak určitý. Zůstavitel také 

může jednomu nebo více dědicům určit, které konkrétní věci nebo práva jim mají z dědictví 

připadnout, zatímco ostatním dědicům odkáže veškerý ostatní majetek. V prvním případě lze 

mluvit o podílu, jenž je v závěti určen, avšak v druhém případě nelze bez dalšího zjišťovat výši 

dědického podílu podle nevyjádřeného poměru hodnoty věcí nebo práv odkázaných jednomu 

z dědiců k hodnotám věcí a práv připadajících na ostatní dědice. Výše uvedené ustanovení 

občanského zákoníku tedy platí pouze v případě, kdy zůstavitel v závěti pouze určil více dědiců, 

ale již neurčil jejich podíly na dědictví.128 

Jak jsem již uvedla, nejsou-li podíly dědiců v závěti určeny, platí nevyvratitelná zákonná 

domněnka, že podíly jsou stejné, a to bez ohledu na to, v jakém příbuzenském nebo jiném 

blízkém vztahu s pořizovatelem (zůstavitelem) závěti byli, platí i podle současné právní úpravy.  

                                                           
126 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 1143/2002, ze dne 19. prosince 2002, dostupný na 
www.nsoud.cz 
127 Zákonem 509/1991 Sb., bylo ustanovení § 477 doplněno o odst. 2, který umožňuje závětí zřídit nadaci 
128 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cdo 214/93, ze dne 3. srpna 1994, Právní rozhledy 11/1994, s. 412 
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Jde-li o určení podílů, lze je vyjádřit zlomkem či procentem a nemusí se vázat k dědictví 

jako celku, ale i k jednotlivým věcem či právům z dědictví. Zůstavitel může tyto způsoby 

i kombinovat (jednomu dědici odkáže podíl určený v procentech a dalšímu konkrétně určenou 

věc). Stanovení konkrétní věci nebo práva, jež mají připadnout jednotlivým dědicům, v současné 

době představuje jediný způsob, jak zabezpečit jisté konkrétní rozdělení majetku i v případě, že 

by se dědici nedohodli. Platná právní úprava nepřipouští pro takový případ vypořádání dědictví 

soudem.129 Soud tedy nepotvrzuje nabytí konkrétních věcí nebo práv jednotlivými dědici, pro 

takový postup platná právní úprava, ve srovnání např. s obecným zákoníkem občanským, prostor 

nedává.  

U dědiců povolaných k jednotlivým věcem nebo právům se musí jejich podíl z dědictví 

vyvodit z ceny daných věcí nebo práv v poměru k celkové ceně zanechaného dědictví. I osoba, 

které byly závětí odkázány jednotlivé věci nebo práva z dědictví, odpovídá za dluhy zůstavitele, 

a to právě v takovém poměru k celému dědictví, v jakém je věc nebo právo, jež jí bylo závětí 

odkázáno. Tato osoba rovněž zaujímá místo dědice, a to i v případě, kdy by cena věci nebo 

práva, jež nabyla z dědictví, byla v poměru k celkové ceně dědictví nepatrná.  

Při povolání dědiců k jednotlivým věcem nebo právům může, od okamžiku pořízení závěti 

do doby její účinnosti, dojít k jakékoli změně v obsahu majetku, jenž by mohl být předmětem 

dědictví. Mohlo by se jednat o majetek, o kterém pořizovatel nevěděl nebo by vyšel najevo až po 

jeho smrti.  

Pokud by zůstavitel v závěti určil podíly dědiců nebo bez určení by byly stejné, i výše 

uvedený majetek by dědicům připadl v daném poměru. Neurčil-li by zůstavitel podíly, ale 

naopak povolal dědice k jednotlivě určeným věcem nebo právům, tak nově nalezený majetek 

zůstavitele by představoval dědictví, o němž zůstavitel nepořídil závěť. To by znamenalo, že 

takový majetek by se stal předmětem dědictví ze zákona, v případě, že by takových dědiců 

nebylo, připadl by státu jako odúmrť.  

Předmětné situaci lze předejít, a přesto zůstavitel může povolat dědice k jednotlivým 

věcem nebo právům, pokud by stanovil, že další majetek (nalezený např. po jeho smrti) bude 

mezi dědice rozdělen stejným dílem.  

                                                           
129 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 427/2008, ze dne 22. května 2009, dostupný na 
www.nsoud.cz; ustanovení § 483, § 484 věta první občanského zákoníku, § 175q odst. 1 písm. d) občanského 
soudního řádu, ani jakékoli jiné zákonné ustanovení, nedává soudu možnost, aby při rozhodování o potvrzení nabytí 
dědictví podle dědických podílů ukládal dědicům povinnosti vzájemných výplat na dědický podíl, byť s odkazem na 
závěť zůstavitele 
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V jediném ustanovení (§ 1494) nový občanský zákoník definuje pojem závěť, což platná 

právní úprava nečiní, a současně vymezuje obsah závěti.130 Nový občanský zákoník upravuje 

hlavní pravidla pro rozdělení pozůstalosti mezi závětní dědice a konkrétněji se zabývá možností 

dědění z různých dědických titulů. Je-li k dědictví povolán jediný dědic, připadne mu celé 

dědictví (pozůstalost). Zůstavitel však může závětí povolat jediného dědice s tím, že mu stanoví 

pouze jistý podíl z dědictví a o zbývající části dědictví nic nepořídí. V takovém případě zbývající 

část připadne dědicům ze zákona.  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sleduje výše uvedenou linii i v případě, že 

zůstavitel povolá několik dědiců. Nejsou-li jejich podíly určeny, platí dosavadní pravidlo, že 

jejich podíly jsou stejné (mají právo na pozůstalost rovným dílem). Dědictví by tak bylo těmito 

dědici zcela vyčerpáno. Jsou-li těmto dědicům určeny podíly, avšak pozůstalost (dědictví) není 

vyčerpána, připadne zbývající část, jak již bylo uvedeno, zákonným dědicům. K uplatnění tohoto 

pravidla, tedy k nástupu zákonných dědiců, nedojde, bude-li ze závěti zřejmé, že zůstavitel chtěl 

závětním dědicům odkázat celou pozůstalost a pouze cosi přehlédl, např. se zmýlí ve výpočtu 

podílů, jejich výše.  

Dále podle nového občanského zákoníku může, jak tomu bylo před účinností novely 

občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. (účinnost od 1. ledna 1992), zůstavitel povolat některé 

dědice s určením podílů a jiné bez takového určení (sine partibus). Takovým dědicům zbylá část 

pozůstalosti připadne rovným (stejným) dílem. Tyto způsoby lze kombinovat.  

K uplatnění předchozího nedojde, jestliže zůstavitel tím, že povolá dědice k určeným 

podílům (cum partis), vyčerpá celou pozůstalost a na dědice povolané bez podílu nezbude. Zde 

se nový občanský zákoník vrací k obecnému zákoníku občanskému, neboť stanoví, že poměrně 

ze všech vyměřených podílů zkrátí tolik, aby se i dědici bez podílu dostalo podílu rovného 

s dědicem, kterému bylo vyměřeno (zůstavitelem stanoveno) nejméně. Bez takového ustanovení 

by mohla být závěť ohrožena a vůle zůstavitele popřena.131 Měla by tady být jakási snaha 

přiblížit se, interpretovat vůli zůstavitele co možná nejblíže jeho skutečné vůli, měl by se 

pravděpodobně klást důraz na myšlenku (úmysl) zůstavitele než na doslovné znění projevu 

vyjádřeného v závěti.  

                                                           
130 „Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám 
alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz.“ 
131 Nález Ústavního soudu České republiky, sp. zn. I. ÚS 557/05 – 1, ze dne 24. července 2007, dostupný na 
www.concourt.cz  
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Na rozdíl od platné právní úpravy, která se při stanovení podílu omezila na jediné zákonné 

ustanovení, nový občanský zákoník obsahuje i výkladové ustanovení, jež se uplatní, jen pokud 

zůstavitel sám neprojeví jinou vůli.  

Také je přípustné, aby zůstavitel povolal za dědice i skupinu osob bez bližšího určení, kdy 

se bude mít za to, že dědici jsou ti, kteří do předmětné skupiny patřili v době smrti zůstavitele. 

Dále nový občanský zákoník připouští i pořízení ve prospěch chudých nebo obdobně určené 

skupiny osob (např. sirotky). Takové pořízení přicházelo do úvahy i za platnosti obecného 

zákoníku občanského, přičemž vzhledem k vývoji, a tím i ke změně v označení jistých skupin 

osob, se podle mého názoru jeví podobná pojmenování a určení jako nemístná a zastaralá, jež by 

v právním řádu 21. století neměla mít své místo. Připustíme-li i takovou možnost, dědictví 

připadne obci, na jejímž území měl zůstavitel poslední bydliště.  

V souvislosti s předmětným ustanovením (§ 1503 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník) je podle mě potřeba doplnit, že ve srovnání s vládním návrhem občanského zákoníku 

č. 835 a poté i č. 362 došlo k docela zásadní změně daného ustanovení. Podle návrhů totiž obec 

měla, poté co jí dědictví připadlo, rozdělit jej mezi členy takto určené skupiny. Nový občanský 

zákoník dotčené ustanovení změnil tak, že obec, která byla povolána za dědice z výše uvedeného 

důvodu, dědictví použije ve prospěch určené skupiny. S uvedenou změnou do konečné 

podoby publikované v novém občanském zákoníku se plně ztotožňuji. Autor touto změnou zcela 

jistě předchází možnému zneužití nebo nevhodnému užití zanechaného dědictví ze strany členů 

určené skupiny. Naopak lze důvodně předpokládat, že obec jako veřejnoprávní korporace 

skutečně použije dědictví ve prospěch určené skupiny. Rovněž se domnívám, že obec jako 

právnickou osobu (sdružení osob) a její nakládání s dědictvím by bylo možné kontrolovat, tj. zda 

dědictví bylo použito v souladu se závětí a vůlí zůstavitele.  

Přirůstání dědických podílů je další oblastí, kterou se nový občanský zákoník pokouší 

v ustanovení § 1504 až § 1506 řešit a upravit. Nejdříve jde o případ, kdy povolaný dědic nedědí 

a současně v závěti není stanoven jeho náhradník. Uvolněný podíl tak poměrně přiroste 

k podílům ostatních závětí povolaných dědiců. To připadá v úvahu, pouze pokud zůstavitel 

povolá závětí několik dědiců k dědictví rovným dílem. 

Naproti tomu je přirůstání vyloučeno za situace, kdy zůstavitel určil podíly dědiců, 

tj. přiznal jim konkrétně vymezený podíl na dědictví, z čehož je zřejmé, že jim nic víc již přiznat 

nechtěl. Podíl závětního dědice tak připadne dědicům ze zákona. 
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Za situace, kdy jsou k dědění povoláni jak dědici s určeným podílem, tak dědici bez jeho 

konkrétního určení, přiroste uvolněný podíl jen dědicům bez určeného podílu.  

V souvislosti s výše uvedeným je potřeba mít na mysli, že je zde také možnost, aby 

s přirůstáním podílu přirůstala konkrétnímu dědici také omezení, jež jsou s ním spojena. Tedy 

dědici, jemuž podíl přirostl, patří i to, co mu bylo odkázáno od okamžiku smrti zůstavitele, neboť 

ten, kdo byl původně povolán jako dědic, vůbec nenastoupil. To však neplatí za situace, kdy 

mělo jít, z vůle zůstavitele nebo povahy věci, pouze o osobní povinnost původního dědice 

a kterou na další osobu nelze přenést. 

Celkově k ustanovením, která se týkají podílů a jejich přirůstání, obsažených v novém 

občanském zákoníku, je podle mého názoru potřeba uvést, že oproti platné právní úpravě danou 

problematiku rozpracovávají konkrétněji a konkrétně se zabývají i možnými situacemi, jež při 

dědění ze závěti vznikají. Na druhou stranu je také potřeba doplnit, že platná právní byla a je ve 

spojitosti s jejím odborným výkladem a nespočetnou judikaturou opět zcela dostačující.  

 

Podle § 151 občanského zákoníku lze zřídit věcné břemeno mimo jiné i na základě závěti 

ve spojení s výsledky řízení o dědictví. Zřízení věcného břemene jako oprávnění jisté osoby 

může být rovněž obsahem závěti. Ze znění předmětného ustanovení vyplývá, že ke vzniku 

věcného břemena nedojde bezprostředně pořízením závěti ani smrtí pořizovatele, kdy se závěť 

stane účinnou. Ke vzniku věcného břemena musí přistoupit další skutečnost, a to rozhodnutí 

soudu potvrzující nabytí dědictví.  

Věcné břemeno může být zřízeno jak ve prospěch osoby, tak i ve prospěch další 

nemovitosti, jež je předmětem dědictví. K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je 

nutný vklad do katastru nemovitostí. K vyznačení věcného břemene do katastru nemovitostí 

dojde záznamem, na základě výše uvedeného rozhodnutí soudu. Soud předmětné rozhodnutí po 

nabytí právní moci zašle příslušnému katastrálnímu úřadu.  

 

6.2.2 Příkaz – započtení daru 

 

Závěť podle platné právní úpravy může obsahovat jedinou, dalo by se říct „vedlejší 

doložku“ (zákon výslovně s tímto pojmem nepracuje), a to příkaz k započtení daru.  

Jak vyplývá z dostupné literatury, již podle římského práva bylo možné připojit k závěti 

vedlejší doložku, tzv. účelové určení neboli příkaz (modus). Obecně se tato doložka připojovala 
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bezúplatným a lukrativním právním úkonům jako např. darování, nebo pro nás o moc důležitější 

dědění (ze závěti). Zůstavitel jím tedy mohl dědici nebo dědicům (přičemž o nich můžeme 

uvažovat jako o obdarovaných) nařídit jisté chování nebo disponování nabytým dědictvím.  

Obecný zákoník občanský také připouštěl, aby testátor dědici nařídil, aby zanechaným 

jměním nebo jeho částí nakládal určitým způsobem, po případě, aby něco vykonal nebo něčeho 

opominul.132 Příkaz lze chápat jako resolutivní (rozvazovací) podmínku, jejíž nesplnění může 

mít za následek ztrátu zanechaného dědictví.  

Okamžikem přijetí dědictví vzniká dědici povinnost ve stanovené (jež si stanoví zůstavitel) 

nebo přiměřené (kterou stanoví soud) době splnit příkaz. Jeho nesplnění může mít již výše 

uvedený následek. Nařízení (ustanovení závěti), jimž zůstavitel stanovil plnění, konání, 

opomenutí nemožné nebo nedovolené, je neplatné.  

Vzhledem k výše uvedenému mohlo dojít k pochybnosti, zda jisté ustanovení mělo povahu 

podmínky nebo příkazu. V takovém případě se ustanovení nebo nařízení považovalo podle 

obecného zákoníku občanského za příkaz, jelikož ten dědice zatěžoval méně. Závěť také mohla 

obsahovat ustanovení, která dědici žádnou povinnost neukládala. Takováto ustanovení právní 

následky nevyvolávalo.  

Jak jsem již v úvodu této části naznačila, podle platné právní úpravy, je jedinou přípustnou 

podmínkou příkaz k započtení133 (tzv. kolace). Příkaz k započtení lze považovat za podmínku, 

jež má právní následky (viz níže snížení podílu právě o dané započtení). Na podíl dědice, kterého 

se to týká, by mělo být započteno to, co již za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, 

pokud nejde o obvyklá darování. Jde-li o potomky dědice (ustanovení týkající se první dědické 

skupiny při dědění ze zákona) lze jim započíst i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův 

předek.  

Kolací neboli započtením daru do dědického podílu obdarovaného dědice by se mělo 

zajistit určité vyrovnání dědických podílů mezi dědici134 a současně i zabránit zvýhodnění 

obdarovaného dědice. Započtením na dědický podíl obdarovaného dědice dojde ke snížení jeho 

podílu na pozůstalosti. Podíl obdarovaného bude zřejmě menší, než kdyby obdarován nebyl, 

nebo by mohl být úplně vyčerpán. Tak jako při přechodu dluhů, za které dědic odpovídá do výše 

ceny nabytého dědictví, platí zcela logicky i u příkazu k započtení, že obdarovaný dědic není 

                                                           
132 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, str. 44 
133 Viz § 484 věta třetí zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
134 Usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 421/2007, ze dne 8. února 2008, Sbírka soudních rozhodnutí 
a stanovisek NS 
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v žádném případě (pokud by obdarování přesáhlo dědický podíl) povinen cokoli do dědictví 

vracet. Obdarovanému tedy nelze započíst víc, než by činil jeho dědický podíl.  

Podle platné právní úpravy přichází do úvahy započtení jak při dědění ze závěti, tak i při 

dědění ze zákona. Rozdíl spočívá v tom, že při dědění ze zákona k započtení dojde vždy, 

ovšemže současně musí být splněno, že se bude jednat o dary, na něž se započtení bude 

vztahovat. Započtení při dědění ze zákona nepostihuje pouze zůstavitelovy potomky, ale 

kteréhokoli dědice.  

Při dědění ze závěti však lze započtení provést pouze ve dvou případech, které výslovně 

stanovuje zákon. V daném případě, podle platné právní úpravy, se zápočet v podstatě týká pouze 

zůstavitelových potomků, tzv. neopomenutelných dědiců. 

K započtení při dědění ze závěti může dojít tehdy, jestliže k tomu dal zůstavitel v závěti 

příkaz, nebo v případě, že by obdarovaný dědic byl neodůvodněně zvýhodněn proti 

neopomenutelným dědicům (tj. dědicům, jimž se musí dostat zákonem stanovený podíl 

pozůstalosti).  

Co se týká příkazu, jeho obsah zcela závisí na vůli zůstavitele. Zůstavitel může dát příkaz 

k započtení všech darů, ale také pouze některého, nebo některých z nich. Z toho plyne, že 

k některým darům zůstavitel nemusí vůbec přihlížet. Také může dát příkaz k započtení, jenž se 

bude týkat všech dědiců, ale je rovněž možné, aby se příkaz týkal pouze některých dědiců. 

V závěti tak může příkaz znít na započtení určitého daru některému dědici, a i přestože zůstavitel 

za života daroval i jinému dědici, se k tomuto darování ve prospěch jiného dědice přihlížet 

nebude.  

Příkaz k započtení však k možnému faktickému plnění vyžaduje vedle daného příkazu 

i skutečnost, že k darování, k jehož započtení má dojít, skutečně došlo. Pokud by i přes tvrzení 

zůstavitele k darování nedošlo, neexistoval by dar, který má být započten, nebyl by 

v předmětném případě dán důvod k započtení. Je tedy zřejmé, že k započtení může dojít pouze 

tam, kde k darování opravdu došlo. Příkaz dává zůstaviteli možnost nařídit i takové započtení, 

jež by nebylo v zájmu neopomenutelného dědice, ten by tak mohl být naopak znevýhodněn ve 

srovnání s jinými dědici.  

Při dědění ze závěti se provede započtení i bez výslovného příkazu zůstavitele, pokud by 

byl obdarovaný dědic neodůvodněně zvýhodněn proti neopomenutelnému dědici. Na rozdíl od 

výše uvedeného je v daném případě možné započtení provést pouze v zájmu (ve prospěch) 

neopomenutelných dědiců, tzn. že pouze ti jsou takovým započtením chráněni. 
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Neodůvodněné zvýhodnění obdarovaného dědice proti neopomenutelným dědicům nelze, 

jako další důvod k započtení při dědění ze závěti, posuzovat rozdílně ve vztahu k jednotlivým 

neopomenutelným dědicům. Byl-li obdarovaný dědic nedůvodně zvýhodněn, je třeba započtení 

provést ve vztahu ke všem neopomenutelným dědicům, je tedy vyloučeno provést takové 

započtení jen ve vztahu k některým z nich.135 

V souvislosti s výše uvedeným je potřeba se zaměřit, mimo již zmíněného 

neopomenutelného dědice, také na podmínku, jež je na zvýhodnění kladena a která musí být 

splněna, aby k započtení vůbec mohlo dojít. Pojem neodůvodněně lze chápat jednak z hlediska 

důvodu, pro který by ta která osoba (dědic) měla být vůči jinému dědici (neopomenutelnému) 

zvýhodněna. Neodůvodněnost však lze vztahovat i k samotné výši, množství neboli rozsahu, 

v jakém se někomu, ovšemže jinému než neopomenutelnému dědici, zvýhodnění dostalo.136 

Neopomenutelný dědic by tedy, ve vztahu k dané osobě (dědici), byl znevýhodněn.  

 

6.3 Omezení testamentární svobody (neopomenutelný dědic) 

 

Obsahové stránky závěti se již od římského práva týkalo jisté omezení testamentární 

svobody zůstavitele. Tato svoboda byla omezena ve prospěch jistých osob, členů rodiny, agnátů, 

případně i kognátů. Obecně bylo možné tyto osoby nazvat neopominutelnými dědici, a to co jim 

mělo z dědictví připadnout jako povinný podíl. Neopominutelní dědici měli být jednak v závěti 

formálně vzpomenuti (buď jako dědicové nebo vydědění) a z hlediska materiálního práva jim 

měl být přiznán nárok na povinný podíl z dědictví. Neopomenutelnými dědici v té době byli 

příbuzní zůstavitele patřící do první dědické skupiny a osoby jim na roveň postavené, a také 

ascendenti zůstavitele. Neopominutelný dědic neměl právo na povinný podíl, pokud se ho vzdal 

nebo byl zůstavitelem ze zákonných důvodů vyděděn. Povinný podíl descendentů tvořil polovinu 

jejich podílu, jenž by jim připadl ze zákona. U ascendentů to byla jedna třetina.  

Platná právní úprava (jak bylo již výše v práci uvedeno) také omezuje testamentární 

svobodu zůstavitele ve vztahu k jistým jemu blízkým osobám, tj. neopomenutelným dědicům, 

a majetku nebo podílům z něj, které tímto osobám obecně bez ohledu na závěť zůstavitele musí 

připadnout (pokud ovšem nejsou dědicky nezpůsobilé nebo platně vyděděny). Těmto osobám je 

                                                           
135 Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 11 Co 448/86, ze dne 26. listopadu 1986 
136 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 4159/2007, ze dne 26. února 2009, dostupný na 
www.nsoud.cz  
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platnou právní úpravou137 poskytována ochrana, která spočívá v tom, že se jim zaručuje právo 

podílet se na dědictví ve stanoveném rozsahu. Do povinného podílu se započítává všechen 

majetek, který neopomenutelný dědic z dědictví nabývá, přičemž není rozhodující, z jakého 

dědického titulu. Dědickým podílem ze zákona ve smyslu ustanovení § 479 občanského 

zákoníku je podíl vypočtený z celého dědictví a nikoli jen z té části dědictví, která se 

v konkrétním případě dědí ze závěti, tedy z té části dědictví, o které zůstavitel pořídil závěť.138 

Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, 

a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. 

Ve srovnání s výše uvedeným se, podle platné právní úpravy, považují za neopomenutelné 

dědice pouze děti, případně další potomci. Pokud závěť tomu odporuje (stanovení velikosti 

podílů), je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. V tomto případě se 

jedná o relativní neplatnost,139 tzn. že závěť (právní úkon) se považuje za platný, pokud se ten, 

kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. Příležitost opomenutého 

dědice dovolat se neplatnosti vyvstává v rámci řízení o dědictví. Nedovolá-li se neplatnosti, 

považuje se závěť za platnou. Při posuzování, zda jde o zletilého či nezletilého potomka, je 

rozhodující stav v době smrti zůstavitele. Jestliže byl potomek v době pořízení závěti nezletilý, 

ale v době smrti zůstavitele již byl zletilý, je závěť neplatná jenom v ustanovení (části), podle níž 

se dědici nedostává tolik, kolik náleží zletilému potomkovi.  

Z výše uvedeného vyplývá, že neopomenutelným dědicem může být pouze potomek 

zůstavitele, tj. ten, který by byl jako dědic ze zákona na řadě, tedy půjde o dědění v první 

dědické skupině. V konkrétním případě to znamená, že pokud byl ze zákona povolán jako dědic 

syn (potomek zůstavitele), je neopomenutelným dědicem pouze on, toto právo se již nepřenáší na 

jeho děti, tj. vnuky zůstavitele.  

Za neopomenutelného dědice se, jak je již zcela zřejmé, nepovažuje manžel zůstavitele 

i přesto, že i on patří do první dědické skupiny. Odůvodnit to lze jednak tím, že manžel nemůže 

v této skupině dědit samostatně, a tím, že po smrti jednoho z manželů dochází nejdříve 

k vypořádání společného jmění manželů, tzn. že pozůstalý manžel je již majetkově zabezpečen 

svým podílem na společném jmění manželů.  

                                                           
137 Viz § 479 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
138 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 4 Cz 43/88, ze dne 30. června 1988, Sbírka soudních 
rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 1303/2000, ze dne 
13. března 2001, dostupné na www.nsoud.cz  
139 Viz § 40a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Jak jsem již uvedla, platná právní úprava stanovuje, že jistým osobám musí připadnout 

zákonem stanovený (povinný) podíl z pozůstalosti. Tyto osoby však platná právní úprava již 

žádným, zcela obecným, pojmem nepojmenovává. Označení těchto osob, neopominutelní dědici, 

tak byl zaveden v důsledku odborné praxe, podpořené odbornou literaturou, komentáři 

a nezbytným výkladem příslušné právní úpravy.  

Na rozdíl od platné právní úpravy nový občanský zákoník již poskytuje obecnou definici 

(i když trochu pozměněného pojmu) nepominutelných dědiců a povinného dílu, jenž jim 

z pozůstalosti náleží (viz níže).  

 

6.4 Forma závěti 

 

Řádná forma závěti, jež byla přípustná všem právním subjektům, a mimořádná forma 

závěti, jež byla přizpůsobena pouze jistým subjektům nebo pak subjektům v jistých 

mimořádných situacích. Takto mimo jiné rozlišovalo a určovalo formy závěti římské právo, jímž 

se v pozdější době inspiroval, jak bude dále uvedeno, obecný zákoník občanský. Římské právo 

mimo již výše uvedených forem rozlišoval také závěti podle civilního a prétorského práva.  

Nejstarší formou, v některé literatuře označovanou jako pradávnou,140 řádného civilního 

testamentu bylo ustanovení dědice před lidovým neboli kuriátním shromážděním. Takto 

pořízený testament se označoval jako testamentum calatis comitiis. Vzhledem ke způsobu 

pořizování dané závěti je zřejmé, že měla veřejnoprávní povahu.  

Další forma testamentu, označována jako testamentum per aes et libram, se zakládala na 

symbolickém prodeji majetku zůstavitele, který také sám zůstavitel provedl. Osoba, která takový 

majetek koupila, byla ze strany zůstavitele zatížena příkazem takto nabytý majetek odevzdat 

zůstavitelem určeným osobám. Dalo by se říct, že kupec majetku zůstavitele byl po smrti 

zůstavitele vykonavatelem jeho vůle (neboli jakéhosi posledního pořízení). Již dané pořízení 

bylo možné vykonat ve dvou formách, tj. ústně před svědky nebo písemně rovněž před svědky 

a osobou kupující majetek.  

V pozdější době docházelo k uplatnění tzv. prétorské141 závěti,142 přičemž jejím základem 

bylo opatření listiny (pořizovala se tedy písemně) sedmi pečetěmi. Na základě takové závěti 

dědicům prétor udělil držbu dědictví. 

                                                           
140 Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M., Základy rímskeho práva, Bratislava: Manz, 1997, s. 145 
141 prétor (praetor) - římský úředník známý již z období republiky (od r. 510 do r. 27 před Kr.) 
142 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 425 
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V poklasické době tak vzhledem k dosavadnímu vývoji bylo možné závěť pořizovat 

v ústní, písemné, soukromé i veřejné formě. Pro nás z forem závětí, jež se objevily v dané době, 

mají (jelikož se do současnosti zachovala nejenom terminologie) význam zejména testamentum 

holographum (holografní závěť), tedy testament sepsaný vlastní rukou zůstavitele, a testamentum 

allographum (alografní závěť), závěť sepsaná jinou osobou než zůstavitelem (např. ji mohl 

někomu nadiktovat).  

Rozšířily se také testamenty soudní nebo testamenty dané soudu do úschovy. Tyto formy 

závětí bylo možné nalézt ještě v obecném zákoníku občanském, samozřejmě s modifikacemi 

odpovídajícími historickému vývoji.  

Římské právo znalo i mimořádné testamenty, přičemž jejich mimořádnost spočívala 

v náležitostech kladených na jejich formu. Mohlo se jednat např. o testament slepců, osob 

negramotných, neschopných podpisu apod. V uvedeném je zřetelně vidět podobnost, pokud ne 

úplnou shodu s platnou právní úpravou. Ovšemže ve srovnání s platnou právní úpravou bylo 

potřeba mnohem více svědků, až osm. Mimořádné testamenty, jak bylo výše uvedeno, se mohly 

týkat jistých mimořádných subjektů, zůstavitelů nebo také zvláštních (mimořádných) situací, 

jako např. testamentu pořízeného v době nemoci nebo války. Na formu těchto testamentů se 

nekladly tak přísné požadavky jako na řádné testamenty, na platnost závěti postačovalo méně 

svědků (např. pět).  

Na výše uvedeném lze jasně vidět, že formy závětí se, a to nejenom v době římského 

práva, v průběhu společenského vývoje, zejména potřeb společnosti, měnily.  

Vývoj, pro nás relevantních, forem závětí pokračoval i v době platnosti obecného zákoníku 

občanského. Podle něj muselo být poslední pořízení (závěť, dovětek) pořízeno pouze v jistých 

jemu předepsaných formách. Nebylo-li tomu tak, bylo poslední pořízení neplatné. Základní 

formy posledního pořízení byly řádné a mimořádné. Řádné poté mohly být soukromé (písemně 

nebo ústně) a veřejné, tj. před soudem nebo notářem (také písemně a ústně).143 

Nejjednodušším soukromým posledním pořízením písemným je poslední pořízení sepsané 

vlastní rukou a na konci zůstavitelem (tedy také vlastní rukou) podepsáno, nazývané také jako 

holografní. K dané formě posledního pořízení ve svém díle Pavel Kristián z Koldína uvedl, že 

„kdo umí a pro nedostatek zdraví může, chce-li sobě sám vedle své libosti kšaft sepsati, to 

buď“.144 

                                                           
143 Svoboda, E., Dědické právo, Praha: Československý kompas, 1946, s. 29 
144 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), s. 130 
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Takové pořízení, jak z uvedeného plyne, muselo být zůstavitelem sepsáno celé. 

Nepřipouštěla se možnost, že by část pořízení byla sepsána vlastní rukou zůstavitele a část 

např. strojem. Pokud by takovým způsobem přece jen poslední pořízení bylo sepsáno, bylo by 

považováno za neplatné jako celek. Obecný zákoník občanský nekladl zvláštní důraz na 

materiál, na němž bylo poslední pořízení sepsáno, v podstatě ani na jeho vnější úpravu a jazyk 

(zde se má na mysli řeč a písmo), v jakém bylo poslední pořízení sepsáno. Nezbytně nutné 

rovněž nebylo opatřit poslední pořízení pečetí zůstavitele a ve srovnání s platnou právní úpravou 

údajem o místě a době (datum) pořízení posledního pořízení, přesto však zákon doporučoval 

(nebyla zde podmínka neplatnosti), aby poslední pořízení tato data, pro případ budoucích sporů 

o platnost a zejména obsah posledního pořízení, obsahovala. 

Co však na rozdíl od výše uvedeného zákon pod podmínkou neplatnosti vyžadoval, byl 

podpis zůstavitele na konci posledního pořízení. Postačoval podpis křestním jménem,145 uvedení 

příjmení se vyžadovalo pouze v případě, že by na základě jména nebylo možné vůbec nebo 

dostatečně identifikovat zůstavitele.146 

Druhou formou soukromého písemného posledního pořízení podle obecného zákoníku 

občanského je pořízení sepsané cizí rukou, vlastnoručně zůstavitelem před svědky (třemi) 

podepsané, nazývané také jako alografní.147 Z uvedeného vyplývá, že zákon již nepovažoval za 

dostatečné vlastnoruční podepsání zůstavitelem a vyžadoval tak navíc svědectví. Zůstavitel tedy 

musel před třemi svědky, z nichž museli být současně přítomni alespoň dva, prohlásit, že listina 

obsahuje jeho poslední vůli. Poté také svědkové museli poslední pořízení podepsat. Obsah 

posledního pořízení však svědkové již znát nemuseli. Nutno je k osobě svědka uvést, že jím 

nemohla být zejména osoba mladší 18 let, nepříčetná, omezená nebo zcela zbavena způsobilosti 

k právním úkonům (svéprávnosti), dále osoba, jež byla závětí povolána jako dědic nebo 

odkazovník.  

Již obecný zákoník občanský připouštěl pořízení závěti osobou, jež nemohla (nebo 

nevěděla) psát nebo číst, popřípadě obojí. V takovém případě byla forma závěti oproti 

                                                           
145 Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, sp. zn. Rv II 161/26, ze dne 3. listopadu 1926, Sbírka 
rozhodnutí NS 1919-1948 
146 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 22 
147 K tomu viz popis alografního posledního pořízení podle Pavla Kristiána z Koldína „A též rozuměti se má i o tom 
kšaftu, kterýžby byl od jiného sepsaný, však jestli žeby se kšaftující sám svau vlastní rukau v něm podepsal, 
a k tomu, že ta vůle poslední jest, se přiznal, a ruka vlastní by v podepsání téhož kšaftu provedena byla: tehdy též za 
kšaft pořádný při právě přijata bude.“ Christiani, P. a Koldín, Codex Juris, Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky 
Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, 
Praha, 1876), s. 137 
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předchozím doplněna nebo přizpůsobena. Např. podpis je v případě, že poslední pořízení 

pořizuje osoba, jež z jakéhokoli důvodu nemůže psát, nahrazen znamením ruky, které však musí 

být učiněno za současné přítomnosti tří svědků. Zákon opět pouze doporučoval, aby některý ze 

svědků ke znamení ruky doplnil jméno zůstavitele. Jednalo se o pouhé doporučení, kterým 

nebyla podmíněna platnost posledního pořízení.  

Při pořizování posledního pořízení osobou, jež nemohla číst, se vyžadoval mimo 

přítomnosti tří svědků také formální požadavek (aby i takové poslední pořízení bylo platné) – 

přečtení obsahu posledního pořízení jedním ze svědků před zůstavitelem a dalšími dvěma svědky 

(kteří však s obsahem posledního pořízení museli být seznámeni), přičemž po přečtení musel 

zůstavitel prohlásit, že se jedná o projev jeho vůle.  

Dosud uvedená poslední pořízení měla společné, že bez ohledu na osobu zůstavitele 

musela být pořízená v písemné formě a obecně za přítomnosti tří svědků.  

Zůstavitel, pokud nemohl nebo nechtěl projevit svoji poslední vůli (poslední pořízení) 

písemně, mohl ji projevit i ústně. „Pakliby kdo chtěl kšaft austní učiniti: tehdy před svědky 

dožádanými má vůli svau poslední oznámiti, a jim, aby ji před právem po smrti jeho vysvědčili, 

poručiti. Oni když pořádně vysvědčí, kšaft pořádný bude.“148 Výstižně, a přesto jednoduše 

popsal danou formu posledního pořízení i Pavel Kristián z Koldína. Potřeba je snad pouze 

zpřesnit počet a přítomnost svědků. Počet je totožný s jejich počtem jako při pořizování 

alografního posledního pořízení s tím, že zde musí být současně přítomní všichni svědkové. 

Zákon sice svědkům neukládal povinnost sepsat o posledním pořízení, projevené poslední vůli, 

jakýsi zápis (každý sám nebo společně), avšak vzhledem k jistotě zachování obsahu (nebo 

omylu) doporučoval takový zápis sepsat. Měl-li by takto sepsaný zápis náležitosti posledního 

pořízení písemného, bylo by možné s ním při projednání pozůstalosti tak i nakládat. Nebylo by 

takového zápisu, museli by svědkové před soudem ústní pořízení potvrdit (neboli vysvědčit). Až 

taková výpověď svědků učiněná před soudem by byla základem dědické posloupnosti.  

Obecný zákoník občanský připouštěl vykonání posledního pořízení nejenom soukromě 

(viz výše), ale také veřejně před soudem nebo notářem. Zůstavitel tedy mohl kýmkoli sepsaný 

zápis vlastnoručně podepsaný odevzdat soudu nebo dvěma notářům (popřípadě notáři a dvěma 

svědkům). Soud nebo notář zápis (písemnost) zapečetil, označil jménem zůstavitele a uložil do 

soudních spisů. O přijetí posledního pořízení v uvedené formě soud nebo notář vydal zůstaviteli 

                                                           
148 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris, Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., 
Codex Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), s. 132 
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potvrzení. Zůstavitel také mohl svoji poslední vůli vyjádřit ústně přímo před soudem nebo 

notářem. Soud i notář o takovém posledním pořízení sepsali protokol, který rovněž zapečetili 

a uložili. Ve formě soudního nebo notářského zápisu musely svoji poslední vůli vyjadřovat 

zejména osoby, jež nedosáhly 18. rok věku, omezené nebo zbavené způsobilosti k právním 

úkonům.  

Obdobně jak tomu bylo i v římském právu, i obecný zákoník občanský připouštěl, aby při 

posledních pořízeních sepisovaných za mimořádných okolností nebo situací (plavba na moři, 

nemoc, nebo válka) byly sníženy nároky na formální náležitosti posledního pořízení. Postačovali 

dva svědkové, přičemž za způsobilého svědka se považovala i osoba, která dovršila 14. rok 

(obecně se muselo jednat o zletilou osobu, tedy dovršení 18. roku). Podle mého je však také 

nutno doplnit, že platnost takto vykonaných posledních pořízení byla časově omezena, a jestliže 

zůstavitel přežil, platila tato poslední pořízení pouze 6 měsíců po skončení plavby nebo nemoci, 

a poté jej musel zůstavitel vykonat v řádné formě.  

Platná právní úprava na rozdíl od obecného zákoníku občanského nepřipouští poslední 

pořízení soudní (písemné nebo ústní), mimořádné poslední pořízení ani společné poslední 

pořízení neboli závěť více osob (manželů ani snoubenců). Společnou závěť mohli zřídit pouze 

manželé (platné manželství) nebo snoubenci (nabyla by platnosti až platným uzavřením 

manželství), přičemž se mohli stanovit dědici navzájem nebo za dědice mohli stanovit i jiné 

osoby. Podmínkou platnosti nebyl ani shodný obsah projevů jednotlivých manželů.149  

Obecný zákoník občanský na našem území platil až do 31. prosince 1950, tedy do 

uvedeného data také bylo možné vykonat poslední pořízení (tehdy se mělo na mysli závěť 

a dovětek) ve všech výše uvedených formách. Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. (účinný od 

1. ledna 1951) mluvil pouze o závěti, a již nikoli o dovětku jako posledním pořízení. Předmětný 

zákon připouštěl pořízení závěti ve formě vlastnoruční (holografní, vlastní rukou napsaný 

i podepsaný), alografní (napsaný v podstatě kýmkoli, ale zůstavitelem podepsaný) za účasti dvou 

a ve specifických případech tří svědků a ve formě zápisu pořízeného před soudem nebo notářem. 

Nutnou součástí závěti se, oproti úpravě obsažené v obecném zákoníku občanském, již 

považovalo uvedení dne, měsíce a roku, kdy závěť byla sepsána (pořízena). Daný požadavek 

neboli podmínka platnosti se zachovala až dosud. Již daný občanský zákoník nepřipouštěl 

možnost společné závěti ani jakékoli mimořádné (privilegované) závěti. Občanský zákoník 

                                                           
149 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 33 
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účinný od 1. dubna 1964 (č. 40/1964 Sb.) formy závěti zredukoval na závěť sepsanou vlastní 

rukou a formou notářského zápisu.  

Novela občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., s účinností od 1. ledna 1992, vnesla do 

úpravy formy závěti zásadní změnu spočívající v tom, že ke dvěma formám závěti, které znal 

občanský zákoník již před shora uvedenou novelizací, tj. závěť vlastnoruční (holografní) 

a notářský zápis, přibyla i třetí forma závěti. Třetí formou závěti byla tzv. závěť alografní, 

tj. sepsaná v jiné písemné formě a za obligatorní účasti svědků. Může se jednat o závěť sepsanou 

jinak než vlastní rukou, ale vlastní rukou podepsána a podepsána současně i dvěma svědky. Dále 

jde o závěť zůstavitele, který nemůže číst nebo psát, která musí být pořízená před třemi svědky. 

Jde také o závěť pořízenou osobou nevidomou, nebo neslyšící a hluchoslepou, která nemůže číst 

nebo psát. I při pořizování uvedených závětí musí být přítomni tří svědkové.  

Formální náležitosti závěti lze rozdělit na obecné, jež jsou společné všem formám závětí, 

a osobité, které zákon stanovuje pro jednotlivé formy závěti. Obecné formální náležitosti 

vyplývají především, jak již bylo dříve uvedeno, z obecných ustanovení občanského zákoníku 

o právních úkonech. Osobitá povaha závěti si vyžaduje i osobitou úpravu tohoto právního úkonu. 

Osobitá úprava částečně doplňuje a modifikuje obecnou úpravu. Osobitá povaha závěti (oproti 

právním úkonům) spočívá v tom, že její právní následky nastávají často až delší čas po jejím 

zřízení (teprve po smrti zůstavitele) a pořizovatel již nemůže být přítomen výkladu jeho poslední 

vůle (závěti). Zákon pro závěť stanovuje přísné formální požadavky, jejichž nedodržení 

způsobuje neplatnost závěti.  

Jednou ze základních modifikací obecné úpravy o právních úkonech při závěti je 

obligatorní náležitost, aby projev vůle zůstavitele byl učiněn výslovně (povaha závěti 

nepřipouští, aby byla učiněna opomenutím nebo jakýmkoli konkludentním činem). Dále závěť 

musí být vždy pořízena písemně. Společnou formální náležitostí všech forem závětí je 

požadavek, aby v každé závěti byl uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, nikoli pouze 

sepsána (jak tomu bylo podle občanského zákoníku z roku 1950). Podpisem pořizovatel 

potvrzuje správnost toho, co je v závěti uvedeno. Neobsahuje-li závěť tyto údaje, je neplatná. 

Způsob, jakým budou tyto údaje v závěti uvedeny, však předepsán není. Zcela postačující zřejmě 

bude uvedení konkrétního dne v měsíci, slovem nebo číslem, poté měsíce v roce a rok, také jde 

shodně vyjádřit slovem nebo číslem. Platná právní úprava, jak bylo mimo jiné výše uvedeno, 

nepřipouští společnou závěť více zůstavitelů. Bude-li taková závěť zřízena, bude absolutně 

neplatná.  
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Nový občanský zákoník, přestože se takřka absolutně vrací k právní úpravě obsažené 

v obecném zákoníku občanském, v mírnější formě v podstatě přebírá (viz dále) z platné právní 

úpravy, pod podmínkou neplatnosti, datování závěti. Nový občanský zákoník dále zachovává 

obecnou úpravu holografní i alografní závěti jako soukromé formy pořízení závěti. Zůstavitel 

podle nového občanského zákoníku bude také moci pořídit závěť formou veřejné listiny, přičemž 

se jí nebude, tak jak je tomu podle platné právní úpravy, rozumět pouze notářský zápis. Jaké 

další podoby bude moci mít veřejná listina, však nový občanský zákoník výslovně nestanovuje. 

Lze se tak domnívat, že vzhledem k celkové orientaci zákona (spíše k obecnému zákoníku 

občanskému než k doplnění a dopracování platné právní úpravy) bude se za veřejnou formu 

závěti, kromě notářského zápisu, považovat i sepsání závěti před soudem. Uvedené je však 

pouhá domněnka, jež nemá ve znění nového občanského zákoníku oporu.  

Římské právo a poté i obecný zákoník občanský také mluvily o mimořádných neboli 

privilegovaných formách závěti. Nový občanský zákoník umožňuje, aby při pořizování závěti 

v jistých situacích bylo upuštěno od zákonem stanovených obecných náležitostí, jež jsou na 

platnost závěti kladeny. Z uvedeného opět jasně plyne, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, se k výše uvedeným formám vrací. Zakládá se možnost osoby, jež se ocitne v patrném 

nebezpečí a bezprostředním ohrožení života, pořídit platnou závěť ústně před třemi současně 

přítomnými svědky. Dále by mělo být možné pořídit závěť před starostou obce, velitelem lodi, 

letadla nebo vojenské jednotky, vždy však za účasti dvou svědků. Zmírnění formalit se dále 

projevuje v nárocích kladených na svědky. Bylo by totiž přípustné, aby svědkem ve výše 

uvedených případech byla i osoba, která dosáhla teprve 15. roku věku, a osoba omezena ve 

způsobilosti k právním úkonům. Podle mého názoru lze vidět alespoň jakési pozitivum 

v ustanoveních zákona, která ošetřují úschovu, časovou omezenost takto pořízených závětí 

a poté nutnost jejich sepsání ve formě řádné. V souvislosti s výše vzpomínanou veřejnou listinou 

by bylo možné i zaznamenání poslední vůle zůstavitele např. v palubním, lodním deníku, 

zaznamenání poslední vůle starostou apod. považovat za závěť pořízenou právě veřejnou listinu.  

 

6.4.1 Holografní závěť podle platné právní úpravy (psaná vlastní rukou) 

 

Pro tuto formu závěti je příznačné, že musí být celá (tj. celý text) sepsána vlastní rukou 

pořizovatele a rovněž jím musí být vlastnoručně podepsaná. Vzhledem k uvedenému a možným 

budoucím sporům o pravost holografní závěti, kde jsou určujícími charakteristické znaky 
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rukopisu, není přípustné, aby byla zůstaviteli při pořizování závěti v dané formě poskytována 

jakákoli pomoc, která by mohla ovlivnit právě charakteristické znaky jeho rukopisu 

(např. vedení ruky). Pomoc jiné osoby při psaní holografní závěti tak bude způsobovat neplatnost 

závěti.150 

Za „vlastní ruku“, ve smyslu sepsání závěti vlastní rukou (vlastnoručně), lze podle mého 

názoru považovat jak levou, tak pravou ruku bez ohledu na to, kterou pořizovatel (zůstavitel) 

běžně píše (podepisuje se, činí i další úkony např. kreslení, nebo provádí domácí práce). 

Skutečnosti v závorce jsem uvedla záměrně, jelikož vzhledem k různým tělesným postižením151 

jsou osoby (potenciální pořizovatelé závěti) schopny (nejenom) psát, v přeneseném smyslu „jako 

vlastní rukou“, např. ústy, nohou apod. Pokud by tomu tak nebylo, mohly by takové osoby 

pořídit závěť pouze ve formě notářského zápisu.  

Nečitelnost závěti, nebo některé její části, způsobuje neplatnost závěti pro její 

nesrozumitelnost.152 Závěť tak může být neplatná v celém rozsahu (nečitelná celá závěť nebo 

část, kterou nelze oddělit od ostatního obsahu), nebo pokud lze její nečitelnou část oddělit od 

zbývajícího textu, který i bez ní bude možné považovat za závěť, pouze v této její části.  

Platná právní úprava nestanovuje, v jakém jazyce by měla být sepsána. Lze se tedy 

domnívat, že pořizovatel může závěť sepsat v jakémkoli (existujícím a známem) jazyce, který 

zná. Není tedy nezbytné, aby závěť byla sepsána v českém, popřípadě slovenském jazyce. Při 

této formě závěti153 není potřeba, aby jazyk, v němž je závěť sepsána, znaly i další osoby, 

tj. svědci, pisatel, předčitatel.  

Zákon rovněž nestanovuje materiál, na který lze závěť napsat, jakož ani psací potřeby nebo 

celkovou vnější úpravu závěti. Závěť tak lze např. sepsat na papír velikosti A4, plnicím perem 

a stylem dopisu. Závěť v případě potřeby může být napsána na více listech, přičemž každý z nich 

by měl být očíslován. Z důvodu zamezení jakýmkoli pochybnostem o počtu stránek závěti, jejich 

pravosti nebo následnosti bylo by vhodné, není to tedy zákonem stanoveno, opatřit každou 

stránku závěti datem dne, měsíce, roku a vlastnoručním podpisem zůstavitele. 

Z textu zákona je možné dovodit, že podpis je nezbytnou součástí a podstatnou náležitostí 

závěti. Umístění podpisu není nijak dosud platným zákonem upraveno. Lze se však domnívat, že 

                                                           
150 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 1744/2007, ze dne 3. dubna 2008, dostupný na 
www.nsoud.cz  
151 Fiala, J., Kindl, M., a kol., Občanský zákoník, Komentář, I. díl, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, 
s. 832 a současně viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 51/2008, ze dne 31. března 2009, 
dostupné na www.nsoud.cz  
152 Viz § 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
153 Viz § 476a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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by měl být umístěn tak, aby z něj bylo zřejmé, že se vztahuje k celému (předešlému) textu závěti 

(kryje jej).154 Vlastnoruční podpis text závěti, tedy vzhledem k výše uvedenému, uzavírá, a další 

text napsaný za podpisem se již nepovažuje za součást platné závěti a bude bez právních 

následků.  

Platná právní úprava také nestanovuje (neurčuje), jakým způsobem a v jakém rozsahu je 

potřeba, aby zůstavitel opatřil závěť (ve smyslu výše uvedeného obsah závěti) svým 

vlastnoručním podpisem tak, aby samotnou závěť bylo možné považovat ve smyslu § 476a 

občanského zákoníku za platnou. Není tedy stanoveno, že se musí jednat o podpis celým 

jménem, jakož je i zcela irelevantní, zda je podpis čitelný či nikoli.  

Podle obecného zákoníku občanského postačovalo, v případě závěti psané vlastní rukou, 

aby závěť byla podepsána pouze křestním jménem. Takovým podpisem však současně musela 

být vyloučena pochybnost o totožnosti zůstavitele.155 

Z judikatury k současné právní úpravě, dalo by se říct, v podstatě vyplývá totéž. Tedy 

pokud zůstavitel, jenž je v daném případě i pisatelem, podepíše závěť pouze příjmením, je 

splněna dikce zákona a závěť tak bude považována za platnou. Nezbytné je doplnit, že i v tomto 

případě nesmí být o totožnosti podpisu zůstavitele žádné pochybnosti.156 

Za podpis, tak ve smyslu platné právní úpravy, nelze považovat text, který neobsahuje 

označení zůstavitele ani jménem ani příjmením (obdobně tomu bylo i podle obecného zákoníku 

občanského). Podpisem závěti ve smyslu platné právní úpravy, jež je podpořena i rozsáhlou 

judikaturou, tak nebude text „tvá matka“, „tvoje manželka“ apod.157 Vlastnoruční podpis nelze 

nahradit ani mechanickým (parafa, razítko apod.), přičemž pravost podpisu pořizovatele na 

závěti se nemusí ověřovat.  

Výše uvedený závěr, týkající se podpisu holografní závěti, nemá v žádném případě vliv na 

obsah závěti, na stanovení dědiců. Dědice, tak jak již bylo výše uvedeno, bude možné určit 

i obecným označením jako např. dcera, syn, nebo synovci a neteře. Z těchto označení totiž lze 

jednoznačně určit, kdo jimi v době smrti zůstavitele byl.  

I přesto, že to zákon výslovně neustanovuje, je z této formy závěti zřejmé, že i datum (den, 

měsíc a rok), jež je podle dikce platné právní úpravy nezbytnou součástí závěti (pod podmínkou 

                                                           
154 K tomu viz článek: Karhanová, M., Podpis, jeho forma a umístění, aneb podpis jako podstatná náležitost 
právních úkonů (zejména závěti) ve světle judikatury, Právní rozhledy č. 20/2011, s. 719 - 723 
155 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, sp. zn. Rv II 161/26, ze dne 3. listopadu 1926 
156 Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, sp.zn. 4 Cz 82/82, ze dne 27. ledna 1983 
157 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 51/2008, ze dne 31. března 2009, dostupné na 
www.nsoud.cz  
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neplatnosti), kdy byla závěť podepsána, musí vlastnoručně napsat rovněž pořizovatel závěti.158 

Předmětnou problematikou, tzn. kým nebo jakým způsobem musí být uveden v závěti datum, se 

zabýval i Městský soud v Praze v rozsudku pod sp. zn. 24 Co 181/97, ze dne 30. června 1997. 

Umístění data není zákonem upraveno, bude proto pouze na pořizovateli, zda jej umístí v záhlaví 

závěti, na konci nebo přímo v textu závěti.  

 

6.4.2 Alografní závěť podle platné právní úpravy (jiná písemná forma) 

 

Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. upravoval159 formu závěti, jež nebyla napsána vlastní 

rukou pořizovatele. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. alografní závěť zrušil a přípustnou formou 

závěti byl pouze notářský zápis a závěť napsaná vlastní rukou. Novela občanského zákoníku 

č. 509/1991 Sb., s účinností od 1. ledna 1992, opětovně zavedla alografní závěť. Jejím 

připuštěním však byla zpřísněna forma závěti, tak aby nedocházelo k budoucím sporům. 

Nedostatek formy má potom za následek neplatnost závěti, stejně jako nedostatek základních 

náležitostí závěti, jako jsou určitost a srozumitelnost.160 Úprava alografní závěti je ve srovnání 

s úpravou obsaženou v občanském zákoníku 141/1950 Sb. podrobnější. Alografní závěť tak 

může být zřízena dvojím způsobem.  

Nový občanský zákoník v podstatě, jak již bylo výše uvedeno, přejímá dosavadní úpravu 

platného občanského zákoníku.  

 

6.4.2.1 Závěť učiněná jinak než vlastní rukou 

 

Podle platné právní úpravy může být závěť sepsána i jinak než vlastní rukou pořizovatele – 

např. na počítači nebo osobou odlišnou od pořizovatele. Sám text závěti tedy může být napsán 

                                                           
158 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 1190/2004, ze dne 27. dubna 2005, dostupný na 
www.nsoud.cz  
159 § 543  
Závěť, kterou nenapsal pořizovatel vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a přede dvěma svědky současně 
přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. 
§ 544 
(1) Pořizovatel, který nemůže část nebo psát, musí prohlásit svou poslední vůli před třemi svědky současně 
přítomnými do zápisu, který mu musí být přečten. Potom musí před nimi potvrdit, že listina obsahuje jeho pravou 
vůli. Pisatelem a předčitatelem mohou být i svědkové; pisatel však nesmí být zároveň předčitatelem. 
(2) V zápisu musí být uvedeno, že pořizovatel nemůže číst nebo psát, kdo zápis napsal a kdo zápis předčítal a jakým 
způsobem pořizovatel potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli. Zápis musí být svědky podepsán. 
160 Usnesení Ústavního soudu České republiky, sp. zn. II. ÚS 134/99, ze dne 22. září 1999, dostupné na 
www.concourt.cz  
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zůstavitelem na psacím stroji, prostřednictvím výpočetní techniky (tj. mechanicky), nebo jej na 

základě pokynů zůstavitele může vyhotovit i jiná osoba (vlastnoručně nebo mechanickým 

způsobem). Při této formě závěti nezáleží na tom, kdo text závěti fakticky sepsal.161 U pisatele, 

jímž může být kdokoli, kdo umí psát, se nevyžaduje plná způsobilost k právním úkonům. 

K tomu je nutno doplnit, že v uvedeném případě, tj. sepsání závěti jinou osobou, se nejedná 

o pisatele ve smyslu platné právní úpravy162, ale pouze o mechanické sepsání textu. Z toho 

vyplývá, že osobou, jež sepíše poslední vůli zůstavitele, může být i závětí163 nebo zákonem 

povolaný dědic a osoby jim blízké. Uvedené ustanovení se bude vztahovat na závěť, kterou 

pořizuje osoba, která nemůže číst nebo psát. Tato forma závěti již tedy není jedinečným 

písemným projevem zůstavitele (jak tomu bylo u holografní závěti). 

Takto sepsaná závěť musí, jako i předchozí forma, pod podmínkou neplatnosti obsahovat 

den, měsíc a rok, kdy byla závěť podepsána. Podstatné tak je, aby závěť datum jako takové 

vůbec obsahovala, avšak již není relevantní (nemá vliv na platnost závěti) jeho umístění.  

Vzhledem k tomu, že závěť může obsahovat pouze jedno datum, kdy došlo k podpisu 

závěti, lze dovozovat, že zůstavitel a svědkové mohou závěť podepsat současně nebo i zvlášť, 

ale ve stejný den. Pokud by se data podpisu zůstavitele a svědků lišila, byla by závěť podle mého 

názoru neplatná. Vzhledem k různým datům, a teda potenciální možnosti dispozice se závětí, by 

bylo možné pochybovat např. o pravosti závěti, jejím obsahu apod.  

Další nezbytnou podmínkou této formy závěti je skutečnost, že vždy musí být zůstavitelem 

vlastnoručně podepsána, a navíc před dvěma současně přítomnými svědky musí pořizovatel 

(zůstavitel) výslovně projevit, že listina obsahuje jeho poslední vůli.164 Znamená to podle 

rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 24. listopadu 2010,165 že konkludentní 

projevení vůle, které připouští obecná úprava právních úkonů,166 v daném případě není možné.  

Opačný názor však zastává Krajský soud v Brně v rozsudku, sp. zn. 18 Co 397/98, ze dne 

6. srpna 1999, jakož i Nejvyššího soudu České republiky v rozsudku, sp. zn. 21 Cdo 2985/99, ze 

                                                           
161 Srov. rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti, sp. zn. 4 Co 813/55, ze dne 1. listopadu 1955 
162 Viz § 476f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
163 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 2 Cdon 1883/96, ze dne 27. května 1997, dostupný na 
www.nsoud.cz.  
164 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. z. 18 Co 7/95, ze dne 22. února 1995, Soudní rozhledy 5/1996, 
s. 122 
165 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 1178/2009, ze dne 24. listopadu 2010, dostupný na 
www.nsoud.cz  
166 Viz § 35 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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dne 9. května 2000.167 Z uvedených rozsudků vyplývá, že jelikož zákon nestanovuje, v jaké 

formě má být předmětný projev zůstavitele (závěť obsahuje jeho poslední vůli) učiněn, bude jej 

možné učinit ústně, písemně ale i jiným způsobem, jenž nevzbuzuje pochybnosti, že listina 

skutečně obsahuje poslední vůli zůstavitele, a rovněž, že s jejím obsahem souhlasí. K uvedenému 

se rovněž vyjádřil i Městský soud v Praze v usnesení, sp. zn. 24 Co 297/2002, ze dne 

30. prosince 2002 (Ad Notam 2/2003 s. 41). Z daného usnesení vyplývá, že přestože text závěti 

neobsahuje prohlášení pořizovatele, že listina obsahuje jeho poslední vůli (je samozřejmé před 

dvěma současně přítomnými svědky), není to důvod neplatnosti závěti. Rozhodující je, zda tak 

fakticky učinil (jak bylo výše uvedeno i jiným způsobem, např. mlčky) a nikoli, zda to bylo 

výslovně v listině (závěti) uvedeno.  

Z daných rozsudků nebo usnesení je buď zjevný vývoj soudní praxe, nebo stálá 

nejednotnost názorů na danou problematiku (což má zcela jistě dopad na právní jistotu 

zůstavitele i dědiců). Zastávám názor za účelem zabezpečení věrohodnosti a prokazatelnosti, že 

se skutečně jednalo o projev vůle zůstavitele a ve snaze předejít možným budoucím dědickým 

sporům je namístě se přiklonit k tvrzení, že předmětný projev zůstavitel nemůže učinit jinak než 

výslovně a podle mě navíc pod podmínkou neplatnosti takto pořízené závěti. Shoda vůle 

zůstavitele s písemným vyhotovením závěti tak bude zabezpečena již výše uvedeným způsobem, 

vlastnoručním podpisem a výslovným projevem před svědky.  

Svědci se na závěť musí podepsat. Tato forma závěti nevyžaduje, aby svědci byli přítomni 

jejímu samotnému sepsání. Závěť lze sepsat kdykoli dříve, v nepřítomnosti svědků, zůstavitelem 

nebo jinou osobou (výše nazvanou „pisatel“, zákon však v souvislosti s danou formou závěti 

tento pojem nepoužívá). Svědci však musí být současně přítomní projevu zůstavitele, že listina 

obsahuje jeho poslední vůli. Pokud by tomuto projevu byl přítomen nejprve jeden svědek a poté 

již však v jeho nepřítomnosti až druhý svědek, byla by závěť opět neplatná. Platná právní úprava 

na rozdíl od výše uvedeného nestanovuje, zda svědci musí být s obsahem závěti seznámeni. Lze 

se tedy, alespoň podle mě domnívat, že svědci obsah závěti vůbec znát nemusí. Svědci závěti 

však musí být předem vyrozuměni168 o tom, za jakým účelem vůbec budou předmětnému úkonu 

přítomni. Nejedná se tak v žádném případě o náhodné svědky.  

                                                           
167 Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 18 Co 397/98, ze dne 6. srpna 1999, Ad Notam 2/2000, s. 43, 
a rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2985/99, ze dne 9. května 2000, Soudní judikatura 
9/2000, str. 321, nebo www.nsoud.cz  
168 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 2 Cdon 988/96, ze dne 28. dubna 1997, dostupný na 
www.nsoud.cz  
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Platná právní úprava nestanovuje, v jakém jazyce by měla být sepsána. Lze se tedy 

domnívat, že pořizovatel může závěť sepsat v jakémkoli (existujícím a známem) jazyce. Je však 

nezbytné, aby jazyk, ve kterém se závěť sepisuje, znal nejen pořizovatel, ale také i oba svědci. 

O této skutečnosti však lze vzhledem k tomu, že svědci nemusejí znát obsah závěti a zůstavitel 

může číst i psát a závěť vlastnoručně podepíše, polemizovat.  

Svědky závěti v této formě zcela jistě nemůžou být osoby, jež nejsou způsobilé k právním 

úkonům, neslyšící, nevidomé, němé, závětí a zákonem povolaní dědici. Jak bylo výše uvedeno, 

o způsobilosti osob jako svědků, jež neznají jazyk, lze pochybovat. Způsobilým svědkem závěti, 

kterou se za dědice povolává fyzická osoba, nemůže být dále osoba povolána za dědice ani jemu 

blízké osoby.169 U těchto osob totiž podle mého názoru nelze, s ohledem na jejich vztah 

k zůstavitelovu majetku nebo k těm, kterým daný majetek jako zůstavitelovým dědicům má 

připadnout, předpokládat, že by své svědectví o zůstavitelově poslední vůli poskytly vždy 

pravdivě, nebo že by jejich svědectví muselo být vždy a každým pokládáno za věrohodné.  

V souvislosti s uvedeným je však nutno, alespoň podle mě, doplnit, že i kdyby při 

pořizování závěti jako svědek působila osoba blízká pouze některého z více závětních dědiců, 

byla by závěť neplatná pouze v té části, kde bylo závětí pořízeno ve prospěch daného závětního 

dědice. Lze se tak důvodně domnívat, že část závěti, jež by se týkala pořízení ve prospěch jiných 

dědiců, by byla platná.170 

Platná právní úprava i nový občanský zákoník mimo jiné připouští povolat závětí, 

holografní i alografní, jako dědice i právnickou osobu. Při holografní závěti, jelikož je sepsána 

a podepsána vlastní rukou zůstavitele (pořizovatele), přítomnost svědků se pod podmínkou 

neplatnosti při této formě závěti nevyžaduje, v podstatě není podle mého názoru potřeba řešit ve 

vztahu k právnické osobě takřka žádnou specifickou otázku.  

Pokud by však zůstavitel ustanovil ve formě alografní závěti (§ 476b zákona 

č. 40/1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), tj. napsané jinak než vlastní rukou, 

za svého dědice právnickou osobu, bylo by nutné vzhledem k tomu, že platná právní úprava 

výslovně neuvádí, kdo je v takovém případě nezpůsobilým svědkem závěti, řešit danou situaci 

analogicky,171 tedy obdobně, jak tomu je co do způsobilých svědků při alografní závěti fyzických 

osob. Tuto myšlenku lze jednoduše odůvodnit tím, že mezi právnickou osobou a fyzickými 

                                                           
169 Osoba blízká je definována v § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
170 Srov. usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 328/99, ze dne 30. listopadu 1999, Ad Notam 6/2000, 
s. 136 
171 Viz § 853 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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osobami se utváří vztahy (nejenom právní) a újmu, jež by utrpěla právnická osoba, by mohly 

některé fyzické osoby důvodně pociťovat jako vlastní. I právnická osoba může utvářet svoji vůli 

a projevovat ji, avšak vždy jen prostřednictvím fyzických osob. Na základě uvedeného lze 

předpokládat, že fyzické osoby, jež vytváří tuto vůli a projevují ji navenek, mohou mít vazby 

a vztah k této právnické osobě.  

Nezpůsobilými svědky závěti, kterou se za dědice povolává právnická osoba, jsou tak 

fyzické osoby, jež jsou společníky, členy nebo zaměstnanci této právnické osoby, nebo osoby, 

které k dané právnické osobě mají jiný obdobný vztah, jestliže by důvodně pociťovaly újmu, 

kterou by utrpěla právnická osoba povolána za dědice, jako újmu vlastní.172 Obecně by se tedy 

dalo říct, že jsou to osoby, které činí za právnickou osobu právní úkony. Je tomu tak, protože 

jednání těchto osob může být ovlivněno jejich vztahem k ní, a dokonce i jejich zájmem na 

poměrech této právnické osoby. Z těchto důvodů by nebylo možné považovat jejich svědectví za 

pravdivé nebo věrohodné.  

V této formě dále nemůže pořídit závěť, jak vyplývá z platné právní úpravy, osoba, která 

nemůže číst nebo psát, a osoba nezletilá.  

Nový občanský zákoník přejímá úpravu dané formy závěti z platné právní úpravy.  

 

6.4.2.2 Závěť učiněná osobou, která nemůže číst nebo psát 

 

Tato forma závěti představuje jakýsi druhý způsob pořízení alografní závěti. V období od 

roku 1964 do roku 1991 tato forma nebyla přípustná. Opět ji bylo možné zřizovat, jak bylo 

výše uvedeno, až od účinnosti zákona č. 509/1991 Sb., tj. od 1. ledna 1992. Do té doby však 

osoby, jež nemohly číst nebo psát, mohly sepisovat (pořizovat) závěť pouze ve formě notářského 

(neboli úředního) zápisu.  

Předmětným způsobem může závěť platně pořídit obecně pouze takový zůstavitel, jemuž 

zdravotní nebo jiná překážka objektivně znemožňuje číst nebo psát.173 

Závěť pořizovatele, který nemůže číst nebo psát174, závěť nevidomé osoby175 a závěť 

neslyšící a hluchoslepé osoby, která nemůže číst nebo psát176, představují alografní závěti, které 

                                                           
172 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 530/2001, ze dne 7. března 2002, dostupný na 
www.nsoud.cz  
173 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006, ze dne 24. října 2006, dostupný na 
www.nsoud.cz  
174 Viz § 476c zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
175 Viz § 476d odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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se vyznačují tím, že je pořizovatel nemůže vlastnoručně napsat ani vlastnoručně podepsat. Pro 

tyto případy platná právní úprava stanovuje vyšší, nebo jinak řečeno, zpřísněné formální 

požadavky.  

Těmito zpřísněnými požadavky je současná přítomnost tří svědků, pisatele a předčitatele. 

Svědci, včetně pisatele a předčitatele, musí být přítomni projevu zůstavitele jako takovému, 

tzn. při prohlášení poslední vůle zůstavitele, při sepsání listiny, jejím přečtení a při prohlášení 

pořizovatele, že listina obsahuje jeho poslední vůli, a při podpisu svědků.177 V tomto případě, na 

rozdíl od předchozího, se svědci musí nutně seznámit s obsahem závěti. Závěť tedy musí být 

podepsána všemi svědky a musí obsahovat den, měsíc a rok, kdy byla podepsána třemi současně 

přítomnými svědky. To znamená, že svědci podepisují současně za jejich přítomnosti projevu 

vůle zůstavitele sepsání a přečtení listiny a prohlášení zůstavitele. Připojí-li některý ze svědků 

svůj podpis až dodatečně, má to za následek neplatnost závěti.  

Z formálního hlediska zpřísněný požadavek ohledně listiny, v níž je poslední vůle 

zůstavitele zachycena (závěť), spočívá v tom, že v této listině musí být uvedeno, že zůstavitel 

nemůže číst nebo psát, kdo listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel 

potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli.  

Podstatnou náležitostí závěti, o níž se však platná právní úprava nezmiňuje, je z mého 

pohledu, jenž je podpořen i rozsudkem Krajského soudu v Brně, sp. zn. 18 Co 64/2002, ze dne 

25. dubna 2003, také označení pořizovatele. Tato myšlenka se odvíjí od již známé skutečnosti, že 

závěť je písemným právním úkonem. Z takto učiněného právního úkonu musí být zjistitelné, kdo 

jej učinil. V našem případě tak označení zůstavitele nemohou nahradit ani svědectví osob 

přítomných u pořizování závěti, povolaných jako svědků daného úkonu.  

Jak bylo i výše uvedeno, je zcela jasné, že dalšími osobami, které se vedle svědků podílejí 

na pořízení závěti, jsou pisatel a předčitatel. Pisatelem, tj. osobou, která projev poslední vůle 

sepíše, a předčitatelem, tedy osobou, která sepsanou vůli zůstavitele přečte, může být i svědek. 

Nikdy však nemůže být pisatel současně předčitatelem.  

Je nutno doplnit, že přítomnost pisatele nebo předčitatele bude závislá od postižení 

(hendikepu) zůstavitele. Pisatel a předčitatel zcela zřejmě mají nahradit pořizovatele při činnosti, 

kterou není schopen učinit sám (psaní nebo čtení). Také proto zde vyvstává otázka, zda 

v případě, kdy závěť pořizuje osoba, jež může psát, je potřeba přítomnosti pisatele, nebo je jeho 

                                                                                                                                                                                           
176 Viz § 476d odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
177 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 164/2004, ze dne 4. května 2004, dostupný na 
www.nsoud.cz 
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přítomnost odůvodněna pouze v případě, kdy pořizovatel sám nemůže psát (tj. sám sepsat svoji 

poslední vůli). Obdobná otázka se naskýtá i u přítomnosti osoby předčitatele, pokud závěť 

pořizuje osoba, jež může sama číst. Pisatel ani předčitatel, na rozdíl od svědků, listinu 

nepodepisují, pokud by ji však podepsali, nemělo by to vliv na platnost listiny, jednalo by se 

pouze o nadbytečné podpisy.  

Ze samotné platné právní úpravy vyplývá, že při sepisování této formy závěti (osob, jež 

nemůžou číst nebo psát) se jedná o pisatele v pravém slova smyslu, nikoli jak tomu bylo u závěti 

sice nesepsané vlastní rukou zůstavitele, avšak vlastnoručně podepsané. V daném případě, 

vzhledem k možným postižením zůstavitele, bude muset být pisatel způsobilý k právním 

úkonům.  

Úkolem pisatele je zachytit ústně projevenou vůli zůstavitele v písemné formě, listině, jež 

bude splňovat jak obecné náležitosti právního úkonu, tak specifické, jež jsou kladeny na danou 

formu závěti. Pisatelem tak zcela logicky nemůže být osoba nezpůsobilá k právním úkonům, 

nevidomá, neslyšící, němá, nebo osoba, jež neovládá jazyk, ve kterém zůstavitel projev vůle činí. 

Jazyk proto musí ovládat jak pisatel a předčitatel, tak i všichni svědkové. Pokud by tomu tak 

nebylo, bylo by možné pochybovat o skutečnosti, zda se projev vůle zůstavitele shoduje s jejím 

záznamem. Na pisatele tak vzhledem k uvedenému lze aplikovat ustanovení platné právní úpravy 

týkající se svědků obecně (samostatný výklad viz níže). K dotvoření úplného obrazu o funkci 

a osobě pisatele je potřeba dodat, že pisatelem v žádném případě nemůže být zákonný a závětní 

dědic a rovněž ani jim blízké osoby.  

Touto poměrně podrobnou a přísnou úpravou formálních náležitostí je možné zabránit 

pozdějším sporům ohledně skutečného obsahu poslední vůle pořizovatele.  

Jelikož jediným úkolem pisatele je zaznamenat vůli zůstavitele, je plně v jeho dispozici, 

jak, jakým způsobem tak učiní. Zda projev zůstavitele zaznamená vlastní rukou nebo za pomoci 

technických prostředků.  

Další osobou, jejíž přítomnost se obecně při pořizování závětí danou formou vyžaduje, je 

předčitatel. Úkolem předčitatele je přečíst, tzn. učinit to, co není schopen z objektivních důvodů 

učinit sám zůstavitel, poslední vůli zůstavitele zaznamenanou v písemné formě (pisatelem). 

Jelikož v podstatě supluje schopnost zůstavitele, musí být stejně jako pisatel i předčitatel 

způsobilý k právním úkonům. Jinak jsou na předčitatele kladeny stejné nároky jako na pisatele, 

i když nejsou platnou právní úpravou, jak bylo uvedeno, upraveny.  
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Platná právní úprava alternativně k notářskému zápisu (viz níže) upravuje další formu 

závěti, ve které mohou pořídit závěť osoby nevidomé a osoby neslyšící a hluchoslepé, které 

nemůžou číst nebo psát.  

Osoby nevidomé mohou projevit poslední vůli též před třemi současně přítomnými svědky 

v listině, která musí být přečtena. I v této listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst 

nebo psát, kdo listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že listina 

obsahuje jeho pravou vůli. Obdobně jako závěť pořízenou osobou, jež nemůže číst nebo psát, 

i tuto listinu musí svědci podepsat. I při pořizování závěti touto osobou musí být přítomní pisatel, 

předčitatel a svědci. O těchto osobách a jejich způsobilosti platí shodné skutečnosti jako u osob, 

jež nemůžou pouze číst nebo psát (viz výše).  

Nový občanský zákoník v podstatě přebírá dosud platnou právní úpravu, tj. projev takové 

osoby před třemi současně přítomnými svědky v listině, jež musí být přečtena. Nový občanský 

zákoník však navíc výslovně uvádí, kým má být listina přečtena (svědkem, který ji nepsal) 

a požadavek na zůstavitele ohledně jeho potvrzení, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Tato 

náležitost je v platné právní úpravě výslovně uvedena u závěti psané jinak než vlastní rukou 

a závěti pořizované osobami, jež nemůžou číst nebo psát. Vzhledem k uvedenému zastávám 

názor, že to, co nový občanský zákoník výslovně stanovuje, lze z platné právní úpravy logicky 

(nebo analogicky) dovozovat.  

Osoby neslyšící a hluchoslepé, které nemohou číst nebo psát, mohou tedy kromě 

notářského zápisu, tj. jako další variantu, projevit poslední vůli před třemi současně přítomnými 

svědky, ovládajícími touto osobou zvolený komunikační systém neslyšících a hluchoslepých 

osob, a to v listině, která musí být tlumočena do zvoleného komunikačního systému. Uvedená 

listina musí obsahovat stejné náležitosti jako závěť osob nevidomých, a navíc obsah listiny musí 

být po jejím sepsání přetlumočen do zvoleného komunikačního systému neslyšících 

a hluchoslepých osob, i toto musí být v listině uvedeno. Rovněž tuto listinu musí svědci 

podepsat. 

Z uvedených skutečností také vyplývá, že osoby neslyšící, které mohou číst a psát, mohou 

pořídit vlastnoruční závěť a závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou (v přítomnosti dvou 

svědků).  

Osoby se smyslovým postižením takto nový občanský zákoník souhrnně označuje (nazývá) 

neslyšící a hluchoslepé osoby. Také používá místo pojmu „komunikační systém“ neslyšících 

a hluchoslepých osob pojem „zvláštní způsob dorozumívání“. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
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zákoník, však již v žádném ustanovení nedefinuje pojmy smyslové postižení a zvláštní způsob 

dorozumívání. Tato absence může způsobovat, vzhledem k jejich přílišné obecnosti, zcela jistě 

značné výkladové problémy a nespočet různých sporů mezi dědici o pravost a platnost závětí 

pořízených výše uvedenými osobami.  

 

6.4.3 &otářský zápis 

 

Na tomto místě je podle mého názoru nutno v první řadě uvést, že notářský zápis (jeho 

stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a listiny o ověření) je veřejnou listinou, jestliže splňuje 

náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem, jímž v daném případě je zákon 

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. O této 

formě závěti, tj. notářském zápisu jako veřejné listině platí, že při dokazování potvrzují 

pravdivost toho, co je v nich potvrzeno, není-li dokázán opak.178 

Chybějí-li u písemnosti sepisované notářem formou notářského zápisu takové náležitosti, 

bez nichž by nebylo možné rozeznat formu notářského zápisu, účastníky nebo další osoby 

zúčastněné na úkonu, nebo takové náležitosti, které jsou nezbytnou náležitostí notářského zápisu, 

nelze tuto písemnost považovat za notářský zápis, a tedy za veřejnou listinu.179
 

V souvislosti s výše uvedeným je nutno uvést, že notářský zápis musí obsahovat místo, 

den, měsíc a rok úkonu (lze rozumět, kdy byla podepsána)180, jméno a příjmení notáře a jeho 

sídlo, jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li, datum narození pořizovatele závěti, 

svědků, důvěrníků a tlumočníků, prohlášení „účastníků“ tj. pořizovatele, svědků apod., že jsou 

způsobilí k právním úkonům, údaj, jak byla ověřena totožnost pořizovatele, svědků, důvěrníků 

a tlumočníků, obsah úkonu, údaj o tom, že byl zápis po přečtení pořizovatelem schválen, jeho 

podpis, svědků, důvěrníků a tlumočníků, otisk úředního razítka notáře a podpis notáře.181 

Pořizovatel závěti, svědci, důvěrníci a tlumočníci se podepisují na konci notářské listiny před 

podpisem notáře, který k svému podpisu připojí úřední razítko notáře. 

                                                           
178 Viz § 134 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
179 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 4566/2007, ze dne 18. prosince 2008, dostupné na 
www.nsoud.cz, k tomu srov. rozsudek bývalého Nejvyššího soudu Československé republiky, sp. zn. 4 Cz 34/76, ze 
dne 30. dubna 1976, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS 
180 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 1454/2005, ze dne 25. října 2005, dostupné na 
www.nsoud.cz  
181 Viz § 63 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, 
jakož i rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 744/2008, ze dne 26. října 2009, dostupný na 
www.nsoud.cz  
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Notářský zápis může sepsat kterýkoli notář bez ohledu na trvalé bydliště pořizovatele. 

V notářské činnosti, tj. i v sepisování závěti ve formě notářského zápisu je notář vázán zákony 

a dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

Notářský zápis se sepisuje v českém nebo slovenském jazyce, sepisuje-li se s někým, kdo 

neovládá některý z těchto jazyků, je potřeba přítomnosti tlumočníka.  

Notář však také může sepsání závěti v uvedené formě odmítnout.182 Učiní tak, odporuje-li 

tento úkon (sepsání závěti) zákonům nebo dalším obecně závazným předpisům, nebo notář nebo 

osoba mu blízká jsou zúčastněni na věci. Notář může sepsání závěti také odmítnout, jestliže 

žadatel nesloží bez závažného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu notáře. V zákonem 

stanovených případech může notář odstoupit od smlouvy o sepsání notářského zápisu.  

Pořízení závěti ve formě notářského zápisu představuje alternativu k holografní (sepsanou 

vlastní rukou) a alografní závěti (jinak než vlastní rukou, osobou nevidomou, neslyšící 

a hluchoslepou). 

Závěť v dané formě je však povinná, pokud podle ní má dojít ke zřízení nadace nebo 

nadačního fondu, tzn. že jinou formou závěti ji nelze v žádném případě zřídit, a pouze v této 

formě může zřídit závěť (projevit poslední vůli) nezletilá osoba starší 15 let.  

Závěť pořízená ve formě notářského zápisu183 má ve srovnání s holografní i alografní 

závětí výhodu v tom, že jej sepisuje kvalifikovaný notář, čímž lze obecně vyloučit neplatnost 

závěti z formálních i obsahových důvodů.  

Nezletilým byla dána možnost pořídit závěť sice „jen“ ve formě notářského zápisu 

zákonem č. 509/1991 Sb., jenž byl v souvislosti s možností pořídit alografní závěť již shora 

uveden. Domnívám se, že tato možnost jim byla dána zejména vzhledem k osobě notáře 

a institutu notářského zápisu jako veřejné listiny. Notář nezletilé osoby pořizující závěť jednak, 

co se týká naložení s jejich majetkem pro případ smrti, usměrní a současně jim poskytne 

nezbytné právní rady, tak aby byly vyloučeny všechny pochybnosti vůči případným záporným 

účinkům takto pořízené závěti.  

Nezletilost osoby je potřeba vykládat v souvislosti s nabytím zletilosti. Obecně totiž platí, 

že nezletilou je osoba po dovršení 15. roku do dovršení 18. roku. I z daného však existuje 

výjimka. Zletilost lze nabýt i před dovršením 18. roku, a to uzavřením manželství, i kdyby 

                                                           
182 Viz § 63 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 
183 Viz § 476d odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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později zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Osoba již takto nabytou zletilost nepozbývá. 

Takové osoby by poté mohly pořídit závěť, ve kterékoli jiné přípustné formě.  

Druhým případem, pro který je povinně zákonem stanoveno sepsání závěti ve formě 

notářského zápisu, je, jak bylo výše uvedeno, zřízení nadace nebo nadačního fondu. Možnost 

zřízení nadace nebo nadačního fondu závětí je přímo stanovena v § 477 odst. 2 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů samozřejmě ve spojitosti s § 3 

odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, který lze ve vztahu 

k občanskému zákoníku chápat jako speciální právní úpravu. I z tohoto zákona vyplývá, že 

nadaci nebo nadační fond lze mimo jiné zřídit, způsobem pro mě vzhledem k obsahu práce 

nejpodstatnějším, závětí. Má-li být nadace nebo nadační fond zřízeny závětí, musí být nadační 

listina (listina, na jejímž základě se nadace zakládá, pro nás závěť) pořízena ve formě notářského 

zápisu. 

Závěť, kterou se nadace nebo nadační fond zřizuje, musí obsahovat určení názvu nadace 

nebo nadačního fondu, vymezení účelu, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje, přičemž 

konkrétní účel, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje, musí být ve shodě s obecně 

prospěšným cílem. Závěť dále musí obsahovat výši, popř. hodnotu majetkového vkladu, který se 

každý zřizovatel zavazuje vložit do nadace nebo nadačního fondu, stanovení pravidla pro 

omezení nákladů nadace nebo nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních 

příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytnout, jakož i určení osoby, která jmenuje 

první členy orgánů nadace nebo nadačního fondu, popř. revizora, pokud nejsou již jmenováni 

v závěti, a tato osoba provede i další úkony související se vznikem nadace nebo nadačního 

fondu.  

Závěť, která by uvedené náležitosti nesplňovala, by byla v části obsahující zřízení nadace 

nebo nadačního fondu neplatná. 

 

Forma notářského zápisu je především alternativní formou závěti osob nevidomých a osob 

neslyšících a hluchoslepých, které nemůžou číst nebo psát.  

Je-li osobou pořizující závěť formou notářského zápisu někdo, kdo nemůže číst nebo psát, 

může notář sepsat předmětný zápis pouze za účasti dvou svědků (musí je přibrat pod podmínkou 

platnosti takto pořízené závěti). Tito musí být přítomni projevu osoby, co má být pojato 

(obsahem) do notářského zápisu, a při předčítaní notářského zápisu a jeho schválení (potvrzení) 
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osobou, v jejímž zájmu tito svědci byli přítomni. Notářský zápis by měl také obsahovat důvod 

přibrání svědků.  

Přítomností svědků při samotném sepisování závěti se zabýval jako odvolací orgán ve věci 

rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové Krajský soud v Hradci Králové, jenž rozhodnutí 

okresního soudu rozsudkem 20 Co 335/2008, ze dne 23. prosince 2008, potvrdil. Dospěl ke 

shodnému závěru jako daný okresní soud, že k platnosti závěti zřízené ve formě notářského 

zápisu podle § 65 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve 

znění pozdějších předpisů se vyžaduje, aby dva svědci úkonu byli přítomni i vlastnímu sepisu 

závěti notářem. V rozporu s tímto postupem je, když notář sepíše zápis předem (ve své kanceláři) 

bez přítomnosti svědků úkonu a později zápis v přítomnosti svědků úkonu jen přečte. Krajský 

soud při svém rozhodování vycházel ze situace, kdy několik dní před sepisem závěti notář 

navštívil zůstavitele (bez svědků), přičemž ten měl notáři sdělit, že chce pořídit závěť a co v ní 

má být zahrnuto. Notář se zůstavitelem se měli domluvit, že notář závěť nachystá a ve stanovený 

den se i se svědky dostaví opět k zůstaviteli. Notář měl zde zůstaviteli laickým způsobem 

zopakovat, co v závěti je, a zůstavitel s tím měl souhlasit. Notář tak měl zůstaviteli závěť přečíst, 

zůstavitel měl projevit souhlas a svědci a notář měli následně závěť podepsat.  

Podle krajského úřadu tak zcela zjevně nebyl dodržen výše uvedený zákonný postup. 

Následně, vzhledem k dovolání směřujícímu proti rozhodnutí výše uvedeného krajského soudu, 

řešil přítomnost svědků při sepisování závěti ve formě notářského zápisu Nejvyšší soud České 

republiky, rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2120/2009, ze dne 27. dubna 2011 (dostupný na 

www.nsoud.cz). Nejvyšší soud pro prostudování jak spisové dokumentace a rozhodnutí 

okresního soudu, tak i krajského soudu dospěl k závěru, že projev vůle účastníka o tom, co má 

být pojato do notářského zápisu o závěti ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., je 

splněn i tehdy, když notář zůstaviteli vyloží, co podle předběžné dohody s ním pojal do 

připravovaného textu závěti a zůstavitel vyjádří s takovým textem souhlas nebo navrhne jeho 

úpravu.  

Zatímco odvolací soud (i soud prvního stupně) vycházel ze závěru, že notářský zápis nebyl 

sepsán za účasti dvou svědků úkonu, neboť svědkové nebyli přítomni prohlášení zůstavitele 

o tom, co má být pojato do notářského zápisu, a dále též sepisu notářského zápisu, ale jen 

následnému přečtení a schválení závěti, Nejvyšší soud měl za to, že postup pro sepis závěti 

formou notářského zápisu vymezený ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. byl 

splněn. Jednání zůstavitele a notáře, jež o několik dnů předcházelo sepisu notářského zápisu, je 



131 

 

podle Nejvyššího soudu na místě posoudit pouze jako předběžnou dohodu o sepisu závěti 

a o představě o obsahu takové závěti, což mělo notáři umožnit přípravu podkladů pro sepis 

závěti a zajistit rychlý a snadný postup při samotném sepisu notářského zápisu o závěti. Teprve 

totiž až při následné návštěvě zůstavitele notářem, již za přítomnosti dvou svědků, se mělo podle 

názoru Nejvyššího soudu jednat o projev vůle účastníka o tom, co má být pojato do notářského 

zápisu, když notář zůstaviteli laickým způsobem znovu předestřel, co v závěti je a on s tím měl 

souhlasit, přičemž svědkové byli přítomni následně až při předčítání notářského zápisu a jeho 

schválení účastníkem (zůstavitelem). Podle Nejvyššího soudu se tak účast svědků, při psaní textu 

notářského zápisu notářem podle ustanovení § 65 zákona č. 358/1992 Sb., nepožaduje. 

K uvedené problematice a výše zmiňovaným rozsudkům je potřeba uvést, že § 65 odst. 1 

zákona č. 358/1992 Sb. výslovně stanovuje, že pokud je účastníkem někdo, kdo nemůže číst 

nebo psát, může notář sepsat notářský zápis pouze za účasti dvou svědků úkonu. Tito svědci 

musí být přítomni při projevu účastníka o tom, co má být pojato do notářského zápisu, a při 

předčítání notářského zápisu a jeho schválení tím účastníkem, v jehož zájmu byli přítomni.  

Z uvedeného ustanovení je podle mého názoru zcela zřejmé, že klade prvořadý důraz na 

přítomnost svědků u samotného sepisu závěti, přičemž další úkony již pouze logicky, 

a samozřejmě také za účasti svědků na sepsání notářského zápisu navazují.  

Podle mého názoru je přítomnost svědků při sepisu závěti důležitá zejména proto, že závěť 

v dané formě činí osoba nacházející se v oslabené pozici (nemůže číst nebo psát), a právě 

úkolem svědků je celý proces vzniku závěti, k čemuž neodmyslitelně patří i její sepis, sledovat 

a zabezpečit, aby v závěti bylo uvedeno všechno, co zůstavitel předtím projevil ústně. 

Domnívám se tedy, že svědci by měli být přítomni při celém úkonu pořizování závěti v dané 

formě.184 V žádném případě tak výklad předmětného ustanovení zákona č. 358/1992 Sb., 

Nejvyšším soudem (kdy za sepsání závěti před svědky a zcela jistě i zůstavitelem považuje 

i sepsání závěti pouze notářem v jeho kanceláři) nelze považovat, podle mého názoru, za správné 

a v souladu s příslušnou právní úpravou.  

Z osob, jež nemůžou číst nebo psát, tvoří výjimku osoby, které sice rovněž nemůžou číst 

nebo psát, ale jsou schopné se s obsahem zápisu seznámit pomocí přístrojů nebo speciálních 

pomůcek a vlastnoručně se podepsat.  

                                                           
184 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 30 Cdo 164/2004, ze dne 4. května 2004 
a rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006, ze dne 24. října 2006, dostupné na 
www.nsoud.cz  
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Formou notářského zápisu jako další variantou můžou pořídit závěť osoby hluché a němé, 

jež můžou číst a psát, a ti, kteří nemohou číst a psát, přičemž i zde je specifická skupina osob, jež 

jsou schopny se pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek seznámit s obsahem zápisu 

a vlastnoručně jej podepsat.  

Může-li hluchá nebo němá osoba číst a psát, musí si přečíst notářský zápis a vlastní rukou 

do něj připsat, že jej četla a schvaluje jej. Nemůže-li však tato osoba číst nebo psát, musí být 

přibrán, mimo výše uvedených svědků úkonu, i důvěrník osoby s takovým postižením, jenž se 

s ní umí dorozumět. Právě prostřednictvím osoby důvěrníka notář zjistí, že osoba zápis 

schvaluje. Důvěrník není potřebný, pokud uvedená osoba bude schopna, jak bylo výše uvedeno, 

seznámit se s obsahem zápisu a podepsat jej.  

Notářský zápis podle zvláštního právního předpisu musí obsahovat, pokud je k sepsání 

notářského zápisu nutná přítomnost svědků, v závěru notářského zápisu doložku obsahující 

prohlášení svědků, že byli přítomni po celou dobu projevu vůle dané osoby o tom, co má být 

pojato do zápisu, při předčítání notářského zápisu a jeho schválení takovou osobou. V závěru 

musí notářský zápis také obsahovat prohlášení důvěrníka (je-li sepsání přítomný) o tom, že sdělil 

němé nebo hluché osobě, která nemůže číst nebo psát, celý obsah notářského zápisu a že jej tato 

osoba schválila. Seznámí-li se účastník s obsahem právního úkonu pomocí přístrojů nebo 

speciálních pomůcek, je potřeba tuto skutečnost rovněž uvést v notářském zápisu. Tak jak 

notářský zápis musí obsahovat důvod přítomnosti svědka, měl by rovněž obsahovat i důvod 

přítomnosti důvěrníka.  

Z uvedeného podle mého názoru vyplývá, že dojde-li k sepsání závěti těchto osob formou 

notářského zápisu, není již potřeba v této listině uvádět, že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo 

listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho 

pravou vůli. Obsah listiny nemusí být po jejím sepsání přetlumočen do zvoleného 

komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob.  

S pořízením závěti, bez ohledu na to, kdo a za jakým účelem ji pořizuje, ve formě 

notářského zápisu úzce souvisí i její úschova. Zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se měnil zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl 

mimo jiné novelizován i zákon č. 358/1992 Sb. a byla zavedena „Centrální evidence závětí“, 

tj. neveřejný seznam v elektronické podobě, který vede, provozuje a spravuje Notářská komora 

České republiky. Ta soudu nebo jinému státnímu orgánu, notáři, který byl jako soudní komisař 

pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, a osobě, která prokáže právní zájem, na jejich 
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žádost sdělí, zda je evidována závěť nebo více závětí zůstavitele a u koho jsou uloženy. Žádosti 

těchto orgánů nebo osob nelze vyhovět, pokud byla podána za života pořizovatele nebo 

odvolatele závěti.  

Nový občanský zákoník již nemluví o notářském zápisu, ale o veřejné listině, přičemž 

závěť pořízená notářským zápisem je základní, nikoli však jedinou formou veřejné listiny (viz 

výše, lze v nich pořizovat tzv. mimořádné závěti). 

I podle nového občanského zákoníku mohou někteří lidé pořizovat závěť pouze 

obligatorně ve veřejné listině. Jsou jimi ti, co dovršili patnácti let věku a dosud nenabyli plné 

svéprávnosti, a osoby, jež byly ve svéprávnosti omezeny. Ty právě veřejnou listinou pořizují 

v rámci svého omezení. V rozsahu svého omezení, tedy o věcech, nebo právech, v nichž 

omezeny nejsou, můžou pořizovat v jakékoli předepsané formě.  

 

6.5 Svědci závěti 

 

Podle Pavla Kristiána z Koldína svědkem závěti, jejího pořízení, nemohla být žádná osoba 

ženského pohlaví, syn v moci otce, osoba v moci (ve smyslu platné právní úpravy by ji podle mě 

bylo možné chápat jako osobu blízkou) zůstavitele, „domácí čeledi“, nezletilý „pacholík“, 

„náchlebník“, služebník, hluchý, pošetilý, blázen (dalo by se říct nesvéprávný), a ani kněz, 

jelikož jim nepříslušelo zabývat se „statky světskými“. Svědkem dosvědčujícím ústně pořízenou 

závěť pak nemohli být ženy, panny, služebníci a služebnice, lidé dobře zachovalí, i přesto, že 

v jiných případech svědky být můžou, nikoli však dosvědčit závěť.185 

Obecný zákoník občanský určuje a pojmenovává nezpůsobilé svědky186 závěti, ve srovnání 

s Pavlem Kristiánem z Koldína již poněkud přesněji a výrazově blíže platné právní úpravě. 

Způsobilými svědky tedy nejsou osoby, které nedokonaly 18. roku (nezletilé), choromyslné, 

hluché, němé a osoby, jež nerozumí (neovládají) jazyku, v němž zůstavitel pořizuje závěť. 

Svědky alografní a veřejné závěti dále nemohly být ani osoby, co nemohly psát. Pokud by 

některá z těchto osob přece jen byla svědkem závěti, byla celá považována za neplatnou. 

Nezpůsobilým svědkem je i dědic nebo odkazovník, pokud se jedná o to, co mu má být 

                                                           
185 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), s. 144 
186 Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, sp. zn. Rv I 992/26, ze dne 5. ledna 1927, z něhož 
vyplývá, že nezpůsobilým svědkem posledního pořízení ve smyslu § 591 obecného zákoníku občanského, je ten, 
kdo podle svých duševních vlastností v době, kdy byl svědkem posledního pořízení, nebyl schopen zevní zjevy 
a události správně vnímat, v paměti udržet a opět podat.  
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zanecháno, dále pak manžel, rodiče,187 neboli jak je tomu podle platné právní úpravy osoby 

blízké.  

Ustanovení obecného zákoníku občanského týkající se způsobilosti svědků se vztahují i na 

soudce a jiné osoby soudní, jakož i na notáře, kteří závěť sepisují. Uvedené je nám známé 

např. i ze zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a notářské činnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k tomu, že občanský zákoník 40/1964 Sb., s účinností od 1. dubna 1964, (na 

rozdíl od zákona č. 141/1950 Sb.) neznal alografní závěť, tj. závěť, při níž by se přítomnost 

svědků vyžadovala, neobsahoval již ani ustanovení týkající se způsobilosti svědků. Tato 

ustanovení se do občanského zákoníku vrátila až s opětovným zavedením alografní závěti, 

tj. zákonem č. 509/1991 Sb., s účinností od 1. ledna 1992, dosud.  

Svědky tak podle platné právní úpravy mohou být pouze osoby, které jsou způsobilé 

k právním úkonům (způsobilost k právním úkonům viz výše). Svědky nemohou být osoby 

nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které 

mají podle závěti dědit. 

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku pod sp. zn. 30 Cdo 2567/2004, ze dne 

29. listopadu 2005, definoval právě pro potřebu posouzení způsobilosti svědka „nevidomou 

osobu“. Osobou nevidomou je tak potřeba rozumět fyzickou osobu, jejíž zrakové postižení 

(nekompenzovatelné technickými ani jinými pomůckami) zcela znemožňuje, respektive 

podstatně snižuje, možnost v celém rozsahu vnímat okolnosti pořízení závěti, o nichž má svědčit.  

U osob, které mají podle závěti dědit, zase totiž přichází v úvahu možnost, že tato osoba by 

mohla mít osobní zájem na jistém obsahu závěti, a proto lze o objektivnosti a nestrannosti jejího 

svědectví pochybovat. 

Účast svědků při pořizování závěti je nezbytná z důvodu potvrzení skutečností důležitých 

pro posouzení pravosti (projev vůle zůstavitele) a platnosti závěti (okolností pořízení, obsahu), 

proto svědky, jak bylo uvedeno, mohou být pouze osoby, které jsou plně způsobilé k právním 

úkonům (tj. mimo jiné jsou schopny chápat význam, smysl a účel svojí účasti), a osoby, které 

mohou rozhodující okolnosti vnímat, reprodukovat a posuzovat.  

Tyto požadavky kladené na svědka, i když právní úprava to nestanovuje, by zcela jistě 

měly splňovat i další osoby zúčastněné při pořizování závěti (předčitatel, pisatel, úřední osoba 

apod.).  

                                                           
187 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 30-31 
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Dále závětí povolaný dědic ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při pořizování 

závěti působit jako úřední osoby, svědci, pisatelé, tlumočníci nebo předčitatelé. Jde o osoby, jež 

mohou mít osobní zájem na věci, a proto je vyloučeno, aby působily při pořizování závěti. 

Osobní zájem by mohl směřovat k tomu, aby závěť obsahovala nebo naopak neobsahovala 

některá ustanovení. Obdobné zájmy by osoba mohla vůči zůstaviteli prosazovat ovlivňováním 

jeho svobodné vůle, nebo upravováním, zamlčováním projevu vůle zůstavitele nebo 

dopisováním jistých ustanovení, jež by poté nebyly přečteny (pisatel, předčitatel). Pokud jde 

o závětního dědice, je zcela irelevantní, zda jde o dědice celé pozůstalosti nebo pouze jistého 

podílu. Za zákonné dědice se považují všechny osoby uvedené v první až čtvrté dědické skupině. 

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner188, 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. Působí-li však při pořizování 

závěti některá z uvedených osob jako svědek, pisatel apod., je závěť takto pořízená neplatná.  

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a notářské činnosti, ve znění pozdějších předpisů, ve 

vztahu k sepisování notářských zápisů a pořizování závěti v dané formě, tak jako občanský 

zákoník, obsahuje ustanovení ohledně způsobilosti svědků. Svědky totožnosti a svědky úkonu 

tak nemohou být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům, nebo osoby, které 

nemohou číst nebo psát. Dále jimi nemohou být osoby blízké účastníkům a osoby, které jsou na 

věci zúčastněny, a pracovníci notáře, který notářský zápis sepisuje. Vzhledem ke skutečnostem 

a vysvětlením, jež byly výše poskytnuty, nepovažuji za důležité opětovný výklad omezení osob, 

nezpůsobilých jako svědků. V jistých případech je při pořizování závěti ve formě notářského 

zápisu potřebná přítomnost důvěrníka, přičemž o jeho způsobilosti platí obdobně výše uvedené, 

avšak s tou výjimkou, že takovou osobou může být i osoba blízká zůstaviteli.  

 

Nový občanský zákoník nahrazuje stávající úpravu (§ 476e a 476f) jakýmsi společným 

ustanovením o svědcích závěti. Svědkem tak podle nového občanského zákoníku nemůže být 

osoba nesvéprávná, nebo osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se 

projev vůle činí. Takovéto vymezení se jeví jako nepřehledné a zastaralé, zejména v části, kde se 

mluví o svéprávnosti (neboli způsobilost k právním úkonům), jež jako jedna z nedůležitějších 

a nejobecnějších požadavků na svědka splývá nebo se ztrácí mezi dalšími podmínkami (řekla 

bych až druhořadými) kladenými na svědky.  

                                                           
188 Viz zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů 
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Nový občanský zákoník se ve srovnání s platnou právní úpravou nevypořádal se 

způsobilostí osob nevidomých, neslyšících nebo němých být svědky závěti. Z daného ustanovení 

nového občanského zákoníku je tak podle mě možné dovodit, že pokud osoba nevidomá, 

neslyšící nebo němá je „svéprávná“, zná jazyk nebo způsob dorozumívání, může být i ona 

způsobilým svědkem závěti.  

Jako svědek závěti dále nemůže být povolán dědic nebo odkazovník, osoba jim blízká nebo 

jejich zaměstnanec. Nový občanský zákoník však i z daného ustanovení stanoví možnou 

výjimku, tzn. i tyto osoby budou moci být svědky závěti, pokud pořízení závěti kromě nich 

budou přítomní další tři svědkové nebo také v případě, kdy zůstavitel tu část závěti (v níž 

dotyčnou osobu za dědice nebo odkazovníka povolává) napíše vlastní rukou. K nezpůsobilému 

svědkovi – zaměstnanci dědice považuji za důležité uvést, že zde je ve srovnání s platnou právní 

úpravou alespoň naznačeno, kdo je nezpůsobilým svědkem v případě, že dědicem by byla 

právnická osoba.  

Dále v podstatě nový občanský zákoník přejímá ustanovení platné právní úpravy o dalších 

osobách, jež můžou být pořízení závěti přítomni (pisatel, předčitatel, tlumočník nebo i úřední 

osoba). Vyloučení jistých osob z účasti na pořizování závěti má zřejmě zamezit jakémukoli 

neoprávněnému nebo nechtěnému nakládání se závětí zůstavitele.  

Hlavním úkolem svědka je podle nového občanského zákoníku potvrdit totožnost osoby 

zůstavitele jako osoby, která závěť pořídila, a prohlášení zůstavitele o závěti jako projevu jeho 

poslední vůle. Vzhledem k samotnému institutu závěti a skutečnosti, že svědkové musí být 

s jejich úkolem, který budou při projevení a sepsání vůle zůstavitele plnit, seznámeni, se 

potvrzování totožnosti jeví zcela zbytečné, jakož i skutečnost, že již přímo v ustanoveních (jak 

platné právní úpravy, tak i nového občanského zákoníku) týkajících se jednotlivých forem závěti 

se vyžaduje potvrzení od svědků, že závěť opravdu obsahuje poslední vůli zůstavitele. I v daném 

případě dochází v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke zcela zbytečnému zdvojení 

a opakování některých náležitostí závěti, a tím opět k nepřehlednosti až zmatečnosti právní 

úpravy dané problematiky.  

 

6.6 Změna a zrušení závěti 

 

Odvolatelnost (pro potřebu vidět spojitost s platnou právní úpravou – možnost závěť 

zrušit) byla již podle římského práva základním znakem závěti (testamentu).  
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Důvodem zrušení (původní) závěti, tak bylo pořízení nové, neboť platila zásada, že po 

nikom nemůžou zůstat dvě závěti. Danému následku, jenž byl s pořízením nové závěti spojován, 

nebylo možné předejít nebo zabránit ani tím, že by v původní závěti bylo výslovně uvedeno, že 

žádná nová závěť nemá být platná.189 

Závěť také bylo možné zrušit konkludentními činy, např. jejím zničením, poškozením 

apod. Ke zrušení, v daném případě je vhodnější naopak mluvit o jejím odvolání, mohlo dojít 

před třemi svědky nebo učiněním ústního prohlášení do soudního protokolu, ovšem pouze za 

předpokladu, že od zřízení závěti uplynulo alespoň deset let.  

Dalším důvodem zrušení závěti bylo narození nového neopomenutelného potomka, adopce 

nebo sňatek. K zrušení závěti došlo také tehdy, když došlo ke změně, zejména snížení statusu 

neboli společenského postavení zůstavitele. Rovněž skutečnost, že žádný z ustanovených dědiců 

dědictví zůstavitele nenabyl (odmítl, nedožil se smrti zůstavitele), měla za následek zrušení 

(možná by bylo vhodnější mluvit o zániku) závěti.  

Platně pořízená závěť mohla být podle obecného zákoníku občanského zrušena (nebo se 

rušila), tím že zůstavitel „zapomněl“ na jediného neopomenutelného potomka, nebo o jeho 

existenci vůbec nevěděl. Jak bylo výše uvedeno, obecný zákoník občanský připouštěl mimo jiné 

i možnost pořízení privilegovaných závětí, tj. závětí, jež se pořizovaly za mimořádných 

okolností. Takto pořízené závěti (např. na palubě lodi, v případě nemoci, nebo závěť pořízena 

vojákem) pozbyly platnost (byly zrušeny) uplynutím přesně stanovené doby (např. po uplynutí 

6 měsíců od ukončení plavby apod.). Dalo by se tak říct, že v uvedených případech dochází ke 

zrušení závětí na základě skutečností nezávislých na zůstaviteli.  

Závěť bylo možné dále zrušit jejím odvoláním, přičemž to muselo splňovat všechny 

náležitosti, jež bylo potřeba splnit při jejím pořizování. Zde byla přípustná výjimka, co se týká 

formy odvolání, ta totiž nemusela být totožná s formou zvolenou při jejím pořizování. Písemná 

závěť tak mohla být odvolána ústně a veřejná soukromě. Veřejná závěť však nebyla odvolána 

(nebo zničena) tím, že si ji zůstavitel vyzvedl ze soudní úschovy a ponechal si ji doma. Takto 

pořízená závěť již sice nebyla veřejnou, ale pokud splňovala náležitosti stanovené pro platnou 

soukromou závěť, byla pořád platnou závětí, ale již soukromou.  

Bylo tomu tak za římského práva (i podle platné právní úpravy), když závěť bylo možné 

zrušit i konkludentně neboli mlčky např. jejím kompletním zničením, nebo jenom porušením 

                                                           
189 Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M., Základy rímského práva, Bratislava: Manz, 1997, s. 148 



138 

 

listiny, na níž byla zapsána, nebo také jejím přeškrtáním apod. Tedy jakýmkoli způsobem, 

z něhož byl záměr zůstavitele, zrušit závěť, zřejmý.  

Mohlo se avšak také stát, že závěť byla zničena nebo poškozena náhodně, nebo ji zničila 

(poškodila) neoprávněná osoba, v takovém případě byla i nadále platná. Uvedené platilo 

i v případě, že by závěť byla pořízena v několika vyhotoveních a došlo by k zničení (poškození) 

několika exemplářů.  

Nakonec k zrušení závěti mohlo dojít pořízením závěti nové. Zřízení nové závěti má za 

následek skutečnost, že starší závěť pozbude platnosti v celém rozsahu, a to i v případě, že by 

zůstavitel v nové závěti výslovně stanovil, že k věcem (nebo právům), o nichž nebude v nové 

závěti pořízeno, se má vztahovat závěť starší (předchozí). Nabízí se zde také možnost, že nově 

pořízená závěť by nebyla platná, a v tom případě by zcela jistě ke zrušení starší závěti nedošlo. 

Obecně podle obecného zákoníku občanského platilo, že zničená nebo jiným způsobem zrušená 

nebo odvolaná nová závěť nemá za následek opětovné nabytí platnosti starší závěti, i přestože 

právě ta nová závěť byla důvodem pozbytí platnosti závěti starší.  

Platná právní úprava vzhledem k čistě osobní povaze závěti a jejímu účelu, tj. uspořádání 

majetkových vztahů zůstavitele, umožňuje opět, ale pouze přímo zůstaviteli kdykoli rozhodnout 

o svém majetku (o uspořádání majetkových vztahů) jinak, tzn. změnit nebo zrušit závěť.  

Nutno je podle mě se pozastavit a zkonstatovat skutečnost, že všechny dřívější úpravy 

dědického práva obsahovaly výslovná ustanovení, že zůstavitel musí sám dědice ustanovit, jeho 

jmenování nesmí přenechat třetí osoby, např. svému zástupci190 (ze zákona nebo na základě plné 

moci), a byly vykládány tak, že při testamentech i dědických smlouvách (viz níže) musí projev 

vůle učinit osobně zůstavitel, bylo tedy vyloučeno zastoupení.191  

Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

účinnému od 1. dubna 1964 a ve znění pozdějších předpisů do současnosti, neobsahuje 

vysvětlení, proč tento občanský zákoník nemá ustanovení obdobného obsahu, je nezbytné při 

řešení této otázky vycházet především z historického kontextu výkladu předpokladů platnosti 

závěti jako právního úkonu a respektovat přitom i současnou právní doktrínu a praxi. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že historický výklad základních předpokladů platného pořízení závěti 

                                                           
190 Srov. § 564 obecného zákoníku občanského vyhlášeného císařským patentem ze dne 1. června 1811 
č. 946 Sb. z. s., který byl pro území Československa recipován zákonem č. 11/1918 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 
191 Srov. Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, díl III., Praha: Linhart, 1936, s. 90 a násl.  
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jednoznačně vede k obecnému závěru o nemožnosti zastoupení při pořízení závěti, a to 

zástupcem jak zvoleným, tak zákonným, nebo stanoveným soudem.  

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že zákonem stanovené podmínky pro platné 

pořízení závěti, jakož i podmínky stanovené zákonem pro zrušení závěti, jak vyplývá z jejich 

jazykového i logického výkladu, neumožňují, aby pořízení nebo zrušení závěti nebylo učiněno 

osobně zůstavitelem.192 

Také je však potřeba pamatovat na to, že tak jako zřízení závěti i její zrušení je právním 

úkonem, a tedy i zde musí být dodrženy všechny stanovené náležitosti. Závěť tak může zrušit 

pouze její pořizovatel, jenž je způsobilý k právním úkonům, nebo omezen, přičemž dané 

omezení učinění – zrušení závěti nevylučuje.  

Podle platné právní úpravy193 platná závěť pozdější zrušuje závěť předcházející, pokud 

vedle ní nemůže obstát, a to již okamžikem, kdy byla zřízena. Na skutečnost, že předcházející 

závěť byla zrušena závětí pozdější, nemá vliv, zda pozdější závěť existovala ještě ke dni smrti 

zůstavitele, nebo zda ji zůstavitel ještě za svého života odvolal, zrušil další závětí, případně zničil 

listinu, na níž byla závěť napsána. K obnovení předchozí závěti nedojde ani odvoláním, zrušením 

nebo zničením listiny, na níž byla pozdější závěť sepsaná.194  

Pozdější neboli nově zřízená závěť tak musí být platným projevem vůle zůstavitele, a tedy 

musí splňovat náležitosti, jež jsou zákonem kladeny nebo vyžadovány k pořízení závěti jako 

takové. K pojmu neboli slovnímu spojení „pokud vedle ní nemůže obstát“ považuji za důležité 

uvést (zdůraznit), že se jedná o obsahovou stránku závěti. Zůstavitel závětí totiž nemusí 

pořizovat o celém svém majetku, ale např. jen o jednotlivých věcech. Pokud by se tedy 

předchozí (starší) závěť s pozdější obsahově doplňovaly (každá by pořizovala o zcela jiných 

věcech) nebo třeba částečně překrývaly, bylo by tak možné je uplatnit obě (současně), a to buď 

celé, nebo pouze v těch částech, v nichž by vedle sebe mohly obstát. Nedošlo-li by k žádnému 

z uvedených případů a nemohly, jak bylo shora uvedeno, vedle sebe obstát (např. by se úplně 

změnil závětí povolaný dědic k celé pozůstalosti), platila by pouze závěť pozdější. 

V úvahu přichází také možnost zrušení předchozí závěti listinou o vydědění, přičemž 

i v takovém případě je potřeba přihlédnout k rozsahu, v jakém obsahově vedle sebe nemůžou 

obstát. V závěti mohly být povolány za dědice např. dvě osoby – neopomenutelní dědici. Listina 

                                                           
192 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006, ze dne 20. března 2008, dostupný na www.nsoud.cz  
193 § 480 odst. 1, 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
194 Srov. usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 18 Co 385/98, ze dne 26. Července 1999, Ad Notam 3/2000, s. 66 
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o vydědění se však vztahuje (je vyděděn) pouze na jednoho potomka, tzn. že vůči druhému závěť 

zůstává i nadále platná.  

Důležité je upozornit, že na zrušení předchozí závěti pozdější nemá vliv (nijak neovlivní 

danou skutečnost) ani fakt, že zůstavitel v předchozí (starší) závěti prohlásil, že další pořízení 

(závěti) budou neplatná.  

Další formou zrušení závěti je její odvolání. Jedná se o výslovný projev vůle zůstavitele, 

jenž musí mít formu odpovídající zřízení závěti a z něhož bude zřejmé, že zůstavitel svoji 

dřívější závěť odvolává. „Formou odpovídající zřízení závěti“ se mají podle mě na mysli formy 

závěti obecně, tj. holografní, alografní a notářská listina, tedy nikoli forma totožná s formou, ve 

které byla zřízena právě odvolávaná závěť.  

Odvolání musí být výslovné, tj. vyjádřené slovy, z nich bude zřejmé, že zůstavitel má 

v úmyslu závěť zrušit. Odvolání závěti, jak jsem výše uvedla, nemá za následek obnovení 

platnosti předchozí závěti. Pokud by zůstavitel chtěl „obnovit“ platnost předchozí závěti, 

nezbývalo by mu než platně pořídit novou závěť, obsahově shodnou s předchozí.  

Posledním, podle platné právní úpravy, přípustným způsobem zrušení závěti je její zničení, 

zničení listiny, na níž je závěť napsaná. Zde je potřeba připomenout, že zrušit závěť může pouze 

zůstavitel osobně. Proto, aby zničení listiny bylo možné považovat za zrušení závěti, musí tak 

učinit pouze zůstavitel. Zrušení závěti jejím zničením také logicky přichází v úvahu pouze 

u závětí holografních a alografních, ovšem za podmínky, že nejsou např. v notářské úschově. 

V žádném případě tímto způsobem nelze zrušit závěť sepsanou ve formě notářského zápisu, 

jelikož zůstaviteli byl pořízen pouze opis (originál zůstává uložený u notáře). Závěť ve formě 

notářského zápisu je možné zrušit pořízením pozdější závěti nebo jejím odvoláním. Podle mého 

je potřeba také upozornit, že zničení závěti musí být úmyslné a nikoli nahodilé.  

Obdobné způsoby, jimiž lze zrušit závěť, podle platné právní úpravy195 platí i pro listinu 

o vydědění. Listinu o vydědění lze zrušit pozdější závětí, v níž by byl vyděděný dědic povolán za 

dědice. Rovněž listinu o vydědění lze odvolat, a to buď samostatnou listinou (tak jak je tomu 

u závěti), nebo v listině o vydědění (jako součást závěti nebo nové listiny o vydědění). Pro 

zničení listiny o vydědění platí shodné podmínky jako u závěti a osobně zničení listiny považuji 

za nejjednodušší způsob (jde o pouhé zničení nosiče, na němž bylo vydědění zaznamenáno).  

 

                                                           
195 § 469a odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Ustanovení nového občanského zákoníku vychází z platné právní úpravy. Nový občanský 

zákoník však podrobněji a přesněji popisuje a řeší úpravu nebo postup v některých, dalo by se 

říci, i konkrétních případech. Tato ustanovení však vzhledem k zažité praxi, judikatuře 

a komentářům považuji spíše za výkladová a ve vztahu k laické veřejnosti i za zbytečně rozsáhlá.  

Nový občanský zákoník považuje za potřebné výslovně stanovit, že zůstavitel má právo 

závěť nebo její jednotlivá ustanovení kdykoli zrušit. Současná právní úprava hovoří v podstatě 

o třech způsobech zrušení závěti, nový občanský zákoník o dvou, přičemž odvolání lze učinit 

jednak mlčky, tj. zničením listiny obsahující zůstavitelovu poslední vůli (teď je zničení jedním 

ze způsobů), anebo výslovně, tzn. prohlášením o odvolání závěti. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zachovává pravidlo, že pořízením novější 

(pozdější) závěti se starší (časově dřívější) závěť ruší (pokud starší závěť nemůže vedle závěti 

novější obstát), v té míře, v jaké nemůže obstát. Nově nový občanský zákoník upravuje případ, 

byla-li závěť sepsána ve formě notářského zápisu (neboli veřejné listiny), právo zůstavitele 

kdykoli požadovat, aby mu byla vydána. Vydá-li se závěť zůstaviteli, považuje se za odvolanou. 

Rovněž nově přímo zakotvuje, že prohlášení zůstavitele o neplatnosti dalších (novějších) 

pořízení pro případ smrti nebudou vyvolávat žádné právní následky (budou bez právních 

účinků).196 Zcela odlišný postoj než platná právní úprava zastává nový občanský zákoník 

k problematice opětovné platnosti dřívější závěti, po zrušení té novější. Výslovně totiž stanovuje, 

že dojde-li zůstavitelem ke zrušení novější závěti s tím, že ta dřívější je zachována, má se za to, 

že dřívější závěť nepozbyla platnost a hledí se na ni, jako by nebyla zrušena.  

Pro posouzení, zda se jedná o závěť dřívější nebo pozdější, je nezbytné vědět datum (den, 

měsíc a rok) pořízení závěti. Platná právní úprava, ve srovnání s novým občanským zákoníkem, 

považuje datum, pod podmínkou neplatnosti, za nezbytnou náležitost každé závěti.197 

Nový občanský zákoník již povinnost datovat závěť tak striktně a výslovně nestanovuje. 

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k neplatnosti závěti ve vztahu k datu (dni, 

měsíci, roku) dojde tehdy, nebude-li ze samotné závěti zřejmé a současně bude k dispozici více 

navzájem si odporujících závětí nebo budou právní účinky závěti jinak záviset od určení doby 

jejího pořízení.  

                                                           
196 § 1581 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
197 § 476 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
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Z uvedeného podle mého názoru vyplývá, že pokud bude existovat pouze jedna závěť 

a nebude obsahovat např. doložení času, nebude potřeba ani znát nebo zjišťovat datum pořízení 

závěti. Domnívám se, že v tomto případě by závěť vůbec obsahovat datum nemusela.  

Další, podle mě, zásadní rozdíl s platnou právní úpravou spatřuji ve vyjádření data 

v závěti. Nyní musí být v závěti datum vyjádřeno zcela jasně, tj. číslem nebo slovem, přičemž 

z logiky věci vyplývá, že není vyloučená ani kombinace číselného a slovního vyjádření data, 

např. 8. února 2012.  

Z dikce nového občanského zákoníku vzhledem ke slovnímu spojení „není-li zřejmé“198 

vyplývá, že datum v závěti by již nemuselo být (nenastanou-li zákonem předvídané skutečnosti) 

výslovně uvedeno, ale podle mě by muselo být z obsahu závěti zjistitelné, tzn. vyjádřené v závěti 

jiným způsobem než číslem nebo slovem označujícím den, měsíc a rok, např. označením události 

(narození dítěte apod.), jejíž datum by bylo možné zjistit, a tak určit dobu pořízení závěti. Nový 

občanský zákoník však nevylučuje, aby datování závěti bylo činěno tak, jak je tomu nyní, 

a současně, aby datum obsahovala každá závěť.  

 

VII. LEX FERE&DA 

7.1 Obsah závěti 

 

7.1.2 Odkaz a fideikomis 

 

Již v římském právu (zákon XII desek) vyvstala potřeba zabezpečit i osoby, které se 

nestaly dědici (např. vyděděný, vzdálenější potomci a příbuzní apod.). Bylo potřeba najít řešení, 

jak i při zachování univerzální sukcese mohl zůstavitel úkonem pro případ smrti (mortis causa) 

zabezpečit někoho (kdo nebyl dědicem) poskytnutím např. jednotlivé věci, a to prostřednictvím 

singulární sukcese.199 Takovými prostředky byly odkazy, fideikomisy nebo darování pro případ 

smrti. Tyto instituty spočívaly v tom, že zůstavitel v závěti sice uplatnil zásadu univerzální 

sukcese, ale současně závětí zatížil dědice povinností poskytnout z nabytého dědictví jednotlivou 

věc nebo právo jisté třetí osobě.  

                                                           
198 Viz § 1494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník „Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena 
a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího 
pořízení, je závěť neplatná.“ 
199 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 446 
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Odkazem ve smyslu římského práva zůstavitel zatížil dědice povinností poskytnout třetí 

osobě (odkazovníku) z pozůstalosti jednotlivou věc nebo právo. Odkaz ve svém důsledku vede 

k sukcesi nikoli univerzální, nýbrž singulární.200 K odkazu muselo dojít před svědky, slavnostně 

přednesenými slovy a až za samotným textem o stanovení dědice v závěti (popřípadě 

v kodicilu201 potvrzeném závětí). Pro nabytí odkazu byly rozhodující dva momenty, a to smrt 

zůstavitele a nabytí dědictví dědicem.  

Fideikomisy byly považovány za novější druh odkazu, v podstatě se jednalo o neformální 

prosbu (nam ea quae precativo modo relinquuntur fideicomissa vocantur), kterou zůstavitel 

uložil dědici nebo odkazovníku (legátovi), aby třetí osobě poskytl majetkový prospěch. Jednalo 

se především o osoby, jež nemohly být dědici nebo odkazovníky. Na rozdíl od odkazu byl 

fideikomis celkem neformální, nevázal se na závěť ani na kodicil. Fideikomisař se nestal 

dědicem jako takovým, a proto na něj také nebylo možné hledět jako na nástupce do všech práv 

po zůstaviteli. V pozdější době se vyvinul i univerzální fideikomis, podle něhož měl dědic, na 

základě přání zůstavitele, celou pozůstalost odevzdat třetí osobě.  

Obsahem závěti podle obecného zákoníku občanského, na rozdíl od platné právní úpravy, 

mohly být i instituty jako dies, modus, fideikomisární substituce nebo další pořízení pro případ 

smrti, a to odkaz.  

Odkazem, nebo podle obecného zákoníku občanského nařízením odkazovým, se nazývalo 

přímé poskytnutí majetkového prospěchu prostřednictvím posledního pořízení pro případ smrti, 

v případě, kdy se nejednalo o univerzální sukcesi (posloupnost). Odkaz tedy mohl být obsahem 

jak závěti, tak i kodicilu (neobsahuje stanovení dědice). Mezi závětí a kodicilem není rozdíl co 

do formálních náležitostí, proto je také irelevantní, zda byl odkaz učiněn v závěti nebo 

v kodicilu. I k odkazu se může vázat podmínka (výminka), stanovení času (dies) nebo příkaz. Při 

uplatnění těchto institutů platí stejná pravidla jako při dědictví.  

Odkazem je povolání k singulární sukcesi nikoli po zůstaviteli, ale po dědici. Osobou 

způsobilou nařídit odkaz je osoba způsobilá zřídit závěť (pořídit mortis causa).  

Zatížit odkazem (pasivní legitimace) bylo možné každou osobu, které se v případě smrti 

zůstavitele dostalo (byl jí postoupen) majetkového prospěchu, tedy zejména závětní, zákonní 

dědici (nutno poznamenat, že se však nemohlo jednat o neopominutelného dědice, pokud by byl 

                                                           
200 Thöndel, A., Římskoprávní definice, maximy, regulae a jejich odkaz v současném právu (disertační práce), 
Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta, katedra právních dějin, Praha, 2010, s. 356 
201 kodicil mohl obsahovat stanovení dědice, vydědění i další dispozice pro případ smrti zůstavitele, kodicil však ve 
srovnání s testamentem stanovení dědice také obsahovat nemusel, zejména tím se lišila závěť od kodicilu 
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zatížen, nebo omezen jeho povinný podíl), odkazovník, ale také stát, kterému pozůstalost 

připadla jako odúmrť.202 Nebylo-li stanoveno jinak, byl dědic, popřípadě dědicové zatížení 

odkazem v poměru k jejich dědickým podílům.  

V praxi však bylo potřeba počítat také s možností, že odkazem zatížený dědic dědictví 

nenabyl. V tom případě přecházela povinnost splnit odkaz na osoby, na které uprázdněná 

pozůstalost (dědictví) nebo její podíl přešel. Mohla však nastat i opačná situace, a to, že 

odkazovník (legatář) nenabyl odkázanou věc. Tehdy se odkaz přenesl na osobu, které byl ku 

prospěchu, mohlo tedy jít o náhradníka (substituenta) odkazovníka (legatáře). Odkaz bylo možné 

učinit ve prospěch každého, kdo mohl být testamentárním dědicem, přičemž také platilo, že tento 

se daného okamžiku musel dožít.  

Zvláštností byla situace, kdy odkazovník a dědic byla tatáž osoba. Zde neplatilo nic jiného, 

než již bylo výše uvedeno, a současně je z toho zřejmé, že na dědice a odkazovníka se hledělo, 

tak jako by se nejednalo o jednu osobu (jakoby odkazovníkem byla jiná osoba).  

Zůstavitel mohl pořídit odkaz ve prospěch jedné nebo více osob, a to se stanovením podílů 

cum certis partibus), bez takového stanovení (sine partibus) nebo rovným (pevným) dílem (in 

solidum). Co se týká podílů připadajících na odkazovníky, platila výše uvedená pravidla, jež se 

vztahovala k podílům závětních dědiců.  

Předmětem odkazu podle obecného zákoníku občanského mohlo být vše, co bylo 

předmětem právního obchodu, tj. podle § 653 majetek, práce, práva a další aktivity, jež mají 

hodnotu. Pavel Kristián z Koldína navíc zdůraznil, že odkaz musel být určený jasně 

a srozumitelně, aby po smrti zůstavitele nevyvstaly žádné pochybnosti ohledně odkazu.203 

V případě, že by však, v rámci sporu, v němž se odkazovník domáhá po odevzdání pozůstalosti 

na zákonném dědici vydání odkazu, došlo k pochybnostem, bylo nutno pořizovací projev 

zůstavitele posuzovat (v pozůstalostním řízení) po stránce vnitřní, nikoli formální. K zjištění 

pravé vůle zůstavitele, kterou disponoval při sepisování posledního pořízení, by bylo nutno 

použít všech okolností, jež by mohly přispět k jejímu vyzkoumání.204 Mělo by se tedy, jak tomu 

bylo obecně u právních úkonů a projevu vůle, přihlížet ke skutečné vůli a záměru zůstavitele.  

K problematice odkazu, podle obecného zákoníku občanského, je potřeba doplnit, že 

odkazovník odkaz obecně nabýval okamžikem smrti zůstavitele a obecně odkaz zanikl, na 

                                                           
202 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, např. str. 102 
203 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), s. 165 
204 Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, sp. zn. Rv I 289/45, ze dne 19. února 1946 
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základě skutečností, jež jako takové způsobují zánik posledního pořízení (závěť, kodicil) nebo 

jeho jednotlivých nařízení. Od zániku odkazu byla potřeba odlišovat vzdání se odkazu. Samotná 

skutečnost, že odkazovník nepožádal o plnění odkazu, neznamenala vzdání se odkazu, k tomu 

došlo teprve závazným prohlášením učiněným vůči dědici, že se předmětného odkazu vzdává.205 

Závěrem lze shrnout, že vedle dědice, tj. toho, kdo je povolán k nabytí dědictví nebo jeho 

podílu, mohla jisté osobě na základě závěti připadnout pouze jednotlivá věc nebo právo.206 

Taková osoba bývala označovaná i jako odkazovník a pořízení v její prospěch jako odkaz. Právo 

odkazovníka směřovalo proti dědicům, kteří byli povinni odkaz splnit. Závěť však nemohla 

obsahovat pouze odkaz nebo jiné pokyny, neboť tehdy se nejednalo již o závěť, ale o kodicil, 

tj. o dodatek k závěti (dovětek).  

Dalším institutem, jenž mohl být platně, podle obecného zákoníku občanského, obsažen 

v závěti (mohl jej obsahovat také kodicil), byl fideicommissum haereditarium, fideikomisární 

substituce neboli jednoduše svěřenské náhradnictví nebo nástupnictví. Daný institut představoval 

nařízení zůstavitele v rámci závěti,207 jehož uplatněním dědictví nebo jeho část po dědici, 

v jistém případě, připadlo jiné osobě (lze ji nazvat jako poddědice). V podstatě zůstavitel dědici 

(tzv. institut), ve zvláštním případě, nařizoval, aby třetí osobě zachoval a poté odevzdal jistý 

zůstavitelem určený majetek, statek.208 Jak z uvedeného vyplývá, jednalo se nejčastěji 

o nemovitost, přičemž stanovený dědic ji nemohl zejména zcizit a platně o ní pořídit závěť. 

I takto určená věc měla v případě smrti, zatíženého dědice, přejít (připadnout) na jeho 

náhradníka (tzv. substituta) určeného závětí.  

V závěti (v posledním pořízení) mohl zůstavitel stanovit, za jakých podmínek se má 

uskutečnit přechod pozůstalosti z dědice na fideikomisaře (substituta), např. mohl stanovit, že 

přechod má nastat po smrti dědice, po jisté době nebo tehdy, až nastane nějaká skutečnost.209 

Svěřenské náhradnictví se tak vázalo buď na podmínku odkládací, nebo na „lhůtu počínací“, což 

lze v dnešním pojetí chápat spíše jako termín, jenž stanovuje nástup svěřeneckého nástupnictví 

(přechod dědictví z dědice na substituta). V souvislosti s uvedeným je zcela jistě potřeba 

                                                           
205 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 16652/29, ze dne 9. května 1932 
206 Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, sp. zn. R I 406/43, ze dne 6. ledna 1944; netýká-li se 
ustanovení posledního pořízení o nástupnictví buď celé pozůstalosti anebo jejího poměrného dílu, nýbrž jen určité 
věci, byl obmyšlenému zřízen substituční odkaz ve smyslu § 652 občanského zákoníku (jedná se o obecný zákoník 
občanský), nikoli dědické nástupnictví 
207 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cdo 230/93, ze dne 23. června 1995, Ad Notam, s. 116 
208 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), str. 169 
209 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, např. str. 47 
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poznamenat, že k nabytí fideikomisu neboli k nástupu svěřenského náhradnictví obecně 

docházelo až podáním dědické přihlášky na fideikomisární substituční nápad.210 

Je nutno vzpomenout, že fideikomis bylo možné zřídit výslovně i mlčky (konkludentně), 

tj. zejména tehdy, kdy zůstavitel211 dědici zakázal zřídit (poslední pořízení) o zanechaném 

dědictví. Zůstaviteli byla také dána možnost zřídit více fideikomisařů jedinému dědici (institutu), 

ale také jednoho fideikomisaře více institutům (dědicům). Případem, kdy jednomu dědici bylo 

zřízeno více fideikomisařů, se zabýval i Nejvyšší soud Československé republiky v rozhodnutí 

pod sp. zn. R I 249/26, ze dne 6. května 1926. V daném případě byla fideikomisární substituce 

nařízena v první řadě zůstavitelovu synovi ve prospěch jeho manželských dětí, ve druhé řadě pak 

těmto jeho dětem pro případ, že zemřely bez potomků, ve prospěch jiných zůstavitelových dětí 

nebo jejich dětí.  

Ve výše uvedeném jsem se zabývala zřízením svěřenského nástupnictví, jeho nástupem 

a pro úplnost výkladu, je podle mého názoru, potřeba také uvést alespoň některé skutečnosti, za 

nichž dochází k jeho zániku. K zániku svěřenského nástupnictví tak docházelo, např. nebylo-li 

již žádného z fideikomisařů, nebo pokud bylo svěřenské nástupnictví (náhradnictví) zřízeno 

choromyslným (pro dnešní potřebu lze říci osobou s duševní poruchou).  

V českých zemích bylo svěřenské náhradnictví zrušeno k 1. lednu 1951 s tím, že omezení 

z něj vyplývající trvala a skončila nejpozději k 1. dubnu 1964. Po 1. dubnu 1964 již nebylo 

možné při projednávání dědictví přihlížet ke svěřenskému náhradnictví, a to ani tehdy, pokud by 

se jednalo o dědictví po osobách zemřelých v době, kdy zákon svěřenské náhradnictví 

umožňoval, kde bylo jinak nutno postupovat podle předpisů platných v době úmrtí zůstavitele.212 

Znamená to, že pokud zůstavitel, jenž nařídil fideikomisární substituci, zemřel před 1. lednem 

1951, bylo jeho ustanovení o fideikomisární substituci platné a substitutu se dostalo dědictví, 

i když dědic po zůstaviteli (institut) zemřel po 31. prosinci 1950.213 

Z výše uvedeného vyplývá, že v platné právní úpravě svěřenské nástupnictví neboli 

fideikomisární substituce nemá oporu.  

Institutem, jenž může být, tak jako tomu bylo i podle obecného zákoníku občanského, 

obsahem závěti, je odkaz. Podle platné právní úpravy, ve srovnání právě s obecným zákoníkem 

                                                           
210 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 3 Cdon 582/96, ze dne 13. listopadu 1997, dostupný na 
www.nsoud.cz; jestliže dědic nepodal (podle ustanovení obecného zákoníku občanského) dědickou přihlášku na 
fideikomisární substituční nápad a odmítl jej, pak tím nepřešel majetek na stát, nýbrž se stal součástí dědictví po 
zůstaviteli 
211 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. Cz 509/56, ze dne 18. října 1956 
212 Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 139/94, ze dne 31. listopadu 1994, Ad Notam 3/1995, s. 65 
213 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 25 Ok 614/52, ze dne 5. března 1953  
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občanským, je odkazovník, vedle toho, kdo je povolán k nabytí celého dědictví nebo jistého 

podílu na něm, rovněž považován za dědice, kterému má z dědictví připadnout pouze jednotlivá 

věc nebo právo. Dříve tato osoba nebyla považována za dědice, ale pouze za odkazovníka, jenž 

se na odpovědnosti za zůstavitelovy dluhy nepodílel. Předmětný rozdíl byl zcela odstraněn, jak 

i z výše uvedeného vyplývá, od 1. dubna 1964, tj. od účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. odkdy platí 

již současné ustanovení § 477 odst. 1 předmětného zákona.  

Velikost nebo cena zanechané věci nebo práva plyne z poměru ceny dané věci nebo práva 

k ceně celkového dědictví (majetku po zůstaviteli). V takto určeném poměru se poté odkazovník 

– dědic podílí i na dluzích po zůstaviteli. K problému dochází zejména v případě, kdy se 

v pozůstalosti objeví věc nebo právo, o kterých zůstavitel nevěděl a o nichž nepořídil. Pokud 

k takové situaci dojde, jsou-li závětí povoláni i dědici bez určení jednotlivých věcí nebo práv, 

přirůstají věci, o nichž zůstavitel nevěděl, právě těmto osobám. V případě, že by takových osob 

nebylo, byli by k dědění takových věcí nebo práv (celkově hodnot) povoláni zákonní dědicové.  

V platné právní úpravě se odkazem, přesněji řečeno institutem, jenž by za něj vzhledem 

k jeho popisnému určení bylo možné považovat, zabývá pouze jedno ustanovení (§ 477 odst. 1 

první věta). Nový občanský zákoník dané problematice věnuje více než tři desítky ustanovení, 

přičemž je však potřeba konstatovat, že většina z nich je takřka autentická s ustanoveními 

obecného zákoníku občanského, k němuž se také bezpochyby vrací.  

Ohledně odkazu v novém občanském zákoníku je potřeba se vrátit k počátečním 

ustanovením týkajícím se dědictví, a to k ustanovení § 1475 odst. 3, v němž je vymezena osoba 

dědice, tj. dědicem je osoba, které náleží dědické právo (právo na pozůstalost nebo na poměrný 

podíl z ní). Uvedené má zejména význam pro odlišení osoby dědice a odkazovníka. Z nového 

občanského zákoníku vyplývá, ve věci odkazu a odkazovníka, návrat k odlišení dědictví 

a odkazu, jakož i dědice a odkazovníka, ve smyslu obecného zákoníku občanského. Dědice jako 

takového jsem na srovnání s odkazovníkem již výše definovala. V návaznosti na to je nutno také 

uvést, že odkazovníkem je ten, komu zůstavitel zanechal (dalo by se spíše říct odkázal) jen 

jednotlivou věc nebo několik věcí určitého druhu nebo určité právo.  

Dalším zcela patrným rozdílem mezi dědictvím a odkazem je, že nabytí dědictví dědici 

musí potvrdit soud (tzv. ingerence státu), zatímco právo na odkaz odkazovník uplatňuje přímo 

vůči osobě obtížené odkazem. Odkazem tak v podstatě zůstavitel odkazovníku zřizuje 

pohledávku vůči dědici na vydání věci nebo na zřízení práva. Zde je potřeba podle mého názoru 

připomenout, že odkazovníkem může být pouze osoba způsobilá dědit.  



148 

 

Podle mého názoru je potřeba také zdůraznit skutečnost, že ve smyslu nového občanského 

zákoníku odkazovník není dědicem, a tedy právní úprava se i v daném vrací k obecnému 

zákoníku občanskému. To znamená, že odkazovník není zatížen povinností podílet se na úhradě 

dluhů po zůstaviteli.  

Uvedené by mohlo mít význam především v případech, kdy by se jednalo o odkaz (plnění) 

nadacím, církvím neboli celkově odkaz učiněný na dobročinné a charitativní účely. Za současné 

právní úpravy není opatření, jimž by bylo možné alespoň některého odkazovníka účasti na 

dluzích zůstavitele zbavit, v podstatě vůbec možné.  

Na tyto obecné skutečnosti vymezující zejména rozdíly mezi dědicem a odkazovníkem 

navazují v novém občanském zákoníku další obecná ustanovení počínaje § 1594.  

Odkaz, jak tomu bylo i za obecného zákoníku občanského, lze zřídit v pořízení pro případ 

smrti, v němž se jisté osobě nařídí vydání věci odkazovníku. Pořízením pro případ smrti je, na 

rozdíl od platné právní úpravy, závěť, dovětek a dědická smlouva. Odkazovníkem tak může být 

osoba, jež není dědicem, jakož i některý z dědiců.  

Ohledně odkazu je potřeba vědět nejenom, čím jej lze zřídit, ale i to, kdo tak může učinit. 

Zřídit odkaz tak může osoba, jež je způsobilá zřídit závěť. Výjimku z tohoto pravidla představuje 

osoba nezpůsobilá právně jednat, pořizovat. Podle nového občanského zákoníku, který se 

v daném ustanovení inspiroval také nizozemskou právní úpravou, má být respektováno i přání 

této osoby, proto jí má být dána možnost odkázat jinému ze svého majetku předměty malé 

hodnoty. Směrodatná v takovém případě bude obecná úprava způsobilosti k právním úkonům, 

z níž plyne, že osoba nezpůsobilá pořizovat pro nedostatek věku (nezletilá) má způsobilost 

právně jednat v rozsahu přiměřeném její rozumové a volní vyspělosti.214 U osob, které jsou 

omezeny v způsobilosti k právním úkonům na základě rozhodnutí soudu, lze akceptovat ta 

jednání, jež je možné považovat za nevýznamné a běžné záležitosti (dalo by se říct každodenního 

života).  

Jelikož se nový občanský zákoník, v části čtvrté (§ 2063 a násl.), vrací k úpravě darování 

pro případ smrti, je potřeba mezi tímto darováním a odkazem rozlišovat.215  

Při odkazech také obecně platí, že odkazem může být obtížena pouze osoba, která by měla 

z pozůstalosti prospěch, tedy dědic nebo odkazovník. Jestliže by byl odkazem obtížen 

odkazovník, jednalo by se o další odkaz – pododkaz. Osoba, které by takový pododkaz náležel, 

                                                           
214 Viz § 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
215 Viz § 1594 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
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se označuje jako pododkazník. V podstatě jde o odkazovníka po odkazem zatíženém předchozím 

odkazovníku. Z uvedeného vyplývá, že je na zůstaviteli, koho odkazem obtíží. Nečiní-li tak 

(mám tím na mysli, neurčí kdo a v jakém poměru má být obtížen), bude platit, že odkazem jsou 

obtíženi všichni dědici v poměru, v jakém jim bude připadat pozůstalost. Zůstavitel může zřídit 

odkaz i ve prospěch skupiny osob, přičemž způsob, jak odkaz v rámci skupiny rozdělí nebo 

komu takové dělení svěří, je opět věcí samotného zůstavitele. Opět v úvahu přichází možnost, že 

tak neučiní, a v takovém případě toto právo má dědic. Není-li to možné, rozhodne o výše 

uvedeném rozhodnutí (jak odkaz rozdělit) v rámci skupiny osob soud.  

Nový občanský zákoník, přestože se ve většině ustanovení týkajících se (nejenom) odkazu 

vrací a čerpá z obecného zákoníku občanského, nepřebírá z něj zásadu, že odkazy může 

zůstavitel dědictví zcela vyčerpat. Uvedené by totiž v praxi znamenalo, že dědic by po nabytí 

dědictví pouze odkazovníkům vydal odkazy a jemu samotnému by z pozůstalosti nic nezůstalo. 

Nový občanský zákoník naopak zastává názor, že dědici by měla přes obtížení odkazem zůstat 

alespoň část (1/4) dědictví nezatížena. Pro dědice by totiž přijetí natolik odkazy zatížené 

pozůstalosti nebylo výhodné a zřejmě by docházelo k jejímu odmítání. Takto vzniklá situace by 

byla nevýhodná zejména pro odkazovníky, jelikož odkaz je závislý na nabytí dědictví dědicem. 

Proto bylo potřeba omezit pořizovací svobodu zůstavitele. K tomuto závěru dospělo již římské 

právo, a právě k němu a k uplatnění institutu falcidiánské kvarty (quatra Falcidia) se nový 

občanský zákoník vrací. Lex Falcidia (Falcidiův zákon neboli zákon tribuna plebis P. Falcidia) 

stanovoval, že „dědicovi musí zůstati alespoň čtvrtina dědictví prosta všelikých legátů“.216  

Otázkou však je, proč by právě jedna čtvrtina pozůstalosti měla zůstat odkazy nezatížená. 

Mohlo by tomu být proto, že takový podíl nadměrně neomezuje autonomní vůli zůstavitele 

(jeden ze základních principů dědického práva), jelikož i nadále by zůstaviteli byla ponechána 

možnost pořídit o zbývající části pozůstalosti, a současně by, podle mého, došlo i k uspokojení 

odkazovníků, jimž by se dostala podstatná část pozůstalosti. Na druhé straně se i dědici dostane 

jistý podíl (1/4) nezatížený odkazy, jenž by jej k přijetí dědictví již mohl motivovat.  

Jelikož se v římském právu omezení „falcidiánskou kvartou“ osvědčilo, rozšířilo se i na 

další pořízení pro případ smrti jako svěřenské nástupnictví nebo darování pro případ smrti. 

Posledním pořízením pro případ smrti, podle nového občanského zákoníku, je mimo jiné (závěť, 

dovětek) i dědická smlouva. Na rozdíl od římského práva se tak quatra Falcidia neboli 

                                                           
216 Otto, J., Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 8. díl, Praha: 1894, s. 1020-1021 
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falcidiánská kvarta bude vztahovat nejenom na odkazy, ale i na pořízení formou dědické 

smlouvy (viz dále).  

Dědic má také možnost, dojde-li k situaci, že by odkazy přesahovaly dědictví, požadovat 

jejich poměrné zkrácení tak, aby jak již bylo uvedeno i dědici zůstala jistá část dědictví odkazy 

nezatížena. Slovo požadovat, jinak řečeno má na to právo, svědčí o tom, že je pouze na dědici, 

zda jej (právo na poměrné krácení odkazu) využije nebo splní poslední vůli, tak jak byla 

pořízena.  

Základním předpokladem nabytí práva na odkaz je, že odkazovník přežije zůstavitele, má 

ke dni vzniku práva na odkaz stejnou způsobilost k právním úkonům jako dědic a dále 

skutečnost, že odkazovník odkaz neodmítne.  

Pro případ, že by zůstavitelem určený odkazovník nenabyl odkaz, mohl zůstavitel 

odkazovníku, obdobně jako dědici, stanovit náhradníka. Zůstavitel mohl odkazovníku stanovit 

také svěřenského nástupce (zřídit svěřenské nástupnictví).  

V souvislosti s již uvedeným se domnívám, že je potřeba se také zmínit, kdy a jak samotné 

právo na odkaz vzniká. Právo na odkaz vzniká smrtí zůstavitele (zůstavitel může stanovit 

i pozdější den), dané právo je však právem odkazovníka vůči dědici (nikoli tedy vůči zůstaviteli, 

jak je tomu u dědice), jedná-li se o další odkaz, tak právem na vydání odkazu vůči jinému 

odkazovníku. Vlastnictví (vlastnické právo) k odkázanému předmětu se nabývá stejně jako při 

převodech, jelikož mezi odkazovníkem a osobou odkazem obtíženou se právě o to jedná. 

Vlastnickým titulem pro odkazovníka je pořízení pro případ smrti, osoba obtížená odkazem již 

tedy žádný jiný důvod nabytí vlastnického práva nevytváří.  

Nestanoví-li zůstavitel jinak, může odkazovník odkazy spočívající např. v jednotlivých 

věcech, právech, menších odměnách požadovat ihned. Jiné odkazy, jež by osoby obtížené 

odkazy nepřiměřeně zatížily, může odkazovník požadovat až rok po smrti zůstavitele.  

Stanoví-li však zůstavitel jinou dobu nabytí odkazu, tzn. že odkaz nemá být odkazovníku 

vydán ihned po smrti zůstavitele, může odkazovník od osoby obtížené odkazem požadovat 

zajištění jeho práva na odkaz. Bez ohledu na to, zda odkazovník své právo na zajištění uplatní 

nebo nikoli, má vůči osobě obtížené odkazem stejné práva jako každý jiný věřitel.  

U odkazu (jako i při dědění) může nastat situace, že odkazovník odkaz z nějakého důvodu 

nenabude (např. jej nemůže přijmout nebo jej odmítne). V takovém případě dojde ve vztahu 

odkazu a konkrétní osoby k tzv. uvolnění odkazu. Již sám zůstavitel se s takovou možností může 
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v rámci posledního pořízení pro případ smrti vypořádat tím, že odkazovníku stanoví (určí) 

náhradníka. Tehdy takový odkaz, podle pravidel o náhradnictví (viz dále), připadne náhradníku.  

Je-li odkazovníkům nějaký předmět rozdělen rovnoměrně nebo bez určení podílů, 

uvolněný odkaz připadne dalším (neboli zbývajícím) odkazovníkům. Nenastane-li však žádný 

z těchto případů, povinnost splnit odkaz zanikne.  

Tak jako závěť, i odkaz lze odvolat, přičemž způsob odvolání je stejný jako u závěti. Nový 

občanský zákoník stanovuje, zavádí, právní vyvratitelné domněnky217 odvolání odkazu.  

Domněnka odvolání odkazu bude nastupovat, jestliže zůstavitel věc, kterou dříve někomu 

odkázal, zničí nebo převede na jinou osobu. Dojde-li k takovému naložení s odkázanou věcí 

mimo vůle zůstavitele, odkaz bude trvat a odkazovníku by měla být vyplacena peněžitá náhrada.  

Dále lze odkaz považovat za odvolaný, jestliže zůstavitel odkázanou věc změnil takovým 

způsobem, že se z ní stane jiná věc, neboť pozbyla původní podoby a popřípadě i názvu. Zde tak, 

jak tomu bylo i v předchozím případě, nastupuje výjimka, tzn. pokud ke změně věci dojde mimo 

vůli (nechtěl, aby ke změně došlo) zůstavitele, bude i takto změněná věc patřit odkazovníku. 

Podle mého názoru je také potřeba vypořádat se s možností, že by ke změně věci došlo mimo 

vůli zůstavitele, a současně by takto změněnou věc nabyla jiná osoba (nikoli zůstavitel). Tehdy 

by odkazovníku, jak bylo výše uvedeno, patřila peněžitá náhrada.  

Vzhledem k tomu, že předmětem odkazu může být v podstatě vše, co může být předmětem 

dědictví, může být někomu odkázána i pohledávka. V takovém případě se lze domnívat, že došlo 

k odvolání odkazu, pokud zůstavitel sám předmětnou pohledávku vymůže nebo vybere. 

K uvedenému může ze strany zůstavitele dojít také pouze z části, částečné vymožení nebo 

vybrání pohledávky. V takovém případě rovněž dojde pouze k částečnému odvolání odkazu, 

tj. v již vymožené nebo vybrané části pohledávky. K odvolání odkazu však nedochází, pokud 

pohledávka zanikla z důvodu, že dlužník sám, z vlastního popudu, dluh vyrovnal.  

Nový občanský zákoník dále řeší jednotlivé případy, které se můžou v posledním pořízení 

pro případ smrti objevit, jako odkaz věcí určitého druhu, odkaz určité věci (zřejmě se bude jednat 

o jednotlivou konkrétně určenou věc) a odkaz pohledávky. Tato ustanovení, podle mého, mají 

nejspíše plnit pouze vykládací funkci. Mělo by se pravděpodobně jednat o zákonný výklad 

případů, situací, kdy zůstavitel odkaz nepořídí zcela jasně nebo přesně. Podle mého názoru se 

                                                           
217 právní domněnka, kdy předpokládané skutečnosti se pokládají za dané, avšak jen do doby, dokud se neprokáže 
opak (skutečnosti nejsou dány), viz např. § 40a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 
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tvůrce (neboli zákonodárce) takovými ustanoveními snaží předejít možným nejasnostem, a s tím 

zcela jistě souvisejícím a z toho vyplývajícím soudním sporům.  

 

7.1.3 Podmínka a náhradnictví 

 

Ustanovení dědice se již podle římského práva mohlo vázat na podmínku, a to odkládací 

a rozvazovací. Při odkládací podmínce docházelo k odložení okamžiku připadnutí dědictví 

(delace), k dědění tak nedocházelo smrtí zůstavitele.  

Uplatnění rozvazovací podmínky bylo podle římského práva v rozporu s jednou z jeho 

základních zásad „semel heres semper heres“, tj. jednou dědic, navždy dědic. Z daného důvodu 

byly obecně rozvazovací podmínky v římském právu nepřípustné. Výjimečně mohla být 

rozvazovací podmínka obsažena např. ve vojenském testamentu.  

Také ve smyslu obecného zákoníku občanského mohla závěť obsahovat podmínku, a to 

rovněž jak tomu bylo v římském právu, odkládací218 (suspenzivní) nebo rozvazovací 

(resolutivní), podle toho, zda vznik nebo zánik dědického práva je závislý na nějaké skutečnosti. 

Vzhledem k tomu, jestli byla skutečnost, na níž je vznik nebo zánik dědického práva závislým, 

pozitivní nebo negativní, rozlišovaly se tak dále i podmínky na pozitivní a negativní.  

Podle obecného zákoníku občanského se mohlo jednat o odkládací nebo rozvazovací 

podmínky neboli výjimky nesrozumitelné, zmatečné, nemožné nebo nedovolené.  

U nesrozumitelné podmínky obecně platilo, že není vůbec doložena, tzn. na závěť se 

hledělo, jako by tam taková podmínka vůbec nebyla. Nutno je však také poznamenat, že každou 

nejasnou podmínku nelze bez dalšího automaticky považovat za nesrozumitelnou. Půjde-li 

o nejasnou podmínku, bude potřeba se nejprve pokusit o její objasnění neboli její výklad tak, aby 

k ní bylo možné přihlížet (mohlo dojít k jejímu uplatnění).  

Nemožné podmínky podle obecného zákoníku občanského byly takové, které nařizovaly 

vznik (suspenzivní), nebo zánik (rezolutivní) dědického práva pro případ, který nemohl nastat. 

Nedovolenou byla odkládací podmínka, která nařizovala vznik dědického práva v případě, jenž 

byl v rozporu s právním řádem nebo se příčil dobrým mravům. Za nedovolenou se pak 

považovala rozvazovací podmínka, „jestliže ustanovení jí doložené nařizuje zánik práva 

                                                           
218 Christiani, P. a Koldín, Codex Juris Bohemici, Pragae, Apud Fr. Temptsky Bibliopolam, 1876 (Jireček, J., Codex 
Juris Bohemici, Městské právo království českého Pavla Kristiána z Koldína, Praha, 1876), s. 165; věc pod 
veyminkou odkázána, dokud čas veyminky se nevyplní, kšaftovníku od dědice dána aneb postaupena býti nemá 
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dědického pro případ, jehož uskutečnění je přikázáno právním řádem nebo dobrým mravem, 

míříc k tomu, aby uskutečnění to bylo zamezeno“.219 

Na rozdíl od obecného zákoníku občanského platná právní úprava věnuje úpravě nebo lépe 

řečeno vyloučení jakékoli podmínky ze závěti pouze jedno ustanovení, podle něhož jakékoli 

podmínky připojené k závěti nemají právní následky. Podmínky jako takové jsou v platné právní 

úpravě definovány v § 36. Předmětné ustanovení týkající se podmínky ve vztahu k obsahu závěti 

platí až od účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., tedy od 1. dubna 1964. Do účinnosti uvedeného 

zákona občanský zákoník č. 141/1950 Sb. stanovoval neplatnost podmínek mnohem určitěji. 

Stanovoval např., že neplatnou je podmínka, kterou zůstavitel omezoval povolání někoho za 

dědice, nebo také ustanovení týkající se okamžiku či doby nabytí dědictví (dies – doložení času, 

viz níže).  

Podmínkami, ke kterým se podle platné právní úpravy nebude přihlížet, tak jsou 

rozvazovací a odkládací podmínky, jakož i „fideikomisární substituce (náhradnictví). Od 

podmínek stanovených v závěti zůstavitelem je, podle mého názoru, potřeba odlišit základní 

zákonnou podmínku dědění (jak ze zákona, tak i ze závěti). V obou případech je společný 

okamžik nabytí dědictví, a to okamžikem smrti zůstavitele. Platná právní úprava však upravuje 

mimo jiné i institut odmítnutí dědictví, tzn. že budoucí (domnělý) dědic má jistou zákonem 

stanovenou dobu (jeden měsíc), v níž může dědictví odmítnout. Po tuto zákonem stanovenou 

dobu nemusí být jisté, kdo a zda vůbec se někdo, i přes skutečnost, že dědictví se nabývá smrtí 

zůstavitele, stane dědicem. I zde se tedy může čistě teoreticky jednat o jakousi podmínku. 

O podmínku ve výše uvedeném smyslu se rovněž nebude jednat u příkazu k započtení daru 

(toho, co dědic bezplatně obdržel od zůstavitele ještě za jeho života), jelikož ten by neměl mít 

právní následky (viz výše). 

Nad rámec uvedeného je podle mě potřeba, i přesto, že to ze zákona přímo nevyplývá, 

vypořádat se s možností stanovení podmínky i v jiných písemnostech než v závěti, ale se závětí 

zcela jistě souvisejících (odvolání závěti, listina o vydědění, odvolání listiny o vydědění). 

Podstata bude spočívat v tom, zda v daných písemnostech bude stanovena rozvazovací nebo 

odkládací podmínka. Bude-li např. vydědění podmíněno rozvazovací podmínkou (vydědění 

pomine, zanikne pokud…), nebude se k vydědění, jako takovému, přihlížet vůbec. Obdobně lze 

přistupovat i k posuzování obsahu dalších uvedených písemností. Zde, vzhledem k tomu, že 

                                                           
219 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, str. 40 
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zákon výslovně upravuje pouze připojení podmínek k závěti, je potřeba postupovat ve smyslu 

§ 853 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.220 

Nový občanský zákoník se částečně, jak tomu bylo i v jiných výše uvedených případech, 

obsahově vrací i k možnosti připojení podmínky k závěti. Pro podmínky podle nového 

občanského zákoníku platí to, co obecně platí o právních úkonech, ve smyslu nového 

občanského zákoníku, v právních jednáních. V případě uplatnění odkládací podmínky bude 

potřeba, aby osoba, které bylo s takovou podmínkou zůstaveno, zůstavitele přežila a současně 

byla způsobilá dědit. Pokud by závěť obsahovala ustanovení s nemožnou odkládací podmínkou, 

bylo by dané ustanovení neplatné, tzn. dědic nebo odkazovník povolaný s takovou podmínkou 

nebude platně povolán. K nemožné rozvazovací podmínce by se zase nemělo vůbec přihlížet.  

Obdobný charakter jako podmínky má doložení času neboli dies (viz níže), které může 

spočívat v tom, že okamžik nabytí dědictví může být posunut. To znamená, že k nabytí dědictví 

nedojde smrtí zůstavitele, ale až v den, který bude v závěti zůstavitelem určen, nebo osoba se 

mohla stát dědicem pouze na dobu stanovenou v závěti.  

Jako rozvazovací podmínku lze také chápat příkaz neboli modus (viz níže), jelikož jeho 

nesplněním dochází k zániku dědického práva. Příkaz totiž obecně znamená uložení jisté 

povinnosti (výkon, strpění, nakládání jistým způsobem) osobě a trvání na jejím splnění.  

 

Závěť může obsahovat další ustanovení, jež lze v jistém smyslu považovat za podmínky. 

Takovým ustanovením je, již výše uvedené, zřízení věcného břemene k nemovitosti, dále 

povinnost jednoho dědice vyplatit jiného dědice v penězích a také ustanovení náhradního dědice 

(náhradníka).  

Ustanovení náhradního dědice, pro případ, že by závětní dědic (prvotně určený) 

z jakéhokoli důvodu dědictví nenabyl (nedožil se zůstavitelovy smrti, odmítl dědictví, stal se 

nezpůsobilým dědicem), se označuje jako obecná nebo také jako vulgární substituce (substitutio 

vulgaris). Již za římského práva bylo možné ustanovit i více náhradníků, a to především s cílem 

předejít skutečnosti, že by se z pozůstalosti stala „věc nikoho“, tedy res nullius. Také bylo 

možné, aby více dědiců mělo jednoho (toho samého) náhradníka, stejně tak mohli být dědici 

sobě navzájem náhradníky. Velikost podílu, který by mohl substitut (náhradník) získat, závisela 

od velikosti podílu dědice, jehož by měl nahradit.  

                                                           
220 Občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto, ani jiným zákonem, se řídí ustanoveními 
tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší  
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V úvahu přicházela i možnost, že jedna a tatáž osoba by byla dědicem i náhradníkem. 

V takovém případě by této osobě připadl podíl jako dědici i jako náhradníkovi (substitutovi). 

Také bylo dokonce přípustné ustanovit náhradního dědice náhradnímu dědici. Římské právo 

vylučovalo přirůstání podílu uvolněného po dědici k podílům ostatních dědiců (akrescence). 

I z tohoto pravidla existovala výjimka, tzn. k uplatnění akrescence došlo pouze tehdy, když již 

nebyl k dispozici žádný náhradník.  

Římské právo znalo také pupillární a kvázipupillární substituci. Pupillární substituce 

spočívala v tom, že otec (rodiny) určil svému nedospělému (pupillus) potomkovi, pro případ, že 

by tento potomek umřel sice po otci (zůstaviteli), ale ještě před tím, než by dosáhl dospělosti. 

Z uvedeného vyplývá, že se nejednalo o náhradníka neboli náhradního dědice v pravém smyslu 

slova (obecného náhradníka). Vývojem právní vědy a společenské situace došlo ke spojení obou 

substitucí, v důsledku čeho bylo možné i pupillárního substituta považovat za náhradníka 

v obecném smyslu.  

Kvázipupillární substituce znamenala poskytnutí možnosti ascendentům (předkům nebo 

v daném případě zůstavitelům) bez rozdílu pohlaví, ustanovit svým choromyslným potomkům 

dědice. Z uvedeného je zcela zřejmé, že již nelze vůbec mluvit o náhradnictví jako takovém.  

Obecná substituce (náhradnictví) byla v obecném zákoníku občanském výslovně upravena 

v § 604, podle kterého „pozůstalost, nenabude-li jí dědic povolaný (institut), má připadnouti 

osobě jiné (substitutovi)“.221 Zůstavitel mohl náhradníka (substituta) stanovit pro všechny 

případy (obecně), kdy dědictví nenabude povolaný dědic. Také však bylo možné stanovit, že 

náhradník nabude pozůstalost i pro každý z těchto případů samostatně, tzn. v případě, když jej 

dědic nebude chtít nabýt (v pojímání platné právní úpravy by se jednalo o odmítnutí), nebo jej 

nabýt nebude moct (dalo by se mluvit o dědické nezpůsobilosti) nebo se nástup náhradníka bude 

vázat na jiný důvod. Znamená to tedy, že náhradník nabyl pozůstalost pouze v jednom z těchto 

případů, tzn. náhradnictví se nevztahovalo na jiné případy (nebylo tedy obecné, jak bylo výše 

uvedeno).  

Obecné náhradnictví mohlo být zřízeno výslovně i mlčky. Dále platilo, co bylo dáno i za 

římského práva, a to jednomu dědici může být stanoveno více náhradníků a více dědicům zase 

jeden náhradník. Bylo možné stanovit jakýkoli po sobě jdoucí počet náhradníků, přičemž každý 

v pořadí další nastoupil tehdy, když odpadl náhradník jemu předcházející.  

                                                           
221 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, str. 45 
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V úvahu přicházela i možnost, aby dědici byli navzájem sobě i náhradníky. Pro náhradníky 

a jejich podíly pak platily podíly, které jim měly připadnout jako dědicům. Pokud však byla 

náhradníkem vedle dědiců i jiná osoba (jež dědicem nebyla), dělili se náhradníci rovným dílem.  

V návaznosti na již výše uvedené lze uvést, že i podle obecného zákoníku občanského bylo 

náhradnictví (obecná substituce) považováno podle své povahy za doloženou odkládací 

podmínku. V daném případě se náhradníkovi nabízela (deferovala) pozůstalost tehdy, když byla 

tato podmínka (dědic z jakéhokoli důvodu nenabyl dědictví) splněna. Současně však musela být 

splněna i podmínka (jež se klade i na dědice – dožít se smrti zůstavitele), že náhradník se 

okamžiku splnění výše uvedené podmínky dožil, a rovněž, že byl způsobilý dědit.  

Za důležité také považuji uvést, že podle obecného zákoníku občanského měl náhradník 

přednost před dědici ve smyslu neuplatnění nebo lépe řečeno vyloučení transmise, tzn. uvolněný 

dědický podíl nepřecházel na další dědice, ale do uvolněného dědického podílu nastoupil 

náhradník. Uvedené ovšem platilo, pouze pokud zůstavitel nestanovil jinak.  

Stejně jako po zůstaviteli na dědice přecházela aktiva i pasiva, tak i na náhradníka po 

dědici obecně přecházela i břemena, jež na něj byla zůstavitelem uložena. I z daného obecného 

pravidla však existovaly výjimky. Jednou byla skutečnost, že sám zůstavitel výslovně stanovil, 

že břemena jako taková na náhradníka přecházet nebudou, a druhou, podle níž se břemena, 

vzhledem ke své povaze, vztahovala výlučně na dědice. 

Na rozdíl od fideikomisární substituce, tj. svěřenského náhradnictví, platná právní úprava 

obecné náhradnictví neboli (jak byl daný institut označen již v římském právu) vulgární 

substituce připouští. Ustanovení náhradního dědice lze chápat jako uplatnění práva zůstavitele 

ustanovit dědice. V podstatě se jedná o možnost určit pořadí dědiců, přičemž každý následující 

uplatní své dědické právo až za podmínky, že jemu předcházející povolaný dědic pozůstalost 

z jakéhokoli důvodu nenabude. Rovněž by se tedy dalo říct, že tímto institutem platná právní 

úprava reaguje na možné změny, jež můžou nastat v okruhu ustanovených dědiců, v době od 

zřízení závěti do smrti zůstavitele. V souvislosti s uvedeným je potřeba si připomenout, že jakási 

forma náhradnictví přicházela v úvahu i při dědění ze zákona, příkladem je samotné uspořádání 

dědiců do dědických skupin. Platná právní úprava náhradnictví a ustanovení náhradníků 

srovnává a podřazuje pod ustanovení dědiců, neobsahuje samostatná ustanovení, jež by daný 

institut výslovně upravovala.  

Nový občanský zákoník obdobně jako připouštěl a upravoval fideikomisární substituci, 

upravuje i obecné náhradnictví. Dalo by se říct, že takřka doslovně přebírá úpravu obecného 
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náhradnictví z obecného zákoníku občanského, co do obecné definice a účelu náhradnictví, 

možností nástupu náhradníka na místo dědice, jejich ustanovení, počtu, podílů na pozůstalosti, 

práv, do nichž náhradník vstupuje apod.  

Náhradnictví zřízené zůstavitelem pro jeho potomky, pro případ, že by jeho potomci žádné 

děti neměli (k takovému stanovení náhradníků musí dojít v době, kdy potomci děti nemají), 

zanikne, zanechá-li potomek způsobilé děti.  

Nový občanský zákoník v porovnání s obecným zákoníkem občanským upravuje také 

zánik náhradnictví. K tomu dojde, jakmile povolanému dědici vznikne právo na dědictví, 

tzn. povolaný dědic nabude jemu zanechané dědictví. Institut náhradnictví již tedy není potřebný.  

Nový občanský zákoník sice kopíruje rakouské občanské právo v době platnosti 

a účinnosti obecného zákoníku občanského, není však zřejmý důvod a nevyplývá ani z důvodové 

zprávy k novému občanskému zákoníku (ze dne 1. května 2011) důvod, pro který došlo oproti 

platné právní úpravě k tak rozšiřující a výslovné zákonné úpravě institutu náhradnictví. 

Domnívám se, že současná odborná literatura, komentáře a judikatura daný institut rozpracovaly 

a vyložily zcela dostatečně a jistě i ve srovnatelné míře s novým občanským zákoníkem, přičemž 

ustanovení v novém občanském zákoníku zcela logicky plynou i z platné právní úpravy.  

 

7.1.4 Modus (příkaz)  

 

Kromě podmínek (a ustanovení, jež lze v určitých případech považovat za podmínky) 

a doložení času (viz níže) lze i podle nového občanského zákoníku považovat za vedlejší 

ustanovení (doložku) příkaz (modus).  

Nový občanský zákoník se v podstatě vrací k pojímání příkazu, jak tomu bylo za obecného 

zákoníku občanského a jak jej shodně popisoval Jan Krčmář v odborné literatuře, tzn. chápání 

příkazu jako možnosti zůstavitele závětí (posledním pořízením) nařídit dědici, aby s majetkem 

(pozůstalostí) nakládal jistým způsobem, aby něco vykonal nebo opominul.  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se také vrací k myšlence, že příkaz lze stavět 

naroveň rozvazovací (resolutivní222) podmínce. Uvedené znamená, že pokud dědic příkaz 

nesplní, nebude proveden, dojde obecně ke ztrátě neboli zmaření dědického práva, to znamená, 

že dědic pozbude dědictví. I v daném případě nový občanský zákoník, domnívám se vzhledem 

                                                           
222 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, str. 44, srov. s § 1573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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k testamentární (pořizovací) volnosti a důrazu, který klade na uplatnění vůle zůstavitele, dává 

zůstaviteli možnost, aby účinky, důsledky nesplnění příkazu stanovil sám.  

Osobou oprávněnou domáhat se příkazu je zcela jistě osoba, v jejíž prospěch zůstavitel 

příkaz učinil (zůstavil), může to však být i vykonavatel závěti nebo jiná osoba k tomu 

zůstavitelem, závětí povolána.223 

Příkaz, podle výslovného ustanovení nového občanského zákoníku, může směřovat 

k prospěchu více osob bez bližšího určení. V takovém případě by bylo zřejmě vhodné, aby 

příkazem zatížená osoba splnila příkaz vůči právnické osobě, jež by byla oprávněná chránit 

zájmy výše uvedených osob. Bylo by tedy na uvedené právnické osobě vymáhat plnění příkazu 

na povinné (obtížené) osobě.  

Ze shora uvedeného je opět jasné, že nový občanský zákoník se inspiroval rakouským 

občanským zákoníkem neboli obecným zákoníkem občanským, ze kterého převzal také 

myšlenku, že ustanovení, která nesledují účel uložit dědici povinnost (jistý způsob nakládaní, 

užití), nemají právních následků.224 

Výše již bylo naznačeno, že dalším a dá se říct i posledním vedlejším ustanovením 

v posledním pořízení může být doložení času (dies).  

 

7.1.5 Dies (počítání času) 

 

Dies neboli jinými slovy uložení nebo doložení času je institut známý již římskému právu. 

Na rozdíl od podmínky při uložení času účinky právního úkonu závisí od jisté budoucí události 

(plynutí času je jisté), a to tím způsobem, že se účinky odkládají (suspendují) na určitý čas, nebo 

že se v určitém časovém okamžiku rozvážou.225 

Odkládacím účinkem lze chápat skutečnost, že dědic (osoba povolaná za dědice) nabude 

dědictví nikoli okamžikem smrti zůstavitele, ale pozdějším. Nástup dědice tak ve smyslu 

uvedeném bude odložen, tzn. účinky závěti nastanou až od jistého data (dne – dies a quo).  

Druhou možností je trvání účinků závěti, což znamená, že zůstavitelem povolaný dědic 

bude dědicem pouze po jistou dobu, do přesně stanoveného data (dies ad quem). Tímto přesně 

stanoveným datem dojde k zániku (rozvázání) účinků závěti (právního úkonu).  

                                                           
223 Viz § 1571 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
224 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, str. 45 
225 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 208 
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Obdobně byl daný institut upraven i v obecném zákoníku občanském, podle něhož dies 

rovněž znamenalo, že zůstavitel mohl v závěti stanovit, že osoba nebude povolána za dědice 

okamžikem smrti pořizovatele, ale až některým pozdějším okamžikem. Rovněž mohlo být 

stanoveno, že osoba bude dědicem pouze po jistou (omezenou) dobu. Obecný zákoník občanský 

navíc k danému institutu a jeho posuzování v jistých případech přistupoval způsobem 

srovnatelným s posuzováním podmínek. Znamená to, že pokud by nebylo jisté, zda okamžik, 

kterým by mělo dojít k uplatnění závěti, nastane, hledělo by se na něj shodně jako na nejistou 

(nedoloženou) podmínku, a tedy jako by takové ustanovení v závěti vůbec nebylo. Také by se 

však mohlo stát, že by okamžik (den stanovený v závěti) nemohl nastat, tehdy by se na něj 

hledělo, obdobně jako na podmínku nemožnou. V úvahu však přicházela také možnost, že by 

v závěti (v posledním pořízení) došlo pouze k pochybení ze strany zůstavitele, zmýlil by se ve 

stanovení dne. Tehdy, pokud by bylo možné určit podle jeho skutečné vůle den (okamžik), který 

měl zůstavitel na mysli, nehledělo by se na dané pochybení jako na nemožnou vedlejší doložku.  

Výše uvedená úprava ve smyslu obecného zákoníku občanského platila až do roku 1950, to 

je do účinnosti občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. Předmětný občanský zákoník stanovil, že 

vedlejší ustanovení, jež by nařizovalo nabytí dědictví jiným okamžikem než smrtí zůstavitele, 

bude neplatné. V podstatě se dá říct, že účinností výše uvedeného občanského zákoníku byla 

jako neplatná (nepřihlíželo se k nim) vyloučena veškerá vedlejší ustanovení závěti, tedy 

podmínky, příkaz (aby bylo s dědictvím nakládáno jistým způsobem), i doložení času. Platná 

právní úprava od své účinnosti obecně stanovuje, že jakékoli podmínky, již nerozlišuje mezi 

podmínkou jako takovou, příkazem nebo doložením času, připojené k závěti nemají, nebo dalo 

by se říct i nevyvolají právní následky.  

Jak tomu bylo i u předchozích vedlejších doložek, i doložení času nový občanský zákoník 

charakterizuje obdobně jako obecný zákoník občanský (dědici povoláni od jisté doby nebo na 

jistou dobu226). Nový občanský zákoník výslovně stanovuje, že doložení času, o němž není jisté, 

zda čas v něm určený nastane, se bude posuzovat jako podmínka nebo podmíněné zůstavení. Čas 

může být také určen tak, že nezbytně nastat musí, tehdy zůstavitelem zanechané právo přechází 

na dědice jako nepodmíněné. Jako podmínka nemožná se posoudí určení času, který zcela jistě 

nemůže nastat.  

                                                           
226 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Cdo 4079/2007, ze dne 19. května 2010, dostupný na 
www.nsoud.cz  
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Nový občanský zákoník dokonce připouští postupné přecházení pozůstalosti po sobě 

následujícím dědicům, po splnění podmínky nebo nástupem doložení času. Znamená to, že 

dědictví získá nejdříve jedna osoba (dědic přednější, v pořadí dřívější) a po naplnění času nebo 

splnění podmínky nastoupí další osoba (dědic v pořadí následující, v pořadí pozdější). Uvedená, 

dalo by se říct, posloupnost neboli následnost osob musí co do nabývání dědictví, tak aby žádná 

za sebou následujících osob nebyla vůči předchozí nebo naopak nepřiměřeně zvýhodněna, dbát 

i na ochranu těchto osob. Je totiž zcela nemyslitelné, aby v pořadí dřívější dědic plnil 

zůstavitelovy dluhy, o což by se zákonitě zmenšilo jeho dědictví, a dědic následný by po splnění 

podmínky nebo doložení času nabyl již „čistý“ majetek. Proto, jak stanovuje nový občanský 

zákoník, je následnému dědici stanovena povinnost se s předchozím dědicem poměrně vyrovnat, 

přispět na to, co přední dědic vynaložil na zůstavitelovy dluhy a nepominutelnému dědici na 

povinný podíl. Předmětné vyrovnání mohl v závěti stanovit sám zůstavitel, nebo bylo ponecháno 

na dohodě dědiců. Pokud by se dědici nedohodli, rozhodl by o výše uvedeném vyrovnání a jeho 

rozsahu soud.  

Ochranu je však také potřeba poskytnout následnému dědici, neboť následný dědic 

dědictví (pozůstalost) nabude až po splnění nějaké podmínky nebo doložení času, tedy až po jisté 

době, po kterou jej měl jiný dědic. Nutno je tedy zabezpečit, aby se takovému následnému dědici 

dostalo to, co se mu podle závěti dostat má. K tomu lze užít ustanovení týkající se svěřenského 

nástupnictví, např. zakázat s dědictvím volně nakládat, pořizovat o něm apod.  

Z výše uvedeného zcela zjevně vyplývá, že jednotlivé vedlejší doložky se doplňují, 

prolínají a současně je lze považovat za způsob, jak zabezpečit splnění a dodržení jiné vedlejší 

doložky.  

 

7.2 Povinný díl (nepominutelný dědic, jeho ochrana) 

 

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele nebo jejich děti. Nový občanský zákoník 

zachovává úzký okruh neopominutelných dědiců. Podle obecného zákoníku občanského 

i občanského zákoníku z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Sb.) do okruhu neopomenutelných 

dědiců patřili navíc rodiče a prarodiče.227 K redukci okruhu nepominutelných 

                                                           
227 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 116 
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(neopomenutelných) dědiců do podoby, v jaké jej známe i nyní, došlo občanským zákoníkem 

z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.).  

V novém občanském zákoníku, ve srovnání s platnou právní úpravou, došlo ke změně 

rozsahu povinného podílu, jenž se nepominutelným dědicům musí z pozůstalosti dostat. 

Nezletilému nepominutelnému dědici se musí i při dědění ze závěti z pozůstalosti dostat alespoň 

tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. V daném případě, v porovnání 

s platnou právní úpravou, došlo ke zvětšení rozsahu povinného podílu. Zletilý nepominutelný 

dědic by pak měl z pozůstalosti dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného 

dědického podílu. Vzhledem k platné právní úpravě, kdy zletilým potomkům by se mělo 

z pozůstalosti dostat aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona, 

došlo novým občanským zákoníkem ke zmenšení rozsahu povinného podílu.  

S uvedenou změnou, posunem ve srovnání s platnou právní úpravou plně souhlasím, 

jelikož se domnívám, že odráží reálné možnosti nezletilých a zletilých potomků zabezpečit si, 

získat prostředky potřebné pro svůj život, tj. bydlení, strava, vzdělání apod. Nezletilí totiž podle 

mého názoru budou většinou svých potřeb odkázáni na rodiče (pro nás zůstavitele). Proto 

i povinný podíl těchto osob tomu musí být přizpůsoben. Na druhou stranu se domnívám, že 

zletilí jsou již sami schopni, nebo by alespoň měli být schopni uspokojit svoje potřeby sami, 

čemuž podle mě plně odpovídá i výše povinného dílu.  

Zůstavitel musí výše uvedená práva nepominutelných dědiců respektovat a zanechat jim to, 

co jim náleží, ve formě dědického podílu nebo odkazu. Povinný díl nepominutelných dědiců 

navíc nesmí být zatížen podmínkami, příkazy apod. Pokud by však zůstavitel závětí povinný díl 

nepominutelného dědice zatížil (omezil by jeho povinný podíl), k těmto nařízením by se 

nepřihlíželo. Předmětná ustanovení nového občanského zákoníku je podle mého názoru možno 

považovat za jakousi ochranu nepominutelného dědice. Jednalo by se o ochranu dědice a jeho 

povinného dílu, aby na něm nebyl v podstatě žádným způsobem krácen nebo omezen (ve 

prospěch někoho nebo něčeho).  

Nový občanský zákoník dále obsahuje nově navržené ustanovení, v němž poskytuje výčet 

důvodů, z nich nepominutelný dědic nemá právo na povinný díl. Právo na povinný díl tedy nemá 

ten, kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu, kdo je nezpůsobilý dědit nebo kdo byl 

zůstavitelem vyděděn. Tyto osoby sice již právo na povinný díl nemají, avšak při výpočtu 

povinného dílu jiného nepominutelného dědice se započítává i podíl nepominutelného dědice, 

který na povinný díl již právo nemá. Při daném výpočtu povinného dílu se na dědice, který sám 
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již právo na povinný podíl nemá, hledí tak, jako by z dědického práva nebyl nikdy vyloučen. 

Z uvedeného vyplývá, že zákonodárce nechtěl ztrátou práva nepominutelného dědice na povinný 

díl nepřiměřeně zvýhodnit, v podobě zvýšení povinných dílů, ostatní dědice.  

Nepominutelným dědicům podle nového občanského zákoníku náleží vůči zůstaviteli 

ochrana. Do úvahy totiž přichází situace, kdy by se mohlo stát, že zůstavitel by nepominutelného 

dědice úplně nebo z části opominul, tedy vydědil (platně nebo neplatně) nebo by zůstavitel 

povolal jiného dědice, přičemž na nepominutelného dědice by nebyl brán zřetel (přestože by 

o něm zůstavitel věděl, že je naživu). V takovém případě by nepominutelný dědic měl alespoň 

nárok na vyrovnání (ve výši peněžité částky rovnající se hodnotě) povinného dílu. Předmětné 

vyrovnání by mohl požadovat od ostatních dědiců nebo třeba i od odkazovníka. 

Podle nového občanského zákoníku může být nepominutelný dědic (zůstavitelem) 

opominut buď vědomě, nebo nevědomě. Klíčové v dané věci v podstatě bude, zda zůstavitel 

o nepominutelném dědici věděl nebo nikoli.  

Věděl-li zůstavitel o nepominutelném dědici, a přesto jej opominul, nemá tato skutečnost 

žádný vliv na jeho právo na povinný díl. Zde je podle mého potřeba vidět souvislost 

i s normativním ustanovením pojednávajícím o vydědění. Nový občanský zákoník totiž, jak bylo 

výše uvedeno, umožňuje vydědit nepominutelného dědice bez toho, aby zůstavitel v závěti 

výslovně uvedl zákonem stanovený důvod vydědění. Z uvedeného tak plyne závěr, že takovéto 

opomenutí by bylo možné považovat za vydědění učiněné konkludentně.  

Druhým případem je situace, kdy zůstavitel o nepominutelném dědici nevěděl. Tehdy má 

neopomenutelný dědic právo na povinný díl, jaký by mu náležel podle zákona.  

Nový občanský zákoník také osahuje „návod“ neboli pravidla pro výpočet povinného dílu. 

Nejdříve tak bude třeba zjistit hodnotu majetku, od níž se následně odečtou pasiva. Tímto se 

zjistí čistá hodnota pozůstalosti, ke které se navíc připočte to, co nepominutelný dědic získal od 

zůstavitele ještě za života.228 

Výše uvedená ustanovení, na rozdíl od jiných ustanovení nového občanského zákoníku, lze 

i přes jejich rozsáhlost a výkladovou složitost považovat vzhledem k dané problematice a její 

současné úpravě za potřebnou a na jistou dobu i postačující. Daná ustanovení poskytují řešení 

a právní jistotu specifických situací ve věci nepominutelného dědice. Ve srovnání s platnou 

právní úpravou, jež se s dědicem, jenž by neměl být opominut, a s dílem, jenž by mu měl 

z pozůstalosti připadnout, zabýval v jediném ustanovení, se nový občanský zákoník samostatně 

                                                           
228 § 1660–1661 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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zabývá pojmy a instituty jako výpočet povinného dílu, započtení na povinný díl, dědický podíl 

atd. Platná právní úprava na tyto instituty nijak nereflektovala a nalézt je a jejich úpravu bylo 

možné pouze v odborné literatuře a judikátech.  

 

VIII. DĚDICKÁ SMLOUVA 

 

Obecný zákoník občanský upravoval celkem tři dědické tituly (umožňoval dědické 

nástupnictví na základě tří dědických titulů). Jednalo se o výše uvedené dědické nástupnictví ze 

zákona, ze závěti a jako třetí (nikoli však významem) na základě dědické smlouvy.  

Obecný zákoník občanský tak jistým osobám umožňoval uzavřít dědickou smlouvu, 

tj. smlouvu, kterou jedna osoba (smluvní strana, zůstavitel) ustanovovala druhou osobu za svého 

dědice k celé pozůstalosti nebo k její poměrné části, přičemž tato druhá osoba musela svoje 

ustanovení (povolání) za dědice přijmout. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že se jednalo 

o dvoustranný právní úkon, zatímco v případě závěti se jednalo o úkon jednostranný. Obecný 

zákoník občanský řadil dědické smlouvy mezi tzv. svatební smlouvy, ale jelikož obsahem bylo 

stanovení dědice, nejednalo se vyloženě o smluvní poměr. Podle E. Svobody se jednalo 

o smíšený útvar mezi smlouvou a závětí a nejlépe jej vystihoval výraz „dvoustranné, závazné 

ustanovení za dědice“.229 

Na dědickou smlouvu se tak vztahovala ustanovení týkající se smluv i závěti. Musela tak 

být pořízena písemně ve formě notářského zápisu (aktu). Kromě notáře však museli být přítomni 

další dva způsobilí svědci, rovněž bylo možné dědickou smlouvu pořídit před dvěma notáři, 

v tom případě se již přítomnost třetího svědka nevyžadovala.  

Dědická smlouva mohla být uzavřena mezi manželi nebo také mezi snoubenci, avšak 

pouze za předpokladu uzavření platného manželství. Kdo chtěl (manžel nebo snoubenec) 

ustanovit dědice dědickou smlouvou, musel mít jak způsobilost k pořízením pro případ smrti 

(mortis causa), tak současně i způsobilost zavazovat se smlouvou (jde totiž o smíšenou formu). 

Dědickou smlouvu tak mohla uzavřít osoba, jež dovršila 18. rok věku (zletilá) a způsobilá 

k právním úkonům. Zletilá osoba avšak nezpůsobilá k právním úkonům se mohla zavázat 

dědickou smlouvou, avšak pouze se svolením zákonného zástupce a poručenského soudu. Jinak 

dědická smlouva (bez potřebného svolení) platila pouze jako jednostranné poslední pořízení – 

                                                           
229 Svoboda, E., Dědické právo, Praha: Československý Kopas, 1946, s. 55 
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závěť. Osoba, jež byla smlouvou pouze povolána za dědice a k ničemu se nezavazovala, mohla 

být i nezletilá.  

Obsahem dědické smlouvy mohlo být ustanovení manžela dědicem (jeden manžel 

ustanovil druhého) nebo ustanovení manželů jako dědiců navzájem. Smlouvou dědickou manžel 

v podstatě nemohl pořídit o celé své pozůstalosti. Jedna čtvrtina dané pozůstalosti totiž měla 

zůstat „volná“ tj. nezatížená dluhy ani nárokem na povinný podíl. O předmětné čtvrtině tak 

manžel (zůstavitel) mohl svobodně pořídit bez ohledu na obsah dědické smlouvy, tzn. ale 

i možnost, že manžel o uvedené části učinil jednostranné pořízení (např. závěť) a jako závětního 

dědice povolal mimo jiné i manžela. Pokud o této čtvrtině takové pořízení neučinil, připadla 

zákonným dědicům. Z uvedeného lze dovodit, že i v případě, kdy zůstavitel (manžel) pořídil 

o celé své pozůstalosti, druhému manželovi na základě dědické smlouvy mohli připadnout (bez 

výše uvedeného pořízení) „pouze“ tři čtvrtiny pozůstalosti. Osoby omezené ve způsobilosti 

k právním úkonům mohly dědickou smlouvou také omezeně pořizovat o jedné čtvrtině nebo 

o třech osminách pozůstalosti.  

Dědická smlouva mohla kromě ustanovení dědice a určení pozůstalosti nebo její části, 

jež má připadnout dědici, obsahovat i podmínky (nazývané obecným zákoníkem občanským 

výjimky). Podmínky se při dědických smlouvách posuzovaly jako u smluv obecně. Obsahovala-

li tedy dědická smlouva podmínku (např. úplně nesrozumitelnou, nedovolenou apod.), nehledělo 

se na ni, jak tomu bylo u závěti, jako by tam vůbec nebyla, ale naopak způsobila neplatnost celé 

smlouvy, k níž byla připojena.  

Dědici povolanému dědickou smlouvou se dědictví deferovalo (nabízelo) okamžikem 

nápadu dědictví (delace, smrtí). Delačním důvodem, tak jako byla závěť, byla i dědická smlouva.  

Po dobu svého života měl zůstavitel (manžel) právo se svou pozůstalostí volně nakládat. 

Následky vyplývající z dědické smlouvy se uplatnily až po jeho smrti. Za jeho života si dědickou 

smlouvou povolaný dědic nemohl jakkoli nárokovat na pozůstalost druhého manžela.  

Dědickou smlouvu jako jeden z dědických titulů bylo také (jako závěť viz výše) možné 

zrušit. K zrušení však, vzhledem k tomu, že se jednalo o dvoustranný právní úkon, nemohlo dojít 

jednostranným aktem (odvoláním, zřízením závěti) ze strany zůstavitele. Jako jiné smlouvy 

i smlouvu dědickou bylo možné zrušit vzájemnou dohodou smluvních stran. Při nedobrovolném 

rozvodu došlo ke zrušení dědické smlouvy rozsudkem vydaným o žalobě strany, která měla 
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právo žádat zrušení smluv.230 Dále ji bylo možné zrušit rozloučením pro nepřekonatelný odpor, 

rozloučením (rozvodem) manželství z jiného důvodu, nebo skutečnostmi nezávislými na vůli 

zůstavitele (např. neexistence pozůstalosti, majetku, o němž bylo smlouvou pořízeno, smrtí 

povolaného dědice – manžela apod.).  

Uvedené byly způsoby zrušení závěti, avšak dědická smlouva, jak tomu bylo u závěti, měla 

i sama zrušující význam. Pozdější (novější) dědická smlouva rušila dřívější pořízení (závěť), a to 

v rozsahu, v jakém vedle sebe nemohly obstát, platilo tedy to, co bylo uvedeno již u závěti 

(testamentu).  

 

Dědickou smlouvu znala naše právní úprava (bylo tedy možné pořídit) do 1. ledna 1951 

(tj. nejpozději 31. prosince 1950), poté byla zákonem č. 141/1950 Sb. (s účinností od 1. ledna 

1951) jako další dědický titul zrušena. K zrušení daného dědického titulu pravděpodobně došlo 

z důvodu jeho smíšené formy. V dědické smlouvě se totiž odrážela provázanost mezi závětí 

a smlouvou, tj. mezi institutem dědického a obecně závazkového práva. Tato provázanost 

s sebou zcela jistě přinášela různé pochybnosti, jako např. kam jej v rámci systematiky 

občanského zákoníku zařadit, jak jej lze zrušit, jakož i polemiku nad tím, zda nedochází 

k omezení vůle zůstavitele pořídit o svém majetku nebo k omezení dědictví, jež mělo připadnout 

pozůstalému manželovi.  

Dalším důvodem, proč ke zrušení dědické smlouvy, výše uvedeným zákonem, došlo, 

mohlo být, že ji bylo možné uzavřít pouze mezi manželi, popř. snoubenci. Okruh subjektů, které 

mohly smlouvu uzavřít, tak byl podstatně, ve srovnání s jinými dědickými tituly, omezen 

a zůstaviteli nic nepřekáželo, aby tyto osoby povolal závětí. Dědická smlouva jako dědický titul 

tak podle mého ztratila svůj smysl.  

Problém mohly činit také požadavky kladené na formu, v jaké mohla být dědická smlouva 

uzavřena (veřejná listina), jakož i požadavky, které musel pořizovatel dědické smlouvy splňovat.  

O znovu zavedení institutu dědické smlouvy se po více jak 50 letech zasloužil nový 

občanský zákoník. Podle něj se jedná o základ dědického nápadu, a navíc mezi dědickými tituly 

o ten nejsilnější. O dědické smlouvě uvažuje obdobně jako obecný zákoník občanský, tedy jako 

o dvoustranném právním jednání (právním úkonu, nový občanský zákoník se totiž, jak bylo výše 

uvedeno, vrací k pojmu právní jednání), kterým jedna strana (zůstavitel) povolává druhou stranu 

                                                           
230 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 52 
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za dědice své pozůstalosti nebo její části a druhá strana své ustavení za dědice přijímá. Jak však 

z dosud uvedeného vyplývá, nový občanský zákoník rozšiřuje okruh subjektů, jež mohou být 

tímto dědickým titulem povolány za dědice.  

Jak vyplývá z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku, zůstavitel může povolat 

dědice bezúplatně nebo za úplatu, takovou možnost obecný zákoník neznal, ani paragrafové 

znění zákona ke zpoplatnění dědické smlouvy nic neuvádí. Není ani zřejmé, kdy by bylo 

pořízení dědickou smlouvou úplatné a kdy bezúplatné a jakou formu by případně mělo 

zpoplatnění.  

Dědickou smlouvou se strany mohou za dědice ustavit navzájem, anebo povolat třetí osobu 

za dědice nebo odkazovníka. Obecný zákoník občanský připouštěl dědickou smlouvu pouze 

mezi manželi (snoubenci), nebylo jejím prostřednictvím možné povolávat za dědice třetí osobu 

a už vůbec ne odkazovníka.  

Dědickou smlouvu můžou strany uzavřít a měnit jen osobně, tedy stejně jako u závěti, 

nikoli zástupcem. Způsobilý, i podle nového občanského zákoníku, k uzavření dědické smlouvy 

je pouze plně svéprávný (způsobilý k právním úkonům) člověk. Nemůže ji tedy uzavřít osoba 

mladší osmnácti let ani člověk s omezenou způsobilostí k právním úkonům.  

Forma, v níž lze pořídit dědické smlouvy, je zachovalá, jde tedy o veřejnou listinu, podle 

mě se bude jednat hlavně o notářský zápis. Co do rozsahu pozůstalosti, o které může osoba 

pořídit, dědickou smlouvou mělo by platit, že zůstavitel se nesmí zbavit práva pořídit i jinak 

a nelze tedy pořídit o celé pozůstalosti, jak tomu bylo, měla by zůstat jedna čtvrtina pozůstalosti 

nijak a ničím nezatížena. O této části by pak zůstavitel mohl pořídit jinak (mimosmluvně). 

Podíl ničím nezatížený, jak bylo již v části o odkazech uvedeno, je známý již z římského 

práva. Pro připomenutí se jednalo o falcidiánskou kvartu. Tato část pozůstalosti, aby o ní 

zůstavitel mohl volně pořídit, nesměla být zatížena právem na povinný podíl nebo jiným 

omezením.  

Dědickou smlouvou lze podle nového občanského zákoníku povolat dědice i v případě, že 

zůstavitel má zákonné (nebo i neopomenutelné dědice), pokud se tito svého dědického práva 

zřeknou. V případě, že by však smlouvou stanovený dědic nedědil, bylo by zřeknutí se 

zákonných dědiců neplatné (pozbylo by právní účinky).  

Nový občanský zákoník v dalších ustanoveních zohledňuje povahu daného institutu i při 

posuzování případných podmínek, jež by mohly být v dědické smlouvě obsaženy, a shodně 
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s obecným zákoníkem občanským stanoví, že bude postupováno podle obecných ustanovení 

týkajících se podmínek v právních úkonech (právních jednáních lépe řečeno smlouvách).  

V nakládání se svým majetkem není zůstavitel za svého života nijak omezen, dědici tedy 

připadne to, co po zůstavitelově smrti z jeho majetku zbude. Povolání dědice smlouvou nelze 

zrušit jednostranným prohlášením, může tak být učiněno pouze se souhlasem druhé strany, 

přičemž se vyžaduje forma veřejné listiny.  

Zvláštností, nad kterou je potřeba se v souvislosti s výše uvedeným zamyslet, je podle 

mého názoru skutečnost, že nový občanský zákoník umožňuje, aby se strany dohodly, že 

zůstavitel na dědice převede svůj majetek ještě za svého života (majetek musí být sepsán ve 

formě veřejné listiny). V takovém případě, jestliže zůstavitel nepřevede všechen svůj majetek, 

anebo získá po převodu další majetek, bude se dědická smlouva vztahovat jen na takto sepsaný 

majetek, nedohodne-li se něco jiného. Dojde-li k odevzdání ještě za života, přecházejí práva 

a povinnosti z dědické smlouvy na dědice, pokud by i tady nebylo dohodnuto jinak. Vzhledem 

k tomu, že by k převodu mělo dojít za života zůstavitele, není zřejmé, proč by k tomu mělo dojít 

dědickou smlouvou, když podle mě slovo dědická zcela jednoznačně znamená po smrti, a proč 

smluvní strana k takovému převodu nepoužije jinou smlouvu (např. darovací). Domnívám se, že 

v tomto případě pořízení dědické smlouvy úplně postrádá smysl.  

Pro úplnost je potřeba doplnit, že pokud by dědická smlouva byla neplatná nebo 

nesplňovala náležitosti zákonem na ni kladené, ale splňovala by náležitosti závěti, mohla by mít 

platnost závěti.  

Za povšimnutí také stojí skutečnost, že dědická smlouva na rozdíl od závěti může 

obsahovat podmínky. Nezákonné nebo nesrozumitelné podmínky by však byly neplatné, 

s případnou neplatností celé smlouvy. Neplatí tedy to, co u podmínek obsažených v závěti, že se 

k nim nepřihlíží a nemají právní následky.  

Všechno dosud uvedené lze podle mého mínění považovat za popis a definování obecného 

institutu dědických smluv, v čemž je možné celkově spatřovat největší a nejzávažnější a také 

zcela zbytečnou změnu nebo odchylku od úpravy obsažené v obecném zákoníku občanském. 

Z předmětných ustanovení totiž není zřejmá, vzhledem k dalším dvěma dědickým titulům (závěť 

a zákon), potřeba umožnit i jiným osobám než manželům pořizovat o pozůstalosti dědickou 

smlouvu.  

Nový občanský zákoník tak logicky obsahuje samostatná ustanovení o dědických 

smlouvách mezi manželi, v nichž upravuje některé specifika v porovnání s obecnou úpravou 
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dědických smluv. Zdůrazňuje zejména vzájemné povolání manželů za dědice. Dále stanovuje, že 

rozvod manželství zásadně nemá na trvání práv a povinností z dědické smlouvy vliv, není však 

vyloučeno, že si smluvní strany v dědické smlouvě dohodly něco jiného. V takovém případě po 

rozvodu může smlouvu zrušit soud na návrh některého z bývalých manželů. Soud návrhu 

vyhoví, pokud bude směřovat proti manželu, který zapříčinil rozvod a s rozvodem souhlasil. 

Narážíme v případě, kdy účinky dědické smlouvy přetrvají i po rozvodu a rozvedený 

manžel uzavře další manželství, na otázku konkurence několika dědických smluv. Řešení této 

otázky není zřejmé z nového občanského zákoníku a nevyplývá ani z důvodové zprávy k němu. 

Navrhovala bych, aby řešení takového případu, tj. rozvod a uzavření nového manželství 

a konkurence dědických smluv, bylo zahrnuto přímo v dědické smlouvě. Další logickou 

možností je, že se vznikem dědické smlouvy v nově uzavřeném manželství zaniká dřívější 

dědická smlouva (z předchozího manželství). Z uvedeného by tak vyplývalo, že vznik nového 

manželství by automaticky nemusel znamenat zánik dřívější dědické smlouvy. Je však také 

možné, alespoň podle mě, aby současně byla pořízena dědická smlouva mezi manželi a současně 

existovala další dědická smlouva mezi bývalými manželi za předpokladu, že by tyto smlouvy 

vedle sebe mohly obsahově obstát.  

Přes všechny možnosti, které usiluje nový občanský zákoník prosadit, považuji 

znovuzavedení dědického titulu – dědickou smlouvu, za nadbytečnou, jelikož zákon a závěť 

dostatečně pokrývají všechny oblasti života zůstavitele a vztahují se i na všechny osoby, jež by 

podle zůstavitele přicházely jako dědici v úvahu (zákonný dokonce neopomenutelný nebo 

závětní, tedy i právnické osoby a stát).  

Pozitivem dědické smlouvy jako takové může být skutečnost, že smluvní povolání za 

dědice nelze zrušit jednostranným prohlášením. Zde je vidět propojenost posledního pořízení se 

smlouvou (dvoustranným právním jednáním), jelikož ke zrušení dědické smlouvy se vyžaduje 

souhlas osoby povolané za dědice. Přestože to nový občanský zákoník nestanovuje, domnívám 

se, že shodný postup bude muset být uplatněn i při změně dědické smlouvy. V těžší možnosti 

změnit nebo zrušit dědickou smlouvu, ve srovnání se závětí, lze také spatřovat větší jistotu 

smluvních stran a také stálost (trvalost) vůle pořizovatele (zůstavitele). 
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IX. VÝZ&AM PŘECHOD&ÝCH A ZÁVĚREČ&ÝCH USTA&OVE&Í  

 

Ke znakům právního státu neoddělitelně patři princip právní jistoty a ochrany důvěry 

občanů v právo. Tento princip zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich 

retroaktivního výkladu. Jestliže tedy někdo jedná v důvěře v nějaký zákon, neměl by být v této 

své důvěře zklamán. Retroaktivitou se rozumí zpětná účinnost zákona nebo jiného právního 

předpisu, resp. zpětná časová působnost právní normy. Pravá retroaktivita je nežádoucí 

a v podstatě se nepřipouští. Nepravá retroaktivita souvisí s ochranou nabytých práv 

a problematikou zásahů do těchto práv a je důsledkem změn v právním řádu. Nejedná se 

o zpětnou účinnost (co do času) v pravém slova smyslu.  

V daném případě, tj. při změně právní úpravy, tak podle mě musí být vznik právních 

vztahů (subjektivních práv a právních povinností) posuzován vždy podle zákonů a jiných 

pramenů práva účinných v době jejich vzniku, zatímco rozsah těchto práv a povinností by měl 

být v zásadě shodný pro všechny právní subjekty a domnívám se, že by se měl měnit s účinností 

nových zákonů. 

Plynulý přechod, mezi časově po sobě následujících právních úpravách, by měly zajistit 

přechodná a závěrečná ustanovení, v daném případě, nového občanského zákoníku. Tato 

ustanovení by současně měla zabezpečit právní jistotu právních vztahů a úkonů vzniklých jak za 

předchozí, tak za nové právní úpravy. Změna zákona nebo zcela nová právní úprava, pro mě 

dědického práva v rámci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by neměla být na újmu 

(k tíži) subjektům povinným a oprávněným z těchto práv.  

Nový občanský zákoník, tak jako i platná právní úprava, respektuje pravidlo, že při 

dědění se postupuje podle práva platného v den smrti zůstavitele. Z přechodných a závěrečných 

ustanovení nového občanského zákoníku vyplývá, že již (nebo ještě) za účinnosti zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, lze sepsat dědickou smlouvu 

(výklad viz výše), závěť (s vedlejšími doložkami), dovětek, smlouvu o zřeknutí se dědictví nebo 

vydědit potomka z důvodů uvedeného v novém občanském zákoníku. Takto učiněné úkony 

budou sice teď neplatné (budou odporovat právnímu předpisu účinnému v době jejich učinění, 

nebudou jim přiznané právní následky), avšak zemře-li zůstavitel po dni nabytí účinnosti nového 

občanského zákoníku (tzn. po 1. lednu 2014) a současně shora uvedené úkony budou vyhovovat 

novému občanskému zákoníku, budou považovány za platné. Dojte tedy k zhojení neplatnosti 
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nebo jiných vad projevů vůle zůstavitele, které učinil za účinnosti dřívější právní úpravy. Tímto 

nový občanský zákoník vychází vstříc projevené vůli zůstavitele.  

Předmětnou problematiku bych uzavřít tím, že zemře-li zůstavitel po dni nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku, přičemž však závěť platně pořídil již za platnosti a účinnosti 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bude taková závěť 

platná i za účinnosti nového občanského zákoníku. Platnost závěti se totiž posuzuje podle 

právního předpisu platného v době, kdy ji zůstavitel pořizoval.  

 

X. POTVRZE&Í DĚDICTVÍ A VYPOŘÁDÁ&Í DĚDICŮ 

 

V úvodu práce jsem se zabývala nabytím dědictví, také jsem uvedla, že podle obecného 

zákoníku občanského k nabytí dědictví nedochází (jak je tomu dnes) smrtí zůstavitele. Smrtí se 

pozůstalost způsobilému dědici pouze nabízela (neboli deferovala). Dědic, jemuž se dědictví 

nabízelo, k pozůstalosti nabýval práva, která v případě jeho smrti přešla na jeho dědice. Tímto 

však dědic pozůstalost ještě nenabýval. Pozůstalost musela být totiž soudně projednána, čím 

mělo být zaručeno splnění všeho, co dědici ukládá zákon, ale i to, co dědici uložil sám zůstavitel. 

Soudní projednání pozůstalosti mělo tedy především zajistit, že se dostane pravému dědici 

a současně budou splněny povinnosti zůstavitele i dědice (domnívám se, že tím mysleli zejména 

dluhy, tj. vztahy s věřiteli).  

Aby však pozůstalost mohl soud s dědicem projednat, musel si ve stanovené lhůtě podat 

dědickou přihlášku (písemně nebo ústně u soudu). Dědická přihláška musela obsahovat zejména 

důvod (dědický titul), o který dědic svoje právo (nároky) opíral (zákon, závěť nebo dědická 

smlouva). Dědic, který nepodal přihlášku včas, dědických práv nepozbyl, ale pozůstalost byla 

projednána pouze s těmi dědici, a následně přikázána pouze těm, kteří se k dědictví přihlásili 

a kterým současně příslušelo dědické právo bez ohledu na právo dědice, který přihlášku nepodal. 

Dědické právo dědice, jenž si nepodal přihlášku, zaniklo uplynutím promlčecí doby, která byla 

v daném případě třicetiletá a běžela ode dne odevzdání pozůstalosti přihlášeným dědicům.  

Poté, jak ve svém díle uvedl i Krčmář, „dědici, který k pozůstalosti řádně byl se přihlásil 

a svoje právo dědické náležitě prokázal, soud pozůstalost přikáže“231 neboli odevzdá. Uvedené 

se dělo odevzdávací, v některé literatuře označované jako přikazovací, listinou. Ta měla 

                                                           
231 Krčmář, J., Právo občanské V., Právo dědické, Praha-Smíchov: Nákladem spolku československých právníků 
„Všehrad“, knihtiskárna „Tipus“, 1930, s. 73 
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obsahovat zejména jméno a příjmení zůstavitele, den jeho úmrtí, jména a příjmení dědiců, 

dědický titul a způsob rozdělení dědictví.  

Za důležité považuji se pozastavit (také proto, že uvedené může nastat i podle platné 

právní úpravy) nad slovním spojením „právo dědické náležitě prokázal“. Není-li dědické právo 

jednotlivých dědiců (na základě závěti) zpochybňováno a rovněž nikdo (žádný z dědiců) 

nenamítá neplatnost závěti, považuje se za dědice ten, kdo je takovou závětí za dědice povolán. 

V takovém případě se dědictví projedná (a posléze odevzdá) v nesporném řízení. Pro nás je 

zajímavější případ, kdy si jednotlivé dědické přihlášky navzájem odporovaly. Soud sice přijal 

všechny přihlášky, ale toho, jehož dědické právo se jevilo málo pravděpodobné, např. pokud 

byla závěť platná a nebylo ji možné nijak zpochybnit, odkázal druhého, jehož dědické právo se 

opíralo o zákon, k podání nebo uplatnění určovací žaloby. K podání žaloby také měla být 

soudem určena lhůta. Nebyla-li v této lhůtě žaloba podána, pokračoval soud v řízení bez ohledu 

na dědice, jenž ji měl podat.  

 

Dědictví se podle platné právní úpravy nabývá smrtí zůstavitele, avšak k platnému 

přechodu pozůstalosti na dědice se vyžaduje, vyplývá to z § 481 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ingerence státu (soudu). Soud, z moci úřední, 

jakmile se dozví, že někdo zemřel (nebo byl prohlášen za mrtvého) zahájí řízení. Soud zahájí 

řízení v každém případě, tedy i v případě zemřelého, který nezanechal žádný majetek. O této 

skutečnosti totiž soud před zahájením řízení neví. Zjistí-li poté, že zůstavitel nezanechal majetek, 

řízení zastaví. Řízení o dědictví je upraveno zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, v § 175a – 175ze (dále jen občanský soudní řád).  

V řízení o dědictví se v podstatě zjišťuje, zda dědic splnil zákonem požadované 

předpoklady pro nabytí dědictví. Konečným cílem řízení o dědictví je vydání rozhodnutí, jímž se 

stanoví, kdo je dědicem po zůstaviteli, který dědic a v jakém rozsahu odpovídá za dluhy 

zůstavitele.  

V období od smrti zůstavitele až do vypořádání dědictví pravomocným rozhodnutím 

soudu, jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu České republiky, jsou dědici považováni za 

vlastníky celého majetku patřícího do dědictví, z právních úkonů, týkajících se věcí, hodnot nebo 
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jiných majetkových práv patřících do dědictví, jsou oprávněni a povinni vůči jiným osobám 

společně a nerozdílně.232 

Je-li k dědění povolána pouze jedna osoba, jeden dědic, a tato osoba dědictví neodmítla, 

soud jí v usnesení potvrdí nabytí dědictví (§ 175q odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu). 

Tím se řízení o dědictví končí. Usnesení, kterým soud jedinému dědici potvrdil, že dědictví 

nabyl, má pouze deklaratorní charakter, vzhledem k tomu, že podle platné úpravy se dědictví 

nabývá smrtí zůstavitele. Působí tak ex tunc, tj. zpětně od okamžiku smrti zůstavitele. Stejnou 

povahu má i usnesení soudu, kterým soud každému dědici potvrdí nabytí dědictví podle 

dědických podílů,233 tj. potvrdí, že dědici ze zákona nebo ze závěti připadl jistý podíl z dědictví 

(může být vyjádřen zlomkem nebo procentem v poměru k celkovému dědictví).  

Může se také stát, že dědictví nenabude žádný dědic (odmítne, nedožije se smrti 

zůstavitele, je vyděděn, není způsobilý dědit), v takovém případě soud ve smyslu § 175q odst. 1 

písm. b) občanského soudního řádu, v usnesení potvrdí, že dědictví připadlo státu (jako odúmrť).  

K dědění může být povoláno i více osob a v takovém případě zákon upřednostňuje jejich 

vzájemnou dohodu o vypořádání dědictví. Dohodu o vypořádání dědictví, jež neodporuje zákonu 

nebo dobrým mravům, soud schválí. (§ 175q odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu). 

Skutečnost, že by některý z dědiců podle dohody o vypořádání dědictví z dědictví ničeho 

nenabyl, neznamenalo by to bez dalšího, že by taková dohoda odporovala zákonu nebo dobrým 

mravům.  

Dohodu o vypořádání dědictví je možné uzavřít jen před soudním komisařem nebo před 

soudem v řízení o dědictví. Dokud nebude dohoda, učiněná do protokolu u soudu nebo soudního 

komisaře, podepsána jejími účastníky, nelze k ní přihlédnout (§ 41b občanského soudního řádu). 

Dohodu musí uzavřít všichni, jimž svědčí dědické právo po zůstaviteli. Skutečnost, na základě 

jakého dědického titulu jsou k dědění povoláni (tj. zda dědí ze zákona nebo ze závěti anebo 

z obou těchto titulů), je zcela irelevantní. Za nezletilé a osoby, jež nemají nebo jsou omezeny ve 

způsobilosti k právním úkonům, uzavírají dohodu jejich zákonní zástupci se souhlasem soudu. 

Na existenci dohody o vypořádání dědictví nemá žádný vliv skutečnost, že po jejím uzavření 

dědic zemřel.  

                                                           
232 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Odo 1277/2004, ze dne 31. října 2006, dostupný na 
www.nsoud.cz, k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 24 Cdo 484/2000, ze dne 
10. listopadu 2000, Ad Notam 6/2000, s. 134  
233 Viz § 484 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Uzavřená dohoda o vypořádání dědictví může být za řízení změněna, odvolána nebo 

nahrazena novou dohodou, a to i během odvolacího řízení, dokud odvolací soud ve věci 

nerozhodl. Změna dohody, její odvolání nebo nahrazení novou dohodou je možné jen se 

souhlasem všech dědiců, kteří ji uzavřeli. 

Dohoda o vypořádání dědictví se musí týkat (pod podmínkou, že ji soud neschválí) 

veškerého majetku, který byl uveden v soupisu aktiv dědictví. Dohodou nelze řešit do budoucna 

případné nároky dědiců k majetku zůstavitele, který by se mohl dodatečně objevit po skončení 

řízení o dědictví. Dohodou o vypořádání dědictví mohou (ale nemusí) být vypořádána také 

pasiva dědictví. V dohodě lze odpovědnost za vypořádání pasiv rozdělit i jinak, tzn. jednotliví 

dědici nemusí odpovídat za pasiva dědictví v poměru, jenž by odpovídal jejich dědictví 

nabytému z celého dědictví. V dohodě může být rovněž jinak rozdělena i pozůstalost, lze se tedy 

odchýlit od zákonem nebo závětí stanovených dědických podílů.  

Dojde-li k uzavření dohody o vypořádání dědictví, soud rozhoduje o jejím schválení či 

neschválení bez dalšího návrhu. Dohodu může soud schválit jen v tom znění a v té podobě, 

v jaké byla uzavřena, je vyloučeno, aby soud rozhodl o schválení jen části dohody nebo aby při 

schválení část dohody vypustil, a to také tehdy, kdyby šlo o ujednání nadbytečné, které by 

v dohodě jinak nemělo místo.  

V případě, že soud dohodu o vypořádání dědictví neschválí, pokračuje po právní moci 

usnesení v řízení. To samozřejmě neznamená, že by dědici nemohli o vypořádání dědictví 

uzavřít jinou (novou) dohodu. 

Objasněním, podrobným popisem a vysvětlením možnosti uzavřít dohodu se vypořádal, ve 

své judikatuře, i Nejvyšší soud České republiky, např. usnesení sp. zn. 21 Cdo 1762/2008, ze dne 

26. února 2009, nebo rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1240/2007, ze dne 26. srpna 2008 (dostupné na 

www.nsoud.cz).  

Za důležité považuji uvést, že právě a pouze dohoda o vypořádání dědictví je podle platné 

právní úpravy jediným způsobem vypořádání dědictví, při němž může být dědictví rozděleno 

tak, aby se nevytvářelo nežádoucí spoluvlastnictví nebo společné právo více dědiců 

k jednotlivým majetkovým položkám.  

Neuzavřou-li však dědici dohodu o vypořádání dědictví, zákon nepřipouští, aby vypořádání 

dědictví provedl soud autoritativním rozhodnutím. Soud v takovém případě potvrdí nabytí 

dědictví těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno. Zde narážím na situaci, kdy je mezi dědici 

sporné dědické právo, tj. je sporné, kdo je dědicem. K vyřešení daného sporu, tj. k zjištění 
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sporných skutečností, soud usnesením, po marném pokusu o odstranění sporu dohodou 

účastníků, toho z dědiců, jehož dědické právo se jeví jako méně pravděpodobné, vyzve, aby své 

právo uplatnil žalobou. K podání žaloby určí lhůtu. Nebude-li žaloba ve lhůtě podána, pokračuje 

soud v řízení bez zřetele na tohoto dědice. Tedy v řízení o dědictví pokračuje s dědici, jejichž 

dědické právo (ze zákona nebo ze závěti) je potvrzeno, ve smyslu není sporné.  

V usnesení o dědictví soud v tomto případě potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů 

(tj. procentem nebo zlomkem) tak, jak vyplývají z dědění ze zákona, ze závěti nebo z obou 

těchto důvodů (§ 175q odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu). Soud v případě dědění ze 

závěti potvrdí dědicům nabytí i individuálně určené části pozůstalosti, práva nebo jednotlivé 

věci. Žádné ustanovení platné právní úpravy však nedává soudu možnost, aby při rozhodování 

o potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů ukládal dědicům povinnosti vzájemných 

„výplat na dědický podíl“, byť s odkazem na závěť zůstavitele.234 

Jak již bylo výše uvedeno, potvrzení nabytí dědictví, v daném případě podle podílů, 

deklaruje (potvrzuje) stav zpětně (ex tunc) od okamžiku smrti zůstavitele.  

Dále při vypořádání dědictví má soud zákonnou povinnost započítat dědici na jeho dědický 

podíl to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklé darování, 

jde-li o vnouče (nebo pravnouče atd.) zůstavitele, započte se mu kromě toho i to, co od 

zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Předmětem započtení na dědický podíl je tedy to, 

co dědic obdržel bezúplatně od zůstavitele za jeho života nad rámec obvyklého darování, 

tj. např. mimo rámec příležitostných darů (lze zmínit např. obvyklé dary k narozeninám, 

Vánocům, rodinným výročím, ukončení studia, svatbě, narození dítěte apod.). Při dědění ze 

zákona přichází v úvahu započtení na dědický podíl u všech dědiců bez rozdílu. V případě 

darování jako předmětu zápočtu podle zmíněného ustanovení má zákon na zřeteli věnování bez 

odpovídajícího případného protiplnění ze strany pozdějšího dědice, přičemž takovéto darování 

svou povahou a výší překračuje obvyklá darování odpovídající výdělkovým a majetkovým 

poměrům dárce.  

Povinnost uskutečnit započtení se jinak posuzuje při dědění ze zákona a jinak při dědění ze 

závěti. K započtení neboli kolaci viz výše.  

V části, která upravuje vypořádání dědictví, nový občanský zákoník v podstatě zachovává 

úpravu daného institutu podle platné právní úpravy (občanský zákoník a občanský soudní řád). 

                                                           
234 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 427/2008, ze dne 22. května 2009, dostupné na 
www.nsoud.cz  
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I nadále by tak nabytí dědictví mělo být potvrzováno soudem. Nový občanský zákoník 

stanovuje, že soud potvrdí dědictví tomu, kdo dědictví neodmítl a má podle průběhu řízení 

o dědictví nejlepší právo. Nemluví se tady přímo o dědici, ale pouze o osobě, která dědictví 

neodmítla. Je tak možné, že soud potvrdí dědictví i osobě, jež není dědicem (nepravému dědici). 

Nový občanský zákoník tuto možnost připouští, avšak na rozdíl od platné právní 

úpravy s pojmem nepravý nebo oprávněný dědic vůbec nepracuje, daný pojem je zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úplně opomenut. Nový občanský zákoník v § 1109 (nabytí 

vlastnického práva) a § 2831 (pojištění osob) pracuje pouze s pojmem neoprávněný dědic, 

přičemž však ani ten blíže nedefinuje.  

Nový občanský zákoník navíc ve srovnání s platnou právní úpravou vyžaduje, aby byl 

soudem při rozdělení pozůstalosti potvrzen právní důvod nabytí dědictví a zda byla učiněna 

výhrada soupisu, anebo ne. Soudní rozhodnutí o potvrzení dědictví by také mělo zahrnovat 

i údaje vyplývající ze svěřenského nástupnictví nebo podobných případů, kdy se následný dědic 

má ujmout dědictví až po určité době, např. po splnění podmínky. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dědicům také dává možnost dohodnout si před 

soudem výši jejich dědických podílů. Soud tak dědice nenutí do zákonných dědických podílů. 

I při dědění podle posledního pořízení (závěti, dědické smlouvy) je dědicům ponechána volnost 

co do určení výše dědických podílů, pouze však, pokud to zůstavitel nevyloučil.  

Dohoda dědiců o rozdělení dědictví by měla i nadále podléhat schválení soudu. Na rozdíl 

od platné právní úpravy nový občanský zákoník zvlášť výslovně nestanovuje, že dohoda nesmí 

odporovat dobrým mravům ani zákonu. Tato zásada je obsažena již v obecných ustanoveních na 

samém začátku nového občanského zákoníku. Obdobně se i v novém občanském zákoníku 

vyžaduje, aby v důsledku jejího vypořádání byla rozdělena celá pozůstalost. Znamená to, že 

dohodou musí být vyřešena i ta část pozůstalosti, o níž zůstavitel nijak zvlášť nepořídil.  

V rámci rozdělení pozůstalosti může i některý z dědiců převzít povinnost zaplatit věřiteli 

zůstavitele určitý dluh. To však nemůže být k újmě věřitele, práva věřitele tím však nemůžou být 

dotčena.  

Nově se mimo jiné zavádí ustanovení, jež by mělo reagovat na rodinnou situaci a současně 

na povinnosti z daného institutu vyplývající (péče o členy rodiny, popřípadě i jejich majetek). 

V takovém případě nový občanský zákoník takovému dědici dává právo požadovat po ostatních 

dědicích vypořádání. Vypořádání by se mělo poskytnout ve výši přiměřené trvání a rozsahu toho, 

co plnil, a hodnotě pozůstalosti. Právo dědice na vypořádání se navrhuje přiznat jen pro případ 
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dědění ze zákona. Při pořízení pro případ smrti se lze domnívat, že předmětnou skutečnost 

zůstavitel při povolávání dědiců již vzal v úvahu.  

Nový občanský zákoník dále i přesto, že podle něj odkazovníci nejsou dědici, a tedy ani 

účastníci řízení o dědictví, zařadil ustanovení týkající se odkazů a odkazovníku mezi ustanovení 

týkající se výlučně dědiců a potvrzení dědictví. Podle nového občanského zákoníku tak postačí, 

prokáže-li se soudu, že odkazovníci byli o svém právu vyrozuměni. Je pak již jejich záležitostí, 

zda a jak své právo na odkaz uplatní.  

Odkazovníkem může být i osoba nesvéprávná nebo osoba veřejně prospěšná nebo zřízená 

ve veřejném zájmu (podle mého názoru by se tak mohlo jednat o nadaci nebo nadační fond), 

v tom případě musí být soudu prokázáno, že takovému odkazovníku byl splatný odkaz již splněn 

a že splnění odkazu dosud nesplatného bylo dostatečně zajištěno. Rovněž by podle nového 

občanského zákoníku mělo být zajištěno i splnění odkazů osobám neznámým nebo 

nepřítomným. 

Zdvojení úpravy rozdělení dědictví (ve třetím a následně ve čtvrtém oddílu), zbytečná 

snaha co nejpodrobněji rozpracovat jednotlivé možné případy, jež by mohly přicházet v řízení 

před soudem a při schvalování dědické dohody v úvahu, a opět, jak je tomu v podstatě v celém 

novém občanském zákoníku, nepřehlednost jsou podle mého názoru základními 

charakteristikami nejenom úpravy dědického práva, ale občanského práva v rámci nové právní 

úpravy vůbec. Domnívám se, že autor nového občanského zákoníku nenaplnil očekávání, jež 

jsou kladena jednak na úpravu oblasti občanského práva, a ani na právní předpis 21. století jako 

takový.  

 

XI. OCHRA&A OPRÁV&Ě&ÉHO DĚDICE 

 

Práva a povinnosti smrtí zůstavitele přechází na dědice, který tím plně vstupuje do 

právního postavení svého právního předchůdce. Dědic tedy vstupoval do právního postavení 

zůstavitele. Dědic tak, již podle římského práva, nabýval celý zděditelný majetek (všechna 

absolutní i relativní práva zůstavitele) a s tím současně i nezbytnou příslušnou právní ochranu, 

která patřila i zemřelému zůstaviteli.235 Dědic měl proto, vzhledem k uvedenému, k dispozici 

dědickou žalobu (hereditatis petitio), kterou se mohl domáhat vydání věcí z pozůstalosti na tom, 

kdo je zadržoval, např. se považoval za dědice. Aktivně legitimovaným byl dědic (pravý). 

                                                           
235 Rebro, K., Blaho, P., Rímské právo, 3. doplnené vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 445 
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Žalovaným (pasivně legitimovaným) v daném případě byl ten, kdo držel celou pozůstalost nebo 

alespoň její část. Prohrál-li spor žalovaný, musel vydat vše, co z pozůstalosti měl včetně plodů. 

Při tom (vydat i plody) bylo rozhodující, zda byla osoba držitelem pozůstalosti nebo věci z ní, 

v dobré víře či nikoli (k jisté obdobě uvedeného se přihlíží i podle platné právní úpravy). 

Žalovaný v případě prohry musel vydat i to, co koupil za peníze z pozůstalosti a případně 

i peníze, které prodejem pozůstalosti nebo věcí z ní získal.  

Kromě dědické žaloby měl dědic, vzhledem k charakteru dědického práva, na ochranu 

jednotlivých zděděných práv celou paletu žalob, jež se k těmto právům vztahovala.  

Ochrana oprávněnému dědici se poskytovala i podle obecného zákoníku občanského. 

K ochraně dědického práva i zde sloužila hereditatis petitio neboli žaloba dědická, někdy také 

označována jako žaloba o vydání pozůstalosti. Tato žaloba přísluší dědici proti tomu, kdo 

zadržuje dědici příslušející pozůstalost nebo její díl. Aktivně legitimovaným je rovněž (i podle 

římského práva byl) dědic, jemuž vzhledem k tomu, že dědické právo je právem absolutním 

(erga omnes), přísluší právo uplatnit žalobu v podstatě proti každému (např. proti nepravému 

dědici, státu apod.). V některých případech mohli tuto žalobu uplatnit i spoludědici a poddědici. 

Při této žalobě dále musel žalobce (dědic) prokázat, že je dědicem, a tedy, že mu pozůstalost 

(dědictví) bylo nabídnuto. Také však musel prokázat, že žalobce pozůstalost nebo díl z ní drží. 

Jednoznačně tedy z uvedeného vyplývá, že tato žaloba směřovala k vydání pozůstalosti nebo 

toho, co žalovaný z pozůstalosti zadržoval. Při vydání užitků (plodů) a náhrady nákladů 

postupovalo se podle ustanovení týkajících se poctivého nebo nepoctivého držitele (upustilo se 

tedy od dobré víry). Předmětná žaloba byla promlčena za třicet let od odevzdání pozůstalosti. 

Pokud tato žaloba směrovala vůči osobě, jež nabyla pozůstalost na základě neplatného 

posledního pořízení (dědická smlouva, závěť), byla promlčena za tři roky ode dne zveřejnění 

posledního pořízení nebo (jelikož v tomhle není odborná literatura jednotná) ode dne podání 

dědické přihlášky.  

Ochrana oprávněného dědice je pevně zakotvena a i poskytována platnou právní úpravou. 

Platná právní úprava stanovuje, zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je 

někdo jiný, je povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici majetek, který 

z dědictví má, podle zásad o bezdůvodném obohacení tak, aby neměl majetkový prospěch na 

újmu pravého dědice. 

Povinnosti tzv. nepravého dědice však předchází uvedené zjištění, tj. zjištění, že 

oprávněným dědicem je osoba od něj odlišná, tedy nikoli nepravý dědic. Zjišťování a následné 
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zjištění je v podstatě obsahem a poté i cílem, k němuž lze dospět uplatněním, již dobře známé, 

žaloby na vydání dědictví.  

Nepravým dědicem je osoba, která usnesením nabyla majetek zůstavitele, ačkoliv podle 

dědického práva jej neměla nabýt buď vůbec, nebo v takovém rozsahu, v jakém jej nabyla.236 

Aby se vůbec mohlo jednat o nepravého dědice, musí u něj být zjištěno, že věc (pozůstalost) 

fakticky drží a nabyl ji na základě usnesení vydaného v řízení o dědictví.  

Dědická žaloba je zvláštním prostředkem k ochraně subjektivního dědického práva, který 

přichází do úvahy teprve po projednání dědictví (po nabytí právní moci usnesení, kterým bylo 

řízení o dědictví skončeno). Spočívá v požadavku oprávněného dědice na vydání toho, co 

v rámci projednání dědictví získala a drží místo něho jiná osoba, tzv. nepravý dědic. Obsahuje 

v sobě především nárok vlastnický na vydání dědictví, které nepravý dědic nebo třetí osoby 

dosud mají, a nárok na náhradu hodnot, které již byly nepravým dědicem spotřebovány.237 

V souvislosti s uvedeným je nutno doplnit, že pokud by se pravý dědic objevil, ještě před 

skončením řízení o dědictví, tj. před nabytím právní moci usnesení, jimž by bylo dědické právo 

potvrzeno, jednal by soud jako s účastníkem řízení s daným pravým dědicem. Potřeba je také 

podotknout, že žaloba směřuje k tomu, aby byla zjištěna osoba, která vstoupí do práv 

a povinností zůstavitele.  

K podání dané žaloby je oprávněn (aktivně legitimován) dědic, který nebyl účastníkem 

dědického řízení238 a je oprávněným dědicem, tj. svědčí mu některý z dědických titulů (je 

povolán jako dědic ze zákona nebo ze závěti). Oprávněným dědicem nemůže být ten, kdo 

dědictví odmítl, je nezpůsobilý dědit, byl platně vyděděn, potomek zůstavitele, jenž v dědickém 

řízení nenamítl relativní neplatnost závěti, a také ten, k jehož dědickému právu se vzhledem 

k tomu, že nepodal ve lhůtě stanovené soudem žalobu ve smyslu § 175k odst. 1 a 2 občanského 

soudního řádu, nepřihlíží. Žalovaným je nepravý dědic, tedy ten, kdo v rozporu se stavem 

vzniklým ke dni smrti zůstavitele nabyl pozůstalost nebo jednotlivou věc na úkor pravého 

dědice.  

Rozsudek k dědické žalobě má deklaratorní povahu. Pokud je žalobě vyhověno, stává se 

žalobce se zpětným účinkem ke dni smrti zůstavitele jeho právním nástupcem a dochází 

k odstranění původní domněnky o nabyvateli dědictví (o nepravém dědici).  

                                                           
236 Srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 22 Cdo 1206/2001, ze dne 8. října 2001, dostupné na 
www.nsoud.cz  
237 Němcová, J., Ochrana oprávněného dědice, Ad Notam 4/2003, s. 79 
238 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 980/2007, ze dne 3. října 2007, dostupný na 
www.nsoud.cz  
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Za nezbytné považuji uvést, že podání žaloby o vydání dědictví není jediným řešením. 

Nepravý dědic může oprávněnému dědici vydat majetek, který z dědictví má i dobrovolně bez 

jakékoli žaloby, a tedy ingerence soudu. Pro výše uvedenou žalobu platí obecná tříletá promlčecí 

doba, jež začíná běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo řízení o dědictví 

ukončeno.  

Na základě rozhodnutí soudu je tedy nepravý dědic povinen vydat oprávněnému dědici 

majetek z dědictví podle zásad o bezdůvodném obohacení tak, aby neměl majetkový prospěch na 

újmu pravého dědice. Vydání se týká majetku, který byl zjištěn v průběhu řízení o dědictví, 

majetku, k němuž při projednání dědictví nebylo přihlédnuto (§ 175k odst. 3 občanského 

soudního řádu) nebo který vůbec do skončení dědického řízení nevyšel najevo. Není-li možné 

takový majetek z nějakého důvodu vydat, musí nepravý dědic za takový majetek poskytnout 

peněžitou náhradu.  

Nepravý dědic, který nevěděl a ani nemohl vědět, že oprávněným dědicem je někdo jiný 

(nepravý dědic, který byl v dobré víře o svém dědickém právu), má při vydání majetku nabytého 

z dědictví oprávněnému dědici právo ponechat si užitky z dědictví a právo na náhradu nákladů, 

které vynaložil na majetek z dědictví. V případě, že nebyl v dobré víře o svém dědickém právu, 

tzn. věděl nebo mohl vědět, že oprávněným dědicem je někdo jiný, musí oprávněnému dědici 

vydat užitky z dědictví a může po oprávněném dědici požadovat pouze náhradu nutných 

nákladů, které vynaložil na majetek z dědictví. 

Ustanovením platné právní úpravy, „kdo v dobré víře něco nabyl od nepravého dědice, 

jemuž bylo dědictví potvrzeno, je chráněn tak, jako by to nabyl od oprávněného dědice“, je 

jednoznačně prolomená zásada, že nikdo nemůže na jiného převést víc práv než má sám.  

Vůči třetím osobám, které něco nabyly od nepravého dědice, se oprávněný dědic může 

domáhat vydání nabytého majetku jen tehdy, pokud tyto třetí osoby nebyly při nabytí v dobré 

víře, tj. věděly nebo mohly vědět, že je zcizována nepravým dědicem, tj. osobou, která nebyla 

vlastníkem předmětné věci.  

Pokud ale tato třetí osoba něco nabyla od nepravého dědice (kterému bylo dědictví 

potvrzeno soudem) v dobré víře, je chráněna, jako by to nabyla od oprávněného dědice. Třetí 

osoba v daném případě nabude k dané věci vlastnictví, tedy více práv, než měla osoba nepravého 

dědice. Zde je tak vyloučen nárok oprávněného dědice vůči třetím osobám na vydání takové 

věci, ale tento nárok je mu zachován vůči nepravému dědici s tím, že může být uspokojen (jak 

bylo výše uvedeno) jen ve formě peněžité náhrady.  
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Všechny výše uvedené skutečnosti týkající se nepravého dědice a ochrany oprávněného 

dědice se vztahují i na stát. Pokud bylo dědictví (odúmrť) potvrzeno nepravému dědici, je 

aktivně legitimován k uplatnění žaloby na vydání dědictví. V úvahu přichází také opačný případ, 

kdy se oprávněný dědic bude vůči státu domáhat žalobou vydání dědictví, které stát nabyl jako 

odúmrť. Co se týká nákladů vynaložených na dědictví a užitků z něj, platí i pro stát obdobná 

ustanovení vztahující se na nepravého dědice, tím mám na mysli dědice jako fyzickou osobu, ve 

smyslu všech výše uvedených skutečností.  

 

XII. ÚPRAVA DĚDICKO-PRÁV&ÍCH VZTAHŮ V MEZI&ÁROD&ÍM 

PRÁVU SOUKROMÉM  

12.1 Dědictví s cizím prvkem obecně 

 

Některé společenské vztahy, jež jsou upraveny normami soukromého práva, mohou svým 

významem přesahovat oblast určitého státu, protože v některém svém prvku mají vztah 

k zahraničí a dostávají se (nebo se můžou dostat) do vztahu k jinému státu. Pokud takovéto 

vztahy mají v některém svém prvku vztah k zahraničí, označují se jako soukromoprávní vztahy 

s mezinárodním neboli cizím prvkem.  

K uvedenému jevu pořád častěji dochází zejména vzhledem ke změně a vývoji celkové 

politické a společenské situace, např. restituce nebo otevření hranic. S uvedeným úzce souvisí 

i vstup a členství státu v Evropské unii.  

V mém případě se z dědického práva, jež je upraveno soukromým vnitrostátním právem, 

tj. zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stává dědické právo 

spravované podle mezinárodního práva soukromého v případě, že se v dědicko-právním vztahu 

vyskytne výše popsaný mezinárodní, cizí prvek.  

Cizí prvek, v rámci dědického práva, tak může spočívat v osobě (zůstavitel, dědic), věci 

(movité, nemovité), právním úkonu (závěť) a individuálním právním aktu (např. rozhodnutí, 

usnesení o dohodě mezi dědici). Z uvedeného lze dovodit případy, kdy: 

- zůstavitel je českým občanem, dědictví leží na území České republiky a cizí prvek 

v tomto případě představuje osoba dědice, jenž je cizincem (cizím státním 

příslušníkem), 

- dědictví leží na území České republiky, ale zůstavitel (tedy opět osoba) je cizincem, 

- zůstavitel je českým občanem a dědictví (tj. věc) se nachází v cizině, 
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- zůstavitel, jenž je českým občanem, pořídil právní úkon v cizině (např. závěť), 

- v cizině bylo vydáno rozhodnutí (např. o dohodě mezi dědici), tj. individuální právní 

akt, týkající se zůstavitele (nebo dědice), jenž je českým občanem. 

V těchto právních vztazích, tj. s cizím prvkem, je potřeba vyřešit v první řadě otázku, 

jakým právním řádem se předmětné dědicko-právní vztahy budou spravovat. Mezi jednotlivými 

právními řády upravujícími dědické právo jsou zejména rozdíly v tom, zda se při určení 

rozhodného práva rozlišuje mezi movitými a nemovitými věcmi patřícími do dědictví nebo 

nikoli, tehdy je hraničním určovatelem osoba zůstavitele.  

Hraničním určovatelem je určitá skutečnost významná pro daný druh právních vztahů nebo 

otázek označených v rozsahu kolizní normy, která rozhoduje o určení (výběru) práva, jehož se 

má použít pro jejich úpravu.239 Hraniční určovatel tak může souviset s některým prvkem 

soukromoprávního vztahu (dědictví) s mezinárodním prvkem. Souvisí-li se subjektem, v mém 

případě, dědicko-právního vztahu, může být hraničním určovatelem státní příslušnost nebo 

bydliště (domicil). V souvislosti s věcí nebo hodnotou (která je nebo byla předmětem dědicko-

právního vztahu) je hraničním určovatelem zejména poloha věci (movité, nemovité), hraničním 

určovatelem může být i skutečnost, kterou právní vztah (dědictví) vznikl, tj. např. místo pořízení 

závěti, nebo i dědické smlouvy (tu v souvislosti s novým občanským zákoníkem připouští 

i zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém). K jiným skutečnostem, které můžou 

mít význam pro právní vztah a které lze uplatnit, jako hraniční určovatel patří např. místo sídla 

soudu nebo úřadu, který vede řízení (dědické).  

Jak bylo uvedeno, rozdíl mezi jednotlivými právními řády spočívá v tom, zda se při určení 

rozhodného práva rozlišuje mezi věcmi movitými a nemovitými nebo nikoli. Nerozlišuje-li se 

mezi těmito věcmi, je hraničním určovatelem státní příslušnost nebo trvalý pobyt zůstavitele. Je 

tedy zřejmé, že ohledně celého dědictví se použije stejného práva, určeného na základě 

jednotného hraničního určovatele (osoba zůstavitele a bez ohledu na povahu majetku, věcí).  

Činí-li právní řád rozdíl mezi movitými a nemovitými věcmi, jsou pro dědické právo 

stanoveny dva hraniční určovatele. Movité věci (a právo k nim) se spravuje státní příslušností 

nebo bydlištěm zůstavitele. Práva týkající se nemovitostí se pak spravují právem místa, kde leží 

(tj. místem polohy nemovitosti). Tato úprava tedy vychází z rozštěpeného dědického statusu,240 

                                                           
239 Kučera, Z., Mezinárodní právo soukromé, 7. opravené a doplněné vydání, Brno- Plzeň: Doplněk, 2009, s. 121 
240 Tschöpl, R., Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického, Ad Notam 2/2001, s. 32 
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že pro věci movité a nemovité se použije jiného práva (různých právních řádů, tj. právních řádů 

více států).  

České právo vychází z jednotného dědického statutu, používá jediného hraničního 

určovatele pro úpravu dědicko-právních vztahů ohledně celého dědictví (všech věcí). Základním 

pramenem českého mezinárodního práva soukromého je zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.  

Tímto jediným hraničním určovatelem je státní příslušnost zůstavitele v době smrti.241 

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém vychází z dosavadní úpravy používající jediného 

hraničního určovatele pro celé dědictví bez rozlišování věcí nemovitých a jiného majetku 

patřícího do dědictví. Nový zákon o mezinárodním právu soukromém však nově, jako hraniční 

určovatel, zavádí pojem „obvyklý pobyt zůstavitele v době jeho smrti“. Použití českého práva, 

českého právního řádu, je dáno v případě, kdy zůstavitel je český občan, i přesto, že měl obvyklý 

pobyt v zahraničí a alespoň některý z dědiců má obvyklý pobyt v České republice.  

Výše uvedeným (tj. právním řádem příslušným podle státní příslušnosti zůstavitele v době 

smrti) se budou spravovat zejména otázky týkající se právního důvodu dědění (zda je vůbec 

dán), obsahu dědictví (co do něj patří), dědické způsobilosti, okruhu dědiců ze zákona 

(např. i zda je dědicem nasciturus), dědění ze závěti (zda je vůbec přípustné).  

Pro otázky způsobilosti pořídit nebo zrušit závěť, účinků vad vůle a jejího projevu, druhů 

pořízení pro případ smrti a formy závěti jsou stanoveny zvláštní kolizní normy (§ 18 zákona 

č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů). 

Způsobilost zřídit nebo zrušit závěť, jakož i účinky vad vůle a jejího projevu se řídí právem státu, 

jehož příslušníkem byl zůstavitel v době projevu vůle. Totéž právo je rozhodné i pro určení, 

které další druhy pořízení pro případ smrti jsou přípustné.  

I v tomto případě je rozhodující státní příslušnost zůstavitele, avšak již nikoli v době smrti, 

ale v době projevu vůle, tj. pořízení závěti, zrušení závěti. Změna státní příslušnosti (ve vztahu 

k otázkám vad vůle a jejího projevu a způsobilosti zůstavitele k těmto právním úkonům), po 

projevu vůle, nemá vliv na otázku platnosti závěti nebo zrušení závěti. Závěť se dodatečně 

nestane neplatnou, a nedojde ani k zhojení jejich vad. Předmětné ustanovení lze ve vztahu k § 3 

zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 

předpisů, považovat za zvláštní normu.  

                                                           
241 Viz § 17 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, 
„právní poměry dědické se řídí právním řádem státu, jehož byl zůstavitel příslušníkem v době smrti“ 
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Forma závěti se řídí právem státu, jehož příslušníkem byl zůstavitel v době, kdy závěť 

učinil, stačí však, vyhoví-li právu státu, na jehož území byla závěť učiněna. V praxi uvedené 

znamená, že pokud by závěť byla z hlediska formy požadované právním řádem státu, jehož 

příslušníkem byl zůstavitel v době pořizování závěti, neplatná, postačovalo by, aby vyhověla 

právu státu, na jehož území byla učiněna (hraničním určovatelem je tak místo pořízení závěti). 

Stejná kolizní kritéria platí i pro formu zrušení závěti. Jde-li o změnu státní příslušnosti, platí, co 

bylo již výše uvedeno, o způsobilosti pořídit nebo zrušit závěť.  

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém k dosavadní úpravě způsobilosti k pořízení 

a zrušení závěti připojuje i kritérium obvyklého pobytu v době pořízení závěti. Uvedené by mělo 

být ve prospěch zachování platnosti závěti. Ustanovení o formě závěti je v novém zákoně zcela 

nově pojato, s alternativním stanovením řady kolizních kritérií by měla být dána možnost, aby 

platnost závěti co do formy byla co nejvíce zachována. Zcela nové je ustanovení umožňující 

zůstaviteli závětí učinit omezenou volbu rozhodného práva pro úpravu dědických poměrů. 

Jelikož nový občanský zákoník znovuzavádí do českého práva institut dědické smlouvy, je 

potřeba, aby se této skutečnosti přizpůsobilo i mezinárodní právo soukromé, a proto nový zákon 

o mezinárodním právu soukromém stanoví pro formu a volbu rozhodného práva pro dědické 

právní poměry v dědické smlouvě obdobnou úpravu jako pro pořízení závěti.  

V současné právní úpravě týkající se mezinárodního práva soukromého, přesněji 

dědického práva s cizím prvkem, se neřeší otázka (někdy spíše problém) odúmrti. Pozůstalost 

(dědictví) po zůstaviteli, jenž nemá žádného dědice, připadne státu jako odúmrť. Státu 

k předmětu odúmrti v daném případě vznikne vlastnické právo, které nelze ztotožnit s děděním. 

Česká republika by v případě odúmrti postupovala podle obecných kolizních norem 

mezinárodního práva soukromého týkajících se věcného práva, bylo by tak zřejmě uplatněno 

právo místa, kde se odúmrť nachází.  

K problematice odúmrti zaujal zcela jasné stanovisko nový zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Ten ve snaze o odstranění pochybností (a v zájmu státu) stanoví, že věci na jeho 

území, které nepřipadnou žádnému dědici, připadnou danému státu. Jednoznačně stanoví, že věci 

a práva umístěná na území České republiky v případě tzv. odúmrtí připadnou českému státu. 

Praktické otázky ve styku s cizinou upravuje instrukce Ministerstva spravedlnosti 

č. 59/2010-MOC-J, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech 

občanskoprávních a obchodně právních. Řešením některých otázek vyplývajících z výše 

uvedeného zákona, jakož i z mezinárodních smluv, kterými v té době byla 
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Československá socialistická republika vázána, se zabýval i Nejvyšší soud ve svém stanovisku, 

sp. zn. Cpjf 27/86, ze dne 27. srpna 1987. I přes dobu, v níž dané stanovisko bylo vydáno, závěry 

a řešení z něj vyplývající lze přebírat a uplatňovat dosud.  

V souvislosti s veškerými výše uvedenými skutečnostmi je nutno doplnit, že předmětný 

zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním se ve smyslu § 2 tohoto zákona použije 

pouze, pokud mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, nestanoví něco jiného. 

Rovněž je potřeba připomenout, že předmětný zákon obsahuje kolizní normy, které danou 

problematiku přímo neřeší, ale odkazuje (určuje) konkrétní právní řád, který se v mém případě 

na dědické vztahy s cizím prvkem použije, jedná se o kolizní metodu. Od té je potřeba odlišovat 

přímou metodu, která je charakteristická používáním zvláštních právních norem, jež mezinárodní 

vztahy s cizím prvkem upravují přímo bez odkazu na některý právní řád. Takové normy obsahují 

zejména mezinárodní smlouvy.  

 

12.2 Pravomoc (českých soudů) 

 

V případě dědického řízení s cizím prvkem musí soud (přesněji soudní komisař) nejdříve 

vyřešit otázku pravomoci, tj. zda je dána tuzemským nebo cizím justičním orgánům, a pokud je 

dána cizím orgánům, je potřeba zjistit, kterého státu. Pravomoc ve věcech dědických je upravena 

v § 44 a 45 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 

pozdějších předpisů.  

V takových případech je proto potřeba rozlišovat, zda zůstavitel byl českým občanem nebo 

cizincem, a v obou případech, zda do dědictví patří jmění, které je v České republice, nebo 

jmění, které je v cizině. Pravomoc českého soudu k projednání dědictví je dána vždy, byl-li 

zůstavitel v době smrti českým občanem.  

Co do místa majetku (pozůstalosti, jmění) přicházejí v úvahu dva případy (samozřejmě 

současně je zůstavitel českým občanem): 

- jmění patřící do dědictví je na území České republiky, i tady bude česká pravomoc 

výlučná, tedy např. i kdyby všichni dědicové byli cizinci a žili v cizině, 

- nachází-li se jmění v cizině, projedná český soud dědictví jen tehdy, jestliže se takový 

majetek vydává českým orgánům k projednání nebo jestliže cizí stát přiznává 

takovým rozhodnutím českých justičních orgánů právní následky. 
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Je zcela logické, že pravomoc českých soudů není dána v případě zůstavitele cizince, 

pokud se současně i jeho jmění nachází v cizině. Pravomoc českých soudů je však dána 

k projednání jmění po zůstaviteli cizinci, které je v České republice, v následujících případech: 

- jestliže stát, jehož je zůstavitel příslušníkem, nevydává dědictví českých občanů českým 

soudům, nepřiznává jejich rozhodnutím právní následky, odmítne-li se daný cizí stát zabývat 

dědictvím nebo se vůbec nevyjádří, (uvedené přichází v úvahu, pouze pokud se jedná o movitý 

majetek a jiné hodnoty než nemovité věci) 

- kdy zůstavitel měl v České republice bydliště a o projednání dědictví (pozůstalosti, jmění, ale 

opět se to nevztahuje na věci nemovité) žádá dědic, který se zdržuje na území České republiky, 

- nemovitostí ležících na území České republiky (jde opět o výlučnou pravomoc).  

Kromě uvedených případů, tj. kdy není pravomoc českých soudů dána, se české soudy 

omezí pouze na opatření k zajištění majetku po cizinci. V těchto případech provede soud 

předběžné šetření a na žádost účastníků o tom, že pravomoc českých soudů není dána, vydá 

úřední potvrzení.242 Má-li být majetek vydán do ciziny (přičemž projednání nenáleží do 

pravomoci českých soudů), vyrozumí o tom soud české dědice a věřitele oznámením.243  

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém stanovuje, že český soud bude obecně 

pravomocný k projednání dědictví, měl-li zůstavitel v České republice svůj obvyklý pobyt. 

Stejně tak bude mít český soud výlučnou pravomoc, půjde-li o nemovitost na území České 

republiky. 

Nový zákon reaguje i na postup států, které nevydávají dědictví k projednání českým 

soudům a ani nepřiznávají jejich rozhodnutím právní účinky. Pravomoc českých soudů projednat 

dědictví, které se nachází na jeho území po zůstaviteli, který neměl na území České republiky 

obvyklý pobyt, bude dána, pokud cizí stát, jehož příslušný orgán je pravomocný k projednání 

dědictví, bude nečinný (odmítne-li se zabývat takovým dědictvím, anebo pokud se nevyjádří) 

a hrozilo by, že dědictví na území České republiky nebude projednáno.  

V ostatních případech, tj. nepůjde-li o nemovitost na území České republiky, nebo nebude-

li mít zůstavitel, který zanechal majetek v České republice, v době svého úmrtí v České republice 

obvyklý pobyt a cizí stát vydává dědictví k projednání českým soudům apod., příslušný český 

soud se omezí na potřebná opatření k zajištění majetku.  

                                                           
242 Viz § 175z zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
243 Rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 402/98, ze dne 30. prosince 1998, Ad Notam 5/1999, s. 102 
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Co se týká projednání jmění (majetku, pozůstalosti) nacházejícího se v cizině českým 

soudem, přebírá nový zákon o mezinárodním právu soukromém dosavadní právní úpravu. České 

soudy tak takový majetek projednají, jestliže se daný majetek vydává českým orgánům anebo 

jestliže cizí stát přiznává takovým rozhodnutím českých justičních orgánů právní následky. 

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém přímo (na rozdíl od platné právní úpravy) 

v Hlavě VIII s podnadpisem dědické právo obsahuje ustanovení, jež se týká uznávání cizích 

rozhodnutí. Stanovuje, že české orgány bez dalšího uznávají (nebrání-li tomu pravomoc českých 

soudů) pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech dědických, jež byla vydána ve státě, v němž měl 

zůstavitel v době své smrti obvyklý pobyt nebo jehož byl státním občanem, a jde o stát, který 

vydává dědictví zůstavitelů s obvyklým pobytem v České republice k projednání českým 

soudům nebo přiznává právní účinky jejich rozhodnutím v těchto věcech. Dalo by se tak říct, že 

se jedná o princip reciprocity, v daném případě zaměřen na vzájemné výhody, tj. projednání 

dědictví a jeho vydání.  

 

12.3 Zjišťování cizího práva 

 

Poté co soud nebo soudní komisař na základě kolizních norem obsahujících hraniční 

určovatele, nebo na základě mezinárodní smlouvy (přímá metoda) dospěje k závěru, že je 

potřeba na dědicko-právní vztahy (poměry) užít cizího hmotného práva, musí také zjistit jeho 

obsah.  

Soudy (justiční orgány) k zjištění cizího práva učiní všechna potřebná opatření, pokud mu 

však obsah cizího práva není znám, může si za tím účelem vyžádat informaci od ministerstva 

spravedlnosti.  

Situace se však podstatným způsobem změnila počínaje dnem 25. září 1998, kdy pro 

Českou republiku vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva o poskytování informací o cizím 

právu (Londýn, 7. června 1968, uveřejněná pod č. 221/1998). Na základě této úmluvy si smluvní 

strany poskytují informace o svém občanském a obchodním právu, jakož i o řízení v oblasti 

občanského a obchodního práva a o organizaci svého soudnictví.244 

Žádosti o zjištění obsahu cizího práva od vlastních orgánů, jakož i od orgánu smluvního 

státu přijímá a vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Předmětná žádost podle 

úmluvy musí vždy vzejít od justičního orgánu.  

                                                           
244 Svoboda, J., Novinky ve zjišťování cizího práva, Ad Notam 5-6/2001, s. 110 
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Úmluva představuje zcela nový způsob možnosti zjišťovat cizí práva, jejich obsah 

a aplikaci. Aplikace úmluvy by mohla přispět (podle mě) k urychlení vyřizování dědictví (neboli 

celkově právních vztahů) s cizím prvkem.  

 

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém přesněji a podrobněji než platná právní 

úprava rozpracovává zjišťování a používání zahraničního práva. Stanoví, že práva cizího státu je 

potřeba použít tak, jak jej vykládají a používají soudy ve státě, v němž toto právo platí.245 

Není-li českému soudu obsah cizího práva znám, je povinen si jej zjistit. Není zřejmé, zda 

tak jako je tomu podle platné právní úpravy, se dožádá Ministerstva spravedlnosti nebo se o to 

pokusí vlastní činností např. za součinnosti dědiců nebo cizích státních orgánů. Nový zákon také 

pamatuje na možnost, že by se cizí právo zjistit v přiměřené době nepodařilo nebo by to bylo 

zcela nemožné. V takovém případě by mělo být použito českého práva.  

Dále nový zákon o mezinárodním právu soukromém připouští možnost upustit od použití 

práva, které by se mělo podle kolizních norem použít (jeho použití by se mohlo jevit 

nepřiměřené, odporující spravedlivému a rozumnému uspořádání vztahů účastníků – dědiců), 

a použít jiné právo. Uvedené by však podle nového zákona přicházelo v úvahu ve zcela 

výjimečných a řádně zdůvodněných případech.  

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém nově dává účastníkům možnost dožadovat 

se i použití práva, jež by se podle kolizní normy použít nemělo.246 Podmínkou pro jejich použití 

však je, že práva a povinnosti, o které jde, mají k takovému jinému státu dostatečně významný 

vztah.  

 

XIII. DĚDICTVÍ V POLSKU A &ĚMECKU  

13. 1 Úprava dědického práva v Polsku  

 

Dědické právo je v Polsku upraveno ve čtvrté knize občanského zákoníku z roku 1964, ve 

znění pozdějších předpisů. Tak jak je tomu podle naší právní úpravy i podle polského 

občanského zákoníku, se dědictví, tj. věci, majetková práva, ale i závazky zemřelého, nabývá 

(tzn. přechází na dědice) okamžikem jeho smrti. Do dědictví však nepatří práva zemřelého, jež 

                                                           
245 § 23 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém 
246 § 24 zákona č. 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém 
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byla výlučně spjata s jeho osobou, a práva, která okamžikem smrti přecházejí na oprávněné 

osoby jinak než děděním, bez ohledu na to, zda se jedná o dědice či nikoliv.  

Zcela odlišně, mám na mysli skutečnosti, jež mají za následek dědickou nezpůsobilost, 

upravuje polský občanský zákoník v porovnání s naší platnou právní úpravou. Soud tak prohlásí 

(u nás dědická nezpůsobilost nastává přímo ze zákona, nevyžaduje žádný úkon např. ze strany 

zůstavitele) dědice za nezpůsobilého k dědění, pokud:  

a) se dopustil závažného trestného činu vůči zůstaviteli,  

b) lstivě nebo pohrůžkami zůstavitele přinutil k pořízení nebo odvolání závěti,  

c) úmyslně ukryl nebo zničil zůstavitelovu závěť, případně ji přepracoval, nebo měl 

prospěch ze závěti, kterou takto upravila jiná osoba.  

Návrh na vydání soudního rozhodnutí, týkajícího se dědické nezpůsobilosti, může podat 

každý, kdo má na tom právní zájem, a to ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu této 

nezpůsobilosti, nejpozději však do 3 let od zahájení dědického řízení. Dědická nezpůsobilost, tak 

jako u nás, pomine, když zůstavitel budoucímu dědici jeho čin odpustil.  

 

I polský občanský zákoník připouští dědění na základě dvou dědických důvodů (titulů), 

tj. ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů.  

 

Dědění ze zákona  

 

Na základě zákona se dědici zůstavitele mohou stát výlučně fyzické osoby, jež jsou 

v určitém příbuzenském nebo obdobném vztahu k zůstaviteli. Tyto osoby jsou vzhledem 

k uvedenému rozděleny do několika skupin.  

V první skupině jsou povoláni k dědění děti zůstavitele a manžel, a to rovným dílem, 

přičemž podíl manžela nemůže být menší než 1/4 dědictví. Pokud se zůstavitelovo dítě nedožilo 

dědického nápadu, připadá jeho podíl potomkům (rovným dílem), uvedené se shoduje s naší 

platnou právní úpravou (transmise).  

V druhé dědické skupině, za předpokladu, že zůstavitel nezanechal potomky, dědí manžel, 

rodiče a sourozenci zůstavitele. Podíl manžela, který dědí současně s rodiči nebo se sourozenci, 

představuje vždy 1/2 dědictví. Podíl rodiče, který dědí současně se sourozenci, představuje vždy 

1/4 dědictví, které připadá společně rodičům i sourozencům. Zbytek pozůstalosti pak dědí 

sourozenci rovným dílem.  
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Jestliže se některý z rodičů nedožil dědického nápadu, rozdělí se jeho uprázdněný podíl 

rovným dílem druhému rodiči a sourozenci. V případě, že by se dědického nápadu nedožil 

některý ze sourozenců, připadl by jeho podíl jeho dětem (potomkům, tj. zůstavitelovým 

synovcům, neteřím, nebo dokonce i prasynovcům a praneteřím).  

Pokud po zůstaviteli nezůstali žádní potomci, rodiče ani sourozenci (s descendenty), 

připadlo by celé dědictví manželovi. V případě, že by zůstavitel nezanechal žádného zákonného 

dědice (a nepořídil by ani závěť), připadlo by celé dědictví státu (v naší právní úpravě označené 

jako odúmrť).  

Zde je vidět jednoznačně rozdíl mezi naší a polskou úpravou, podle naší úpravy totiž 

rodiče a sourozenci nejsou jako dědici zařazeni do jedné dědické skupiny (rodiče v II. skupině, 

a sourozenci jako dědicové až ve III. skupině). Naše úprava se proto také jeví jako přehlednější 

a snadněji uplatnitelná. Obdobně jako podle naší úpravy, dědí osvojenec po osvojiteli, jako by 

byl jeho potomkem, a rovněž nedědí v původní rodině.  

Zajímavé je, že manžel dědí (v konkurenci s ostatními dědici) kromě svého zákonitého 

podílu i domácí zařízení, které za života zůstavitele společně s ním (nebo i sám) užíval. Jde 

o tzv. precipuum, které u nás upravoval občanský zákoník z roku 1951. Tento nárok přeživšího 

manžela se považuje za odkaz a nepřísluší mu v případě, že za života zůstavitele bylo společné 

soužití obou manželů zrušeno.247 

 

Dědění ze závěti  

 

V závěti zůstavitel musí stanovit dědice, dále může určit i jejich podíly. Pokud zůstavitel 

povolal v závěti k dědění několik dědiců a nestanovil podíly, k nimž jsou povoláni, budou dědit 

závětní dědici rovným dílem. V případě, že některý ze závětních dědiců nechce nebo nemůže 

dědit, připadá jeho podíl (na rozdíl od naší úpravy) zbývajícím závětním dědicům, tedy ne 

dědicům ze zákona. Jde o tzv. přirůstání neboli akrescenci.  

Závěť však může obsahovat i odkaz nebo příkaz. Znamená to, že zůstavitel může v závěti 

dědice zavázat, aby odevzdal nějakou majetkovou hodnotu určité osobě (odkazovníku). 

Zůstavitel může dokonce uložit i odkazovníkovi nějaké plnění další osobě (další odkaz). 

Odkazovník může požadovat splnění odkazu ihned po prohlášení závěti u soudu (u nás je to po 

roce). Nárok na splnění odkazu se promlčuje uplynutím 5 let ode dne, kdy se stal vymahatelným. 

                                                           
247 Pěcha, F., Stručný pohled na polské dědické právo, Ad Notam 6/2002, s. 136 
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Zůstavitel také může závětí dědici nebo odkazovníku uložit nějakou povinnost (příkaz) 

k určitému plnění nebo opomenutí. Odkazovník, jemuž byl takový příkaz v závěti uložen, může 

s jeho splněním počkat až do doby, kdy sám obdrží od dědice jemu náležející odkaz.  

Ani polské občanské právo nepřipouští společné pořízení neboli společnou závěť více 

osob, nepřipouští ani dědickou smlouvu. Závěť tak může pořídit jeden zůstavitel, který musí být 

způsobilý k právním úkonům.  

Polský občanský zákoník stanovuje zabezpečení výživy prarodičům zůstavitele, pokud 

jsou v nouzi a nemohou dostávat prostředky k obživě od osob, které mají vůči nim vyživovací 

povinnost. V takovém případě mohou požadovat od závětního dědice, který není zatížen 

vyživovací povinností, aby jim přispíval na výživu úměrně podle hodnoty dědického podílu, jenž 

by mu měl pro případ smrti zůstavitele-prarodiče připadnout. Tuto vyživovací povinnost může 

závětní dědic splnit i jednorázově tak, že prarodičům odevzdá částku, představující 1/4 jeho 

dědického podílu.  

 

Formy závěti 

 

Zůstavitel může pořídit, tak jak je tomu i nás, vlastní rukou, s tím, že ji vlastní rukou 

i podepíše a opatří datem. Neuvedení data v závěti na rozdíl od naší právní úpravy nezpůsobuje 

její neplatnost, pokud ovšem nelze pochybovat o způsobilosti zůstavitele k pořízení závěti. 

Dále je možné pořídit závěť ve formě notářského zápisu (tak je tomu i nás). Dalším 

(alespoň pro nás neznámým a novým) způsobem pořízení závěti je její učinění ve formě ústního 

prohlášení, za přítomnosti dvou svědků, do protokolu sepsaného před představitelem 

samosprávné jednotky nebo před okresním či obecním tajemníkem, případně před ředitelem 

úřadu pro civilní záležitosti. Protokol pak podepíše, za přítomnosti svědků po jeho přečtení, 

pořizovatel, osoba, před níž byla poslední vůle sepsána, a oba svědci. Pokud pořizovatel nemůže 

psát, vyznačí se tato okolnost v protokole. Tímto způsobem však nemohou testovat osoby hluché 

nebo němé.  

Polský občanský zákoník, na rozdíl od naší právní úpravy, zná také několik zvláštních 

forem pořízení závěti, ve své práci výše jsem je v souvislosti s historickým vývojem nazvala 

jako privilegované závěti. Ty lze pořídit např. v případě ohrožení života zůstavitele, případně 

tehdy, kdy zvláštní okolnosti znemožňují zachování předepsané formy pro sepis závěti. Tehdy 

může pořizovatel prohlásit poslední vůli ústně za současné přítomnosti tří svědků. Obsah takové 
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ústní závěti je poté potřeba pod podmínkou neplatnosti před uplynutím 1 roku od prohlášení 

i písemně potvrdit (doložit). Učiní tak buď jeden ze svědků, případně i třetí osoba. V zápise musí 

být uvedeno místo a datum ústního prohlášení zůstavitele a místo i datum pořízení zápisu, který 

pak podepíše zůstavitel a alespoň dva svědci. V případě, že takový zápis nebyl pořízen, mohou 

do 6 měsíců od zahájení dědického řízení potvrdit obsah poslední vůle před soudem všichni 

svědci.  

Dále lze podle polské právní úpravy jako privilegovanou závěť sepsat na polských 

plavidlech a palubách lodí. Tak jak tomu bylo podle obecného zákoníku občanského, je potřeba 

tyto závěti do 6 měsíců od odpadnutí důvodu, pro který byly takto pořízeny, sepsat (pořídit) 

v zákonem stanovené formě. Pokud by tak zůstavitel neučinil po uplynutí uvedených 6 měsíců, 

takto pořízené závěti by pozbyly platnost.  

 

Svědci závěti  

 

Svědky při pořizování závětí nemohou být:  

- osoby, které nemají plnou způsobilost k právním úkonům,  

- osoby nevidomé, hluché nebo němé,  

- ti, kdo nemohou číst nebo psát, a 

- osoby odsouzené pro křivé svědectví.  

Dále svědkem závěti nemůže být ani osoba, která má podle závěti obdržet nějaké dědictví, 

manžel pořizovatele a příbuzní i sešvagření prvého a druhého stupně a osoby osvojené 

zůstavitelem. Dalo by se říct, že osoby, jež jsou v příbuzenském nebo obdobném poměru 

(vztahu) k zůstaviteli a které by ze závěti mohly mít nějaký prospěch.  

 

�eplatnost závěti 

 

Závěť je neplatná, pokud byla pořízena:  

- ve stavu, který vylučuje svobodné rozhodování a svobodný projev vůle pořizovatele,  

-  v důsledku omylu, z něhož lze vyvodit, že pořizovatel by takovou závěť nepořídil, pokud 

by k omylu nedošlo,  

- pod pohrůžkou.  
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Zrušení závěti 

 

Závěť lze zrušit pořízením nové závěti nebo zničením příslušné listiny (s úmyslem zrušit 

závěť). Pokud ovšem v nové závěti není uvedeno, že zůstavitel původní závěť ruší, pozbývají 

v původní závěti platnosti pouze ta ustanovení, která jsou v rozporu se závětí novou 

(v uvedeném je jasně vidět podobnost s naší platnou právní úpravou). Zrušení závěti je obdobně 

upraveno i u nás, kde se stanoví, že novější závěť ruší dřívější neboli starší, pokud vedle sebe 

nemůžou obsahově obstát. I podle polského občanského zákoníku je závěť nutno vykládat tak, 

aby byla co nejlépe, nejpřesněji splněna vůle zůstavitele.  

 

�epominutelní dědici  

 

Mezi nepominutelné (u nás jsou to neopomenutelní dědicové, až v novém občanském 

zákoníku jsou nazvaní jako nepominutelní) dědice patří nejen potomci, ale i manžel a rodiče 

zůstavitele (u nás pouze potomci). Pokud jsou tyto osoby trvale nezpůsobilé k práci, nebo 

oprávněný potomek je nezletilý, náleží jim 2/3 z hodnoty, která by na ně připadla při dědění ze 

zákona, v ostatních případech jen 1/2 zákonného podílu.  

Při výpočtu povinného podílu se vychází z dědických nároků dědiců nezpůsobilých 

k dědění i těch dědiců, kteří dědictví platně odmítli. Naproti tomu se nepřihlíží k dědicům, kteří 

se za života zůstavitele dědictví zřekli anebo byli zůstavitelem vyděděni. Nepřihlíží se k ceně 

případných odkazů a příkazů, avšak hodnota darů, které nepominutelný dědic obdržel od 

zůstavitele, se připočítává k celkové hodnotě dědictví a rovněž na podíl (u nás se tomu říká 

příkaz k započtení daru) tohoto (nepominutelného) dědice. Neberou se v úvahu drobné dary 

příležitostně poskytnuté ani dary poskytnuté před více než 10 lety (počítáno zpětně od zahájení 

dědického řízení). Je-li nepominutelným dědicem potomek zůstavitele, započítávají se mu na 

jeho povinný díl náklady, které zůstavitel vynaložil na jeho výchovu a vzdělání, pokud tyto 

náklady překračují průměrnou výši v obvyklých poměrech.  

Tyto osoby mohou pozbýt zákonný podíl, tj. můžou být zůstavitelem vyděděny, jestliže: 

- proti vůli zůstavitele porušují tvrdošíjně zásadní pravidla spolužití,  

- se vůči zůstaviteli, případně jedné z jeho blízkých osob dopustily úmyslného trestného 

činu (proti životu, zdraví, svobodě, případně hrubé urážky),  

- tvrdošíjně neplní vůči zůstaviteli základní rodinné povinnosti.  
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Přijetí a odmítnutí dědictví  

 

Ve věci přijetí dědictví rozlišuje polské dědické právo dvě možnosti. Dědic může přijmout 

dědictví bez ohledu na výši dluhů, anebo je přijmout s omezenou odpovědností za dluhy. 

Uvedené naše platná právní úprava neumožňuje. Dědic má ovšem i možnost dědictví odmítnout.  

Prohlášení o přijetí nebo odmítnutí dědictví může být učiněno ve lhůtě 6 měsíců od dne, 

kdy se dědic dozvěděl o povolání k dědění (u nás je to lhůta jednoho měsíce). Pokud před 

uplynutím této lhůty dědic zemřel, může být prohlášení o přijetí nebo odmítnutí dědictví učiněno 

pozůstalými po něm.  

Polský občanský zákoník připouští, že dědic povolaný k dědění na základě závěti i ze 

zákona, může jako závětní dědic dědictví odmítnout a jako zákonný dědic dědictví přijmout. 

U nás tato možnost neexistuje, u nás lze dědictví pouze přijmout, nebo jako celek a ze všech 

dědických důvodů odmítnout.  

Odmítne-li dědic dědictví v úmyslu poškodit věřitele, může každý věřitel, jehož 

pohledávka trvala po právu v okamžiku odmítnutí, požadovat u soudu, aby toto odmítnutí bylo 

uznáno vůči němu za neúčinné. Pro takový návrh platí šestiměsíční (subjektivní) lhůta od 

okamžiku, kdy se věřitel dověděl o odmítnutí dědictví. Objektivní lhůta pak činí 3 roky od této 

doby, tj. od odmítnutí dědictví.  

 

13. 2 Úprava dědického práva v &ěmecku  

 

V německém právu je přípustné dědění ze dvou dědických důvodů, tj. ze zákona a ze 

závěti (můžeme mluvit i o zákonné a závětní dědické posloupnosti), jakož i obou těchto 

dědických titulů.  

Smrtí zůstavitele přechází veškerý jeho majetek jako celek (univerzální sukcese) přímo ze 

zákona na jeho dědice. Nabytí okamžikem smrti zůstavitele, přijetí (nabídnutí a přijetí) dědictví, 

jak tomu bylo např. podle rakouského práva, se nevyžaduje. Dědicem může být každá fyzická 

osoba, která v době smrti žije (výjimkou je tzv. nasciturus), nebo každá právnická osoba, která je 

v době smrti způsobilá k právům a povinnostem.  
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Dědění ze zákona (intestátní posloupnost)  

 

Zákonnými dědici jsou zůstavitelovi příbuzní a jeho manžel. Dědické nároky manžela 

závisí na majetkovém stavu manželů a na tom, jaké příbuzné zůstavitel zanechal. Tyto osoby 

jsou rozděleny do několika skupin.  

První dědickou skupinu tvoří zůstavitelovi potomci. Pokud by se potomek nedožil smrti 

zůstavitele (nežije v okamžiku jeho smrti), nastupují na jeho místo jeho potomci. Podíly dětí jsou 

stejné. Nemanželské děti mají všechna práva manželských dětí. Takzvané předčasné vyrovnání 

dědictví, které bylo dříve možné dojednat smlouvou mezi otcem a jeho nemanželským dítětem, 

bylo s účinností od 1. dubna 1998 zrušeno.248 

Do druhé dědické skupiny jsou zařazeni rodiče zůstavitele a jejich potomci 

(tj. zůstavitelovi sourozenci). Žijí-li v době smrti zůstavitele oba rodiče, jejich dědické podíly 

jsou stejné. Na místo jednoho zemřelého rodiče vstoupí jeho potomci. Nemá-li žádné potomky, 

dědí zůstavitelův druhý rodič sám. Dědici z této skupiny nastupují, pokud zůstavitel nezanechal 

dědice prvé dědické skupiny.  

Dědici třetí dědické skupiny jsou zůstavitelovi prarodiče a jejich potomci (tj. zůstavitelovi 

tety a strýcové). Žijí-li v okamžiku smrti zůstavitele všichni prarodiče, jejich dědické podíly jsou 

stejné. Na místo jednoho zemřelého prarodiče vstoupí jeho potomci, náhradně na jejich místo 

druhý prarodič, dále náhradně na jeho místo jeho potomci. Nežijí-li už oba prarodiče ani jejich 

potomci, dědí jen zůstavitelovi druzí prarodiče nebo jejich potomci.  

Německý občanský zákoník zná ještě další dědické skupiny, ty však nastupují, až pokud 

zůstavitel nezanechal dědice ze skupiny jim předcházející. Nezanechá-li zůstavitel žádného 

dědice, připadne dědictví státu.  

Manžel zůstavitele dědí vedle dědiců první skupiny čtvrtinu a vedle dědiců druhé skupiny 

nebo vedle prarodičů polovinu dědictví. Nežijí-li dědicové první, druhé skupiny ani prarodiče, 

dědí manžel sám. V naší právní úpravě je manžel zařazen společně s dětmi zůstavitele do první 

dědické skupiny (v níž však sám dědit nemůže). Sám by manžel mohl dědit až jako dědic z druhé 

skupiny, kde jsou za dědice povolány i další osoby.  

Pokud žili manželé v zákonném majetkovém stavu (něco jako u nás společné jmění 

manželů), pak se zákonný dědický podíl pozůstalého manžela zvýší o jednu čtvrtinu. To 

znamená, že manžel dědí polovinu a děti stejnými podíly druhou polovinu dědictví.  

                                                           
248 Rombach, C., Dědění v německém právu, Ad Notam 5/2000, s. 102 
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Pokud žili manželé v majetkovém stavu odděleného majetku, musí být podíl pozůstalého 

manžela, pokud zanechal zůstavitel jen jedno nebo dvě děti, tak vysoký jako podíl dětí. Tím má 

být zajištěno, že pozůstalý manžel vždy dědí alespoň tolik jako děti zůstavitele.  

 

Dědění na základě posledního pořízení (závěti, společné závěti a dědické smlouvy) 

 

V německém právu může zůstavitel vyjádřit svou poslední vůli pořízením závěti, 

pořízením společné závěti nebo uzavřením dědické smlouvy.  

 

Obsah závěti 

 

Závěť musí obsahovat ustanovení dědice nebo dědiců (jako u nás). Dědic získá celou 

pozůstalost jako celek přímo ze zákona, více dědiců v nedílném majetkovém společenství. 

Dědicům připadá tedy celá pozůstalost nebo její podíl, nikdy však samostatné předměty. V závěti 

je možné určit náhradní dědice, kteří dědí teprve tehdy, až primárně určený dědic v okamžiku 

smrti zůstavitele již nežije.  

Obsahem závěti může být institut svěřenského náhradnictví, odkaz a příkaz. Při 

svěřenském náhradnictví se podle německého práva pozůstalost dědí podle vůle zůstavitele 

několikrát. Poprvé zděděný majetek se sice připojí k majetku prvního dědice, ale zůstane od jeho 

vlastního majetku oddělen. V okamžiku dědické posloupnosti majetek automaticky připadne 

dalšímu dědici, přičemž toto dědictví se vztahuje k původnímu zůstaviteli, tedy ne k prvnímu 

dědici. Vlastní majetek prvního dědice se dědí nezávisle na majetku původního zůstavitele podle 

zákonné posloupnosti nebo na základě závěti. Zůstavitel může také ustanovit více dalších dědiců 

(poddědiců) za sebou, ale vazba majetku zásadně nesmí přesahovat třicet let.  

Svěřenské náhradnictví se používá vždy tam, kde existují zvláštní důvody pro zachování 

pozůstalosti jako zvláštního majetku a pro její oddělení od vlastního majetku prvního dědice 

(předdědice).  

Odkaz umožňuje věnovat jednotlivým osobám (odlišným od dědiců) jednotlivé předměty 

pozůstalosti. Příkazem může zůstavitel nařídit, jaké předměty má ten který spoludědic dostat při 

vypořádání dědiců. Tento příkaz spojený s ustanovením dědiců umožňuje zůstaviteli rozdělit 

jednotlivé předměty pozůstalosti podle jeho představ. Spoludědicové však mohou jednomyslně 

dohodnout odlišné vypořádání.  
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Závěť 

  

Závěť je jednostranným právním úkonem, který lze pořídit vlastnoručně nebo ve formě 

notářského zápisu. To jsou nejdůležitější formy závěti, vedle těch však existují i zvláštní formy. 

Závěť je kdykoliv odvolatelná a změnitelná a před zůstavitelovým úmrtím nezakládá žádné 

nároky či pohledávky možného dědice (obdobně je to i podle naší platné právní úpravy).  

 

Společná závěť  

  

Společnou závěť mohou pořídit pouze manželé či registrovaní partneři stejného pohlaví. 

Může být pořízena buď vlastnoručně, nebo formou notářského zápisu. Společná závěť může 

obsahovat jak jednostranná, tak vzájemná pořízení. Jednostranná pořízení jsou kdykoliv bez 

souhlasu druhého manžela odvolatelná. U vzájemných pořízení je nutné rozlišovat, zda druhý 

manžel ještě žije či nikoliv. Za života druhého manžela lze vzájemné pořízení odvolat. Odvolání 

vyžaduje formu notářského zápisu a musí být projeveno vůči manželovi. Po smrti jednoho 

z manželů jsou vzájemná pořízení zásadně závazná a neodvolatelná.  

Pokud se manželé rozhodnou ve společné závěti, v níž se ustanoví vzájemně za své dědice, 

že po smrti toho z nich, kdo zemře později, má připadnout oboustranná pozůstalost třetí osobě, 

má se v pochybnostech za to, že tato třetí osoba je ustanovena dědicem veškeré pozůstalosti 

později zemřelého manžela.  

 

Dědická smlouva  

 

Dědická smlouva může být uzavřena mezi jakýmikoliv osobami a vyžaduje vždy formu 

notářského zápisu (musí být vždy notářem ověřena). Může obsahovat jak jednostranná, tak 

i vzájemná (smluvní) pořízení, ale vždy je nutné alespoň jedno smluvní pořízení. Smluvní 

pořízení jsou zásadně okamžitě závazná a bez souhlasu druhé strany neodvolatelná. Smluvním 

pořízením mohou být jen určení dědiců, odkazy anebo příkazy zůstavitele. Jiná opatření, 

např. o vykonatelnosti závěti, nelze sjednat se závaznými účinky.  
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�eopominutelný dědic  

 

Testamentární volnost (svoboda neboli autonomní vůle) zůstavitele je omezena právy 

neopominutelných dědiců. Neopominutelnými dědici jsou jen potomci, rodiče a manžel 

zůstavitele, úprava německého práva určuje širší okruh těchto dědiců než naše platná právní 

úprava. Rodičům se dostane povinný podíl jen v případě, že zůstavitel nezanechal žádné 

potomky. Odnětí povinného dílu (vydědění) je možné jen za přísných podmínek. Povinný díl 

neopominutelného dědice činí polovinu jeho zákonného podílu. Důležité je, že se zde vždy jedná 

o peněžitou pohledávku proti dědici, neopominutelný dědic nemá právní postavení dědice, je 

tzv. oprávněným k povinnému dílu. Povinného dílu se lze vzdát smlouvou mezi zůstavitelem 

a oprávněným. Tato smlouva vyžaduje formu notářského zápisu. Naše právní úprava žádný 

institut, jenž by umožňoval se smlouvou vzdát povinného dílu, nezná. Avšak nový občanský 

institut zřeknutí se dědického práva mezi dědicem a zůstavitelem zavádí.  

 

Potvrzení dědictví  

 

Na požádání vystaví dědický soud dědicovi potvrzení o nabytí dědictví, a pokud je dědiců 

víc, uvede v něm ještě velikost jejich podílů. V potvrzení musí být vyznačeno možné omezení 

dědice, např. povolání poddědice anebo nařízení vykonatelnosti závěti. V potvrzení se však 

neuvádí údaje o rozsahu pozůstalosti nebo o dluzích dědictví, např. pohledávky 

neopominutelných dědiců nebo odkazy. Soudní potvrzení požívá „veřejné víry“, což je důležité 

zejména z hlediska ochrany vlastnického práva nabyvatele, jenž by nabýval práva (v dobré víře) 

od nevlastníka (v naší právní úpravě se nazývá nepravý dědic). Pro návrh na potvrzení o nabytí 

dědictví není stanovena žádná forma. Přesto se návrh často podává formou notářského zápisu.  

Zápis dědice jako nového vlastníka do pozemkové knihy (u nás katastr nemovitostí) lze 

zásadně provést jen s předložením soudního potvrzení. Zřídil-li zůstavitel závěť formou 

notářského zápisu, lze zápis do pozemkové knihy provést i bez soudního potvrzení, jestliže dědic 

předloží závěť a protokol soudu o jejím otevření.  
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XIV. DE LEGE FERE&DA 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že mým cílem je poskytnout komplexní pohled na institut 

dědictví, ovšem se zřetelem k jednotlivým dědickým titulům, považuji za potřebné poukázat i na 

(do budoucna) možnou úpravu tohoto institutu.  

Co se týká právní úpravy občanského práva, konkrétně dědictví, platilo na našem území 

několik, po sobě následujících, zákonů upravujících právě toto odvětví práva. Je nutno uvést, že 

tyto jednotlivé úpravy se více či méně navzájem ovlivňovaly. Platil u nás obecný zákoník 

občanský (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der 

Österreichischen Monarchie). Do našeho právního řádu (právní úpravy) byl recipován zákonem 

č. 11/1918 Sb., zákonů a nařízení státu československého. Na území české republiky platil až do 

31. prosince 1950, kdy byl nahrazen zákonem č. 141/1950 Sb., účinným od 1. ledna 1951.  

Poté následoval zákon č. 40/1964 Sb. (účinný od 1. dubna 1964), jenž jak je výše uvedeno, 

přinesl mnohé změny (např. nepřipouštěl alografní závěť apod.). Počátkem 90. let prošel 

rozsáhlou novelizací, přičemž nejzásadnější je novelizace provedená zákonem č. 509/1991 Sb. 

(účinným od 1. ledna 1992), který je podle mnoha jen provizorní a nevyhovující právní předpis.  

S uvedeným tvrzením nesouhlasím, přestože vím, že platná právní úprava není ve všech 

směrech zcela dostatečná. V souvislosti s tím považuji za důležité upozornit na skutečnost, že 

přes nedostatky, jimiž trpí, je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, samozřejmě s řadou 

novelizací, v platnosti takřka 50 let. Dovolím si tvrdit, že na základě odborných komentářů, 

výkladů, judikatury, jež někdy i přesto, že není pramenem práva, plní precedentní funkci, je 

předmětnou úpravou dosažen jistý (uspokojivý) stupeň právní jistoty a dostupnosti jak odborné, 

tak i laické veřejnosti.  

Otázka rekodifikace byla žádaná a diskutována od 90. let 20. století. Tyto diskuse dosáhly 

reálnější charakter v roce 2000, kdy byly pod záštitou Ministerstva spravedlnosti České 

republiky zahájeny práce na novém občanském zákoníku. V roce 2001, po schválení věcného 

záměru, bylo zpracováno i paragrafové znění návrhu zákona. V listopadu 2011 sněmovna 

schválila dlouho připravovaný nový občanský zákoník (byl vedený jako sněmovní tisk 362, 

vládní návrh zákona – občanský zákoník).  

Návrh měl celkem 3046 paragrafů a rušil 231 předpisů, mimo jiné zákon č. 72/1994 Sb., 

o vlastnictví bytů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.  
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Výše uvedený vládní návrh byl schválen a nový občanský zákoník je v platnosti od 

22. března 2012, přičemž účinnosti nabude již 1. ledna 2014. V souvislosti s výše uvedeným je 

potřeba doplnit, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve srovnání s návrhem, obsahuje 

celkem 3081 paragrafů a zrušuje 238 právních předpisů. Považuji za potřebné uvést, že v oblasti 

dědického práva byl návrh (i přes celkový nárůst ustanovení) přijat a schválen, bez jakýchkoli 

větších změn. Pokud k nějakým došlo, jednalo se zejména o doplnění nebo změnu části 

existujícího ustanovení, nebo o vyčlenění odstavce z návrhu do již samostatného ustanovení 

v novém občanském zákoníku. K tomu konkrétně došlo § 1478 nového občanského zákoníku.  

V žádném případě nezpochybňuji nutnost rekodifikace dosud platné právní úpravy 

a celkovou modernizaci českého soukromého práva, ale domnívám se, že uvedeným novým 

občanským zákoníkem toho dosaženo nebude.  

Je zřejmé, že každá změna právní úpravy je spojena s určitou právní nejistotou, jakým 

způsobem bude vyložena a následně aplikována v právní praxi, s množstvím a hloubkou 

provedených změn přitom míra nejistoty narůstá. Podle mého mínění nový občanský zákoník 

(nebo spíše jeho autor) pojal potřebu provést změny bezdůvodně širokým způsobem. Zastávám 

názor, že právní úprava může být efektivní pouze tehdy, pokud je stabilní a může se opírat 

o dostatečné právní vědomí, které se buduje postupně a jehož adaptace na změny právní úpravy 

probíhá obtížně a zdlouhavě. Každá rozsáhlejší změna právní úpravy by proto měla být 

zvažována z hlediska jejího dopadu na právní jistotu, efektivnost práva a přehlednost, měla by 

tedy alespoň podle mě souviset a v největší možné míře navazovat (dotvářet a rozvíjet) na 

předchozí (platnou) právní úpravu. Nové instituty, terminologii a celkově „diskontinuitní“ řešení 

volit pouze tam, kde je to nezbytné a věcně odůvodněné.  

Nemyslím si, že přebírání konkrétních ustanovení, institutů apod. z právních úprav 

Německa, Rakouska (dokonce z obecného zákoníku občanského z roku 1811), Švýcarska, 

Nizozemska nebo jenom pouhý návrat k archaismům (veřejnosti již neznámým) je prospěšné 

nebo potřebné. K uvedeným úpravám je možné přihlížet, ale vzhledem k specifickým 

podmínkám (např. 50letá platnost dosavadní úpravy), k politické a ekonomické situaci by měla 

být prováděná i změna jednoho z nejdůležitějších zákonů našeho právního řádu. 

Změny by měly probíhat postupně a systematicky a především souběžně se změnami 

zákonů, jež s občanským zákoníkem souvisí. Nový občanský zákoník se rovněž měl pokusit 

zachovat ty instituty neboli to, co se z platného práva osvědčilo, aby alespoň zde zůstala 

zachována souvislost, návaznost a mohlo se vycházet z toho, co si teorie a praxe osvojily.  



200 

 

Teorii, ale ani praxi určitě nebude ku prospěchu zrušení výše uvedených, dosud 

samostatných zákonů a jejich zapracování do předmětného, co do rozsahu, nového občanského 

zákoníku.  

Ke konkrétním změnám nebo nově zaváděným institutům a ustanovením, jež návrh (nyní 

již platný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) přináší, jsem se vyjadřovala postupně 

v průběhu celé své práce. Výše uvedené zcela jistě nemá vyznít jako kritika dlouho připravované 

změny v soukromoprávní sféře upravené občanským zákoníkem, oceňuji pokus autora radikálně 

a pouhým jediným zákonem změnit dosavadní dlouholetou úpravu. Současně se však v žádném 

případě nemohu ztotožnit a souhlasit s výsledkem, k němuž snaha autora dospěla.  
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Závěr  

 

Dědické právo, a nejen v naší platné právní úpravě, je založeno na zásadě zachování 

hodnot, zásadě přechodu pozůstalosti na jednotlivce, zásadě autonomní vůle zůstavitele, zásadě 

rovnosti, zásadě univerzální sukcese, zásadě svobody, volnosti, dědice přijmout dědictví a zásadě 

úřední ingerence (veřejné moci) při nabývání dědictví.  

Předmětné zásady jsou známé již z doby, kdy na našem území platil obecný zákoník 

občanský (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). Přetrvaly, a stejně jako platná právní úprava, 

tak i nový občanský zákoník je na nich postaven.  

Vzhledem ke společenským, politickým a podle mého názoru především ekonomickým 

změnám je potřeba (nikoli však pouze nebo zejména) klást důraz a trvat na zachování zásady 

autonomní vůle zůstavitele (neboli volnosti nakládání se svým majetkem pro případ smrti).  

Domnívám se, že právě s přihlédnutím, dodržením a ochranou této zásady (ovšemže i ve 

spojitosti se zachováním a respektováním i ostatních zásad) dojde k uplatnění (a zajištění) 

majetkových práv v pravém slova smyslu.  

Dědické právo, jak z práce i výše uvedeného vyplývá, je majetkovým právem, nebo lépe 

řečeno právem, jež upravuje majetkoprávní vztahy pro případ (a v případě) smrti zůstavitele. 

Jedná se o absolutní právo, tzn. dědické právo jako takové lze řadit k vlastnickým právům erga 

omnes, oprávněný je tedy chráněn vůči všem.  

I přestože podle mého názoru nový občanský zákoník nenaplňuje cíle a představy, 

s nimiž jej veřejnost očekávala, i nový občanský zákoník, jak bylo uvedeno, zachovává 

(a některé možná ještě důsledněji) již uvedené zásady. Na těchto zásadách je tedy dědické právo 

budováno již více než 200 let. Za nutné považuji doplnit, že kterákoli právní úprava dědění 

(dědického práva) by zůstaviteli zcela jistě měla poskytovat právní jistotu zachování jeho 

majetkových hodnot, jakož i práv k nehmotným statkům a jejich přechod na oprávněné dědice.  

Předmětné téma tak lze uzavřít tím, že i vzhledem k několika novelám občanského 

zákoníku a právních předpisů, jež se dotkly a souvisí s právní úpravou dědění, jakož i vzhledem 

k již výše naznačeným změnám si tento institut v našem právním řádu zachovává své místo.  
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