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Úvod  
 
 

 

Život každého člověka jiný, avšak smrt je pro všechny stejně nevyhnutelnou událostí, 

jejíž příchod navíc nemůžeme předvídat. Nastane-li smrt, zaniká naše osobnost fyzicky 

i právně; již nadále nestojíme uprostřed složité sítě právních vztahů a přestáváme 

v právním světě existovat jako subjekt práv a povinností. V tomto momentě vyvstává 

otázka, zda nějaký jiný subjekt, případně který a v jakém rozsahu, nastoupí do našeho 

právního postavení a zapojí se do existujících vztahů, a zda cokoliv z toho můžeme ještě 

za svého života ovlivnit. Na tyto otázky dává odpověď systém právních norem 

označovaných jako dědické právo. Poslední z nastíněných otázek se potom zabývá 

jedna z oblastí dědického práva, dědění podle závěti. 

 

Tato práce se nesoustřeďuje výhradně na závěť - i když ta je jejím ústředním tématem - 

ale věnuje se rovněž dalším předpokladům dědického nástupnictví, ačkoliv si jistě 

neklade za cíl zevrubné pojednání o dědickém právu ve všech souvislostech. Zaměřuje 

se především na současnou hmotněprávní úpravu dědění ze závěti a některých 

souvisejících institutů dědického práva v českém právním řádu, a to zejména v platném 

a účinném občanském zákoníku, zák. č. 40/1064 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a svou pozornost věnuje rovněž změnám souvisejícím s přijetím tzv. „nového“ 

občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.,1 který byl po dlouhých letech přípravy dne 

22.3.2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů, čímž úspěšně dovršil legislativní proces 

a pod vlivem Obecného zákoníku občanského rekodifikoval soukromé právo pro 

příštích několik generací. Nový občanský zákoník ruší občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

a přes dvě stě dalších právních předpisů. Jeho účinnost je stanovena k 1. lednu 2014.  

 

S ohledem na aktuálnost a význam této události bylo v této práci přenecháno nové 

právní úpravě více prostoru a ustoupily jí některé kapitoly, zejm. pojednávající o historii 

a vývoji závěti jako dědického titulu nebo komparaci dědění ze závěti podle českého 

                                                 
1 Pro účely vzájemného rozlišení platných občanských zákoníků v této práci je zák. č. 40/1964 Sb. 

označován jako „občanský zákoník,“ „účinný občanský zákoník,“ apod. a zák. č. 89/2012 Sb. 
je označován jako „nový občanský zákoník,“ „nový OZ“ apod. Uvádí-li se pouze ustanovení 
bez označení právního předpisu, má se na  mysli zákon č. 40/1964 Sb., pokud z textu nevyplývá jinak. 



- 7 - 
 

práva a jiných právních řádů, aby práce příliš nepřekročovala svůj přiměřený rozsah. 

Vybrané historické souvislosti jsou uvedeny přímo v jednotlivých kapitolách. Příslušné 

pasáže užívají nově zaváděnou terminologii (např. svéprávnost); v ostatním textu je 

ponechána terminologie stávající (způsobilost k právním úkonům, apod.). Nová právní 

úprava soukromého práva v oblasti práva dědického mj. přináší výrazné posílení 

pořizovací volnosti zůstavitele a zmírnění některých stávajících zákonných překážek, 

které zůstavitele v otázce pořízení poslední vůle, a zejména uspořádání dědických 

poměrů podle jeho představ, omezují. Tento krok jistě poskytuje adresátům právních 

norem další přesvědčivé důvody podporující je v rozhodnutí, aby pořízení pro případ 

smrti učinili.   

 

Závěť jako dědický titul je totiž v současné době poměrně často opomíjena. 

Oproti angloamerické právní kultuře, kde se závěť tradičně prosazuje jako dominantní 

dědický titul, je v našem právním prostředí převažujícím dědickým titulem zákon, 

jemuž ponechávají zůstavitelé ve většině případů pasivně uplatnění. Je pravděpodobné, 

že je tato skutečnost do značné míry projevem setrvačnosti z období totalitního režimu, 

kdy si stát přisvojoval moc nad (nejen) soukromým životem občana, jeho majetkové 

poměry nevyjímaje. Ač závěť jako dědický titul nebyla ani tehdy zcela vytlačena, 

převažoval společenský zájem na přechodu soukromého majetku a majetkových práv, 

s nimiž občané mohli volně nakládat, formou předepsanou zákony, takže vůli 

zůstavitele nebylo ponecháno příliš prostoru, a pořízení závěti mnohdy nemělo 

praktický smysl. 

 

Závěť přitom v současnosti, kdy jsou odstraněny překážky volnému nabývání 

vlastnictví do soukromých rukou, a kdy se jedinec vcelku běžně stává vlastníkem 

majetku vyšší hodnoty, představuje důležitý právní úkon, kterým může osoba závěť 

pořizující předejít neshodám a vyhroceným sporům mezi příbuznými a dalšími 

osobami, které zákon k dědění v případě absence závěti povolává. Nepříznivé rodinné 

situaci a narušení důležitých rodinných vazeb, která by mohla po smrti zůstavitele 

nastat, je někdy možno předejít, nebo rozepře alespoň zmírnit, právě pořízením poslední 

vůle. Závěť je  prostředkem, jímž může zůstavitel realizovat své představy o budoucím 

rozdělení svého majetku mezi osoby, které sám určí, a to podle jím zvolených kritérií, 
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osobních preferencí a motivací, které sám považuje za rozhodné (potřebnost, obliba, 

vděk, apod.). Vedle obdobných případů je závěť vhodným úkonem v situaci, kdy 

zůstavitel nemá žádného dědice, který by nastoupil dědění podle zákona, nechce-li, aby 

majetek připadl po jeho smrti státu jako odúmrť, ale také tehdy, pokud zákonné dědice 

má, ale nemíní jen pasivně přihlížet přechodu jeho majetku děděním podle zákona. 

 

Koncepce této diplomové práce vychází z platného na účinného občanského zákoníku, 

přičemž příslušné kapitoly jsou doplněny o nastávající změny, resp. obsahují srovnání 

stávající a nové právní úpravy.  

 

První kapitola této práce pojednává obecně o pojmu, účelu a pramenech dědického 

práva a o základních zásadách, na nichž je postaveno. Věnuje se rovněž předpokladům 

dědění, na nichž je vznik dědického práva a nabývání dědictví závislé. Tato část je jinak 

společná pro dědění ze závěti i ze zákona. 

 

Druhá kapitola obsahuje přehled dědických titulů. Zaměřuje se na základní pojednání 

o zákonné dědické posloupnosti a vztah mezi dědickými tituly, dědickou smlouvu 

jakožto nově zaváděný titul nevyjímaje. V jejím závěru je připojena podkapitola 

vymezující okruh právních úkonů, jimiž lze pořídit pro případ smrti.  

 

Třetí kapitola je jádrem celé práce. Zabývá se pojmem závěti, jejími náležitostmi 

formálními i obsahovými, které podrobně rozebírá. Zvláštní důraz přitom klade 

na otázku pořizovací vůle zůstavitele. V závěrečných částech zmiňuje fakultativní 

úkony zůstavitele se závětí spojené (určení náhradníka závětnímu dědici, uložení 

příkazu k započtení daru na dědický podíl, zřízení nadace závětí), přičemž nezapomíná 

na význam ochrany neopomenutelných dědiců ve vztahu k poslednímu pořízení.  

 

V závěrečné čtvrté kapitole se tato práce věnuje již výlučně nové občanskoprávní 

úpravě a doplňuje předchozí výklad změn provedených novým občanským zákoníkem 

ve vztahu k závěti. Čtvrtou kapitolu uzavírá přehled některých nových, 

resp. obnovených institutu práva dědického (svěřenské nástupnictví, odkaz aj.). 
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1.  Dědické právo 

 
1.1  Dědické právní nástupnictví  

 
Jak bylo v úvodu této práce předesláno, smrt člověka je významná právní skutečnost, 

neboť působí zánik jeho právní subjektivity a přechod jeho práv a povinností na právní 

nástupce - dědice. Z toho je patrné, že lze v tomto ohledu uvažovat pouze zánik fyzické 

osoby a nikoli osoby právnické,2 jejíž práva a povinnosti mohou sice rovněž přecházet 

na právní nástupce, avšak jinými způsoby, než je dědické nástupnictví. Přesto nelze 

shrnout, že by veškerá práva a všechny povinnosti zemřelé fyzické osoby přecházely 

na právní nástupce (sukcesory), a to pouze děděním. Práva a povinnosti sice 

v převažující míře přecházejí na právní nástupce právě dědickou posloupností 

(univerzální sukcese), ta ale nepředstavuje jediný druh nástupnického práva. 

V některých případech dochází k jejich přechodu na zvláštní právní nástupce mimo 

univerzální dědickou sukcesi cestou tzv. singulární sukcese,3 popř. se dědí až tehdy, 

nejsou-li splněny podmínky k jinému přechodu.4 Proto rozlišujeme i dva okruhy 

právních nástupců zemřelé fyzické osoby, které se mohou v konkrétním případě 

částečně nebo zcela překrývat. Konečně jsou i taková práva a takové povinnosti, u nichž 

je přechod pro jejich povahu vyloučen, a ty potom smrtí zanikají.5 Osud práv 

a povinností, které člověku náležely, se tedy různí, avšak většina z nich život 

jednotlivce přesahuje a stává se předmětem zájmu dědického práva.  

 

                                                 
2  Práva a povinnosti právnických osob přecházejí např. jejich sloučením nebo splynutím.  
3 Jinak než děděním přechází na právní nástupce např. nájemní právo k bytu (nikoli družstevnímu), 

peněžité nároky z pracovněprávního vztahu, právo na ochranu osobnosti, právo na peněžité plnění 
z nemocenského a důchodového pojištění a státní sociální podpory aj. Zvláštním případem podle 
nového občanského zákoníku jsou nároky některých osob na zaopatření (ust. § 1665 a násl.), 
zatímco nápad pozůstalosti státu jako odúmrť bude uskutečněn děděním. 

4  KUČERA, Robert. Dědictví. Praha : Linde, 2001. s. 45. 
5  Smrtí zanikají práva a povinnosti úzce spjaté se zemřelou osobou, jako je její manželství, vyživovací 

povinnosti (práva a povinnosti, které jsou obsahem rodinněprávních vztahů), dále např. některé 
povinnosti ze závazkověprávních vztahů (ty, jejichž předmětem je plnění omezené na osobu 
zemřelého), některá věcná práva (věcná břemena, z nichž byla oprávněna zemřelá osoba, předkupní 
právo zřízené jako právo věcné), pracovní poměr a.j.  Zvláštní situace nastává u nároků na bolestné 
a náhradu za ztížení společenského uplatnění. Dříve tyto smrtí zanikaly, ale po změně právní úpravy 
se s účinností od 1.1.2007 se stávají předmětem dědění. Ad Notam č. 6/2011, s. 44 a násl., srov. též 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 936/2010 ze dne 4.4.2011. 
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Základním účelem dědického práva (v objektivním smyslu) je vytvoření podmínek pro 

naplnění jednoho ze základních ústavních principů plynoucího z práva vlastnit majetek, 

a to prostřednictvím systému právních norem upravujících přechod majetkových práv 

a povinností zemřelé fyzické osoby na její právní nástupce univerzální sukcesí. 

Dále tato práce pojednává již o dědické posloupnosti jako všeobecné formě právního 

nástupnictví sukcesorů (dědiců) zemřelé fyzické osoby (zůstavitele), jejímž předmětem 

je převážná část majetkových práv a povinností této osoby (pozůstalost, dědictví).   

 

Občanský zákoník ani jiný právní předpis donedávna definici dědického práva jako 

absolutního majetkového práva na dědictví (dědické právo v subjektivním smyslu) 

neposkytoval; až nový občanský zákoník jej popsal jako „právo na pozůstalost nebo 

na poměrný podíl z ní“ (ust. § 1476 odst. 1). Dědicem pak rozumíme toho, komu 

dědické právo náleží (ust. § 1475 odst. 3), a kdo na základě dědického titulu stává 

právním nástupcem zůstavitele. Pojem dědic někdy můžeme chápat i v trochu odlišném 

smyslu, a to jako dědice putativního, předpokládaného, který přesně vzato doposud 

dědicem není a stát se jím nemusí - třeba když doposud žijící osoba označuje své 

potomky nebo další rodinné příslušníky jako své „dědice“.6 I po smrti zůstavitele je 

předčasné hovořit o těch, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, 

jako o dědicích, dokud není jisté, zda dědictví neodmítnou, nebo zda u nich nenastala 

jiná překážka, která by nápad dědictví vylučovala. Proto dokonce ani osoba, 

jíž přisuzujeme postavení tzv. neopomenutelného dědice, dědicem být nemusí.7 

Za dědice naopak můžeme označit toho, jehož dědické právo sice vzniklo, ale z dědictví 

se mu (například v důsledku započtení daru převyšujícího jeho dědický podíl) nic 

nedostalo. Jeho dědické právo totiž trvá a stále mu může něco připadnout, pokud se 

dodatečně objeví majetek patřící zůstaviteli. 

 

Zůstavitelem je osoba zemřelá, od níž se odvíjí dědické nástupnictví, a v některých 

případech tak nazýváme i doposud žijící osobu, která hodlá na případ smrti zřídit 

o svém majetku závěť (v tomto smyslu též pořizovatel). Nový občanský zákoník je 

v používání jednotlivých pojmů důsledný. Rozlišuje párové pojmy pozůstalost 

a dědictví, přičemž první z nich definuje jako jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, 
                                                 
6 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha : Leges, 2011. s. 11. 
7 Ad Notam č. 2/2011, s. 14 a násl. 
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tj. soubor aktiv a pasiv, který je způsobilý přejít děděním (případně jinak) 

na zůstavitelovy právní nástupce. Dědictví představuje to z pozůstalosti, co skutečně 

připadá osobě, která je dědicem. V obou případech se jedná o zanechaný („zůstavený“) 

soubor majetku, aktiv (tj. věcí, práv a jiných majetkových hodnot) a majetkových 

povinností, pasiv (především dluhů zůstavitele), který je předmětem dědění, a který se 

ve vztahu k dědici jeví jako dědictví a ve vztahu k zůstaviteli jako pozůstalost. 

Při dědění jde především o přechod majetku, tedy aktiv.8 

 

 

1.2  Základní zásady a prameny dědického práva 

 
Dědické právo je postaveno na dvou základních principech, a to principu zachování 

hodnot a přechodu majetku do soukromých rukou, které jsou doplněny o další zásady, 

především zásadu testovací volnosti a šetření vůle zůstavitele.  

 

1.2.1  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 

pokračováním na dosažené výši kulturní a sledování cílů, sahajících přes více generací, 

jím zajišťuje se kontinuita, a tím i pořádek právního a hospodářského obchodu.“9 

Zásada zachování hodnot směřuje k tomu, aby byl přechod na právní nástupce vůbec 

myslitelný. Pokud by se po smrti zůstavitele jejich vlastnictví neuvolnilo pro jiné 

subjekty, a zůstalo třeba i po smrti zůstavitele s ním spojeno, nemělo by dědické právo 

smysl. Zásada byla v našem právním řádu vždy přítomna vždy, nový občanský zákoník 

ji však prosazuje důsledněji, zejména jedná-li se o předměty duševního vlastnictví a jiné 

předmětů bez hmotné podstaty.10 Nově budou do pozůstalosti spadat i subjektivní práva 

a povinnosti zakládající se pouze na osobních poměrech zůstavitele, pokud byly jako 

dluh uznány nebo jako pohledávka uplatněny tak, že to vede k určení nebo uspokojení 

nároku zásahem veřejné moci. Opouští se tím pravidlo ust. § 579 o zániku subjektivních 

práv a povinností vázaných jen na osobu dlužníka nebo věřitele jeho smrtí. 
                                                 
8 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha : Leges, 2011. s. 16. 
9 TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. Praha : 

Sborník věd právních a státních, 1905. s. 13. 
10 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku. 
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1.2.2  Zásada přechodu majetku na jednotlivce   

Druhá základní zásada dědického práva spočívá v přechodu soukromého majetku 

na jednotlivce. Sama existence soukromého vlastnictví na straně zůstavitele totiž 

automaticky nepředpokládá jeho přechod opět do soukromých rukou. Tradičně se 

uplatňuje princip individualistického pojetí dědického práva, který zůstává zachován se 

zřetelem k tomu, že „vědomí, že statky po smrti připadnou osobám zůstaviteli blízkým, 

nabádá jej k produktivní činnosti, k spořivosti podporuje starostlivost o rodinu a tím 

altruistické cítění, vede tedy vůbec k spořádanému životu.“11 Tato zásada se společně se 

zásadou zachování hodnot orientuje k budoucnosti a zároveň je projevem 

mezigenerační solidarity. 

 

1.2.3  Princip svobody vůle a volnosti testovací 

„Máme-li určeno, že hodnoty, jež tvořily jmění zemřelého, mají zůstati zachovány 

a přejíti zase na jednotlivce, nastává otázka, kdo jsou tito noví jednotlivci. Právo 

neponechává předměty ony všem jednotlivcům k volné okupaci, nýbrž stanoví pravidla, 

podle kterých se ty osoby určují.“12 Dědické právo v českém právním řádu ovládá 

zásada svobody (autonomie) vůle zůstavitele ve volbě dědice projevující se v testovací 

(pořizovací) volnosti. Ta vyjadřuje právo zůstavitele určit, kdo bude jeho právním 

nástupcem, přičemž podle pravidel podpůrně předepsaných v zákoně se postupuje 

tehdy, pokud pořízení pro případ smrti chybí. Zásada testovací volnosti zahrnuje jak 

právo učinit resp. neučinit pořízení pro případ smrti, tak i vytvořit jeho obsah a vtělit 

do něj svoji představu o uspořádání majetkových vztahů. V normách dědického práva se 

tato zásada naplno projevila s přijetím nového občanského zákoníku, kde požívá velmi 

širokého uplatnění, a to nejen v otázce povolání nebo vyloučení dědice, jak tomu bylo 

doposud. Viditelně se projevuje ve vedlejších opatřeních s pořízením pro případ smrti 

spojených (vedlejší doložky závěti, odkazy, nástupnictví aj.). Význam, který je této 

zásadě přikládán, je patrný téměř z každého ustanovení zákona a tedy i z textu, který je 

v této práci novému občanskému zákoníku věnován. Vůli zůstavitele je nutno šetřit 

a projevy zůstavitele vykládat tak, aby bylo jeho vůli co nejvíce vyhověno.13  

                                                 
11 TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. Praha : 

Sborník věd právních a státních, 1905. s. 15. 
12 Tamtéž, s. 17. 
13 „Na prvém místě nutno zdůrazniti t. zv. favor testamenti, t. j. vůli zůstavitelově sluší zjednati pokud 

možno průchod,“ nebo „V pochybnosti sluší uznati na platnost, nikoli neplatnost,“ ROUČEK, 
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Na protipólu stojí zásada volnosti dědice přijmout nebo odmítnout dědictví. Má-li 

zůstavitel na výběr zvolit si osobu dědice, musí mít obmyšlený rovněž právo svobodně 

se rozhodnout, zda dědictví přijme. Dědictví mu nelze vnutit. 

 

1.2.4  Prameny dědického práva 

Pramen dědického práva na ústavní úrovni nalézáme v Listině základních práv 

a svobod,14 která zmiňuje dědickou sukcesi v poslední větě článku 11 odst. 1 („dědění 

se zaručuje“), vyjadřující základní východisko dědického práva, totiž kontinuitu 

majetkových práv mezi osobami určitým způsobem spřízněnými. Tím je vyjádřen jeden 

z cílů dědické úpravy, totiž zachování majetku fyzických osob v soukromé sféře tak, 

aby vlastnictví po jejich smrti nepřecházelo v neodůvodněných případech 

na veřejnoprávní subjekty a aby se uvolněný majetek  nehromadil v rukou státu. 

 

Vedle citovaného ustanovení Listiny základních práv a svobod jsou normy dědického 

práva hmotného obsaženy především v základním civilním předpisu, v občanském 

zákoníku, kde je uceleným způsobem upravena oblast dědického práva hmotného. 

Právu dědickému je v účinném občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. věnována jeho 

sedmá část nazvaná „Dědění“ (ust. § 460 až § 487), rozdělená dále do šesti hlav, 

postupně pojednávajících o nabývání dědictví, dědění ze zákona a ze závěti, správě 

dědictví, vypořádání dědictví a ochraně oprávněného dědice, a zákon se jej dotýká 

i v jiných částech, např. v normách pojednávajících o společném jmění manželů, 

nájemní smlouvě aj. Úpravu doplňuje v přechodných ustanoveních ust. § 873.  

 

Počínaje 1.1.2014 převezme úpravu dědických právních vztahů podstatně zevrubnější 

nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., konkrétně jeho hlava III. rozdělená do osmi dílů 

(upravujících právo na pozůstalost, pořízení pro případ smrti, odkaz, zákonnou 

posloupnost, povinný díl a započtení, právo na zaopatření, přechod pozůstalosti a 

zcizení dědictví), a přechodná ustanovení § 3069 až § 3072. Právě ta mají ve vztahu 

k závěti až do počátku účinnosti nového občanského zákoníku zvláštní význam.  

                                                                                                                                               
František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : V. Linhart, 1936. s. 74. 

14  Listina základních práv a svobod, vyhlášená ve Sbírce zákonů jako součást Ústavního pořádku ČR 
pod č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina základních práv a svobod“). 
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Podle obecného pravidla se při dědění použije práva platného v den smrti zůstavitele. 

Pokud ale zůstavitel pořídí v době do 1.1.2014 pro případ smrti tak, že jeho pořízení 

sice bude odporovat právě účinným právním předpisům, ale normám nového kodexu 

vyhoví, pak bude toto pořízení považováno za platné, a to včetně podmínek a dalších 

doložek, které jsou nyní prohlašovány za neplatné nebo které nepůsobí právní následky. 

Podmínkou je, že se zůstavitel účinnosti nového občanského zákoníku dožije. Prakticky 

to znamená, že již nyní mohou recipienti právních norem začít využívat pořizovací 

volnosti v tom rozsahu, v jakém se jim díky novému občanskému zákoníku dostává. 

 

Dalšími prameny jsou zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 

zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon 

č. 97/1963, o mezinárodním právu soukromém a procesním, obsahující kolizní normy 

dědického práva (s účinností k 1.4.2014 bude nahrazen novým zákonem č. 91/2012 

Sb.), zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, procesní předpis upravující v části III. 

řízení o dědictví jako zvláštní způsob občanskoprávního řízení, a další. 

 

Právní úpravu dědického práva v účinném občanském zákoníku zákonodárce pojal 

velmi úsporně, čímž se dostalo značného prostoru k rozvinutí judikatury. 

Ta, ač nepožívá obecnou právní závaznost, má v oblasti dědického práva zásadní 

význam, neboť dává odpověď na řadu důležitých a často specifických otázek, o nichž 

strohý zákon mlčí, a dotváří tak obraz objektivního dědického práva. 

 

 

1.3  Předpoklady dědění 

 
Pouze následkem smrti zůstavitele k dědění nedochází - k tomu je třeba přítomnosti 

dalších skutečností. Teprve jsou-li dány, může dědická sukcese nastat.  

 

Základními předpoklady dědění jsou: 

- smrt zůstavitele, 

- existence majetku v době jeho smrti, 
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- existence osoby, která zůstavitele přežila, a která 

- má zájem být jeho dědicem,  

- není dědicky nezpůsobilá,  

- nebyla zůstavitelem platně vyděděna, a 

- právní důvod dědění takové osobě svědčící (dědický titul). 

 

Předpoklady dědění lze uspořádat do třech kategorií. K dědickému titulu přistupují 

požadavky vztahující se k zůstaviteli a jeho majetku a nároky na osobu dědice. Okruh 

osob, které budou v okamžiku smrti zůstavitele přicházet v úvahu jako dědici, 

totiž ovlivňují další okolnosti – vydědění a dědická nezpůsobilost.15 

 

1.3.1  Smrt zůstavitele a nabývání dědictví 

Pro vznik subjektivního dědického práva a nabytí dědictví (ust. § 460 resp. § 1479 

nového OZ) je rozhodným okamžikem smrt zůstavitele; stejné důsledky jako smrt 

zůstavitele má prohlášení fyzické osoby za mrtvou.16 Podle platné právní úpravy 

se určitá osoba stává dědicem a nabývá dědictví smrtí zůstavitele. Tato skutečnost má 

význam z několika hledisek – do okamžiku smrti zůstavitele nemůže potenciální dědic 

dědictví zcizit, ani o něm sám majetku pořizovat. Nepřísluší mu totiž žádné právo, 

z něhož by v bylo možno tyto úkony odvodit. 

 

K tomu, aby dědic nastoupil do právního postavení zůstavitele, však skutečnost, 

že zůstavitel zemřel (resp. byl prohlášen za mrtvého), a že jsou splněny i všechny další 

předpoklady dědění, nepostačuje. Česká úprava dědického práva vychází z principu 

ingerence státu při nabývání dědictví, což se projevuje v pravidlu, že o dědictví 

po každém zůstaviteli musí být vedeno dědické řízení, kde se zjistí okruh dědiců 

a existence majetku zůstavitele (pořízení soupisu aktiv a pasiv dědictví), a kde dědictví 

musí být (až na výjimky) projednáno a musí o něm být rozhodnuto. Dědické řízení je 

pak skončeno usnesením o dědictví, jímž se s účinností ke dni smrti zůstavitele 

                                                 
15 Ad Notam č. 3/2011, str. 22-23. 
16 Smrt člověka musí být ve smyslu vyhlášky č.19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, zjištěna 

prohlídkou těla zemřelého a vydáním úmrtního listu, tzv. úředním zjištěním smrti. Nelze-li smrt 
prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak 
(tzv. důkaz smrti). Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem 
okolnostem usoudit, že již nežije, tj. že tu je vysoká pravděpodobnost, že zemřela. V rozhodnutí 
o prohlášení za mrtvého soud uvede pravděpodobný den smrti. 
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deklarují právní vztahy.17 Tento stav netrval v našem právním řádu vždy. Před rokem 

1950 bylo nabývání dědictví postaveno na konstrukci tzv. ležící pozůstalosti (hereditas 

iacens), vycházejícím z představy, že od okamžiku zůstavitelovy smrti až do vydání 

rozhodnutí soudu o dědictví pozůstalost stále náleží zůstaviteli,  dědic se o ní musí 

přihlásit a dědictví nabývá až na základě konstitutivního rozhodnutí. Od koncepce ležící 

pozůstalosti se ustoupilo ve prospěch shora uvedeného pojetí, které odpovídá řadě 

právních úprav v kontinentální Evropě, a jež zůstává kontinuálně zachováno i v novém 

občanském zákoníku.18  

 

Jak bylo uvedeno v úvodní části kapitoly, většina majetkových práv smrtí zůstavitele 

nezaniká a přechází na dědice právě dědickou sukcesí. Dědická sukcese by neměla 

význam, pokud by neexistoval žádný majetek k přechodu způsobilý. Předmětem dědění 

mohou být jen ty věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které existovaly a zůstaviteli 

náležely k okamžiku jeho smrti. „Podstatou dědění je vstup do právního postavení 

svého předchůdce“19 a proto nezanechal-li zůstavitel majetek nebo tento je pouze 

nepatrné hodnoty, není ani právní postavení, do něhož by mohl dědic – právní nástupce 

vstoupit.  

1.3.2  Způsobilý dědic a důvody vylučující dědickou způsobilost 

Dědicem se může stát pouze ten, u něhož nejsou v okamžiku smrti zůstavitele dány 

důvody objektivní nebo subjektivní dědické nezpůsobilosti. Způsobilost být dědicem 

v objektivním smyslu je odvislá od právní subjektivity (ust. § 7); kdo je způsobilý 

mít práva a povinnosti, je zároveň způsobilým dědicem. Právní subjektivita fyzické 

osoby je neomezená a neomezitelná, vzniká narozením a zaniká až její smrtí. Zvláštním 

případem je počaté dítě, které má způsobilost k právům a povinnostem za předpokladu, 

že se narodí živé (nasciturus); i to je způsobilým dědicem. Dědicem se však může stát 

jen osoba, která zůstavitele přežila.20 Není myslitelné, aby se dědicem stal ten, kdo 

zemřel dříve než zůstavitel (tzv. předemřel), stejně jako ten, kdo zemřel současně s ním. 

Pokud za výjimečných okolností (hromadné nehody apod.) zemře více osob a není 

                                                 
17  ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník II. 

§ 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 1376. 
18  Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku. 
19 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha : Leges, 2011. s. 15. 
20 Podle ust. § 1469 nového OZ kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí.  
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jasno, v jakém pořadí se tak stalo, považujeme jejich smrt za současnou.21 V zájmu 

zjednodušení věci bude vyloučeno, aby se tyto osoby staly jedna druhé dědicem.  

 

U právnických osob je situace poněkud složitější vzhledem k tomu, že jejich založení 

a vznik nenastává ve stejný časový okamžik. Právnické osoby podle ust. § 19 odst. 2 

vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do určeného rejstříku (pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak). Je-li právnická osoba (např. obchodní společnost) již příslušným 

úkonem (např. společenskou smlouvou) založena, ale v den nápadu dědictví není 

do příslušného rejstříku zapsána, nemůže být způsobilým dědicem. Dědic totiž musí mít 

dědickou způsobilost v době, kdy nastávají účinky závěti, tj. v okamžiku smrti 

zůstavitele. Na rozdíl od stávající právní úpravy je v novém občanském zákoníku 

(ust. § 1478) připuštěno, aby byla za dědice povolána i právnická osoba, která má teprve 

vzniknout. Podmínkou je, že tato vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele. Nelze 

zcela vyloučit ani případy, kdy zůstavitel závětí povolá útvar, který sám o sobě nemá 

právní subjektivitu, ale který je součástí struktury, v níž se osoba s právní subjektivitou 

nachází, například bude-li dědicem označena organizační složka státu mající právo 

hospodařit s majetkem. I za takových okolností bude třeba šetřit vůli zůstavitele 

a k dědění bude povolán nejblíže nadřízený útvar mající právní subjektivitu, v daném 

případě stát.22 Zvláštní situaci představuje zřízení nadace nebo nadačního fondu závětí. 

Nadace (nadační fond) v době pořízení závěti není právním subjektem a ke dni smrti 

zůstavitele neexistuje, pouze se vytvářejí předpoklady pro její vznik, k němuž dojde 

až dnem zápisu do nadačního rejstříku. Jde zároveň o zvláštní úpravu ve vztahu 

k ust. § 460, podle něhož se dědictví nabývá smrtí zůstavitele.23  

 

Pokud je potenciální dědic objektivně způsobilý, zbývá posoudit, zda u něj nenastaly 

skutečnosti zakládající jeho subjektivní dědickou nezpůsobilost podle ust. § 469. 

Dle dikce tohoto ustanovení nedědí, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti 

zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo zavrženíhodného jednání proti 

projevu poslední vůle zůstavitelovy. Zákon tak pro případ neakceptovatelného chování 

                                                 
21 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý : Rodinné právo. Díl pátý : 

Autorské a patentové právo. Díl šestý : Dědické právo. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha : 
Wolters Kluwer, 2009. s. 262. 

22  SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 51. 
23 Tamtéž, s. 48 až 49. 
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dědice formuluje sankci spočívající v jeho vyloučení z dědění. Nezpůsobilost dědice 

nastává přímo ze zákona a nevyžaduje žádný projev vůle, ba ani vědomost zůstavitele 

o amorálním chování dědice. Testovací volnost se tu neprojeví právě proto, že zůstavitel 

nemusí mít o takovém chování vůbec povědomí.24 Nezpůsobilý dědic může však dědit 

a účinky dědické nezpůsobilosti nenastanou, jestliže mu zůstavitel tento čin odpustí; 

to se musí stát (byť neformálním) projevem zůstavitele nevzbuzujícím pochybnosti, 

že je čin odpuštěn. Jak k tomu uvádí I. Schelleová,25 „Ustanovení o dědické 

nezpůsobilosti představuje výrazný morální prvek našem dědickém právu, neboť jde o 

určité závažné poklesky v chování dědice vůči zůstaviteli, či jeho rodině, pro které by 

bylo v rozporu s dobrými mravy, aby takový dědic z dědictví po zůstaviteli něco nabyl.“  

 

Nový občanský zákoník důvody subjektivní dědické nezpůsobilosti zčásti zachovává, 

zčásti provádí jejich korekci. Předně rozšiřuje okruh osob postižených úmyslným 

trestným činem z dětí a rodičů na všechny předky a potomky zůstavitele. Není důvod, 

aby byly vzdálenější stupně přímé příbuzenské linie vypuštěny. Jsou-li poškozeny 

trestným činem, pociťuje zůstavitel obvykle obdobnou újmu, jako když trestný čin 

zasáhne jeho nejbližší potomky a předky. K rozšíření dochází i ve vymezení činu 

nezpůsobilého dědice, když nově je za něj považován čin povahy úmyslného činu 

(tj. i čin jinak trestný osob trestně neodpovědných), a v definici objektu, proti němuž 

směřuje (zůstavitelova poslední vůle jako taková, nikoli pouze její projev). Zákonné 

ustanovení § 1481 příkladmo jmenuje, které činy považujeme za činy 

„proti zůstavitelově poslední vůli.“ V nové právní úpravě se také nově objevují dva 

případy zvláštní dědické nezpůsobilosti. Dědickou nezpůsobilostí je stižen manžel 

zůstavitele, který se proti němu dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, 

pokud již bylo zahájeno řízení o rozvodu manželství. Druhý případ obdobně směřuje 

k rodiči nezletilého dítěte v postavení zůstavitele, byl-li rodič zbaven rodičovské 

odpovědnosti proto, že její výkon zneužíval nebo jej z vlastní viny zásadně zanedbával. 

V obou zvláštních případech dědické nezpůsobilosti dochází k porušení základních 

povinností plynoucích z rodinného práva a k popření podstaty zdravých rodinných 

vazeb. Za takových okolností neexistuje důvod ospravedlňující právo na dědictví 

zachovat. 
                                                 
24 Ad Notam, 2/2004, s. 34 a násl. 
25  SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 49. 
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1.3.3  Vydědění 

Přestože se institut vydědění může na první pohled se subjektivní dědickou 

nezpůsobilosti částečně překrývat v důvodech a v následku, že dědické právo vyloučené 

osoby nevznikne, existuje mezi těmito instituty řada rozdílů. Vydědění předpokládá 

aktivní projev zůstavitele, pořízení listiny o vydědění, a tedy i vědomí zůstavitele 

o činech dědice a vůle jej za ně touto formou sankcionovat, zatímco dědická 

nezpůsobilost zasahuje dědice i tehdy, zůstane-li jeho jednání bez jakékoliv odezvy 

ze strany zůstavitele. Vydědění se nadto dotýká výhradně zůstavitelových potomků,26 

zatímco dědická nezpůsobilost postihuje všechny osoby, které přicházejí do úvahy jako 

zákonní nebo závětní dědicové. Rozdíl spočívá i ve způsobu, jakým lze jejich důsledky 

pro dědice zvrátit, když u nezpůsobilého dědice postačuje, aby mu zůstavitel jeho čin 

projevem, který nevyžaduje zvláštní formu, odpustil, ale ke zrušení účinků vydědění 

se vyžaduje úkon v předepsané formě.  

 

Podle ust. § 469a může zůstavitel svého potomka zcela nebo zčásti vydědit, je-li v době, 

kdy zůstavitel tento úkon činí, dán alespoň jeden z následujících důvodů vydědění:27 

 

a) potomek zůstavitele v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou 

pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, 

b) trvale o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek 

projevovat měl, 

c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně 

jednoho roku, nebo 

d) trvale vede nezřízený život. 

 

 

 
                                                 
26 Jiné osoby (zejm. zákonné dědice, ale i dědice podle závěti dřívější) může zůstavitel vyloučit 

z dědického nástupnictví tím, že je v závěti neuvede. Podle I. Schelleové nelze zůstaviteli upírat, 
aby tyto osoby „vydědil“ (bez nutnosti uvádět k tomu jakékoliv důvody), a to s ohledem na zásadu 
superfluum non nocet (nadbytečné neškodí). Výsledek, k němuž směřovala vůle zůstavitele, by však 
nenastal, pokud by zůstavitel současně neustanovil jiného závětního dědice. SCHELLEOVÁ, Ilona 
a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 52. 

27 Jak je patrno ze zákonné formulace důvodů pro vydědění, až na případ c) zákon užívá vágních pojmů 
a obsah jednotlivých ustanovení tak není bez doplňujícího výkladu zcela jednoznačný. 
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ad a)  

Situace, ve kterých se ocitá zůstavitel, se nemusejí nutně vztahovat k jeho zdravotnímu 

stavu a pokročilému věku (nemoc nebo postižení, imobilita, apod.), ale též k jiným 

závažným případům, kdy může pomoc potřebovat (v důsledku přírodní katastrofy, 

požáru, autonehody, ztráty zaměstnání, existence závažných osobních nebo 

majetkových problémů apod.). Vyžaduje se, aby pomoc potomka byla potřebná, 

tj. zůstavitel si nemohl pomoci sám nebo prostřednictvím třetí osoby. O potřebě navíc 

potomek musel nebo alespoň mohl vědět. Nad rámec uvedeného bude nutno konkrétní 

případ zkoumat z hlediska rozporu s dobrými mravy; ne každé neposkytnutí potřebné 

pomoci ze strany potomka bude důvodem pro vydědění. 

 

ad b) 

Druhý důvod vydědění nastává, pokud potomek neprojevuje o zůstavitele zájem, který 

by ze svého postavení k němu projevovat měl. Zákon zde zdůraznil požadavek 

opravdovosti a trvalosti zájmu, který eliminuje zejm. účelové pokusy potomků 

o nahodilý kontakt a předstíraný zájem s vidinou zisku majetkového prospěchu. 

Posouzení, zda je zájem trvalý, bude záviset na konkrétních okolnostech, především 

na zjištění, jaká četnost a způsob komunikace jsou v příslušných rodinných poměrech 

(kulturních, sociálních, náboženských) považovány za obvyklé, ale rovněž 

na vzdálenosti, která se mezi zůstavitelem a jeho potomkem nachází, technických 

možnostech jejich spojení apod. 

 

Důvody uvedené v a) a b) postihují lhostejnost potomka k osobě zůstavitele. O důvod 

vydědění však nepůjde, pokud zůstavitel neposkytuje potomkovi součinnost nutnou 

k realizaci pomoci anebo navázání kontaktu. Tím lze rozumět případy, kdy zůstavitel 

poskytování pomoci odmítá nebo se pomoci brání. Obdobně platí, pokud potomkovi 

neumožní zájem o něj projevovat, např. tím, že se mu vyhýbá, nezajímá se o něj 

a neodpovídá na jeho pokusy o kontakt apod. Výchovou a svým vlivem na potomka měl 

zůstavitel možnost utvoření běžných rodinným vztahů mezi ním a jeho potomky 

významným způsobem ovlivnit. Je proto namístě uvažovat, kdo se jakou měrou 

na nefungujících poměrech podílel. 
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ad c) 

Ač v tomto bodě dochází k částečnému překrývání s ust. § 469, rozdíl tu je a spočívá 

v požadavku existence pravomocného rozsudku soudu, jímž by byl potomek zůstavitele 

uznán vinným z trestného činu spáchaného úmyslným jednáním a odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v určeném minimálním trvání. Oproti dědické 

nezpůsobilosti, která se výhradně týká těch trestných činů, jejichž objektem je 

občanským zákoníkem definovaná osoba nebo věc,28 není pro vydědění rozhodné, 

jaký objekt byl činem ohrožen nebo porušen.  

 

ad d) 

Poslední důvod vydědění dopadá na společensky nežádoucí chování trvalé povahy, 

které nemusí být protiprávním činem, a dokonce nemusí být úmyslné. Do této kategorie 

spadá vedení zahálčivého a marnotratného života, vyhýbání se práci, zadlužování se 

bez zřejmé schopnosti dluhy splácet, alkoholizmus, drogová závislost, holdování 

hazardu apod. Nejvyšší soud ČR v nedávném rozhodnutí29 posuzoval, zda zanedbání 

povinné výživy nezletilého dítěte lze podřadit pojmu „vedení nezřízeného života.“ 

V souzené věci bylo prokázáno, že nezletilý syn vyděděného žalobce byl neplněním 

zákonné vyživovací povinnosti vystaven nebezpečí nouze. Takové chování, ohrožující 

tělesný a duševní vývoj dítěte, se příčí zájmům společnosti. Pojem nezřízeného života 

soud vymezil tak, že za něj lze označit chování, které evidentně vybočuje z rámce 

obecné představy o chování v souladu s dobrými mravy. O trvalé vedení nezřízeného 

života půjde v takových případech, kdy chování vyděděného bude vykazovat známky 

kontinuálnosti a dlouhodobosti, a kdy již zpravidla nebude možné očekávat návrat 

k běžnému způsobu života tak, jak jej vnímá většinová společnost.  

 

Důvod, pro který může zůstavitel potomka vydědit, musí být přítomen již v době, 

kdy se vydědění činí. Nelze připustit vydědění pro případ, že by se v budoucnu potomek 

chování naplňujícího shora uvedené znaky dopustil. Je-li splněna podmínka přítomnosti 

skutečností naplňujících jeden nebo více z těchto důvodů současně, musí k provedení 

platného vydědění přistoupit projev vůle zůstavitele k vydědění směřující, zachycený 

společně s uvedením příslušného důvodu v listině o vydědění. Nebude-li v listině důvod 
                                                 
28 Ad Notam č. 4/2011, s. 7 a násl. 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 190/2010 ze dne 24.11.2011. 
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(důvody) vydědění uveden, nemůže jít o platné vydědění. Zůstavitel je oprávněn 

výslovným prohlášením postihnout odnětím povinného dílu nejen své dítě, ale i jeho 

potomky, přestože u nich není žádný z důvodů vydědění dán. Účelem opatření je 

zabránit tomu, aby měl vyděděný potomek přístup k majetku pocházejícího 

od zůstavitele potažmo k prospěchu z něj, což by tehdy, kdyby jako zákonný zástupce 

spravoval majetek svého nezletilého potomka, hrozilo.30 O náležitostech listiny 

o vydědění a o jejím zrušení platí obdobně ustanovení § 476 a 480. Zůstavitel může 

listinu o vydědění zřídit v některé z forem předepsané pro závěť s uvedením dne, 

měsíce a roku, kdy byla podepsána. Listinu o vydědění může zrušit listinou pozdější, 

jejím odvoláním anebo zničením. Není vyloučeno, aby vydědění a závěť byly pojaty 

v jedné listině a přitom není rozhodující, jak je tato listina nazvána.31  

 

Současné podmínky a forma vydědění zůstávají v novém občanském zákoníku 

zachovány. Jednotlivé důvody vydědění, nově upravené v ust. § 1646 odst. 1 písm. a) 

až d), byly dotčeny dílčími změnami. Posun v této oblasti je patrný zejména v pojetí 

vydědění zásadně jako formy reakce na pokřivenou morálku vyděděné osoby. Důvody 

pod písm. a) a b) jsou vyjádřeny úsporněji, i když jejich obsah zůstává zachován 

(nezdůrazňuje se rozpor s dobrými mravy, je využito obecné formulace potřeby pomoci 

„v nouzi“, nevyžaduje se trvalost nezájmu dědice). Změny jsou provedeny v zájmu 

ochrany platnosti vydědění, pokud je z materiálního hlediska důvod vydědění dán, 

avšak pro nedostatky okrajového významu by mohlo být vydědění zmařeno. Největšího 

zásahu se dočkal dřívější důvod v písm. c). Vydědění směřuje k trestnému činu, 

který dědic spáchal „za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.“ Změna vyplývá 

z neodůvodněnosti sankce dědice v podobně vydědění za činy, které jsou nepodstatné 

z hlediska rodinných poměrů zůstavitele, a kde nedochází k narušení vážnosti nebo jiné 

morální újmě zůstavitele a jeho rodiny. Zvrhlost povahy pachatele bude proto třeba 

posoudit i se zřetelem k tomu, nakolik se konkrétní trestný čin dotýká nejen obecné 

morálky, ale zůstavitelovy cti a cti jeho rodiny.32 Jak plyne z důvodové zprávy, 

                                                 
30 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha : 

Linde, 2007. s. 87. 
31 Usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 18 Co 135/86 ze dne 30.7.1986; FIALA, Roman. Přehled 

judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 410. 
32 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 671 až 672. 
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pojetí upřednostňující hledisko výše trestní sazby bez ohledu na dopad morálního 

rozměru trestného činu na zůstavitele může podporovat zástupný důvod pro vydědění 

ze zcela jiných, z pohledu zákona bezvýznamných pohnutek.  

 

Zůstavitel nebude napříště pro zajištění platnosti vydědění povinen v listině označit jeho 

důvody (ust. § 1648) a důsledky vydědění bude možno přivodit dokonce mlčky, 

záměrným opominutím nepominutelného dědice v závěti, pokud se dopustil chování 

naplňující některý ze zákonných důvodů vydědění (§ 1561 odst. 2). Nově se přidává 

možnost vydědění dědice nezpůsobilého dědit, známá již Obecnému zákoníku 

občanskému (v jeho ust. § 770). Zůstavitel svým výslovným projevem v podstatě 

potvrzuje a posiluje důvody vyloučení dotčeného dědice z dědické posloupnosti. 

Na první pohled možná nadbytečná úprava může účinně posloužit k odstranění 

pochybností o tom, zda zůstavitel dědici čin, pro nějž je nezpůsobilý dědit, odpustil. 

Z obavy před prohýřením dědictví se připouští i vydědění nepominutelného dědice 

zatíženého dluhy nebo vedoucího marnotratný život, u něhož panuje obava, že se jeho 

potomkům nezachová povinný díl. Aby nebylo toto ustanovení zneužíváno, 

když pravým důvodem odnětí povinného dílu by byl záměr zůstavit jej jiné osobě, 

musí povinný díl připadnout právě potomkům vyděděného nepominutelného dědice. 

Zaváděná úprava má v aktuálních sociálně ekonomických poměrech společnosti, 

kdy se lidé nezřídka dostávají do neřešitelné finanční situace a kdy závratně narůstají 

počty úpadků nepodnikajících fyzických osob a exekucí,33 svůj smysl. Je tu předpoklad, 

že rodiče budou nově formulované možnosti potomka vydědit využívat a chránit 

majetek, který často vytvářeli a rozvíjeli celý svůj život.   

 

1.3.4  Odmítnutí dědictví 

Po určitou dobu není jasné, zda ten, kdo všechny výše uvedené předpoklady splňuje, 

o dědictví projeví zájem a dědicem se skutečně stane. Dědické právo je totiž v zájmu 

ochrany dědice před nápadem předlužené pozůstalosti postaveno na principu volby, 

zda dědictví přijme nebo odmítne. Přitom platí, že jej musí odmítnout, resp. přijmout 

v celém rozsahu, a dědí-li z obou titulů současně, pak i z obou těchto důvodů. 

                                                 
33 Jak plyne ze statistiky Exekutorské komory ČR, v loňském roce napadlo rekordních 936 219 nových 

exekučních věcí, zatímco v roce 2010 to bylo 701 900, a v r. 2006 „jen“ 309 457. Za posledních pět let 
je tedy nárůst více než trojnásobný. www.ekcr.cz. 



- 24 - 
 

Není přípustné dědictví odmítnout jen zčásti, stejně jako jej odmítnout s podmínkami 

nebo výhradami. Odmítnutí dědictví se musí učinit prohlášením směřovaným soudu, a 

to v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví 

odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměn. Jednou dané prohlášení o odmítnutí 

dědictví nelze odvolat. Totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá. Dědictví 

však nemůže odmítnout ten, kdo svým počínáním již dal najevo, že dědictví odmítnout 

nechce, tedy že se k němu projevuje jako jeho vlastník.34 Pokud k odmítnutí dědictví 

nedošlo, stává se tato osoba dědicem a dědictví nabývá, a to s účinností ke 

smrti zůstavitele.  

 

Nový občanský zákoník institut odmítnutí dědictví zachovává a mění jej pouze v méně 

podstatných otázkách (nepominutelný dědic může dědictví odmítnout i částečně - 

s výhradou povinného dílu, v případě smrti dědice před uplynutím zákonné lhůty pro 

odmítnutí dědictví přechází právo odmítnout dědictví na jeho dědice tak, aby 

v dědickém řízení zbytečně nevznikaly složité a nepřehledné situace). Nově se přidávají 

dva instituty, které se odmítnutí dědictví do jisté míry přibližují. Jsou jimi tzv. zřeknutí 

se dědictví (ust. § 1484), kterému se tato práce věnuje v závěrečné kapitole, neboť jde 

o smlouvu mezi zůstavitelem a dědicem, a tedy i projev vůle zůstavitele související 

s majetkovým uspořádáním pro případ smrti, a tzv. vzdání se dědictví (ust. § 1490), 

které jako úkon dědice po smrti zůstavitele představuje zvláštní způsob zcizení dědictví, 

s jehož využitím se dědic, který dědictví neodmítl, v rámci dědického řízení dědictví 

vzdá ve prospěch druhého dědice, který s tím musí vyslovit souhlas. Opatření směřuje 

k tomu, že uvolněný podíl nepřipadne potomkům toho dědice, a může najít praktického 

využití tam, kde se tento dědic s ostatními dědici na takovém uspořádání poměrů 

dohodl.35  

 

                                                 
34 SJ 99/2001; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 

s. 400. 
35 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 611. 
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2.  Dědické tituly 

 
Dědický titul představuje poslední právní předpoklad dědického právního nástupnictví. 

Bez něj nemůže k přechodu dědictví na právní nástupce zůstavitele vůbec dojít. 

Občanský zákoník aktuálně připouští dva právní důvody dědění (dědické tituly), 

a to zákon (intestátní, zákonnou dědickou posloupnost) a závěť (testamentární dědickou 

posloupnost). I když ust. § 461 odst. 1 uvádí dědění ze zákona na prvním místě, nelze 

z toho dovodit, že by mělo mít přednost před děděním ze závěti. Jak vyplývá hned 

z odst. 2, je tomu právě naopak. Zákonná posloupnost se uplatní až tehdy, nenabude-li 

dědictví nebo jeho část závětní dědic. Nesrovnalost pořadí dědických titulů napravuje 

nový občanský zákoník, když je v ust. § 1476 (a obdobně tak činí v ust. § 1673 odst. 1) 

uvádí postupně podle jejich právní síly – na první místo řadí nově zavedený dědický 

titul, dědickou smlouvu, na druhém závěť a výčet uzavírá zákonná dědická posloupnost. 

Podpůrný charakter dědění ze zákona je vyjádřen v ust. § 1633. Pořadí dědických titulů 

má symbolický význam respektující zásadu testovací volnosti zůstavitele.36 Dědické 

tituly jsou v této kapitole řazeny tak, jak odpovídá účinné právní úpravě (ust. § 461 

odst. 1), a dědická smlouva jakožto nový institut je připojena na závěr. 

 

 

2.1  Dědění ze zákona 

 
Dle účinného občanského zákoníku přichází dědění ze zákona v úvahu tehdy, 

když zůstavitel nezanechal závěť, nepořídil ji platně nebo osoba v ní za dědice povolaná 

z určitých důvodů dědictví nenabyla. Možné je rovněž dědění z obou důvodů současně; 

tomu tak bude v případě, že podle závěti budou dědit jen někteří dědici a ostatní budou 

dědit ze zákona, nebo když dědic nabude část dědictví ze závěti a další část dědictví, 

na kterou se závěť nevztahuje, ze zákona. Dědici jsou pro případ nástupu zákonné 

dědické posloupnosti rozděleni do čtyř dědických skupin (tříd), přičemž bližší skupina 

                                                 
36 Systematika 2. dílu III. hlavy nového občanského zákoníku však v pořadí předsunuje závěť před 

dědickou smlouvu. Závěť je totiž považována za obvyklejší, tradiční a obecný dědický titul, z nějž se 
dědická smlouva odvodila, zatímco dědická smlouva je institutem ve vztahu k závěti zvláštním 
(Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku). 
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vylučuje z dědění skupinu vzdálenější. Základním kritériem pro vytvoření systému 

dědických zákonných tříd je existence příbuzenského vztahu k zůstaviteli. 

Z toho logicky vyplývá, že zákonným dědicem může být pouze osoba fyzická, a nikoliv 

právnická. Ta může dědit jen tehdy, je-li povolána jako dědic závětí (a podle nového 

občanského zákoníku též dědickou smlouvou). Zákonná dědická posloupnost je 

postavena na principu familiarizace, přednosti bližších příbuzných před vzdálenějšími 

a přednosti potomků (ascendentů) před předky (descendenty).37 Přednost v dědění 

je dána osobám zůstaviteli blízkým, které se přímo či nepřímo podílely nebo mohly 

podílet na vzniku a zachování majetku zůstavitele.38 Zároveň jde o osoby, které obvykle 

smrt zůstavitele vnímají emocionálně jako osobní ztrátu, a nabytí dědictví pro ně není 

jen pouhou vidinou bezpracně nabytého majetkového prospěchu.39 Naopak nezřídka se 

v okolí zůstavitele nachází blízká osoba, která s ním není spojena příbuzenským 

vztahem ani manželstvím, ale vztahem společenským, s níž zůstavitel sdílí společnou 

domácnost. Společné soužití v rámci jedné domácnosti předpokládá každodenní kontakt 

těchto osob, ale i společnou péči o tuto domácnost a běžně i společné hospodaření 

a zajišťování dalších potřeb. Spolužijící osoba se tak může na vzniku majetku 

zůstavitele přímo či nepřímo podílet spíše než blízký příbuzný, s nímž se zůstavitel 

nestýká. Tyto úvahy vedly zákonodárce při tvorbě nového civilního kodexu k ponechání 

spolužijících osob v druhé a třetí dědické třídě.40 Narůstající počty osob, které spolu žijí 

v jedné domácnosti, aniž by uzavřeli manželství, a pohled dnešní společnosti, která tato 

soužití bez větších výhrad přijímá, jednoznačně svědčí o účelnosti této úpravy. 

 

Nový občanský zákoník po zvážení aktuální společenské potřeby přidává dvě nové 

zákonné dědické skupiny. Sleduje tím eliminaci přechodu majetku jednotlivců na stát 

v co možná nejkrajnější případy neexistence jiných osob se zůstavitelem spřízněných. 

V reakci na stále se prodlužující délku lidského života budou příště dědit i praprarodiče 

zůstavitele jako zástupci páté třídy dědiců, a nebude-li ani jich, pak v šesté dědické třídě 

nastoupí rovným dílem prasynovci a praneteře zůstavitele, stejně jako jeho bratranci 

                                                 
37 ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník II. 

§ 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 1376. 
38 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha : 

Linde, 2007. s. 54. 
39 Dědic označovaný jako tzv. „smějící se dědic“.  
40 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 667. 
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a sestřenice. Až teprve tehdy, nedojde-li k nabytí dědictví dědici v šesté dědické třídě, 

připadne dědictví státu jako odúmrť (caducum). Oproti původnímu pojetí odúmrti jako 

výrazu práva státu plynoucího z jeho svrchovanosti, a tedy spadajícího do oblasti práva 

veřejného, nová právní konstrukce přiznává státu pro tento případ postavení zákonného 

dědice. Tím, že bude stát napříště považován za dědice, nebude docházet k vyloučení 

aplikace kolizních norem mezinárodního práva soukromého a dojde se k uspokojivému 

řešení v situacích, kdy český občan zanechá majetek v zahraničí. Dle stávající úpravy 

by takový majetek totiž připadl státu, na jehož území se ke dni smrti zůstavitele 

nacházel.41 Zde dochází k uzavření řady dědiců, neboť stát nemá právo dědictví 

odmítnout. Jako ochranu před věřiteli a prevenci před nápadem předlužených 

pozůstalostí má stát postavení dědice, jenž si vyhradil soupis pozůstalosti (§ 1634). 

 

Občanský zákoník z r. 1950 přerušil kontinuitu dřívějšího pojetí dědického práva, když 

výrazně omezil počet dědických skupin. Tehdejším záměrem vycházejícím z vládnoucí 

ideologie bylo zajistit nabytí uvolněného soukromého majetku do státních rukou.42 

Z nastoleného směru se příliš nevychýlil ani občanský zákoník z r. 1964, přestože 

k dřívějším dvěma jednu dědickou třídu přidal. Nepřipadl-li majetek zůstavitele státu, 

zákonná posloupnost měla být jakožto výraz „předpokládané vůle“ preferovaným 

dědickým titulem proti závěti, neboť se z hlediska tehdejšího společenského zájmu 

jevila jako žádoucí způsob přechodu majetku zemřelého občana. Projev poslední vůle 

formou závěti však nebylo ani v době totalitního režimu přes vytrvalé snahy o jeho 

omezení možné zcela odmítnout.43  

 

 

2.2  Dědění ze závěti 

 
Základní princip v dnešním dědickém právu představuje preference skutečné a pravé 

svobodně projevené vůle zůstavitele. Ať se zákonná dědická posloupnost pokouší 

sebelépe vystihnout obecně přijímané společenské představy o zachování soukromého 

majetku osobám zůstaviteli blízkým, nemusí předepsané uspořádání v konkrétních 
                                                 
41 Ad Notam č. 2/2011, s. 3 a násl. 
42 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 666. 
43  SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 41.  
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případech korespondovat skutečným poměrům a potřebám té které rodiny. V takových 

případech otevírá cestu zůstavitelovým představám o majetkovém uspořádání po jeho 

smrti závěť. Závěť, resp. dědění podle závěti, je ústředním tématem této práce, kterému 

se věnují následující kapitoly. 

 

 

2.3  Dědická smlouva  

 

Dědická smlouva se jako třetí dědický titul navrací společně s novým občanským 

zákoníkem, který ji rovnou staví do pozice nejsilnějšího dědického titulu. Dědická 

smlouva představuje dvoustranné právní jednání, jímž zůstavitel povolává bezúplatně 

nebo za úplatu druhou stranu za dědice své pozůstalosti nebo její části, a druhá strana 

své ustanovení za dědice přijímá. Strany rovněž mohou ustavit za dědice sebe 

navzájem, nebo třetí osobu. Dědická smlouva je tak útvarem smíšeným na pomezí 

závěti a smlouvy.44 Prvky závěti se promítají především v povolání dědice, ale také 

v nutnosti uzavřít ji osobním jednáním. Smluvní složka ovlivňuje práva a povinnosti 

z ní plynoucí. Ty nemohou být měněny a rušeny jednostranně, což se projevuje 

i v možnosti zrušit dědickou smlouvu pořízením závěti jen se souhlasem smluvního 

dědice (§ 1590). Dědická smlouva nemá zůstaviteli bránit v tom, aby se svým majetkem 

za života nadále „podle libosti“ nakládal (§ 1588 odst. 1). Smluvnímu dědici má 

připadnout pouze to, co po smrti zůstavitele zbude. Ve smyslu odstavce druhého 

stejného ustanovení však zůstavitel nemůže pořizovat na případ smrti nebo uzavírat 

darovací smlouvy tak, aby byly s dědickou smlouvou neslučitelné; jinak se vystavuje 

riziku, že se dotčený smluvní dědic dovolá neplatnosti předmětného jednání. Odstavec 

druhý ust. § 1588 si lze vyložit jako výjimku z odstavce prvního, totiž že dědická 

smlouva přesto může být formulována tak, že v některých právních jednáních zůstavitel 

omezen bude. Důvodová zpráva toto blíže nerozvádí a míra omezení zůstavitele 

dědickou smlouvou tak zřejmě bude předmětem dalšího výkladu. 

 

                                                 
44 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 649. 
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Dědickou smlouvu naposledy upravoval Obecný zákoník občanský r z. 1811. 

Podle jeho koncepce mohla být uzavírána výlučně mezi manželi (i rozvedenými) nebo 

snoubenci s odkládací podmínkou, že se manželi stanou. Smlouvou sliboval manžel 

druhému manželovi budoucí pozůstalost nebo její díl, což druhý manžel přijal.45 

Občanský zákoník z r. 1950, stejně jako občanský zákoník z r. 1964, dědickou smlouvu  

odmítly jako překážku pořizovací volnosti zůstavitele. Spíše lze mít za to, že nechtěly 

připustit možnost, aby zůstavitel rozhodoval o svém majetku pro případ smrti 

na základě smluvního vztahu jako výrazu soukromého vlastnictví. Zaváděná právní 

úprava se neomezuje na manžele anebo snoubence (ačkoli jim věnuje speciální 

ustanovení v § 1592 a násl.)46 a ponechává okruh subjektů, které ji mohou uzavřít, 

volný (hovoří o „smluvním dědici“ a „smluvním odkazovníkovi“). To může v praxi 

přinášet určitá úskalí, obzvláště pokud bude dědická smlouva (jako výjimka 

z ust. § 1588 odst. 1) uzavřena tak, že pořízení pro případ smrti nebo darovací smlouva 

budou s takovou smlouvou neslučitelné. Podle některých názorů47 by mohlo být takové 

možnosti zneužíváno, především nabídne-li zůstaviteli druhá smluvní strana protiplnění. 

Zůstavitel pod vidinou snadno získaného prospěchu dědickou smlouvu uzavře a až 

následně zjistí, že je omezen v dispozicích se svým majetkem. Obdobně jako u pokusů 

bankovních institucí zajistit poskytované úvěry závětí (viz kapitola 3.2), ani zde by 

nebyl naplněn pravý účel dědické smlouvy a mohlo by docházet k manipulaci 

zůstavitelů nejrůznějšími podnikatelskými subjekty, jednajícími často na hraně zákona. 

Může však nastat i opačná situace, kdy z dědické smlouvy nebude neúčinnost úkonů 

zůstavitele plynout. Zůstaviteli nebude nic bránit tomu, aby celý svůj majetek 

spotřeboval, a to i přes úplatu, kterou za uzavření dědické smlouvy obdržel. Nelze než 

souhlasit s tím, že okruh dědiců by měl být omezen pouze na osoby se zůstavitelem 

příbuzensky nebo obdobně spřízněné; přinejmenším stojí za zvážení vyloučení smluv 

uzavíraných úplatně. 

 

                                                 
45 BÍLEK, Petr, ŠEŠINA, Martin. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Zákony s poznámkami. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 4. 
46 Zvláštní povaha dědické smlouvy mezi manželi (snoubenci) vyplývá z její vzájemnosti - manželé 

povolávají jeden druhého za svého smluvního dědice. Rozvodem manželství jejich smluvní vztah 
nekončí. Smlouvu mohou zrušit společnou dohodou anebo ji může zrušit na návrh jednoho z nich soud.  

47 Ad Notam č. 5/2011, s. 7-8. 
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Dědickou smlouvu je podle nové právní úpravy oprávněn uzavřít zletilý, plně svéprávný 

zůstavitel (se stanovenými omezeními i zůstavitel s omezenou svéprávností), 

a to výhradně formou veřejné listiny. Smluvní strany jsou omezeny co do rozsahu 

pozůstalosti, o níž smí být dědickou smlouvou pořízeno. Čtvrtina pozůstalosti (počítaná 

i s ohledem na povinné díly nebo jiná omezení) musí zůstat volná tak, aby o ní 

zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. To nevylučuje, aby i ji zanechal 

druhé smluvní straně, ale musí k tomu využít závěť. Meze se nekladou dohodě 

smluvních stran o odevzdání majetku ještě za života zůstavitele (§ 1589).  

 

 

2.4  Pořízení pro případ smrti 

 
Pořízením pro případ smrti se má ve vztahu k účinnému občanskému zákoníku na mysli 

pouze závěť. Nový občanský zákoník tento pojem rozšiřuje a zahrnuje do něj závěť, 

dědickou smlouvu a tzv. dovětek (kodicil), který byl rovněž navrácen do platného 

dědického práva. Kodicil se však ve výčtu dědických titulů v novém kodexu 

neobjevuje, neboť nepředstavuje právní důvod dědění. Dovětek je chápán jako doplnění 

závěti, dodatek k závěti (testamentární kodicil), a nikoli jako zvláštní samostatný 

dědický titul, ač může existovat i sám o sobě (intestátní kodicil).48 Dovětkem může 

zůstavitel nařídit odkaz, stanovit dědici nebo odkazovníku podmínku, nebo doložit čas 

anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz, avšak na rozdíl od závěti jím nejsou 

povoláváni dědicové. Svůj účel tak nachází např. tehdy, pokud zůstavitel povolal dědice 

závětí, a poté jednomu z nich něco daroval. Dovětkem k závěti (stejnou formou jako se 

předepisuje pro závěť) jednoduše přikáže započtení, aniž by na závěti cokoliv měnil. 

                                                 
48 „Neobsahuje-li poslední pořízení jmenování dědice, sluje kodicil (dovětek), a to testamentární, pojí-li 

se ke zřízenému testamentu, nebo kodicil intestátní, nebyl-li testament zřízen.“ ROUČEK, František, 
SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : V. Linhart, 1936. s. 76. 
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3.   Závěť 

 
3.1  Pojem závěť  

 
Jedním z atributů práva vlastnického je právo vlastníka nakládat s předmětem svého 

vlastnictví. Vlastník jej může za svého života v mezích zákona libovolně zcizit, 

pronajmout nebo jinak zatížit, nebo si jej ponechat či zničit. V hlavě třetí části sedmé 

občanského zákoníku je možnost dispozice s majetkem rozšířena až za hranice lidského 

bytí. Deklaruje se právo vlastníka nejen nakládat s předmětem svého vlastnictví 

mezi živými (inter vivos), ale může rovněž učinit za svého života úkon, jehož účinky 

nastanou po jeho smrti, a do té doby z něj nevznikají nikomu práva ani povinnosti; 

takovým úkonem je pořízení pro případ smrti (mortis causa) jako projev zásady 

testovací volnosti. Je jen na samotném vlastníkovi, zda tohoto práva využije nebo zda 

závěť nepořídí a ponechá prostor k uplatnění intestátní posloupnosti. Pořízení závěti 

nebrání tomu, aby zůstavitel se svým majetkem za života nadále volně nakládal – 

v tomto směru není omezen. Do dědictví připadne jen to, co zůstavitel vlastnil v době 

smrti.  

 

Závěť (testament, poslední vůle, poslední pořízení)49 představuje formální, osobní, 

jednostranný, neadresovaný a kdykoliv odvolatelný právní úkon, kterým pořizovatel 

„ustanoví dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci a práva, které jim mají 

připadnout“ (§ 477 odst. 1) a projevuje tak svoji vůli, jak má být pro případ jeho smrti 

naloženo s jeho majetkem. Svou povahou jde o podmíněný právní úkon, neboť se jeho 

účinky vážou na podmínku – smrt zůstavitele, o níž není známo, kdy se nastane. 

„O tom, že jde o podmíněný právní úkon, svědčí také skutečnost, že pořizovatel závěti 

má možnost v období mezi sepsáním závěti a svou smrtí závěť odvolat, popř. ji nahradit 

jinou závětí, a tím její účinky zmařit.“ 50 Citovaný článek uvádí jako příklad situaci 

rozvedeného otce zletilého dítěte, který v závěti přikáže polovinu svého majetku tomuto 

                                                 
49 Zatímco účinný občanský zákoník pojem „závěť“ nedefinuje, nový občanský zákoník definici 

poskytuje. Dle ust § 1494 odst. 1 je jí odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti 
osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz.  

50 Ad Notam č. 3/2011, s. 22-23. 
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dítěti a druhou polovinu jiné osobě. Zda se bude moci dítě stát dědicem celého dědictví 

s využitím námitky relativní neplatnosti neopominutelného dědice, bude možno 

posoudit až v době smrti zůstavitele. Do té doby není jasné, zda se potomek zletilosti 

vůbec dožije, a tedy v jaké míře je testovací volnost zůstavitele omezena. Účinky závěti 

mohou nastat pouze k okamžiku jeho smrti, a také jedině k tomuto okamžiku je lze 

posuzovat. Pro závěť a její platnost je rozhodný skutkový stav v době smrti zůstavitele 

s výjimkou způsobilosti zůstavitele závěť učinit, která musí být dána již v době jejího 

pořízení. Je-li závěť v okamžiku smrti zůstavitele neplatná, nelze tuto neplatnost 

dodatečně po smrti zhojit.51  

 

Poslední vůle není a nemůže být závislá na souhlasu, schválení nebo povolení ze strany 

soudu nebo jiného orgánu či jiné osoby.52 Zůstává na svobodné vůli každého občana, 

zda se pro pořízení tohoto úkonu rozhodne, a je rovněž na jeho vůli, jak pro případ své 

smrti (v rámci zákonných omezení) o svém majetku rozhodne, koho ustanoví svým 

dědicem a jaký dědický podíl mu ze svého majetku přikáže. Nelze opomíjet, že závěť se 

z pohledu běžného občana jeví jako mimořádný úkon, a k pořízení závěti by měl 

přistoupit po důkladné předchozí rozvaze a zhodnocení v úvahu přicházejících 

možností, nikým a ničím nerušen. 

 

 

3.2  Účel závěti  

 

Smyslem a účelem poslední vůle je realizace záměru pořizovatele, které osoby 

a v jakém rozsahu se mají stát jeho právními nástupci. Výjimečně se stává, že je závěť 

vytvořena k jinému účelu. Nejvyšší soud ČR se opakovaně zabýval případy, kdy byla 

závěť využita jako zajišťovací prostředek na poskytované bankovní úvěry. Závěti byly 

pořizovány nikoli jako projev svobodné vůle směřující k tomu, aby po smrti zůstavitele 

nabyla úvěrující banka v závěti uvedený (obvykle nemovitý) majetek, ale jako 

                                                 
51 R 59/1998; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 

s. 385. 
52 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý : Rodinné právo. Díl pátý : 

Autorské a patentové právo. Díl šestý : Dědické právo. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha : 
Wolters Kluwer, 2009. s. 272.  



- 33 - 
 

zajišťovací prostředek k poskytnutému úvěru. V daném řízení53 bylo prokázáno, 

že skutečným účelem sepsání závěti bylo zajištění závazku ze smlouvy o úvěru. Protože 

takový účel se příčí smyslu závěti jako institutu dědického práva, jde o právní úkon, 

který zákon obchází (úkon in fraudem legis). Závěť sepsaná za účelem zajištění dluhu je 

proto dle ust. § 39 neplatným právním úkonem. 

 

 

3.3  Náležitosti poslední vůle 

 
Stejně jako na jiné právní úkony, i na závěť se vztahují obecné náležitosti právních 

úkonů podle ust. § 34 a násl. Závěť však musí vedle požadavků obecného charakteru 

splňovat i další, zpřísněné náležitosti předepsané v ust. § 476 až § 480, které obecné 

požadavky doplňují a v některých směrech modifikují. Potřeba zvláštních náležitostí se 

zdůvodňuje tím, že se závěť uplatňuje až v době, kdy její pořizovatel již není naživu, 

a kdy není možno s jeho pomocí zjistit, co chtěl vyjádřit, a zda vůbec zamýšlel závěť 

zřídit.  

 

 

3.4  Způsobilost pořizovatele závěti 

 
Na osobu zůstavitele jsou v otázce jeho pořizovací způsobilosti (testamenti factio 

activa) kladeny požadavky vztahující se k jeho věku a duševnímu stavu. Pořídit platnou 

závěť může kterákoli fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, 

tj. dosáhla osmnácti let a nebyla způsobilosti k právním úkonům zbavena nebo její 

způsobilost nebyla výrokem soudu omezena. Za zletilou osobu je považován také ten, 

kdo již dovršil šestnáctý rok, pokud uzavřel s přivolením soudu manželství, i kdyby toto 

manželství následně zaniklo. Občanský zákoník ve zvláštním ustanovení (ust. § 476d 

odst. 2) připouští i závěť osoby, která je nezletilá, ale dovršila patnáctý rok věku. Kdyby 

toto ustanovení neobsahoval, zřízení závěti nezletilcem by nepřicházelo v úvahu. Právní 

úkon takového významu, jako je závěť, by se jen stěží dal považovat za úkon svou 

povahou přiměřený rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku (ust. § 9).  

                                                 
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2992/2009 ze dne 30.8.2011. 



- 34 - 
 

Překážkou platnosti závěti může být skutečnost, že její pořizovatel není schopen 

pochopit smysl a účel závěti. Může se jednat o projev trvalé duševní poruchy nebo jen 

o přechodný psychický stav vyvolaný požitím alkoholu, omamných látek nebo léčiv, 

ale i duševních stavů jako šok atd., kdy si pro zastření mysli není pořizovatel schopen 

učinit jasný úsudek o tom, co chce projevit (ust. § 10 odst. 1). Duševní porucha, 

která pořizovatele činí neschopným ad hoc, je sama o sobě překážkou platnosti tohoto 

úkonu, aniž by bylo třeba jakéhokoliv rozhodnutí soudu (ust. § 38 odst. 2).54  

 

Závěť osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo ve způsobilosti k právním 

úkonům omezené55 bude neplatná, byla-li učiněna v době následující ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí soudu v řízení o způsobilosti k právním úkonům. I když je 

způsobilost k právním úkonům částečně zachována, právní úkon významu závěti 

zůstává nemyslitelný. Současné dědické právo nepřipouští relevanci tzv. „světlých 

okamžiků rozumu“. Procitne-li osoba právní způsobilosti zbavená nebo ve způsobilosti 

omezená dočasně z duševní poruchy a v tomto stavu závěť učiní, zůstává její úkon 

bez právních následků. Dojde-li později k trvalé změně jejího zdravotního stavu 

a odpadnou-li důvody, které soud pro takové rozhodnutí vedly, nic nebrání tomu, 

aby novým rozhodnutím rozhodnutí původní zrušil. Neplatnost úkonů učiněných v době 

mezi právní mocí původního a nového rozhodnutí se tím ale nezhojí. Není výjimečná 

situace, kdy je v dědickém řízení platnost závěti napadána pro pochybnosti o duševní 

způsobilosti pořizovatele. Pochybnosti může navíc umocňovat pokročilý věk 

zůstavitele, jeho nemoc nebo nemohoucnost. Tomu se zůstavitel může vyvarovat 

především neoddalováním posledního pořízení. Závěť učiněná v době, kdy je zůstavitel 

zcela při smyslech a v plné psychické a fyzické kondici, podobným pochybnostem 

předchází.56   

 

 

 

                                                 
54 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý : Rodinné právo. Díl pátý : 

Autorské a patentové právo. Díl šestý : Dědické právo. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha : 
Wolters Kluwer, 2009. s. 272. 

55 Ust. § 10 odst. 2 a ust. § 186 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

56 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3. aktualizované vydání. Praha 
: Linde, 2007. s. 59. 
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Způsobilost pořizovatele se vždy posuzuje k době, kdy byla závěť pořízena; následná 

ztráta způsobilosti nemá na platnost závěti vliv. 57 Závěť učiněná tím, kdo nemá 

způsobilost k právním úkonům, je neplatná (ust. § 38 odst. 1). Jak v případě 

pořizovatele plně způsobilého k právním úkonům, tak u pořizovatele nezletilého platí, 

že oprávnění určit dědice a jejich podíly nelze přenést na jinou osobu. Závěť je výlučně 

osobním právním úkonem, kde není přípustné zastoupení zákonné ani podle plné 

moci.58 Platná právní úprava nepřipouští ani společnou závěť více osob. Platně může 

závětí pořídit výlučně osoba jediná. 

 

Nová občanskoprávní úprava v podstatné míře na shora uvedené navazuje. Obecné 

pravidlo v ust. § 1525 vylučuje pořizovací způsobilost osob nesvéprávných,59 k čemuž 

jsou připojeny dvě výjimky. První se týká osob, které dovršily patnáctý rok věku. 

Ty mohou pořizovat formou veřejné listiny bez souhlasu svého zákonného zástupce. 

Ve druhé výjimce se uznává relevance pořizovacího úkonu zdravotně postižené osoby, 

která byla soudem ve svéprávnosti omezena tak, že pořizovací způsobilost pozbyla. 

Učinit platné pořízení může formou veřejné listiny, pokud se její zdravotní stav zlepšil 

resp. se uzdravila natolik, že je schopna projevit vlastní vůli (nemusí nutně dojít 

k uzdravení úplnému), tedy i v době, kdy její svéprávnost nebyla pravomocně obnovena 

rozhodnutím soudu (ve světlém okamžiku). Zvláštní režim platí pro osoby, jimž byla 

svéprávnost omezena pro jejich chorobnou závislost na alkoholu, drogách nebo 

hráčství, která nabyla intenzity závažné duševní poruchy. Pořizovat smějí sice 

v jakékoliv předepsané formě, avšak nejvýše o polovině pozůstalosti, zatímco druhá 

polovina musí připadnout jeho zákonným dědicům.60  

 

 

                                                 
57 ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník II. 

§ 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 1449. 
58 Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006 musí být právní úkon pořízení nebo 

zrušení závěti učiněn osobně pořizovatelem závěti (zůstavitelem). Není možné, aby tyto úkony 
za zůstavitele učinil jeho zástupce (zákonný nebo na základě plné moci). Srov. ust. § 1496 nového OZ. 

59 Tj. nezpůsobilých k právním úkonům. 
60 Úprava vychází z Obecného zákoníku občanského; o polovině majetku mohl pořizovat soudně 

prohlášený marnotratník. BÍLEK, Petr, ŠEŠINA, Martin. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. 
Zákony s poznámkami. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, s. 32.  
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3.5  Vůle zůstavitele a její projev 

 
Každý právní úkon je projevem vůle, směřující ke vzniku, změně nebo zániku práv 

a povinností, které právní předpisy s tímto projevem spojují, a podmínkou jeho platnosti 

je, aby odpovídal svobodné a vážné vůli jednající osoby, jež je prosta omylu a zároveň 

jakékoli formy psychického nebo fyzického nátlaku. Projev vůle v závěti, který musí 

být stejně jako u každého jiného právního úkonu určitý a srozumitelný, směřuje k tomu, 

aby byl k dědění povolána obmyšlená osoba – dědic, resp. dědicové. Náležitosti projevu 

vůle nelze u závěti posoudit bez zřetele k jejímu obsahu.61 K platnosti závěti je nutno, 

aby „poslední pořízení obsahovalo zůstavitelem projevenou vůli poříditi mortis causa“62 

Pokud vůle zůstavitele nesměřuje k povolání právní nástupců (animus testandi), nemůže 

závěť platně vzniknout. 

 

V určitém případě, právní úkon posledního pořízení nevyjímaje, může nastat spor o to, 

zda určitá osoba chtěla vůli projevit, a pokud ano, co je jejím obsahem. Závěť má 

v tomto smyslu specifické postavení. Potřeba zjistit její obsah totiž nastane až v době, 

kdy jednající osoba již nemůže k výkladu jejího obsahu poskytnout své vyjádření. 

Při posuzování obsahu projevené vůle nelze zejména přehlédnout, že napsání závěti 

není z pohledu běžného občana obvyklý právní úkon, a tato osoba pořizující o svém 

majetku může být ve svém projevu do jisté míry ovlivněna touto výjimečnou situací 

spojenou s určitými emocemi, a nejsou vyloučeny ani pokusy o ovlivnění zůstavitele 

a jeho vůle těmi, kdo mohou mít na obsahu závěti svůj osobní zájem. Zákon 

pořizovateli z jeho perspektivy nezřídka poskytuje jen hrubou představu o tom, jak má 

být závěť koncipována a jak v ní své myšlenky právně korektně vyjádřit. To často vede 

k důsledku, že se jako právní laik nedovede vyvarovat veškerých chyb majících na 

následek neplatnost jeho pořízení, pustí-li se do sepsání závěti bez konzultace s právně 

vzdělaným odborníkem. Judikatura společně s doktrínou v tomto ohledu rozvinuly níže 

uvedený postoj k výkladu vůle zůstavitele a jejího projevu v závěti. Při výkladu projevu 

vůle učiněného v závěti si totiž nelze vystačit s teorií ochrany veřejné víry a výkladem 

                                                 
61 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3. aktualizované vydání. Praha 

: Linde, 2007. s. 61. 
62 ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : V. Linhart, 
1936. s. 92. 
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projevu vůle podle úmyslu jednající osoby a významu, který by mu zpravidla přikládala 

osoba v postavení adresáta; už jen proto, že závěť je právní úkon neadresovaný. 

Uplatňuje se teorie vůle, vyjadřující nutnost dopátrat se pravé vůle toho, kdo právní 

úkon učinil, avšak nejen z vlastního jazykového projevu, ale i z jiných okolností 

(např. ze systematického uspořádání obsahu závěti).63 K posouzení skutečné vůle 

pořizovatele závěti, jsou-li o ní pochybnosti, je třeba v zájmu zjištění skutečného stavu 

věci vedle textu listiny zaměřit pozornost i na všechny okolnosti, za nichž byl projev 

vůle o ustanovení závětního dědice učiněn, lze-li z nich dovodit určitost projevu vůle 

zůstavitele.64 Podle Nejvyššího soudu65 představují okolnosti případu „skutečnosti 

existující vně vlastního projevu vůle, a to i tehdy, když je předepsána písemná forma“. 

Není proto napravováním neurčitosti projevu vůle, jestliže projev vůle je vykládán se 

zřetelem k okolnostem případu. Je tomu právě naopak; projev vůle zůstavitele v závěti 

je třeba v souvislostech s těmito okolnostmi vykládat a skutečnou vůli zůstavitele 

tak poznávat.  

 

Dle nového občanského zákoníku je závěť třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce 

vyhověno vůli zůstavitele.66 S ohledem na zvláštní povahu závěti se ukázalo potřebné 

v návaznosti na Obecný zákoník občanský stanovit výkladová pravidla sloužící 

interpretaci posledního pořízení. Tak bude namísto obvyklého významu slov použitých 

v závěti použito jejich zvláštního významu, zvykl-li si zůstavitel tato slova spojovat 

s určitým vlastním smyslem. Zůstavitel může k poslednímu pořízení využít i listiny 

od závěti odlišné, a pokud tato listina nesplňuje náležitosti závěti, lze po vzoru 

Obecného zákoníku občanského její obsah využít alespoň k výkladu projevu vůle 

zůstavitele,67 což může významně přispět k dokreslení některých důležitých okolností. 

                                                 
63 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha : 

Linde, 2007. s. 52. 
64 R 49/1984; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 

s. 377. 
65 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 4 Cz 61/86; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech 

dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 393 až 394. 
66 „V pochybnosti sluší uznati na platnost, nikoli neplatnost,“ ROUČEK, František, SEDLÁČEK, 

Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : V. Linhart, 1936. s. 74. 

67 „Pokud je takto vůle projevena, lze ji vykládati též pomocí jiných písemných poznámek a listů 
zůstavitelových,“ ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému 
obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 
třetí. Praha : V. Linhart, 1936. s. 75. 
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Výslovně se na pořizovateli vyžaduje aktivita v projevu vůle. Nepostačuje, aby pouze 

přisvědčil návrhu, který mu předloží jiná osoba, ale musí se sám vytvoření obsahu 

poslední vůle aktivně ujmout. Zvýšený důraz na ochranu pravé vůle zůstavitele je 

patrný i z dalších ustanovení (např. z ust. § 1502, kdy je jeho vůle chráněna proti 

chybám v počtech). Nově je obsaženo zvláštní ustanovení o omylu zůstavitele 

způsobujícím částečnou neplatnost závěti (doposud upraveném jen obecně v rámci 

náležitostí právních úkonů). Pokud je osoba nebo věc v závěti jen nesprávně popsána, 

je nutno šetřit vůli zůstavitele. Závěť však nemůže být platná, pokud by se zůstavitel 

zmýlil v osobě dědice nebo v podílu (věci) tak, že by nepořídil tím způsobem, jakým 

učinil, kdyby o omylu věděl, a to bez ohledu na to, kdo omyl vyvolal (musí jít 

o tzv. podstatný omyl).68 

 

 

3.6  Forma závěti 

 
Závěť je v platné právní úpravě koncipována jako formální právní úkon, který lze učinit 

výhradně v písemné formě; ústní závěť se nepřipouští. Průlom činí až nový občanský 

zákoník v podobě závěti pořízené s úlevami, o níž je pojednáno v kapitole 4.2.1. 

Ust. § 476 odst. 1 účinného občanského zákoníku dává na výběr ze tří možných forem 

závěti, a to závěti sepsané vlastní rukou zůstavitele, závěti zřízené v jiné písemné formě 

a závěti ve formě notářského zápisu. Právní úprava formálních náležitostí závěti má 

kogentní povahu a její nedodržení má za následek absolutní neplatnost závěti.  

 

Osobě plně způsobilé k právním úkonům, která je schopna číst a psát, je ponechána 

volba mezi jednotlivými formami. Může závěť sepsat vlastní rukou (holografní závěť, 

vlastnoruční závěť podle ust. § 476a). Nesepíše-li listinu vlastní rukou, pak je třeba,  

aby k úkonu přizvala dva svědky (allografní závěť se svědky podle ust. § 476b). 

Třetí možnost pak představuje závěť úřední ve formě notářského zápisu (ust. § 476d). 

Notářský zápis je jedinou formou, kterou zákon umožňuje učinit poslední vůli 

i nezletilému pořizovateli. Účast notáře je pojistkou toho, že nezletilá osoba, 
                                                 
68 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 630. Srov. ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému 
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : 
V. Linhart, 1936. s. 101 až 102. 
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která při tomto úkonu nemůže být zastoupena svým zákonným zástupcem, 

bude přiměřenou formou poučena o účelu a významu závěti, a že její vůle bude 

přiměřeným způsobem zjištěna. Při jednání mezi živými by byl k tak závažném úkonu, 

při němž je nakládáno s majetkem nezletilce, nezbytný souhlas soudu. Pro tento případ 

se však postup podle ust. § 28 neuplatňuje a nezjišťuje se ani, zda je takový úkon 

pro nezletilého prospěšný.69 Osoby, které nemohou číst a psát, rovněž nemohou pořídit 

závěť vlastnoruční. Mohou využít notářského zápisu nebo zvláštní závěti allografní 

podle ust. § 476c.  

 

3.6.1  Holografní závěť  

Jako závěť holografní (vlastnoruční) označujeme takovou závěť, jejíž celý text je sepsán 

vlastní rukou pořizovatele. Je rovněž třeba, aby pořizovatel připojil svůj vlastnoruční 

podpis.70 Podstatnou náležitostí každé závěti je uvedení dne, měsíce a roku, kdy byla 

podepsána.Výkladem ust. § 476 odst. 2 ve spojení s ust. § 476a a srovnáním s dalšími 

ustanoveními, která upravují způsob pořízení jednotlivých zákonných forem závěti 

(§ 476c, § 476d), dospěla judikatura71 k závěru, že v holografní závěti musí být i tento 

údaj napsán vlastní rukou zůstavitele. Pokud by den, měsíc a rok byl v závěti uveden 

jiným způsobem, než vlastní rukou zůstavitele (jinou osobou, tiskem, razítkem apod.), 

nebylo by již možné hovořit o tom, že závěť byla napsána vlastnoručně. Holografní 

závěť, která nebyla napsána vlastní rukou zůstavitele, je neplatná.72  

 

Požadavek, aby pořizovatel sepsal listinu vlastní rukou, není samoúčelný; sleduje 

především zajištění pravosti a autentičnosti závěti. Každý rukopis vykazuje 

charakteristické rysy písma pisatele a porovnáním s jinými písemnostmi sepsanými 

zůstavitelem je možno zjistit, zda závěť skutečně napsal, a je tak možno i po smrti 

zůstavitele zjistit případný podvrh sepsaný jinou osobou. Je proto nepřípustné, aby jiná 

                                                 
69 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha : 

Linde, 2007. s. 57. 
70 Dle ust. § 40 odst. 3 je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou. Uvedení podpisu 

před vlastním textem listiny by nesplňovalo požadavek pro platnost písemného projevu vůle 
následujícího za podpisem; blíže MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická 
příručka. 3.aktualizované vydání. Praha : Linde, 2007. s. 93.  

71 R 44/1999; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 
s. 385 až 386. 

72 Ust. § 476a. Srov. ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kol. 
Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 1450.  
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osoba při psaní vedla ruku zůstavitele, když právě tím ztrácí psaný projev na své 

jedinečnosti. Pomoc poskytnutá zůstaviteli při psaní vlastnoruční závěti, jež jakkoliv 

ovlivnila charakteristické znaky jeho rukopisu, způsobuje neplatnost dané závěti.73 

Závěť je naproti tomu vlastnoručně sepsána i v případě, že byla sepsána nedominantní 

rukou zůstavitele.74 Dle J. Mikeše a L. Muzikáře75 lze výjimečně připustit, aby osoba, 

která pro své fyzické postižení není schopna psát rukou, k napsání textu použila ústa 

nebo nohu ev. protézu, využívá-li je i k jiným písemným projevům, a je-li tento způsob 

psaní pro něj obvyklý (tj. nese charakteristické znaky jeho „rukopisu“). „Závěť může 

být zřízena v českém nebo i jiném jazyce, na papíře nebo i na jiném materiálu, 

inkoustem, propisovací tužkou, tuší, popřípadě i křídou. Nezáleží na zevní úpravě, 

mohlo by jít i o závěť zřízenou dopisem, bylo-li by z obsahu dopisu zřejmé, že pisatel 

měl v úmyslu povolat v dopise uvedenou osobu svým dědicem a že nešlo jen o pouhou 

úvahu, kterou by chtěl někdy později uskutečnit.“76 Z opatrnosti a v zájmu prevence, 

že by platnost závěti byla v budoucnu napadena, je více než vhodné uvedená 

doporučení následovat. Řada z nich by byla dobře aplikovatelná i na závěť allografní. 

 

Nespornou výhodou holografního typu závěti je jednoduchost jejího pořízení 

a nenákladnost. Pořizovateli nevzniká žádná časová prodleva; kdykoli si usmyslí, může 

původní závěť zničit a obratem vyhotovit novou a není při tom závislý na přítomnosti 

nebo úkonu jakékoli další osoby (měl by se však vyvarovat neuváženým 

a nepromyšleným krokům, k nimž může tento stav svádět). Nebezpečí pro zůstavitele 

může spočívat v tom, že při vší snaze nemusí dodržet všechny vyžadované formální 

a obsahové náležitosti, ať už z důvodu, že se s nimi dostatečně neseznámil 

(např. v holografní závěti použije k vyznačení data razítko, neboť nezná příslušnou 

judikaturu), nebo že jim neporozuměl (případně zaměňuje odborné pojmy). V tom má 

závěť ve formě notářského zápisu pořizovaná za asistence odborníka nesporně výhodu. 

Potíž může rovněž činit zjištění existence takové závěti po smrti pořizovatele, jelikož 

vlastnoruční závěť není úředně evidována, a nelze ani vyloučit, že dojde k její ztrátě, 

nebo že se jiné osoby dopustí manipulace se závětí, pokud k ní budou mít přístup.  

                                                 
73 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1744/2007 ze dne 3.4.2008. 
74 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 1975/2001 ze dne 19.12.2001. 
75 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha : 

Linde, 2007. s. 92. 
76 Tamtéž, s. 93. 
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Obdobné výhody a nevýhody s sebou nese i zřízení druhé z forem soukromých závětí, 

závěti allografní, o níž je pojednáno níže. Zřízení allografní závěti na zůstavitele snáší 

některé další požadavky, zejm. aby zajistil přítomnost svědků. Vědomost svědků 

o existenci závěti a případně jejím obsahu může mít z pohledu zůstavitele důsledky 

žádoucí (jejich přítomnost zaručuje autentičnost úkonu a předchází pochybám 

o pravosti závěti) i nežádoucí (svědek závěti nemá povinnost mlčenlivosti o tom, co se 

při projevu poslední vůle dozví). 

 

3.6.2  Allografní závěť  

Současný občanský zákoník dříve umožňoval pouze dvě formy závěti, a to závěť 

vlastnoruční a závěť ve formě notářského zápisu. Třetí forma, závěť allografní, 

byla zavedena až s účinností od 1.1.1992. 

 

Allografní závěť je oproti holografní formě zřízena za účasti dalších osob – svědků, 

kteří jsou přizváni, aby v případě potřeby potvrdili, že jde o pravou závěť zůstavitele. 

Jde totiž o závěť sepsanou jinak než vlastní rukou pořizovatele, např. rukou jiné osoby 

(pisatele závěti), na počítači, psacím stroji apod., kde absenci typického rukopisu 

zůstavitele jako známku autentičnosti závěti nahrazuje účast dalších osob. Účinná 

právní úprava rozlišuje dva druhy allografní závěti, a to závěť se svědky (obecnou 

allografní závěť) a zpřísněnou závěť s předčitatelem (zvláštní allografní závěť).  

 

3.6.3  Obecná allografní závěť podle § 476b  

K platnému zřízení závěti se svědky je nezbytné, aby pořizovatel závěť sepsanou jinak 

než svou rukou vlastnoručně podepsal a aby před dvěma svědky současně přítomnými 

(kteří se rovněž na listinu podepíší) projevil způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, 

že listina obsahuje jeho poslední vůli. Dle Nejvyššího soudu ČR77 k naplnění požadavků 

ust. § 476b postačuje, jestliže se splnily uvedené náležitosti i v jiném pořadí, než se 

v tomto ustanovení uvádí, stalo-li se tak v bezprostřední časové souvislosti, takže se 

jednotlivé úkony jeví jako jednotný úkon. „Důvodem neplatnosti allografní závěti tedy 

není okolnost, že zůstavitel nejprve před dvěma svědky současně přítomnými výslovně 

projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli, a bezprostředně poté závěť vlastní rukou 
                                                 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 2567/2004; FIALA, Roman. Přehled judikatury 

ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 394. 
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podepsal, nebo že svědci nejprve závěť podepsali a bezprostředně poté zůstavitel před 

nimi (současně přítomnými) výslovně projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli 

apod. Ze znění ust. § 476b nelze rovněž důvodně dovozovat, že by zůstavitel musel před 

dvěma svědky současně přítomnými projevit, že listina obsahuje jeho poslední vůli, 

jen použitím určitých slov (vyslovením formule). Zákon zde předepisuje pouze to, aby 

zůstavitel v tomto směru projevil vůli výslovně, a nikoliv jen konkludentně (mlčky).“ 

J. Mikeš a L. Muzikář78 zastávají v otázce vlivu pořadí provedených úkonů na platnost 

závěti názor, že zůstavitel může projev učinit jak před podepsáním listiny, tak i po jejím 

podepsání, avšak dříve, než na listinu připojí své podpisy svědci. V rámci snahy 

o eliminaci následných pochybností o platnosti závěti je jistě namístě posledně uvedený 

postup upřednostnit.  

 

Na rozdíl od zpřísněné allografní závěti pořízené ve smyslu ust. § 476c nemusejí svědci 

této formy znát její obsah. Požadavek výslovného a pochybnosti nevzbuzujícího projevu 

zůstavitele, že listina obsahuje jeho poslední vůli, je však nezbytný. Je tomu tak proto, 

aby povolaný svědek neměl (bez ohledu na svědkův vlastní názor o obsahu listiny, nebo 

na to, zda byl s obsahem listiny seznámen) žádné pochybnosti, že zůstavitel v listině 

svoji poslední vůli skutečně uvedl. Svědek musí bez pochybností vědět, že zůstavitel 

vyjadřuje svoji poslední vůli (tj. že zřizuje závěť), a že tak činí svobodně a vážně.79  

 

U obecné formy allografní závěti není na překážku ustanovení dědice skutečnost, 

že dědic sám působil jako pisatel závěti.80 Ustanovení § 476f stanovící, že pisatelem 

závěti nemůže být závětí povolaný nebo zákonný dědic a osoby jim blízké, nachází 

uplatnění pouze v případě zřízení závěti podle ustanovení § 476c.81  

                                                 
78 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha : 

Linde, 2007. s. 96. 
79 ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník II. 

§ 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 1450. 
80 Dědicem ze závěti, pořízené podle ust. § 476b, může být i osoba, která na žádost zůstavitele tuto závěť 

sepsala. Ust. § 476f, podle něhož pisatelem nesmí být dědic nebo osoba jemu blízká, platí jen tam, 
kde je součinnosti pisatele třeba. U allografní závěti se dvěma svědky není nutné text listiny sepsat 
až při samotném aktu - listina může být připravena již dříve. Pisatele působícího při aktu není třeba 
a proto jej zákon nezná. R 28/2000; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 
1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 387.   

81 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 3. Díl čtvrtý : Rodinné právo. Díl pátý : 
Autorské a patentové právo. Díl šestý : Dědické právo. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha : 
Wolters Kluwer, 2009. s. 273. 
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3.6.4  Zvláštní allografní závěť podle § 476c a § 476d odst. 3 až 5  

Závěť pořízená ve smyslu ust. § 476c (allografní závěť s předčitatelem, allografní závěť 

se třemi svědky) je druhým typem allografní závěti, který na samotný úkon 

i na zúčastněné osoby klade přísnější nároky, neboť ji činí zůstavitel, který nemůže 

přechodně či trvale číst nebo psát. Zákonné požadavky, které jsou níže popsány, tak 

mají za cíl chránit zůstavitele omezeného zdravotní indispozicí a zachytit jeho skutečný 

projev vůle, což je oproti projevu pořizovatele bez tohoto omezení značně znesnadněno.  

 

Pokud neupřednostní formu notářského zápisu, mohou podle ust. § 476d zvláštní 

allografní závětí projevit polední vůli osoby nevidomé nebo osoby neslyšící 

či hluchoslepé, které nemohou číst nebo psát. U neslyšících a hluchoslepých osob je 

nadto vyžadována přítomnost svědků, kteří ovládají touto osobou zvolený komunikační 

systém neslyšících a hluchoslepých osob,82 a projev poslední vůle je učiněn v listině, 

která musí být tlumočena do zvoleného komunikačního systému. Jen takový zůstavitel, 

kterému zdravotní nebo jiná překážka objektivně znemožňuje číst nebo psát, může 

platně pořídit závěť ve smyslu ust. § 476c.83 

 

Mezi náležitosti této formy závěti patří projev poslední vůle pořizovatele před třemi 

současně přítomnými svědky, kteří musejí být současně a nepřetržitě přítomni při celém 

pořizovacím aktu, tedy při prohlášení zůstavitele o tom, jaká je jeho poslední vůle, při 

sepisu listiny, při jejím přečtení, při tom, když zůstavitel potvrdí, že listina obsahuje 

jeho pravou vůli, a při podpisu svědků.84 Jejich neustálou přítomnost si pro vykonání 

tak zásadního právního úkonu vyžaduje ochrana práv zůstavitele. Listina, sepsaná rukou 

pisatele nebo jiným způsobem (pomocí přístroje), musí být nahlas přečtena 

předčitatelem a přítomní svědci ji podepíšou. Pisatelem a předčitatelem může být 

i svědek; pokud tyto funkce vykonají jiné osoby, než svědkové, pak se na závěť 

nepodepisují. Není přípustné, aby pisatel byl zároveň předčitatelem. Rovněž není 

přípustné, aby některou z těchto funkcí vykonal dědic. Podle ust. § 476f závětí povolaný 

                                                 
82 Zákon dříve používal příliš úzký a tudíž nevhodný termín „znaková řeč“. S novým občanským 

zákoníkem však zákonodárce oba pojmy nahrazuje termínem „zvláštní způsob dorozumívání“. Rovněž 
pojem „neslyšících a hluchoslepých osob“ je nahrazen obecněji vyjádřeným označením „osoba 
se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát“. 

83 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha : 
Linde, 2007. s. 98. Viz též rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006. 

84 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 164/2004 ze dne 4.5.2004. 
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ani zákonný dědic a osoby jim blízké nemohou při pořizování závěti působit jako úřední 

osoby, svědci, pisatelé, tlumočníci nebo předčitatelé. Pořizovatel poté musí před všemi 

svědky potvrdit, že listina obsahuje jeho poslední vůli, tedy že text, který byl přečten 

odpovídá tomu, co chtěl vyjádřit. V listině je konečně nutno uvést, že zůstavitel nemůže 

číst nebo psát, kdo listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel 

potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli (k tomu není předepsána forma 

výslovného projevu). Obsah listiny musí být po jejím sepsání přetlumočen do zvoleného 

komunikačního systému. Na rozdíl od obecné allografní závěti jsou svědkové 

při pořizování zvláštního typu nejen seznámeni se skutečností, že zůstavitel projevuje 

poslední vůli, ale vždy též s jejím obsahem.  

 

3.6.5  Svědci allografní závěti  

Ust. § 476e vymezuje okruh osob, které nemohou při pořizování závěti působit jako 

svědci, neboť zdravotní nebo jiný handicap u nich zcela znemožňuje, resp. podstatně 

snižuje schopnost v celém rozsahu správně vnímat a tím i pochopit okolnosti pořízení 

závěti a o těchto okolnostech podat svědectví. Svědkem při pořízení závěti může být jen 

osoba plně způsobilá k právním úkonům. Svědkem nemůže být osoba nevidomá,85 

neslyšící nebo němá ani ten, kdo nezná jazyk, v němž se poslední vůle činí (absolutní 

nezpůsobilost svědecká). Smyslové postižení a jazyková bariéra stojí v přímém rozporu 

s funkcí svědků při pořízení závěti. V některých případech plná způsobilost k právním 

úkonů, zdraví smyslů a znalost jazyka přesto nepostačuje. Zvláštní dovednosti požaduje 

zákon po svědcích, kteří jsou přítomni pořízení závěti neslyšící osoby resp. hluchoslepé 

osoby (ust. § 476c ve spojení s § 476d odst. 4). Navíc se po nich vyžaduje znalost 

určitého způsobu dorozumívání, kterým dotyčný zůstavitel komunikuje (např. znakové 

řeči). Svědkem při pořizování závěti není osoba přítomná náhodně.86 Může jím být jen 

taková osoba, která byla touto funkcí předem pověřena, a která již od počátku úkonu 

byla s tímto pověřením srozuměna. Tomu neodporuje, pokud k určení svědka a jeho 

souhlasu došlo konkludentním projevem. 

 

                                                 
85 Skutečnost, že svědkem závěti byla osoba nevidomá (ust. § 476e), způsobuje neplatnost závěti vždy 

v celém rozsahu. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 30 Cdo 2567/2004; FIALA, Roman. Přehled 
judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 394. 

86 R 59/1998; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 
s. 385. 
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Způsobilým svědkem nemůže být dědic, který je závětí povoláván (relativní 

nezpůsobilost svědecká). Stejně platí pro toho, komu svědčí dědické právo ze zákona, 

a pro osoby jim blízké. „U těchto osob nelze – s ohledem na jejich vztah k zůstavitelově 

majetku nebo k těm, kterým tento majetek má jako zůstavitelovým dědicům připadnout 

– předpokládat, že by své svědectví o zůstavitelově poslední vůli poskytli vždy pravdivě 

nebo že by jejich svědectví o zůstavitelově poslední vůli muselo být vždy a každým 

pokládáno za věrohodné.“87 Závěť podle ust. § 476b, při jejímž pořízení působila jako 

svědek osoba blízká jen některému ze závětních dědiců (ust. § 476f), je neplatná v té 

části, kde bylo pořízeno ve prospěch tohoto závětního dědice (ust. § 41).88 

Pojem „osoby zůstaviteli blízké“ je nutno vztáhnout i na dědice, kterým je právnická 

osoba, neboť její zájmy jsou úzce propojeny se zájmy dalších osob. Svědeckou 

nezpůsobilostí jsou proto stiženy i „fyzické osoby, které činí (mohou činit) za tuto 

právnickou osobu právní úkony, jakož i fyzické osoby, které jsou společníky, členy 

nebo zaměstnanci této právnické osoby, nebo které k ní mají jiný obdobný vztah“, 

a to za předpokladu, že by „důvodně pociťovaly újmu, kterou by utrpěla právnická 

osoba povolaná za zůstavitelova dědice, jako újmu vlastní.“89  

 

Svědeckou nezpůsobilost dědiců a osob jim blízkých částečně prolamuje nový občanský 

zákoník v ust. § 1540 odst. 2. Vyžaduje se buď přizvání další osoby tak, aby byla závěť 

učiněna před třemi svědky, nebo vytvoření závěti hybridní formy, kde vedle textu 

psaného v jiné písemné formě bude ta část závěti, která označuje dědice, napsána vlastní 

rukou zůstavitele. Tato konstrukce se jeví jako nadbytečná a příliš komplikovaná 

a v porovnání s dosavadní úpravou zůstaviteli nijak pořízení neulehčuje. Ať tak či onak, 

součinnost dvou nezávislých svědků je vyžadována vždy a účast dědice nebo osoby 

jemu blízké tak zůstává bez praktického významu. Naopak, v jejich přítomnosti 

při úkonu může být spatřován prostor pro ovlivňování zůstavitele. Vedle zpřesnění 

některých pravidel směřujících ke správné identifikaci svědka a ztotožnění zůstavitele,90 

                                                 
87 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 21 Cdo 530/01 ze dne 7.3.2002. 
88 Usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 24 Co 328/99-55 ze dne 30.11.1999 (Ad Notam č. 6/2000, 

s. 136). Srov. R 88/2005; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : 
ASPI, 2006. s. 389. 

89 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 21 Cdo 530/01 ze dne 7.3.2002. 
90 Svědek se má při pořizování závěti účastnit tak, aby mohl potvrdit totožnost zůstavitele a pořizovatele. 

K listině by svědek měl připojit doložku poukazující na jeho vlastnost jako svědka a údaje, podle nichž 
ho lze zjistit. Absence doložky neplatnost závěti nezpůsobuje. Ust. § 1539 až § 1541 nového OZ. 
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nový občanský zákoník současně reaguje na potřebu zavedení povinnosti mlčenlivosti 

o obsahu vůle zůstavitele, s níž se svědek v souvislosti se svou funkcí seznámil, není–li 

zřejmá jiná vůle pořizovatele. Povinnost mlčenlivosti zavazuje vedle svědků i další 

osoby, které se pořizovacího aktu účastní (pisatel, tlumočník aj.) a její porušení je 

sankcionováno povinností napravit újmu, která byla jejím porušením zůstaviteli 

způsobena. Zavedení povinnosti mlčenlivosti je správným krokem chránícím postavení 

zůstavitele, neboť nelze presumovat, že je zůstavitel k odkrytí své poslední vůle 

lhostejný, nebo že s ní dokonce souhlasí. Naopak to pro něj může v mnohých případech 

znamenat řadu nepříjemností. 

 

3.6.6  Závěť ve formě notářského zápisu (veřejná závěť) 

Notářský zápis je univerzálně využitelným prostředkem, do nějž může zůstavitel vtělit 

svoji poslední vůli, nerozhodne-li se zřídit závěť holografní nebo allografní. Je zároveň 

jedinou přípustnou formou, pořizuje-li osoba nezletilá, která dovršila patnáctý rok věku, 

jako jeden z případů zvláštní ochrany nezletilých osob. Jedině formou notářského 

zápisu lze testovat také tehdy, je-li závětí zřizována nadace nebo nadační fond; notářský 

úřad zde poskytuje nezbytné zázemí pro řešení složitějších odborných otázek spojených 

se zřízením nadace, které způsobují vyšší obsahovou i formální náročnost takového 

úkonu.  

 

Ve výběru notářského úřadu není pořizovatel nijak omezen. Notářský zápis o závěti 

vyhotoví notář, kterého zůstavitel požádá. Pro sepsání notářského zápisu o závěti 

(ale i listině o vydědění, odvolání závěti atd.) musejí být dodrženy předepsané 

náležitosti,91 protože jen tak bude požívat důkazní síly veřejné listiny (§ 62 a násl. 

notářského řádu).92 Nedodržením všech zákonných náležitostí notářského zápisu je 

vážně ohrožena platnost celé závěti, neboť taková listina obvykle nesplňuje ani 

požadavky holografní nebo allografní závěti.93 Svědků je k pořízení formou notářského 

                                                 
91 Notářský zápis musí mj. obsahovat jméno, příjmení, bydliště a datum narození účastníků a jejich 

zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům, 
údaj, jak byla ověřena totožnost všech zúčastněných osob, podpisy všech osob. Srov. R 61/1977; 
FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 373 až 374. 

92 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů; 
dále jen „notářský řád“. 

93 ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník II. 
§ 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009. s. 1452. 



- 47 - 
 

zápisu třeba tehdy, nemůže-li účastník číst nebo psát a není schopen se s obsahem 

zápisu seznámit ani s pomocí speciálních pomůcek a vlastnoručně se podepsat (§ 476d 

odst. 1 občanského zákoníku, § 65 odst. 1 notářského řádu). Jejich přítomnost je 

nezbytná při projevu účastníka o tom, co má být pojato do notářského zápisu 

a při předčítání notářského zápisu a jeho schválení. Vedle toho, co bylo o požadavcích 

na svědky uvedeno v kapitole svědků závěti allografní platí, že svědky nemohou být 

pracovníci notáře, který zápis sepisuje. Zvláštní postup pro případ zůstavitelů 

se smyslovým postižením a účastníků, kteří neznají jazyk, v němž se notářský zápis 

sepisuje, upravuje ust. § 67 a násl. notářského řádu. 

 

V souladu s projevenou vůlí účastníka zvolený notář obsah závěti sepíše, přečte, uvede 

údaj o jeho schválení a připojí otisk úředního razítka notáře a svůj podpis. Pořizovateli 

vydá opis zápisu a jeho stejnopis uloží pod uzávěru ve své kanceláři. Údaje o závěti 

a jejím pořizovateli následně zapíše elektronickou cestou do Centrální evidence závětí 

(ust. § 70 odst. 1, § 35a notářského řádu), která představuje neveřejný seznam vedený 

v elektronické podobě a spravovaný Notářskou komorou, sloužící k evidenci závětí 

a listin o vydědění včetně jejich odvolání a listin o správě dědictví, a ke zjištění 

existence závěti v dědickém řízení. Po smrti zůstavitele může být informace o tom, 

že závěť evidována je a kde je uložena, sdělena i osobě, která na tom prokáže právní 

zájem. Stejnopis zápisu ovšem nesmí notář, který jej sepsal, zapůjčit za života 

zůstavitele nikomu (a právo nahlížet do něj náleží jen pořizovateli), a po jeho smrti 

pouze vybraným subjektům, zejm. soudu a soudnímu komisaři. Přísná opatření, kterým 

pořízení notářského zápisu o závěti, jeho úschova, nakládání s ním a jeho evidence 

podléhá, zajišťuje nejvyšší možnou ochranu závěti jako takové, a jejím prostřednictvím 

i zůstavitele a jím projevené vůle. Představuje sice formálně a technicky nejnáročnější 

formu závěti, ale zároveň formu nejbezpečnější. Přestože jsou s touto formou závěti 

spojeny náklady na činnost notáře,94 trvá zájem na tom, aby tato forma závěti byla 

přístupná široké veřejnosti. 

 

Do budoucna zůstane sepisování závěti nadále vyhrazeno notářům, přestože nový 

občanský zákoník již nepředepisuje notářský zápis, ale hovoří obecně o „veřejné 
                                                 
94 Viz. vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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listině“. Zákonodárce si tak nechal prostor pro možnou změnu, neboť tuto agendu 

nemusí vykonávat pouze notář (v minulosti spadala i do působnosti soudů).95 Na toho, 

kdo bude veřejnou závěť sepisovat, je kladena povinnost přesvědčit se o vážnosti 

a rozvážnosti projevu vůle osoby, která před ním závěť činí, jakož i o absenci donucení. 

Úprava byla navržena v zájmu ochrany osob, jejichž pořizovací způsobilost je omezena 

(§1526, § 1528 nového OZ).96 Z dikce ust. § 1538 vyplývá stejný postup při sepisování 

jakékoliv veřejné závěti, tedy i závěti plně svéprávných osob.  

 

3.6.7  Uvedení data podpisu a podpis závěti 

K náležitostem, které musí pod sankcí neplatnosti každá závěť bez ohledu na využitou 

formu splňovat, patří uvedení data, tj. dne, měsíce a roku, kdy byla podepsána 

(ust. § 476 odst. 2). V případě holografní závěti je navíc třeba, aby i tento údaj byl 

napsán vlastní rukou zůstavitele. Datum má v závěti zvláštní význam z několika 

pohledů. Vedle toho, že podává informaci, kdy byl úkon učiněn, představuje okamžik, 

k němuž se posuzuje způsobilost pořizovatele učinit závěť. Neméně důležitý je jeho 

význam při posuzování, která závěť je závětí pozdější, zanechal-li jich zůstavitel 

několik. 

 

Nový občanský zákoník není v požadavku na uvedení data pořízení natolik striktní. 

Neplatnost závěti nastává až tehdy, pořídil-li zůstavitel více vzájemně si odporujících 

závětí a u některé z nich není zřejmé, který den, měsíc a rok byla pořízena. Můžeme 

proto považovat za dostačující i vyjádření náležitosti data v takové podobě, kdy je jinak 

určitelné, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena.97 Připojit den, měsíc a rok není 

nutné, i když je to „radno pro zamezení sporů.“98 Tento přístup nepochybně lépe 

vyhovuje požadavku šetřit  vůli zůstavitele. I když má okamžik sepsání závěti důležitou 

úlohu, nelze lpěním na okrajových formalitách, které na požadavek určitosti závěti 

(zde dne jejího sepsání) nemají vliv, a ospravedlnit a popřít kvůli nim platnost celé 

závěti.   

                                                 
95 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku. 
96 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 632. 
97 Postačovalo by tak např. označení „na Štědrý den r. 2012“, „v den mých 50. narozenin“ apod., jak tomu 

bylo i podle občanského zákoníku z r. 1950. BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. 
Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. s. 48. 

98 Ust. § 578 Obecného zákoníku občanského. 
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Občanský zákoník neobsahuje ustanovení o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu 

musí zůstavitel připojit pod text závěti svůj vlastnoruční podpis, aby bylo možno 

z hlediska požadavků ust. § 476 odst. 2 považovat tento právní úkon za platný.99 

Můžeme však dovodit, že požadavek na podpis závěti bude přísnější než u jiných 

právních úkonů. Zpravidla se zůstavitel podepíše svým jménem a příjmením. Náležitost 

podpisu lze považovat za splněnou i tehdy, podepsal-li závěť alespoň svým příjmením 

za předpokladu, že o totožnosti podpisu zůstavitele nejsou žádné pochybnosti. 

Při výkladu citovaného ustanovení100 je totiž nutno považovat za podstatné spolehlivé 

zjištění toho, že podpis na závěti pochází od zůstavitele a že je dán v takové formě, 

aby nebylo pochybností o totožnosti zůstavitele. Za „podpis“ zůstavitele nicméně nelze 

považovat text, který neobsahuje označení zůstavitele ani jménem ani příjmením.101  

 

Text závěti musí tvořit logický celek, a proto jakýkoliv další text pokračující 

za podpisem („musí se jeviti jako dovršení písemnosti“) 102 nelze považovat za součást 

závěti a tento zůstává bez právních následků, ledaže by pořizovatel dodatečný text 

znovu uzavřel uvedením data a podpisu. Obraz autentičnosti závěti může zůstavitel 

podpořit provedením některých opatření. Pokud k sepisu celé závěti nepostačuje jeden 

list papíru, měl by použít arch, nebo alespoň všechny samostatné listy očíslovat a spojit 

tak, aby je bez fyzického poškození nebylo možno rozpojit, nebo alespoň každou 

ze stran uzavřít uvedením dne, měsíce a roku a připojením svého vlastnoručního 

podpisu.103 

 

 

 

 

                                                 
99 R 51/1984; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 

s. 378 až 379. 
100 Tamtéž. 
101 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 51/2008 ze dne 31.3.2009. 
102 ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : V. Linhart, 
1936. s. 113. Srov. R 25/2006; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. 
Praha : ASPI, 2006. s. 390 až 391. 

103 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha 
: Linde, 2007. s. 93. 
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3.7  Obsahové náležitosti závěti  

 
Jako každý právní úkon, i závěť musí splňovat požadavky na obsahovou stránku, 

které na ni zákon klade. Z listiny musí být především patrno, že pořizovatel projevuje 

svoji vůli pro případ své smrti naložit se svým majetkem, a za tím účelem označuje 

osobu, která se má jeho nástupcem stát. Nerozhoduje přitom, jak je závěť označena; 

podstatné je, zda lze výkladem (s využitím ust. § 35) dojít k závěru, že vůle osoby, 

která úkon učinila, směřuje právě k pořízení o majetku pro případ smrti.104 

Zákon namísto definice závěti popisuje její obsahové náležitosti (ust. § 477 odst. 1), 

přičemž obligatorní náležitost představuje povolání dědice. Povolání dědice, 

resp. dědiců, případně určení jejich dědických podílů, věcí nebo práv, které jim mají 

připadnout, totiž představuje podstatu celého úkonu. Další ustanovení závěti 

(určení náhradníka, příkaz k započtení daru na dědický podíl aj.) nejsou povinnými 

náležitostmi posledního pořízení a je pouze na zůstaviteli, zda jich využije. 

 

3.7.1  Povolání dědice  

Povinnou obsahovou náležitostí závěti je ustanovení dědice (dědiců), ve vztahu 

k celému zanechanému majetku zůstavitele nebo k jeho poměrné části, popřípadě 

k jednotlivé věci, právu nebo jiné majetkové hodnotě, anebo nařízení jiného způsobu 

naložení s dědictvím (zřízení nadace, nadačního fondu).105 Bez toho by nebylo možno 

na úkon hledět jako na závěť. Pokud zůstavitel např. pouze popisuje rodinné majetkové 

vztahy s úvahou, co by se mělo závětí řešit, nebo pořizuje soupis svého majetku aniž by 

k němu povolal dědice, nezřizuje platnou závěť. Na závadu naopak není, pokud 

zůstavitel povolává  toho, kdo v okamžiku pořízení ještě nemá dědickou způsobilost. 

 

Dědicem (dědici) může zůstavitel ustanovit kteroukoliv fyzickou nebo právnickou 

osobu, včetně státu. Pro právnickou osobu představuje závěť (vedle dědické smlouvy) 

jediný právní titul, který ji umožňuje dědit; zákonná dědická posloupnost se na ni 

nevztahuje. Často nastává situace, že závětní dědic by byl v případě absence závěti 

zároveň dědicem ze zákona. Zůstavitel totiž pravidelně za své dědice povolává nejbližší 

                                                 
104 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 48. 
105 R 44/1999; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 

s. 85. 
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příbuzné nebo osoby ve vztahu obdobném, kteří by dědili i tehdy, kdyby zůstavitel 

poslední vůli nepořídil. Závěť mu ale umožňuje zákonem předpokládané uspořádání 

vztahů mezi dědici změnit, např. upravit velikost zákonných podílů jednotlivých dědiců, 

povolat vedle zákonného okruhu dědiců i osoby další, namísto některých dědiců 

z bližšího příbuzenského stupně povolat stupeň vzdálenější apod. Nelze ani 

přehlédnout, že testování ve prospěch dědice, který by byl zároveň zákonným dědicem, 

má významný dosah na okruh osob, které by nastoupily namísto něj, pokud by on 

z nějakého důvodu nedědil.106 Uvolněný podíl by se totiž nestal předmětem dědění pro 

jeho potomky podle zásady reprezentace, ale uvolnil by se pro dědice ze zákona. 

Současný občanský zákoník totiž nepřipouští ani tzv. přirůstání (akrescenci) uvolněných 

dědických podílů ostatním závětním dědicům. Do budoucna však zákonodárce uvážil 

změnu dosavadní praxe a přirůstání uvolněných podílů závětních dědiců povolil u těch, 

kterým nebyla velikost jejich podílu určena, resp. byli povoláni k dědictví rovným 

dílem nebo jiným výrazem znamenajícím jejich rovné podělení. V nevýhodném 

postavení se naopak ocitne dědic povolaný jen ke stanovenému podílu – jemu totiž 

podíl nepřiroste. Důvod k tomuto kroku opět hledejme ve výkladu vůle zůstavitele. Ve 

vztahu k dědici cum partibus107 je nutno dojít k tomu, že mu chtěl zůstavit právě tolik, 

kolik určil, a nic víc.108  

 

Občanský zákoník se nezmiňuje o tom, jak má být ustanovení dědicem v závěti 

vyjádřeno nebo jakých slov má být použito. Na označení osoby dědice v závěti není 

nutno klást stejně přísné požadavky,109 jako je tomu u dvoustranných právních úkonů.110 

Není nezbytné, aby dědic byl v závěti výslovně pojmenován. Ze závěti však musí být 

zjistitelné, které určité osobě má zůstavený majetek připadnout;111 v opačném případě 

by byla závěť absolutně neplatná, neboť by nebyl naplněn požadavek její určitosti jako 

právního úkonu. Přesto nelze než doporučit, aby byla osoba určená jako závětní dědic 
                                                 
106 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. 

Praha : Linde, 2007. s. 65. 
107 Dědicové jsou povoláni cum partibus (s určením dědických podílů) nebo sine partibus (bez tohoto 

určení). 
108 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 617. 
109 „Tento požadavek nesluší přepínati,“ ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář 

k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : V. Linhart, 1936. s. 92. 

110 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 51. 
111 Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn.  30 Cdo 1143/2002 ze dne 19.12.2002. 
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označena co možná nejpřesněji. Za vhodné označení lze považovat uvedení jeho jména 

a příjmení, data narození popř. rodného čísla, trvalého bydliště a příbuzenského 

(nebo jiného) poměru k pořizovateli závěti, resp. jde-li o právnickou osobu uvedení 

jejího názvu, sídla, identifikačního čísla, údaje o zápisu v příslušném rejstříku. 

Za dostačující lze mít i jiný způsob určení osoby dědice, který však vylučuje možnost 

záměny dědice za jinou osobu. Tak např. ustanoví-li zůstavitel v závěti dědici svého 

majetku synovce, neteře a sestry, pak je jednoznačně určitelné, kdo jimi byli v době 

smrti zůstavitele, a že závětními dědici zůstavitele jsou všechny tyto osoby, tj. všechny 

jeho sestry, všichni synovci a současně všechny neteře ve vlastním příbuzenském 

vztahu.112 Obdobně platí, ustanovil-li pořizovatel dědici své děti. Takové ustanovení 

závěti nelze považovat za neurčité, když je prokazatelné, kdo je dítětem pořizovatele. 

Zůstavitel by měl přitom ale mít na paměti, že určí-li dědice nikoli jejich přesným 

označením, ale např. jen příbuzenským poměrem k němu, může se okruh takových osob 

v průběhu času měnit.113 Závěť je naproti tomu neplatná pro neurčitost ve vymezení 

okruhu dědiců tehdy, nelze-li ani výkladem právního úkonu dovodit, kdo se má 

dědicem stát. Obsah závěti je možno za použití zákonem stanovených interpretačních 

pravidel vyložit, nikoliv však doplňovat vůli, kterou zůstavitel při pořizování závěti 

neměl, nebo kterou sice měl, nicméně ji neprojevil.114 Může se tak stát, že v okolí 

pořizovatele se bude nacházet více osob se stejným jménem, nebo zůstavitel bude mít 

více sester, přitom závětí povolá jen „sestru“ apod. Nedoplní-li další rozlišovací údaje, 

bude jeho projev neurčitý, a tudíž neplatný. 

 

Adresáti právních norem mnohdy smýšlejí o pořízení „negativní závěti“, tj. úkonu 

náležitostmi obdobnému závěti, avšak s určením, kdo se nemá stát jejich dědicem. 

Takovému právnímu úkonu současná právní úprava (vzhledem k ust. § 477 odst. 1, 

ustanovení dědice) neposkytuje oporu a zůstavitel v tomto smyslu nemá na výběr - musí 

respektovat zákonné požadavky a dědice určit pozitivním vyjádřením, jinak neprovede 

                                                 
112 R 54/1991; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 

s. 384. 
113 V novém občanském zákoníku je již explicitně zakotveno, že povolá-li zůstavitel za dědice 

bez bližšího určení skupinu osob, má se za to, že dědici jsou ti, kteří do určené skupiny patřili v době 
zůstavitelovy smrti (ust. § 1503 odst. 2 nového OZ). 

114 SRNS 884/2002; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 
2006. s. 406. 
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platné pořízení pro případ smrti.115 Své potomky (avšak výhradně ty) může zůstavitel 

z dědění vyloučit vyděděním podle ust. § 469a. Nový občanský zákoník vedle vydědění 

potomků umožňuje prohlásit stejným způsobem jako při vydědění o některém z jiných 

než nepominutelných zákonných dědiců, že pozůstalost nenabude (ust. § 1649 odst. 2), 

tedy umožňuje zřídit platně negativní závěť a otevřít tím cestu k pozůstalosti ostatním 

zákonným dědicům. Povolání dědice s určením, že určitou věc dědit nemá, se potom 

považuje za zřízení odkazu ve prospěch zákonných dědiců (§ 1594 odst. 1), a v rozsahu 

odkazu jsou zákonní dědicové odkazovníky majícími právo na vydání určené věci. 

Tím se nejlépe vyhoví zůstaviteli s ohledem na to, čeho chtěl pořízením docílit.  

 

3.7.2  Pluralita dědiců a určení jejich dědických podílů 

Ustanoví-li zůstavitel dědiců více, může zároveň určit - obvykle zlomkem nebo 

procentem - dědické podíly, případně může označit věci a práva, které mají tomu 

kterému dědici připadnout. K tomu může zůstavitele vzhledem k povaze a skladbě jeho 

majetku vést zájem, aby v rukou určitého dědice byla zachována jeho celistvost a další 

efektivní využití.116 Vlastnické vztahy např. k podniku nebo k nemovitosti roztříštěné 

v rukou několika dědiců se spoluvlastnickými podíly a s nesourodými představami 

o nakládání s nimi, by k takovému cíli vedly jen stěží.  

 

Stane-li se jeden z dědiců podle závěti vlastníkem nemovitosti, která je předmětem 

dědictví, lze tento stav vyvážit zřízením věcného břemene (ust. § 151o odst. 1) 

ve prospěch druhého dědice, což musí z obsahu závěti mimo jakoukoliv pochybnost 

vyplývat.117 Nejčastěji půjde o právo užívat nemovitost k bydlení, které zanikne smrtí 

oprávněné osoby (věcné břemeno in personam), zřízené např. ve prospěch pozůstalého 

manžela, zatímco nemovitost zdědí dítě zůstavitele. Vyloučeno není ani zřízení věcného 

břemene in rem. Oprávněná osoba se stává dědicem podílu ve výši hodnoty věcného 
                                                 
115 Podle některých názorů by bylo takovou závěť nutno považovat implicitně za závěť pozitivní, neboť 

z právní logiky vyplývá, že lze-li někoho vyloučit z dědění pouhým opomenutím v závěti, tím spíš tak 
lze učinit výslovným projevem vůle. Ve prospěch opačného názoru svědčí skutečnost, že ustanovení 
dědice představuje podstatnou obsahovou náležitost, jejíž absence nemůže být zhojena tím, že z dědění 
budou některé osoby výslovně vyloučeny, tak aby se uvolnil prostor k povolání ostatních v úvahu 
přicházejících dědiců. SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : 
Computer Press, 2007. s. 52. 

116 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha 
: Linde, 2007. s. 55. 

117 Usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 245/99; FIALA, Roman. Přehled judikatury 
ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 410. 
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břemene, a proto nelze při zřizování věcných břemen závětí zapomínat na zachování 

povinných dílů neopomenutelných dědiců (ust. § 479). Pokud by došlo ke střetu 

s nárokem neopomenutelného dědice, bylo by nutno upravit rozsah věcného břemene 

tak, aby povinné díly nezkracovalo, nebo jej ponechat v nezkráceném rozsahu, 

avšak dědici (z věcného břemene oprávněnému) uložit, aby povinné díly 

neopomenutelných dědiců doplnil v peněžité podobě.118 Z povahy věci je vyloučeno 

zřízení věcného břemene ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, neboť by tím byl 

porušen princip nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet a závěť by byla v této 

části neplatná. K platnému zřízení věcného břemene je třeba souhlas všech 

spoluvlastníků, což je v případě závěti nemyslitelné.  

 

Účinný občanský zákoník si vystačí s jednoduchým pravidlem pro případ plurality 

dědiců, nejsou-li jejich podíly závětí vymezeny. Pokud zůstavitel povolá dědice, aniž by 

jejich dědické podíly jakkoli vymezil, platí, že každý z nich dědí rovným dílem, 

tj. že tyto podíly jsou stejné.119 Nový občanský zákoník se naproti tomu neuskromňuje 

a v ust. § 1499 a násl. rozvádí celou řadu výkladových pravidel, z nichž některá 

korespondují s dosavadní právní úpravou (a jejím výkladem pomocí doktríny 

a judikatury), a některá jsou zakotvena zcela nově. Jedno z nových pravidel zavádí 

ochranu dědice, který byl povolán, aniž mu zůstavitel určil podíl, zatímco některým 

dědicům podíl vyměřen byl. Nezbude-li za takových okolností z pozůstalosti nic, 

přistoupí se k provedení poměrné srážky ze všech vyměřených podílů tak, aby se mu 

dostalo podílu rovného s dědicem, kterému bylo vyměřeno nejméně. Není pochyb 

o tom, že za současné právní úpravy by takové znění závěti oprávněně vyvolávalo 

pochybnosti o její platnosti. Nový občanský zákoník se zaměřuje i na řešení situace, kdy 

zůstavitel za dědice povolá bez bližšího určení chudé nebo obdobně (druhově) určenou 

skupinu osob.120 Závěť obsahující obdobné pořízení by byla podle dnešního dědického 

práva nepochybně v dotčené části neplatná, jelikož nelze určit, který konkrétní subjekt 

má podle ní dědit. V zájmu ochrany vůle zůstavitele zakotvil zákonodárce právní 

domněnku, že za dědice byla v takovém případě povolána obec, na jejímž území měl 

                                                 
118 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 4 Cz 56/91, FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech 

dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 394. 
119 Srov. ust. § 477 odst. 1 občanského zákoníku. 
120 Situaci, kdy zůstavitel myslel na chudé nebo jinak obdobně určenou skupinu osob, řešil i Obecný 

občanský zákoník, a to v § 651.  
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zůstavitel poslední bydliště (nebude-li ze závěti vyplývat jiná zůstavitelova vůle). 

Obec je povinna takto nabyté dědictví ve prospěch obmyšlené skupiny osob použít. 

 

Skutečnost, že účinný občanský zákoník opravňuje zůstavitele k tomu, aby určil, které 

konkrétní věci nebo práva mají jednotlivým dědicům připadnout, nelze zaměňovat 

s odkazem jako formy singulární sukcese. V rámci účinné právní úpravy jde o přechod 

majetku děděním, kdy je však dědický podíl vyjádřen v individualizované podobě 

(např. konkrétní nemovitosti, peněžité pohledávky aj.). Na rozdíl od Obecného 

zákoníku občanského pojímajícího dědění skutečně jako formu univerzálního 

nástupnictví, občanský zákoník z r. 1950 tuto koncepci narušil tím, že připustil, 

aby se dědic stal dědicem jen určité věci, zlomku dědictví nebo pohledávky. Občanský 

zákoník účinný šel ještě dál a přestal dědickou posloupnost a odkazy rozlišovat zcela.121 

Z pohledu pořizovatele je dědický podíl takto povolané osoby určen ve vztahu k celku 

zanechaného dědictví se specifikací, v čem má každý z těchto podílů reálně spočívat. 

To znamená, že taková osoba má postavení dědice a poměrně odpovídá za část dluhů 

zůstavitele. Uvedené platí, i pokud podle formulace textu závěti zůstavitel něco 

„odkáže“; to je pouze způsob vyjádření povolání dědice, nikoli odkaz jako právní 

institut. J. Mikeš a L. Muzikář122 k tomu dodávají, že „toto počínání pořizovatele by se 

dalo chápat jako jistá anticipace vypořádání dědictví, aby se předešlo případným 

neshodám mezi spoludědici a vytvoření nežádoucích spoluvlastnických vztahů mezi 

nimi. Vůle zůstavitele by se měla v tomto směru respektovat, jenže dosavadní praxe 

shodující se s judikaturou ani takto povolaným dědicům nebrání v tom, 

aby se o vypořádání dědictví dohodli jinak, a to i v rozporu s projevenou vůlí 

zůstavitele.“ Potřebnou změnu provedl nový občanský zákoník v ust. § 1694. Rozdělení 

pozůstalosti jinak než zůstavitel určil bude možno jen tehdy, pokud takovou možnost 

zůstavitel výslovně připustil. 

 

Pořizuje-li zůstavitel o každé své věci, právu a dalších majetkových hodnotách tak, že je 

přikáže vždy určitému dědici, nemusí pořízený soupis ani při vynaložení pečlivého úsilí 

                                                 
121 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 653. 
122 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. 

Praha : Linde, 2007. s. 62.  
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odpovídat skutečnosti. Je možné, že na některé položky zapomene a v okamžiku sepisu 

si je všechny neuvědomí,123 a ty se následně stanou předmětem dědění zákonných 

dědiců. Obecný zákoník občanský tento nárok zákonným dědicům odepřel, 

když zůstavitel povolal dědice k celé pozůstalosti avšak přitom „něco přehlédl při 

výpočtu částek nebo uvádění kusů.“124 Po jeho vzoru chrání závětní dědice nový 

občanský zákoník je-li zřejmé, že jim byla zůstavena celá pozůstalost. 

 

Vzhledem k tomu, že pořízení závěti nebrání s majetkem inter vivos nadále disponovat, 

mohou být majetkové poměry zůstavitele zachycené v závěti a skutečné poměry ke dni 

jeho smrti zcela odlišné. Stane se, že věc, o níž pořizuje, následně prodá, daruje, 

spotřebuje atd., a v pozůstalosti se tak nenachází. K tomu judikatura vyjádřila jasné 

stanovisko, když se zabývala případem, kdy zůstavitel určil závětnímu dědici konkrétní 

nemovitost, kterou později smluvně převedl na jinou osobu.125 Při posuzování účinnosti 

závěti dospěl soud k závěru, že nelze mít za to, že by zůstavitel přesto chtěl, aby se 

ustanovený dědic nemovitosti stal dědicem určitého podílu majetku v podobě jiné věci 

nebo vyjádřeného v penězích; skutečnost, že taková věc v pozůstalosti není, činí závěť 

v této části neplatnou. Jinak ovšem posuzujeme povolání dědice k určité peněžité 

částce. Podle Městského soudu v Praze126 jde v takovém případě o jeden 

z akceptovaných způsobů určení dědického podílu a takto ustanovený dědic má 

postavení závětního dědice pouze s tím rozdílem, že jeho dědické právo spočívá v právu 

na výplatu peněžité částky z majetku, který nabude jiný dědic. Dědici povolanému 

k peněžité částce nepřísluší přímý podíl na majetku, ale jen nárok, aby mu nabyvatel 

jeho podíl vyplatil. Pokud se stane, že se tato částka v zanechaném majetku nenachází, 

                                                 
123 K věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám, o nichž zůstavitel nepořídil, budou povoláni 

dědicové ze zákona. Na takový případ lze v závěti pamatovat formulací, že k dalšímu případnému 
majetku jsou již jmenovaní nebo jiní (uvedení) dědicové povoláni podle stanovených podílů, případně 
rovným dílem; viz. MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 
3.aktualizované vydání. Praha : Linde, 2007. s. 63. 

124 ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : V. Linhart, 
1936. s. 79. 

125 R 33/1976; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 
s. 373. Argumentace soudu mj. odkazuje na dřívější právní úpravy. Obecný občanský zákoník v ust. 
§ 657 stanovil, že odkázal-li zůstavitel výslovně ze svého vlastnictví jednu nebo několik věcí určitého 
druhu a nenajdou-li se vůbec věci tohoto druhu v pozůstalosti, pozbude odkaz svého účinku. Obdobně 
stanovil i občanský zákoník z r. 1950. Účinný občanský zákoník obdobné ustanovení neobsahuje, 
přesto však není důvod se od předchozí úpravy zcela odchýlit. Srov. R 50/1984, tamtéž, str. 377 až 378. 

126 Usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 51/2001 ze dne 28.2.2001.    
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pak je i přesto ustanovení dědice k nabytí peněžité částky platné.127 Ostatní dědici 

se musejí na jeho uspokojení podílet, a to do výše ceny dědictví, které sami nabývají.128   

 

Pořizuje-li zůstavitel o majetku, který náleží do jeho výlučného vlastnictví, není pochyb 

o tom, že se plně uplatní zásada testovací volnosti. Pochybnosti mohou nastat tehdy, 

pokud je v poslední vůli pořízeno o majetku, který náleží do společného jmění manželů 

zůstavitele a jeho manžela. Při právních úkonech inter vivos platí, že pojme-li jeden 

z manželů záměr nakládat s majetkovou hodnotou náležející do společného jmění 

manželů nad rámec obvyklé správy majetku, je k takovému úkonu pod sankcí relativní 

neplatnosti třeba souhlasu druhého manžela (ust. § 145 odst. 2). Projev souhlasu 

druhého manžela s majetkovou dispozicí formou závěti však nepřipadá do úvahy, stejně 

jako pořízení formou společné závěti manželů. Dřívější názory se v této věci  přikláněly 

ke stanovisku, že testovat lze jen ve vztahu k výlučnému majetku zůstavitele, který 

nepatří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů (dřívější formy majetkového 

společenství manželů, nahrazené v r. 1998 institutem společného jmění manželů), 

neboť ze trvání manželství nelze určit podíly manželů a zůstavitel není oprávněn 

určovat a předjímat výsledek jeho vypořádání. Argument, který svědčí opačnému 

závěru, vychází ze skutečnosti, že tímto způsobem by se zůstaviteli výrazně omezovala 

možnost testovat, či dokonce by byla fakticky odepřena, když se rozsah společného 

jmění manželů za trvání manželství stále zvětšuje, a majetek náležející do společného 

jmění manželů často představuje prakticky veškerý majetek zůstavitele.129 Judikatura 

se proto později přiklonila k opačnému závěru, totiž že zůstavitel je oprávněn platně 

ustanovit dědice i k majetku, který náleží do společného jmění manželů jeho a jeho 

manžela, neboť každý z manželů je považován za vlastníka celé věci nebo jiné 

majetkové hodnoty a jejich účast na vlastnictví k takové věci není vymezena určitým 

podílem, ale je omezena rovnými právy druhého manžela.130 Smrtí zůstavitele zaniká 

manželství, a současně s ním majetkové společenství zůstavitele a jeho manžela, 

                                                 
127 I v tomto případě lze odkázat na právní úpravu dřívější. Občanský zákoník z r. 1950 považoval 

za platné povolání dědice k peněžité částce, která se v pozůstalosti nenachází.  
128 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. Praha 

: Linde, 2007. s. 66 až 67. 
129 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 55. 
130 Závěť, v níž zůstavitel pořizuje bez souhlasu svého manžela o majetku náležejícího do bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů (společného jmění manželů), není neplatná. Viz R 43/1986; FIALA, Roman. 
Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 379. 
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které je třeba následně vypořádat. Otázku vypořádání společného jmění zůstavitele 

a pozůstalého manžela řeší soud v rámci dědického řízení. Majetek v ve společném 

jmění manželů může vypořádat tak, že se pozůstalý manžel stane vlastníkem několika 

nebo všech věcí a do dědictví vloží částku odpovídající hodnotě účasti zůstavitele 

na společném majetku, nebo majetek tvořící společné jmění manželů nabudou dědici 

a manžel do podílového spoluvlastnictví. Konečně může být společný majetek zahrnut 

do dědictví s tím, že do pasiv dědictví zároveň připadne pohledávka pozůstalého 

manžela z vypořádání společného jmění manželů.131 Připadne-li příslušná věc 

nebo majetková hodnota do dědictví, nabude ji závětní dědic tak, jak zůstavitel 

zamýšlel. V opačném případě zůstane pozůstalému manželovi a dědici připadne určený 

podíl v podobě peněžité částky odpovídající její hodnotě.132 Zůstavitel proto především 

určuje velikost dědického podílu závětního dědice, aniž by bylo zaručeno, že mu 

specifikovaná hodnota skutečně připadne.  

 

Zůstavitel naproti tomu není oprávněn pořizovat o tom, jak má být mezi dědice 

rozložena odpovědnost za dluhy, které dědictví zatěžují. Jak stanoví zákon (ust. § 470), 

dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené 

s pohřbem zůstavitele a za dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí. Je-li dědiců 

více, odpovědnost k dluhům se mezi ně rozdělí poměrně toho, co z dědictví nabyli. 

 

 

3.8  Další obsah závěti  

 

Závěť může vedle obligatorních náležitostí obsahovat i vedlejší ustanovení, které zákon 

připouští. Závisí pouze na zůstaviteli, zda pro ně nalezne uplatnění a do textu závěti je 

pojme, nebo zda se spokojí pouze se stručným povoláním dědice. Lze konstatovat, 

že účinné dědické právo neposkytuje zůstaviteli dostačující oporu k úpravě poměrů 

pro případ smrti prostřednictvím volitelných obsahových složek závěti. Výrazná, 

a do jisté míry neodůvodněná omezení odstraňuje nový občanský zákoník, jak bude 

nastíněno v následujících kapitolách. 

                                                 
131 KUČERA, Robert. Dědictví. Praha : Linde, 2001. s. 61. 
132 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. 

Praha : Linde, 2007. s. 69. 
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3.8.1  Obecné náhradnictví 

Je nutno počítat se situací, že závětní dědic z určitého důvodu dědit nebude, třeba pokud 

se nedožije smrti zůstavitele nebo že dědictví odmítne. Dědický podíl potom připadne 

zákonným dědicům, což může být v příkrém rozporu se záměrem zůstavitele, který 

mohl pořizovat závěť právě za účelem vynechání zákonných dědiců, nebo který 

jednoduše v nástupnickém pořadí před nimi upřednostňuje ještě jinou osobu. Neúčastí 

závětního dědice na dědění jsou mimo to postiženi jeho potomci, kterým pozůstalost 

nepřipadne (§ 461 odst. 2). Právě tehdy nachází uplatnění institut náhradníka závětního 

dědice (substituta), který zaujímá místo povolaného dědice v rozsahu jeho dědického 

podílu. Ustanovení náhradníka závětnímu dědici v tomto pojetí, označovaném jako 

obecné náhradnictví (vulgární substituce), není právní vědou považováno za podmínku 

ve smyslu ust. § 478, když povolaný dědic není náhradníkem ve svých právech nijak 

omezován. 

 

Zatímco dosavadní občanský zákoník explicitně obecné náhradnictví neupravuje a jeho 

přípustnost se musí dovozovat, nový občanský zákoník již příslušnou úpravu obsahuje, 

a to v ust. § 1507 a násl. Obecné náhradnictví představuje právní nástroj zůstavitele, 

kterým může vyloučit předjímaný nápad uvolněných dědických podílů závětním 

dědicům a sám určit, komu volný podíl připadne. Zůstavitel může pro případ, 

že dědictví nenabude osoba, kterou za dědice povolal, povolat této osobě náhradníka 

nebo současně více náhradníků, a dokonce i jim může postupně povolat náhradníky 

další, pokud by ani oni dědictví nenabyli. Pořadí, v jakém náhradníci nastoupí, určuje 

jejich umístění v provedeném výčtu. Platí, že dědí ten, kdo je uveden nejblíže dědici 

nebo náhradníkovi, který dědictví nenabyl. Není vyloučeno, aby si závětní dědici byli 

náhradníky navzájem. Zákonná domněnka presumuje vůli zůstavitele podělit 

náhradníky - spoludědice v takovém poměru, v jakém je podělil jako dědice a volný 

podíl se proto rozdělí podle velikosti jednotlivých podílů. Je-li však vedle spoludědiců 

náhradníkem i jiná osoba než spoludědic, pak uvolněný podíl rozdělí rovným dílem. 

Zůstaviteli je ponechána volnost určit, za jakých okolností náhradník nastoupí, zda jen 

pro případ, že dědic nebude dědit jen z některého důvodu (např. že dědictví odmítne), 

nebo univerzálně za všech okolností, kdy dědictví nenabude.  
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Substitut vstupuje do pozice, která by náležela závětnímu dědici resp. náhradníkovi, 

který nedědil, a to se všemi omezeními s tím souvisejícími (např. se zatížením 

odkazem). Omezení se neprojeví jen tehdy, pokud jej zůstavitel vztáhl jen k osobě 

dědice, nebo že by tak vyplývalo z jeho povahy. Nový občanský zákoník myslí 

i na situace, kdy zůstavitel určí náhradníka svému dítěti nebo jinému potomku jako 

závětnímu dědici v době, kdy ten vlastní dítě nemá. Konstruuje domněnku, že obecné 

náhradnictví bylo zřízeno jen pro případ, že dítě nebude dědit a nezanechá ani vlastní 

potomky k dědění způsobilé. V ostatních případech nemá opodstatnění a zaniká. 

Obecné nástupnictví rovněž zanikne, pokud obmyšlený dědic dědictví nabude. 

Od obecného náhradnictví je nutno odlišovat tzv. svěřenské nástupnictví 

(fideikomisární substituci), které bylo až doposud zcela vyloučeno. Jako obnovenému 

institutu práva dědického se vztahem k poslednímu pořízené mu je věnována 

samostatná kapitola v závěrečné části této práce. 

 

3.8.2  Podmínky a příkazy v závěti  

Zůstavitel je nadán dispoziční volností, co se volby jeho dědiců a určení velikosti jejich 

podílů týče (s omezením spočívajícím v právech neopomenutelných dědiců). Ovšem 

určení způsobu, jak mají tito dědicové následně s podíly nakládat a stanovení dalších 

příkazů nebo kladení podmínek, na jejichž splnění by nabytí dědictví záviselo, je mu 

v zásadě odepřeno.133 Tvůrce zákona vycházel z představy, že pokud je dědic k dědictví 

nebo jeho části jednou ustanoven, musí tomu tak být bezpodmínečně, a dědic nemá být 

nijak omezován v tom, jak bude nabytý majetek dále využívat. Přednost se jednoduše 

dala žijícím osobám a jejich potřebám před zájmy zemřelých, kteří by chtěli usměrňovat 

počínání dědiců ve vztahu k hodnotám, které jim zanechali.134 Vedle toho 

se považovalo za žádoucí, aby byly po smrti zůstavitele v co nejkratší době vytvořeny 

a stabilizovány nové majetkové poměry, k čemuž existence řady podmínek nepřispívá. 

 

Podmínku lze definovat jako vedlejší složku právního úkonu, která činí právní účinky 

takového úkonu závislé na určité nejisté právní skutečnosti. Podmínkami v závěti 

                                                 
133 Obecně pro právní úkony platí ust. § 36 odst. 1, podle kterého lze vznik, změnu nebo zánik práva či 

povinnosti vázat na splnění podmínky, přičemž k podmínce nemožné se nepřihlíží. Závěť je v tomto 
směru výjimkou, neboť dle ust. § 478 jakékoliv podmínky připojené k závěti nemají právní následky. 

134 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. 
Praha : Linde, 2007. s. 82. 
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ve smyslu ust. § 478 je pak třeba rozumět taková omezení dědice, které mají podle vůle 

zůstavitele dědice omezovat v nabývání a volném nakládání s dědictvím. Jak si lze 

povšimnout, citované ustanovení dále odkazuje na ust. § 484, pojednávající o započtení 

daru na dědický podíl. Občanský zákoník zde nesprávně směšuje dva pojmy, 

a to podmínku a příkaz, kterým zůstavitel dává pokyn k provedení zápočtu daru 

na dědický podíl, a v němž nelze spatřovat jakýkoliv vztah k nejisté události. 

 

Podmínka připojená k poslední vůli nemá právní následky a hledí se na ni, jako by 

nebyla, zatímco ve zbývajícím zůstává závěť nedotčena. Odlišujeme podmínky dvojího 

druhu, a to odkládací (suspenzivní), kdy mají v důsledku nejisté události účinky 

právního úkonu teprve nastat (zůstavitel např. podmiňuje nabytí dědictví dosažením 

určitého věku dědice) a podmínky rozvazovací (rezolutivní), které naopak působí 

ke skončení účinků právního úkonu (např. dědic dědictví nabude, avšak nedokončí-li 

studium, jeho povolání ztrácí účinnost). Jak vyplynulo ze soudní praxe, charakter 

podmínky má i ustanovení závěti, v němž zůstavitel dědicům nařizuje prodat 

nemovitost, která je předmětem dědictví, a výtěžek si mezi sebou rozdělit podle 

určených podílů.135 Všechna obdobná opatření v závěti zůstávají bez právních účinků. 

 

V podobě příkazu vyslovuje zůstavitel v závěti požadavek, aby dědic se zanechaným 

majetkem nebo jeho částí nakládal určitým způsobem, případně aby něco vykonal nebo 

se něčeho zdržel.136 Občanský zákoník výslovně dovoluje nařídit příkaz k započtení 

daru dědice na jeho dědický podíl (ust. § 484), který je nadbytečně a ne zcela vhodným 

způsobem znovu potvrzen v ust. § 478. Včlení-li zůstavitel do textu závěti ustanovení, 

kterým by provedl jiný příkaz než je příkaz k započtení daru, pak by závěť zůstala 

platná, ale k takovému ustanovení by se, stejně jako u podmínky, nepřihlíželo. 

 

V některých případech ale o nepřípustný příkaz nebo podmínku ve smyslu ust. § 478 

nejde, ač by se tak mohlo na první pohled zdát. Jak bylo v předchozích kapitolách 

naznačeno, poslední vůli považujeme za platnou v té části, kde zůstavitel závětnímu 

                                                 
135 R 15/1985; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 

s. 379. 
136 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. 

Praha : Linde, 2007. s. 81. 
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dědici uloží, aby jinému dědici vyplatil peněžitou částku, nebo dědici zřídí právo 

odpovídající věcnému břemenu váznoucí na nemovitosti, která připadne dalšímu dědici. 

Jmenované případy jsou v souladu se zákonem dovozovány doktrínou a soudní praxí. 

Nedovolenou podmínkou nebo příkazem není ani povolání správce dědictví formou 

listiny o ustanovení správce dědictví (ust. § 480d), jehož funkce obnáší péči o majetek 

náležející do dědictví nebo jeho část po smrti zůstavitele do skončení řízení dědictví. 

Správou dědictví není dědic v jeho nabytí omezován. Jak bylo předesláno, právní 

následky naopak nevyvolává určení, na koho má dědictví přejít po smrti dědice 

(svěřenské nástupnictví). Nedovolený je rovněž příkaz, aby dědic dědictví použil 

k účelu a způsobem, které určí zůstavitel, nebo naopak aby nabytý majetek zachoval. 

Někdy si zůstavitel může přát, aby dědic nezcizoval nabyté nemovitosti, jeho sbírky, 

rodinné šperky a jiné cennosti, aby se postaral o jeho zvířata, přispíval ze zanechaného 

majetku na charitativní účely apod. Takové nařízení, byť vyjádřené formou závěti, 

má nejvýše povahu přání a morálního apelu směřujícího k osloveným dědicům, které 

pro ně nepředstavuje právně závazné pokyny, jak se po smrti zůstavitele ve vztahu 

k dědictví zachovat.   

 

Podmínky a příkazy v novém občanském zákoníku 

Ve společnosti postavené na principu soukromého vlastnictví se jeví jako nanejvýš 

vhodné ponechat zůstaviteli volnost, aby učinil pokyny, jak majetkové poměry vzešlé 

z jeho celoživotní činnosti uspořádat pro dobu po jeho smrti.137 Vedlejší doložky 

v závěti je třeba - jako výraz svobodné vůle zůstavitele a jeho práva s předmětem svého 

vlastnictví libovolně nakládat i mortis causa - respektovat, pokud nejde o krajní případy 

šikanózních požadavků na dědice neodůvodněně jej zatěžujících, požadavků závadných 

z hlediska veřejného pořádku nebo požadavků dotýkajících se osobních rozhodnutí 

v otázce rodinného stavu dědice. Zákon proto reaguje zákazem takových doložek, 

kterými má být dědic omezen ve vstupu resp. nevstoupení do manželství, setrvání 

v něm nebo jeho zrušení, neboť to musí vždy odrážet zcela svobodnou osobní volbu 

každého občana. Stejně tak nelze přijmout doložky, které směřují jen ke zřejmému 

obtěžování dědice nebo odkazovníka ze zjevné zůstavitelovy svévole (§ 1551 odst. 2).  

 
                                                 
137 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 640. 
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Mezi vedlejší doložky v závěti zákon zařazuje podmínku, příkaz, doložení času, 

a určení vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti. 

 

Podmínky v závěti vycházejí z ust. § 548 a § 549 obecné části nového občanského 

zákoníku, pojednávajících o právním jednání (dříve právních úkonech), doplněných 

o zvláštní ustanovení § 1561 až § 1563. Za zmínku stojí odlišení právních následků 

nemožných podmínek. K rozvazovací nemožné podmínce se nepřihlíží, zatímco 

s nemožnou odkládací podmínkou je spojena její neplatnost. Pokud by totiž měla být 

i nemožná rozvazovací podmínka neplatná, mohlo by to zapříčinit neplatnost celého 

povolání za dědice (odkazovníka) na tuto podmínku vázané. Tomu zákon předchází.138 

 

Pokud zůstavitel omezí právo dědice doložením času (§ 1564 až § 1566), mohou nastat 

tři situace; (1) není jisté, zda takový čas nastane, (2) doba v závěti vyměřená nemůže 

nastat nikdy, (3) rozhodná chvíle nastat musí. V prvním případě (§ 1564) jde svou 

podstatou o formulaci podmínky a použije se tak příslušná právní úprava podmínek 

v závěti. I v druhém případě (§ 1566) situaci posoudíme jako podmínku, avšak jako 

podmínku nemožnou. Vzhledem k tomu, že se zůstavitel mohl při formulaci doložky 

zmýlit, je namístě určit časový okamžik, který by odpovídal jeho pravděpodobné vůli, 

bude-li vznik omylu nepochybný. Až třetí případ (§ 1565) zakládá doložku času, neboť 

ta se na rozdíl od podmínky vždy váže na právní skutečnost, o níž máme jistotu, 

že nastane. Podstatou časových doložek je určení, že dědic (odkazovník) právo nabude 

později než okamžikem smrti zůstavitele, případně jej nabude okamžikem zůstavitelovy 

smrti, ale jen na určitou omezenou dobu.139 Je-li doložka času formulována s konečnou 

dobou, připadne pozůstalost tomu, kdo byl jako dědic povolán, a to až do stanoveného 

okamžiku. Poté nastoupí dědicové ze zákona, jestliže zůstavitel neurčí jiného dědice. 

Obdobně při uložení doložky s určením počáteční doby napadne dědictví zákonným 

dědicům a jak rozhodný moment nadejde, připadne pozůstalost určenému dědici.140  

 

                                                 
138 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 643. 
139 Rozlišujeme tak doložku času s určením počátečního (dies a quo) nebo konečného (dies ad quem) 

okamžiku účinnosti. ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. 
Ostrava : Sagit, 2012. s. 643. 

140 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 
s. 644. 
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Principu vedlejších doložek je využito i v právní konstrukci svěřenského nástupnictví. 

Na jeho podrobnou úpravu zákon odkazuje v otázce ochrany dědice (§ 1520 až § 1524), 

který nastoupí při realizaci podmínky nebo doložky času až jako další v pořadí. Právo 

osoby, která dědictví nabyla před ním, je omezeno na právo poživatele a jeho povinností 

je zachovat dědictví pro následného dědice. Naopak má právo na poměrnou úhradu 

toho, co musel uhradit na zůstavitelovy dluhy a povinné díly nepominutelných dědiců. 

 

Na příkaz v závěti je nutno hledět jako na rozvazovací podmínku s tím, že dědic 

dědictví nabývá jeho splněním, a tudíž neprovedení příkazu má za následek zmaření 

nápadu dědictví. Následky příkazu, jímž by byl dědic neodůvodněně omezován 

v možnosti dědictví zcizit, zákon zmírňuje v ust. § 1569 odst. 2. O tom, zda byly vágní 

požadavky „přiměřené doby“ a trvání „vážného zájmu právní ochrany hodného“ 

rozhodne na návrh obtíženého soud; do té doby je příkaz nutno respektovat. Povinností 

obtíženého je prokázat, že jeho právní zájem převyšuje zájem na zachování zákazu. 

Příkaz může mít jak povahu požadavku k provedení právního, tak i faktického úkonu, 

jak bylo naznačeno výše v pojednání o příkazech podle účinného občanského zákoníku. 

Poměrně často se v závětích objevuje požadavek na pohřbení zůstavitele bez obřadu, 

péči o hrob apod., což dědicové ne vždy respektují. Do budoucna budou i tyto příkazy 

relevantní a bude nutno jim vyhovět.  

 

Příkaz musí být splněn tak, jak zůstavitel v závěti vyslovil. Někdy není objektivně 

možné mu ve všech podrobnostech dostát, i když se může dědic snažit sebelépe. Splní-li 

proto dědic podstatu příkazu, nelze mu právo na dědictví upírat, pokud příkazu 

„přibližně co možná vyhoví.“141 Bude-li splnění některých příkazů zcela nemožné, pak 

se má za to, že byl dědic ustanoven bezpodmínečně; zmaření příkazu ovšem nesmí 

úmyslně sám způsobit. Vyjádření příkazu musí být správně provedeno. Nepostačuje, 

když zůstavitel označí účel, ke kterému se něco někomu zanechává, a neuloží zároveň 

povinnost jej k tomuto účelu použít. Na takto formulovaný příkaz se hledí jako 

na pouhé přání bez právní závaznosti (§ 1573). 

 

                                                 
141 „Nelze-li některé nařízení přesně splniti, musí mu být alespoň podle možnosti vyhověno,“ ROUČEK, 

František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha : V. Linhart, 1936. s. 74 
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Splnění příkazu se na dědici (odkazovníku) v prvé řadě může domáhat ten, kdo je 

z příkazu oprávněn, dále pak vykonavatel závěti, pokud byl ustanoven, nebo jiná 

zůstavitelem určená osoba. Stejné právo má i orgán veřejné moci, jde-li o splnění 

příkazu, jehož předmětem veřejný prospěch. 

 

Zvláštním případem vedlejší doložky v závěti je ustanovení vykonavatele závěti (§ 1553 

až § 1555) a správce pozůstalosti (§ 1556 až § 1560). První ze jmenovaných je povolán 

k tomu, aby dohlédl na řádné splnění poslední vůle a zůstavitelových pokynů 

(včetně hájení platnosti závěti v soudním řízení atd.), když na to zůstavitel dohlédnout 

nemůže. Vykonavatel nemá postavení pouhého distributora pozůstalosti; jeho 

povinností je dbát o naplnění závěti všeobecně. K tomu mu zákon přiznává „všechna 

potřebná práva.“ Vykonavatel má především zabránit zásahům jednotlivých dědiců, 

které by mohly poslední vůli zmařit, neboť nelze očekávat, že ve všech případech 

dědické záležitosti urovná soud nebo notář.142 Úkolem správce pozůstalosti je pečovat 

o pozůstalost, tedy provádět její majetkovou správu, a je při tom povinen řídit se 

pokyny vykonavatele (pokud byl ustanoven). Zákonodárce myslel i na případ, kdy 

vykonavatel závěti ustanoven nebyl, a dědic nemá zájem poslední vůli splnit (k tomu ho 

nelze nutit). Splnění poslední vůle se pak ujme správce pozůstalosti již jmenovaný, 

případně soudem k tomuto účelu ustanovený (§ 1632). 

 

3.8.3  Započtení daru na dědický podíl 

Není vyloučeno, že dědic, zákonný i závětní, získá od zůstavitele bezúplatně ještě 

za jeho života majetkový prospěch, jež svou hodnotou přesahuje „darování obvyklé“ 

(např. dary obvyklé k narozeninám, Vánocům apod.). Nerozhoduje přitom cena 

takového daru, ale skutečnost, že v daných poměrech zůstavitele a dědice se jedná 

o darování výjimečné. Z pohledu ostatních dědiců, kteří obdobnou hodnotou 

od zůstavitele bezúplatně nezískali, se může jevit počínání zůstavitele jako určitá forma 

křivdy na úkor jejich dědických podílů, což vnáší mezi dědice další spory a může 

zásadně poškodit rodinné a přátelské vztahy mezi nimi. Právní úprava vychází 

ze zásady, že mezi dědici by měl být nastolen určitý vyvážený a spravedlivý stav, jde-li 

o majetkové hodnoty, které pocházejí od stejného zůstavitele. Aplikací ust. § 484 může 
                                                 
142 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 640. 
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být nevyvážený stav upraven směrem k rovnoměrnému a spravedlivému rozložení 

zůstavitelova majetku mezi dědice.  

 

Institut započtení daru na dědický podíl (kolace) přichází do úvahy tehdy, má-li 

zůstavitel dva nebo více dědiců, přičemž alespoň na jednoho z nich za života něco nad 

rámec obvyklých úkonů bezúplatně převedl. Nabytí majetku je bezúplatným i tehdy, 

nebyla-li za něj poskytnuta odpovídající protihodnota a k započtení je (ve výši rozdílu 

obvyklé ceny majetku a poskytnutého protiplnění) způsobilé i plnění, které dědic 

obdržel bezplatně jen zčásti. Započitatelné nicméně není to, co byl zůstavitel povinen 

dědici plnit (např. výživné).143 Zápočet nelze provést ani ve vztahu k daru, který 

obdarovaný převedl bezúplatně zpět na zůstavitele ještě za jeho života; nezískal totiž 

majetkový prospěch, který by ho ve vztahu k ostatním dědicům zvýhodňoval. 

Pokud nedědí dítě zůstavitele, ale potomek jeho dítěte, pak k započtení dojde i ve 

vztahu k tomu, co od zůstavitele bezplatně obdrželo dítě zůstavitele - dědicův předek. 

Uvedená zásada neplatí naopak; obdrží-li od zůstavitele dar dědicův potomek, na jeho 

dědický podíl započten nebude. V důsledku započtení daru dojde u obdarovaného 

dědice ke snížení jeho dědického podílu. Započtení lze provést až do výše hodnoty 

majetku, který je předmětem dědění.144 Pokud dědic obdržel za života zůstavitele dar, 

jehož hodnota přesahuje hodnotu pozůstalosti, není povinen ostatním dědicům 

poměrnou část kompenzovat. Není rozhodné, zda obdarovaný dědic o možnosti 

zkrácení svého dědického podílu v důsledku uskutečněného darování věděl. 

V některých případech by obdarovaní nemuseli s uzavřením darovací smlouvy 

souhlasit, pokud by jim skutečnost, že dojde k započtení daru na jejich dědický podíl, 

byla známa. Zákonodárce je pro tyto případy nijak nechrání a jde pouze k jejich tíži, 

že se s příslušnou úpravou neseznámili.  

 

Započtení daru se uplatňuje ve všech případech, kdy dochází k zákonné dědické 

sukcesi. Dědí-li se ze závěti, pak se kolace provede tehdy, dal-li k ní zůstavitel v závěti 

                                                 
143 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 73. 
144 Výpočet dědických podílů se provádí součtem obvyklé ceny daru v době jeho darování a čisté ceny 

dědictví (tj. po odečtení dluhů pozůstalost tížících). Vydělením počtem dědiců se dojde k výsledné 
hodnotě, která připadne každému z neobdarovaných dědiců, zatímco u obdarovaného dědice bude jeho 
podíl snížen o obvyklou cenu daru. 



- 67 - 
 

příkaz (tj. výslovný projev své vůle)145 nebo i bez takového příkazu, avšak jen tehdy, 

pokud by byl obdarovaný dědic neodůvodněně zvýhodněn146 oproti dědici 

neopomenutelnému (ust. § 479) tak, že by bylo právo potomka na povinný díl zasaženo. 

Vyvstává otázka, v jaké výši započtení daru provést. Aktuální cena majetkového 

prospěchu, který obdarovaný dědic získal, někdy v průběhu času významným způsobem 

kolísá, a co mělo v době darování vysokou hodnotu, může být ke dni smrti zůstavitele 

bezcenné a naopak.147 Doktrína převážně zaujímá stanovisko upřednostňující zápočet 

daru v obvyklé ceně, kterou měl v době darování, nikoli v době nápadu dědictví. 

Tento názor však nenaplňuje vždy požadavek majetkové ekvity mezi spoludědici, 

když nereflektuje mnohdy zásadní změny hodnoty daru. Mimořádné případy je nutno 

posuzovat podle konkrétních okolností, neboť by nebylo spravedlivé, aby byly dědicovi 

započítány dary, které mu nepřinesly žádný prospěch.148 Pochybnosti odstraňuje nový 

občanský zákoník – za rozhodný okamžik považuje dobu odevzdání daru s výhradou 

mimořádných případů odůvodňujících započtení k okamžiku pozdějšímu, o nichž 

rozhodne soud. Nová úprava významně zohledňuje autonomii vůle zůstavitele v otázce 

započtení na dědický podíl. To bude (i v případě zákonné posloupnosti) provedeno jen 

tehdy, pokud to zůstavitel přikáže. Pravděpodobně tak ubude provedených započtení, 

neboť nebudou prováděny ex officio jako doposud, ale bude nutno, aby zůstavitel 

o započtení pořídil, i když závěť jako takovou nezřídí. Výjimkou je zásah soudu 

ve prospěch nepominutelného dědice, který byl pro absenci příkazu neodůvodněně 

znevýhodněn. 

 

                                                 
145 I. Schelleová připomíná, že tím zůstavitel může podstatně zmírňovat účinky ochrany 

neopomenutelných dědiců (§ 479). Z principu pořizovací volnosti vyplývá možnost přikázat započtení 
např. jen ve vztahu k některým dědicům, zatímco jiný dar, i nákladnějšímu, ponechá bez povšimnutí. 
SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 74. 

146 Je ponecháno na soudu, aby v každém jednotlivém případě podle svého uvážení posoudil, zda byl 
obdarovaný dědic proti dědici neopomenutelnému neodůvodněně zvýhodněn. Soud má přitom 
přihlédnout k důvodům, které zůstavitele k poskytnutí daru vedly, k důsledkům, které darování pro 
obdarovaného dědice mělo, jakož i k dalším okolnostem, které darování provázely. Ad Notam 
č. 1/2010, s. 20 a násl. 

147 Obvyklou cenu daru v průběhu času ovlivňují faktory jako inflace, aktuální dostupnost zdrojů, nové 
technologie a vývoj vědy a techniky, orientace průmyslu, výstavba atd.  

148 R 5/70; SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 
2007. s. 74. 
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3.8.4  Zřízení nadace a nadačního fondu závětí 

Zvláštní případ představuje možnost zřídit závětí právnickou osobu - nadaci nebo 

nadační fond - a povolat ji svým dědicem (ust. § 477 odst. 2). Občanský zákoník jejich 

úpravu blíže nerozvádí a podrobně se jim věnuje až zákon o nadacích a nadačních 

fondech,149 který je definuje jako „účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle 

tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů, jimiž se má na mysli zejména 

rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, 

ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a  rozvoj vědy, vzdělání, 

tělovýchovy a sportu.“ Zřizují-li se nadace nebo nadační fond závětí, je k tomu 

vyžadována forma notářského zápisu. Závěť, která nesplňuje předepsané náležitosti 

(ust. § 3 odst. 3 zákona o nadacích a nadačních fondech), je v části obsahující zřízení 

nadace nebo nadačního fondu neplatná. Závěť působí pouze k založení nadace nebo 

nadačního fondu a jejich vznik je spojen až se zápisem do Rejstříku nadací a nadačních 

fondů, který je vedený rejstříkovými soudy.  

 

Přestože nelze očekávat davové využívání možnosti zřídit nadaci nebo nadační fond 

závětí, nelze takovou možnost zůstaviteli, který si přeje, aby jeho majetek byl po jeho 

smrti využit na dobročinný nebo jinak prospěšný účel, upřít. Je ale nutno poukázat 

na některé nedostatky současné koncepce. Zůstavitel pořizující podle účinného 

zákoníku je nucen vybrat si buď již existující subjekt orientující se na obecně prospěšný 

cíl nebo založit poměrně složitou cestou nový. V obou případech se ale potýká 

s překážkou spočívající v tom, že tento subjekt vstoupí do postavení dědice se vším, 

co je s tím spojeno, tedy včetně povinnosti k úhradě poměrné části zůstavitelových 

dluhů, což se s účelem, pro nějž byl majetek nadaci zůstaven, neslučuje. Nový občanský 

zákoník přináší řešení v  podobě odkazů (§ 1594 a násl.), které jsou k tomuto účelu 

vhodnější, neboť obmyšlenému subjektu připadne bez dalšího pouze určená majetková 

hodnota. Založení nadace nebo nadačního fondu závětí není v novém občanském 

zákoníku již výslovně upraveno. 

 

 

                                                 
149 Zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon 

o nadacích a nadačních fondech“. 
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3.9  Neopomenutelný dědic a jeho ochrana 

 

Ustanovení § 479 pojednává o ochraně zvláštního okruhu tzv. neopomenutelných 

dědiců. Za dědice s přívlastkem „neopomenutelný“150 označujeme dědice z první 

zákonné dědické skupiny (nikoli tedy rodiče, vzdálenějšího příbuzného nebo spolužijící 

osobu), a to pouze potomka zůstavitele. Potomkem se rozumí potomek zletilý 

i nezletilý; kritérium zletilosti má vliv pouze na míru zákonné ochrany, které se 

potomkovi dostává. Ačkoli je vedle potomka v první dědické skupině zákonné dědické 

posloupnosti zařazen i manžel a partner zůstavitele, postavení neopomenutelného 

dědice jim zákon už nepřiznává. Důvod takového uspořádání lze spatřovat 

ve skutečnosti, že pozůstalý manžel zůstává po smrti zůstavitele zaopatřen vypořádáním 

zaniklého společného jmění manželů, když se stane např. výlučným vlastníkem 

některých majetkových hodnot (resp. oprávněným ve vztahu k nim) patřících do jejich 

společného jmění manželů.151 Zde je třeba upozornit na nerovnost postavení 

mezi manželem a partnerem152 zůstavitele. Společné jmění manželů totiž vzniká 

výhradně mezi manžely; mezi partnery obdobné majetkové společenství nevzniká 

a majetkové hodnoty nabývá vždy jeden z nich do výlučného vlastnictví, resp. je 

nabývají do podílového spoluvlastnictví. Ještě občanský zákoník z r. 1950 postavení 

neopomenutelných dědiců přiznával i potřebným rodičům zůstavitele; to bylo zrušeno 

s přijetím občanského zákoníku nyní účinného. 

 

Neopomenutelní dědicové, kteří nebyli platně vyděděni, mají mezi ostatními závětními 

dědici zvláštní, privilegované postavení spočívající v tom, že je zůstavitel 

prostřednictvím závěti nemůže bez právních následků z dědění vyloučit a zákonem 

stanovená část majetku zůstavitele se jim musí dostat, a to i proti jeho výslovné vůli 

vyjádřené v závěti. Ochranou neopomenutelných dědiců se tak nejvýrazněji prosazuje 

princip familiarizace (práva na dědictví osob zůstaviteli blízkých) v dědickém právu na 

úkor testovací volnosti odvozené z ústavně zaručeného práva vlastnit majetek 

(čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), která má jinak před zákonnou 

                                                 
150 Právní praxe užívá pojmy „neopomenutelný “ resp. „neopominutelný“. Nejedná se však o legislativní 

zkratku. Nový občanský zákoník explicitně zakotvil pojem „nepominutelný“. 
151 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 67. 
152 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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dědickou posloupností přednost. Institut neopomenutelného dědice představuje 

nezanedbatelnou překážku kladenou před zůstavitele, chce-li tento realizovat svou 

představu o tom, které osoby by se po jeho smrti měly ujmout zanechaného majetku.153 

Podíl na majetku, se kterým může zůstavitel pro případ smrti bez jakýchkoli překážek 

disponovat, se totiž zmenšuje. Za určitých okolností může být testovací volnost 

omezena zákonnými prostředky ochrany neopomenutelných dědiců zcela. Má-li 

zůstavitel jednoho nebo více nezletilých potomků a zároveň nemá manžela, musí těmto 

potomkům připadnout veškeré majetkové hodnoty příslušející k dědictví.   

 

3.9.1  Právo na povinný díl 

Nezletilým potomkům se jako neopomenutelným dědicům totiž musí dostat povinný díl, 

který představuje alespoň tolik, kolik by činil jejich podíl ze zákona, a zletilým 

potomkům alespoň tolik, kolik by představovala jedna polovina jejich dědického podílu, 

pokud by dědili podle zákona. Zákonem zaručený povinný díl může zůstavitel 

neopomenutelnému dědici částečně nebo i zcela odejmout jen za předpokladu, že jej 

platně vydědí, nebo že výši jeho podílu omezí příkazem k započtení daru, kterého se 

dědici od něj za života dostalo.154 Přímo ze zákona pak nemá na povinný díl nárok 

potomek, který je k dědění nezpůsobilý (§ 469).  

 

Právo neopomenutelných dědiců nepředstavuje nárok na peněžitou úhradu jejich 

povinného podílu vůči dědici ze závěti, nýbrž se jím rozumí nárok na příslušný díl 

majetku zanechaného zůstavitelem ve vztahu ke všem zanechaným majetkovým 

hodnotám.155 Ten pak může být uspokojen jak ideálním podílem z dědictví, tak i věcmi 

a právy, jejichž hodnota odpovídá hodnotě ideálního podílu vyjádřené v penězích.156 

Při výpočtu výše povinného podílu neopomenutelného dědice se neomezujeme pouze 

na majetek, o němž bylo závětí pořízeno, ale bereme v úvahu vše, co by takovému 

dědici připadlo při dědění ze zákona, kdyby zůstavitel platnou závěť nepořídil 

(tj. určíme jejich zákonný dědický podíl). Přihlíží se přitom k těm, kdo by dědili 

                                                 
153 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3.aktualizované vydání. 

Praha : Linde, 2007. s. 82. 
154 Tamtéž, s. 83. 
155 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 4 Cz 7/79; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech 

dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 372. 
156 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 67. 
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společně s neopomenutelným dědicem, k těm, kdo by dědictví odmítli, i k těm, kdo 

nebyli způsobilí dědit nebo byli platně vyděděni. Zahrnují se také zápočty darů 

na dědické podíly obdarovaných dědiců, které by ex officio byly při dědění ze zákona 

provedeny.157 Dědickým podílem ze zákona ve smyslu ustanovení § 479 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 závětí.158 

Lze tak shrnout, že je třeba vycházet ze stavu, který tu byl, kdyby závěť vůbec pořízena 

nebyla. Takto vypočtený dědický podíl je třeba porovnat s tím, jaký podíl 

neopomenutelnému dědici má s ohledem na existující závěť skutečně připadnout. 

Nezletilý potomek by byl zkrácen tehdy, byl-li by zanechaný podíl menší, a zletilý 

potomek potom v případě, že by jeho podíl nedosahoval poloviny podílu, který by mu 

připadl jako zákonnému dědici. Nepostačuje-li k pokrytí povinného dílu ta část dědictví, 

která se dědí ze zákona, je třeba, aby byl ve zbývající části jeho nárok pokryt poměrně 

z té části dědictví, která přechází na závětní dědice; v této části pak bude závěť 

neplatná. Popsanému stavu může zůstavitel předejít, když neopomenutelnému dědici 

určí v závěti jeho povinný díl v odpovídající výši v podobě konkrétních věcí 

nebo majetkových hodnot, které mu mají z dědictví připadnout. Tím zároveň zabrání 

případnému soudnímu sporu, s jehož pomocí by se neopomenutelný dědic mohl svého 

povinného podílu na závětních dědicích domoci. Musí však pamatovat na to, 

aby na případné změny, které mohou po pořízení závěti nastat (narození dalšího 

potomka, dosažení zletilosti potomka apod.), zareagoval zřízením závěti nové.159 

 

Pochybnosti při určení výše povinného dílu mohou nastat tehdy, dědí-li namísto dítěte 

zůstavitele jeho vzdálenější potomci (potomka představuje i vnuk, pravnuk atd.). 

Dochází zde totiž ke střetu dvou zákonných ustanovení, a to § 479, pojednávajícího 

velikosti podílu zletilého a nezletilého potomka, a § 473 odst. 2 upravujícího princip 

reprezentace (nedědí-li některé dítě, nabývají dědického podílu stejným dílem jeho 

děti). Otázkou je, zda bude velikost povinného dílu vzdálenějšího potomka odvozena 

od velikosti dílu bližšího potomka, který nedědil, a jaký vliv na to může mít důvod, 

                                                 
157 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo. Praktická příručka. 3. aktualizované vydání. Praha 

: Linde, 2007. s. 83. 
158 R 45/1990; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : ASPI, 2006. 

s. 383. 
159 Ad Notam č. 2/2011, s. 7 a násl. 
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pro který bližší potomek nedědil. Jak shrnuje I. Schelleová,160 dle některých názorů je 

nutno odlišovat případy, kdy bližší potomek dědictví odmítl a kdy nedědil v důsledku 

toho, že zůstavitele předemřel anebo byl platně vyděděn, resp. byl nezpůsobilý dědit. 

V prvním případě by byla velikost podílu odvozena od velikosti podílu bližšího 

potomka (velikost povinného dílu se určuje podle jeho osoby, neboť dědický podíl 

nabýt mohl), zatímco v ostatních nikoliv. Bližší potomek není v takových případech 

k dědění vůbec povolán a jelikož se k jeho osobě nepřihlíží, je nutno zákonnou úpravu 

ochrany neopomenutelného dědice nutno aplikovat až ve vztahu k povolanému 

vzdálenějšímu potomkovi a velikost jeho povinného dílu bude určovat okolnost, zda je 

zletilý nebo nezletilý bez ohledu na zletilost resp. nezletilost potomka bližšího.  

 

Opačné stanovisko k této problematice se opírá o ust. § 473 odst. 2. Vzdálenější 

potomci nastupují právem reprezentačním do uvolněných podílů svých předků, 

a to v rozsahu těchto podílů a bez ohledu na to, z jakého důvodu jejich předek nedědí. 

Není relevantní, zda vzdálenější potomek dosáhl zletilosti; určující je pouze výše podílu 

bližšího potomka.  

 

3.9.2  Relativní neplatnost závěti 

Nerespektuje-li pořizovatel závěti pořízením ve prospěch jiné osoby práva zákonem 

přiznaná neopomenutelným dědicům a současně je nevydědí, riskuje tím, že jeho vůle 

nebude částečně či zcela naplněna, neboť zákon s jejich opomenutím spojuje neplatnost 

závěti. Opomenutí dědice samo o sobě nicméně neplatnost závěti nezpůsobuje. Je třeba, 

aby k němu přistoupila další skutečnost – aktivní jednání dědice proti závěti. Občanský 

zákoník totiž závěť nerespektující povinné díly nepostihuje absolutní neplatností, 

ale neplatností relativní (ust. § 40a). V souladu s tím je vyžadováno, aby se oprávněný 

dědic ve vztahu ke své osobě neplatnosti závěti dovolal. To může učinit v dědickém 

řízení prohlášením, že se relativní neplatnosti závěti dovolává. Uspěje-li při tom, 

nastane podle okolností částečná nebo úplná neplatnost závěti vzhledem k rozsahu 

povinného dílu neopomenutelného dědice.  

 

 

                                                 
160 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. s. 66. 
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Každý z oprávněných dědiců, který byl opomenut, se musí relativní neplatnosti dovolat 

sám za sebe. Projevem jednoho z opomenutých dědiců neplatnost závěti ve vztahu 

k ostatním dědicům, kteří byli opomenuti, nenastává. Dovolat se neplatnosti ovšem není 

jeho povinností. Zletilý potomek nemající zájem o dědictví může prohlásit, že relativní 

neplatnosti nedovolává. Stejné prohlášení nezletilého potomka v zákonném zastoupení 

však podléhá schválení soudu.  

 

Zřejmá slabina v dosavadní právní úpravě přiznávající neopomenutelnému dědici právo 

na podíl ze zanechaného majetku spočívá v potenciálních sporech neopomenutelného 

dědice a dědiců závětních, kterým mnohdy nezbývá než strpět neúčelné dělení 

majetkových hodnot mezi sebe a umělé zakládání nežádoucích a nestabilních 

spoluvlastnických vztahů. Zákon tak zcela nerespektuje jak zájmy oprávněného dědice, 

tak i dědiců ostatních, kteří by nezřídka vzájemné vypořádání formou finanční 

kompenzace za povinný díl přivítali. Nápravy nevyhovujícího stavu se ujal nový 

občanský zákoník. 

 

3.9.3  Nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku 

Nový občanský zákoník podstatu ochrany nepominutelného dědice zachovává –

vylučuje se krácení povinného dílu potomka zůstavitele, který se práva na povinný díl 

nezřekl a nedošlo ani k jeho vydědění, přesto mu zůstavitel nezůstavil jemu příslušející 

povinný díl v podobě dědického podílu nebo odkazu (§1644 odst. 1). V návaznosti 

na Obecný zákoník občanský napravuje nedostatek současné konstrukce práva 

na povinný díl a zavádí zásadní změnu v charakteru nároku zkráceného dědice, 

a to ukotvením obligačního nároku nepominutelného dědice – pohledávky na vyplacení 

povinného dílu v penězích - za dědicem závětním (§ 1654 odst. 1). Opomenutí dědice 

nadále nebude mít následek relativní neplatnosti pořízení; zůstane jen právo na výplatu 

povinného dílu.161  

 

 

                                                 
161 Právo na povinný díl ale bude záviset mj. na tom, zda byl dědic opomenut neúmyslně, omylem (např. 

z důvodu, že zůstavitel o svém potomku neví nebo se domnívá, že již nežije apod.), anebo úmyslně, 
opomenutím vědomým. V prvém případě se potomku plně přiznává právo na povinný díl; v případě 
druhém jen tehdy, jestliže se mu neprokáže, že je u něj dán některý z důvodů vydědění (§ 1651 odst. 2). 
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Pozornosti neuniká otázka výše povinného dílu. Nelze si nevšimnout, že současný 

rozsah povinných dílů nepřijatelně omezuje pořizovací volnost zůstavitele a v některých 

případech ji přímo popírá (pokud jeho zákonnými dědici jsou pouze nezletilí potomci). 

Zákonodárce proto přistoupil v souladu s trendem posílení významu testovací volnosti 

k výraznému snížení povinného dílu, a to jak zletilému, tak i nezletilému potomku. 

Zletilý dědic bude mít napříště nárok jen na hodnotu odpovídající 1/4 jeho zákonného 

podílu a dědic nezletilý na 3/4. Nemůže se díky tomu napříště stát, aby zůstaviteli 

nezůstalo nic, o čem by mohl pořizovat. Vždy se mu dostane příležitosti alespoň s částí 

pozůstalosti svobodně naložit.  Povinné díly se nadto nezvětšují, pokud je některý 

z dědiců nezpůsobilý dědit nebo byl vyděděn,162 a manipulacím či nátlaku na zůstavitele 

ze strany některých neopominutelných dědiců, aby jiné vydědil, se tak nedává prostor. 

Pravidla výpočtu povinného dílu rozebírá ust. § 1654 a dále je doplňují ust. § 1661 a 

§ 1662, na jejichž základě se provede započtení na dědicův povinný díl. Započítává 

se podle stanovených pravidel to, co dědic z pozůstalosti skutečně nabyl, 

a co od zůstavitele bezplatně obdržel. Započtení podléhá i finanční podpora, kterou 

dědice podpořil při vstupu do samostatného života, jako investice do založení nové 

domácnosti nebo zahájení podnikání, ale i částka kterou přispěl na splacení 

potomkových dluhů. 

 

Současně s tím, že se připouští ukládání podmínek, příkazů a dalších omezení, která 

může zůstavitel dědicům uložit, je třeba zajistit ochranu povinného dílu tak, aby jej 

nemohly zkracovat. Povinný díl totiž musí nepominutelnému dědici zůstat zcela 

nezatížen a na nařízení jej omezující se hledí, jako by nebyly. Prosazení ochrany 

nepominutelného dědice jen v té nejnutnější míře je patrný z ust. § 1644 odst. 2. 

Co však jde dědici nad povinný díl, není z dosahu omezujících doložek nikterak vyňato.  

 

 

3.10  Uchování, úschova závěti  

Vlastní vytvoření listiny, v níž je poslední vůle zůstavitele zachycena, je první 

a podstatný krok k tomu, aby bylo po jeho smrti se zanechaným majetkem naloženo 

                                                 
162 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 669. 
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podle jeho přání. Neméně podstatným úkolem je zajistit bezpečné uložení listiny, v níž 

je pořízení pro případ smrti zachyceno. Jak bylo v předchozích kapitolách vysvětleno, 

existence závěti je závislá na tom, zda je listina v originální podobě zachována. 

  

Rozhodne-li se zůstavitel vyjádřit poslední vůli prostřednictvím jedné z forem 

soukromé (holografní nebo allografní) závěti, jak již název napovídá, děje se tak bez 

úřední spoluúčasti, a to nejen při  vykonání samotného úkonu, ale obvykle 

i při následném uchování listiny. Na pořizovateli leží odpovědnost, kde a jak pečlivě 

závěť sám uloží, případně jaké jiné osobě ji svěří do úschovy, aby bylo zabezpečeno její 

zachování a zároveň aby byla v případě zahájení dědického řízení její existence zjištěna. 

Neopatrným nakládáním s listinou může dojít nejen k její ztrátě nebo náhodnému 

poškození, ale též úmyslnému zničení nebo zatajení její existence. Tomu může 

pořizovatel předejít, uloží-li závěť do notářské úschovy.163 K úschově může využít 

jakéhokoliv notářského úřadu, a není ani povinen dostavit se osobně (o úschovu může 

požádat dopisem). O přijetí závěti do úschovy sepíše notář protokol, který vedle 

obecných náležitostí (§ 82 odst. 1 notářského řádu) musí obsahovat poučení o formách 

a obsahových náležitostech závěti a identifikační údaje pořizovatele. Stejně jako 

v případě vyhotovení závěti ve formě notářského zápisu, i existence závěti přijaté 

do úschovy se eviduje v Centrální evidenci závětí (ust. § 70 notářského řádu), takže 

v dědickém řízení vyjde bez obtíží najevo. Přísné podmínky platí pro vydání závěti 

z úschovy. Lze ji vydat pouze pořizovateli nebo tomu, kdo se prokáže zvláštní plnou 

mocí, o čemž je pořizovatel vyrozuměn doručením protokolu o vydání závěti z úschovy. 

Jak je z úpravy notářské úschovy zřejmé, i v tomto ohledu je kladen nejvyšší důraz 

na ochranu závěti, a tím i zůstavitele a jeho vůle, a to především tím, že je originální 

vyhotovení závěti založeno na bezpečném místě vylučujícím manipulaci ze strany 

třetích osob. Vedle vědomí o možnosti zřídit závěť formou notářského zápisu, které je 

dne názoru autorky poměrně rozšířené, by jistě bylo účelné zvýšit mezi laickou 

veřejností povědomí o alternativě v podobě úřední úschovy jejich holografních 

a allografních závětí. 

 

                                                 
163 Ust. § 81 a násl. notářského řádu. 
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3.11  Zrušení závěti  

 
Ze zásady testovací volnosti nevyplývá pouze právo závěť zřídit, ale také ji bez omezení 

zrušit. Závěť je právním úkonem, který lze kdykoli odvolat, pokud pořizovatel 

z nějakého důvodu změní svůj původní záměr. Stejně jako pořízení závěti, i její zrušení 

musí zůstavitel učinit osobně. Zákon zná tři způsoby zrušení závěti (§ 480): 

1. zřízením nové závěti, 

2. odvoláním závěti, a 

3. zničením závěti. 

 

ad 1.  

Závěť se zrušuje platnou závětí pozdější, pokud vedle ní nemůže obstát. Pořizovatel má 

na výběr mezi sepsáním závěti nové s výslovným prohlášením, že se předchozí závěť 

zrušuje nebo bez jakékoli zmínky o závěti předchozí. Nová závěť může zrušit závěť 

dřívější v celém rozsahu (např. určí-li zůstavitel jiného dědice) nebo jen částečně 

(k věci, o níž již dříve pořídil, ustanoví jiného dědice). Ve zbývajícím rozsahu 

je platnost závěti původní zachována.164 Závěť nová nemusí dodržet stejnou formu, 

jakou měla ta předchozí; notářský zápis v tomto smyslu nepožívá zvláštní síly. 

Pořadí závětí, zanechal-li jich zůstavitel více, se posuzuje podle vyznačeného data jejich 

podpisu. 

 

ad 2.  

Platná závěť může být zůstavitelem kdykoli po jejím podpisu odvolána, přičemž 

odvolání se může týkat buď celé závěti, nebo jen její části. Odvolání závěti musí 

splňovat formální náležitosti závěti; stejná forma, v níž je sepsána závěť, se ovšem 

nevyžaduje. Odvolání závěti bez toho, že by později byla nahrazena závětí novou, 

má za následek nástup zákonných dědiců. 

 

ad 3.  

Závěť může zůstavitel konečně zrušit neformálním způsobem, kterým je fyzické zničení 

listiny, na níž byla závěť napsána. Obdobné důsledky má i škrtnutí textu závěti. 

                                                 
164 Závěť původní může vedle závěti nové obstát i v celém rozsahu, tj. zůstavitel může učinit dvě i více 

platných závětí, pokud se nepřekrývají v povolání dědice k určité majetkové hodnotě.   
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Tento způsob zrušení závěti nepřichází do úvahy u závěti sepsané ve formě notářského 

zápisu, neboť stejnopis notářského zápisu uschován u notáře, který jej sepsal. 

Pořizovatel má u sebe pouhý opis, jehož zničení nepůsobí právní následky. 

 

Systematika nového občanského zákoníku rozlišuje pouze dva způsoby zrušení závěti, 

a to pořízení nové závěti a odvolání závěti, které dále dělí na odvolání výslovné 

a odvolání mlčky (dřívější zničení listiny). Dochází také ke zpřesnění úpravy 

(účinky odvolání nastávají až zrušením všech stejnopisů závěti; jiné porušení závěti 

a neobnovení zničené či ztracené listiny má za následek zrušení závěti, pouze pokud 

z okolností plyne zrušovací úmysl zůstavitele). Na dřívější závěť se hledí, jako by 

nebyla zrušena, pokud byla uchována a novější závěť byla zrušena. Spíše tak odpovídá 

běžnému lidskému chápání.165 Nově se zákon věnuje i zrušení závěti pořízené ve formě 

veřejné listiny a závěti uložené v úřední úschově. Zrušovací účinky se přikládají vydání 

závěti ve formě veřejné listiny zůstaviteli osobně a na jeho žádost; o tom se mu musí 

dostat poučení. Vydání z úřední úschovy naproti tomu následek odvolání závěti nemá. 

Konečně byla k části pojednávající o zrušení závěti připojena zrušovací doložka, 

prohlašující veškeré projevy zůstavitele, jimiž by se do budoucna vzdával práva závěť 

změnit nebo zrušit, nebo učinit jiné pořízení pro případ smrti. Jednalo by se totiž o 

popření zásady testovací volnosti. 

                                                 
165 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 648. Srov. R 30/1982; FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. 1. vydání. Praha : 
ASPI, 2006. s. 376. 
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4.  Dědění ze závěti v novém občanském zákoníku 

 
4.1  Koncepce dědění ze závěti v občanském zákoníku 

 
Nový občanský zákoník se příliš neodchyluje od základních zásad dosavadní právní 

úpravy. Současnou koncepci dědického práva však zásadně upravuje, doplňuje 

a zpřesňuje v duchu tradiční úpravy dědického práva v našem právním řádu, především 

Obecného zákoníku občanského, kterým se nechává více než inspirovat, zatímco 

respektuje potřeby současného člověka. Podstatná část změn byla provedena v zájmu 

naléhavé potřeby posílení vůle pořizovatele a jeho testovací svobody, kterou vyjadřuje 

v pořízení pro případ smrti. Na ty, jakož i na další zásady, které se v nové právní úpravě 

promítají, a na řadu nově včleněných prvků tato práce poukázala v jednotlivých 

kapitolách, a proto se v kapitole závěrečné omezí na pojednání o několika vybraných 

institutech se vztahem k testamentární dědické posloupnosti, které zde zatím nebyly 

více rozvedeny.  

 

Nový občanský zákoník způsobil nárůst doposud úsporné zákonné úpravy redukované 

v zájmu potřeb tehdejšího společenského režimu v 50. a poté v 60. letech minulého 

století. V novém občanském zákoníku lze pozorovat podrobnější řešení některých 

otázek, kde doposud nezbývalo než se pro jejich výklad obrátit k soudům a odborné 

literatuře. To je v jistých ohledech pro adresáty právních norem přínosem. Nový civilní 

kodex však do jisté míry zachází do přílišné kasuistiky (příkladem může být ust. § 1493 

řešící případy pořízení pro případ smrti v době, kdy je zůstavitel v péči zařízení 

poskytujícího zdravotnické nebo sociální služby), která naopak působí k nepřehlednosti 

materie dědického práva pro její adresáty. V porovnání s dosavadní zákonnou úpravou 

lze obdobně kasuistické formulace považovat za nadbytečné. Nepřispívají totiž k lepší 

orientaci v základním soukromoprávním předpise, když vedou k nabobtnání jeho 

obsahu, který by měl sloužit všem občanům a být pro ně přehledný a čitelný. „Běžný 

uživatel“ občanského zákoníku bude mít dost možná potíže s tím, aby se s úpravou 

práva dědického, natož s celým obsahem nového kodexu seznámil tak, aby mohl řádně 

uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti. Nová úprava dědického práva byla 
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nepochybně vzhledem k nevyhovujícímu stavu dosavadní úpravy potřebná, 

zákonodárce však mohl v některých případech zvolit obecnější a stručnější dikci. 

Obtíže bude pravděpodobně působit i zavedení nové terminologie – ta, ač je v našem 

právním řádu tradiční - ztratila po mnoho let, kdy nebyla každodenně používána, pro 

adresáty právních norem svou zažitost. Nová právní úprava se totiž „zcela radikálně 

rozchází s terminologií dosavadní, kterou nahrazuje i tam, kde došlo v uplynulých 

desítiletích k zakořenění a stabilizaci terminologie, tuto mění, přičemž se v převážné 

většině změn vrací k terminologii Obecného zákoníku občanského.“166 Staronová 

terminologie si tak bude společně s instituty, které provází, znovu nalézat své místo 

a využití v současné moderní společnosti. 

 

 

4.2  Další změny v úpravě závěti a související instituty 

 

4.2.1  Rozšíření forem závěti 

 
Doposud bylo dovoleno platně zřídit závěť výlučně jako písemný právní úkon. 

Nový občanský zákoník v návaznosti na tradiční úpravu Obecného zákoníku 

občanského (ust. § 584 a násl.) umožňuje závěť zřídit i ve formě ústní, avšak pouze 

za výjimečných, v zákoně uvedených okolností. Privilegované závěti podle Obecného 

zákoníku občanského byly odstraněny v r. 1950 s odůvodněním, že se preferuje dědění 

ze zákona, a že nové občanské právo je tvořeno pro potřeby mírového budování 

socializmu.167 Nový občanský zákoník je obnovuje v podobě upravené v ust. § 1542 

až  § 1549 jako projev „vstřícnosti zákonné úpravy potřebám lidského života“ 

a vhodnosti „pamatovat i na situace, kdy se člověk ocitne v mimořádné situaci a kdy je 

potřeba podat mu pomocnou ruku.“168 I přes vstřícnost zákonodárce je nová úprava 

poměrně komplikovaná a otázka jejího praktického využití je sporná. 

 

                                                 
166 HURDÍK, Jan. Výkladový slovník dědického práva dle nového. Publikováno 29.4.2012 na 

www.casopis.vsehrd.cz. 
167 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 635. 
168 Ad Notam č. 2/2009, s. 41 a násl. 
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Závěť s úlevami (privilegovanou závěť) lze podle nového občanského zákoníku zřídit 

ve třech zvláštních případech. V prvé řadě před starostou obce nebo jeho zástupcem 

za přítomnosti dvou svědků na území této obce, pokud je obava, že zůstavitel zemře 

dříve, než závěť pořídí ve formě veřejné listiny (§ 1543). Jak připouští důvodová 

zpráva,169 má tato úprava, vycházející z pojetí obce jako veřejnoprávní korporace 

a základního územního společenství občanů mající v hierarchii orgánů veřejné moci k 

člověku nejblíže, praktický smysl zejména v malých těžce dostupných obcích 

(např. v horských oblastech). Těch je však na území hustě osídlené České republiky 

minimum a pokud nějaké jsou, pak jsou nepřístupné jen dočasně. Připouští se rovněž 

závěť na palubě lodi nebo letadla registrovaných Českou republikou, a to před jejich 

velitelem nebo zástupcem velitele a dvěma svědky (§ 1544). Zákon nezapomíná zmínit, 

že velitel letadla nebo plavidla by se měl především věnovat bezpečnosti cesty, 

než asistování u pořizování závětí.  Poslední vůli vojáka (osoby náležející k ozbrojeným 

silám) může za účasti v ozbrojeném konfliktu nebo vojenské operaci zaznamenat 

za přítomnosti dvou svědků velitel vojenské jednotky, resp. voják v hodnosti důstojníka 

a vyšší (§ 1545). Závěti pořízené podle § 1543 až  § 1545 mají vzhledem k postavení 

osoby, před níž se závěť pořizuje, a vzhledem k mimořádnému charakteru situace, 

přiznanou sílu veřejné listiny. To však pouze tehdy, pokud ji osoba, která záznam 

o závěti pořídila, a svědkové podepsali, listina byla zůstaviteli před svědky přečtena 

a on potvrdil, že jde o jeho poslední vůli. Nedodržení všech předepsaných formálních 

náležitostí (zákon výslovně zmiňuje absenci podpisů svědků) nezpůsobuje neplatnost 

závěti, je-li postaveno najisto, že listina spolehlivě zachycuje poslední vůli; takovou 

listinu už ale nelze považovat za listinu veřejnou. Na rozpor této úpravy upozorňuje 

M. Šešina.170 Je otázkou, proč zákon vůbec formální náležitosti předepisuje, když je 

poté k platnosti závěti nevyžaduje. Budou-li chybět i minimální náležitosti formy, 

bude značně znesnadněno zjištění obsahu vůle zůstavitele, nebo dokonce zjištění 

„spolehlivé“.  

 

Ústní závěť lze učinit i bez součinnosti osoby reprezentující veřejnou moc nebo jinou 

autoritu (§ 1542 - jde o obecný typ privilegované závěti), a to tehdy, je-li zůstavitel pro 

                                                 
169 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 

s. 636. 
170 Ad Notam č. 2/2009, s. 56 a násl. 
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nenadálou událost v patrném a bezprostředním ohrožení života nebo nachází-li se 

v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události a 

nelze-li po zůstaviteli požadovat, aby závěť pořídil v jiné formě. Pořízení závěti musí 

být přítomni tři svědci. V prvním případě lze nalézt případ snadno (např. osoba 

umírající po závažném úrazu), avšak v případě druhém zavádí obecná formulace 

i k situacím, které si asi lze jen těžko představit (v místě paralyzované mimořádnou 

událostí a v nastalém chaosu zůstavitel asi jen stěží nalezne tři osoby, které budou 

ochotny vyslechnout projev jeho vůle).171  

 

Závěť s úlevami, jak plyne ze samotného názvu, si vystačí s mírnějšími formalitami, než 

závěť pořizovaná za obvyklých okolností. Privilegované závěti nevyžadují, aby jejich 

svědci byli plně svéprávní (jsou-li schopni věrohodně popsat skutečnosti významné pro 

platnost závěti) a zletilí (postačuje dosažený věk patnáct let); obvykle ani netrvají na 

jejich současné přítomnosti (výjimkou je závěť podle § 1542). Dokonce není nutno, aby 

závět s úlevami zůstavitel nebo svědek podepsal (nemůže-li psát nebo z jiného 

závažného důvodu), pokud je to v listině uvedeno. Závěť je pak zachycena v listině – 

záznamu, a není-li záznam pořízen, bude právním důvodem dědění soudní protokol 

o výslechu svědků. Specifikem všech typů závětí s úlevami je jejich dočasnost. 

Závěť pozbývá platnosti uplynutím dvou týdnů, resp. tří měsíců ode dne pořízení, 

což sleduje přinutit zůstavitele k tomu, aby pořídil standardní cestou, jakmile 

mimořádná situace pomine (proto lhůta neplyne dokud nemá zůstavitel možnost pořídit 

ve formě veřejné listiny). Je tím do jisté míry eliminováno riziko z privilegovaných 

závětí plynoucí, totiž že s klesajícími nároky na formu klesá i objektivní možnost zjistit 

úplně a bez pochybností pravou vůli zůstavitele. S ohledem na potenciální vznik života 

ohrožující situace, která může nastat kdykoliv (vážný úraz, dopravní nehoda apod.), 

a v níž se může ocitnout i mladý člověk doposud na pořízení pro případ smrti 

nepomýšlející, nebo naopak člověk, který již má vše důkladně promyšleno, ale 

k realizaci doposud nepřistoupil, a rovněž s ohledem tradici občanského práva, kterou 

nový občanský zákoník v mnoha ohledech následuje, není ke škodě ústní pořízení 

dovolit. Využitelnost této formy závěti však bude nepochybně okrajová. 

 
                                                 
171 Některé právní řády raději volí příkladmé výčty takových situací. ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský 

zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. s. 636. 
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4.2.2  Svěřenské nástupnictví 

Zákonodárce obnovil dříve známý institut svěřenského nástupnictví, a společně 

s náhradnictvím obecným jej  zakotvil v základním občanskoprávním předpise. 

Svěřenské nástupnictví (náhradnictví),172 zvané též jako fideikomisární substituce, 

zavazuje dědice, který dědictví přijal, přenechat pozůstalost jiné osobě jako dalšímu 

dědici (svěřenskému nástupci), nastane-li událost v závěti předvídaná. Dřívější právní 

úpravy zůstaviteli dovolovaly zanechat pozůstalost určenému dědici (tzv. institutovi, 

fiduciáři, přednímu dědici) s tím, že v případě určité pozdější události, kterou obvykle 

byla smrt instituta, má zděděný majetek připadnout jiné osobě jako druhému 

ustanovenému dědici (tzv. substitutovi, fideikomisáři, následnému dědici).173 Institut 

i substitut tak byli oba v postavení dědiců, přičemž majetek přešel postupně z jednoho 

na druhého. V tom spočívá zásadní rozdíl mezi obecným substitutem, který je pouhým 

náhradníkem nastupujícím jen tehdy, pokud dědic nedědí, a substitutem 

fideikomisárním, jenž v postavení spoludědice vedle závětního dědice je právním 

nástupcem zůstavitele. Od jiného spoludědice se odlišuje tím, že je  k dědictví povolán 

až v řadě po institutovi, který dědictví nabyl, a který byl povinen jej pro substituta 

zachovat. Z toho vyplývalo omezení instituta, který mohl ze zděděného majetku brát 

plody a užitky, avšak nebyl vzhledem k dočasnosti svého postavení oprávněn s ním bez 

souhlasu substituta nakládat, zejm. jej zcizovat, ale i pořizovat o něm závětí. Využitím 

svěřenského nástupnictví bylo vyloučeno, aby majetek přešel na dědice instituta 

a naopak bylo zaručeno zachování rodinného majetku tak, jak zůstavitel zamýšlel. 

Úprava svěřenského nástupnictví obsažená v Obecném zákoníku občanském byla 

zrušena občanským zákoníkem z r. 1950 s tím, že svěřenské náhradnictví lze připustit 

jen u závětí starších, kdy došlo k úmrtí před 1.1.1951. Poslední reminiscence 

svěřenského náhradnictví odstranil s účinností od 1.4.1964 současný občanský zákoník, 

který v přechodných ustanoveních prohlásil zánik všech omezení z něj vyplývajících. 

 

Nový občanský zákoník v úmyslu rozšířit dispoziční volnost zůstavitele pro případ 

smrti o určení, kdo se ujme jako dědic jeho majetku po závětním dědici, znovuzavádí 

                                                 
172 V zájmu dostatečného odlišení užívá nový občanský zákoník pro vulgární substituci označení 

„náhradnictví“ a pro fideikomisární substituci „nástupnictví“. 
173 BÍLEK, Petr, ŠEŠINA, Martin. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Zákony s poznámkami. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, str. 7. 
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institut svěřenského nástupnictví do českého právního řádu a navazuje přitom zejména 

na Obecný občanský zákoník. Jeho využití zákonodárce očekává i v případech, kdy není 

závětní dědic způsobilý sám pořizovat pro nedostatek věku nebo svéprávnosti. 

Až dosud by připadlo takto nabyté dědictví po smrti dědice státu jako odúmrť, neměl-li 

by dědic zákonné dědice; to bude do budoucna možno s využitím substituta odvrátit.174 

Rozšiřují se tím možnosti zůstavitele upravit složité rodinné poměry. Svěřenské 

nástupnictví se jeví jako ideální právní nástroj pro jednoho z manželů, který má zájem 

na tom, aby nemovitost nebo byt, kde spolu manželé žili, připadl po jeho smrti celý 

pozůstalému manželu, tak, aby byl ochráněn před zásahem dospělého dítěte zůstavitele. 

Nová právní úprava by se dala chápat i tak, že pokud zůstavitel nemá jiný majetek 

a svým jediným dědicem určí manžela, zatímco dítě povolá jako svěřenského nástupce, 

dochází tím – ač je také v postavení dědice k celé pozůstalosti - k jeho omezení jako 

dědice nepominutelného. Omezení spočívá minimálně v oddálení nabytí dědictví, 

ale může být i výraznější, pokud zůstavitel dovolil manželu jako přednímu dědici 

s dědictvím nakládat. Pokud by navíc dítě zemřelo před manželem zůstavitele, 

svěřenské nástupnictví by zaniklo zcela (ust. § 1516). Nepominutelný dědic by měl 

v takové situaci na výběr, pokud by mu to zůstavitel uložil, zda bude po manželu 

zůstavitele požadovat vyplacení povinného dílu s tím, že získá jen částku odpovídající 

čtvrtině podílu, který by mu příslušel jako zákonnému dědici (se zbývající částí může 

manžel zůstavitele libovolně naložit), nebo zda dědictví přijme i s takovým omezením 

(ust. § 1644 odst. 3) s tím, že bude muset vyčkat, než bude povolán k celému dědictví. 

 

Postavení nástupce dědice, který je čekatelem ve vztahu k přednímu dědici povolanému 

podle vůle zůstavitele pouze na omezenou dobu, promítá zákonodárce do nevyvratitelné 

domněnky, jež za povolání svěřenského nástupce považuje zároveň povolání obecného 

náhradníka. Nebude-li přední dědic z nějakého důvodu dědit a bude-li mít určeného 

nástupce, lze mít za to, že právě s ohledem na dočasnost postavení předního dědice 

zůstavitel nechtěl jeho nástupce z dědění vyloučit. Pokud však není z obsahu závěti 

zřejmé, zda zůstavitel zamýšlel povolat svěřenského nástupce nebo jen obecného 

náhradníka, nelze výkladem jeho význam rozšiřovat a označené osobě se přiznává 

pouze postavení náhradníka. Nepožaduje se ovšem, aby zůstavitel použil přesného 

                                                 
174 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku. 
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označení, má-li v úmyslu nástupce povolat; může jej povolat i mlčky. Výkladové 

ustanovení jmenuje slovní spojení a obraty, které se za zřízení nástupnictví považují.175 

Zákonodárce tak znovu šetří vůli zůstavitele a odstraňuje následky vadného pořízení, 

které by bylo jinak neplatné. Za pozornost stojí zejména podmíněné povolání dědice. 

Bude-li dědic povolán s podmínkou suspenzivní, má postavení svěřenského nástupce 

a dědí až tehdy, dojde-li k jejímu splnění. Je-li naopak podmínka koncipována jako 

rezolutivní, má právní postavení předního dědice, dokud její rozvazovací účinky 

nenastanou.176 Způsoby zániku svěřenského nástupnictví jsou upraveny 

v ust. § 1516 a násl. Vedle chybějících nástupců zanikne odpadnutím skutečnosti, 

při níž mělo dědictví přejít, a zaniká i v některých zvláštních případech, kdy bylo 

zřízeno kvůli určitým okolnostem na straně dědice, omezujících jej o dědictví pořizovat 

(např. nabude-li nezletilé dítě pořizovací způsobilost). 

 

Povinností předního dědice je zachovat dědictví ve stavu, v jakém jej nabyl, s výjimkou 

zcizení nebo zatížení dědictví za účelem splnění zůstavitelových dluhů. Této povinnosti 

jej může zbavit zůstavitel pokud při nařízení svěřenského nástupnictví dědici dovolí 

s ním volně nakládat. V opačném případě má jeho vlastnické právo k dědictví pouze 

obsah odpovídající právnímu postavení uživatele a není oprávněn cokoli z něj zcizovat 

bez souhlasu svěřenského nástupce. Oprávnění předního dědice s dědictvím nakládat se 

omezuje pouze na právní úkony mezi živými; pořízení pro případ smrti je u něj 

vyloučeno. Svěřenskému nástupci připadne to, co dědic nevyčerpal, pokud z dědictví 

něčeho zbude. Nástupce má právo požadovat po předním dědici soupis všeho, 

co děděním nabyl, aby měl přehled o tom, co mu má připadnout.177 

 

Od svěřenského nástupnictví třeba odlišit institut tzv. svěřenství (fideikomis), který byl 

v českém právním řádu natrvalo zrušen v r. 1924. Podstatou svěřenství bylo nařízení, 

kterým jeho zakladatel, obvykle příslušník šlechtického rodu, prohlásil své jmění 

pro všechny budoucí generace nebo pro více rodinných potomků za nezcizitelný 

                                                 
175 Povolání „dědice dědici“, povolání dědice s podmínkou nebo na dobu určitou atd. (ust. § 1513). 
176 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku. 
177 Pokud se věc zapisuje do veřejného seznamu (např. do katastru nemovitostí), označí se u ní i existence 

svěřenského nástupnictví, a dispozice s takovou věcí porušující práva nástupce zůstává vůči němu 
ex lege bez právních účinků. Jde-li o věc nezapisovanou do veřejného seznamu, musí se nástupce 
určení relativní neúčinnosti takové dispozice domáhat u soudu. 
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rodinný statek.178 K jeho pořízení potřeboval zvláštní souhlas zákonodárné moci (císaře) 

a bylo nutno vytvořit soupis všech věcí do svěřenství spadajících, který byl následně 

uložen u soudu. Vlastnictví tohoto majetku se pak dělilo na užitkové vlastnictví 

(tj. právo na užitky a přírůstky) a na vrchní vlastnictví, které náleželo všem čekatelům, 

kteří měli podle zakladatelem určené posloupnosti po jeho smrti nastoupit na jeho 

místo. Vzhledem k možnosti zůstavitele povolat jednomu dědici více svěřenských 

nástupců, kteří mohou - pokud zůstavitel neurčí jinak - nastoupit nejen společně vedle 

sebe, ale i po sobě, bude-li si tak zůstavitel přát, bylo třeba do nové právní úpravy vsadit 

pojistku, která by zabránila zvratu svěřenského nástupnictví ve fideikomis. Je tak 

učiněno v ust. § 1514 a § 1515, a to rozlišením nástupců na současníky zůstavitele 

a osoby, které doposud neexistují ani jako nasciturus. Současníci mohou být povoláni za 

sebou v libovolné řadě, zatímco v druhém případě je dosah svěřenského nástupnictví 

omezen pouze na prvního z nástupců, který nebyl současníkem zůstavitele, a který se 

ujme dědictví. Konečně je trvání svěřenského nástupnictví ohraničeno (i pokud 

zůstavitel nařídil časový úsek delší) dobou sta let od jeho smrti.  

 

4.2.3  Zřeknutí se dědictví  

Nově se upravuje tzv. zřeknutí se dědictví (renunciace) v ust. § 1484, které 

presumptivnímu dědici a zůstaviteli ještě za jeho života dovoluje uzavřít smlouvu,179 

jíž se předpokládaný dědic budoucího práva na dědictví (a není-li stanoveno jinak, 

i ve vztahu ke svým potomkům) zcela nebo zčásti zřekne, resp. se zřekne svého práva 

na povinný díl. Jak uvádí důvodová zpráva,180 v praxi bude tato úprava nacházet účel 

v případech, kdy se presumptivnímu dědici dostane od zůstavitele určité plnění, které by 

bylo v dědickém řízení započítáváno na jeho dědický podíl, tedy jako pojistka proti 

tomu, aby obdarovaný dědic později do dědického řízení zasahoval. Jak je patrno, 

zřeknutí se dědického práva vyžaduje souhlasný projev vůle dvou smluvních stran. 

I v tomto ohledu se odlišuje od odmítnutí dědictví, které je jednostranným úkonem 
                                                 
178 BÍLEK, Petr, ŠEŠINA, Martin. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Zákony s poznámkami. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, str. 7. 
179 K jejímu platnému uzavření se vyžaduje forma veřejné listiny, zatímco ke zrušení si strany vystačí 

s prostou písemnou formou. Veřejná listina plní ochranný účel ve smyslu předcházení dědickým 
sporům, zatímco méně formální písemná forma postačuje s ohledem na skutečnost, že strany zrušením 
smlouvy nic neztrácejí. Ústní smlouva se k tomu zákonodárci nejevila jako dostačující, neboť jedna 
ze smluvních stran již nebude v době nápadu dědictví mezi živými a bylo by značně obtížné dopátrat 
se skutečného obsahu ujednání. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku.  

180 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku. 
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dědice nezávislým na jiné osobě. Dědického práva se lze zříci i ve prospěch jiné osoby. 

Nestane-li se pak taková osoba dědicem, nastoupí za ní opět ten, kdo se jej v její 

prospěch zřekl. Zvláštní způsob zániku účinků zřeknutí se dědictví ex lege je spojeno se 

situací, kdy bude uzavřena dědická smlouva, avšak smluvní dědic nebude z určitého 

důvodu dědit. Zákonní dědici zůstavitele, kteří se dědictví zřekli, díky tomu uvolněnou 

pozůstalost nabudou. Toto podpůrné řešení brání nápadu dědictví státu, když tu jsou jiní 

zákonní dědici, kteří ustoupili pouze proto, že počítali s původně zamýšleným 

uspořádáním dědických vztahů, které nakonec odpadlo.  

 

4.2.4  Odkaz 

Nový občanský zákoník se vrací k obvyklému odlišení dědictví a odkazu (legátu), jakož 

i dědice a odkazovníka (legatáře), což je učiněno výslovně v ust. § 1477 odst. 2. 

Odkazovník není závětním dědicem.181 Je to osoba, jíž zůstavitel odkazem zřizuje 

pohledávku proti dědici nebo jinému odkazovníku (pododkaz; § 1599) na vydání určité 

věci popř. jedné nebo několika věcí určitého druhu (včetně peněz) nebo na zřízení 

určitého práva, a to bez povinnosti přispět na úhradu poměrné části zůstavitelových 

dluhů. Jak je z konstrukce odkazu patrno, jedná se o zvláštní případ příkazu, kdy 

zůstavitel nařizuje (zpravidla) dědici, aby z nabytého dědictví určené osobě něco vydal. 

Odkaz lze zřídit závětí, dovětkem i dědickou smlouvou, a to výlučně k tíži osoby, 

která má z dědictví prospěch; není-li tato osoba určena, budou k odkazu poměrně 

povinni všichni dědicové. Vůle adresátů právních norem občas směřuje k darování 

pro případ smrti, tedy k tomu, že některou věc z jejich majetku bezúplatně převedou 

na jinou osobu s účinností ke dni jejich smrti. Zákonodárce prohlásil takové darování za 

odkaz (§ 1594 odst. 2),182 který zamýšlenou funkci dobře naplňuje. Laická veřejnost 

zpravidla pojmy dědění a odkaz nerozlišuje a často je směšuje. Proto bude nutno 

vykládat závěť tak, aby co nejlépe naplňovala zůstavitelovu vůli.183 

 
                                                 
181 Přesto že mají odkaz se závětí patrně řadu rysů společných – zůstavitel pořizuje o svém majetku pro 

případ smrti, způsobilost zřídit odkaz nebo být odkazovníkem má jen osoba způsobilá pořizovat závětí 
resp. způsobilá dědit, k odkazu lze zřídit obecné náhradnictví nebo svěřenské nástupnictví, odkaz lze 
odmítnout atd. Není ani vyloučeno, aby zůstavitel zřídil odkaz i některému z dědiců; k určené části 
pozůstalosti pak bude dědic v postavení odkazovníka. 

182 Takové právní jednání se neposoudí jako odkaz, pokud se dárce výslovně vzdal práva dar odvolat 
(§ 2063 nového OZ). 

183 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012. 
s. 653 - 654. 
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Oproti nabývání dědictví závisející na potvrzení dědictví dědici rozhodnutím soudu, 

odkazovník nenabývá přímo z pozůstalosti nic, ale získává pohledávku, kterou musí 

uplatnit vůči povinné osobě (dědici). Vlastnickým titulem odkazovníka je pořízení 

pro případ smrti. Dědic má pouze povinnost vydat mu to, na co mu právní nárok vznikl, 

aniž by konstituoval jakýkoliv jiný právní titul nabytí vlastnického práva. Nabytí 

odkazu je věnována pozornost v ust. § 1620 a násl. Právo na odkaz se stejně jako právo 

dědické nabývá smrtí zůstavitele, pokud jej zůstavitel nespojil s doložkou času nebo 

podmínkou, zakládající okamžik pozdější. Vedle okamžiku nabytí práva k odkazu stojí 

jeho splatnost, která s ním v některých případech splývá (odkazy jednotlivých věcí, 

odkaz práv k těmto věcem se vztahujících, odkaz menších odměn pro zaměstnance 

a odkazy veřejně prospěšné, dobročinné a podobné mohou být požadovány „ihned“) 

a v některých je ze zákona odložena (jiné odkazy jsou spatné za rok po smrti 

zůstavitele), pokud zůstavitel neurčil jinak. Odklad odkazů poskytuje dědicům časový 

prostor k zajištění všech záležitostí s vyřízením dědictví spojených.184  

 

Zákonodárce vyslyšel naléhavou potřebu zakotvení odkazů v platném občanském 

právu. Nebude nadále například nutno, aby zůstavitel narušoval dědickou sukcesi 

v rámci své rodiny tím, že jinou osobu, jíž chce jednotlivou majetkovou hodnotu 

zůstavit (přítele, právnickou osobu sledující obecně prospěšné cíle apod.), 

povolá rovněž za dědice. Z povahy odkazů plyne, že jejich rozsah by měl být omezen, 

a zejména by neměly nahrazovat univerzální dědickou sukcesi. Nový občanský zákoník 

tak činí v ust. § 1598 – každému z dědiců má zůstat alespoň čtvrtina dědictví odkazy 

nezatížená a dědicům nepominutelným povinný díl. Zároveň podle zásady zachování 

majetku v soukromých rukou a zásady co nejširšího prosazení vůle zůstavitele bylo 

odkazovníkům zřízeno právo na pozůstalost i nad rámec stanovených odkazů 

za předpokladu, že zůstavitel nemá zákonné dědice a závětní nebo smluvní dědicové 

pozůstalost nenabudou (§ 1633 odst. 2). K zabránění následku přechodu dědictví na stát 

si tak zůstavitel díky tomuto pravidlu vystačí i s pořízením odkazu. 

 

                                                 
184 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku. 
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Závěr 

Tato práce se snažila poukázat na některé současné otázky testamentární dědické 

posloupnosti, a to nejen ve vztahu k účinnému občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb., 

ale i k budoucí občanskoprávní úpravě postavené na základech tradičního pojetí 

dědického práva – novému občanskému zákoníku č. 89/2012, přičemž se pokouší 

ve vybraných momentech porovnat, jaké důsledky a změny tento krok přinese ve vztahu 

k adresátům právních norem; především k těm, kteří o pořízení závěti uvažují.  

 

Jak plyne z provedených změn, na něž tato práce upozorňuje, zůstavitel získává moc 

uspořádat své majetkové vztahy pro případ smrti komplexním způsobem, který bude 

přesně odpovídat jeho skutečným představám a potřebám, neboť s využitím závěti, 

odkazů, příkazů, podmínek, časových doložek, náhradníků ale i smluvních prostředků 

jako je dědická smlouva nebo zřeknutí se dědictví a dalších institutů dostává - na rozdíl 

od dosavadní úpravy dědického práva -  k uvážení širokou nabídku právně relevantních 

nástrojů, které může k takovému uspořádání využít, a tím i velké množství variant, 

jak lze majetkové vztahy mezi jeho dědici po své smrti nastavit. Jeho opatření 

provedená mortis causa nebude nadále možno odmítat a přehlížet. Není pochyb o tom, 

že právě takovou změnu náš právní řád velmi potřeboval. 

 

Téma dědění ze závěti lze proto považovat za velmi aktuální, a to nejen z hlediska teorie 

a legislativních změn, ale především také z hlediska praxe, která stále přináší nové 

a dosud nezkoumané pohledy na rozmanité otázky konkrétních dědických záležitostí, 

o čemž svědčí i bohatá judikatura českých soudů, která se v oblasti dědické stále 

intenzivně rozvíjí, a kterou se tato práce nevynechává ze svého zájmu. Dá se očekávat, 

že se obecné soudy budou dědickým věcem nadále hojně věnovat, neboť současně 

s dovršenou soukromoprávní rekodifikací přicházejí nové výzvy a je potřeba navázat 

na dosavadní výklad dědických norem a přizpůsobit se novým podmínkám. Lze uzavřít, 

že do budoucna bude velmi zajímavé sledovat další vývoj v oblasti dědění ze závěti 

potažmo celého dědického práva, především jakým způsobem jej judikatura a doktrína 

uchopí, s jakými otázkami a problémy bude spojena jeho aplikace, a konečně jak se 

s ním vypořádají sami recipienti právních norem, pro něž je určena.  
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Resumé  

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu dědění ze závěti v českém právním 

řádu, a to především ve vztahu k účinnému občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb. 

a k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb., přičemž se pokouší o jejich srovnání 

a zaměřuje se na důsledky, které plynou adresátům právních norem. Tato práce se 

neomezuje pouze na závěť, ale rozebírá i další předpoklady dědické sukcese a některé 

související právní instituty. Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. Každá z nich 

se zabývá různými otázkami dědění a nabývání majetku podle závěti. 

 

Úvodní první kapitola, společná jak dědění ze závěti, tak i zákonné dědické 

posloupnosti, je rozdělena na čtyři částí. První část čtenáře seznamuje s koncepcí 

českého dědického práva včetně jeho účelu, využití a základní terminologie. Druhá část 

popisuje prameny a  základní principy, na nichž české dědické právo spočívá, a část 

třetí ze zabývá předpoklady dědické sukcese, na nichž nabývání dědictví závisí, 

a to s ohledem na okolnosti, za nichž je nástup dědice vyloučen. 

 

Kapitolu druhou tvoří čtyři části, v nichž je postupně pojednáno o zákonné dědické 

posloupnosti, dědění ze závěti, dědické smlouvě a dalších formách pořízení pro případ 

smrti. Kapitola popisuje okolnosti, za nichž se jednotlivé tituly uplatní.    

 

Třetí kapitola, rozdělená do jedenácti částí, se zaměřuje na jádro této práce – na závěť. 

První a druhá část definují pojem závěti a její účel, zatímco další část uvozuje její 

náležitosti. Části čtvrtá a pátá se zaměřují na zůstavitele a jeho způsobilost závěť pořídit 

(obzvláště na jeho vůli) a část šestá nabízí přehled přípustných forem závěti. V části 

sedmé a osmé jsou rozebrány obligatorní obsahové náležitosti závěti jako je povolání 

dědiců, případně určení jejich podílů a dále volitelné náležitosti, které zákon připouští. 

Otázce ochrany nepominutelných dědiců se věnuje část devátá, část desátá připomíná 

možnosti úschovy pořízené závěti a konečně poslední část uvádí způsoby jejího zrušení. 

 

Závěrečná kapitola čtvrtá se zaměřuje na nový občanský zákoník a popisuje očekávané 

změny v oblasti dědění ze závěti, a to především ve vztahu k posílení vůle zůstavitele. 
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Testate succession - Summary 

 

The purpose of my diploma thesis is to analyse testamentary succession in Czech legal 

order according to the effective Civil Code (40/1964 Sb.) and the newly enacted New 

Civil Code (89/2012 Sb.), while performing their comparison and focuses on 

the implications for the recipients. The thesis is not limited to the succession title as a 

will but analyses other inheritance assumptions and some related legal institutes as well. 

The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different aspects 

of heirdom and acquisition of property by inheritance.  

 

Chapter One is introductory, common to both testamentary and intestate succession and 

it is subdivided into four parts. Part One takes acquaintance of the concept of Czech 

inheritance law, including its purpose, use of heirdom and basic terminology used 

in the thesis. Part two describes the sources and basic principles which the Czech 

inheritance law system consists in and Part Three deals with inheritance assumptions 

relevant to acquisition of heritance, especially heir capacity to inherit.  

 

Chapter Two consists of four parts, in a row dealing with intestate succession, 

testamentary succession, heritage contract and other testamentary dispositions 

and points circumstances of their application. 

 

Chapter Three focuses on the point of the thesis – will. The chapter is subdivided into 

eleven parts. Parts One and Two define a concept of will and its purpose while next part 

introduces essential elements of testament. Parts Four and Five concentrate to decedent 

capacity to make a will (especially freewill) and Part Six provides an outline of 

permissible forms of will. Parts Seven and Eight illustrate the content essential elements 

such as heir or heir’s share determination and allowed optional elements of a will. Part 

Nine explains the protection of a forced heir, Part Ten provides options of testament 

deposition and finally last part appoints the variants of revocation of the last will. 

 

Final chapter Four concentrates on the New Civil Code and describes expected changes 

in a field of testate succession in relation to strengthening of testator’s will provided. 
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