
Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Lenka Kernová

Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu vybraného úseku

Dědictví v mezinárodním právu soukromém podle českého a rakouského práva

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., Dsc.

Katedra obchodního práva

červenec 2011



Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny použité prameny 

a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 13. 07. 2011



Poděkování

Děkuji paní profesorce Pauknerové za poskytnuté cenné rady a paní profesorce Egglmeier – Schmolke 

za pomoc při seznamování se s rakouskou úpravou.



Obsah
Úvod...........................................................................................................................................................1
 1 Historický exkurs...................................................................................................................................4

 1.1 Nejstarší počátky vzniku mezinárodního práva soukromého....................................................4
 1.2 Statutární teorie..........................................................................................................................5
 1.3 Vývoj v zemích českých a rakouských v 19. století..................................................................8
 1.4 Reformní snahy a vznik rakouského zákona o mezinárodním právu soukromém..................10
 1.5 Vznik českého zákona o mezinárodním právu soukromém....................................................12

 2 Pojem mezinárodní právo soukromé ...................................................................................................15
 3 Struktura ZMPS a IPRG......................................................................................................................19
 4 Pojem mezinárodní soukromé právo dědické......................................................................................22
 5 Úvod do vnitrostátního dědického práva.............................................................................................24
 6 Dědický statut......................................................................................................................................29

 6.1 Určení dědického statutu (lex successionis)............................................................................29
 6.2 Rozsah dědického statutu........................................................................................................30

 7 Dědění ze závěti a dalších pořízení na případ smrti.............................................................................36
 8 Odúmrť.................................................................................................................................................40
 9 Otázky spojené s aplikací cizího práva................................................................................................42

 9.1 Zpětný a další odkaz................................................................................................................42
 9.2 Výhrada veřejného pořádku.....................................................................................................44

 10 Soudní příslušnost v mezinárodním dědickém právu........................................................................48
 11 Pojednání o návrhu zákona o MPS z dědickoprávního pohledu........................................................53
 12 Nové Evropské nařízení ....................................................................................................................58

 12.1 Působnost nařízení.................................................................................................................59
 12.2 Mezinárodní příslušnost.........................................................................................................61
 12.3 Rozhodné právo.....................................................................................................................63
 12.4 Uznávání a výkon..................................................................................................................65
 12.5 Evropské dědické osvědčení..................................................................................................65

Závěr........................................................................................................................................................67
Seznam zkratek........................................................................................................................................70
Seznam literatury.....................................................................................................................................71
Resumé.....................................................................................................................................................74



Úvod
Předložená  diplomová  práce  představuje  pokus  srovnat  české  a  rakouské  mezinárodní 

právo soukromé dědické. Podnětem pro výběr srovnávacího tématu mi byl můj pobyt v 

rakouském  Salzburgu  v  rámci  studijního  programu  Erasmus.  Konkrétně  pro  oblast 

dědického mezinárodního práva jsem se rozhodla z toho důvodu, že dosud nebyla jako 

celek dotčena unifikací, což by se ale v dohledné době mělo změnit. Kromě intenzivních 

legislativních  prací  probíhajících  na  půdě  Evropské  Unie,  je  navíc  v  České  republice 

připravován  i  nový  zákon  o  mezinárodním  právu  soukromém.  Naskýtá  se  mi  tak 

neobyčejná  příležitost  nahlédnout do vícero úprav mezinárodního dědického práva.

S ohledem na společnou českou a rakouskou minulost je rovněž zajímavé sledovat, jak se 

oba státy vypořádaly s právní úpravou této oblasti samostatně, po vlastní ose. Startovní čáru 

u obou tvořilo totiž právo rakousko – uherské. 

Seznámení se s cizí kolizní úpravou bude mít praktický význam zejména pro zůstavitele, 

jejichž  majetek  je  roztroušen  v  různých  koutech  světa,  mají-li  zájem  na  uspořádání 

majetkových poměrů ještě za svého života. Je však nicméně pravdou, že díky současné 

rozmanitosti úprav jednotlivých států, se snadné naplánování dědění mnohdy může jevit 

jako nadlidský úkol.

Diplomová práce je rozdělena do 12 kapitol a několika podkapitol. 

Předmětem první kapitoly je historický exkurs do mezinárodního práva soukromého, který 

z důvodu již zmíněné historické sepjatosti nešlo do práce této tématiky pojmout jinak, než 

důkladně.  Ve výkladu ke každé historické etapě se snažím zohlednit  i  oblast  dědického 

mezinárodního práva.

Druhá kapitola je obecně zaměřena na výklad pojmu mezinárodní právo soukromé, a to v 

českém a rakouském pojetí.  Tato  na  první  pohled  jednoduchá otázka  je  ve  skutečnosti 

předmětem rozsáhlých diskuzí v odborných kruzích.

V rámci  třetí  kapitoly  jsem si  dovolila  nahlédnout  do  českého  a  rakouského zákona o 

mezinárodním právu soukromém a stručně porovnat jejich vnitřní strukturu.

Ve  čtvrté  a  následujících  kapitolách  spatřuji  těžiště  své  diplomové  práce.  Za  účelem 
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uvedení do problematiky je čtvrtá kapitola věnována výkladu pojmu „mezinárodní právo 

soukromé dědické“. 

Dále pro demonstraci potřebnosti jasných kolizních norem se ukázalo býti vhodným zařadit 

do  následující  páté  kapitoly  stručný  úvod  do  hmotného  dědického  práva  obou 

srovnávaných zemí. Na povrch zde vyplavala řada zásadních odlišností, které by mohly ve 

vzájemných vztazích s cizím prvkem vést k nepříjemným překvapením.

Kapitola šestá je věnována dědickému statutu. Některé státy ve svých úpravách kladou při 

jeho určování důraz na povahu a polohu majetku, jiné za směrodatné kritérium považují 

osobu  zůstavitele.  V  závislosti  na  tom  pak  hovoříme  buďto  o  dědickém  statutu 

rozštěpeném,  či  jednotném.  Jedná  se  o  jednu  ze  základních  otázek,  kterou  si  orgán 

projednávající  dědictví  musí  ujasnit.  Ukázalo  se,  že  v  obou  úpravách  je  kritériem pro 

stanovení  rozhodného  dědického  práva  osoba  zůstavitele,  a  to  konkrétně  jeho  státní 

příslušnost. Zde však podobnosti, co se této oblasti týká, končí. Do rámce kapitoly je totiž 

zahrnuto  i  pojednání  o  rozsahu  tohoto  určeného  dědického  statutu,  což  se  po  bližším 

prozkoumání  ukázalo  býti  relativně  komplikovanou  problematikou  s  výraznými 

odchylkami ve srovnávaných úpravách. Podstatou je vymezení hranice dědického statutu 

vůči statutům jiným, zejména vůči věcnému či osobnímu, což může činit potíže u otázek, 

které sice s děděním souvisí, nicméně mají význam i pro jiné oblasti mezinárodního práva 

soukromého.

V sedmé kapitole je řešena kolizní úprava některých dílčích otázek týkajících se pořízení 

pro případ smrti, které jsou z aplikace dědického statutu vyloučeny. Konkrétně se jedná o 

otázky formy a platnosti posledního pořízení, a pořizovací způsobilosti.

Předmětem následující osmé kapitoly je krátké srovnání, jak se úpravy česká a rakouská 

vypořádaly s řešením situace, kdy neexistují žádní dědicové a je třeba rozhodnout, kterému 

státu připadne pozůstalost.  Tomu, jehož právo je dědickým statutem, či  tomu, na jehož 

území se pozůstalost nachází?

Do své diplomové práce jsem se rozhodla poněkud nesystémově zařadit i srovnání úpravy 

zpětného a dalšího odkazu a institutu výhrady veřejného pořádku v českém a rakouském 

pojetí. Ačkoli se jedná o otázky spojené s aplikací cizího práva jako takového, s kolizním 
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dědickým  právem  přímo  nesouvisejícími,  je  jejich  zdejší  zařazení  odůvodněno  jejich 

hojným  využíváním  právě  v  dědických  řízeních  s  cizím  prvkem.  To  jest  důsledkem 

rozmanitosti hraničních určovatelů v úpravách jednotlivých států.  Dědické kolizní právo 

lze v tomto ohledu označit za „studnici“ nauky o zpětném či dalším odkazu. 

Dále samozřejmě není možné opomenout procesní část mezinárodního dědického práva. 

Předmětem desáté kapitoly je srovnání pravidel určování mezinárodní příslušnosti. 

Rozhodně  nelze  zavírat  oči  ani  před  připravovaným  zákonem  o  mezinárodním  právu 

soukromém,  ani  před  připravovaným  evropským  nařízením  o  příslušnosti,  rozhodném 

právu,  uznávání  a  výkonu  rozhodnutí  a  úředních  listin  ve  věcech  dědictví  a  vytvoření 

evropského  dědického  osvědčení,  které  jsou  tedy  zařazeny  do  posledních  dvou  kapitol 

práce.  Je  však  nutné  zdůraznit,  že  oba  návrhy  budou  ještě  předmětem projednávání  v 

příslušných zákonodárných orgánech. Závěry z těchto částí tak bude třeba nadále ověřovat.
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 1 Historický exkurs
Z hlediska historického vývoje, je obor mezinárodního práva soukromého ve srovnání s 

právní  vědou jako takovou,  a  především s  oblastí  soukromého práva,  oborem relativně 

mladým. Následující výklad jest snahou přiblížit jednotlivé vývojové stupně dané právní 

oblasti s ohledem na kolizní právo dědické. 

 1.1 Nejstarší počátky vzniku mezinárodního práva soukromého

Postoj k cizincům zastávaný ve starověku zamezoval jakémukoli vývoji kolizních norem. 

Cizinci, tzn. osoby, které nebyly příslušníky kmenů či určitých společností obecně, nebyli 

nadáni žádnými právy, těšili se pouze ochraně z principu obecné pohostinnosti. Takto byl 

postoj k cizincům chápán i ve starověkém Řecku, ačkoli zde již mezi jednotlivými polis 

ojediněle dochází k dohodám o soudní příslušnosti (lex fori). Podobná situace panovala v 

Egyptě, kde obyvatelstvo řeckých obcí podléhá vlastnímu řeckému právu i soudům, a stejně 

tak  staré  egyptské  obyvatelstvo se řídí  vlastním egyptským právem a  podléhá vlastním 

soudům. Jazyk, ve kterém byly sepsány smlouvy či listiny, pak byl určujícím faktorem pro 

aplikaci buďto řeckého či egyptského práva pro řešení případných sporů1.

I  římské  právo  nejprve  vyčlenilo  cizince  z  římské právní  společnosti,  neboť  ius  civile 

náleželo pouze římským občanům. Nicméně později,  s přibývajícím obchodním stykem, 

byl v činnosti tzv. praetora peregrinského2 vytvořen soubor norem, tzv. ius gentium, které 

byly  aplikovány  na  vztahy  mezi  cizinci  (tzv.  peregriny)  navzájem a  mezi  peregriny  a 

římskými občany. Ani Římané si však nekladli kolizní otázku ohledně určení rozhodného 

práva,  neboť  ius  gentium  představovalo  ryze  hmotněprávní  úpravu  soukromoprávních 

poměrů s cizím prvkem. Ovšem právo peregrinů (ius gentium) se v podstatě týkalo jen 

závazkových vztahů, a v oblastech, které neupravovalo (např. právě dědické právo) se dle 

zmínek v pracích tehdejších právníků postupovalo podle práva vlasti osoby3. Nicméně se 

nedá  hovořit  o  jakémkoli  kroku vpřed  v oblasti  vývoje kolizních  norem, neboť římské 

1 Schwind, F.: Handbuch des Österreichischen Internationalen Privatrechts. Wien [u.a.]: Springer, 1975. s. 
1,2.

2 Tzv. cizinecký praetor – řešil spory mezi římskými občany a cizinci, či mezi cizinci navzájem.
3 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 86.
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právo  bylo  stále  nadřazené  dalším  právním řádům respektovaným na  základě  principu 

personality, a tato nadřazenost je v rozporu s hlavní podmínkou vzniku kolizního práva, 

kterou je rovnocennost právních řádů4.

Po  pádu  Římské  říše  pronikla  na  toto  území  řada  germánských  kmenů.  Vzhledem  ke 

společenským,  hospodářským  i  duchovním  odlišnostem  vůči  původnímu  římskému 

obyvatelstvu se jakékoli snahy o sjednocení práva jevily jako nereálné5. Paralelně tak vedle 

sebe existovala řada kmenových práv spolu s římským právem, kterým se řídili Římané. Při 

stycích  mezi  příslušníky  jednotlivých  kmenů  podléhal  každý  právu  kmene,  ze  kterého 

pocházel  (princip  personality,  lex  origins).  Vyskytl  se  tedy  problém,  jaké  právo  bude 

rozhodným pro řešení sporů mezi příslušníky jednotlivých kmenů. Kolizní otázky nebyly 

vyřešeny jednoznačně, uvádí se několik pravidel, např. že ve sporech se postupovalo podle 

práva obžalovaného, manželství se uzavíralo podle práva muže nebo že dědění se řídilo 

podle práva zůstavitele6. 

V  průběhu  doby  se  kmeny  začaly  usazovat,  jejich  příslušníci  se  smísili  v  jednotné 

obyvatelstvo  a  „kmenové  vědomí“  postupně  vymizelo  (jedná  se  o  pozvolný  proces  v 

rozmezí  od 11.  -  14.  st.).  V důsledku toho jsou kmenová práva nahrazována právem s 

územní platností, tzn. právem převládajícího kmene na daném území. V praxi to znamenalo 

odklon od principu personality k principu teritoriality, tzn. že aplikace rozhodného práva se 

již neřídila původem osoby. 

Současně se postupně vyvíjejí města jako samostatné útvary se svými městskými právy, tzv. 

statuty.  Tyto platily  pro obyvatele  toho určitého města.  A vedle  těchto právních  norem 

proniká na základě recepce i římské právo, jakožto subsidiární obecné právo7. 

 1.2 Statutární teorie

Kolébkou mezinárodního práva soukromého se stala města severní Itálie (např. Modena, 

4 Schwind, F.: Handbuch des Österreichischen Internationalen Privatrechts. Wien [u.a.]: Springer, 1975. s. 
2.

5 Schwind, F.: Handbuch des Österreichischen Internationalen Privatrechts. Wien [u.a.]: Springer, 1975. s. 
3.

6 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 86.
7 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 86.
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Bologna), která byla středisky tehdejšího mezinárodního obchodu. Intenzivní styky mezi 

příslušníky jednotlivých měst, a spory z nich vzniklé, nutily právní praxi klást si otázky 

příslušnosti a použitelného práva, neboť statuty měst se od sebe lišily8. Dosavadní aplikace 

práva na základě principu teritoriality a z toho vyplývají aplikace práva soudu (lex fori), 

jakkoli  jednoduchá  a  prostá  se  na  počátku  jevila,  byla  pro  vzkvétající  obchod  spíše 

překážkou. Právní škola glosátorů9 zprvu rovněž vycházela z lex fori, nicméně již koncem 

12. století jeden z glosátorů, Aldricus, vyjádřil názor, že „v případě sporu mezi osobami z  

různých zemí s různými právy má soudce použít práva (consuetudo), které se jeví silnější a  

užitečnější; neboť musí soudit podle toho, co se mu ukázalo jako lepší“10. 

Vybudování  prvních  pravidel  mezinárodního  práva  soukromého  se  však  připisuje  až 

nástupcům glosátorů, komentátorům (škole postglosátorské), kteří se touto problematikou 

zabývali ve 14. století. Jedním z  komentátorů té doby byl Baldus de Ubaldis11, který je 

významný tím,  že rozlišoval  statuty do tří  skupin.  Toto jeho třídění  statutů má zásadní 

význam pro utváření mezinárodního práva soukromého, neboť pozdější nauka je shrnula do 

několika hesel, které se nazývají teorií statutární.

Jejich  charakteristickým  přístupem  k  řešení  kolizních  otázek  je,  že  za  výchozí  základ 

přijímají právní předpis, statut, a snaží se jednotlivé normy utřídit do určitých kategorií. Pro 

každou kategorii   stanoví oblast jejího uplatnění a to tak že,  právní předpisy upravující 

osobní poměry (tj. zejména způsobilost k právním úkonům, dědické poměry) se vztahují na 

všechny  příslušníky  státu12 (statuta  personale);  právní  předpisy  upravující  práva  k 

nemovitostem  se vztahují na všechny nemovitosti na daném území (statuta reale), kdežto 

movitosti  jsou  chápány jako příslušenství  osoby a  podléhají  tedy osobnímu statutu13;  a 

8 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 87.
9 Působili v období 1050 – 1250, jejich název odvozen od pracovní techniky, kdy se pomocí glos, tzn. 

okrajových poznámek v textu, snažili z Justiniánových kodifikací vytvořit pravidla pro současnou 
společnost.

10 Kučera, Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 87.
11 Dalšími významnými komentátory byl Bartolus de Saxoferrato a Bartholomeus Saliceto.
12 Příslušníkem státu je ten, kdo v něm žije (ač se např. právě v ten určitý okamžik nachází v cizině). Pojem 

státní příslušnost ještě není znám. 
13 Tuto konstrukci téměř doslovně převzalo ABGB, § 300 zní: „Věci nemovité náležejí pod zákony toho 

okrsku, v kterém leží; jiné věci poddány jsou týmž zákonům, kterým podroben jest osobou svou jich 
vlastník.“
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právní  předpisy upravující  právní  úkony se pak aplikují  na úkony provedené na území 

jejich platnosti (statuta mixta)14.

Správné roztřídění do těchto kategorií vyžadovalo posouzení obsahu zkoumaných právních 

norem.  Odpovídaje  tehdejším výkladovým metodám,  se  více  než  k  věcným hlediskům 

(aspektům),  přihlíželo ke  slovnímu výkladu norem. V souladu s nastoleným postupem 

Bartolus  řešil  tzv.  „famosa  questio  angliae“.  Jednalo  se  zde  o  otázku,  zda  anglosaské 

dědické právo prvorozeného bude v Anglii aplikováno i na nemovitosti cizího zůstavitele. 

Bartolus otázku rozřešil podle způsobu vyjádření normy,  tedy zní-li statut „primogenitus 

succedat“ (starší dědí), pak je primogenitus podmětem věty, tedy i jádrem statutu. Jedná se 

tak o statutum personale, z čehož vyplývá, že dané právo nebude aplikováno na dědictví 

cizince  v  Anglii.  Oproti  tomu  v  případě,  zní-li  norma  „bona  decedentium  veniant  in 

primogenitum“ (pozůstalost připadne nejstaršímu), bude jádrem statutu „bona“, rozhodným 

právem tedy bude lex rei sitae jak pro příslušníky Anglie, tak pro cizince (statutum reale)15. 

Nicméně statutární teorie zdaleka nebyla bezchybná. Na jejím základě mohlo docházet ke 

kolizím  jednotlivých  pravidel  s  nejasným  výsledkem.  Problematickými  se  mohly  jevit 

právě případy dědění, neboť dědická posloupnost podléhala právu státu, kterému podléhala 

osoba (statutum personale), nemovitosti však podléhaly právu státu, ve kterém se nacházely 

(statutum realia). Nabízí se tak otázka, jaké právo by bylo aplikováno, byla-li by součástí 

dědictví nemovitost v zahraničí? Byl-li by kladen důraz na zachování principu univerzální 

sukcese16 musel by být režim statuta realia vydán na pospas, a naopak.

Navzdory ostré kritice a nemálo vadám se však toto třídění statutů udrželo až do doby 

Fridricha Carla von Savignyho a Carla Georga von Wächtera17 a ve svém jádru ovlivnilo 

právní kodifikace až 19. století, které nesou zřetelné stopy svého původu z této teorie.

14 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 88.
15 Schwind, F.: Handbuch des Österreichischen Internationalen Privatrechts. Wien [u.a.]: Springer, 1975. s. 

7.
16 Univerzální sukcese je případ, kdy na nabyvatele přecházejí jedinou právní skutečností všechna práva a 

povinnosti právního předchůdce.
17 Statutární teorie jimi byla překonána, neboť za výchozí bod již nepovažují právní normu, nýbrž hledají 

„sídlo“ právního vztahu. 
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 1.3 Vývoj v zemích českých a rakouských v 19. století

Na  území  Rakousko-Uherského  mocnářství  byl  z  hlediska  historického  vývoje 

mezinárodního práva soukromého relevantním zákonným předpisem Všeobecný občanský 

zákoník („ABGB“),  který patřil  právě mezi  kodifikace nesoucí  zřetelné stopy statutární 

teorie. Byl výsledkem téměř 50 let trvajících snah o kodifikaci a unifikaci práva v zemích 

českých  a  rakouských,  sahajících  do  roku  1753,  kdy  byla  Marií  Terezií  zřízena  první 

kompilační  komise.  Na kodifikačních  pracích  se  v  průběhu desetiletí  podílela  řada  jak 

českých, tak rakouských právních specialistů, jejichž činnost byla vyhlášením Všeobecného 

občanského zákoníku roku 1811 zdárně dovedena do konce. Skutečnost, že tento zákoník 

je, samozřejmě v novelizované podobě, platný na rakouském území dodnes, je nepochybně 

důkazem jeho mimořádné kvality. 

Ve své původní podobě ABGB obsahoval jen rudimentární, kusou a málo jasnou úpravu 

kolizních vztahů. Hraniční normy představovaly pouze následující ustanovení: § 4, který se 

týkal tuzemců a stanovoval rozhodné právo pro posouzení jejich způsobilosti k právům a 

právním úkonům, §§ 34 – 37 upravující práva cizinců, a § 300 dle kterého byly nemovitosti 

„podřízeny zákonům okrsku ve kterém leží“ (lex rei sitae), zatímco „všeliké jiné věci (tedy 

movitosti) podléhají stejným zákonům jako osoba jejich vlastníka“18. 

Za  tohoto  stavu věcí  se  nelze  diviti  značnému významu připisovanému judikatuře.  Při 

vyplňování  četných  zákonných  mezer  se  opírala  o  §  7  ABGB,  který  nabízel  možnost 

pochybné případy  posuzovat dle pravidel přirozeného práva19.  Problematickým se jevil 

právě  výše  zmíněný  §  300,  který  pro  movitosti  stanovil  zásadu  „mobilia  sequuntur 

personam domini“, tedy že na movité věci se nahlíží jako na „příslušenství“ osoby a řídí se 

stejným právem jako jejich vlastník. Tato zásada však vedla k nejasnostem v případech, kdy 

18 Rouček, F., Sedláček, J: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: Linhart, 1935, s. 52.
Císařský patent 946/1811 Sb.z.s, obecný občanský zákoník rakouský, ze dne 1. 6. 1911, ve znění k 1. 1. 
1904 (ABGB), § 300 – dostupný z databáze Codexis.

19 § 7 ABGB: „Nemůže-li se případ právní ani podle slov, ani z přirozeného smyslu zákona rozsouditi, 
hleděno buď k případům podobným, v zákonech určitě rozsouzeným, a k příčinám zákonů jiných, k 
tomuto případu poněkud se vztahujících. Pak-li by takový případ právní i potom ještě byl pochybný, 
rozsouzen budiž podle pravidel přirozeného práva, zřetel majíc k okolnostem bedlivě sebraným a zdravě 
uváženým.
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např. nebyl vlastník znám, či bylo-li vlastnictví sporné. Judikatura i doktrína tak vykládaly 

toto ustanovení tak, že jej lze použít  jen, jde-li o právní osudy majetkových podstat (v 

právu dědickém mimo jiné), jinak však i pro movitosti platí lex rei sitae20.

Co se týká konkrétně kolizního dědického práva, neobsahoval zákoník žádnou ucelenou 

úpravu. Na dědické poměry tak byl aplikován již zmíněný problematický § 300 a mimoto 

od roku 1854 ustanovení §§ 21 – 25 Patentu o řízení nesporném (dále jen „Patent“). Tento 

patřil  do  četné  skupiny  právních  předpisů,  které  byly  vydávány   za  účelem  hlubšího 

doplnění  občanského práva po roce 1848. Navzdory své praktičnosti  však nebyl  přínos 

Patentu k řešení otázky rozhodného práva dědických poměrů příliš valný,  neboť v jeho 

ustanovení byly nevhodně smíseny pravidla o příslušnosti soudů s hraničnými normami21. 

Podle osobité úpravy Patentu byla aplikace tuzemského dědického práva závislá na čistě 

procesních hlediscích. Určujícím faktorem tak nebylo ani místo posledního bydliště, ani 

poloha pozůstalosti, nýbrž jedině skutečnost, zda je k projednání daného dědictví příslušný 

tuzemský soud. Příslušnost tuzemského soudu pak byla podmínkou aplikace tuzemského 

práva a v případech, kdy příslušnost tuzemských orgánů vyvozena nebyla, bylo projednání 

případu a určení rozhodného práva ponecháno úřadům cizího státu22. Toto řešení bylo pro 

tuzemské úřady praktické, neboť  nedocházelo k aplikaci cizího práva. Určení příslušnosti 

tuzemského soudu pak záviselo dílem na státním občanství či místě bydliště zůstavitele, 

dědiců či věřitelů zůstavitele, dílem na umístění pozůstalosti a skutečnosti, zda se jedná o 

movitou  či  nemovitou  pozůstalost.  Na  závěr  lze  aplikaci  tuzemského  práva  velmi 

zjednodušeně  shrnout  do  následujícího  pravidla:  tuzemské  právo  bylo  aplikováno  na 

movitou pozůstalost tuzemského občana ať se nacházela kdekoli, na nemovitou pozůstalost 

jen ležela-li v tuzemsku a dále na nemovitou pozůstalost po cizinci v tuzemsku23. 

Tehdejší právní nauka si však usilovně kladla otázku, jak ze stávající konstrukce vyvodit 

20 Rouček, F., Sedláček, J: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha: Linhart, 1935, s. 330.

21 Krčmář, J.: Právo občanské I. Výklady úvodní a část všeobecná. 4. dopl. vydání. Praha: nákladem 
Knihovny Sborníku věd právních a státních, 1946, s. 26, 131.

22 Schwind, F.: Internationales Privatrech, Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis. Wien: Manz, 1990, s. 
51.

23 Krčmář, J.: Právo občanské I. Výklady úvodní a část všeobecná. 4. dopl. Vydání. Praha: nákladem 
Knihovny Sborníku věd právních a státních, 1946, s. 131.
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dědický statut.  Jeho existence  totiž,  díky  nešikovné úpravě  soudní  příslušnosti  a  na  ní 

závislé  aplikaci  tuzemského práva,  nebyla  vůbec  jasná.  Nicméně i  přes  to  byla  právní 

naukou  nabídnuta  některá  řešení.  Jedním z  nich  byla  myšlenka,  že  ustanovení  Patentu 

skrývají tzv. „ukrytý zpětný odkaz“, což způsobuje, že stejně jako když příslušný tuzemský 

soud  aplikuje  tuzemské  právo,  bude  i  zahraniční  soud  aplikovat  své  vlastní  právo, 

dědickým statutem by tedy bylo lex rei sitae. Další teorie viděla dědický statut v poslední 

státní  příslušnosti  zůstavitele,  nicméně  aplikace  tuzemského  práva  na  v  tuzemsku 

projednávané případy s tímto nebyla v souladu. Sám Fritz Schwind pak hledal  základy 

dědického statutu v § 300 ABGB v kombinaci s dalšími ustanoveními ABGB a dogmaticky 

tak odůvodnil pojetí dědického statutu jakožto osobního statutu zůstavitele v době smrti24.

 1.4 Reformní snahy a vznik rakouského zákona o mezinárodním právu 
soukromém

Obraz tehdejšího mezinárodního práva soukromého byl značně neuspokojivý a navíc ani v 

průběhu 19. století se rakouská právní nauka nemohla pyšnit uspokojivými výsledky na 

tomto  poli.  Dle  Schwinda  nedostatky  tehdejší  úpravy  spočívaly  zejména  v  přílišné 

mezerovitosti  úpravy  a  v  představě,  že  úlohou  mezinárodního  práva  soukromého  je 

teritoriální ohraničení platnosti norem, a ne určení rozhodného práva pro vztahy s cizím 

prvkem25.  Konkrétně ani dědické kolizní  právo nebylo uceleně normativně upraveno.  V 

jádru  primitivní  úprava  v  Patentu  nezpůsobovala  závažnější  potíže,  přeci  jen  byla 

zkoumána jen příslušnost tuzemských orgánů. Nedostatkem však bylo štěpení dědického 

statutu v případech,  kdy se část  pozůstalosti  nacházela  v tuzemsku a část  v  cizině.  To 

znamenalo nepřehlednost pozůstalostního řízení a ztížení pro pozůstalostní věřitele26. 

Jak z důvodů nastíněných výše,  tak i  vlivem německé kodifikace mezinárodního práva 

soukromého v roce 1894, započaly na přelomu století práce na novém uspořádání rakouské 

24 Schwind, F.: Handbuch des Österreichischen Internationalen Privatrechts. Wien [u.a.]: Springer, 1975, s. 
253 – 260.

25 Schwind, F.: Entwurf eines Bundesgesetzes über das internationale Privat- und Processrecht. Zeitschrift 
für Rechtsvergleichung (ZfRV). Wien: Manz, 1971, s.174-179.

26 Schwind, F.: Entwurf eines Bundesgesetzes über das internationale Privat- und Processrecht. Zeitschrift 
für Rechtsvergleichung (ZfRV). Wien: Manz, 1971, s. 234 – 235.

10



kolizní úpravy. Byly v roce 1912 završeny Vídeňskou osnovou (nazývanou též Walkerovou 

podle tvůrce), avšak vypuknutí první světové války zamezilo jejímu uzákonění. Po druhé 

světové válce už byla její úprava díky téměř padesátiletému vývoji překonána,  uvedení v 

platnost tak nepřicházelo v úvahu. V roce 1941 tak, z důvodu vlastní nedostatečné úpravy, 

došlo k částečné recepci německého kolizního rodinného práva a tím i k převzetí několika 

obecných kolizních ustanovení. Toto řešení však spíše vedlo k prohloubení mezerovitosti 

úpravy.    

Kodifikaci této stále důležitější právní oblasti tak, i kvůli ústavně zakotvenému principu 

právního státu, nebylo možné dále oddalovat. V roce 1956, tedy téměř 20 let před přijetím 

uceleného zákona, tak  započaly  nové  přípravné  kodifikační  práce.  V  roce  1961  pak 

ministerstvo  spravedlnosti  pověřilo  vypracováním zákona Fritze  von Schwinda,  který v 

roce 1971 zveřejnil  svůj návrh zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. 

Procesní  část  však  vyžadovala  další  úpravy.  Aby  přijetí  hmotné  části  nebylo  dále 

zpožďováno,  bylo  záhy  od  myšlenky  společné  úpravy  hmotného  i  procesního  práva 

upuštěno.  Dne  15.  06.  1978  byl  přijat  dodnes  platný  zákon  o  mezinárodním  právu 

soukromém27.  V roce 1983 bylo pak zvlášť novelizováno mezinárodní  právo soukromé 

procesní.

Zákonný návrh Fritze Schwinda z roku 1971 lze, dle mého názoru, považovat za přelomový 

v dějinách rakouského dědického kolizního práva.  Jak sám Schwind uvádí,  pokoušel se 

zachovat výhody dosavadního systému ABGB a Patentu, a v co největší míře se vyhnout 

štěpení dědického statutu, k čemuž dle dosavadní úpravy docházelo. Ve svém návrhu tak 

zachoval  účelnou úpravu soudní  příslušnosti  rakouských soudů,  výraznou změnou však 

bylo  zrušení  pravidla  aplikace  pouze  tuzemského  práva  na  pozůstalosti  projednávané 

tuzemskými orgány. Po vzoru řady cizích států,  navrhl zavedení dědického statutu, kterým 

byl  poslední  osobní  statut  zůstavitele.  Pozůstalost  tedy  podléhala  jako  celek  jedinému 

statutu, nedocházelo k jejímu štěpení. Ne však bezvýjimečně, jediným průlomem do tohoto 

pravidla byl lex rei sitae stanovený pro nemovitosti v § 33 návrhu.

27 Internationales Privatrechts-Gesetz BGB1 1978/304 idF (dále „IPRG“).
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 1.5 Vznik českého zákona o mezinárodním právu soukromém28

Vznik  samostatného  československého  státu  dne  28.  10.  1918  neznamenal  pro  obor 

mezinárodního  práva  soukromého  výraznou  změnu.  Vůbec  první  zákon  republiky 

Československé (č. 11 Sb.), tzv. recepční norma, ustanovil, že veškeré dosavadní zemské a 

říšské  zákony  a  nařízení  zůstávají  prozatím v  platnosti29.  V perspektivě  mezinárodního 

dědického práva tím tedy bylo  na území Čech vysloveno kontinuální trvání úpravy ABGB 

a Patentu o řízení nesporném z roku 1854. Na Slovensku byla situace odlišná, historicky se 

totiž  jednalo  o  území  uherské,  takže  ABGB  zde  nikdy  nebyl  zaveden.  Úprava 

mezinárodního  práva  soukromého  byla,  podobně  jako  v  Čechách,  roztroušená  ve 

speciálních předpisech a i ustanoveních obyčejového práva. Rovněž zde bylo kolizní právo 

vystavěno na základech statutární teorie.

Pro vývoj mezinárodního práva soukromého jak v Čechách, tak na Slovensku, byly typické 

snahy o překonání právního dualismu, které již v roce 1920 vyústily v zahájení prací na 

novém  občanském  zákoníku.  Součástí  občanského  zákoníku  měla  být  i  ustanovení 

mezinárodního práva soukromého. Jejich předlohou byla výše zmíněná Vídeňská osnova, 

vypracovaná  v  roce  1913  pro  účely  kodifikace  rakouského  mezinárodního  práva 

soukromého. Zajímavostí je, že členem prvního subkomitetu byl Dr. Jan Krčmář, ten  měl 

dokonce  podíl  i  právě  na  tvorbě  Vídeňské  osnovy.  Návrh  subkomitetu  spolu  s 

připomínkami slovenské komise  a veřejné kritiky byl pak v letech 1926 – 1931 předmětem 

přezkumu superrevizní komise. Z výsledků této činnosti vznikl v roce 1936 návrh nového 

občanského zákoníku, leč podobně jako v Rakousku před první světovou válkou, ani zde 

politické události let 1938 a 1939 nepřály jeho uzákonění.

Po osvobození v roce 1945 bylo navázáno na předválečné sjednocovací snahy. Za účelem 

urychlení  přijetí  byla  část  osnovy zákona  týkající  se  mezinárodního práva  soukromého 

vyňata z materie občanského práva a upravena jako samostatný zákon. Dne 11. 3. 1948 

28 Eller, O.; Sklenářová, R. : Od druhé kodifikace mezinárodního práva soukromého uplynou v tomto roce 
již čtyři desetiletí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Iuridica. 5,6 – 2003, 2004. s. 111-
125. Dostupné také z www: 
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Iuridica_5_6.pdf

29 Krčmář, J.: Právo občanské I. Výklady úvodní a část všeobecná. 4. dopl. vydání. Praha: nákladem 
Knihovny Sborníku věd právních a státních, 1946, s. 31.

12



Národní  shromáždění  přijalo  zákon  č.  41  Sb.,  o  mezinárodním a  mezioblastním právu 

soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého. Československo se 

tak vedle Polska30 stalo jednou z prvních evropských zemí, jejichž právní řád obsahoval i 

kodifikaci  kolizního  práva.  Přední  postavení  naší  republiky  zdůrazňovalo  navíc  vydání 

čtvrté  části  občanského  soudního  řádu  č.  142/1950,  která  obsahovala  takřka  úplnou 

kodifikaci  mezinárodního  práva  procesního31.  Celkově  se  jednalo,  v  rámci  možností 

tehdejší doby, o moderní a podrobnou úpravu, jejímž významným znakem,  v jiných státech 

ne zcela běžným, byla zřejmá tendence ke komplexní úpravě celého odvětví mezinárodního 

práva soukromého. 

Nepřihlížíme-li k vývoji na mezinárodním poli, je poslední etapou vývoje mezinárodního 

práva soukromého u nás současný zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním č. 

97/196332,  který  je  pokračováním v  dosavadní  tendenci  o  co  nejúplnější  kodifikaci  jak 

práva kolizního, tak i práva procesního. Toto řešení se ukázalo býti pro úzkou souvislost 

mezi mezinárodním právem soukromým a mezinárodním právem procesním nezbytným.

Jak  vyplývá  z  předchozího  výkladu,  byly  kodifikační  práce  mezinárodního  práva 

soukromého na území českého státu ve srovnání s Rakouskem výrazně úspěšnější, a to jak 

počtem kodifikací, tak zahrnutím procesního práva a nelze opomíjet ani časové hledisko. 

Téměř jedno století trvající, neucelená a nejednotná právní úprava si ještě za dob Rakouska 

– Uherska vynutila na počátku 20. století  zahájení kodifikačních prací.  Výsledkem byla 

Vídeňská osnova, na níž se podílel i představitel pozdější československé kodifikace, Jan 

Krčmář.  První  světová válka  však učinila  přítrž  jejímu přijetí.  Po vzniku samostatného 

Československa už oba státy postupovaly po své vlastní ose. Zatímco Československo se 

první  úpravy  dočkalo  už  v  roce  1948,  Rakousko  čekalo  na  svůj  první  zákon  o 

mezinárodním právu soukromém až do roku 1978. Přední  postavení  našeho státu navíc 

zdůrazňuje  i  současná  úprava  mezinárodního  práva  procesního.  Co  se  týká  dědického 

30 Polsko přijalo zákon o mezinárodním právu soukromém již v roce 1926.
31 Zákon 41/1948 v době přijetí rovněž obsahoval normy mezinárodního práva procesního, ne však ucelenou 

úpravu.
32 Dále „ZMPS“.
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kolizního  práva,  jak  úprava  česká,  tak  rakouská,  navázaly  na  tradici  předválečných 

kodifikačních prací a stanovily dědickým statutem lex patriae v době smrti zůstavitele.
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 2 Pojem mezinárodní právo soukromé 
Podmínkou vzniku mezinárodního práva soukromého jako zvláštního právního odvětví je 

pluralita právních řádů jednotlivých států světa a existence vzájemných soukromoprávních 

vztahů  mezi  občany  těchto  států.  Úprava  přeshraničních  vztahů  zvláštními  právními 

normami je věcí každého státu, je výrazem jeho suverenity. Souhrn těchto vnitrostátních 

právních norem pak tvoří mezinárodní právo soukromé. Samotné vymezení okruhu norem 

mezinárodního práva soukromého je teoretickou otázkou, jejíž řešení se může lišit stát od 

státu, ba i autor od autora.

Věda českého mezinárodního práva soukromého vymezuje  MPS jako „soubor právních 

norem,  které  výlučně  upravují  soukromoprávní  vztahy  (tj.  vztahy  práva  občanského, 

obchodního,  rodinného  a  pracovního)  s  mezinárodním prvkem,  včetně  právních  norem 

upravujících postup soudů a jiných orgánů a účastníků, příp. i jiných osob, a vztahy mezi 

nimi  vznikající  v  řízení  o  soukromoprávních  věcech,  v  němž  je  obsažen  mezinárodní 

prvek.“33 

Česká literatura34 do okruhu norem tvořících mezinárodní právo soukromé tedy zařazuje v 

prvé řadě normy kolizní,  jak vnitrostátní,  tak mezinárodně sjednané.  Jedná se o normy, 

které samy neobsahují hmotněprávní úpravu vztahů, ale odkazují na právní řád, kterým se 

bude daný právní vztah se zahraničním prvkem řídit. 

Další neoddělitelnou součástí jsou pak normy přímé, opět jak vnitrostátní, tak mezinárodně 

unifikované.  Tyto,  na rozdíl  od norem kolizních,  obsahují  hmotněprávní  úpravu práv a 

povinností účastníků právního vztahu a dochází tak k jejich bezprostřednímu použití. 

Ohledně zařazení přímých norem do MPS zastával ve starší literatuře odlišný názor Rudolf 

Bystrický. Považoval totiž  zařazení přímých norem, jak mezinárodních, tak vnitrostátních, 

do  mezinárodního  práva  soukromého  za  sporné.  U  prvně  zmíněných,  mezinárodně 

unifikovaných přímých norem, byly jeho pochybnosti  rozptýleny názorem, že jelikož v 

33 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: Panorama, 
1989, s. 15.

34 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 26 – 28.
Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: Panorama, 
1989, s. 15 – 16.
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řadě  mezinárodních  smluv vedle  sebe  existují  jak  přímé,  tak  kolizní  normy,  nebylo  by 

správné rozdělovat takto smluvní úpravy v závislosti  na typu norem. Vnitrostátní přímé 

normy, však za předmět mezinárodního práva soukromého nepovažoval, neboť dle něj  se 

těmito normami zabývá hmotné právo občanské. Kdyby se jimi zabývalo i mezinárodní 

právo soukromé, docházelo by ke zbytečné dvoukolejnosti a překrývání35. Zdá se však, že v 

novější literatuře jsou tyto názory již překonané.

Dále jsou do MPS řazeny i některé věcné normy, konkrétně hmotněprávní normy určené 

pouze pro úpravu občanskoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. To je právě důvodem 

pro jejich zařazení do mezinárodního práva soukromého, nicméně se jich však na dané 

právní vztahy neužije bezprostředně, ale teprve jestliže kolizní norma odkáže na právní řád, 

jehož jsou součástí.

A pro úzkou souvislost s mezinárodním právem soukromým jsou zde řazeny i normy práva 

procesního. V případech s cizím prvkem má totiž vyřešení otázky pravomoci  rozhodný 

vliv  i  na  samotný  meritorní  výsledek,  neboť  určí-li  justiční  orgán  určitého  státu  svou 

příslušnost, určí rozhodné právo dle vlastní kolizní normy. Spadala-li by věc do příslušnosti 

jiného  státu,  použil  by  svou  kolizní  úpravu,  která  by  mohla  odkázat  na  jiné  rozhodné 

právo36.

Jak jsem zmínila, již samotné vymezení mezinárodního práva soukromého vykazuje řadu 

odlišností  i  v rámci jednotlivých států.  Pojetí  mezinárodního práva soukromého, jak jej 

známe, není tedy sdíleno všeobecně. Proti uvedenému pojetí, kdy do mezinárodního práva 

soukromého  jsou zařazovány  všechny  normy,  jejichž  důvodem existence  jsou  vztahy  s 

mezinárodním prvkem,  ať  se  jedná  o  normy přímé,  kolizní  či  procesní,  se  uvádí  jako 

opozitum klasická koncepce mezinárodního práva soukromého37. Tato klasická koncepce 

jej totiž ztotožňuje výlučně s právem kolizním. Právě klasická koncepce je charakteristická 

pro rakouskou právní úpravu.

35 Bystrický, R.: Základy mezinárodního práva soukromého. Praha: Orbis, 1958, s. 18 – 19.
36 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: Panorama, 

1989, s. 216.
37 Kučera, Z.: Vybrané otázky srovnávacího mezinárodního práva soukromého. Praha: Karolinum, 1996, s. 

18.
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Rakouská literatura38 tedy chápe mezinárodní právo soukromé jako souhrn všech, v daném 

státě  platných,  specifických  norem  určujících,  který  z  dotčených  právních  řádů  bude 

rozhodným pro řešení daného soukromoprávního vztahu s mezinárodním prvkem. Smyslem 

mezinárodního práva soukromého v rakouské koncepci je tedy  pouze odstranit kolize mezi 

jednotlivými  právními  řády,  je  chápáno  pouze  jako  právo  odkazující,  nikoli  rozhodné. 

Důsledkem tohoto  vymezení  je  tedy  skutečnost,  že  do  rámce  rakouského  MPS nejsou 

zařazovány  mezinárodně  unifikované  přímé  normy,  neboť  na  jejich  základě  nevznikají 

kolize  mezi  právními  řády.  Někteří  autoři39 zde  však  v  širším  smyslu  zahrnují  i  tyto 

unifikované přímé normy a normy mezinárodního práva procesního.

Toto  klasické  pojetí  je  ve  vědě  českého  mezinárodního  práva  odmítáno,  neboť  kolizní 

normy nejsou jediným prostředkem z možných způsobů úpravy předmětu mezinárodního 

práva  soukromého  (dalšími  možnými  prostředky  jsou  přímé  normy,  s  výhradou  věcné 

normy vnitrostátního práva nebo i volba práva účastníky právního vztahu). 

Společným znakem jak českého, tak rakouského pojetí mezinárodního práva soukromého je 

skutečnost,  že  se  omezují  jen  na  soukromoprávní  vztahy s  mezinárodním prvkem,  což 

každé z nich potvrzuje v § 1 příslušného zákona o mezinárodním právu soukromém40. Ani 

jedna ze srovnávaných úprav však nestanoví kritéria pro určování, zda se v konkrétním 

případě jedná o cizí  prvek. Česká věda však vyslovuje,  že poměr k zahraničí  musí  být 

silnější než zanedbatelný41.

Navazujíc  na předchozí  výklad,  je  zřejmé,  že pojem „mezinárodní  právo soukromé“ je 

bezpochyby nepřesný. Nejedná se totiž ani o normy mezinárodní v tom smyslu, že by byly 

závazné  pro  státy  z  titulu  jejich  vydání  určitou  mezinárodní  instancí,  ani  o  normy 

38 Schwind, F.: Internationales Privatrecht: Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis. Wien: Manz, 1990, 
s. 19.
Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 4 – 5.

39 Posch, W.: Bürgerliches Recht Band VII: Internationales Privatrecht. 4. vyd., 2008. Wien: Springer-Verlag, 
s. 2.

40 Spolkový zákon z 15. června 1978 o mezinárodním právu soukromém – IPRG, BGBl 1978/304.  Překlad: 
Bělohlávek, A. J.: Mezinárodní právo soukromé evropských zemí - překlady předpisů mezinárodního 
práva soukromého s poznámkami a související informace. 1. vyd. C. H. Beck, 2010.
Zákon č. 97/1963, o mezinárodním právu soukromém a procesním – ZMPS.

41 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 18.
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soukromoprávní.  Mezinárodnost  v  tomto  právním  odvětví  spočívá  právě  v  onom 

zahraničním prvku a  soukromoprávní  charakter  je  dovozován ze  skutečnosti,  že  normy 

mezinárodního práva soukromého určují rozhodné soukromé právo42.

42 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: Panorama, 
1989, s. 14.
Schwind, F.: Internationales Privatrecht: Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis. Wien: Manz, 1990, 
s. 20.
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 3 Struktura ZMPS a IPRG
Účelem  této  kapitoly  je  stručné  porovnání  struktury  českého  a  rakouského  zákona  o 

mezinárodním právu soukromém. Již na základě zběžného pohledu lze tvrdit podobnost, co 

se  uspořádání  obou  zákonů  týče.  Důvodem  je  návaznost  obou  na  pandektní  systém 

členění43, pro nějž je charakteristické pětičlenné schéma úpravy, sestávající z obecné části, 

věcného práva, obligačního práva, rodinného práva a dědického práva. 

Osnova českého zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním 

(dále „ZMPS“) se rozpadá na dvě části, kdy první část tvoří ustanovení kolizní a o právním 

postavení  cizinců,  a  druhou  část  tvoří  normy mezinárodního  práva  procesního.  Kromě 

těchto dvou podstatných částí ZMPS zahrnuje úvodní a závěrečná ustanovení. 

V rámci úvodních ustanovení je v § 1 ZMPS vyjádřen účel této zákonné úpravy, a tím je 

konkrétně   stanovení,  kterým  právním  řádem  se  řídí  soukromoprávní  vztahy  s 

mezinárodním prvkem, úprava právního postavení cizinců, jakož i stanovení postupu při 

úpravě a rozhodování o těchto vztazích,   přičemž je zdůrazněna potřeba napomáhat tímto 

mezinárodní  spolupráci.  Ustanovení  §  2  pak  deklaruje  přednost  mezinárodních  smluv, 

kterými je Česká republika vázána. 

První  oddíl  části  první  ZMPS  obsahuje  kolizní  normy  vztahující  se  ke  způsobilosti  k 

právům a právním  úkonům, právním úkonům co do platnosti, formy a účinků, věcným 

právům a právům závazkovým44. Další ustanovení §§ 10a – 11e jsou důsledkem směrnic 

Evropských  Společenství,  týkajících  se  pojistných  smluv,  úpadku  peněžní  instituce  a 

finančního zajištění45. Následují kolizní normy práva pracovního, dědického a rodinného. 

Oddíl druhý zahrnuje nikoli kolizní, nýbrž věcné normy o právním postavení cizinců. 

V rámci společných ustanovení je pak upraven zpětný a další odkaz a výhrada veřejného 

pořádku.

43 Posch, W.: Bürgerliches Recht Band VII : Internationales Privatrecht. 4. vyd., 2008. Wien: Springer-
Verlag, s. 23.

44 Tato kolizní ustanovení o závazkových právech jsou doplněna úpravou v Římské úmluvě z roku 1980 (č. 
64/2006 Sb.m.s), která se použije na vztahy vzniklé po 1. 7. 2006 a v nařízení Řím I (č. 593/2008 Sb.m.s.), 
která ve vztazích vzniklých po 17. 12. 2009 nahradila Římskou úmluvu. 

45 Tato ustanovení jsou však použitelná jen na vztahy vzniklé do 17. 12. 2009, tedy do nabytí účinnosti 
Nařízení Řím I.
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Část  druhá  ZMPS  upravuje  procesní  normy,  tedy  úpravu  pravomoci  českých  orgánů, 

ustanovení o řízení a  uznání a výkon cizích rozhodnutí. 

Rakouský  Spolkový  zákon  o  mezinárodním  právu  soukromém, publikován  v  BGBl 

1978/304 (dále „IPRG“) ve svém prvním paragrafu nevyjadřuje účel této úpravy, nýbrž 

základní  princip,  který  prostupuje  celým  zákonem.  Je  zde  stanoveno,  že  „vztahy  se 

zahraničním prvkem se posuzují podle právního řádu, k němuž existuje nejsilnější vztah“, a 

dále že „kolizní normy je třeba chápat jako výraz této zásady“. Z daného vyplývá, že obsah 

zásady  nejsilnějšího  vztahu  je  třeba  primárně  hledat  v  zákonných  kolizních  normách. 

Zákonodárce  tento  princip  v  zájmu  zachování  pružnosti  úpravy  záměrně  blíže 

nespecifikoval, je však nutné jej vzít v úvahu, jak při výkladu norem, tak při vyplňování 

případných zákonných mezer46.

IPRG je  členěno do osmi oddílů,  počínaje  obecnými ustanoveními.  Ta obsahují  úpravu 

zpětného a dalšího odkazu, výhrady veřejného pořádku, formy právních jednání, změny 

statusu, volby práva či osobní status fyzické a právnické osoby, tedy instituty s významem 

pro obecně všechny soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem. 

Druhý oddíl, věnován osobnostním právům, zahrnuje kolizní úpravu způsobilosti k právům 

a  k  právním úkonům,  ochrany  jména,  prohlášení  za  mrtvého  a  zbavení  způsobilosti  k 

právním úkonům.

Třetí oddíl, který je dále členěn na tři části (A, B a C), obsahuje v první části úpravu práva 

manželského, druhá část obsahuje úpravu práva péče o nezletilé, a nakonec třetí část se týká 

poručenství a opatrovnictví.

Dále následuje relativně krátká úprava kolizního dědického práva, práva věcného a práva k 

nehmotným statkům. 

Úprava  závazkových  právních  vztahů,  jež  je  předmětem  sedmého  oddílu,  původně 

zahrnovala ustanovení §§ 35 – 49. Nicméně tato byla v důsledku účinnosti Římské Úmluvy 

v  roce  1998  zrušena  a  v  §  35  nahrazena  odkazem na  úpravu  v  této  Úmluvě.  Zůstala 

zachována  pouze  ustanovení  nespadající  do  jejího  rozsahu.  V  současnosti  je  úprava 

46 Bělohlávek, A. J.: Mezinárodní právo soukromé evropských zemí - překlady předpisů mezinárodního 
práva soukromého s poznámkami a související informace. 1. vyd. C. H. Beck, 2010, s. 2 – 3.
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kolizních závazkových práv okleštěna ještě více, neboť kromě odkazu na úpravu v nařízení 

Řím I, obsahuje § 48 odkaz na úpravu v nařízení Řím II.

Na rozdíl od ZMPS, není do rakouského IPRG zahrnuta úprava procesního práva. Úprava 

mezinárodního práva procesního není  ani  uceleně upravena v rámci  jednoho zvláštního 

zákona, nýbrž je roztroušena v řadě zvláštních zákonů, které jsou však ve většině případů 

(ne však co se týká příslušnosti k dědickému řízení) nahrazeny úpravou v rámci  Evropské 

Unie47. Další odchylkou od ZMPS je dále zmíněné odkazování na Nařízení Řím I a II v §§ 

35 a 48 IPRG.

47 Bělohlávek, A. J.: Mezinárodní právo soukromé evropských zemí - překlady předpisů mezinárodního 
práva soukromého s poznámkami a související informace. 1. vyd. C. H. Beck, 2010, s. 3.
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 4 Pojem mezinárodní soukromé právo dědické
Jakmile  se  v  dědické  záležitosti,  která  je  primárně  upravována  vnitrostátním  právem, 

vyskytne zahraniční prvek, hovoříme o mezinárodním soukromém právu dědickém. Cizím 

prvkem bývá  zpravidla  skutečnost,  že  zůstavitel  měl  cizí  státní  příslušnost,  závěť  byla 

sepsána v cizině, pozůstalost či její část se nachází v zahraničí apod. Cizí prvek se tedy 

může v právním vztahu vyskytovat ve formě osoby (např. zůstavitel či dědic v cizině), věci 

(např. nemovitost či bankovní účet v cizím státě), právního úkonu (sepsání závěti v cizině) 

nebo cizího rozhodnutí (např. rozhodnutí soudu o dohodě mezi dědici)48.

V těchto případech je nezbytné položit si otázku, orgán kterého státu bude příslušným k 

projednání takovéto záležitosti, a v druhé řadě, který z cizím prvkem dotčených právních 

řádů  bude  tím  rozhodným,  neboť  hmotná  dědická  práva  jednotlivých  států  se  často  v 

závažných otázkách liší. Odchylně například jednotlivé právní řády upravují okruh dědiců 

ze  zákona  či  povinný  dědický  podíl,  znají-li  jej  vůbec,  postavení  pozůstalých  z 

manželského  svazku  a  postavení  manželských  a  nemanželských  dětí,  rovněž  může  být 

rozdíl v okamžiku nabytí dědictví, tedy zda dědicové nabývají dědictví smrtí zůstavitele 

nebo je  třeba  forma odevzdání  soudem (jak  je  tomu právě  v  Rakousku).  Další  rozdíly 

mohou  záležet  v  úpravě  dědické  způsobilosti  či  v  otázce,  zda  se  dědic  považuje  za 

univerzálního sukcesora, tzn. že na něj dědictví přechází jako celek, jako souhrn práv a 

povinností, nebo naopak obdrží jen zůstatek z pozůstalosti již zbavený dluhů. Důsledkem 

těchto  a  dalších  rozdílů  v  hmotném právu  jsou  kolize,  jejichž  rozřešení  je  důsledkem 

aplikace kolizních norem mezinárodního soukromého práva dědického. Konkrétní rozdíly v 

českém  a  rakouském  hmotném  dědickém  právu  budou  pro  demonstraci  problematiky 

předmětem jedné z následujících kapitol této práce.  

I přes těžkopádnost, kterou se současný stav kolizního dědického práva vyznačuje, nebyla 

tato oblast,  až na výjimky, dosud uceleně kodifikována, a to ani v rámci mezinárodních 

smluv,  ani  na  evropské  úrovni.  Mnohostranné  mezinárodní  smlouvy  zpravidla  zásadně 

48 Tschöpl, R.: Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického. Ad Notam 2/2001, s. 32. Dostupný 
ze systému Beck-online.
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upravují  pouze  dílčí  instituty  této  problematiky,  jmenovitě  například  Úmluva  o  střetu 

zákonů týkajících se formy pořízení pro případ smrti (Haag, 5. 10. 1961), kterou Česká 

Republika,  na  rozdíl  od  Rakouska,  neratifikovala,  či  Úmluva  o  mezinárodní  správě 

pozůstalostí  (Haag,  2.  10.  1973).  Je  tedy  běžnou  praxí,  že  státy  uzavírají  dvoustranné 

mezinárodní smlouvy s cílem zjednodušit řešení kolizí pouze v rámci vzájemného styku.

Závěrem již pouze připomenu, že současná česká úprava mezinárodního práva soukromého 

dědického navazuje na tradici  nastolenou první českou kodifikací  z  roku 1948. Naproti 

tomu současná rakouská úprava je téměř o 30 let mladší - současná a zároveň první ucelená 

kodifikace  kolizního  práva  pochází  z  roku  1978  a  jako  taková  byla  právě  pro  oblast 

dědického  práva  převratnou,  neboť  se  odklonila  od  systému,  kdy  na  v  tuzemsku 

projednávané případy bylo aplikováno pouze rakouské hmotné právo. 
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 5 Úvod do vnitrostátního dědického práva
Jak  již  bylo  dříve  předestřeno,  je  nezbytně  nutné  pro  dědické  případy s  cizím prvkem 

správně prostřednictvím kolizních norem zvolit rozhodné právo, neboť jednotlivé právní 

řády  států  se  mohou  v  problematice  dědického  práva  podstatně  odlišovat.  Cílem  této 

kapitoly je podat stručný přehled právní úpravy dědického práva hmotného na území České 

republiky a Rakouska, a nastínit tak možná ohniska sváru v případě kolize právních řádů.

V základních pojmech se obě právní úpravy zásadním způsobem výrazně neliší. Jak česká, 

tak rakouská, právní úprava jsou založeny na principu univerzální sukcese, tzn. že dědicové 

vstupují do všech práv a povinností zůstavitele49. Rovněž pojem dědictví (pozůstalosti)50 je 

chápán stejně,  jako souhrn všech práv a závazků zůstavitele,  nejedná-li  se  však o ryze 

osobní práva vážící se pouze k osobě zemřelého. 

Nezbytným  předpokladem  pro  nabytí  subjektivního  dědického  práva  je  dědická 

způsobilost,  jakožto dílčí aspekt právní subjektivity. Lze ji  chápat absolutně a relativně. 

Absolutní dědická nezpůsobilost tkví v objektivních okolnostech a způsobuje nemožnost 

dědit  po  jakémkoli  zůstaviteli.   Dědicem  se  tedy  může  stát  pouze  osoba,  která  má 

způsobilost mít práva a povinnosti (v okamžiku smrti zůstavitele je živá). Mimoto je dle 

rakouské úpravy absolutně nezpůsobilým dědit  ten,  kdo se všeobecně zřekl  práva něco 

nabýt51. To se týká příslušníků určitých církevních řádů, v dnešní době se však tyto případy 

již prakticky nevyskytují. Naproti tomu relativní dědická nezpůsobilost vylučuje možnost 

dědit pouze po určitých zůstavitelích. Příčinou relativní dědické nezpůsobilosti je v české 

úpravě  spáchání  úmyslného  trestného  činu  proti  zůstaviteli,  jeho  manželu,  dětem nebo 

rodičům nebo zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele52. Rakouská 

úprava vychází z podobných předpokladů – nezpůsobilým dědit je ten, kdo se pouze vůči 

zůstaviteli dopustil úmyslného trestného činu, za který lze uložit trest odnětí svobody na 

dobu delší než 1 rok, nebo hrubě porušil práva a povinnosti vyplývající z poměru mezi 

49 § 532 ABGB.
50 § 531 ABGB.
51 § 538 ABGB.
52 § 469 z. č. 40/1964, občanského zákoníku (dále „OZ“).
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rodiči  a dětmi vůči  zůstaviteli53.  Jak v české,  tak v rakouské,  úpravě je  však přípustné 

odpuštění ze strany zůstavitele, což odstraní dědickou nezpůsobilost. 

Tituly, na jejichž základě jsou dědici povoláváni k dědictví, jsou v českém právu zákon a 

závěť54. V Rakousku k těmto navíc přistupuje dědická smlouva55. Jedná se o dvoustranný 

závazný právní úkon mezi manželi (či eventuálně snoubenci s podmínkou, že se později 

stanou manželi), tedy budoucím dědicem a zůstavitelem, kdy jeden manžel slibuje druhému 

pozůstalost a ten tento slib přijímá. 

V případě, že nebyla pořízena závěť, nebo nebyla pořízena k celému dědictví, nebo byla 

pořízena,  ale  testamentární  dědic  z  ní  dědictví  nenabude  (například  zemřel  před 

zůstavitelem), přichází na řadu dědění ze zákona. V právních řádech obou států je okruh 

zákonných dědiců, kteří budou povolání k dědictví, určován na základě stanoveného pořadí 

dědických skupin. Okruh zákonných dědiců se  v jednotlivých státech liší.

Pořízení závěti je na území obou států omezeno povinnými dědickými podíly, jejich výše a 

oprávněné osoby se však liší. Předpokladem nároku je opomenutí těchto osob zůstavitelem 

či alespoň jejich nedostatečné uspokojení. Právo na dědický podíl v českém právu přísluší 

potomkům zůstavitele.  Navíc  jsou  rozlišováni  potomci  nezletilí,  kterým se  musí  dostat 

alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a potomci zletilí, kterým přináleží 

polovina dědického podílu ze zákona56. Jiný systém je zaveden v Rakousku – zde nesmí být 

opominuti  zůstavitelovi  potomci  (ve  smyslu  descendenti),  pokud  neexistují  potomci 

přichází  na  řadu  rodiče  (ve  smyslu  ascendenti)  a  vždy  jeho  manžel/ka.  Mezi  těmito 

skupinami osob je zaveden systém parentel, podobně jak jej známe u dědických skupin ze 

zákona.  Descendentům a manželovi  bude v rámci  povinného podílu  přiřknuta  polovina 

zákonného podílu a ascendentům jedna třetina57. 

Rakouské právo,  na rozdíl  od současného českého,  umožňuje  formou odkazu v  závěti, 

53 § 540 ABGB.
54 § 461 OZ.
55 § 1249 ABGB.
56 § 479 OZ.
57 § 762 – 796 ABGB.
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kodicilu58 či  dědické smlouvě  odkázat i  jednotlivé věci  z dědictví59.  Nejedná se zde o 

případ univerzální sukcese, neboť odkazovník nevstupuje do práv a povinností pozůstalého, 

neručí za jeho závazky. Zůstavitel odkazem činí odkazovníka věřitelem ležící pozůstalosti 

(jako právnické osoby před soudním odevzdáním pozůstalosti) nebo dědice (po soudním 

odevzdání pozůstalosti), který je povinen mu odkázanou věc vydat. 

Podstatným  způsobem  se  srovnávané  právní  řády  odlišují  v  otázce  nabývání  dědictví. 

Předpokladem je samozřejmě smrt zůstavitele. Česká úprava s okamžikem smrti zůstavitele 

spojuje  nabytí  dědictví,  soud  pak  již  nabytí  pouze  deklaruje.  Není  tedy  třeba  žádného 

úkonu. V rakouské úpravě je však důsledkem smrti vznik tzv. ležící pozůstalosti, která má 

do doby,  než  se  jí  ujmou  dědici,  právní  subjektivitu.  Teprve  soud na  základě  písemné 

přihlášky dědice k dědictví rozhoduje o jeho subjektivním dědickém právu60. Po tom, co 

dědic v přihlášce k dědictví dostatečně prokázal své dědické právo, je oprávněn dědictví 

spravovat, zastupovat navenek a užívat, nenařídí-li soud jinak61. Do právního panství dědice 

však dědictví vstupuje až soudním odevzdáním pozůstalosti62.

Rovněž systém ručení dědiců za závazky zemřelého je upraven odlišně. Dle českého práva 

dědic za dluhy zůstavitele a přiměřené náklady na pohřeb odpovídá pouze do výše ceny 

nabytého dědictví63. Dle rakouské úpravy vstupuje dědic do práv a povinností zemřelého až 

po nabytí právní moci soudního rozhodnutí o odevzdání pozůstalosti. Do té doby  ručí za 

zůstavitelovy závazky ležící pozůstalost sama jako právnická osoba. Dědic je povinen ve 

své  přihlášce  k  dědictví  stanovit  způsob  jakým  bude  ručit.  Může  si  zvolit  ručení 

neomezené,  kdy  bude  odpovídat  za  všechny  dluhy  a  závazky  zemřelého  neomezeně,  i 

pokud dluhy převyšují  nabyté  dědictví64.  Nicméně dědic se  neomezenému ručení  může 

vyhnout podáním přihlášky k dědictví s výhradou. Důsledkem bude jeho ručení sice celým 

58 § 553 ABGB - kodicil je forma pořízení pro případ smrti, kdy není stanoven dědic. Pokud je stanoven 
dědic, jedná se o závěť.

59 § 535 ABGB.
60 § 797 – 799 ABGB.
61 § 810 ABGB.
62 § 819 ABGB.
63 § 470 OZ.
64 § 801 ABGB.
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jeho majetkem, ale zato jen do výše nabytého dědictví65. Tato varianta předpokládá pořízení 

inventáře,  tedy  sepsání  kompletního  seznamu  nabytého  dědictví  a  svolání  věřitelů  na 

základě  jejich  přihlášky.  Cílem  povinného  přihlášení  pohledávek  věřitelů  je  získání 

přehledu o závazcích zůstavitele.  V případě předlužení může nastat  dědické insolvenční 

řízení, věřitelé však vždy budou uspokojeni pouze do výše zůstavitelových aktiv. Věřitelé, 

kteří své pohledávky vůči pozůstalosti nepřihlásili, nemusí být bráni v potaz. 

I v problematice možných způsobů zřeknutí se či odmítnutí dědictví je rakouská úprava 

širší.  Dle  české   úpravy  dědického  práva  může  dědic  odmítnout  dědictví  poté,  co  byl 

soudem k dědictví povolán. Zákon dále stanoví řadu podmínek, které je nutné dodržet66. I v 

rakouské úpravě je možné odmítnutí  dědictví,  které je,  stejně jako u nás, chápáno jako 

jednostranný právní úkon. V rakouské terminologii se dědictví odmítá formou negativní 

přihlášky k  dědictví67.  Rozdíl  však  spočívá  mimo jiné v  tom,  že  dle  české  úpravy lze 

odmítnout dědictví pouze jako celek, kdežto dle rakouské úpravy lze například odmítnout 

nápad dědictví pouze z určitého dědického titulu. Kromě institutu odmítnutí dědictví ještě 

navíc  rakouské  dědické  právo umožňuje  uzavření  smlouvy o  zřeknutí  se  dědictví  ještě 

během  života  zůstavitele68.  Jedná  se  o  dvoustranný  právní  úkon  mezi  budoucím 

zůstavitelem a potenciálním dědicem. Touto smlouvou se lze zříci dědění ze všech či pouze 

z určitých dědických titulů. 

S ohledem na skutečnost, že dědické právo jest považováno za právo majetkové, umožňuje 

rakouský  právní  řád  koupi  či  darování  dědického  práva,  a  to  od  okamžiku  připadnutí 

dědického  práva  do  okamžiku  soudního  odevzdání  pozůstalosti69.  Nabyvatel  dědického 

práva  nabývá  toto  právo  v  takovém  stavu,  v  jakém  se  aktuálně  nachází,  tedy  včetně 

možných odkládacích  podmínek,  zatížení  odkazy,  a  pokud již  byla  podána přihláška  k 

dědictví, je jí vázán a podobně. Nestává se však dědicem, neboť není oprávněn z dědického 

titulu, ale vstupuje do všech práv a povinností jako dědic. Tyto instituty jsou českému právu 

65 § 802 ABGB.
66 §§ 463 – 468 OZ.
67 § 805 ABGB.
68 § 551 ABGB.
69 §§1278 – 1283 ABGB.
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neznámé.

Domnívám se, že by nebylo možné ukončit tuto kapitolu bez zmínky o úpravě dědického 

práva v připravovaném občanském zákoníku70. Je zcela zřejmé, že inspirativní předlohou 

tvůrcům byla, mimo jiné, i úprava rakouského ABGB. Do nového českého dědického práva 

se vrací řada tradičních instrumentů, které se v mnohém podobají institutům rakouským. 

Jen pro představu zmiňuji:  nově je mezi dědické tituly, vedle zákona a závěti, zařazována 

dědická smlouva (oproti rakouskému právu je však její rozsah rozšířen, neboť účastníky 

této  smlouvy  nemusí  být  nutně  pouze  manželé)71.  Chystaná  úprava  rovněž  počítá  se 

staronovým instrumentem – odkazem72,  jakožto  projevem singulární  sukcese.  Jsou dále 

rozšířeny možnosti  nepřijmutí  dědictví,  a  to,  vedle  klasického odmítnutí  dědictví,  nově 

vzdání  se  dědictví  ve  prospěch  jiného  dědice73 a  zřeknutí  se  dědictví  smlouvou  se 

zůstavitelem74 a další.

Zcela na závěr bych ráda zdůraznila, že cílem této kapitoly nebylo vyčerpávající srovnání 

rakouské a české úpravy dědického práva hmotného. Nastínění konkrétních odlišností ve 

zkoumaných právních úpravách je snahou poukázat na potřebnost kolizních norem. Bez 

nich či jejich nesprávnou  aplikací by v základních otázkách dědění mohlo často docházet k 

nepřehledným a neřešitelným situacím.  

70 Návrh zákona schválený vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou vlády (květen 2011). 
Dostupný  z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html (dále jen „vládní návrh občanského 
zákoníku“).

71 §§ 1467, 1572 – 1583.
72 §§ 1468, 1548 – 1621 vládního návrhu občanského zákoníku.
73 § 1480 vládního návrhu občanského zákoníku.
74 § 1474 vládního návrhu občanského zákoníku.
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 6 Dědický statut

 6.1 Určení dědického statutu (lex successionis)

Vyskytne-li se v právním vztahu relevantní cizí prvek, vyvstane otázka, kterým právním 

řádem  se  dědickoprávní  poměry  mají  řídit.  Právní  praxe  tuto  otázku  řeší  podle  dvou 

hledisek. V některých státech se klade důraz na povahu majetku a dědický statut se určuje 

podle toho, zda se jedná o dědění movitostí nebo nemovitostí, naproti tomu jiné státy na 

dědictví pohlíží jako na jednotný celek a hraničním určovatelem není majetek, nýbrž osoba 

zůstavitele. 

Ve státech, kde je při určování dědického statutu kladen důraz na povahu majetku, dochází 

k aplikaci jiného práva na dědění věcí movitých a jiného na dědění nemovitostí. V takových 

případech hovoříme o roztrženém (či rozštěpeném) dědickém statutu. Tento statut má svůj 

původ ve statutární teorii 14. století, na jejímž základě byly normy dědického práva řazeny 

mezi tzv. statuta realia, tedy rozhodným pro ně bylo právo polohy věci. Kolizní úpravy 

vycházející  z  rozštěpeného dědického statutu  používají  pro  dědění  ohledně nemovitostí 

hraničního určovatele místa polohy věci (lex rei sitae), což je pozůstatkem právě statutární 

teorie,  a  naopak  dědění  movitostí  se  spravuje  osobním  statutem  zůstavitele,  kde  lze 

rozlišovat  navázání  na  právo  státní  příslušnosti  zůstavitele  (lex  patriae)  či  na  právo 

posledního bydliště zůstavitele (lex domicilii). Toto rozdílné posuzování se týká jak dědění 

ze zákona, tak ze závěti. Systém roztrženého dědického statutu byl na základě § 300 ABGB 

používán  i  na  našem  a  rakouském  území  do  přijetí  prvních  ucelených  zákonů  o 

mezinárodním právu soukromém (tedy do roku 1941 na českém území a do roku 1978 na 

území rakouském).

Nečiní-li se rozdíl mezi movitými a nemovitými věcmi, je pro dědické právní poměry určen 

jediný hraniční určovatel, kterým je buďto lex patriae nebo lex domicilii. Takovéto kolizní 

úpravy vycházejí z tzv. jednotného statutu. Dle něj se tedy právní vztahy týkající se celého 

dědictví řídí stejným právním řádem. Historicky se tato konstrukce objevila později než 

statut rozštěpený, poprvé byl převzat do pozitivní úpravy saským občanským zákoníkem z 
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roku  1863,  který  pro  dědické  poměry  stanovil  rozhodným  právo  posledního  bydliště 

zůstavitele75. Jednotný dědický statut se objevuje v kolizních úpravách řady států76. 

Nespornou  výhodou  jednotného  dědického  statutu  je  jeho  jednoduchost.  V  případě 

rozštěpeného statutu  se  totiž  důsledkem různých hraničních určovatelů  vytvářejí  různé 

majetkové podstaty dědictví, podle toho, o jaký majetek jde a kde leží. Dědické otázky, 

jako  okruh  dědiců,  jejich  dědické  podíly,  vypořádání  dědictví  a  další,  tak  mohou  být 

posuzovány podle různých právních řádů. Konstrukce štěpeného statutu by tedy mohla v 

určitých případech, kdy jsou například nemovitosti situované v řadě různých států, vést pro 

zůstavitele, jehož cílem je spravedlivé uspořádání majetkových poměrů pro případ smrti, k 

poměrně nepřehledné situaci.

Česká úprava ZMPS v § 17 stanoví, že právní poměry dědické se řídí právem státu, jehož 

byl zůstavitel příslušníkem v době smrti. Dědický statut v českém pojetí pro uspořádání 

dědických poměrů k celému dědictví tedy navazuje pouze na jeden právní řád a nerozlišuje 

přitom, zda se jedná o movitosti či nemovitosti, hovoříme o jednotném dědickém statutu. 

Hraničním určovatelem je státní příslušnost zůstavitele v době smrti (lex rei patriae). 

Rovněž  rakouský  IPRG  vychází  z  jednotného  dědického  statutu  a  za  rozhodné  právo 

označuje ve svém § 28 právo osobního statusu osoby v době její smrti. Právem osobního 

statusu je pak, dle § 9 IPRG, právo státu, jehož je daná osoba příslušníkem (lex rei patriae). 

Jak česká tak rakouská úprava tedy vycházejí ze stejného základu, jednotného dědického 

statutu a stejného hraničního určovatele. Zde však podobnosti končí, neboť rozsah těchto 

kolizních dědických norem vykazuje řadu odlišností. O této problematice bude pojednáno v 

další kapitole.

 6.2 Rozsah dědického statutu

Zjednodušeně lze říci,  že  právní  normy určeného rozhodného práva (dědický statut)  se 

budou vztahovat na řešení všech otázek souvisejících s nápadem dědictví. Problém však 

75 Tschöpl, R.: Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického. Ad Notam 2/2001, s. 32. Dostupný 
z databáze Beck-online.

76 Bystrický, R.: Základy mezinárodního práva soukromého. Praha: Orbis, 1958, s. 382 – 384.
Kučera, Z.: Vybrané otázky srovnávacího mezinárodního práva soukromého.  Praha: Karolinum, 1996, s. 
95 – 96.
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může nastat v případech, kdy  se dílčí otázky, řešené v souvislosti s dědictvím, dotýkají i 

jiných právních oblastí. Zrovna například otázky, za jakých podmínek lze prohlásit osobu 

za mrtvou a k jakému okamžiku, zda byla platně pořízena závěť či jaké majetkové hodnoty 

jsou  zahrnovány  do  pozůstalosti,  mohou  být,   navzdory  nepochybné  souvislosti  s 

dědictvím, upravovány v řadě států statutem věcným nebo osobním. Je tedy nezbytně nutné 

definovat, co přesně podle jednotlivých právních řádů spadá do rozsahu dědického statutu. 

Předmětem této kapitoly tedy bude vymezení termínů „právní poměry dědické“,  jak jej 

známe z úpravy české77 a „právní nástupnictví v případě smrti“ v terminologii rakouské78. 

Dědický statut, kterým je dle § 17 ZMPS právní řád státu, jehož byl zůstavitel příslušníkem 

v době smrti, bude rozhodným pro široké spektrum otázek týkajících se dědění. Konkrétně 

bude směrodatným pro otázky, zda je dán dědický titul, které osoby je nutné považovat za 

dědice (včetně posouzení,  zda bude dědicem nasciturus),  pořadí dědiců a jejich dědické 

způsobilosti79, co všechno patří do dědictví, dále pro otázku jak se nabývá dědictví, zda 

došlo k platnému odmítnutí či přijetí dědictví, jaké podíly připadají jednotlivým dědicům, 

včetně povinných podílů, rozsah ručení dědiců za závazky zůstavitele a dědění ze závěti 

(zvláštní kolizní normy týkající se způsobilosti zřídit nebo zrušit závěť, účinků vad vůle a 

jejího projevu a formy závěti jsou však stanoveny v § 18 ZMPS)80. Pro shrnutí lze rozsah 

dědického statutu vymezit negativně tak, že je použitelný pouze na otázky dědickoprávní 

ve vlastním slova smyslu a nikoli  na otázky, které jsou předpokladem nebo důsledkem 

práva a které s děděním souvisejí jen nepřímo. Z jeho rozsahu je tak vyloučeno například 

prohlášení za mrtvého či otázka, zda je určitá osoba k zůstaviteli v manželském poměru 

(tyto vyloučené otázky bude nutné posuzovat podle příslušných kolizních ustanovení)81.

Jak již bylo v předchozí kapitole řečeno, česká úprava vychází z jednotného dědického 

statutu a nerozlišuje tedy mezi věcmi movitými a nemovitými. Vyplývá to i z ustanovení 

77 § 17 ZMPS.
78 § 28 odst. 1 IPRG.
79 Zde ve smyslu relativní dědická způsobilost, absolutní bude posuzována samostatně podle rozhodného 

práva určeného na základě příslušné kolizní normy.
80 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: Panorama, 

1989, s. 146.
81 Bystrický, Rudolf : Základy mezinárodního práva soukromého. Praha : Orbis, 1958, s. 387.
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§  5  ZMPS,  který  pro  věcná  práva  k  nemovitostem  i  věcem  movitým  stanoví  sice 

rozhodným právem právo polohy věci (lex rei  sitae),  ale  s  podmínkou neexistence jiné 

zvláštní úpravy. Dědický statut právě patří mezi jiná ustanovení ve smyslu § 5 ZMPS, je 

speciální úpravou k věcnému statutu. Pro vznik vlastnického práva z důvodu dědění tak 

bude  rozhodným právo  státu,  jehož  byl  zůstavitel  příslušníkem v  době  smrti,  i  kdyby 

současně nebylo právem polohy věci82. V tomto ohledu se česká úprava výrazně liší od 

rakouské, neboť ta předsouvá věcný statut statutu dědickému (o této problematice bude 

podrobněji pojednáno níže).

Rakouská úprava je, stejně jako česká, založena na jednotném dědickém statutu. Na rozdíl 

od českého dědického statutu je však ten rakouský chápán subsidiárně, tedy bude aplikován 

pouze pokud pro dané dědickoprávní otázky nejsou stanovena jiná kolizní pravidla83. 

Položme si tedy otázku, co spadá do rozsahu rakouského dědického statutu, resp. do pojmu 

„právní  nástupnictví“  ve  smyslu  §  28  odst.  1  IPRG? Hned  zkraje  lze  nalézt  odlišnost 

týkající se nápadu dědictví, neboť rakouská úprava, na rozdíl od české, zařazuje do rozsahu 

dědického statutu i institut prohlášení za mrtvého84. Ohledně zahrnutí absolutní a relativní 

dědické  způsobilosti  do  jeho  rozsahu se  názory  jednotlivých autorů  liší.  Někteří  autoři 

oboje  zařazují  do  působnosti  dědického  statutu  (s  tím,  že   způsobilost  k  právům  a 

povinnostem zkoumají jako předběžnou otázku podle osobního statutu dané osoby)85, jiní 

autoři  naopak  absolutní  dědickou  způsobilost  chápou  jako  dílčí  aspekt  způsobilosti  k 

právům, a podřazují ji tedy osobnímu statutu dědice86. Dále je dědický statut rozhodným v 

82 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: Panorama, 
1989, s. 82.

83 K vývoji jednotného dědického statutu a jeho průlomu zvláštními statuty: Reichelt, G.: Gesamstatut und 
Einzelstatut im IPR – Ein Beitrag zu den allgemeinen Lehren des Kollisionrechts. Wien: Manz, 1985, s. 
79.

84 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 156.

85 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 155 – 156.

86 Schwind, F.: Internationales Privatrecht : Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis. Wien: Manz, 1990, 
s. 173.
Schwimann, M.: Grundriß des internationalen Privatrechts. Wien: Manz, 1982, s. 257.
Hoyer, H.: Das österreichische Erbstatut. In Festschrift für Günther Beitzke zum 70. Geburtstag am 26. 
April 1979. Berlin: Otto Sandrock, 1979, s. 536.
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oblasti  zákonné  dědické  posloupnosti,  a  to  co  do  povolání  k  dědictví,  výše  dědického 

podílu, postavení spoludědiců, a  započtení na dědický podíl. Pojem „právní nástupnictví“ 

rovněž  zahrnuje  úpravu  povinného  dědického  podílu  a  otázky  s  tím  související,  či 

problematiku ručení za dluhy a závazky zůstavitele (s jednou výjimkou – o ní níže). Další  

rozpory  panují  ohledně  zařazení  institutů  odmítnutí  a  vzdání  se  dědictví.  Schwind87 

podřazuje otázku odmítnutí dědictví osobnímu statutu dědice, argumentuje přitom, že se 

jedná o jednostranný úkon, který s osobou zůstavitele a dědickým statutem nemá nic co do 

činění.  Schwimann88 je však názoru opačného a odmítnutí dědictví zahrnuje do rozsahu 

dědického statutu. Ani co se týče dohody o vzdání se dědictví, nejsou názory jednotné – 

Hoyer  ji  podřazuje  dědickému  statutu,  naopak  Schwind  vyzdvihuje  její  dvoustranný 

charakter  a  za  směrodatný,  co  do  přípustnosti  uzavření,   považuje  osobní  statut  obou 

účastníků v době uzavření dohody, pro ostatní podmínky platnosti je pak  relevantním § 30 

IPRG89,  a  subsidiárně pak dědický statut90.  Schwimann pak v komentáři  k IPRG zaujal 

názor,  že  všechny  dílčí  otázky  dědické  dohody,  které  nespadají  pod  §  30  IPRG  (tedy 

výklad,  účinky,  či  právní  postavení  účastníků),   jsou  zahrnuty  do  rozsahu  dědického 

statutu91.  Co se týká našemu právu neznámých institutů – koupě či  darování dědického 

práva  –  jedná  se  o  závazkové  vztahy  a  s  dědickým statutem nemají  nic  společného92. 

Problematika nabývání dědictví, resp. nabytí věcných práv na základě dědění, se obecně 

rovněž řídí dědickým statutem, ne však bezvýjimečně.

87 Schwind, F.: Internationales Privatrecht : Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis. Wien : Manz, 1990, 
s. 173.

88 Schwimann, M.: Internationales Privatrecht einschließlich Europarecht. Wien: Manz, 2001, 3. vyd., s. 175.
Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 158.

89 § 30 IPRG: „...ostatní podmínky platnosti ... dohody o vzdání se dědictví se posuzují podle osobního 
statusu zůstavitele v době, kdy je právní úkon učiněn. Pokud by podle tohoto práva nebyla platnost dána, 
právní úkon by však byl platný podle osobního statusu zůstavitele v době smrti, je rozhodný tento status.“

90 Hoyer, H.: Das österreichische Erbstatut. In Festschrift für Günther Beitzke zum 70. Geburtstag am 26. 
April 1979. Berlin: Otto Sandrock, 1979, s. 536.
Schwind, F.: Internationales Privatrecht : Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis. Wien: Manz, 1990, 
s. 173.

91 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 156.

92 Schwind, F.: Internationales Privatrecht : Lehr- und Handbuch für Theorie und Praxis. Wien: Manz, 1990, 
s. 173.
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Z obecného navázání na právo státu, jehož byl zůstavitel příslušníkem v době smrti dle § 28 

odst. 1 IPRG, se vyděluje řada výjimek, jejichž řešení podléhá jinému právu než dědickému 

statutu. Z rozsahu dědického statutu jsou konkrétně vyňaty: 

a)  Ustanovení  § 28 odst.  2 stanoví,  že  pokud probíhá pozůstalostní  řízení  v Rakousku, 

posuzuje se nabytí dědictví a odpovědnost za závazky zůstavitele podle rakouského práva. 

Z  tohoto  ustanovení  vyplývá,  že  je-li  procesními  normami  stanovena  příslušnost 

rakouského soudu, bude pro řádné nabytí dědictví vyžadováno ze strany dědice přihlášení k 

dědictví a ze strany soudu soudní odevzdání pozůstalosti, bez ohledu na určený dědický 

statut.  Dále  ručení  dědice  za  závazky,  což  zahrnuje   důsledky  přihlášky  k  dědictví  s 

výhradou nebo bez, závazky týkající se splnění povinného podílu a odkazů, či ustanovení 

sloužící ochraně věřitelů pozůstalosti (tj. např. dědické insolvenční řízení), se bude nehledě 

na rozhodný dědický statut řídit výlučně rakouským hmotným právem.

b) Další výjimkou z aplikace dědického statutu je dle § 32 ve spojení s § 31 IPRG nabývání 

věcných práv k nemovitému majetku. V § 31 je pro nabývání a pozbývání věcných práv k 

nemovitému majetku stanovena speciální kolizní norma, a to právo polohy nemovitosti (lex 

rei sitae). Ustanovení § 32 pak stanovuje  přednostní použití tohoto zvláštního kolizního 

pravidla před jinými, tedy i před dědickým statutem. Právo polohy věci, nikoli dědický 

statut, bude určujícím pro otázky, zda dědic vlastnické právo k nemovitosti nabude již smrtí 

zůstavitele  či  zda  bude  potřeba  dalších  úkonů  apod.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že 

nemovitosti  nacházející  se  v tuzemsku vždy podléhají  pravomoci  rakouských orgánů,  a 

tedy  spadají  i  do  rozsahu ustanovení  §  28  odst.  2  IPRG,  má §  32  význam pouze  pro 

nemovitosti nacházející se v cizině. 

Příklad: jestliže by rakouský soud projednával dědictví po francouzském státním občanovi, 

který zanechal mimo jiné nemovitost v Německu, bude muset dle § 31 a 32 IPRG aplikovat 

na nabytí vlastnického práva z důvodu dědění právo německé, ačkoli dědickým statutem 

bude právo francouzské.  Jinak by situace byla řešena dle českého ZMPS, neboť v naší 

úpravě má dědický statut přednost před statutem věcným (§ 5 ve spojení s § 17 ZMPS), 

nabytí vlastnického práva na nemovitosti by se tedy řídilo právem francouzským.

c) Dědický statut je dále prolamován v případech dědění bytů, které byly ve společném 
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vlastnictví manželů, ustanovením zvláštního zákona o vlastnictví bytů93.

d) Posledním odklonem z aplikace dědického statutu jsou výjimky stanovené pro dědění 

tuzemských selských usedlostí9495.

Posledními dvěma jen kuse zmíněnými výjimkami se však není třeba pro potřeby této práce 

hlouběji zabývat.

Je,  myslím,  zcela  zřejmé, že rakouské pojetí  rozsahu dědického statutu vykazuje oproti 

českému pojetí řadu podstatných odchylek. 

93 Wohnungseigentum Gesetz 1975 BGBl 417.
94 Kärntner Erbhöfegesetz, Tiroler Höfegesetz, Anerbengesetz  (idF BGBl 2003/112).
95 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 

Manz, 2004, s. 162 – 163.
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 7 Dědění ze závěti a dalších pořízení na případ smrti
Určité otázky týkající se dědění z jiného než zákonného titulu se jak v české, tak v rakouské 

úpravě,  vymykají  režimu dědického statutu a  jsou pro ně stanoveny samostatné kolizní 

normy. V obou úpravách se vesměs jedná o otázky platnosti pořízení pro případ smrti, což 

zahrnuje úpravu testovací způsobilosti, podmínky vnitřní platnosti těchto pořízení a jejich 

formu. 

Samostatná kolizní úprava je v českém ZMPS stanovena pro otázky způsobilosti zřídit nebo 

zrušit závěť, pro formu závěti,  pro účinky vad vůle a vad projevu vůle při zřizování či 

rušení  závěti,  a dále pro určení,  které  další  pořízení pro případ smrti  jsou přípustné.  V 

těchto otázkách bude dle § 18 ZMPS navazováno na právo státu, jehož příslušníkem byl 

zůstavitel v době projevu vůle. Jak je vidno, hraniční určovatel lex patriae se od dědického 

statutu neliší typově, nýbrž odchylka spočívá v časovém určení. Směrodatným okamžikem 

je  zde totiž  okamžik  právního jednání,  nikoli  okamžik  smrti  zůstavitele,  jak  je  tomu u 

dědického statutu. Na základě toho lze dědický statut klasifikovat jako neměnný, kdežto 

statut dle § 18 ZMPS jako proměnlivý96.  Dojde-li  tedy po učiněném právním úkonu ke 

změně státní  příslušnosti,  nedojde k následnému zhojení  vad právního úkonu či  k jeho 

následnému zneplatnění97. 

Testovací způsobilost je tedy touto kolizní normou vyňata z rozsahu obecné způsobilosti k 

právním úkonům stanovené v § 3 ZMPS. Ustanovení § 18 je speciální úpravou k § 3 ZMPS 

a ve svém rozsahu liberálnější98 úpravu § 3 ZMPS deroguje99. 

V souladu s myšlenkou vyjádřenou v § 4 ZMPS, že se zásadně stejným právem řídí jak 

platnost právního úkonu, tak účinky jeho neplatnosti, jsou i zde do rozsahu kolizní normy v 

96 Bystrický, R.: Základy mezinárodního práva soukromého. Praha: Orbis, 1958, s. 394.
97  Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 344.

Jiný názor zastávají Másilko a Steiner – zohledňují hledisko právní etiky a v zájmu zachování platnosti 
právního úkonu nevylučují použití dědického statutu: Másilko, V., Steiner, V.: Mezinárodní právo 
soukromé v praxi – Příručka. Praha : Orbis, 1976, s. 207 – 208.

98  Liberálnější proto, že dle úpravy v § 3 ZMPS postačí v případě, kdy na území ČR činí právní úkon 
cizinec, je-li k úkonu způsobilý podle práva českého. Není tedy striktně vyžadována způsobilost podle 
práva státní příslušnosti.

99  Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: 
Panorama, 1989, s. 151.
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§ 18 zahrnuty i účinky vad vůle a jejího projevu při zřizování či zrušení závěti100. Jedná se o 

tzv.  podmínky  vnitřní  platnosti101,  které  lze  dle  mého  názoru  vymezit  a  contrario  k 

požadavkům vnější formy. Rozhodné právo určené dle § 18 tak bude směrodatné například 

pro řešení otázky, zda bude závěť učiněná v omylu či z donucení platná, jaký význam bude 

mít k závěti připojená podmínka či chybějící podpis zůstavitele na vlastnoruční závěti102.

Výrazem abstrakce je stanovení, že právo  státu, jehož příslušníkem byl zůstavitel v době 

projevu vůle, je dále rozhodné i pro určení přípustnosti dalších druhů pořízení pro případ 

smrti. Důvodem této úpravy je skutečnost, že kolizní norma  vyjádřená v § 18 se týká pouze 

závěti, jakožto kromě zákona jediného dědického titulu známého českému právu. Právní 

řády jiných cizích států však rozeznávají i jiné druhy pořízení pro případ smrti103. Stanovení 

kolizní normy pro podmínky platnosti našemu právu neznámým institutům je tedy nasnadě.

Forma závěti104 je „samostatnou kapitolou“.  K hraničnímu určovateli lex patriae v době 

projevu vůle zde subsidiárně přistupuje ještě další, a to hraniční určovatel „místa učinění 

závěti“ (lex loci actus). Nebyla-li by tedy závěť co do formy platná dle práva státu, jehož 

byl zůstavitel příslušníkem v době projevu vůle, postačí vyhoví-li formě vyžadované dle 

práva státu,  na jehož území byla závěť učiněna.  Důvodem pro tuto konstrukci je snaha 

zachovat platnost závěti a respektovat poslední vůli zůstavitele, neboť mnohdy může dojít k 

situacím, kdy během pobytu v cizině pokládá za potřebné vyjádřit svou poslední vůli105. I 

ustanovení o formě závěti dle § 18 ZMPS je chápáno jako speciální ustanovení a vymyká 

se rozsahu § 4 ZMPS, který se týká formy právního úkonu obecně106.

Na ostatní otázky dědění ze závěti,  výslovně neuvedené v § 18 ZMPS, bude aplikován 

dědický statut, tedy sice stejný hraniční určovatel (státní příslušnost zůstavitele), ale jinak 

100 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: 
Panorama, 1989, s. 151.

101 Tschöpl, R.: Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického. In Ad Notam 2/2001, s. 32.
102 Dle § 37, 476a, 478 vždy ve spojení s § 40a OZ bude dle českého práva následkem absolutní neplatnost 

závěti. Právní řády jiných států však mohou s těmito vadami spojovat jen relativní neplatnost či jiné 
účinky. 

103 Příkladmo lze uvést dědickou smlouvu nebo odkaz, známé rakouskému právu.
104 V českém právu lze pořídit závěť pouze v písemné formě (§ 476  z. č. 40/1964, občanského zákoníku), 

kdežto rakouské  právo umožňuje i závěť ústní (§ 577 ABGB).
105 Tschöpl, R.: Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického. Ad Notam 2/2001, s. 32.
106 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: 

Panorama, 1989, s. 152.
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časově stabilizován (k okamžiku smrti zůstavitele). Bude se jednat o otázky účinků závěti, 

jako  například  určení  povinných  podílů  určitých  dědiců  či  právní  postavení  v  závěti 

obmyšlených osob107.

Rovněž rakouské právo stanoví v § 30 IPRG pro určité otázky týkající se platnosti poslední  

vůle zvláštní kolizní režim. Pod pojem „poslední  vůle“ jsou subsumovány jednostranné 

pořízení pro případ smrti v závěti či kodicilu a dále dědická smlouva a smlouva o zřeknutí 

se dědictví. Úprava v § 30 IPRG se netýká platnosti koupě či darování dědického práva, 

neboť se jedná o instituty závazkové108.

Pro způsobilost zřídit nebo zrušit závěť a ostatní podmínky platnosti poslední vůle je, stejně 

jako v české úpravě,  stanoven hraniční určovatel  lex patriae zůstavitele v době projevu 

vůle.  K  tomuto  hraničnímu  určovateli  však  ještě  subsidiárně  přistupuje  dědický  statut. 

Podle něj budou příslušné otázky posuzovány v případě, že podle primárního práva státní 

příslušnosti zůstavitele v době projevu vůle nebude právní úkon platný. Jen na okraj bych 

chtěla zdůraznit, že ačkoli se v případě dědické smlouvy jedná o dvoustranný právní úkon, 

platnost  tohoto úkonu bude posuzována podle  lex  patriae  zůstavitele  či  subsidiárně dle 

dědického statutu. Při uzavírání této smlouvy je tedy vhodné podřídit pro jistotu její režim 

právu toho účastníka, jež je přísnější, neboť zpravidla nelze předvídat, který z účastníků 

úkonu se stane zůstavitelem ve smyslu konkrétní dědické smlouvy109.

Rozsah aplikace § 18 odst. 1 ZMPS a § 30 IPRG je téměř shodný. Oba se týkají testovací 

způsobilosti a materiálních podmínek platnosti poslední vůle zůstavitele a jejich zrušení. 

Podstatným rozdílem je  však  stanovení  subsidiárního hraničního  určovatele  v  rakouské 

úpravě,  kterou  tak  lze  označit  za  liberálnější  a  více  otevřenou  k  zachování  platnosti 

poslední vůle zůstavitele. Stejně jako v české úpravě jsou i v rakouské podřazeny právní 

účinky pořízení pro případ smrti dědickému statutu.

Co se týká formy poslední vůle zůstavitele je třeba dle rakouského práva rozlišovat formu 

107 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 344.
108 Schwimann, M.: Internationales Privatrecht einschließlich Europarecht. Wien : Manz, 2001, 3. vyd., s. 

173.
109 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien : 

Manz, 2004, s. 165.
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závěti  a  kodicilu  jakožto  jednostranných úkonů zůstavitele  a  formu dědické  smlouvy a 

smlouvy o zřeknutí se dědictví.

Rozhodné právo pro  formu závěti  a  kodicilu  je  stanoveno Haagskou úmluvou o  střetu 

zákonů týkajících se formy pořízení pro případ smrti z 5. 10. 1961110, které se Rakousko, na 

rozdíl od České republiky, účastní. Podle článku 1 této úmluvy bude pořízení pro případ 

smrti  platné  co  do  formy111 vyhoví-li  podmínkám  alespoň  jednoho  z  následujících 

rozhodných práv: právu místa, kde bylo pořízeno, požadavkům práva určeného dle státní 

příslušnosti, domicilu nebo obvyklého bydliště zůstavitele, a u nemovitostí postačí vyhovět 

požadavkům práva místa polohy nemovitosti112. Je na první pohled zřejmé, že smyslem této 

úpravy  je  zamezit  v  co  nejširší  míře  situacím,  kdy  by  závěť  byla  neplatná  z  důvodu 

nedodržení požadované formy. Tuto myšlenku zastává i česká úprava, nicméně úprava v 

úmluvě  je  daleko  otevřenější  než  §  18  ZMPS,  neboť  umožňuje  aplikaci  v  podstatě 

kteréhokoli právního řádu, který může mít k závěti určitý vztah113. 

Pro  platnost  dědické  smlouvy  a  smlouvy  o  zřeknutí  se  dědictví  co  do  formy  postačí, 

vyhoví-li  dle  obecné  úpravy  §  8  IPRG  právu  státu,  kde  byl  úkon  učiněn,  jinak  bude 

rozhodným právo podle nějž se posuzuje  samotné právní jednání, tedy dle § 30 IPRG 

buďto právo státu jehož byl zůstavitel  příslušníkem v době projevu vůle či  k okamžiku 

smrti. Z ustanovení § 8 vyplývá, že právo rozhodné pro formu musí být shodné s právem 

rozhodným pro platnost zmíněných právních úkonů, nelze si tedy libovolně vybírat mezi 

právy nabízenými v § 30 IPRG114.

110 Publikována v BGBl 1963/295.
111 Otázka, zda osoby omezené ve způsobilosti k právním úkonům či nezletilí mohou pořídit testament pouze 

v určité formě, je s poukazem na § 5 úmluvy považována za otázku formy závěti a bude tedy navazována 
dle hraničních určovatelů úmluvy – rozsudek Nejvyššího soudu (Oberste Gerichtshof) z 8. 5. 1987, 5 Ob 
528/87: NZ 1988 (Schwimann, M.: IPRE2 – Österreichische Entscheidungen zum Internationalen Privat- 
und Verfahrensrecht 1983 – 1987. Wien: Orac, 1991, s. 344).

112 Špoková, E.: Dědictví s cizím prvkem. Ad Notam 3/2003, s. 57.
113 Tschöpl, R.: Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického. Ad Notam 2/2001, s. 32.
114 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien : 

Manz, 2004, s. 167.
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 8 Odúmrť
Odúmrtí  rozumíme  případy,  kdy  kvůli  neexistenci  dědiců,  a  to  ani  závětních,  ani 

zákonných, připadá majetek zanechaný zůstavitelem státu. Jednotlivé státy však nárok státu 

na připadnutí dědictví klasifikují různě a může tak vyvstat otázka, který stát bude oprávněn. 

Ten, jehož právo je dědickým statutem, či ten, na jehož území se pozůstalost nachází?

Dle ustanovení § 462 OZ „dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu“. Z dikce 

tohoto ustanovení lze poměrně snadno pomocí výkladových metod usoudit, že v českém 

právu není nárok státu na připadnutí dědictví chápán jako nárok dědickoprávní. Stát nebude 

vystupovat jako dědic, nýbrž zanechaný majetek mu připadne jako majetek „bez pána“115. 

Rozhodným právem pro určení, kterému státu připadne odúmrť, bude dle §§ 5 a 6 ZMPS 

právo  místa,  kde  se  věc  nachází.  Bude-li  tedy  český  soud  projednávat  dědictví  po 

rakouském státním občanovi, který zanechal nemovitost na území České republiky, bude 

pro  právní  poměry  dědické  rozhodné  právo  rakouské.  Soud  dle  rakouského  práva 

konstatuje neexistenci dědiců, tedy případ odúmrti. Nárok státu na připadnutí dědictví však 

české právo posuzuje jako věcněprávní, nikoli dědickoprávní, nespadá již tedy do pojmu 

„právní poměry dědické“ dle § 17 ZMPS a bude jej tedy posuzovat podle práva českého dle 

§ 5 ZMPS. Nemovitost tak připadne českému státu.

Ani v rakouské úpravě není odúmrť chápána jako dědickoprávní nárok státu, nýbrž jako 

zvláštní způsob nabytí dědictví státem116. Na rozdíl od českého práva však IPRG obsahuje v 

§ 29 výslovnou kolizní normu pro případy, kdy je dle dědického statutu zjištěna pozůstalost 

bez dědiců, či kdy by připadla korporaci veřejného práva117 jakožto zákonnému dědici. V 

takových případech bude o osudu pozůstalosti namísto dědického statutu rozhodovat právo 

státu,  v  němž  se  nachází  majetek  zůstavitele  v  době  jeho  úmrtí.  Tedy  stejný  hraniční 

určovatel jako je stanoven ZMPS. Výslovná úprava § 29 IPRG je vhodným prostředkem k 

zamezení  kvalifikačních  potíží,  neboť  stanoví  jasný  hraniční  určovatel  jak  pro  případy 

pozůstalosti bez dědiců, tak pro případy, kdy je odúmrť chápána jako dědický nárok státu či 

115 Knappová, M., Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl. Praha: Aspi, 2002, 3. vyd., s. 304.
116 § 760 ABGB
117 Tzn. státu, spolkové zemi, kantonu, obci apod.
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jiné veřejné korporace.  Z použití  obecné terminologie („korporace veřejného práva“)  je 

patrné, že zákonodárce si byl vědom, že v právních řádech určitých států nemusí odúmrť 

připadat  pouze  státu,  ale  i  útvarům  veřejného  práva  od  státu  odlišných.  Toto  slovní 

vyjádření umožňuje elasticky reagovat a subsumovat do rozsahu § 29 IPRG i případy, kdy 

právní řád stanoví připadnutí pozůstalosti například určitému veřejnému fondu118.

118 Rozsudek Nejvyššího soudu (Oberste Gerichtshof) z 26. 2 .1985 OGH EvBl1986/12 (Schwimann, M.: 
IPRE2 – Österreichische Entscheidungen zum Internationalen Privat- und Verfahrensrecht 1983 – 1987. 
Wien: Orac, 1991, s. 362).
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 9 Otázky spojené s aplikací cizího práva

 9.1 Zpětný a další odkaz

Kolizní úpravy dědického práva se v jednotlivých státech více či méně navzájem odlišují. 

Odhlédneme-li však od dílčích odchylností,  lze rozlišit dva „základní tábory“ úprav: ty, 

které jsou založeny na jednotném dědickém statutu a ty, které užívají rozštěpený dědický 

statut, tedy pro jednotlivé součásti pozůstalosti (věci movité a nemovité) stanovují odlišné 

hraniční určovatele. Důsledkem této mnohosti hraničních určovatelů používaných pro tytéž 

otázky je časté využití zpětného či dalšího odkazu v této oblasti práva. Předmětem této 

kapitoly bude srovnání, jak úpravy česká a rakouská s těmito instituty zacházejí.

Navzdory  svému  zavádějícímu  názvu  je  mezinárodní  právo  soukromé   právem 

vnitrostátním. Orgány státu tak zásadně používají vlastní kolizní normy, ovšem i přesto se 

lze setkat s případy, kdy budou aplikovány kolizní normy cizího státu. Podstatou problému 

je  zodpovězení  otázky,  zda  vlastní  kolizní  normou přikázané  použití  práva  cizího  státu 

znamená použití výlučně jeho hmotných norem, či rovněž jeho norem kolizních. Řešení 

této otázky má význam zejména pro situace, kdy kolizní norma cizího rozhodného práva v 

konkrétním případě nenavazuje na své vlastní právo, nýbrž buďto zpět na právo soudu (lex 

fori), či na právo třetího státu. V prvním případě hovoříme o zpětném odkazu, v druhém 

případě hovoříme o dalším odkazu. 

Dle Kučery stát tím, že přijme zpětný nebo další odkaz, ustupuje ze své představy o tom, co 

je dle něj správné a spravedlivé kolizní řešení a dává přednost představě a zájmu jiného 

státu. To je dle něj dále  možné jen tam, kde zájem na vlastní kolizní úpravě je natolik 

zeslaben, že tato může ustoupit cizí kolizní úpravě. Takovými případy mohou být vztahy, 

které  vykazují  méně  intenzivní  vztah  k  tuzemskému  právu.  Dále  rovněž  stanovením 

hraničního určovatele státní příslušnosti,  jako je  tomu  právě u dědického statutu,  dává 

zákonodárce najevo, že se jedná spíše o záležitosti domovského státu osoby119.

Úprava zpětného a dalšího odkazu je předmětem § 35 ZMPS. Je zde stanoveno fakultativní 

119 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 163.
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přijmutí  zpětného  či  dalšího  odkazu,  odpovídá-li  to  rozumnému  a  spravedlivému 

uspořádání  vztahu.  Obsah  formulace  „rozumné  a  spravedlivé  uspořádání  vztahu“  je 

neurčitý  a  je  tedy  třeba  jej  vyložit.  Kučera  ji  chápe  jako  rozumnost  a  spravedlivost  v 

kolizním smyslu120. Nelze tedy například přijmout odkaz pouze s argumentací výhodnějšího 

postavení účastníků vztahu, dědiců apod., aniž by to obecně bylo pro řešení dané otázky 

vhodnější. Právě vztahy dědického práva jsou pokládány za spíše se vážící k dané osobě 

než ke státu, což je podtrženo i hraničním určovatelem státní příslušnosti. Lze si to vyložit 

tak, že stát nemá převažující zájem na kolizní úpravě těchto vztahů a může ji přenechat 

jinému státu, což zpravidla bude i „rozumné a spravedlivé“, a bude tedy namístě přijetí 

odkazu.

Pomocí  jazykového  výkladu  výrazu  „přijmout“  lze  dospět  k  závěru,  že  zákonodárce 

připouští  přijetí  pouze  jednoho  zpětného  nebo  dalšího  odkazu121.  V praxi  to  znamená 

použití hmotněprávních norem práva, na které odkazuje kolizní norma práva, které by dle 

tuzemské kolizní normy bylo rozhodným. Smyslem tohoto řešení je zamezení nekonečného 

odkazování na další rozhodná práva.

Rakouská úprava se v pojetí zpětného a dalšího odkazu v určitých ohledech odlišuje od té 

naší. Na rozdíl od úpravy české je v § 5 odst. 1 IPRG výslovně vyjádřena zásada, že „odkaz 

na  cizí  právní  řád  zahrnuje  také  odkaz  na  jeho  kolizní  normy“122.  Jednoznačně  je  tak 

vyřešena primární otázka, zda odkaz přijmout nebo nepřijmout. Nicméně, aby nedocházelo 

k  nekonečnému  násobení  odkazů,  musí  i  pro  tento  benevolentní  přístup  platit  určitá 

pravidla. Ustanovení § 5 odst. 2 IPRG tedy stanoví, že zpětný odkaz povede vždy k aplikaci 

pouze  rakouských  hmotněprávních  norem,  nikoli  kolizních.  Další  odkazy  pak  budou 

respektovány do té doby, než bude některým kolizním právem poprvé odkázáno zpět či než 

některé kolizní právo nebude již dále odkazovat. Dané řešení je zřejmě výrazem zásady, že 

je-li  rozhodným  cizí  právo,  použije  se  stejným  způsobem,  jako  by  bylo  aplikováno 

120 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 164.
121 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha : 

Panorama, 1989, s. 200.
122 Nejedná se však o zásadu bezvýjimečnou. Zrovna jednostranná kolizní norma § 28 odst. 2 IPRG, 

upravující otázky nabytí dědictví a ručení za zůstavitelovy dluhy, vylučuje použití odkazu, neboť 
rozhodným určuje pouze lex fori.
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příslušným cizím státem (§ 3 IPRG)123.

 9.2 Výhrada veřejného pořádku

Právní řády jednotlivých států vykazují řadu větších či menších odlišností, spočívajících v 

rozličných  kulturních  tradicích,  jiném  sociálním  či  hospodářském  uspořádání  apod. 

Zákonodárce stanovením kolizních norem vyjadřuje, které rozhodné právo, bez ohledu na 

obsah jeho hmotných norem, je dle něj kolizně správné v daném vztahu použít. Překážkou 

aplikace  by  tedy  neměly  být  ani  značné  odlišnosti  od  tuzemské  hmotněprávní  úpravy. 

Problém však může nastat  v  situaci,  kdy by na základě  kolizní  normy aplikované cizí 

rozhodné právo směřovalo k neakceptovatelnému výsledku v dotčeném státě. K zamezení 

nežádoucích účinků aplikace cizího práva slouží právě institut výhrady veřejného pořádku, 

který je familiérní právním úpravám většiny států světa124. S myšlenkou omezit působnost 

cizího rozhodného práva přišli již statutisté ve 14. století, kteří rozlišovali zákony přijatelné 

(statuta favorabilia) a nepřijatelné (statuta odiosa). Mezi ty nepřijatelné řadili například ty 

normy, jež dcerám nedávaly stejná dědická práva jako synům125.

Výhradu veřejného pořádku (též označovanou renvoi či ordre public) lze definovat jako 

ustanovení právního řádu, které výjimečně umožňuje a také zavazuje odmítnout použití 

ustanovení zahraničního právního řádu, kterého se má v daném případě použít na základě 

tuzemské kolizní normy, jestliže by účinky tohoto použití v oblasti tuzemského právního 

řádu  byly  zásadně  nepřijatelné126.  Jedná  se  tedy  o  výjimku  z  aplikace  cizího  práva,  o 

poslední brzdu, za kterou lze zatáhnout a ubránit tak systém nejzákladnějších hodnot státu, 

kterých se nelze vzdát.

Na otázku,  co přesně je  předmětem ochrany v rámci  výhrady veřejného pořádku nelze 

jednoznačně odpovědět. Jak úprava česká, tak rakouská vycházejí z obecné terminologie, 

která vyžaduje v konkrétních případech dalšího výkladu. Obecné vymezení tohoto institutu 

123 Kučera, Z.: Vybrané otázky srovnávacího mezinárodního práva soukromého. Praha : Karolinum, 1996, s. 
46.

124 Kučera, Z.: Vybrané otázky srovnávacího mezinárodního práva soukromého. Praha : Karolinum, 1996, s. 
60.

125 Bystrický, R.: Základy mezinárodního práva soukromého. Praha : Orbis, 1958, s. 104.
126 Kučera, Z.: Vybrané otázky srovnávacího mezinárodního práva soukromého. Praha : Karolinum, 1996, s. 

193.
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je  nasnadě,  neboť  vzhledem  k  měnícím  se  společenským  poměrům  se  může  v  čase 

posunovat hranice tolerance jednotlivých odlišností v daném státě127. Taxativní vymezení 

by tedy nebylo příliš praktické. Při určování, zda určitý institut již je či není za hranicí  

tolerance  v  určitém  státě  je  třeba  vždy  brát  v  úvahu  aktuální  právní  a  společenské 

hodnoty128.  Navíc vzhledem k mnohosti  právních řádů světa  a  rozličných institutů nám 

neznámých  ani  není  možné,  aby  zákonodárce  dopodrobna  předvídal  všechny  možné 

situace, které sebou aplikace cizího práva může přinést.

Český zákonodárce v § 36 ZMPS stanoví, že cizí rozhodné právo nelze použít, jestliže by 

účinky jeho použití odporovaly „takovým zásadám společenského a státního zřízení České 

republiky a jejího právního řádu, na kterých je nutno bez výhrady trvat“. Zpravidla se bude 

jednat o ústavně zakotvené zásady,  jejichž zachování  je  v zájmu uspokojení základních 

zájmů státu a společnosti. 

Rakouský  IPRG  v  §  6  stanoví,  že  se  cizí  právo  nepoužije,  pokud  by  jeho  aplikace 

směřovala  k  „výsledku  neslučitelnému  se  základními  hodnotami  rakouského  právního 

řádu“.  Ke  zjištění  obsahu  pojmu  „základní  hodnoty  právního  řádu“  je  rovněž  potřeba 

dalšího  výkladu  dle  situace  v  konkrétním případě.  Nicméně,  stejně  jako  u  nás,  těžiště 

poznání těchto hodnot budou zřejmě ústavní normy. 

Z českého i rakouského ustanovení je zřejmé, že pod ochranou výhrady veřejného pořádku 

nejsou  všechny  kogentní  či  ústavní  normy,  nýbrž  jen  ty,  kterých  se  nelze  vzdát129.  V 

opačném případě by totiž existence kolizních norem ztrácela význam. Vzhledem k tomu, že 

jak český, tak rakouský právní i státní systém vycházejí ze stejných základních hodnot, 

nebudou se v otázce, co zahrnout pod ochranu ordre public, příliš odlišovat. Literatury130 

127 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch: mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 51.

128 Mänhardt, F., Posch, W.: Internationales Privatrecht, Privatrechtsvergleichung, Einheitsprivatrecht – Eine 
Einführung in die internationalen Dimensionen des Privatrechts. Wien: Springer, 1994, s. 31.

129 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 51.
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 195.

130 Kučera, Z.: Vybrané otázky srovnávacího mezinárodního práva soukromého. Praha : Karolinum, 1996, s. 
195.
Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 51.
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 196.
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obou  států  shodně  do  rámce  tohoto  institutu  zahrnují  osobní  svobodu,  rovnost,  zákaz 

diskriminace kvůli  původu, rase či  náboženství,  zákaz diskriminace žen,  dále  například 

zásadu  monogamického  manželství  či  zákaz  uzavírání  manželství  dětmi.  Vladimír 

Halouzka zde řadí i zákaz vyloučení či omezení dědického práva nemanželského dítěte, což 

vyvozuje z ústavních článků o rovném postavení dětí131.  

Obě úpravy rovněž v příslušném ustanovení o výhradě veřejného pořádku shodně stanovují, 

že  nikoli  samo rozhodné cizí  právo,  nýbrž účinky jeho aplikace,  musí  být  v rozporu s 

příslušnými  základními  hodnotami.  Je  tedy  zřejmé,  že  výhradu  veřejného  pořádku  lze 

uplatnit až po zjištění rozhodného práva a po zhodnocení výsledku jeho použití. Nebylo by 

správné,  kdyby  stát  aplikující  cizí  právo  hodnotil  toto  právo  samo  o  sobě,  neboť  by 

vzhledem ke skutečnosti, že tvorba práva je výrazem suverenity každého státu, docházelo k 

neoprávněnému vměšování  do vnitřních záležitostí  cizího státu132.  Při  hodnocení  účinků 

aplikace cizího práva je třeba vzít v potaz intenzitu daného řešeného vztahu k tuzemsku, 

neboť ordre public je koncipováno jako ochrana hodnot daného státu, nikoli jako ochrana 

subjektivního právního postavení účastníků vztahu133. Vždy je tedy nutné uvážit relativitu 

tohoto  institutu.  V tomto  ohledu byl  názor  Vladimíra  Halouzky  o  zákazu  diskriminace 

mimomanželských  dětí  mírně  zpochybněn polemickým článkem Luboše  Tichého,  který 

zkoumal intenzitu daného dědického vztahu k tuzemskému právnímu řádu. Dle něj je bez 

debat,  že  zásada  rovnosti  manželských  a  mimomanželských  dětí  bude  bez  výhrad 

prosazována například ve věcech výše výživného pro děti. Míra intenzity zájmu na rovném 

postavení dědiců je však dle něj nižší, neboť určitá diferenciace mezi dědici je možná už i v 

důsledku testamentu.  Sám však přiznává,  že se v rámci testamentu jedná o diferenciaci 

poněkud jiného rázu134.

Vzhledem k tomu, že výhrada veřejného pořádku je nástroj sloužící k vyloučení normální 

funkce  kolizní  normy,  je  třeba  s  ním zacházet  šetrně.  Odepře-li  se  tedy  použití  cizího 

131 Halouzka, V.: Kolizní otázky v čs. mezinárodním právu dědickém. Bulletin Advokacie, 2/1981, s. 1.
132 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: 

Panorama, 1989, s. 206.
133 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 

Manz, 2004, s. 51.
134 Tichý, L.: K některým otázkám dědění s cizím prvkem. Bulletin Advokacie 1/1983, s. 262.
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rozhodného práva, neznamená to nutně odepření použít jej jako celek. Nepoužijí se pouze 

ta ustanovení, která jsou v rozporu s příslušnými chráněnými hodnotami, ostatní ustanovení 

budou aplikována. Toto pravidlo lze vyčíst ze zákonné úpravy jak § 36 ZMPS („Právního 

předpisu cizího státu nelze použít..“)135,  tak z  § 6 IPRG  („Ustanovení  cizího práva se 

nepoužije..“)136.  Neaplikací  určitého ustanovení  cizího  práva  může či  nemusí  vzniknout 

mezera.  V  případě  bude-li  nutné  nahradit  vzniklou  mezeru  přichází  v  úvahu  použití 

příslušné normy tuzemského práva. Česká úprava však na rozdíl od rakouské nevylučuje 

ani použití norem některého třetího státu, bude-li to odůvodněno vyšší intenzitou vztahu k 

tomuto státu137.

Jak je vidět z předchozího výkladu, je institut výhrady veřejného pořádku chápán téměř 

shodně, bez výrazných rozdílů, v obou srovnávaných úpravách.

135 Kučera, Z., Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, komentář. Praha: 
Panorama, 1989, s. 205.

136 Rummel, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch : mit Nebengesetze. 2. Band. Wien: 
Manz, 2004, s. 53.

137 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 197.
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 10 Soudní příslušnost v mezinárodním dědickém právu
Vyskytuje-li  se  v  dědickém  řízení  cizí  prvek,  musí  soud  nejprve  určit,  zda  bude  k 

projednání předmětné pozůstalosti příslušný. Teprve až zjistí-li svou příslušnost, může dojít 

k aplikaci rozhodného práva zjištěného na základě vnitrostátních kolizních norem. 

Úprava pravomoci českých justičních orgánů ve věcech dědických je předmětem úpravy v 

zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním,  konkrétně v ustanoveních §§ 44 a 

45. Základními rozlišovacími kritérii je, zda byl zůstavitel českým občanem či cizincem, a 

zda se jedná o movitosti či nemovitosti a místo jejich polohy. 

Dle  §  44 ZMPS je  bezvýjimečně dána  výlučná  pravomoc českého soudu k projednání 

pozůstalosti  po  zůstaviteli,  který  je  v  době  své  smrti  českým  občanem,  nachází-li  se 

pozůstalostní majetek na území České republiky. Jedinými podmínkami je zde tedy státní 

příslušnost  a  majetek  v  tuzemsku;  nezáleží  na  tom,  zda  všichni  dědicové  jsou  cizími 

státními příslušníky bez jakéhokoli jiného vztahu  tuzemsku.

V situaci,  kdy se  zůstavitelův  majetek  nachází  v  cizině,  je  příslušnost  českých  orgánů 

podmíněna jeho vydáním (ve smyslu „přenechání k projednání“) českým orgánům anebo 

přiznáním  právních  následků  rozhodnutím  tuzemských  orgánů.   Smyslem  tohoto 

ustanovení je zabránit případnému zbytečnému řízení před českým soudem, aniž by byl 

jeho výsledek v zahraničí respektován138. 

Ustanovení § 45 ZMPS se na rozdíl od § 44 týká určení soudní příslušnosti k projednání 

pozůstalosti  po  cizinci.  Předpokladem  je  samozřejmě  jmění  nacházející  se  v  České 

republice; nelze očekávat českou příslušnost ohledně jmění nacházejícího se v cizině. Pro 

pozitivní určení příslušnosti českých orgánů je však stanovena řada  dalších, alternativně 

(nikoli kumulativně) působících, podmínek. 

První  z  nich  je  skutečnost,  že  stát,  jehož  je  zůstavitel  příslušníkem,  nevydává  movité 

dědictví českých občanů českým justičním orgánům anebo nepřiznává jejich rozhodnutím 

právní následky. Jedná se o zřejmé odvetné opatření, jehož zákonné zakotvení je oprávněno 

138 Fenyk, J., Ondruš, R.: Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy. 
Praha: Linde, 1997, s. 193.
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zásadou materiální vzájemnosti ve vzájemném státním styku139. 

Dále  bude  pravomoc  českého  soudu  dána,  jestliže  stát  příslušnosti  zůstavitele  odmítne 

projednat dědictví, či se k této možnosti nevyjádří. Nikde není stanoveno v jaké lhůtě se 

musí daný cizí stát vyjádřit,  nicméně lze předpokládat, že by tak měl učinit v přibližně 

stejně lhůtě, v jaké by přistoupil k projednání dědictví. Český soud pak může k projednání 

dědictví přistoupit jen po předchozí opětovné výzvě k vyjádření adresované příslušnému 

cizímu státu140. Smyslem tohoto ustanovení je zabránit nežádoucímu stavu, kdy se na území 

české  republiky  bude  nacházet  movitý  zůstavitelův  majetek,  aniž  by  byl  předmětem 

dědického řízení v příslušném státě. 

Pravomoc českého soudu k projednání dědictví po cizinci, bude rovněž dána v případě, kdy 

o projednání požádá na našem území zdržující se dědic, ovšem za podmínky, měl-li zde 

zůstavitel bydliště. Cílem tohoto ustanovení je uspořádání právních poměrů k movitému 

dědictví ve prospěch dědiců, kteří se zdržují na našem území. Pro splnění podmínek postačí 

žádost jen jednoho z dědiců, kteří se zde zdržují. Nicméně, ze smyslu tohoto ustanovení, 

kterým je očividně zjednodušení postavení dědice v pozůstalostním řízení, lze vyvodit, že 

pobyt dědice na našem území by měl trvat nejméně po celou dobu projednávání dědictví. V 

jiném případě by se stěží dalo projednávání dědictví České republice pokládat za pro dědice 

výhodnější141.

Poslední  pravidlo  se  týká  určení  pravomoci  k  projednání  nemovitého  dědictví  cizince 

nacházejícího se na území České republiky. V takových případech je dána česká příslušnost 

ohledně této nemovitosti výlučně. Jedná se zde o aplikaci kolizního určovatele lex rei sitae, 

který je mimochodem uznáván i v rakouské úpravě. Výhodou použití stejného hraničního 

určovatele je eliminace sporů o příslušnost. 

V případech, kdy příslušnost českého soudu nebude dána, omezí se soud dle § 45 odst. 2 

pouze na potřebná opatření k zajištění majetku. Podrobnější úpravu pak obsahuje § 175z 

139 Fenyk, J., Ondruš, R.: Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy. 
Praha: Linde, 1997, s. 194.

140 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno - Plzeň 2009: Aleš Čeněk a Doplněk, s. 347.
141 Fenyk, J., Ondruš, R.: Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy. 

Praha: Linde, 1997, s. 194.
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OSŘ, kde je soudu nařízeno v těchto případech provést předběžné šetření, které spočívá ve 

zjištění eventuálních dědiců a zůstavitelova majetku (§ 175d). Dle § 56 Instrukce142 pak 

český soud o smrti cizího státního příslušníka informuje příslušný zastupitelský úřad v ČR 

a zároveň jej zpraví o výsledku provedeného předběžného šetření. 

Má-li být v případě nepříslušnosti českého soudu vydán majetek do ciziny, musí o tom být 

dle  §  175z odst.  2  OSŘ vyrozuměni  tuzemští  dědici  a  věřitelé,  a  lze  tak  učinit  až  po 

zaplacení daní a poplatků a uspokojení tuzemských věřitelů (§ 58 Instrukce).

Rakouská pravidla o mezinárodní příslušnosti v dědických záležitostech byla předmětem 

rozsáhlé novelizace, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2005. Do této doby byly nesystémově 

zařazeny  do  oblasti  úpravy  zákona  o  nesporném  řízení  č.  208/1854  ř.z.,  který  se  v 

současnosti použije již jen na případy zahájené do 31. 12. 2004. Nově jsou tedy normy o 

mezinárodní příslušnosti pro dědické řízení upraveny v zákoně - jurisdikční normě143 v §§ 

105 – 108. 

Stejně jako v české úpravě, i zde jsou rozlišovacími kritérii pro určení pravomoci státní 

příslušnost, povaha majetku a jeho poloha, a navíc ještě obvyklý pobyt.

Dle § 106 JN je vždy dána příslušnost ohledně nemovitého majetku nacházejícího se v 

tuzemsku. V tomto ohledu se tedy úprava  od té české neliší. 

Ohledně movitého majetku nacházejícího se v tuzemsku je dána příslušnost rakouského 

soudu, jestliže měl zesnulý v době smrti rakouskou státní příslušnost nebo měl alespoň v 

době smrti na území Rakouska poslední obvyklé bydliště. Není-li splněna ani jedna z těchto 

podmínek je poslední alternativou, která může založit pravomoc tuzemského orgánu v této 

situaci,  nemožnost  prosadit  dědická  práva  v  cizím státě,  který  je  k  projednání  dědictví 

příslušný. 

Příslušnost  tuzemského  soudu  ohledně  movitých  věcí  nacházejících  se  v  cizině  je 

vymezená velmi úzce, neboť se vychází z předpokladu, že řízení ve státě, kde se majetek 

142 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. června 2010, č.j. 59/2010-MOC-J, kterou se upravuje 
postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních (v textu 
„Instrukce“).

143 Jurisdiktionsnorm RGB1 1895/111 (JN).

50



nachází,  bude  zpravidla  účelnější144.  Tuzemská  pravomoc  je  tedy  v  každém  případě 

podmíněna rakouskou státní  příslušností  zůstavitele  v  době smrti,  to však samo o sobě 

nestačí. Mimoto musí být splněna jedna z následujících podmínek: buďto poslední obvyklý 

pobyt  zůstavitele  v  tuzemsku  či  nemožnost  prosadit  dědická  práva  u  příslušného 

zahraničního soudu.

Vysvětlení, co si pod „nemožností prosadit dědická práva“ představit, však již zákonodárce 

nepodává.  Rozhodně  však  nelze  jejím prostřednictvím opravňovat  zbytečné  rozšiřování 

přesně vymezené tuzemské pravomoci. Dle judikatury může nemožnost prosazení těchto 

práv spočívat buďto v právních okolnostech (např. v nedostatku mezinárodní příslušnosti), 

či ve faktických okolnostech (může se jednat o případy nečinnosti příslušného orgánu v 

důsledku válečných nepokojů, přírodních katastrof či z jiného důvodu, nebo případy hrozící 

diskriminace  nárokovatele).  V žádném případě  by  toto  ustanovení  nemělo  sloužit  jako 

nástroj  k  manipulaci   rozhodného  práva  z  důvodu  snahy  uniknout  před  nevýhodnější 

úpravou145.  Je tedy  zřejmé, že využití tohoto ustanovení k určení tuzemské příslušnosti 

bude ospravedlněno jen ve výjimečných případech. Dle zákona o nesporném řízení je pak k 

zahájení tohoto dědického řízení v tuzemsku nutná žádost potenciálního dědice, která tvrdí 

nemožnost prosazení práv146. 

Právě  vyloučení  pravomoci  rakouského  soudu  k  projednání  movitostí  zanechaných 

rakouským  státním  příslušníkem  v  zahraničí  bylo  podrobeno  kritice.  S  ohledem  na 

specifika rakouského modelu nabývání dědictví, by mohl ve státě, který aplikuje rakouské 

právo jako právo rozhodné, nastat problém, jak se vypořádat s jemu neznámými instituty 

(jako je třeba soudní odevzdání pozůstalosti)147.

Z předchozího výkladu lze dojít  k závěru,  že ačkoli  zákonodárci  v obou srovnávaných 

úpravách používají podobné hraniční určovatele, tedy státní příslušnost, povahu majetku a 

144 Mayr, P., Fucik, R.: Das neue Verfahren außer Streitsachen. Wien: WUV, 2006, 3. přepracované vydání, s. 
182.

145 Odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu (Oberste Gerichtshof) 10Ob17/06.
146 § 143 odst. 2 zákona o nesporném řízení BGB1 2003/111.
147 O této problematice je obsáhle pojednáno zde: Bajons, E.: Zur Reichweite  des österreichischen 

Erbstatuts bei Nachlassabwicklung im Ausland. In Österreichische Notariats Zeitung, 11/2010, s. 321.
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jeho polohu, rakouský pak navíc ještě obvyklé bydliště,  kladou při  úpravě mezinárodní 

příslušnosti důraz na rozdílné hodnoty. Prvně lze zmínit, že český zákonodárce zohledňuje 

princip materiální vzájemnosti v mezistátním styku148, což rakouská úprava nepokládá za 

směrodatné. Z rakouské úpravy pak v důsledku umožnění nouzové příslušnosti149 přímo čiší 

zájem  na  ochraně  dědiců150.  Česká  úprava  sice  taky  není  lhostejná  k  jejich  zájmům, 

nicméně nejedná se ochranu tak přímočarou. Zájem na ochraně dědiců lze v české úpravě 

spatřovat v ustanovení o  určení pravomoci českého soudu, nebylo-li by jinak dědictví po 

cizinci nacházející se na našem území projednáno151. Hlavním smyslem tohoto ustanovení 

je však zajistit projednání pozůstalostního majetku situovaného na území ČR. Rovněž z 

možnosti určení tuzemské příslušnosti k projednání pozůstalosti po cizím zůstaviteli, měl-li 

zde bydliště, na základě žádosti dědice, vyplývá spíše snaha zjednodušit postavení dědiců, 

než že by šlo primárně o jejich ochranu152. 

Problematika  mezinárodní  příslušnosti  pro  mne  znamená  mnoho  nevyřešených  otázek. 

Rozmanitost  norem totiž  může v určitých případech vést k pozitivnímu či  negativnímu 

kompetenčnímu konfliktu, což ve svém důsledku pouze znevýhodňuje a ztěžuje postavení 

oprávněných osob. Není nicméně poskytován žádný návod, jak tyto bezvýchodné situace 

řešit.  Pozornost  se tak upírá  na připravované nařízení  o příslušnosti,  rozhodném právu, 

uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského 

dědického osvědčení, které by mělo tyto nejasnosti v budoucnu odstranit.

148 § 45 odst. 1 písm. a) ZMPS.
149 Nouzovou příslušností je označováno stanovení příslušnosti rakouského soudu v případě, kdy v zahraničí 

není možné prosadit dědické nároky.
150 § 106 odst. 1 bod 2 písm. c) a bod 3 písm. b) JN.
151 § 45 odst. 1 písm. a) ZMPS.
152 § 45 odst. 1 písm. b) ZMPS.
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 11 Pojednání o návrhu zákona o MPS z dědickoprávního 
pohledu

Probíhající  rekodifikace  soukromého  práva  je  doprovázena  i  nutnou  potřebou  změny 

zákona  o  mezinárodním právu soukromém (dále  „návrh  zákona“)153,  neboť  v  důsledku 

celkové změny dosavadního hmotného soukromého práva se současná úprava v ZMPS a 

dalších zvláštních zákonech stane zastaralou. Jak uvádí důvodová zpráva k návrhu zákona, 

lze tento stav považovat za příležitost k modernizaci stávající úpravy, k vhodné modifikaci 

určitých institutů s přihlédnutím k vývojovým tendencím mezinárodního práva soukromého 

jak v jiných státech, tak na úrovni Evropské Unie154.

Co  se  vnitřního  uspořádání  návrhu  zákona  týče,  je  na  první  pohled  zřejmé  téměř 

zdvojnásobení „objemu“ oproti úpravě v ZMPS. Je to projevem snahy o co nejucelenější 

kolizní úpravu soustředěnou do jediného zákona155. Novinkou je tedy například zapracování 

kolizní úpravy směnečného a šekového práva či rozhodčího řízení a uznání a výkonu cizích 

rozhodčích  nálezů,  které  byly  doposavad  předmětem  úpravy  ve  zvláštních  zákonech. 

Mimoto je připravovaný zákon rozšířen o kolizní ustanovení zvláštních zákonů, jež jsou 

výsledkem transpozice  několika  směrnic.  Jedná  se  konkrétně  o  oblast  úpravy  cenných 

papírů a investičních nástrojů (§ 83), spotřebitelských smluv (§ 87), či úpadku úvěrových 

institucí (§§ 112 – 116).

Další očitou změnou, co do členění návrhu zákona, je propojení kolizní úpravy s úpravou 

pravomoci  v  každé  jednotlivé  kategorii  upravovaných  soukromoprávních  poměrů. 

Důvodová  zpráva  nový  systém  členění  obhajuje  úzkou  spojitostí  práva  kolizního  a 

procesního, a zároveň zdůrazňuje přispění k praktičnosti a větší přehlednosti úpravy156. Já si 

rovněž dovolím novou systematiku zákona hodnotit kladně, nicméně dle mého názoru ani 

153 Návrh zákona schválený vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou vlády (květen 2011). 
Dostupný z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-mezinarodnim-pravu-soukromem/navrh-
zakona.html

154 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou vlády 
(květen 2011), s. 41. Dostupná z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/zakon-o-mezinarodnim-pravu-
soukromem/navrh-zakona.html - (dále „důvodová zpráva“).

155 Důvodová zpráva, s. 45.
156 Důvodová zpráva, s. 42.
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současné rozdělení kolizních ustanovení a ustanovení mezinárodního práva procesního do 

dvou oddělených částí v rámci ZMPS není na újmu přehlednosti úpravy.

Za zmínku rovněž stojí, že navzdory obecnému rozšiřování úpravy vztahů s mezinárodním 

prvkem v návrhu zákona, je, podobně jako v rakouské úpravě, oblast závazkových vztahů 

omezena pouze na otázky, které nespadají do působnosti nařízení Řím I a Řím II, jinak je 

zde odkázáno na úpravu v těchto nařízeních157.

Úprava  mezinárodního  práva  soukromého  dědického  je  předmětem úpravy  hlavy  VIII. 

návrhu zákona. S ohledem na nový systém členění návrhu je hned zkraje řešena procesní 

stránka, tedy určování  pravomoci českých soudů. 

Pravidla  pro  určování  pravomoci  českého  soudu  k  projednání  dědictví  vycházejí  ze 

stejného  základu  jako  úprava  v  ZMPS.  Dle  ustanovení  §  74  návrhu  zákona  je  dána 

pravomoc českých soudů k projednání dědictví, měl-li zůstavitel v době své smrti na území 

České republiky obvyklý pobyt.  Jak je  vidno, je původní  hraniční  určovatel  lex patriae 

nahrazen hraničním určovatelem obvyklého pobytu. Nachází-li se však majetek v cizině, je 

pro stanovení  pravomoci  českého soudu nutné,  aby cizí  stát  takový majetek vydával  k 

projednání, nebo aby přiznával rozhodnutím českých soudů právní účinky (§ 75 návrhu 

zákona). V tomto ohledu se tedy úprava neliší od té stávající. 

Ve druhém odstavci § 74 je dále, beze změny oproti v současnosti účinné úpravě, stanovena 

výlučná pravomoc ohledně nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, ať už 

zde měl či neměl zůstavitel v době smrti obvyklé bydliště.

Ani co se týká určování pravomoci ohledně movitého dědictví nacházejícího se v tuzemsku 

zanechaného cizincem158 se, kromě nového hraničního určovatele obvyklého pobytu, nic 

nezměnilo. Podmínkou je stále buďto chybějící materiální vzájemnost  mezi státy, odmítavý 

postoj  cizího  státu  projednat  dědictví,  ačkoli  je  příslušným,  či  žádost  dědice,  který  má 

obvyklý pobyt v tuzemsku a zůstavitel byl zároveň českým státním příslušníkem (§ 74 odst. 

3 návrhu zákona).

Stejně jako je tomu doposavad se soud v případě, zjistí-li svou nepříslušnost, omezí jen na 

157 Důvodová zpráva, § 84, s. 66.
158 Zde „cizinec“ ve smyslu osoba bez obvyklého pobytu v České republice.
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potřebná opatření k zajištění majetku po zůstaviteli (§ 74 odst. 4, 5 návrhu zákona). To však 

neplatí,  půjde-li  pouze o majetek nepatrné hodnoty,  který má být dle rozhodného práva 

vydán vypraviteli pohřbu či jiné určité osobě.

Větší odchylky od současné úpravy ZMPS však vykazuje stanovování rozhodného práva. 

Stejně jako je tomu doposud vychází návrh zákona z jednotného dědického statutu, tedy 

stanovuje jak pro věci movité, tak pro věci nemovité jediné rozhodné právo, a to právo 

státu,  ve  kterém  měl  zůstavitel  v  době  smrti  obvyklé  bydliště  (§  76  návrhu  zákona). 

Dědický statut je tedy předsouván statutu věcnému dle § 69 návrhu zákona. Novinkou je 

však  jednostranná  kolizní  norma  stanovující  použití  českého  práva  v  případě,  kdy  je 

zůstavitel tuzemským státním občanem a současně alespoň jeden z dědiců má v tuzemsku 

obvyklý  pobyt.  Důvodem pro tuto  úpravu byla  dle  důvodové zprávy skutečnost,  že  by 

použití cizího práva určeného dle státu obvyklého pobytu zůstavitele nebylo ve shodě s 

rozumným očekáváním dědiců159.

V souladu s posláním připravovaného zákona v široké míře zachovávat platnost právních 

jednání a jejich účinků a tím respektovat vůli jednajících160 nastává další změna, týkající se 

určování rozhodného práva pro testovací způsobilost, materiální podmínky platnosti závěti 

a další druhy pořízení pro případ smrti. Rozsah § 77 se oproti současné úpravě v § 18 odst. 

1 ZMPS nezměnil, nově je však umožněno alternativní použití dvou hraničních určovatelů, 

kterými jsou státní příslušnost a obvyklý pobyt zůstavitele v době projevu vůle.

Zájem na zachování platnosti pořízení pro případ smrti se promítá i do ustanovení o formě 

závěti,  dědické  smlouvy,  či  dalších  posledních  pořízení  (§  77  odst.  2,  3  návrhu). 

Navrhovaná  úprava  je  položena  na  zcela  nových  základech,  neboť  odpovídá  Haagské 

úmluvě z 5. 10. 1961 o právu použitelném pro formu závěti. Je tedy nově stanovena celá 

řada  alternativních  kolizních  kritérií,  konkrétně  právo  státní  příslušnosti  či  obvyklého 

pobytu  zůstavitele,  obojí  stabilizované časově buďto  k okamžiku projevu vůle  či  smrti 

zůstavitele, dále místo pořízení závěti či jiného posledního pořízení, dědický statut, a jde-li 

o  nemovitost,  právo  její  polohy.  Vždy  se  však  jedná  o  hraniční  určovatele  vykazující 

159 Důvodová zpráva, § 76, s. 64.
160 Důvodová zpráva, s. 43.
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určitou souvislost s osobou zůstavitele, místem pořízení či místem polohy věci. Velkorysost 

nové úpravy je dle mého názoru krokem vpřed. Pokládám totiž za téměř jisté, že každý 

zůstavitel má pro pořízení či zrušení závěti jisté důvody, které by nerespektováním jeho 

poslední vůle pouze kvůli formálním nedostatkům závěti byly znevažovány, což nepovažuji 

za vhodné.

Podstatnou novinkou je možnost zůstavitele pořizujícího závěť (či jiné poslední pořízení) 

zvolit  si  rozhodné  právo  pro  právní  poměry  dědické  (dědický  statut)  dle  §  77  odst.  4 

návrhu. Výběr je sice omezen pouze na právní řády, které mají k osobě pořizovatele a k 

jeho majetku určitý vztah, konkrétně právo státu obvyklého pobytu či státní příslušnosti v 

době pořízení závěti (či jiných posledních pořízení), nicméně i tak může svým výběrem 

ovlivnit právní účinky své závěti.

Další pozitivní změnou je výslovná úprava odúmrti (§ 78 návrhu zákona). Současná úprava 

otázku, komu připadne pozůstalost v případě neexistence dědiců, řeší dle věcného statutu. 

Nově je  však   jednoznačně stanoveno,  že v případě,  nebudou-li  dle  cizího rozhodného 

práva existovat žádní dědicové, či má-li dědictví připadnout státu nebo jinému územnímu 

útvaru, připadne odúmrť českému státu, samozřejmě nachází-li se na českém území. Co do 

výsledku se však oproti současnosti mnoho nemění. V § 79 návrhu je pak stanoveno, že 

nelze  uznat  rozhodnutí  cizího  státu  týkající  se  dědictví,  jestliže  by  bylo  v  rozporu  s 

ustanovením o odúmrti dle § 78 návrhu.

Velkým přínosem navrhované úpravy je  zajisté  obecné nahrazení  původního hraničního 

určovatele  lex  patriae   moderním hraničním určovatelem obvyklého  pobytu.  Dle  mého 

názoru se jedná o krok dobrým směrem, neboť v souvislosti se vzrůstající mobilitou osob je 

oslabován vztah ke státu příslušnosti. Aplikace práva státu, jehož je osoba příslušníkem, by 

se v určitých případech, kdy například daná osoba dlouhodobě ve státě své příslušnosti 

nežije,  nemusela  jevit  jako rozumná.  Co se  skrývá pod pojmem „obvyklý  pobyt“  není 

definováno, což umožňuje aplikujícímu orgánu flexibilně posoudit různá hlediska a podle 

toho určit, zda se jedná či nejedná o obvyklý pobyt. Vodítkem bude výklad tohoto výrazu 

Evropským  soudním  dvorem,  který  za  místo  obvyklého  pobytu  označuje  místo,  které 

dotyčná  osoba  určila  v  úmyslu  udělit  mu  stálý  charakter,  a  je  stálým nebo  obvyklým 
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centrem jejích zájmů161.

Na závěr je nutné uvést, že popisovaný návrh zákona o mezinárodním právu soukromém 

může být ještě v důsledku legislativního procesu pozměněn. Aktuální stav projednávání je 

takový, že dne 8. 6. 2011 proběhlo v Poslanecké sněmovně první čtení a návrh zákona byl 

přikázán  k  projednání  Ústavně  právnímu  výboru.  Na  jeho  půdě  je  však  projednání 

plánováno až na 22. - 25. srpen 2011162.

161 Důvodová zpráva, § 29, s. 55.
162 Dle informací z www stránek Poslanecké sněmovny ČR: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?

o=6&T=364.
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 12 Nové Evropské nařízení163 
V  souvislosti  s  neustále  vzrůstající  migrací  obyvatelstva  se  logicky  zvyšuje  i  počet 

dědických případů s pozůstalostním jměním roztroušeným v různých koutech světa. Dle 

informací Evropské komise tvoří dědické případy s cizím prvkem 10 % z celkového počtu 

dědických případů v Evropské  Unii,  vyjádřeno v číslech  se jedná  o 450 000 takových 

případů  ročně164,  což  očividně  netvoří  zanedbatelnou  část.  S  rostoucím  počtem  těchto 

případů však zároveň roste i  potřeba harmonizace norem týkající  se této oblasti,  neboť 

různorodost jak předpisů týkajících se hmotného práva, tak předpisů v oblasti mezinárodní 

příslušnosti nebo rozhodného práva, a dále velký počet orgánů, které mohou být v otázce 

dědictví  s  mezinárodním  prvkem  příslušné,  mohou  vést  k  nejasným  a  jen  obtížně 

řešitelným otázkám, což rozhodně nelze považovat za právní stav, který by byl v souladu s 

právem volného  pohybu  osob  v  rámci  Evropské  Unie165.   Důvodová  zpráva  k  návrhu 

nařízení rovněž uvádí, že rozcházející se předpisy jsou překážkou uplatnění vlastnického 

práva166. S tím nelze než souhlasit, neboť orientace ve změti odkazujících kolizních norem, 

v jejichž důsledku může docházet k aplikaci různých rozhodných práv na jednotlivé části 

dědictví  a  k  rozdrobení  dědického  řízení,  není  vůbec  snadná.  Cílem unifikace  je  tedy 

stanovením jasných pravidel  ulehčit  prosazování  práv  osob v  souvislosti  s  dědictvím a 

zvýšit právní jistotu co do určení rozhodného práva.

Dosavadní  mezinárodní  smlouvy  ratifikované  některými  státy  řeší  vesměs  pouze  dílčí 

otázky  dědického  mezinárodního  práva,  konkrétně  formu  závěti,  mezinárodní  správu 

pozůstalostí, dědické trusty či systém evidence závětí167. Jedině Haagská Úmluva z 1. 8. 

163 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí 
a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení - KOM(2009) 154, 
2009/0157 (COD). Dále “nařízení, návrh”.

164 Zpráva o posouzení dopadů přiložená k návrhu nařízení SEK (2009) 410, s. 18. Dostupná z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009SC0410:DE:NOT

165 Důvodová zpráva k návrhu nařízení (COM (2009) 154), verze předložená Evropskou Komisí dne 14. 10. 
2009, bod 1.2. Dostupná z www: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2009:0154:FIN:CS:PDF (dále „důvodová zpráva k návrhu nařízení“).

166  Důvodová zpráva k návrhu nařízení, bod 1.2.
167 Přehled Haagských a jiných vícestranných úmluv týkajících se problematiky dědictví a závětí poskytnut v 

článku: Leszay, L., Svoboda, J.: Návrh nařízení Rady (ES) o rozhodném právu, o pravomoci, uznávání a 
výkonu rozhodnutí ve věcech dědictví a závětí. In Ad Notam 2/2008, s. 55.
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1989 o použitelném právu na dědictví se této oblasti věnuje v širším záběru, leč tato nikdy 

nevstoupila v platnost. To dokazuje, že dosáhnout shody v takovéto široké oblasti, navíc 

když se jednotlivé vnitrostátní úpravy rozcházejí v základních bodech, je extrémně náročné, 

neboť v očích každého zákonodárce je jeho úprava kolizně správná a není pro něj snadné 

ustupovat  ze  svých  představ.  Miriam  Denkinger  z  toho  důvodu  vyjadřuje  obavu,  že 

výsledkem současných unifikačních bude evropské dědické kolizní právo, se kterým se sice 

každý stát smíří, ale nebude plně spokojen168. Evropský zákonodárce tak čelí náročnému 

úkolu najít pro rozličné evropské úpravy společného jmenovatele.

Východiskem pro současné unifikační legislativní snahy na půdě Evropské Unie byla dne 

1. 3. 2005 zveřejněná Zelená kniha Dědictví a závětí, která vytyčením otázek odstartovala 

sérii  konzultací  a  připomínkování169.  Na jejím základě  byl  dne  14.  10.  2009 zveřejněn 

Evropskou  Komisí  návrh  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  o  příslušnosti, 

rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a 

vytvoření  evropského dědického osvědčení170.  Na půdě Evropské Unie se  jedná o další 

významný krok v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech s mezinárodním prvkem 

dle čl. 65 Smlouvy o založení Evropských společenství. V dalším výkladu se budu snažit 

shrnout  podstatné  rysy  připravovaného  nařízení.  Je  třeba  však  mít  stále  na  paměti,  že 

popisovaná verze není verzí konečnou.

 12.1 Působnost nařízení

Připravované nařízení zahrnuje úpravu dědění majetku zůstavitele v případě, je-li přítomen 

mezinárodní prvek (čl. 1), a to od zahájení dědického řízení až po přechod vlastnického 

práva k majetku tvořícího dědictví na oprávněné osoby (čl.  19). Přitom nezáleží, zda je 

dědickým titulem závěť, dědická smlouva, či zákon (čl. 2). 

Článek 1 dále obsahuje katalog výjimek, tedy dílčí otázky, jež je zpravidla rovněž nutné 

řešit u příležitosti smrti zůstavitele, nicméně jsou z rozsahu nařízení vyjmuty. Konkrétně se 

168 Denkinger, M.: Europäisches Erbkollisionsrecht – Einheit trotz Vielfalt? Catl Heymanns Verlag, 2009, s. 
385.

169 Zelená kniha dědictví a závětí dostupná z: eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0065cs01.pdf

170 Pracuji s verzí z 22. prosince 2010, jejíž text mi poskytla prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
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jedná o otázky osobního stavu, rodinných vztahů a vztahů jim podobných, či  o otázky 

týkající se prohlášení za mrtvého. Vyloučena je také úprava způsobilosti fyzických osob k 

právům a právním úkonům, ačkoli je navrhováno zařazení ustanovení o rozhodném právu 

pro  způsobilost  zůstavitele  učinit  pořízení  o  majetku  pro  případ  smrti  do  kapitoly  III. 

Rovněž jsou vyňaty otázky vztahující se k majetkovým vztahům v manželství, ostatně tato 

problematika  je  předmětem  dalšího  připravovaného  nařízení  v  rámci  Unie171.  Dále  se 

úprava  v nařízení  nevztahuje  na majetková práva a  majetek vytvořený nebo převedený 

jiným způsobem než děděním majetku zůstavitele. Jedná se například o dary, které spadají 

do působnosti nařízení Řím I172, a  o plnění z důchodového pojištění či pojistných smluv. 

Výjimkou z výjimky jsou však dary započítávané pro účely stanovení dědických podílů (§ 

19 odst. 2 písm. j). Dle dědického statutu rovněž nebudou posuzovány otázky upravené 

právem obchodních společností ohledně nakládání s podíly v případě úmrtí jejich členů a 

dále otázky zrušení, zániku a fúze obchodních společností. 

Co se týká úpravy věcných práv, tak dle výkladového ustanovení v čl. 2, spadá do rozsahu 

působnosti nařízení jakákoliv forma převodu majetku, práv a závazků z důvodu úmrtí. V 

podobném smyslu je koncipován čl.  19 odst.  2 písm. f)  stanovující  použití  rozhodného 

práva  na přechod věcných práv  na dědice  či  odkazovníky,  přičemž nehraje  roli  poloha 

majetku tvořícího pozůstalost ani jeho povaha, tzn. zda se jedná o movitosti či nemovitosti. 

Základním pravidlem tedy je podrobení nabývání věcných práv dědickému statutu. Ne však 

bezvýjimečně. Netknuty určeným právem zůstávají povaha věcných práv a zápisy věcných 

práv do veřejných rejstříků a účinky provedení těchto zápisů (čl. 1 odst. 3 písm. j). V praxi 

to bude znamenat, že členský stát, na jehož území se nachází pozůstalostní majetek, nebude 

mít povinnost zapsat věcné právo, které je mu neznámé a prostřednictvím adaptace zapíše 

věcné právo mu nejbližší173.

171 KOM(2006) 400.
172 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném 

pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) .
173 Z poznámky pod čarou k článku 1 odst. 3 písm. j) nařízení.
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 12.2 Mezinárodní příslušnost

Pravidla určování mezinárodní příslušnosti jsou předmětem rozsáhlé kapitoly II nařízení.

Pro  projednání  veškerého  majetku  patřícího  do  pozůstalosti,  bez  ohledu  na  to,  kde  se 

nachází, je určena obecná příslušnost soudu toho členského státu Unie, na jehož území měl 

zůstavitel obvyklý pobyt v době své smrti (čl. 4). Stejný hraniční určovatel je mimochodem 

dle návrhu směrodatný i pro určení rozhodného práva (čl. 16), což nelze hodnotit jinak než 

kladně,  neboť soud příslušný k projednání dědictví bude aplikovat své tuzemské právo, 

tedy právo které důvěrně zná. 

Co se týká určování místa obvyklého pobytu, text nařízení prozatím neobsahuje pomocná 

kritéria,  jež  je  třeba  zohledňovat,  nicméně jejich  zařazení  do nařízení  je  doporučováno 

specialisty podílejícími se na tvorbě návrhu nařízení174. Dle jejich návrhu by měl soud, u 

něhož bylo zahájeno dědické řízení, pro potřeby určení místa obvyklého pobytu celkově 

posoudit  životní  okolnosti  zůstavitele  a  vzít  při  tom  v  úvahu  délku,  pravidelnost  a 

podmínky a důvody pobytu zůstavitele na území dotčeného státu.

Použití  hraničního  určovatele  obvyklého  pobytu  pro  určení  příslušnosti  k  projednání 

veškerého  pozůstalostního  majetku  znamená  pro  současnou  jak  českou,  tak  rakouskou 

úpravu  mezinárodní  příslušnosti  výrazné  změny,  a  to  zejména  týkající  se  pravomoci 

tuzemských soudů k projednání nemovitého dědictví nacházejícího se na jejich území, která 

již nadále nebude dána automaticky, ale jen ve spojení s obvyklým pobytem zůstavitele v 

tuzemsku.

Orgány státu, na jehož území se nachází majetek patřící do pozůstalosti, se (aniž by byly 

příslušné k projednání) omezí pouze na věcněprávní opatření týkající se přechodu tohoto 

majetku  nebo  zápisu  takového  přechodu  do  veřejného  rejstříku  (čl.  9).  Kvůli  rozdílné 

úpravě okamžiku přechodu pozůstalosti  na dědice v české a  rakouské úpravě se nabízí 

problematiku  demonstrovat  na  následujícím  příkladu:  zůstavitel  s  posledním obvyklým 

pobytem v Rakousku  zanechá mimo jiné i nemovitost v České republice. Příslušným k 

projednání veškerého dědictví bude rakouský soud, který bude aplikovat rakouské dědické 

právo, dle kterého dědic nabude dědictví až soudním odevzdáním pozůstalosti (i přesto že 

174 Z poznámky pod čarou k článku 4 nařízení.
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se nemovitost nachází na území Česka). České soudy však budou příslušné k zapsání nabytí 

práva do katastru nemovitostí. 

Kromě  obecné  příslušnosti  (čl.  4),  však  návrh  stanovuje  ještě  řadu  dalších  zvláštních 

pravidel  pro  určení  pravomoci.  V  článku  5  nařízení  je  upravena  příslušnost  soudu  v 

souvislosti s volbou rozhodného práva. Zůstavitel je oprávněn zvolit si za právo, jímž se 

bude  řídit  dědění  celého  jeho  majetku,  právo  své  státní  příslušnosti  (čl.  17).  Obecná 

příslušnost  soudu  určená  dle  posledního  pobytu  zůstavitele  tím  však  není  dotčena.  K 

postoupení případu státu příslušnosti zůstavitele nedochází tedy automaticky, ale za splnění 

určitých podmínek, kterými jsou žádost některé ze stran a posouzení vhodnosti takového 

postoupení příslušným soudem. Lze si totiž představit případy, kdy by projednání dědictví 

soudem státu, jehož byl zůstavitel příslušníkem, nebylo vhodné, neboť například všichni 

dědicové  zůstavitele,  a  jeho  majetek,  se  nacházejí  ve  státě  jeho  posledního  obvyklého 

pobytu.

Soudy členských států Evropské Unie však nezůstávají stranou ani v případě, kdy zůstavitel 

sice neměl poslední obvyklý pobyt na území státu Unie, ale zanechal zde svůj majetek. 

Stanovení  této  podpůrné  příslušnosti  je  však  dále  podmíněno,  mezi  jinými  například 

požadavkem státní příslušnosti daného členského státu v době smrti, či obvyklým pobytem 

na území tohoto státu, před uplynutím stanovené doby (čl. 6).

Ve verzi návrhu z roku 2010 je ještě vložen článek o tzv. forum neccessitatis (čl. 6a). Dle 

tohoto ustanovení lze ve výjimečných případech stanovit  příslušnost členského státu, ač 

podle  předchozích  ustanovení  by  nebyla  dána,  vykazuje-li  dědický  případ  k  tomuto 

členskému státu určitý vztah a ve třetím státě by řízení nebylo možné. Zdá se, že důvodem 

pro tuto úpravu je snaha zabránit tomu, aby v důsledku určitých krajních situací, zůstalo 

dědictví neprojednáno.

Poslední  zvláštní  pravidla  pro  stanovení  příslušnosti  se  týkají  prohlášení  o  přijmutí  či 

odejmutí  dědictví  či  odkazu,  nebo  prohlášení  o  omezení  odpovědnosti  za  závazky.  K 

přijímání těchto prohlášení je dle článku 8, vedle soudu projednávajícího dědictví, příslušný 

také  soud  členského  státu,  ve  kterém  má  oprávněná  osoba  (tedy  dědic,  odkazovník) 

obvyklý pobyt. Právo určené podle stejných hraničních určovatelů je pak směrodatné i pro 
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formu  těchto  prohlášení  (čl.  20).  Důsledkem této  úpravy  je  podstatné  ulehčení  situace 

dědiců  či  odkazovníků,  kteří  tak  mohou  při  vykonávaní  těchto  úkonů  vystoupit  před 

soudem, který jim je bližší a jednat podle práva, se kterým jsou familiérní. Aby však byl 

zcela  naplněn  účel  těchto  prohlášení,  je  třeba  uvědomit  o  jejich  existenci  soud 

projednávající dědictví175.

 12.3 Rozhodné právo

Problematice kolizního práva a jeho rozsahu je věnována celá kapitola III. nařízení.

Jak již bylo v předchozím výkladu zmíněno, základním hraničním určovatelem pro určení 

rozhodného práva je obvyklý pobyt zůstavitele v okamžiku smrti (čl. 16). Jak pro českou, 

tak  pro  rakouskou  úpravu  mezinárodního  práva  soukromého  dědického  se  jedná  o 

významnou novinku, neboť obě jsou v současnosti postaveny na hraničním určovateli státní 

příslušnosti  zůstavitele.  Jedním  z  důvodů  pro  zvolení  tohoto  kolizního  kritéria  je 

předpoklad,  že  místo  obvyklého  pobytu  bylo  pro  zesnulého místem,  kde  se  pravidelně 

zdržoval, kde tedy byly soustředěny jeho zájmy, a kde se také často nachází většina jeho 

majetku176. Zdá se rovněž býti vhodným řešením s ohledem na rostoucí migraci osob, neboť 

podporuje  začlenění  cizinců  do  státu  zvoleného  bydliště  a  zabraňuje  jejich  možné 

diskriminaci  oproti  státním příslušníkům tohoto  státu177.  Nic  však  není  jen  černobílé  – 

nevýhoda hraničního určovatele obvyklého pobytu spočívá v jeho snadné změnitelnosti. 

Zůstaviteli nic nebrání v záměrné změně místa svého obvyklého pobytu za účelem aplikace 

z jeho pohledu příznivějšího rozhodného práva v případě jeho úmrtí.

Další pozitivum úpravy spočívá v tom, že stanovené rozhodné právo se použije na celé 

dědictví, bez ohledu na to, zda se jedná o movitosti či nemovitosti, či bez ohledu na jeho 

polohu. Nespornou výhodou tohoto je podstatné zpřehlednění situace pro zůstavitele, jenž 

tak může plánovat spravedlivé rozdělení svého majetku mezi dědice nezávisle na místě, kde 

se nachází.

175 Poznámka pod čarou k čl. 8 nařízení. 
176 Leszay, L., Svoboda, J.: Návrh nařízení Rady (ES) o rozhodném právu, o pravomoci, uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech dědictví a závětí. In Ad Notam 2/2008, s. 55.
177 Důvodová zpráva k návrhu nařízení, čl. 16.
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Naprosté novum, jak pro českou, tak pro rakouskou úpravu dědického kolizního práva, se 

ukrývá v ustanovení článku 17, který umožňuje volbu rozhodného práva zůstavitelem. Dle 

důvodové zprávy však při stanovování šíře volby práva bylo nutno najít kompromis mezi 

výhodami  takové  volby,  jakými  jsou  právní  jistota  a  jednodušší  plánování  dědictví,  a 

ochranou  oprávněných  zájmů  blízkých  zesnulého178.  Výsledkem  je  možnost  zůstavitele 

zvolit si pro své budoucí dědické řízení jedině právo státu, jehož příslušníkem byl v době 

uskutečnění této volby. Lze si představit, že tuto, ač velmi omezenou možnost volby práva 

ocení například ti zůstavitelé, kteří navzdory svému pobytu v jiném členském státě, stále 

udržují pevnou vazbu se státem svého původu, či ti z nich, kteří si jsou vědomi případných 

výhod dědického práva státu své příslušnosti. Na závěr jen zopakuji, že s volbou určeného 

práva  není  automaticky spojována i  příslušnost  orgánů státu  tohoto  práva  k  projednání 

dědictví, není však za určitých podmínek vyloučena.

Rozsah dědického statutu je stanoven poměrně široce, až na určité výjimky se však neliší 

od rozsahu rozhodného práva, jak jej známe z § 17 ZMPS. Demonstrativní výčet otázek, na 

které se bude aplikovat, je stanoven v článku 19 odst. 2. Zejména bude upravovat důvody, 

dobu a místo zahájení dědického řízení, okruh dědiců a určení jejich příslušných podílů, 

dědickou  způsobilost  a  nezpůsobilost  a  vydědění,  přechod  majetku,  práv  a  závazků 

tvořících dědictví na dědice či odkazovníky, postavení správců dědictví, dále odpovědnost 

za dluhy dědictví, povinné dědické podíly a rozdělení pozůstalosti. Na rozdíl od české, i 

rakouské úpravy, se bude určeným rozhodným právem řídit i platnost pořízení pro případ 

smrti. Z nařízení však nevyplývá, jak bude posuzována platnost závěti v případě, změnil-li 

po jejím zřízení  zůstavitel  místo  svého obvyklého pobytu.  U dědické smlouvy je  tento 

problém vyřešen, neboť je stanoveno, že její platnost se posuzuje právem, které by bylo dle 

nařízení rozhodné pro dědění majetku v den uzavření smlouvy (čl. 18). Změna statutu tak 

nemá vliv na platnost dědické smlouvy. Otázkou však zůstává, jak se to projeví na platnosti 

jiných pořízení pro případ smrti179.

Je  rovněž  nutné  upřít  pozornost  k  článku  16a  nařízení,  který  stanoví  univerzální 

178 Důvodová zpráva k návrhu nařízení, čl. 17.
179 Tato otázka položena i zde: Rudolf, C.: Vorschlag einer EU-Verordnung zum Internationalen Erb- und 

Erbverfahrensrecht. In Österreichische Notariats Zeitung. 12/2010, s. 359.
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použitelnost  stanoveného  rozhodného  práva  bez  ohledu  na  to,  zda  je  či  není  právem 

členského  státu,  a  k  článku  26  stanovujícím,  že  rozhodné  právo  se  bude  aplikovat  s 

vyloučením  jeho  norem  mezinárodního  práva  soukromého.  Problematika  přijímání 

zpětných či dalších odkazů je tak jednou provždy vyřešena.

 12.4 Uznávání a výkon

Předmětem kapitoly IV je uznávání a výkon jak rozhodnutí (oddíl 1), tak veřejných listin 

(oddíl 2). Ustanovení vycházejí z příslušných pravidel nařízení Brusel I180, z jehož rozsahu 

jsou věci dědění, včetně dědění ze závěti, vyňaty181.

Základním  ustanovením  je  článek  29  nařízení,  který  stanoví,  že  rozhodnutí  vydaná  v 

členském státě budou v ostatních členských státech uznávána, aniž by bylo nutné zvláštní 

řízení. Následující článek 30 stanovuje z tohoto obecného pravidla výjimky, jejichž rozsah 

však  není  nikterak  zásadní.  Účelem  úpravy  je  totiž  v  co  nejširší  míře  zajistit  uznání 

rozhodnutí v jiném členském státě Unie. Rovněž ustanovení o vykonatelnosti rozhodnutí 

byla převzata z nařízení Brusel I.

Uznávání veřejných listin pro účely dědického řízení je  upraveno v článku 34. Opět je 

samozřejmě žádoucí nestavět  tomuto procesu zbytečné překážky, neboť veřejné listiny se v 

oblasti dědictví těší velkému praktickému významu. Dle důvodové zprávy toto uznávání 

znamená,  že  v  mezích  stanovených  tímto  nařízením požívají  tyto  listiny  plné  důkazní 

hodnoty shodné s důkazní hodnotou vnitrostátních úředních listin, pokud se jedná o obsah 

zaregistrovaných  úředních  listin  a  o  skutečnosti  v  nich  zaznamenané,  nebo na  stejném 

základě jako v zemi původu požívají presumpce správnosti a jsou vykonatelné182.

Co  do  vykonatelnosti  veřejných  listin,  je  ve  stejném  duchu  jako  pro  vykonatelnost 

rozhodnutí převzata úprava z nařízení Brusel I. (čl. 35).

 12.5 Evropské dědické osvědčení

Za účelem rychlejšího a jednoduššího vypořádání dědictví s cizím prvkem zavádí nařízení v 

180 Nařízení Rady (ES) 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních. Věcech (nařízení Brusel I).

181 Nařízení Brusel I, čl. 1 odst. 2 písm. a).
182 Důvodová zpráva k návrhu nařízení, kapitola V.
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kapitole  VI  nový  instrument  –  Evropské  dědické  osvědčení.  Má  sloužit  jako  důkaz  o 

právech  osoby  oprávněné  k  dědění  a  o  jejím  podílu  na  pozůstalosti,  či  jako  důkaz  o 

pravomoci  osob  vykonat  závěť  či  spravovat  pozůstalost  (čl.  36a).  Tyto  osoby  mohou 

fakultativně na předepsaném formuláři požádat o vydání tohoto osvědčení, a to ve státě, 

jehož orgány jsou příslušné k dědickému řízení (čl. 37). Osvědčení bude vydáno neprodleně 

po ověření všech informací  a důkazů,  které žadatel  poskytl  (čl.  40a),  a bude vyvolávat 

účinky ve všech členských státech, aniž by se vyžadoval jakýkoli zvláštní postup (čl. 42). 

Bude dokladem o skutečnostech, které byly stanoveny podle určeného rozhodného práva, a 

rovněž představuje kvalifikovaný podklad pro zápisy věcných práv do veřejných rejstříků 

(čl. 42). 

Za zmínku dále stojí, že platnost vydaného osvědčení je omezena na dobu pouze 6 měsíců. 

Nepodařilo-li se oprávněné osobě uplatnit svá práva  z tohoto osvědčení v uvedené lhůtě, 

může si zažádat o vydání další kopie osvědčení. Jen pro zajímavost, v původním návrhu 

nařízení byla platnost osvědčení omezena pouze na 3 měsíce, což však bylo předmětem 

kritiky183.

Osobám  dotčeným  dědickým  osvědčením  je  nařízením  poskytnuta  možnost  napadnout 

rozhodnutí vydávajícího soudu opravným prostředkem (čl. 44).

Zcela na závěr je ještě nutné připomenout, že verze, se kterou jsem pracovala (z prosince 

roku 2010), není úpravou konečnou. Řada ustanovení je stále předmětem konzultací.

183 Faber, W.: Der aktuelle Vorschlag einer EU-Verordnung für Erbsachen – ein Überblick. In Journal für 
Erbrecht und Vermögensnachfolge. 2/2010, s. 49.
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Závěr
Cílem  předložené  diplomové  práce  byla  komparace  úpravy  mezinárodního  práva 

soukromého dědického v českém a rakouském právu. I přesto, že se obě úpravy vyvíjely ze 

stejných historických základů, vyšla najevo celá řada větších či menších rozdílností, které 

se zde stručně pokusím shrnout. 

První  odchylka  na  sebe  nenechala  dlouho  čekat,  neboť  již  samotný  pojem 

„mezinárodního  práva  soukromého“  není  chápán  shodně.  Česká  literatura  do  rozsahu 

tohoto  pojmu zařazuje  všechny  normy,  jejichž  důvodem existence  jsou  vztahy  s  cizím 

prvkem. Naproti tomu rakouské klasické pojetí označuje mezinárodní právo soukromé jako 

právo odkazující, nikoli rozhodné. Toť mluví za vše.

Očividným rozdílem oproti  české  úpravě  je  nezařazení  procesních  norem do rámce 

IPRG. Osobně preferuji společnou úpravu kolizních a procesních pravidel, jak to známe ze 

ZMPS. A jen na okraj zde připomenu, že v připravovaném návrhu o mezinárodním právu 

soukromém  jsou  dokonce  kolizní  normy  a  normy  procesní  řazeny  za  sebou  v  rámci 

jednotlivých oblastí úprav, což zajisté nemalou měrou přispěje k ještě větší přehlednosti 

úpravy.

Poměrně náročné se mi zprvu jevilo srovnání úpravy dědického statutu, neboť rakouská 

úprava stanovuje v této oblasti řadu výjimek. Co do určení rozhodného práva se úpravy 

neliší, obě vycházejí z jednotného dědického statutu, který je aplikován na celé dědictví, a 

využívají i stejného hraničního určovatele - lex rei patrie. Složitější je však problematika 

týkající se rozsahu tohoto rozhodného práva. Hlavní odlišností je, že rakouská úprava z 

jeho aplikace vylučuje nabývání dědictví a odpovědnost za dluhy a podrobuje tyto dílčí 

otázky věcnému statutu, tedy lex rei patriae. Mimoto v rakouské úpravě panují ještě další 

kontroverze  i  ohledně  jiných  dílčích  otázek,  o  tom  však  bylo  zevrubně  pojednáno  v 

příslušné kapitole.  Mám tedy za to,  že české řešení  je  ve výsledku mnohem „čistější“, 

neboť je v podstatě zaručeno, že dědický statut bude zahrnovat veškeré relevantní otázky 

týkající se dědění. 

Vesměs shodně obě srovnávané úpravy vylučují  z rozsahu dědického statutu otázky 
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testovací  způsobilosti  a  platnosti  posledních  pořízení,  a  stanovují  pro  ně  hraničního 

určovatele lex patriae časově stabilizovaného k okamžiku projevu vůle. Rakouská úprava je 

však mírně liberálnější,  neboť ještě  navíc stanoví  subsidiárně hraničního určovatele  lex 

patriae v okamžiku smrti. Rozdíly se týkají i formy posledního pořízení, neboť rakouská 

úprava,  na  rozdíl  od  české,  vychází  z  příslušné  Haagské  úmluvy.  I  nám se  však  již  s 

ohledem na připravovaný zákon o mezinárodním právu soukromém „blýská na lepší časy“.

Do své  diplomové  práce  jsem z  důvodu praktického  využití  těchto  institutů  v  této 

oblasti  zařadila  i  pojednání  o  zpětném a  dalším odkazu.  Zde  bych  chtěla  vyzdvihnout 

rozdílnost spočívající v rakouské zásadě o automatickém zahrnutí cizích kolizních norem 

do rozhodného práva. To jest výrazem další zásady,  a to že se cizí právo užije stejným 

způsobem jako v oblasti svého původu. I česká úprava takovouto zásadu uznává, nicméně 

na rozdíl od Rakouska ji nedovádí do důsledků, neboť existuje možnost nepřihlížet k cizím 

kolizním normám, nebude-li to rozumné. 

Naopak  u  dalšího  srovnávaného  institutu   –  výhrady  veřejného  pořádku  –  jsem 

neshledala téměř žádné anomálie. 

Téměř v závěru mé práce  jsem se snažila  proniknout  do problematiky  mezinárodní 

příslušnosti,  nicméně  stále  mi  zůstaly  určité  otázky  nezodpovězeny.  Zdá  se  však,  že 

východiskem  ze  situace  různě  kolidujících  norem  o  pravomoci  bude  až  připravované 

evropské nařízení o dědictví. Jinak jsou v obou úpravách směrodatnými kritérii pro určení 

pravomoci státní příslušnost, a povaha a poloha majetku. Rakouská, novější, úprava ještě 

využívá modernějšího určovatele obvyklého pobytu. Ve výkladu jsem se snažila rozpoznat 

hodnoty, na které při tvorbě těchto norem kladl zákonodárce důraz.

Poslední  dvě  kapitoly  se  týkají  úpravy,  která  nás  čeká  v  budoucnu.  Zejména  k 

připravovanému nařízení jsou upírány veškeré zraky, neboť by měl konečně nastolit právní 

jistotu pro zůstavitele i oprávněné osoby. 

Já  osobně,  po  vypracování  této  diplomové  práce,  s  přihlédnutím  ke  všem 

zaznamenaným rozdílnostem,  považuji  oblast  mezinárodního  dědického  práva  za  velmi 

nepřehlednou. V důsledku rozmanitosti  úprav a používaných hraničních určovatelů není 

snadné se v ní orientovat. Rozhodnutí o unifikaci tedy vřele vítám.
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Resumé
Předmětem  předložené  diplomové  práce  je  srovnání  české  a  rakouské  úpravy 

mezinárodního práva soukromého dědického. Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, že 

tato oblast dosud nebyla jako celek dotčena unifikací, což by se ale v dohledné době mělo 

změnit. Kromě legislativních prací probíhajících na půdě Evropské Unie, je navíc v České 

republice připravován i nový zákon o mezinárodním právu soukromém.

Diplomová práce je rozdělena do 12 kapitol a několika podkapitol. 

Předmětem první  kapitoly je  historický exkurs  do mezinárodního práva soukromého se 

zohledněním dědické oblasti, což se s ohledem na společnou rakousko-uherskou minulost 

ukázalo býti vhodným výchozím základem.

Následující dvě kapitoly se týkají obecného úvodu do mezinárodního soukromého práva. 

Konkrétně jsem se zde snažila vyložit pojem „mezinárodní právo soukromé“ v českém a 

rakouském pojetí, a dále jsem se pokusila stručně popsat strukturu příslušných zákonů ve 

srovnávaných úpravách.

Počínaje čtvrtou kapitolou jsem se zaměřila na úpravu mezinárodního dědického práva. 

Pátá,  úvodní  kapitola  vykládá  pojem  „mezinárodní  právo  soukromé  dědické“.  Poté 

následuje stručný úvod do hmotného dědického práva obou srovnávaných zemí. Účelem 

této kapitoly je upozornit na odlišnosti obou úprav.

Kapitola  šestá,  z  mého  pohledu  zásadní,  je  věnována  problematice  určování  a  rozsahu 

dědického statutu. Při bližším prozkoumání jsem v rámci srovnávaných úprav narazila na 

celou řadu významných odchylek.

V sedmé kapitole je věnována pozornost zvláštní kolizní úpravě některých otázek dědění ze 

závěti  a  dalších  pořízení  pro  případ  smrti,  konkrétně  co  do  jejich  platnosti,  formy  a 

pořizovací způsobilosti.

Do své práce jsem se rozhodla poněkud nesystémově zařadit i srovnání úpravy zpětného a 

dalšího odkazu a institutu výhrady veřejného pořádku v českém a rakouském pojetí. Ačkoli 

se  jedná o otázky spojené s  aplikací  cizího  práva jako takového,  s  kolizním dědickým 

právem  přímo  nesouvisejícími,  je  jejich  zdejší  zařazení  odůvodněno  jejich  hojným 
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využíváním právě v dědických řízeních s cizím prvkem.

Dále samozřejmě není možné opomenout procesní část mezinárodního dědického práva. 

Předmětem desáté kapitoly jsou srovnány pravidla o určování mezinárodní příslušnosti.

V  posledních  dvou  kapitolách  jsem  se  snažila  zohlednit  připravovanou  úpravu 

mezinárodního  práva  soukromého  v  České  republice  a  rovněž  připravované  evropské 

nařízení na půdě Evropské Unie. 
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Private International Law from a Comparative View

Succession in Private International Law according to Czech and Austrian Law 

The aim of the following thesis is to compare the Czech and Austrian rules of international 

private law in the area of succession and wills. I have chosen this topic, because this area 

was so far not comprehensively unified, which is to be changed in the early future. Apart 

from current legislative works on the european field, new internal international private law 

act is also being prepaired in the Czech Republic.

The thesis is composed of 12 chapters and several subchapters.

The first chapter describes the historical background of current international private law 

with special consideration of the succession area. With regard to the common historical 

development of the two states, it is considered as appropriate initial basis.

The two following chapters represent introduction into international private law in general. 

Specifically the understanding of the term „international private law“ in both laws is being 

analyzed here. And also I attempted to describe the internal structure of Czech and Austrian 

international private law acts.

Starting with chapter 4 I focused on the branch of law of succession.  Firstly I tried to 

introduce the  topic  with  explanation of  the  given term.  As it  appeared convenient,  the 

chapter  5  provides  brief  look at  the  internal  law of  succession  of  the  both  states.  The 

purpose of this chapter is to point out the differences between the two compared laws.

From my point of view the most important chapter is the sixth one, which concentrates on 

stating lex successionis and on identificaton of its range. The further investigation of this 

area resulted in discovering several crucial dissimilarities between the Czech and Austrian 

Law, which has to be taken into mind.

A special  treatment  applies  to  testamentary succession,  specifically  to  the issues  of  the 

testament  form,  its  validity  and  to  the  capacity  of  the  testator.  Regulations  of  these 

questions are being compared in chapter seven of this thesis.

One of the following passages deals with issues, which are not primary connected with 

inheritance, however its frequent use especially in area of succession justifies its inclusion 
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in here. The explored instruments are the renvoi and public policy from the Czech and 

Austrian point of view.

Chapter 10 provides comparison of the Czech and Austrian regulation of the international 

jurisdiction.

Finally,  the  last  two  chapters  treat  the  new  proposed  regulations  both  in  inland 

(International Private Law Act) and on the field of the European Union (Proposal for a 

Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of 

Succession).
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