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I. Úvod

Pod souslovím „Nabývání dědictví“, které jsem si zvolila jako téma mé rigorózní práce se 

skrývá mnoho podružných otázek, na jejichž vyřešení je závislý přechod jmění zemřelého na jeho 

právního nástupce. Aby mohlo dojít k takovému přechodu musí být splněno několik základních 

předpokladů, a to: smrt fyzické osoby, existence majetku spadajícího do dědictví, způsobilý dědic, 

který dědictví neodmítl, neexistence překážky v nabytí dědictví (započtení daru, vydědění potomka) 

a zejména dědický titul. Hledání odpovědí na otázky, zda došlo ke splnění jednotlivých předpokladů 

pro nabývání  dědictví  je úkolem soudu v řízení  o dědictví,  resp.  u nás notáře jako pověřeného 

soudního komisaře. Tato práce zaměřuje svou pozornost zejména na vyřešení otázky, na základě 

čeho dochází k dědění, z jakého právního titulu, důvodu, a jakou roli v tom může mít přímo osoba 

zůstavitele, tj. v jakém případě dochází k dědění na základě svobodné vůle zemřelého a v jakém 

případě  se  aplikují  pravidla  dědění  ze  zákona.  Celá  práce  je  založena  na  popsání  a  porovnání 

existence základních dědický titulů, dědění ze závěti a dědění ze zákona. V jistých historických 

etapách jsou zmíněny i tehdy platné dědické tituly.

V  první  části  textu  se  věnuji  historickému  vývoji,  jednotlivým  etapám,  které  nejvíce 

ovlivnily  současnou  právní  úpravu.  Základem  veškerého  kontinentálního  práva  se  stalo  právo 

římské, které je dokladem o tom, že již před naším letopočtem docházelo k rozvoji testamentární a 

intestání  dědické  posloupnosti.  Ovšem  konkrétní  pramen  práva,  jež  ovlivnil  právní  prostředí 

na našem území  na  dlouhá  desetiletí  představoval  až  Obecný  zákoník  občanský  z  roku  1811. 

Úprava  dědického  práva  v  něm byla  zpracována  velmi  detailně  a  stala  se  vzorem i  pro  další 

občanské zákoníky, zejména i pro současnou rekodifikaci našeho soukromého práva. Dále navazuji 

úpravou dědictví občanskými zákoníky z roku 1950 a 1964 s jeho četnými novelami.

Aktuální  právní  úpravě  nabývání  dědictví  je  určena  druhá  část  práce,  v  níž  konkrétně 

popisuji,  jaká  osoba  se  může  stát  dědicem  a  na  základě  jakého  právního  titulu.  Protože  se 
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v současné době nacházíme na rozhraní účinnosti  současného (zákona č. 40/1964 Sb.)  a nového 

občanského zákoníku (zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník),  který má vstoupit  v účinnost 

1. lednem roku 2014, zařadila jsem do textu také nastávající právní úpravu nabývání dědictví, která 

se od té dosavadní podstatně odlišuje. Její inspirací se stal mimo jiné německý občanský zákoník, a 

tak jsem považavala za vhodné také zahrnutí jeho úpravy nabývání dědictví. V neposlední řadě se 

zmiňuji o průniku mezinárodního prvku do dědického práva, který se stává čím dál běžnějším. 

Nabývání dědictví nebo obecně dědictví není tématem, jež přitahuje všední pozorost, neboť 

je spojeno se smrtí často blízkých osob a znamená nejen možné majetkové obohacení, ale zejména 

emocionální  ztrátu  člena  rodiny.  V praxi  notářské  koncipientky se  často  setkávám s  neznalostí 

základních  institutů  dědického  práva,  například  s  chybami  při  sepisování  závětí  soukromými 

osobami, s neznalosti intestátní dědické posloupnosti nebo způsoby odmítnutí dědictví, a to i přesto, 

že v oblasti  dědického práva nedochází k častým zásadním změnám. Jedná se o velmi citlivou 

oblast rodinných a zároveň majetkových vztahů, jež by měla být každému známa, neboť každý se 

ve svém životě se smrtí  setká,  ať na straně dědice,  který musí být schopen ochránit  svá práva 

v řízení o dědictví, nebo na straně zůstavitele, pořizovatele, který tak může zasvěceně naložit se 

svým majetkem pro případ své smrti. Každý by se měl seznámit hlouběji s právní úpravou řešící  

nabývání dědictví a k tomuto by mohla sloužit i předkládaná práce. 
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II. Obecná část

1. Uvedení do problematiky, principy dědického práva 
Již od počátku bytí samotného člověka si každý jednotlivec za svého života přisvojuje určitá 

práva,  získává do svého vlastnictví určité věci nebo přebírá závazky. V některých případech se 

jedná o věci, práva či povinnosti spojené úzce pouze s konkrétní osobou (práva osobnostní, osobní), 

v jiných pak mohou existovat nezávisle na ní (práva majetková). Majetková práva tak mohou být 

převedana na jinu osobu. Ke změně nositele takových práv a povinností může dojít, buď za života 

daného jednotlivce nebo po jeho úmrtí. Právě smrt představuje významnou právní událost, která 

zásahuje nejen do sféry rodinné, sociální, etické, ale také právní. Smrt a narození ohraničují právní 

existenci  člověka. Narozením  jednotlivec  nabývá  právní  subjektity,  získává  způsobilost  být 

nositelem práv a povinností.  Úmrtím tato způsobilost zaniká. Kdo  ale po zemřelém nabývá jeho 

věci, práva? A kdo vstupuje do jeho závazků? Na tyto otázky podávají odpověď normy dědického 

práva (v objektivním smyslu). 

Dědické právo řadíme mezi odvětví práva soukromého, občanského hmotného práva. Jedná 

se o souhrn právních norem upravujích přechod práv a povinností na právního nástupce zemřelého. 

Právě podle těchto norem je určen dědic, tj. osoba, která nabyde zůstavitelova práva a povinnosti 

podle pravidel o dědickém nástupnictví (osoba, které svědčí dědické právo v subjektivním smyslu).

Tato pravidla se utvářela po dlouhá staletí. Ve vývoji každého právního odvětví se odrazil a 

odráží rozvoj  společnosti,  společenských a rodinných vztahů.  Jinak tomu nebylo ani  při  vývoji 

dědické  právo.  Odpověď na otázku,  kdo bude nabyvatelem majetku zemřelého,  byla  ovlivněna 

zejména  dvěma  protikladmými  myšlenkami  -  kolektivistickým  a  individualistickým  pojetím  

dědického práva. Podle  kolektivistického pojetí by zanechaný majetek připadl celku, ke kterému 

náležel zemřelý (kmenu, obci, státu). Zdůrazňovala se tak sociální rovnost mezi všemi členy dané 

komunity.  Nikdo  nemohl  být  zvýhodněn  proti  druhému.  Naopak  individualistické  pojetí by 
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povolávalo  k  dědění  osobu  jako  jednotlivce,  u  kterého  by  byly  splěny  všechny  předpoklady 

k dědění.  Většinou  by  se  dostávalo  dědictví osobě  blízké  zemřelého,  který  za  svého  života 

soustřeďoval majetek do svého vlastnictví. Zůstavitel by se nemusel, že jeho majetek bude po jeho 

smrti  předán, tak jak by si nepřál. Z nastíněného srovnání je zřejmé, že na našem území zvítězila 

koncepce individualistického pojetí.  Vždyť Listina základních práv a svobod, uvozená zákonem 

č. 23/1991 Sb., ve svém článku 11 uvádí: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech  

vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

Ale jak určíme konkrétního jednotlivce, který se má stát dědicem? V rámci individualistické 

koncepce se rozvinuly dvě roviny nabízející odpověď. Prvá, označovaná jako zásada familiarizace 

neboli rodinného dědického nástupnictví, určovala osobu dědice podle pokrevního příbuzenství se 

zůstavitelem, popř. podle manželského svazku („Solus deus facere potest heredem, non homo.“). 

Kladla důraz na to, že na vybudování a získání majetku se podílí určitou měrou celá rodina, a proto 

z něj má mít prospěch i po smrti svého rodinného příslušníka. Je založena na principu kontinuity a 

zachování  majetkových  vztahů  v  rodině.  Pro  případ  svého  úmrtí,  by  ovšem  vlastník  nemohl 

nakládat se svým majetkem jiným způsobem. Došlo by k plnému vyloučení jeho svobodné vůle. 

Jestliže by si přál, aby jeho majetek nabyl někdo jiný, než-li pokrevně příbuzný, musel by při plném 

užití zásady familiarizace naložit se svým majetkem ještě za svého života (inter vivos). Naopak 

podle druhé, mladší, zásady osobní autonomie neboli individualizace či testovací volnosti, by mohl 

zůstavitel  naložit  se  svým majetek  podle  svého  uvážení  pro  případ  své  smrti  (mortis  causa). 

Záleželo by pouze na jeho svobodné vůli, koho určí svým dědicem.

Novodobé právní řády vycházejí z kompromisu těchto dvou zásad. Dochází jak k uplatnění 

zásady familiarizace, tak zásady testovací volnosti zůstavitele, ovšem v různých poměrech, vždy 

podle stavu a politického režimu v dané společnosti. 

Další stěžejní zásadu dědického práva všech právních řádů, tak i našeho, představuje princip  

zachování hodnot. Rozumějme hodnoty, které nejsou pevně spojeny s osobou zůstavitele, tj. věci 
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movité, nemovité, práva a povinnosti majetkové povahy. Zemře-li jejich vlastník, je třeba zajistit 

jejich přechod na nástupce zemřelého. Tento princip sleduje mezigenerační solidaritu a kontinuitu 

vlastnictví.

Navazuje  na  něj princip  přechodu  dědictví  na  jednotlivce,  který  vychází 

z individualistického pojetí dědického práva1. Naplnění této zásady znamená, že se dědicem stane 

konkrétní osoba nikoli uskupení osob. Socialistické zákoníky ji podstatně zužovaly, a to například 

tím, že vylučovaly určité předměty z vlastnictví soukromých osob, rozšiřovaly důvody pro nabývání 

dědictví  státem  jako  odúmrti,  tj.  redukovaly  okruh  dědiců  ze  zákona,  a  také  vyloučovaly 

privilegované závěti.  Tento princip  dává  smysl  hromadění  a  péči  zůstavitele  o  vlastní  majetek, 

neboť je veden jistotou, že jej po jeho smrti připadne jeho nejbližší rodině.

Pro naplnění poslední vůle zůstavitele je stěžejní princip volnosti zůstavitele ve volbě dědice 

neboli testovací volnosti2. Moderní právní řády, tak nyní i náš, vychází z kombinace úprav zákonné 

dědické  posloupnosti  a  dědění  podle  posledního  pořízení  zůstavitele,  přičemž  se  jednoznačně 

přiklání  ve prospěch  pořizovací  volnosti  zůstavitele.  Pořizovatel  je  však  omezen  právy 

nepominutelných dědiců, kterým musí být zachována určitá část z dědictví. Buď jsou jejich práva 

realizována prostřednictvím institutu povinného dílu (v Německu, Polsku) nebo se jim musí dostat 

určitá část přímo z pozůstalosti (Francie). 

I přesto, že si pořizovatel sám zvolí svého dědice posledním pořízením, záleží na dědici, zda 

dědictví přijme.  Princip volnosti dědice dědictví přijmout je zakotven ve výrazu, že osoba, která 

přichází v úvahu jako dědic, stává dědicem až neodmítnutím dědictví, resp. jeho přijmutím. Jedná 

se o tzv. adiční princip nabývání dědictví. 

Jakmile  se  ale  jednotlivec  rozhodne  dědictví  přijmout,  přechází  na  něj  veškeré  jmění 

zůstavitele, tj. práva i povinnosti. Důsledkem tohoto principu universální sukcese, je že „Zemře-li  

člověk, který byl osobou způsobilou míti jmění, zanikají jeho právní poměry rodinné vesměs, ale  

1 Viz výše str. 7
2 Viz výše str. 7
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jeho  majetkové  právní  poměry  trvají  zpravidla  dále,  a  to  ve  své  jednotě  jakožto  jmění,  jako  

universitas, a jiná osoba vstupuje v příčině jich na místo zemřelého. Na osobu tu přecházejí přímo  

veškerá  majetková  práva  a  právní  závazky  zemřelého  jako  jednota,  jako  celek.  Jinými  slovy:  

následkem smrti nastává v majetkové poměry zemřelého přímá sukcesse univerzální. Hereditas nihil  

aliud est,  quam successio in  universum ius  quod defunctus  habuerit  (D.  50,  17,  62.  Iul).  Tuto  

bezprostřední  sukcessi  universální  nazýváme posloupností  dědickou.“3 Na dědice  tak přecházejí 

nejen v neomezeném rozsahu aktiva (majetek) zůstavitele, ale v čisté podobě universální sukcese 

nabývá  v  neomezeném  rozsahu  i  zůstavitelovy  dluhy.  Tuto  trvrdost  čisté  podoby  universální 

sukcese  jednotlivé  právní  úpravy  zmírňují,  a  to  například  podáním  podmíněných  přihlášek  k 

dědictví  (Rakousko),  u  nás  ustanovení  § 490 OBČ. Z. určuje,  že dědic odpovídá za přiměřené 

náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou 

smrtí, pouze do výše ceny nabytého dědictví. 

V případě, že zůstavitel zanechá více dědiců ze zákona, kteří dědictví nedomítli, měl by se 

mezi  dědici  téže skupiny uplatnit princip  rovnosti.  Pozůstalost  by měla  být  mezi  ně rozdělena 

rovným dílem, bez ohledu na pohlaví,  původ či  provorozenství.  Neuplatňuje se však absolutně, 

neboť je narušována pořizovací volností zůstavitele. Projevuje se zejména v právním (procesním) 

postavení dědiců, neboť, ať už se jedná o dědice ze zákona, ze smlouvy nebo ze závěti, jsou si 

rovni.

V zájmu právní jistoty vstupuje do vyřešení budoucího uspořádání majetkových poměrů 

zemřelého veřejná moc. V různých státech se uplatňuje v rozlišné míře princip soudní ingerence. 

Výrazně se projevuje v rakouské úpravě,  v níž  je  stále  platný institut  ležící  pozůstalosti.  Ta je 

soudem po celé pozůstalostní  řízení spravována a po zjištění  dědického práva osob, odevzdána 

jednotlivým dědicům. Dle naší stávající právní úpravy se jednotlivec stává dědicem ipso iure smrtí 

zůstavitele, avšak i tak je o jeho dědickém právu rozhodnováno v řízení o dědictví a následně je mu 

usnesením potvrzováno, deklarováno.

3 Prof. Dr. Leopold Heyrovský. Dějiny a systém soukromého práva římského. Bratislava, 1929, str. 509 
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Principy  dědického  práva  ve  stávající  české  úpravě  se  odlišují  od  tradičního 

středoevropského  pojetí,  např. rakouského,  německého,  švýcarského,  neboť  se  stále  zakládají 

na marxistickém, materialistickém, pojetí, které neklade důraz na vůli zůstavitele, neboť jako mrtvý 

člověk je již bez právního významu, a proto jsou například jakékoli  jeho vyslovené podmínky, 

přání, příkazy bez právních následků. V jisté míře se však shora uvedené hlavní zásady uplatňují 

ve všech kontinentálních úpravách dědického práva. Vychází z nich v mnohém také naše úprava 

současného i nového občanského zákoníku. 
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2. Historický vývoj

2.1. Nabývání dědictví v římském právu 

Právní  řády,  zejména jednotlivých kontinentálních států Evropy,  byly ovlivněny či  zcela 

přebíraly principy a pravidla vytvořená za doby Římské říše římskými právníky (přibližně 8. století 

př.  n.  l.  -  5.  století  n.l.).  Historické  prameny prokázaly,  že  římské dědické  právo  bylo  značně 

rozvinuté i v oblasti dědictví. 

K  přechodu  práv  a  povinností  zůstavitele  na  dědice,  tj.  k  dědické  posloupnosti,  zde 

docházelo ze dvou základních delačních důvodů4.  Jestliže byla posloupnost určena podle právní 

normy,  ať  již  obyčejové  nebo  zákonné,  hovořilo  se  o  zákonné  neboli  intestátní  posloupnosti. 

V případě, že osobu dědice určil sám zůstavitel v závěti, hovořilo se o posloupnosti testamentární. 

Pro  římské  právo  je  charakteristické,  že  posloupnost  testamentární  je  historicky  mladší,  než-li 

intestátní. Zákonná posloupnost v Římě byla zprvu jedinou možnou. Až později došlo k rozvoji 

testamentární posloupnosti.  Oba dva způsoby nabývání dědictví poté existovaly vedle sebe,  což 

bylo  patrné  i  ze  Zákona  12 desek (Lex nebo  Leges  duodecim tabularum z  poloviny 5.  století  

př. n. l). Tento zákon upravoval jejich poměr již ve prospěch posloupnosti testamentární. Přednost 

měla vždy svobodně projevená vůle zůstavitele (testament). Nebylo – li jej, až poté byl dědic určen 

normou dle intestátní posloupnosti.

Dědic vstupoval do práv a povinností zemřelého formou univerzální sukcese. Vystupoval 

jako alter ego zůstavitele. Nabýval veškerá aktiva na straně jedné a odpovídal za veškerá pasiva 

(závazky) zůstavitele na straně druhé. Jeho odpovědnost za dluhy nebyla limitována výší aktiv. 

Musel plnit přesně v takové výši jako zůstavitel, i kdyby již musel plnit ze svého majetku. Vyjímku 

tvořilo plnění povinností, které měly osobní povahu a byly tak omezeny pouze na osobu zůstavitele.

4 Delačním důvodem se rozumí právní skutečnost vedoucí k delaci - typicky smrt zůstavitele a právní titul, na základě 
kterého je osoba povolána k dědění (např. se dědí ze zákona nebo ze závěti).
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Pro nejstarší podobu intestátní dědické posloupnosti byl určující pater familias (otec rodiny). 

Jeho dědici se staly osoby, které byly přímo podřízeny jeho otcovské moci (patria potestas). Až 

díky justiniánské kodifikaci z roku 543 n.l. bylo stanoveno, že za zákonnými dědici jsou dědici 

kognátští5, bez ohledu na pohlaví a na to, zda je příbuzenství zprostředkováno mužem či ženou. 

Dědici byli rozděleni do čtyř tříd.6

Jako  testament  byl  chápán  jednostranný  právní  úkon  zůstavitele,  v  kterém  byl  určen 

universální sukcesor neboli dědic zůstavitele. Byl zprvu opatřován osobou, která neměla žádných 

dědiců  intestátních.  Byl  vždy spojen  s  přesně  stanovenou formou.  Původně  se  jednalo  o  ústní 

prohlášení  za  účasti  svědků,  kdy  jeho  listinná  podoba  plnila  pouze  funkci  důkazní.  Písemný 

testament byl rozvinut později.7 

Dědické právo se v Římské říši nerozvijelo pouze na poli zákonodárného shromáždění, ale 

také v rámci činnosti praetora. Položilo základy právním institutům, které jsou dodnes používány, 

ať  již  v  původní  či  pozměněné  podobě  (kromě  dědické  posloupnosti,  závěti,  také  odkazy, 

náhradnictví neboli dědická substituce, akrescence dědických podílů aj.).

2.2. Nabývání dědictví dle Obecného občanského zákoníku z roku 1811 
(období do 31.12.1950)

Římským  právem  se  nechali  inspirovat  také  právníci  revolučního  období  19.  století, 

v kterém docházelo  ke  vzniku  významných  dokumentů  v  mnoha  právních  oblastech.  Pro  naše 

území byla úprava dědických vztahů zapracována do Obecného zákoníku občanského z roku 1811 

(Allgemeines Bürgeliches Gesetzbuch)8, který představoval první ucelenou kodifikaci občanského 

5 Kognácké příbuzenství bylo založeno na společenství krve – buď dvě osoby pocházely jedna od druhé nebo měly 
společného předka.

6 Více  o římské intestátní  dědické  posloupnosti  -  Kincl,  J.,  Urfus,V.,  Skřejpek,  M.:  Římské právo,  C.  H.  Beck, 
Praha,1995, str. 269-275

7 Více o římské testamentární dědické posloupnosti - Kincl, J., Urfus,V., Skřejpek, M.: Římské právo, C. H. Beck,  
Praha,1995, str. 275-292

8 Allgemeines Bürgeliches  Gesetzbuch neboli  ABGB byl  uveřejněn jako císařský patent  pod č.  946/1811 Sbírky 
zákonů  soudních,  ze  dne  1.6.1811,  účinný od  1.1.1982,  na  našem území  až  do  31.12.1950 (v  části  věnované 
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práva u nás vůbec. Jednalo se o velmi rozsáhlou úpravu rozdělou hned do několika hlav zákoníku. 

Nacházela se v hlavě osmé nazvané „O dědickém právu“, v hlavě deváté s názvem „O projevení 

poslední vůle vůbec a o závětích zvláště“, v hlavě desáté „O náhradních dědicích a o svěřenstvích“, 

v hlavě jedenácté  „O odkazech“, v hlavě dvanácté  „O omezení a zrušení poslední vůle“, v hlavě 

třinácté  „O zákonné dědické  posloupnosti“,  v  hlavě  čtrnácté  „  O povinném dílu  a  o  započtení 

do povinného dílu  nebo dědického dílu“  a  v hlavě  patnácté  „O ujmutí  se  držby dědictví“,  vše 

v ustanoveních § 531 až § 824 ABGB. 

Jak vyplývá se shora uvedeného řazení, dědické právo bylo skutečně široce kodifikováno. 

Ustanovení § 531 ABGB vymezovalo dědické právo v objektivním smyslu následovně: „Souhrn 

práv  a závazků zemřelého,  pokud se nezakládají  na poměrech pouze  osobních,  nazývá se jeho  

pozůstalostí.“  Taková  pozůstalost  byla  samostatným  majetkovým  souborem  sui  generis,  smrtí 

zůstavitele se stala  tzv.  ležící  pozůstalostí (hereditas iacens).  Až do doby přikázání pozůstalosti 

dědicům nebylo  možné  provést  změny práv  a  povinností  takové  pozůstalosti,  k  nimž  by bylo 

zapotřebí  spolupůsobení  subjektu.  K jistým změnám mohlo  docházet  pouze  samovolně.  Během 

dědického řízení soud pečoval o dědictví (cura hereditatis iacentis).

Od úmrtí zůstavitele do odevzdání dědictví jeho nástupcům se rozlišovala tři období. Doba 

delace, během které se dědictví nabízelo v úvahu přicházejícím dědicům, kteří měli právo vyjádřit 

se,  zda  dědictví  odmítají  či  přijímají,  a  právo  podat  dědickou  přihlášku  k  příslušnému  soudu. 

V tomto období se na pozůstalost stále hledělo jako na věci patřící zůstaviteli. Ve druhém období 

docházelo k přijmutí dědictví, nikoli ale k jeho faktickému převzetí. Soud prošetřoval uplatněné 

dědické  právo.  V posledním,  období  přikázání,  soud  přikázal  delátovi  pozůstalost  do  jeho 

vlastnictví, a dědic již vstoupil do práv a povinností zemřelého.

Dědické  právo  v  subjektivním  smyslu  bylo  vyjádřeno  v  následujícím  ustanovení 

§ 532 ABGB, a to takto: „Výlučné právo uvázati se v držení celé pozůstalosti nebo její poměrné  

části (např. poloviny, třetiny) nazývá se právem dědickým. Je to věcné právo, které účinkuje proti  

pracovnímu právu až do 1.1.1966)
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každému,  kdo  by  si  chtěl  osobovati  pozůstalost.  Komu  přísluší  právo  dědické,  slove  dědicem  

a pozůstalost ve vztahu k dědici slove dědictvím. “

V případě,  že  zemřela  osoba,  která  zanechala  určité  jmění,  tzn.  zanechala  pozůstalost, 

docházelo  k  tzv.  delaci,  nebo-li  nápadu  pozůstalosti.  Pozůstalým se  dědictví  nabízelo,  nebo-li 

deferovalo.  Osoby,  které  nabývaly dědictví,  se  nazývaly deláti.  Dědicem se  mohly  stát  ovšem 

za splnění několika předpokladů. Zejména se muselo jednat o žijící osoby (tj. mající způsobilost 

k právům a povinnostem), kterým svědčil delační důvod a nebyly u nich splněny důvody vylučující 

delaci (jako dědická nezpůsobilst, vzdání se dědictví, vydědění9).

Jak  již  bylo  řečeno,  pozůstalost  nepřecházela  na  dědice  okamžikem úmrtí,  nedocházelo 

k přechodu dědictví  ipso iure. K takovému přechodu se vyžadoval projev v úvahu přicházejícího 

dědice, zda dědictví přijímá nebo odmítá. Jednalo se o tzv. adiční princip nabývání dědictví. Dané 

osobě  nevznikalo  rovnou  dědické  právo,  ale  jen  právo  dědictví  přijmout  či  odmítnout  (právo 

na dědictví).  V  případě,  že  dědictví  přijala,  nemohla  se  ihned  ujmout  majetku  spadajícího 

do dědictví, ale muselo proběhnout řádné soudní řízení, v kterém soud prošetřil její dědické právo. 

Úprava dědického práva byla v mnohých směrech odlišná od té dnešní. Podstatný rozdíl spočíval 

právě  v tom,  že  dědictví  se  nenabývalo  ke  dni  úmrtí  zůstavitele,  tj. okamžikem jeho smrti,  ale 

později, odevzdáním pozůstalosti soudem, na základě právotvorného rozhodnutí soudu o odevzdání 

dědictví. 

Aby osobě, které svědčilo dědické právo skutečně mohla být pozůstalost odevdána, musela 

podat  dědickou přihlášku u příslušného soudu. Soud, který byl pověřen projednáváním dědictví, 

vyzýval v úvahu přicházející  dědice,  aby takovou přihlášku podali. Nikdo se nemohl svémocně 

ujmout dědictví. Muselo tedy dojít k jeho projednání před soudem, který řízení končil odevzdáním 

pozůstalosti povolanému dědici. Ten musel ve své přihlášce uvést právní důvod, na kterém zakládal 

své  dědické  právo,  vyjádřit  se,  že  dědictví  přijímá,  specifikovat,  zda  se  jedná  o  přihlášku 

bezvýhradnou nebo s výhradou dobroniní soupisu. Výběr druhu přihlášky měl vliv na odpovědnost 

9 Viz níže str. 27-29
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dědice za zůstavitelovy dluhy. Byla–li podána tzv. bezvýhradná dědická přihláška odpovídal dědic 

za  zůstavitelovy  závazky  neomezeně,  celým  svým  majetkem,  bez  ohledu  na  to,  kolik  a  jaké 

prostředky z pozůstalosti získal. Naopak byla-li podána tzv. dědická přihláška s výhradou právního 

dobrodiní  soupisu (inventáře), byl dědic věřitelům a odkazovníkům zavázán pouze do výše ceny 

pozůstalosti. Soud tak byl povinen vyhotovit soupis veškerého jmění zůstavitele, který byl závazný 

pro celý průběh řízení.

Pouze  osoba,  které  svědčilo  dědické  právo,  která  byla  naživu  v  den  úmrtí  zůstavitele 

(alespoň jako nasciturus), podala dědickou přihlášku a které soud dědictví odevzdal, tj. dědic, byl 

právním  nástupcem zemřelého.  Vstupoval  do  celé  pozůstalosti,  do  všech  práv  a  povinností 

zůstavitele najednou. Docházelo tak k  univerzální sukcesi. Na celou pozůstalost se hledělo jako 

na věc  hromadnou.  Nebylo  potřeba  zvláštních  nabývacích  titulů  k  přechodu  vlastnictví 

u jednotlivých objektů patřících k dědictví. 

2.2.1. Dědické tituly

 Právní důvody dědění (dědické tituly), na základě kterých byla osoba povolána k dědění, 

upravovalo ustanovení § 533 ABGB. Stanovilo, že se dědické právo zakládalo na zůstavitelově vůli 

vyjádřené  podle  zákonného  předpisu  (tj.závěti),  na  dědické  smlouvě  přípustné  podle  zákona 

(ustanovení § 602 ABGB), nebo na zákoně. Existovaly tedy tři právní tituly různé právní síly, které 

mohly být využity i vedle sebe v rámci jednoho dědictví.10 Jejich poměr vymezovalo ustanovení 

§ 534 ABGB. Neplatila zde římskoprávní zásada  „nemo pro parte testatus, pro parte intestatus  

decedere  potest“11.  Bylo  tedy  možné,  aby  jediná  osoba  dědila  i  z  více  dědických  titulů. 

10 Mimo to obecný zákoník občanský upravoval ve svém ustanovení § 956 také darování pro případ smrti. Jednalo 
se o případ, kdy obdarovaný přijal dar, dárce se výslovně zřekl práva odvolat takové darování a doručil o tom 
obdarovanému listinu. V řízení o dědictví nebylo k takovému darování přihlíženo. Současná - účinná - právní úprava 
v ČR jej neumožňuje.

11 Podle uvedené zásady by mohlo docházet k dědění pouze na základě jednoho právního titulu. Nedovoluje,  aby 
zemřelý zanechal o části své pozůstalosti testament a část pozůstalosti ponechal posloupnosti zákonné.
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Testamentární posloupnost upravovala hlava devátá až dvanáctá zákoníku (ustanovení §§ 552-726 

ABGB), smluvenné posloupnosti se věnovala ustanovení §602, §§1249-1254 ABGB a zákonnou 

posloupnost vymezovala ustanovení hlavy třinácté (ustanovení §§727-759).

2.2.1.1. Pořízení pro případ smrti zůstavitele 

2.2.1.1.1. Dědická smlouva

Nejvyšší právní sílu měla dědická smlouva. Jednalo se o dvoustranný právní úkon, kterým 

jedna strana slibovala druhé straně budoucí pozůstalost nebo její část a tato osoba slib přijala. Byla 

smíšeným úkonem mezi  smlouvou a  závětí,  což  způsobovalo,  že  se  na ni  vztahovaly částečně 

ustanovení o smlouvách a částečně o závěti (ustanovení § 602, §§ 1249 až 1254 ABGB). Podstatou 

smlouvy  byl  projev  vůle,  kterým  jeden  z  manželů  ustanovil  druhého  manžela  za  dědice 

(jednostranná  dědická  smlouva),  nebo  se  manželé  ustanovili  za  dědice  navzájem  (vzájemná 

smlouva). Dědické smlouvy o celé pozůstalosti nebo o poměrném dílu bylo možné platně uzavřít 

jen mezi manžely (také rozvedenými) nebo snoubenci, kteří hodlali uzavřít manželství.12 

Takové nakládání s majetkem bylo omezené (ustanovení  § 1253 ABGB), neboť čtvrtina 

pozůstalosti  musela  vždy zůstat  nezatížená.  Nesměl na ní  vězet  dluh ani  povinný díl13,  tj.  byla 

vyhrazena  k  volnému  poslednímu  pořízení.  Zůstavitel  mohl  i  tuto  čtvrtinu  zanechat  druhému 

manželovi,  ale  pouze  formou  zvláštního  pořízení.  Nepořídil-li  o  ní  vůbec,  připadla  dědicům 

ze zákona. 

Pro dědickou smlouvu byla předepsána forma notářského spisu. O té části pozůstalosti, o níž 

bylo  naloženo  dědickou  smlouvou,  již  nebylo  možné  pořídit  závětí.  Dědická  smlouva  byla 

dvoustranným, neodvolatelným právním úkonem, který vyvolával účinky již za života zůstavitele. 

12 V takovém případě smlouva obsahovala  odkládací podmínku, s tím, že nabude své účinnosti  teprve uzavřením 
manželství snoubenců.

13 K povinnému dílu viz níže na str. 27 a násl.
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Mohl sice za svého života se svým jměním nakládat (ustanovení § 1252 ABGB), ale byl smlouvou 

vázán tak, že nemohl již dalším pořízením zmenšit nároky ze smlouvy druhého manžela. Jestliže 

vyčerpávala  veškeré  jmění  zůstavitele  způsobovala  neúčinnost  jiných  pořízení.  Naopak  závěť 

nepůsobila ihned na přítomné jmění. Jednalo se o jednostranný odvolatelný právní akt.

2.2.1.1.2. Dědění ze závěti

O projevu poslední vůle zůstavitele závětí pojednávaly hlava devátá až dvanáctá zákoníku. 

Ustanovení § 552 ABGB definovalo: „Pořízení, kterým zůstavitel zůstavuje jedné nebo několika  

osobám pro případ smrti odvolatelně svoje jmění nebo jeho část, nazývá se posledním pořízením.“ 

Jestliže v posledním pořízení zůstavitel neurčil osobu dědice, nýbrž učinil jiná opatření (např. určil 

osobu správce pozůstalosti,  vykonavatele,  učinil  odkaz), nejednalo se o závěť,  ale o tzv. kodicil 

neboli dovětek14 (ustanovení § 553 ABGB). Právě jmenování dědice neboli  dědická instituce je 

charakteristickým znakem závěti. 

Dědění  ze  závěti  mělo  přednost  před  děděním  ze zákona.  I  v  případě  nejasného  nebo 

nepřesného  vyjádření  zůstavitele  v  závěti,  byla  uplatňována  zásada,  dle  které  se  vykládalo 

ve prospěch  platnosti  závěti,  aby  tak  byla  co  nejvíce  naplněna  zůstavitelova  vůle,  tzv. favor 

testamenti. Závěť se vykládala nejen podle užitých slov, ale podle úmyslu, vůle zůstavitele. Vůli 

bylo možné zjistit i podle poznámek a jiných listin zůstavitele, např. starší závěti nebo způsobu jeho 

řeči, přihlíželo se i k době, kdy byla závěť vytvořena.

Zůstavitel  mohl  v  závěti  naložit  se  svým majetkem různým způsobem.  Mohl  k  dědění 

povolat jednu nebo více osob. Mohl je povolat určitým podílem pro každého nebo i bez určení 

podílů. Přidělování dědictví dle závěti upravovala ustanovení §§ 554-558 ABGB. Jestliže zůstavitel 

povolal  pouze jedinou osobu, aniž  by určil  její  podíl  z pozůstalosti,  byla  pojímána jako jediný 

14 Navazoval-li  dovětek  na  závěť  zůstavitele  jednalo  se  o  tzv. testamentární  kodicil,  jestliže  nikoli,  jednalo  se 
o intestátní kodicil.
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universální  dědic  k  celému zanechanému majetku.  Jestliže  byl  její  podíl  určen,  zbylý  majetek 

nabývali dědici ze zákona. V případě, že bylo povoláno závětí více osob, aniž by byl určen jejich 

dědický podíl  (sine partibus),  nabývaly rovným dílem. Jestliže závěť rozdělila pozůstalost  mezi 

dědice  přesně  stanovenými  podíly  (cum  partibus),  dostalo  se  jim  jich  v  dané  výši.  Zákoník 

upravoval i situace, kdy některým dědicům byly podíly závětí určeny a jiným nikoli (ustanovení 

§ 557 ABGB).

Aby se jednalo o platnou závěť, muselo se jednat o osobní projev vůle zůstavitele. Nebylo 

možné nechat se pro takový úkon zastoupit (ustanovení § 564 ABGB). Vůle zůstavitele musela být 

projevena  určitě,  za  úplné  příčetnosti,  s  rozvahou  a  vážně,  bez  donucení,  bez  podvodu  a 

bez podstatného omylu. Nesmělo se jednal o pouhé přitakání k návrhu (ustanovení § 565 ABGB). 

Osoba pořizovatele posledního pořízení musela být způsobilá k jejímu vytvoření (testamenti factio 

activa). Musela být starší čtrnácti let, přičemž v době mezi 14. a 18. rokem zůstavitele mohla být 

závěť pořízena pouze ústně před soudem (ustanovení § 569 ABGB) nebo notářem. Pořídit poslední 

vůli  v  jakékoli  formě  bylo  možné  až  po  dosažení  osmnácti  let.  Dále  se  muselo  jednat  o  její  

způsobilý projev vůle mortis causa, tj. že pořizuje pro případ svého úmrtí. Ustanovení § 566 - 576 

ABGB obsahovala  případy neplatnosti  závěti,  např.  z  důvodu  zuřivosti,  šílenství,  blbosti  nebo 

opilosti  pořizovatele,  z  důvodu  nízkého  věku  pořizovatele,  podstatného  omylu,  odsouzení 

zůstavitele trestem těžkého žaláře. 

Obecný zákoník občanský upravoval vnější  formu  posledního pořízení (animus testandi) 

ve svých  ustanoveních  §  577-601.  Ustanovení  §  577 ABGB obecně  stanovilo:  „Pořizovati  lze  

mimosoudně nebo před soudem, písemně nebo ústně; písemně pak před svědky nebo bez nich.“ 

Z uvedeného  vyplývá,  že  zákoník  rozlišoval  formy  veřejných  posledních  pořízení,  které  byly 

sepisovány  za  spolupůsobení  veřejných  činitelů  (soudem  či  notářem),  a  formy  soukromých 

posledních  pořízení.  Závěť  nebo  dovětek  mohly  být  sepsány  vlastní  rukou  zůstavitele 

(tzv. holografní závěť) nebo jinou osobou či strojem, avšak zůstavitelem a dalšími třemi svědky 
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podepsány (tzv.  alografní závěť). Podstatnou náležitostí byl v obou případech vlastnoruční podpis 

zůstavitele. Naproti tomu uvedení data a místo sepsání bylo nepodstatné. Uváděno bylo zejména 

kvůli zamezení sporů o platnost listiny. Kromě písemné formy mohla být učiněna závěť i  ústně 

(ustanovení § 584 ABGB). Ústní projev zůstavitele musel být učiněn před třemi svědky současně 

přítomnými.  Svědci  jej  mohli  písemně  zaznamenat.  V případě  úmrtí  pořizovatele  byli  pozváni 

k výslechu o obsahu závěti ex offo. Jestliže nebylo možné zajistit jejich výslech, a ani nebyl obsah 

poslední  vůle  zůstavitele  písemně  zaznamenán,  byli  vyslechnuti  účastníci  řízení  a  došlo 

k přísežnému prohlášení někoho z interesentů na věci. 

Veřejná poslední pořízení mohla být učiněna také písemně nebo ústně. Zůstavitel mohl svou 

vůli projevit před soudem. Buď mohl své písemné poslední pořízení uložit na soudě nebo jej mohl 

učinit ústně do soudního protokolu. Pro listiny sepisované notářem ve formě notářského spisu se 

uplatňoval  notářský  řád  č.  75/1871  ř.z.  ze  dne  25.  července  1871,  jiné  sepisoval  ve  formách 

podobným soudním pořízením. 

Uvedené podmínky pro pořizování posledních pořízení se neuplatňovaly za každé situace. 

Jistou zvláštností byla tzv. privilegovaná poslední pořízení, pro jejichž vytvoření platily jisté úlevy, 

aby i  ve vyjímečných situacích mohlo dojít  k  uplatnění  vůle zůstavitele.  Jednalo se o námořní 

testament,  testament  za moru a  epidemie (ustanovení  § 597 ABGB), které  mohly být pořízeny 

za námořní  plavby a v místech,  kde byl  mor  nebo jiná podobná nakažlivá  nemoc,  či  vojenský 

testament. Úlevy spočívaly v tom, že mohly být vytvořeny pouze za účasti dvou svědků, a to i 

starších 14-ti  let.  Měly ovšem omezenou platnost.  Zákoník znal  také společnou závěť manželů 

(ustanovení § 1248 ABGB). 

Tzv. mystickým testamentem (ustanovení § 582 ABGB) zůstavitel odkazoval na již existující 

listinu, v které již vyjádřil svou poslední vůli a určil dědické nástupnictví. Sám osobě neobsahoval 

dědickou  instituci.  Musel  ovšem  splňovat  všechny  náležitosti  posledního  pořízení,  v opačném 

případě mohl posloužit jen pro výklad zůstavitelovy vůle vyjádřené v pravém posledním pořízení.
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2.2.1.1.3. Substituce (vulgární, fideikomisární)

 Při volbě osoby dědice nebyl zůstavitel významně omezen. Pro případ, že by jím zvolený 

dědic (tzv. institut) pozůstalost  nenabyl, mohl dokonce ustanovit  dědice náhradní (tzv.  substituty 

neboli náhradníky). Náhradnictví se věnovala ustanovení §§ 604 - 617 ABGB, kdy byla rozlišována 

podoba  tzv.  obecného  náhradnictví  neboli  vulgární  substituce, definovaná  ustanovením  §  604 

ABGB, a podoba tzv. svěřenského náhradnictví neboli fideikomisární substituce (ustanovení §§ 608 

- 613, 616, 617 ABGB). 

Prvně jmenovaná,  obecná substituce, znamenala, že zůstavitel mohl pro případ, že by jím 

zvolený institut dědictví nenabyl, zvolit ještě další osobu jako náhradníka (substituta). Mohl tak 

učinit výslovně či mlčky. Mohl ustanovit jednomu institutu více substitutů či několika institutům 

jednoho  substituta.  Mohl  je  povolat  vedle  sebe  nebo  za  sebou,  pak nabýval  vždy ten  nejblíže 

povolaný v řadě. Záleželo pouze na uvážení zůstavitele. 

Zůstavitel mohl také zvolenému dědici (tzv. institutu, zde také fiduciáři) uložit, aby dědictví, 

které po něm nabyl, přenechal po své smrti či naplnění jiných podmínek, druhému ustanovenému 

dědici (tzv. substitutovi, zde také fideikomisaři). Podmínku přechodu mohlo představovat například 

dosažení zletilosti fideikomisaře nebo smrt fiduciář bez vlastních potomků, uplynutí určité doby. 

Fiduciář  mohl  s  děděnými  věcmi  nakládat  s  právy poživatele  (ustanovení  §  613  ABGB).  Byl 

považován za vlastníka daných věcí,  ale byl omezen právem poddědice (substituta).  Zcizovat a 

zatěžovat nemovitosti zatížené svěřenským náhradnictvím mohl pouze se souhlasem fideikomisaře. 

Mohl věci užívat jen v takové míře, aby šetřil jejich podstatu a zachoval je ve stavu, v jakém je 

převzal.15 Fideikomisární  substituce spočívala  v  odkládací  podmínce  nebo  určení  lhůty. 

Fideikomisař  byl  považován  za  dědice  zůstavitele,  nikoli  fiduciáře.  Musel  proto  také  podávat 

dědickou  přihlášku  do  dědického  řízení  po  zůstaviteli,  který  jej  označil.  Jakmile  byla  splněna 

15 Svěřenské náhradnictví bylo zrušeno ustanovením § 859 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, 
učinným od 1.4.1964. Fiduciáři se tak stali vlastníky majetku zatíženým svěřenským náhradnictvím a fideikomisaři  
svých práv pozbyli.

- 20 -



podmínka nutná pro přechod dědictví na fideikomisaře, tj.  causus substitutionis, vznikl mu nárok 

na vydání věcí a náleželi mu žaloby na vydání jako dědici (hereditatis petitio fideicommissaria). 

Ustanovení § 609 ABGB vymezovalo speciální typ náhradnictví, kdy rodiče mohli ustanovit 

pro své děti, které nemohly testovat, dědice či náhradníky, ale jen pro jmění, které jim zůstavovali. 

Pupilární substituce, tj. případy, kdy by rodiče mohli testovat i ohledně osobního majetku dětí, byla 

neplatná. 

2.2.1.1.4. Omezení posledního pořízení (podmínky, lhůty, příkazy)

Kromě shora uvedeného mohl zůstavitel v posledním pořízení dědice omezit podmínkami, 

lhůtou  či  příkazem  (hlava  XII.  ABGB,  §§  695  a  násl.  ABGB).  Podmínka neboli  výminka 

znamenala  vedlejší  ustanovení  závěti,  podle  něhož  měly  právní  následky nastat,  až  po  splnění 

nejisté  události  v budoucnu.  Vznik,  rozsah,  zánik  dědického  práva  činil  zůstavitel  závislým 

na budoucí skutečnosti. Základním znakem je právě ona nejistota dané události (faktické či právní), 

která teprve nastane. Rozlišovány byly podmínky odkládací (suspenzivní), jejichž splnění určovalo 

počátek právních následků, podmínky rozvazovací (resolutivní), jejichž splnění naopak znamenalo 

zánik práva. Podmínky kladné (pozitivní neboli  affirmativní), kdy určující událost musela nastat 

(např.  dědic  se  ožení),  a  podmínky  záporné  (negativní),  kdy  se  určující  událost  neměla  stát 

(např. dědic neodjede do ciziny). Dále byly známy podmínky potestativní, jejichž splnění záleželo 

v činu  osoby,  o  jejíž  práva  se  jednalo  (např.  dědic  se  ožení),  podmínky  kausální,  kdy splnění 

skutečnosti bylo zcela nezávislé na osobě (např. rozmary počasí), či podmínky smíšené zahrnující 

skutečnosti jak závislé tak nezávislé na osobě dědice (např. vrátí se vlakem bez zpoždění). Omezení 

nesrozumitelná, nemožná či nedovolená byla považována za vadné podmínky.

Zůstavitel mohl také vázat právní následky na uplynutí určité  lhůty. Takovéto omezení se 

odlišuje  od podmínky svou jistotou.  Právní  následky v tomto případě nastavájí  po splnění  jisté 
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události v budoucnu. Rozlišováno bylo, zda po uplynutím doby právní následky nastávají (dies a  

quo) nebo končí (dies adquem).

Ustanovení § 709 a násl. ABGB upravovalo další omezení, a to příkaz neboli modus. Příkaz 

byl  považován  za  rozvazovací  podmínku,  neboť  jestliže  jej  dědic  nesplnil,  pozbýval  dědictví. 

Jednalo se o jednostranný povel  zůstavitele  vůči  dědici  nebo odkazovníku,  aby se zanechaným 

majetkem nějak naložil nebo něco vykonal, strpěl (např. dal sloužit mše, postavit kapli). Nejednalo 

se o obligační povinnost, nebylo zde žádného věřitele, nikomu nevznikla pohledávka. Dědic nebo 

odkazovník měl ovšem povinnost splnit příkaz, neboť do té doby mu soud dědictví nepřikázal.

2.2.1.1.5. Odkaz

Kromě osoby dědice znal také zákoník osobu odkazovníka.  Úpravě odkazu  (legatum) se 

věnovala celá hlava jedenáctá zákoníku v ustanoveních §§ 647 a násl..  Odkazovníku zůstavitel 

odkázal posledním pořízením věc určenou konkrétně nebo podle druhu či počtu. Odkázal mu určitý 

majetek, aniž jej ustanovil dědicem. Nejednalo se o případy universální sukcese. Osobami, které 

musely dle přání zůstavitele odkaz splnit,  byly zpravidla všichni dědicové nebo některý z nich. 

Rozdíl mezi dědictvím a odkazem vysvětlovalo ustanovení § 535 ABGB takto: „Není-li na někoho 

pamatováno dědickým podílem, který se vztahuje na celou pozůstalost; nýbrž jen jednotlivou věcí;  

jednou nebo více věcmi určitého druhu; částkou (peněžní);  nebo právem; nazývá se to,  čím je  

na něho pamatováno,  odkazem (legátem),  i kdyby hodnota toho byla největší  částí  pozůstalosti,  

a ten, komu to bylo zůstaveno, nebude posuzován jako dědic, nýbrž jako odkazovník (legatář).“ 

Odkazovník získal dnem úmrtí zůstavitele obligační nárok na vydání odkazu vůči dědici, 

který  vůči  němu  mohl  uplatnit  žalobou  na  plnění,  a  to  i  ohledně  věci,  která  není  součástí  

pozůstalosti. Nesměl se sám zmocnit věci. Nebyl dědicem. Nepodával dědickou přihlášku, neboť 

odkaz nabýval přímo ze zákona. Mohl ho však odmítnout. Osoba obtížená odkazem byla dlužníkem 
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odkazovníka.  Mohl  jí  být  každý,  komu zůstavitel  něco  poslením pořízením zanechával  (dědic, 

odkazovník, stát, dědic dědice, dědic odkazovníka). Nemohl jím být ovšem nepominutelný dědic, 

pokud by odkaz omezoval jeho povinný díl. Osobou obmyšlenou odkazem neboli odkazovníkem se 

mohl stát kdokoli, kdo mohl být povolán za testamentárního dědice. Odkazovanou věcí mohlo být 

cokoli obchodovatelného dle ustanovení § 653 ABGB, věci, práva, práce, cokoli, co mělo hodnotu.

Své poslední pořízení mohl zůstavitel  kdykoli  za svého života změnit  či  zrušit  zákonem 

stanovenými způsoby, tj. zřízením nového pořízení, odvoláním závěti, zničení listiny (ustanovení 

§ 713 -726 ABGB).

2.2.1.2. Dědění ze zákona

Jestliže neexistovala k datu úmrtí zůstavitele platná dědická smlouva nebo závěť, a to buď 

o celém nebo pouze o části jmění zůstavitele, či závětní dědic dědictví nepřijal nebo byla závěť 

zůstavitele  neplatná,  nastupovalo  dědění  ze  zákona.  Zákon  představoval  dědický  titul  nejnižší 

právní síly. Ustanovení § 727 ABGB přesněji stanovilo: „Posloupnost podle zákona nastane zplna  

nebo z části,  jestliže  zemřelý  nezanechal  platného  posledního  pořízení,  jestliže  v něm nepořídil  

o celém svém jmění; nepamatoval-li náležitě na osoby, jimž podle zákona byl povinnen zanechati  

dědický podíl; nebo jestliže ustanovení dědicové nemohou nebo nechtějí přijmouti dědictví.“

Zákoník rozčlenil dědické třídy podle příbuzenských vztahů16 k zůstaviteli v ustanoveních 

§§ 730 až 761 ABGB (hlava XIII. zákoníku). Systém byl vybudován na základě rodinného svazku, 

ať  již  vzniklého  pokrevním  příbuzenstvím  nebo  příbuzenstvím  vzniklém  uzavřením  sňatku. 

Charakteristickým znakem dědického  práva  se  stala  reciprocita,  tj.  dědic  A a  dědic  B  mohou 

nabývat  dědictví  navzájem.  Reciprocita  se  uplatňovala  u  manželů  a  dále  až  do  třetí  linie 

16 Stupně příbuzenství upravovalo obecně ustanovení § 41 a §42 ABGB
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příbuzenství.  Nevyskytovala  se  u  osvojenectkých  vztahů,  kdy  osvojené  dítě  bylo  dědicem 

po osvojiteli, ale osvojitel po osvojeném dítěti nikoliv. Stejně tak prarodiče se mohli stát dědicem 

po potomcích, ale potomci po prarodíčích již ne. 

Základem rozdělení do tříd zde byl rodinný svazek. Příbuzní byli seřazeni do jednotlivých 

skupin,  z nichž přednější  vylučovala další.  Skupiny,  tzv.  parentely (třídy,  linie),  tvořili  příbuzní 

pocházející od společného předka spolu s tímto předkem. Tento  parentelní systém  je považován 

za nejstarší,  jednoduché uspořádání,  které je založeno na slušnosti  a etice.  Z obecného hlediska 

první  parentelu  tvořil  zůstavitel  se  svými  potomky (descendenty).  Mezi  druhou  parentulu  byli 

zařazeni zůstavitelovi rodiče (tj.  ascendenti,  předci, prvního stupně) se svou descendencí vyjma 

zůstavitele a jeho potomků. Do třetí parentely byli zahrnuti zůstavitelovi prarodiče, tj. jeho dědové a 

báby (tj. ascendenti druhého stupně) se svou descendencí vyjma osob spadajících do první a druhé 

parentely.

Dalším  charakteristickým  znakem  dědického  práva  byl  princip  sukcesivní  delace, 

dle kterého se dědictví deferuje nejprve v první parentele, není - li jí, pak ve druhé atd.. Z jedné 

dědické skupiny nedědili vždy všichni jmenovaní příbuzní, ale jen osoby spojené se zůstavitelem 

nejbližším stupněm příbuzenství17. Jednalo se o tzv. parentelní systém s representací, kdy na místo 

bližšího  zemřelého  příbuzného  nastupovali  jeho  potomci.  Representace  potomků  měla  vliv  i 

na určení dědického podílu, neboť potomci zemřelého obdrželi dohromady tolik, kolik by dostal on, 

kdyby se stal dědicem. Je zřejmé, že každá osoba z parentely bližší zůstaviteli vylučovala všechny 

osoby z parentel vzdálenějších, tzv. princip pořadu parentelního. 

Vše se projevilo při dělení do jednotlivých dědických tříd obecného zákoníku občanského. 

V  první dědické třídě  (ustanovení § 732 - 734 ABGB)  byly povolány zůstavitelovy  děti a jejich 

potomstvo (tj. vnuci, pravnuci atd.). 

Ve  druhé třídě dědické (ustanovení § 735 - 737 ABGB) přicházeli v úvahu jako dědici 

17 Např. pozůstalý syn přicházel v úvahu jako dědic ze zákona před svými potomky, tj. pozůstalými vnuky. V případě,  
že by pozůstalý syn dědictví z nějakého důvodu nenabyl, až poté by byl k dědění ze zákona povolán pozůstalý vnuk.

- 24 -



ze zákona zůstavitelovi rodiče, sourozenci a jejich potomstvo (tj. matka, otec, bratr, sestra, synovci 

a neteře). 

Ve  třetí dědické třídě (ustanovení § 738 - 740 ABGB) následovali dědové a báby, jakož 

i sourozenci rodičů se svým potomstvem (tj. strýcové a tety, bratranci a sestřenice, případně jejich 

další potomci). 

V poslední  čtvrté  třídě  (ustanovení  §  741  ABGB)  svědčilo  dědické  právo  jen  prvním 

prarodičům zůstavitelovým (tj. pradědové a prabáby, descendenti třetího stupně), nikoli již jejich 

potomstvo.

Jak bylo dědictví rozdělováno mezi osoby v jedné parentele (třídě) bylo zákoníkem přesně 

upraveno. V první dědické třídě dědily děti zůstavitele rovným dílem. Dědily in capita. V případě, 

že  některé  z  dětí  dědictví  nenabylo,  vstoupili  do  jeho  dědického  podílu  jeho potomci.  Jestliže 

zůstavitel zemřel bez potomků, nastalo ihned dědění ve druhé dědické třídě, kdy byli povoláni jeho 

rodiče.  Myšleno manželští  rodičové.  Ustanovení  §754 a §756 ABGB vylučovalo příbuzné otce 

z dědické posloupnosti po nemanželském dítěti.18 Mezi rodiče bylo dědictví rozdělo rovným dílem, 

tj. každému jednou polovinou. V případě, že již jeden z rodičů nežil, vstoupili do jeho dědického 

podílu jeho potomci (sourozenci zůstavitele nebo jejich potomci). Neměl-li zůstavitel ani potomky a 

k datu jeho úmrtí nežili ani jeho rodiče a sourozenci s potomky, docházelo k dědění ve třetí dědické 

skupině, kde se dědili rovným dílem o majetek zemřelého rodiče jeho otce a rodiče jeho matky,  

tj. dědové a báby,  popř.  jejich potomstvo (tety a strýcové).  Nebylo-li  dědiců ve třetí  třídě,  bylo 

dědictví rozdělováno mezi dědy a báby zůstavitelova otce a dědy a báby zůstavitelovy matky, a to 

rovným dílem.19

Mimo shora uvedené, bylo speciálně upraveno dědické právo  přeživšího manžela, a to 

v ustanoveních §§ 757 až 759 ABGB. Výše jeho zákonného dílu byla závislá na tom, kdo všechno 
18 Ustanovení § 756 ABGB: „Rodičům náleží k pozůstalosti dětí legitimovaných nebo nemanželských, kterým podle 

zákona přísluší zvláštní výhoda, totéž vzájemné právo dědické, jaké těmto dětem bylo přiznáno k pozůstalosti rodičů 
(§§  752 až  754).  Ke jmění  dítěte,  jež  zůstalo nemanželským,  náleží  dědická  posloupnost  pouze  matce  a jejím 
příbuzným:  otec  a  jeho  příbuzní  jsou  z  ní  vyloučeni.  Také  osvojitelé  nemají  zákonného  práva  dědického 
k pozůstalosti osvojencově.“

19 Rozdělování dědictví mezi jednotlivé dědice upraveno podrobněji v jednotlivých ustanoveních §§ 732 - 741 ABGB
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byl  k  dědění  povolán.  Podle toho,  s  kým si  konkuroval,  byl  určen jeho díl  majetku.  Pozůstalý 

manžel byl zákonným dědicem čtvrtiny pozůstalosti vedle zůstavitelových dětí a jejich potomků 

v první dědické třídě (tj. dědil- li s descendenty), poloviny pozůstalosti vedle zůstavitelových rodičů 

a jejich potomků nebo vedle jeho děda a báby, ve druhé a třetí dědické třídě (tj. dědil-li s jinými 

příbuznými  než  s  descendenty).  Pokud žili  dle  třetí  dědické  třídy vedle  děda  a báby i potomci 

zemřelého děda a báby (tety a strýcové), dostal manžel nad to z druhé poloviny dědictví ten díl, 

který by připadl podle §§ 739 a 740 ABGB potomkům zemřelého děda a báby. Jednodušeji řečeno, 

jestliže byli spolu s prarodiči povoláni k dědění ještě tety a strýcové, dostal pozůstalý manžel ještě 

kvótu,  která  by jinak připadla jim (tety a strýcové v tomto případě ničeho nanabyli).  Ve všech 

případech se přidalo k manželovu podílu,  co mu mělo připadnout ze jmění  zůstavitelova podle 

svatebních smluv nebo podle dědické smlouvy. Nebylo-li zákonných dědiců prvé a druhé třídy ani 

prarodičů zůstavitelových, obdržel pozůstalý manžel celou pozůstalost.20 Ustanovení § 758 ABGB 

stanovilo jako přednostní manželův odkaz, že mimo dědický podíl náleželi pozůstalému manželu 

svršky, a věci patřící k manželské domácnosti. Dědil-li vedle dětí zůstavitelových náleželo mu jen 

to, co užíval k jeho vlastní potřebě.

V případě, že zůstavitel nezanechal žádných zákonných, smluvních ani závětních dědiců, 

připadla pozůstalost dle ustanovení § 760 ABGB jako odúmrť státu. Nebo jich sice zanechal, avšak 

dědictví jim nebylo deferováno, nenabyli jej. Odúmrť neboli kaducita mohla být i pouze částečná. 

Za účelem zjištění  kaducity byl  soudem ustanoven opatrovník.  Soud vydal  edikt,  jímž vyzýval 

neznámé dědice, aby se soudu přihlásili a podali dědickou přihlášku. Stát neměl právní postavení 

dědice,  ani  nevystupoval  na jeho místě.  Jednalo  se o analogii  dědického práva,  kdy docházelo 

k universální sukcesi práv a povinností zůstavitele. Stát musel učinit odkazy zůstavitele, odpovídal 

za  dluhy  zůstavitele  (pouze  omezeně  jako  dědic  podávající  dědickou  přihlášku  s výhradou 

inventáře), nepodával dědickou přihlášku, dědictví se mu neodevzdávalo a nemohl jej odmítnout.

20 Speciálně bylo upraveno nabývání dědictví u tzv. legitimovaných dětí. 
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2.2.1.3. Vyloučení dědického práva a nepominutelní dědicové

Jak  odkazovník,  tak  dědic,  museli  být  dědicky  způsobilí.  Dle  obecného  občanského 

zákoníku spočívala dědická způsobilost v tom, že se osoba povolaná k dědění nedopustila proti 

zůstaviteli  zločinu,  pak  by  se  stala  dědického  práva  nehodnou,  pokud  by  z okolností  nebylo 

usouzeno,  že  jí  zůstavitel  takový  čin  odpustil.  Z  dědického  práva  byla  také  vyloučena  osoba 

a odpovídala za veškerou škodu, která tím vznikla třetím osobám, jež zůstavitele k projevu poslední 

vůle donutila nebo podvodně svedla, projev nebo změnu poslední vůle jí překazila, anebo potlačila 

poslední pořízení, které již zůstavitel zřídil. Vzájemně dědicky nezpůsobilými byli také ti, kteří se 

soudně doznali k cizoložství nebo krvesmilstvu nebo z toho byli usvědčeni (ustanovení § 540-544 

ABGB). K dědické nezpůsobilosti přihlížel soud v řízení o dědictví ex offo.

Za  účinnosti  obecného  zákoníku  občanského  byla  zdůrazňována  svobodná  vůle  osoby 

při nakládání se svým majetkem pro případ úmrtí. Budoucí zůstavitel mohl nejen povolat  dědice 

závětí či smlouvou, mohl ale také uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědického práva s předpokládaným 

dědicem, či svým jednostranným úkonem vydědit své nepominutelné dědice.

Zřeknutí se dědického práva  bylo upraveno ustanovením § 551 ABGB. Je vnímáno jako 

smlouva  budoucího  zůstavitele  a  osoby,  které  by  po  jeho  úmrtí  svědčilo  dědické  právo 

(tzv. renunciační smlouva). Předpokládaný dědic se mohl vzdát svého dědického práva jako celku, 

určité věci nebo pouze svého povinného zákonného podílu, a to i ve prospěch určité osoby. Tato 

smlouva vyžadovala zvláštní formu notářského spisu nebo soudního protokolu. Nebylo-li ujednáno 

ve smlouvě nic jiného, působilo takové zřeknutí se i vůči potomkům předpokládaného dědice. 

Zůstavitel byl ovšem povinen nepominutelnému dědici mortis causa zanechat určitou část 

majetku, tzv.  povinný díl (ustanovení hlavy XIV. zákoníku). Jednalo se o osoby, které měly právo 

na určitou část z majetku zůstavitele. Byli jimi potomci zůstavitele (tj. děti, vnuci, pravnuci atd.), 
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nebylo–li jich pak rodiče zůstavitele (také dědové a báby).21 Byly to určité kvalifikované osoby, 

kterým se v případě zákonné posloupnosti deferovalo, nevzdaly se práva na povinný díl smlouvou 

se zůstavitelem a nebyly zůstavitelem vyděděny. Právo na povinný díl nebylo právem dědickým, ale 

právem obligačním. Trvalo již za života zůstavitele a on měl povinnost jej respektovat při nakládání 

se svým majetkem mortis causa. Bylo-li právo na povinný díl porušeno, nárok na povinný díl byl 

zařazen  mezi  pozůstalostní  dluhy  a  jeho  plnění  předcházelo  učinění  odkazů  a  příkazů.  Výše 

povinného dílu dětí byla určena ustanovením § 765 ABGB, kdy jim náležela polovina toho, co by 

jim připadlo podle zákonné dědické posloupnosti,  a  ustanovením § 766 ABGB pro ascendenty, 

kterým náležela jedna třetina hodnoty jejich zákonného dědického podílu. 

Jestliže  nepominutelný  dědic  naplnil  svým  jednáním  znaky  některého  z  důvodů 

pro vydědění,  mohl  mu  zůstavitel  odejmout  z  části  nebo  zcela  jeho  právo  na  povinný  díl. 

Ustanovení §§ 768-772 ABGB stanovila jednotlivé důvody vydědění pro děti a rodiče zůstavitele. 

Listina či prohlášení o vydědění musely splňovat stejné formální náležitosti jako poslední pořízení. 

Zrušeny  mohly  být  pouze  výslovným  odvoláním  zůstavitele.  Důvod  vydědění  ani  nemusel 

zůstavitel  v prohlášení uvádět. Jeho existenci musel v případě sporu prokazovat ten dědic, proti 

němuž vyděděný podal žalobu na výplatu svého povinného dílu. Bylo možné i částečné vydědění 

nebo vydědění mlčky. Pořizovatel závěti nemohl ponechat určení vydědění třetí osobě. Jednalo se 

o osobní právní úkon, výslovný či mlčky učiněný22. Zůstavitel mohl totiž závětí povolat k dědění 

osobu odlišnou od nepominutelného dědice (negativní závěť), kterému v takovém případě zůstalo 

pouze právo na povinný díl. Vyděděná osoba ztrácela nárok na svůj povinný díl, ale její potomci 

mohli svůj dědický podíl žádat tak, jako kdyby se vyděděná osoba nedožila nápadu dědictví.

Důvody  vydědění  byly  taxativně  vypočteny  ustanovení  §  768  ABGB.  Dítě  mohlo  být 

vyděděno, jestliže odpadnulo od křesťanství; když zůstavitele v nouzi opustilo bez pomoci; bylo-li 

odsouzeno pro zločin k doživotnímu nebo dvacetiletému žaláři; vedlo-li vytrvale život, který se 

21 Jednalo  se  tedy o  příbuzné  v  první  parentele  a  osoby jim  postavené  na  roveň,  popř.  ascendenti.  Nebyli  jimi 
sourozenci ani manžel.

22 K vydědění mlčky došlo tehdy, když zůstavitel pořídil o veškerém svém majetku závětí a nepominutelného dědice 
nepovolal k dědění.
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příčil veřejné mravnosti. Z týchž důvodů mohlo dojít k vydědění rodiče. Zvláště pak byly upraveny 

důvody vydědění  ustanovením §  770 ABGB,  dle  kterého mohl  zůstavitel  posledním pořízením 

odejmout nepominutelnému dědici povinný díl také pro taková jednání, jimiž se dědic stával podle 

§§ 540 až 542 ABGB nehodným dědického práva, a ustanovením § 773 ABGB, dle kterého mohl 

zůstavitel povinný díl odejmout velmi zadluženému nebo marnotratnému nepominutelnému dědici, 

u něhož byla pravděpodobná obava, že povinný díl, který by mu přináležel, ušel zcela, nebo z větší 

části jeho dětem, ale jen tak, že byl zůstaven dětem tohoto nepominutelného dědice (exheredatio 

bona mente facta).

Povinný díl mohl být určen ve formě dědického podílu či odkazu, přičemž jej  zůstavitel 

nesměl  omezit  žádnou  podmínkou  či  závadou.  Takové  by  byly  považovány  za  neplatné  a 

nepominutelný dědic by měl nárok na celou výši svého povinného dílu (ustanovení § 774 ABGB).

V  případě,  že  zůstavitel  nezanechal  svému  nepominutelnému  dědici  jeho  povinný  díl, 

poskytoval zákoník onomu dědici  prostředky na svou ochranu (ustanovení §§ 775-796 ABGB). 

Nepominutelný  dědic  se  mohl  žalobou  domáhat,  aby  mu  byl  jeho  povinný  díl  přiznán, 

popř. doplněn, jestliže mu byl zkrácen. Toto právo se však promlčovalo ve třech letech od vyhlášení 

testamentu  (ustanovení  §  1489  ABGB).  Nepominutelný  dědic  měl  právo  požadovat  zřízení 

inventáře, soupisu majetku zůstavitele, v souladu s ustanovením § 804 ABGB. Mohl požadovat 

separaci pozůstalosti od svého majetku dle ustanovení § 812 ABGB, a to pro případ, kdy by se 

obával vymáhání pohledávek zůstavitelových věřitelů. Neručil by jim tak totiž svým jměním, i když 

by se přihlásil k dědictví bezvýhradně.23 Mohl dokonce požadovat vrácení daru od obdarovaného 

jako doplnění svého povinného dílu ze zákona (ustanovení § 951 ABGB).

Pro výpočet povinného podílu byl rozhodující stav majteku zůstavitele k datu jeho úmrtí. 

Byl  učiněn řádný odhad všech věcí  movitých,  nemovitých,  práv a pohledávek,  jakož i  dluhů a 

povinností zůstavitele. Na žádost neopomenutelného dědice mohlo dojít k vpočtení toho, co bylo 

zůstavitelem darováno mezi živými (inter vivos), vpočtení věna či výbavy potomkům. 

23 K odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele viz výše 14-15
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Jestliže soud přijal usnesením dědicovu přihlášku a uznal jeho dědické právo, mohlo dojít 

k ukončení  dědického  řízení.  Byla  vydána  odevzdací  listina,  kterou  docházelo  k  odevzdání 

pozůstalosti  dědici.  Ten  se  stal  tímto  okamžikem  vlastníkem  veškerých  věcí  náležejících 

k pozůstalosti, ať již známých či neznámých. Odevzdací listina se vydávala jednou provždy. Jestliže 

se objevil další majetek, byl vydán v případě potřeby jen její dodatek.

Z uvedeného je zřejmé, že úprava dědického práva byla v obecném zákoníku občanském 

značně rozsáhlá. Věnoval ji celých 293 paragrafů, což žádný náš další zákon upravující tyto vztahy 

již neobsahoval. Stále je hodnocen jako vynikající právní dílo založené na pevném základu. 

Po vzniku samostaného Československa v roce 1918 však bylo třeba sjednotit právní úpravy 

české  a  slovenské.  Rekodifikační  práce  zahájené  v  roce  1920  se  snažily  navázat  na  principy 

obecného zákoníku občanského,  avšak následným politickým vývojem vedoucím ke 2.  světové 

válce byly přerušeny.

2.3. Nabývání dědictví dle tzv. Středního občanského zákoníku (účinný 
od 1.1.1951 do 31.3.1964)

Historické události roku 1948 vyvolaly komplexní změny společenských, hospodářských a 

politických poměrů v zemi. Nově nastolený politický režim se odrazil také v normotvorbě, kdy bylo 

třeba  přizpůsobit  právo  sovětskému  vzoru.  Parlament  přijal  dne  25.  října  roku  1950  první 

československý občanský zákoník, tj. zákon č. 141/1950 Sb., který přinesl podstatné zjednodušení 

v oblasti dědického práva (věnovalo se mu již pouze 52 paragrafů v části páté, ustanovení §§ 509-

561)24.  V té době nebyla rozsáhlejší  úprava zapotřebí,  neboť znárodňování a odnímání  majetku 

24 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, byl účinný pro oblast dědického práva od 1.1.1951 do 31.3.1964.
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občanům,  vedlo  k  tomu,  že  do  dědictví  přicházel  pouze  osobní  majetek  menšího  rozsahu. 

Základním bodem občanského práva vůbec bylo socialistické vlastnictví a hospodářský plán.

Tento  zákoník  přinesl  podstatné  změny  v  dědickém  právu.  Nejdůležitější  z  nich  byla 

obsažena již v úvodním ustanovení § 509, kde bylo stanoveno, že dědictví se nabývá zůstavitelovou 

smrtí.  Byl  zcela zlikvidován institut  ležící  pozůstalosti  v českém právu. V případě,  že v úvahu 

přicházející  dědic  dědictví  neodmítl,  stal  se  zpětně  k  datu  úmrtí  zůstavitele  vlastníkem  jeho 

majetku.

Oproti  předchozí  úpravě  znal  zákoník  pouze  dva  právní  tituly,  a  to  zákon  a  závěť 

(ustanovení  § 512 obč. zák.). Zachována zůstala zásada, že se oba tituly mohly vyskytovat vedle 

sebe.  Narozdíl  od obecného  zákoníku  občanského  nový  zákoník  dle  svého  ustanovení  §  513 

preferoval dědění ze zákona oproti dědění ze závěti. Již nebyl převzat institut dědickém smlouvy, 

s tím,  že  do  budoucna  by omezovala  zůstavitelovu  pořizovací  svobodu.  Stejně  tak  již  zákoník 

neznal  darování  pro  případ  smrti  a  některé  formy závětí.  Nebyl  připuštěn  institut  svěřenského 

náhradnictví ani společná závěť manželů. Došlo ke zrušení bezvyjímečného přihlášení se k dědictví 

a  neomezené  odpovědnosti  dědice  za  závazky  zůstavitele.  Nově  byla  dle  ustanovení  §  514 

stanovena odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. 

2.3.1. Dědění ze závěti 

Závěť  přijetím  nového  zákoníku  ztratila  své  významné  postavení.  Byla  zdůrazňována 

intestátní  dědická  posloupnost,  prostřednictvím  které  docházelo  k  přechodu  majetku  mezi 

rodinnými příslušníky. Význam rodiny jako základní společenské jednotky byl velmi považován. 

Závěť byla tolerována jako prostředek osobního zásahu do zákonné posloupnosti, současně se však 

dbalo o to (např. ustanovení § 550 a § 551 obč. zák.), aby zůstavitel svou individuální vůlí neporušil 

základní zásady dědění ze zákona. Přechod majetku zůstavitele na zákonné dědice podporovalo i 
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ustanovení § 513, podle něhož nenabyl-li dědictví dědic ze závěti (ani jeho náhradník), povolávali 

se  místo  něho  zákonní  dědicové.  Uvolněná  část  dědictví  tak  nepřirůstala  ostatním  povolaným 

dědicům, nýbrž připadla dědicům ze zákona. 

Celkově byla volnost  zůstavitele  při  pořizování  závěti  podstatně omezena.  Zrušeno bylo 

rozlišování mezi závětí a dovětkem. Byla možná jen jediná podoba posledního pořízení, a to závěť. 

Její  definice byla dána ustanovením § 534 jako jednostranný projev zůstavitelovy vůle,  kterým 

zůstavitel  osobně  činil  pořízení  o  svém  majetku.  Jednou  závětí  mohl  pořídit  pouze  jeden 

pořizovatel.  Za  neplatné  byly považovány závěti  sepsané  více  zůstaviteli,  vzájemné a společné 

závěti  uzavírané  dříve  mezi  manžely.25 Nemohla  být  pod  sankcí  absolutní  neplatnosti  v  závěti 

uvedena lhůta, podmínka zůstavitele, která by omezovala nabyvatele (ustanovení  §550 obč. zák.), 

nebo příkaz, aby dědic dědictví nebo jeho část použil určitým způsobem, něco vykonal nebo strpěl. 

Paradoxně  tak  zákoník  posílil  postavení  dědiců  ze  závěti,  kteří  tak  získali  neomezenou  moc 

nad zděděným  majetkem,  oproštěným  od  všech  závazků  (odkaz,  příkaz)  kromě  těch 

zůstavitelových.

Závěť  jakožto  právní  úkon musela  splňovat  obecné  náležitosti  každého  právního  úkonu 

(ustanovení  §§ 30  a  násl.  obč.  zák.)  a  speciální  formální  a  obsahové  náležitosti  stanovené 

v ustanovení §§ 534 a násl. obč. zák.. Aby byl zůstavitel způsobilý ke zřízení závěti, musely u něho 

být  splněny  podmínky  aktivní  testamentární  způsobilosti  (ustanovení  §  540  obč.  zák.), 

tj. pořizovatel  musel  být  svéprávný,  plně  způsobilý  k právním  úkonů  (dosáhl  18-ti  let  věku). 

Nezletilí  nemohli  obecně pořizovat  závětí.  Vyjímku tvořili  nezletilci  starší  15-ti  let,  kteří  mohli 

zřídit závěť, ovšem pouze ohledně majetku, který nabyli vlastní prací.

Dovolená byla pouze  písemná forma závěti (§ 541 odst. 1 obč. zák.),  a to buď sepsána 

vlastní rukou zůstavitele (holografní závěť) nebo sepsána jiným způsobem za účasti dvou svědků 

25 Jestliže se jednalo o závěť několika zůstavitelů,  pak ji  nebylo možné považovat za platnou a podle rozhodnutí 
Nejvyššího soudu z 27.8.1954, sp. zn. Cz 329/54, zemřel-li zůstavitel za účinnosti zákona č. 141/1950 Sb., nelze při  
projednání  dědictví  přihlížet  k  jeho  pořízení  formou  společné  závěti,  třebaže  zřízené  za  účinnosti  dřívějších 
předpisů.
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(alografní závěť), případně prohlášena do úředního zápisu u soudu nebo před notářem. Zákon znal 

také závěť osob, které neumí číst  nebo psát (ustanovení  § 544 obč.  zák.).  Nově se vyžadovalo 

uvedení  dne,  měsíce  a  roku  sepsání  závěti  (ustanovení  §  541  odst.  2  obč.  zák.).  Mělo  se  tak 

předcházet sporům vzniklým v důsledku existence více závětí.

Tzv.  privilegované testamenty, např. vojenský nebo pro dobu epidemií, jež byly součástí 

předešlé úpravy a vyznačovaly se zjednodušenou formou, občanský zákoník neznal. 

Zůstavitel  mohl  závětí  ustanovit  jednoho  nebo  několik  dědiců  s  určením  podílů  nebo 

jednotlivých věcí, jestliže takovým pořízením, nebyl jeho majetek vyčerpán, byli ke zbývající části  

majetku povoláni dědicové zákonní (ustanovení  § 536 obč.  zák.).  Zůstavitel  mohl v souladu se 

zásadou pořizovací  volnosti  ustanovit  náhradního dědice  pro případ,  že by jím povolaný dědic 

dědictví z nějakého důvodu nenabyl (ustanovení  § 539 obč. zák.). Jednalo se o případ  obecného 

náhradnictví. Institut svěřenského náhradnictví byl zákoníkem zrušen.

Okruh osob, kterým nesmí zůstavitel svým posledním pořízením zkrátit jejich dědický podíl, 

tj.  neopomenutelným  dědicům,  byl  oproti  dřívější  úpravě  zúžen.  Dle  ustanovení  §  551  se 

nezletilým potomkům muselo dostat tolik, kolik činila cena celého jejich zákonného podílu, jiným 

potomkům a rodičům, kteří byli v době zůstavitelova úmrtí v nouzi a už práce neschopní, tolik,  

kolik činila cena tří čtvrtin podílu, který by jim náležel podle ustanovení o dědění ze zákona. Tím se 

projevila preference dědění ze zákona před závětní posloupností, neboť opomenutí uvedených osob 

mělo  za  následek  relativní  neplatnost  závěti,  ovšem  za  předpokladu,  že  zůstavitel  své 

neopomenutelné  dědice  nevydědil  za  podmínek  stanovených  v  ustanovení  §  55226.  Na  rozdíl 

od právní úpravy obecného zákoníku občanského, dle které měli neopomenutelní dědicové pouze 

postavení  věřitelů  vůči  závětním  dědicům  a  jejich  nárok  na  vyplacení  dědického  podílu  byl 

obligační  povahy,  podle  úpravy  tzv.  středního  občanského  zákoníku  vstupovali  tito  dědicové 

26 Ustanovení  § 552 obč. zák. - Vydědění: (1) Dědice, jehož zákonný podíl nemůže být závětí zkrácen vůbec anebo 
nikoliv o více než čtvrtinu jeho ceny (§ 551), může pořizovatel vydědit proto, že jej opustil v nouzi nebo že byl  
odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo že trvale odpírá pracovat. Je-li takto vyděděný potomkem zůstavitelovým,  
nabývají jeho dědického podílu jeho potomci. (2) Pro vydědění platí stejné náležitosti jako pro zřízení závěti.
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na místo dědiců ze závěti nebo vedle nich do všech práv a povinností tvořících předmět dědění 

v rozsahu odpovídajícím jejich podílu.

Novou úpravou došlo i k omezení  odkazů. Nebylo možné odkázat právo, pohledávku ani 

nemovitost.  Odkazovník  dokonce  za  určitých  předpokladů  odpovídal  za  dluhy  zůstavitele  a 

vztahovala se na něj přiměřeně ustanovení o dědicích (ustanovení § 537 obč. zák.).

Odkazem v původním slova smyslu tak jak byl chápán v obecném zákoníku občanském byl 

pouze  ten,  který  splňoval  obě  podmínky stanovené ustanovením § 537 věty druhé,  tj.  že cena 

odkazu byla nepatrná, odkaz spočíval v penězích nebo v movité věci a současně souhrn odkazů 

nemohl tvořit více než čtvrtinu toho, co zbylo ze zanechaného majetku po odečtení dluhů, dále 

musel pořizovatel výslovně určit, že věc odkazuje, nebo dát jiným způsobem najevo, že si nepřeje, 

aby odkazovník odpovídal za dluhy. Jestliže tyto podmínky nebyly splněny a v případě odkazu 

práva, pohledávky a nemovitosti vždy, považovala se obmyšlená osoba za dědice, tj. odpovídala 

také za závazky zůstavitele.

Závěť  či  vydědění  mohl  zůstavitel  kdykoli  za  svého  života  změnit  či  zrušit  zákonem 

stanovenými způsoby, tj. zřízením nového pořízení, odvoláním závěti, zničení listiny (ustanovení 

§ 553 obč. zák.). 

2.3.2. Dědění ze zákona

Změny nastaly i  v oblasti  dědické zákonné posloupnosti.  Došlo k začlenění  pozůstalého 

manžela do dědických skupin a k omezení jejich počtu.

První  dědická  skupina dle  ustanovení  §§  526-527  zahrnovala  potomky  (děti,  vnuky, 

pravnuky) a manžela zůstavitele. Ti dědili rovným dílem. Po dětech právem reprezentace mohli 

podle kmenů nastoupit i vzdálenější potomci. Velikost dědického podílu přeživšího manžela nebyla 

předem určena.  Dědil  rovným dílem s potomky,  tzn.  pro určení  velikosti  dědického podílu byl 
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rozhodující počet potomků. V této skupině nemohl pozůstalý manžel dědit sám jako jediný dědic.

V případě, že nedědili zůstavitelovi potomci, pak byli povoláni dle druhé dědické skupiny 

(ustanovení  §528 obč.  zák.)  pozůstalý manžel  a  rodiče  zůstavitele,  dále  nově členové společné 

domácnosti,  tj. osoby, které se zůstavitelem žili nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí 

ve společné  domácnosti  jako  členové  rodiny  a  které  z  tohoto  důvodu  pečovaly  o společnou 

domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. Dědici druhé skupiny dědili rovným dílem, 

avšak pozůstalému manželovi  náležela  vždy nejméně  polovina  majetku  zůstavitele.27 Mohl  zde 

vystupovat i jako jediný dědic.

Ustanovení  §  530  tohoto  zákoníku  stanovilo:  „Nedožil-li  se  zůstavitelovy  smrti  některý  

z rodičů, nabývají dědického podílu tohoto zemřelého rodiče rovným dílem jeho děti a není-li jich,  

jeho rodiče.“  Z tohoto ustanovení bylo dovozeno dědické právo sourozenců a prarodičů, jakožto 

třetí dědické skupiny.28 

Zákon dále zrovnoprávnil děti manželské a nemanželské (ustanovení § 532 obč. zák.), když 

stanovil, že osvojenec a jeho potomci i osvojitel a jeho příbuzní dědili navzájem podle dědických 

skupin jako příbuzní. Nedocházelo k dědění v původní rodině.

2.3.3. Vyloučení dědického práva

Jestliže  bylo  dědické  právo  v  úvahu  přicházejícího  dědice  vykázáno,  soud  mu  dědictví 

potvrdil (ustanovení § 559 obč. zák.). V takovém případě se muselo jednat o osobu, které svědčil 

některý  z dědických  titulů,  nebyla  platně  vyděděna,  byla  dědicky způsobilá,  nezřekla  se  svého 

dědictví a dědictví neodmítla. 

27 Navíc dle ustanovení § 531 obč. zák.: „Pozůstalý manžel, který žil se zůstavitelem v době jeho smrti ve společné 
domácnosti, dědil vedle svého podílu nedoplatky zůstavitelovy odměny za práci a opětujícího se důchodů až po výše 
jednoměsíčního příjmu, jakož i zůstavitelovo obvyklé domácí zařízení.“

28 Synovci a neteře dle tzv. středního občanského zákoníku nebyli považováni za zákonné dědice. Dědit mohli pouze 
v případě, že u nich byly naplněny předpoklady jako členů společné domácnosti dle druhé dědické skupiny.
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Zbývá se proto ještě zmínit o možnosti zřeknutí se dědictví, dědické způsobilosti a možnosti 

odmítnutí dědictví, tj. k situacím, kdy se i přes svědčící dědický titul nestane osoba dědicem. 

Případný dědic mohl být z dědické posloupnosti vyloučen na základě jeho vlastního projevu 

vůle učiněného ještě za života zůstavitele, neboť ustanovení § 516 umožňovalo zřeknutí se dědictví.  

Stejně jako v minulé úpravě se jednalo o smlouvu mezi zůstavitelem a budoucím dědicem, který 

ovšem mohl možnost zřeknutí se dědictví vztáhnout i na své potomky.

Po úmrtí zůstavitele docházelo vždy ke zkoumání, zda u povolaných dědiců není důvod, 

který by je činil  dědicky nezpůsobilými. Dědit  nebyl způsobilý ten,  kdo se dopustil  úmyslného 

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

proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Takový čin jim ovšem zůstavitel ještě za svého života 

prominout (ustanovení § 522 obč. zák.).

Jestliže se jednalo o osobu dědicky způsobilou, stále dědictví nemusela ještě nabýt, neboť ji 

zákon umožňoval, aby se vyjádřila, zda dědictví  odmítá či nikoli  (ustanovení § 517 a násl. obč. 

zák.).  Takové  prohlášení  mohl  dědic  neodvolatelně  učinit  písemným prohlášením  anebo  ústně 

do soudního protokolu, ale jen za předpokladu, že svým jednáním nedal najevo, že chce dědictví 

přijmout, a doposud mu neuplynula lhůta k vyjádření. Muselo se týkat pouze celého dědictví, nikoli 

jen určité  části.  V případě,  že  v úvahu přicházející  dědic,  kterému svědčil  některý  z  delačních 

důvodů, dědictví neodmítl, byl již navždy považován za dědice a právního nástupce zůstavitele.

2.4. Nabývání dědictví dle občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb.

Počátkem šedesátých let minulého století docházelo k rozsáhlým kodifikačním pracím, kdy 

kromě občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), notářského řádu (zákon č. 95/1963 Sb., 

zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím), zákona o rodině (zákon č. 94/1963 

Sb.), zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (zákon č. č. 97/1963 Sb.) byl vytvořen 
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také nový občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1.4.1964. Zrušil tak 

až  na  drobné  vyjímky předešlý  občanský  zákoník  (zákon  č.  141/1950  Sb.).  Po  přijetí  „ústavy 

vítězného  socialismu“,  zákona  č.  100/1960  Sb.,  došlo  k  dezintegraci  soukromého  práva 

do samostatných  zákonů  založených  na  principech  socialistického  práva,  institutech 

marxismu - leninismu. Autonomie vůle jednotlivce byla potlačována.

Občanský zákoník z roku 1964 je stále účinnou právní úpravou. Její znění bylo pozměněno 

již více jak pěti desítkami novel a nálezy ústavního soudu. V oblati dědického práva lze rozlišit 

několik historických etap, kdy docházelo k podstatným novelizacím, a to zejména vlivem novely 

č. 131/1982 Sb.,  novely č.  509/1991 Sb.,  novely č.  264/1992 Sb..  O jednotlivých etapách bude 

psáno  níže.  Protože  se  jedná  o  stále  účinnou  úpravu  bude  následující  výklad  směřovat  pouze 

k popsání novinek, jež přinesly jednotlivé novely, a celková úprava zákona č. 40/1964 Sb. bude 

podrobněji popsána v části druhé této práce.

2.4.1. Nabývání dědictví dle občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. 
(1.4.1964 - 31.3.1983)

Občanský  zákoník  z  roku  1964  v  podstatných  rysech  přebíral  úpravu  dědického  práva 

z tzv. středního  občanského  zákoníku.  Věnovala  se  jí  jeho  část  sedmá  nazvaná  jako  „Dědění 

majetku v osobním vlastnictví“ (ustanovení  § 460-487 OZ). Zachován byl zejména princip, že se 

dědictví nabývá okamžikem smrti zůstavitele, jak uvádělo ustanovení § 460 OZ. Dědit bylo možné 

na  základě  dvou  delačních  důvodů,  a  to  ze  zákona,  ze  závěti  nebo  z  obou  těchto  titulů.  

Upřednostňována byla svobodná vůle zůstavitele, neboť byla stanovena přednost dědění ze závěti. 

Teprve až nenabyl-li dědictví dědic ze závěti, docházelo k dědění ze zákona. 

2.4.1.1. Dědění ze závěti
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V oblasti testamentární posloupnosti došlo k omezení forem závěti. Zůstavitel mohl sepsat 

závěť vlastní rukou nebo ji zřídit ve formě notářského zápisu. Nebyla možná závěť sepsaná jinou 

osobou  za  účasti  svědků.  Neplatná  byla  také  závěť  více  zůstavitelů.  Byl  zcela  zrušen  institut 

vydědění a institut smluvního zřeknutí se dědictví. Síla zákonné posloupnosti byla podpořena také 

zvýšenou ochranou práv neopomenutelných dědiců dle ustanovení § 479 OZ, jež znělo: „Nezletilým 

potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům  

aspoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je  

v této části neplatná.“

2.4.1.2. Dědění ze zákona

K podstatné  změně  došlo  ve  výčtu  tzv.  zákonných  dědiců  (ustanovení  §  473-475  OZ). 

V původním znění zákoníku (a úpravě účinné do 31.12.1991) byli dědici rozděleni do tří skupin.  

Do první  dědické  skupiny byly  opět  zařazeni  děti  a  manžel  zůstavitele,  popř.  vnuci  a 

pravnuci. 

Odlišně byla zvolena koncepce druhé a třetí dědické skupiny. V případě, že nebylo potomků, 

docházelo  k dědění  ve  druhé  dědické  skupině,  dle  které  byli  povoláni  pozůstalý  manžel, 

zůstavitelovi rodiče, a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho 

smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli  

odkázáni výživou na zůstavitele. Na uvolněné místo po rodičích nenastupovali v této skupině jejich 

potomci  (bratr  a  sestra  zůstavitele)  ani  nikdo z  prarodičů  (děd  a  bába).  Jestliže  nebylo  rodičů 

zůstavitele ani spolužijící osoby, mohl se stát jediným dědicem pozůstalý manžel. Poz. manžel byl i 

tak zvýhodněn, neboť vždy dědil nejméně jednu polovinu z dědictví. 

Nedědil-li manžel ani žádný z rodičů, dědili pak ve třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi 

sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné 
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domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou 

na zůstavitele.

Až do dnešní doby bylo zachováno dědění  pouze na základě dvou právních titulů,  a  to 

dědění ze závěti a dědění ze zákona. Stejně tak zůstala zachována ustanovení týkající se odmítnutí 

dědictví, dědické nezpůsobilosti či odpovědnosti za dluhy.

Odlišně  od  minulé  úpravy  byla  zvolena  koncepce  potvrzení  a  vypořádání  dědictví. 

Dle ustanovení § 483 OZ v případě, kdy dědici nedosáhli dohody, provedlo vypořádání mezi dědici 

státní notářství. Pravidla pro autoratitivní vypořádání stanovilo ustanovení § 484 OZ, které také 

zohledňoval  započtení  darů  od zůstavitele  a  účelné  využití  věcí.  Jeho  znění  bylo  následovné: 

„(1) Vypořádání se provede podle dědických podílů. Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl  

započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování; při  

dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže  

by  jinak  obdarovaný  dědic  byl  proti  dědici  uvedenému  v  ustanovení  §  47929 neodůvodněně 

zvýhodněn. (2) Při rozdělení dědictví se přihlédne k možnosti účelného využití věcí v souladu se  

zájmy společnosti. Za tím účelem může jednotlivé věci nebo i celé dědictví převzít jeden z dědiců.  

Dědická práva ostatních dědiců se uspokojí buď v penězích nebo ze zbývajícího dědictví, přičemž se  

vezme zřetel na dluhy převzaté jednotlivými dědici. (3) Mají-li podle vypořádání dědici odpovídat  

za dluhy jinak, než jak je stanoveno v § 470 odst. 230, nebo týká-li se vypořádání jinak práv věřitelů,  

lze dluhy vypořádat jen se souhlasem věřitelů.“ 

Jednotlivé výroky o vypořádání dědictví, tj.  o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů, určení obecné ceny majetku zůstavitele, vypořádání dědictví schválení dědickou dohodou 

a následně potvrzení  vypořádání  dědictví,  byly rozdělovány do samostatných rozhodnutí  soudu. 

Nebylo možné jejich spojování v jediné rozhodnutí.

29 Ustanovení § 479 pojednávalo o ochraně práv neopomenutelných dědiců - viz výše str. 36
30 Bylo-li více dědiců, odpovídali za náklady zůstavitelova pohřbu a za dluhy podle poměru toho, co z dědictví nabyli, 

k celému dědictví. 
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2.4.2.  Nabývání  dědictví  dle  občanského zákoníku,  zákona č.  40/1964  Sb. 
(1.4.1983 – 31.12.1991), ve znění novely č. 131/1982 Sb.

Dnem  1.4.1983  nabyl  účinnosti  zákon  č.  131/1982  Sb.,  kterým  došlo  k  opětovnému 

zavedení institut vydědění  a došlo k posílení vůle zůstavitele při nakládání s  jeho majetkem a při 

určení  jeho dědiců.  Do zákoníku bylo vloženo ustanovení § 469a,  které umožňovalo zůstaviteli 

vydědit  svého potomka (tj.  dítě,  vnuka,  pravnuka),  jestliže v rozporu s pravidly socialistického 

soužití  neposkytl  zůstavitelovi  potřebnou  pomoc  v  nemoci,  ve  stáří  nebo  v  jiných  závažných 

případech. O náležitostech listiny o vydědění a o jejím zrušení platila stejná pravidla jako pro závěť 

samou. V listině musel být uveden důvod vydědění, který ovšem zákoník přesně nevymezoval. 

Dědické tituly i po novelizaci norem dědického práva zůstaly zachovány. Dědit bylo možné 

ze závěti a ze zákona. Jednotlivé dědické skupiny nedospěly změn. Jako dědici ze zákona mohly 

vystupovat  zůstavitelovy  děti  (vnuci  či  pravnici)  a  manžel,  rodiče,  sourozenci  zůstavitele  a 

spolužijící osoba. Jiné osoby dědily pouze ze závěti, přičemž úpravy testamentární posloupnosti, 

formy a náležitostí závěti se tato novela nedotkla. 

Koncepce vypořádání a potvrzení dědictví zůstala totožná, pouze došlo k rozšíření možnosti 

započtení na dědický podíl o dary, které obdržel dědic od zůstavitele za jeho života. Ustanovení 

týkající se odmítnutí dědictví, dědické nezpůsobilosti či odpovědnosti za dluhy zůstala zachována.

2.4.3.  Nabývání  dědictví  dle  občanského zákoníku,  zákona č.  40/1964  Sb. 
(1.1.1992 – 31.12.1992), ve znění novely č. 509/1991 Sb.

Události  roku  1989  a  obecně  navracení  demokratických  ideálů  do  české  společnosti 
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vyvolaly nutnost přijetí  nové právní úpravy v mnohých oblastech. Do úpravy dědických vztahů 

zasáhl  zákon  č.  509/1991  Sb.,  který  nabyl  účinnosti  dnem  1.1.1992.  Část  sedmá  občanského 

zákoníku byla nazvána jednoduše „Dědění“ a dospěla podstatných změn.

Dědictví bylo možné nabýt opět na základě dvou právních titulů, a to ze závěti, ze zákona 

nebo na základě obou. 

2.4.3.1. Dědění ze závěti

Tato  novela  znamenala  rozšíření  forem  závěti  (ustanovení  §  476  -  480  OZ).  Kromě 

vlastnoruční závěti a závěti sepsané ve formě notářského zápisu, bylo možné sepsat tuto listinu 

v jiné  písemné  formě za  účasti  svědků (allografní  závěť).  Vlastnoruční  závěť  musela  být  pod 

sankcí  neplatnosti  vlastnoručně  napsána  a  podepsána.  Závěť,  kterou  zůstavitel  nenapsal  vlastní 

rukou,  a  byla tedy sepsána v jiné písemné formě, musel vlastní rukou podepsat a za účasti dvou 

svědků současně přítomných výslovně projevit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se 

museli na listinu podepsat. Této formy závěti mohly nově také využít osoby, které nemohly číst a 

psát. V takovém případě nové ustanovení § 476c OZ stanovilo:  „(1) Zůstavitel, který nemůže číst  

nebo psát, projeví svoji poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí  

být přečtena a přítomnými svědky podepsána. Přitom musí před nimi potvrdit, že listina obsahuje  

jeho poslední vůli. Pisatelem a předčitatelem může být i svědek; pisatel však nesmí být zároveň  

předčitatelem. (2) V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo listinu napsal  

a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli.  

Listinu  musí  svědci  podepsat.“ Konkrétně  bylo  vyjádřeno  projevení  poslední  vůle  osobou 

nevidomou, neslyšící.  Bylo umožněno pořídit závěť i osobám nezletilým, které dovršily 15. rok 

věku (ovšem pouze formou notářského zápisu), nově bylo umožněno zřídit závětí nadaci. 

Novelizováno bylo ustanovení § 479 OZ o  ochraně neopomenutelných dědiců,  kdy byl 
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zmenšen nárok zletilých nepomenutelných dědiců ze tří čtvrtin na jednu polovinu jejich zákonného 

dědického  podílu.  Pokud  závěť  tomuto  ustanovení  odporovala,  mohl  se  potomek  domáhat  její 

relativní neplatnosti.

Došlo  k  upřesnění  úpravy vydědění.  Byly  rozepsány  konkrétně  důvody,  pro  něž  mohl 

zůstavitel vydědit svého potomka. Mohl tak učinit, jestliže potomek v rozporu s dobrými mravy 

neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, nebo 

o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, nebo byl 

odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí  svobody v trvání nejméně jednoho roku,nebo 

trvale vede nezřízený život. Pokud to zůstavitel v listině o vydědění výslovně stanovil, vztahovaly 

se důsledky vydědění i na potomky vyděděného.

2.4.3.2. Dědění ze zákona

Podstatnou novelizaci zaznamenal okruh zákonných dědiců, a to zavedením čtvrté dědické 

skupiny a  rozšířením třetí dědické skupiny. Konkrétně řečeno, v  první dědické skupině byly opět 

povoláni zůstavitelovy děti (příp. vnuci a pravnuci) a jeho manžel. Nebylo-li dětí, nastoupilo dědění 

ze zákona ve druhé dědické skupině, tj. byl povolán pozůstalý manžel spolu s rodiči zemřelého a 

jeho spolužijícími osobami. V případě, že zůstavitel nezanechal manžela ani rodičů, poté ve  třetí  

dědické skupině přicházeli v úvahu jako dědici ze zákona pozůstalí sourozenci a spolužijící osoby. 

Nově  byl  ovšem  zaveden  odstavec  druhý  §  475  OZ,  který  stanovil,  že  nedědí-li  některý 

ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Tímto krokem 

došlo k povolání k dědění také neteří a synovců zůstavitele. Dále bylo vloženo ustanovení § 475a 

OZ, jež ve čtvrté dědické skupině povolávalo nově prarodiče zůstavitele (tj. děd a bába) a nedědil-li 

ani žádný z nich, dědili stejným dílem jejich děti (tj. tety a strýcové zůstavitele). V této skupině tak 
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došlo k výraznějšímu posílení graduálního principu31.

Novela  také  znamenala  zrušení  autoritativního  vypořádání  dědictví,  naopak  ustanovení 

týkající se odmítnutí dědictví, dědické nezpůsobilosti či odpovědnosti za dluhy byly zachovány.

2.4.4. Nabývání dědictví dle občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. 
(od 1.1.1993), ve znění novely č. 264/1992 Sb.

Ke dni 1.1.1993 došlo k účinnosti dalších změn občanského zákoníku z roku 1964, a to 

novelou č. 264/1992 Sb. Zejména došlo ke sladění hmotněprávní úpravy s novou procesní úpravou 

dědického řízení, která opětovně svěřila dědické řízení do pravomoci soudů, do té doby vedené 

státním  notářstvím.  V  oblasti  nabývání  dědictví  a  dědických  titulů  zůstala  úprava  zachována 

až do dnešní doby.

2.4.5. Nabývání dědictví dle občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. 
(od 1.7.2006), ve znění novely č. 115/2006 Sb.

Účinností zákona č. 115/2006 Sb, o registrovaném partnerství, byl do našeho právního řádu 

vložen nový institut zakládající nové příbuzenské vztahy. Tento zákon umožnil osobám stejného 

pohlaví,  aby  před  příslušným  matričním  úřadem  projevily  svou  vůli  vstoupit  do  partnerství. 

V důsledku toho došlo k rozšíření první a druhé dědické skupiny o registrované partnery. Postavení 

partnera je v dědickém právu obdobné jako postavení manžela. Je vyloučeno, aby dědil současně 

manžel a partner nebo více partnerů. 

31 Viz níže str. 70
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V následujícím textu bude věnována pozornost účinné právní úpravě nabývání dědictví  a 

dědických  titulů,  tj. aktuálnímu  znění  účinného  občanského  zákoníku  (zákona  č.  40/1964  Sb. 

ve znění pozdějších předpisů).
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III. Zvláštní část

1. Nabývání dědictví a dědické tituly v aktuálním znění občanského 
zákoníku

Současné úpravě hmotného dědického práva je vyhrazena část sedmá občanského zákoníku, 

zákona č. 40/1964 Sb, ve znění pozdějších předpisů, a to ustanovení §§ 460 - 487.32 

Vychází z principů občanského zákoníku č. 141/1950 Sb., a naopak od úpravy Obecného 

zákoníku  občanského  z  roku  1811  se  výrazně  odlišuje.  Stěžejním  bodem  dnešní  úpravy  je 

beze sporu  princip  nabývání  dědictví ipso  iure smrtí  zůstavitele  (ustanovení  §  460  OBČ.Z.). 

I přesto,  že  dochází  k  uplatnění  soudní  ingerence,  kdy  jsou  notáři  jakožto  soudní  komisaři 

pověřováni příslušným okresním soudem k projednávání dědictví,  dědic nabývá majetku zpětně 

ke dni  smrti  zůstavitele  bez  ohledu  na  délku  trvání  řízení  o  dědictví.  Pro  konečné  usnesení 

o dědictví,  jakožto  nabývací  titul,  je  tak  charakteristická  jeho  deklaratorní  povaha.  Na  dědice 

přechází okamžikem smrti zůstavitele naprostá většina jeho práv a povinností (universální sukce). 

Menší část jeho práv a povinností přechází jinak než cestou dědění na nástupce zemřelého a 

jistá část, jež je omezena výlučně na osobu zemřelého zaniká. Jinak než děděním například přechází 

práva na ochranu osobnosti (ustanovení § 15 OBČ.Z.), nájemní právo k bytu (ustanovení § 706 

OBČ.Z.),  právo  na  pojistné  plnění  z  pojištění  osob  (ustanovení  §  51  zákona  č.  37/2004  Sb., 

o pojistné smlouvě), právo na peněžité nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli (ustanovení § 328 

zákona  č. 262/2006  Sb.,  zákoník  práce),  právo  na  peněžité  nároky  ze  sociálního  zabezpečení 

(ustanovení  §  63  odst.  1  a  2  zákona  č.  155/1995,  o  důchodovém  pojštění),  peněžité  nároky 

nemocenského pojištění (ustanovení § 51 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) aj.. 

Jedná se zde o případy zvláštního právního nástupnictví neboli singulární sukcese.

Základní  podmínkou  pro  uplatnění  norem dědického  práva  je  smrt.  Úmrtím jednotlivce 

32 Procesní problematika je upravena v ustanoveních §§ 175 - 175zd občanského soudního řádu, zákona č. 99/1963 Sb.
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zaniká jeho právní subjektivita, zaniká jeho způsobilost být nositelem práv a povinností (ustanovení 

§ 7 odst. 2 první věta OBČ.Z.). Tato právní událost musí být prokazována předepsaným způsobem, 

tj. úředním zjištěním smrti. V případě, kdy je možné osobu prohlédnout, je smrt zjištěna odborným 

vyjádřením  lékaře  po  prohlídce  mrtvého.  Jestliže  nelze  učinit  ohledání  mrtvého,  ale  je 

pravděpodobné  nebo  dokonce  jisté,  že  taková  osoba  již  nežije,  uskuteční  se  soudní  řízení 

o prohlášení za mrtvého dle ustanovení §§ 195 - 200 o.s.ř. (ustanovení § 7 odst. 2 druhá a třetí věta  

OBČ.Z.).  Takové  řízení  může  nastat  za  dvou  situací.  První  situace,  tzv.  důkaz  smrti,  nastane, 

jakmile je pravděpodobné, že osoba již nežije z důvodu její účasti na nehodě, kterou nikdo nepřežil 

(např. pád letadla, dopravní nehoda). Jestliže je ovšem osoba dlouhodobě nezvěstná a se ztřetelem 

ke všem okolnostem lze usoudit, že již nežije, uplatní se  doměnka smrti fyzické osoby. V obou 

případech soud rozhodne rozsudkem o prohlášení za mrtvého, v kterém uvede den úmrtí (resp. den, 

který platí za den smrti nezvěstného, popř. den, který nepřežil).

Úmrtí  každé  fyzické  osoby je  zapisováno  do  knihy úmrtí  dle  zákona  č.  301/2000  Sb., 

o matrikách, které jsou vedeny obecními úřady (v tomoto případě vystupují jako matriční úřady). 

Ty poté vydají úmrtní list a oznámí úmrtí příslušnému okresnímu soudu (soudu určenému podle 

ustanovení § 88 písm. k) o.s.ř.), který usnesením zahájí řízení o dědictví. Podle předem stanoveného 

rozvrhu práce je soudem pověřen notář jako soudní komisař k provádění úkonů v řízení o dědictví. 

V rámci jeho činnosti dochází zejména k naplnění dvou základních funkcí dědického řízení, a to 

zjištění právních nástupců zemřelého a jeho majetku. 

Právě  právní  nástupci,  dědici,  vstupují  do  právního  postavení  zůstavitele.  Ano,  právním 

nástupcem zůstavitele, je pouze dědic, tj. osoba, která nabyla majetku z dědictví. Jestliže zůstavitel 

nezanechal žádný majetek nebo jen majetek nepatrné hodnoty (řízení o dědictví bylo zastaveno dle 

ust. § 175h o.s.ř.), nemá žádného právního nástupce. Není žádné osoby, která by vstupovala do práv 

a povinností zůstavitele. Není žádné osoby, která by odpovídala za zůstavitelovy dluhy.33 V případě, 

33 Názor vychází z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. 26 Co 131/2001 z 15.1.2002 (Ad Notam 
č. 6/2002 str. 142 an.)
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že po provedených šetřeních soudní komisař zjistí zůstavitelův majetek vyšší, než-li jen nepatrné 

hodnoty34, jsou přizvány k jednání osoby, které přichází do úvahy jakožto dědici.

Kdo přichází v úvahu jako dědic je určeno na základě dědických titulů. Současná právní 

úprava  je  založena  pouze  na  dvou  dědických  titulech,  kdy  dochází  k  dědění  ze  závěti  nebo 

ze zákona.  Jedná se o úpravu kogentní  povahy,  od níž  se  není  možné v projevu vůle odchýlit.  

I přesto, že občanský zákoník klade systematicky dědění ze zákona před úpravu dědění ze závěti, 

testamentární dědická posloupnost má přednostní postavení před intestátní posloupnosti. 

1.1. Dědění ze závěti

Závětí  zákoník  rozumí  formální,  jednostranný,  odvolatelný,  neadresný  právní  úkon 

pro případ smrti  (mortis  causa),  kterým je  stanoveno,  komu má v případě pořizovatelovy smrti 

připadnout  jeho  majetek.  Je  právním  úkonem  ryze  osobní  povahy,  kdy  není  možné  přenést 

oprávnění  na  sepsání  závěti  na  jinou  osobu.  Není  možná  závěť  více  osob.  Právní  úprava 

testamentární posloupnosti  je obsažena v ustanoveních §§ 476 -  480 OBČ.Z..  Platí  pro ni také 

ovšem obecná ustanovení vztahující se na právní úkony upravená v ustanovení § 34 a násl. OBČ.Z.. 

U platné závěti musí dojít k naplnění náležitostí v osobě pořizovatele, náležitostí jeho vůle, 

náležitostí projevu vůle a náležitostí obsahu i předmětu.

Pořizovatelem  závěti může  být  pouze  fyzická  osoba,  která  dosáhla  určitého  věku a  je 

způsobilá  k právním úkonům, tj.  osoba zletilá,  starší  osmnácti  let.  Ustanovení  § 9 OBČ.Z.  sice 

umožňuje, aby i nezletilí činili právní úkony, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní 

vyspělosti odpovídající jejich věku, závěť ale nelze za takový úkon považovat. Rozhodující je vždy 

34 V současné době lze za majetek nepatrné hodnoty považovat majetek zůstavitele, kdy hodnota samotných aktiv 
dědictví nepřesáhne částku pohybující se kolem 10 000 až 15 000 Kč. „Za nepatrný majetek nelze považovat takový 
majetek, který ke dni úmrtí měl jen malou či žádnou finanční hodnotu, jsou-li s nabytím takového majetku spojeny 
pro nabyvatele závažné právní důsledky (např. investiční kupóny z kuponové privatizace, podíl v lidovém bytovém 
družstvu).“ Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 24 Co 16/95-22 ze dne 28. 2. 1995, Ad Notam č. 6/1995 str. 140
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věk a způsobilost k právním úkonům v době pořízení závěti.

Vyjímečně může osoba nabýt zletilosti  před dosažením osmnácti  let,  a to uzavře-li  mezi 

šestnáctým a osmnáctým rokem života se souhlasem soudu manželství (ustanovení § 194 o.s.ř.). 

Takto nabytou zletilost  již neztrácí, ani když dojde k zániku manželství nebo k jeho prohlášení  

za neplatné. 

Občanský zákoník zná vyjímku. I osoba, která dovršila pouze patnáctý rok svého života 

může zřídit závěť. Ovšem pod sankcí neplatnosti jen formě notářského zápisu (ustanovení § 476d 

odst.  2 OBČ.Z.).  Spolupůsobení  notáře při  vytváření  posledního pořízení  má zajistit  dostatečné 

poučení nezletilého. I přesto, že ustanovení § 28 OBČ.Z. zakládá povinnost schvalování úkonu, 

při němž  dochází  k  nakládání  s  majetkem  nezletilého  mezi  živými,  soudem,  při  tomto  úkonu 

nevystupují  ani  zákonní  zástupci  nezletilého  a  ani  nedochází  k  jeho  schválení  opatrovnickým 

soudem. 

Rozhodujícím faktorem pro existenci způsobilosti  k právním úkonům jednotlivce je také 

jeho duševní stav. Dle ustanovení § 10 OBČ.Z. může dojít k omezení nebo ke zbavení způsobilosti 

k právním úkonům: „(1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není  

vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. (2) Jestliže fyzická  

osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických  

nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit  jen některé právní úkony, soud její  

způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí. (3) Soud zbavení nebo  

omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo odpadnou-li důvody, které k nim vedly.“ 

Osoba, která byla omezena nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům plně ztrácí pořizovací 

způsobilost. Není u ní možné ani sepsat závěť ve „světlém okamžiku“ (lucida intervala). V případě 

jejího úmrtí nastane dědění ze zákona.

Obecně může být  také  platnost  právního úkonu,  a  závěti  speciálně,  ohrožena,  jestliže  ji 

pořizovatel závěti plně způsobilý k právním úkonům, sepisuje v duševní poruše pouze přechodného 
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rázu, ovšem v takové, která jej činí nezpůsobilým ad hoc pro tento jednotlivý úkon. V důsledku této 

poruchy není pořizovatel schopen posoudit své jednání a jeho důsledky (např. po přílišném požití 

alkoholických nápojů, jedů, drog, při vážném omemocnění, šoku). Takováto vada závěti se často 

projeví až po úmrtí jejího pořizovatele. V úvahu přicházející dědici se až v rámci dědického řízení 

vyjádří, zda uznávají takovou závěť za pravou a platnou. „Uznání závěti za pravou a platnou není  

neodvolatelným právním úkonem. Dokud nebylo pravomocně rozhodnuto o osobě dědice (ať již  

mezitimním samostatným rozhodnutím nebo v usnesení o dědictví), může ten, kdo by při neplatnosti  

závěti  přicházel v úvahu jako dědic,  změnit  své původní stanovisko (uznání závěti)  a pravost a  

platnost závěti zpochybnit. Jestliže to učiní před právní mocí rozhodnutí o osobě dědice, je nutno  

s ním od tohoto okamžiku znovu jednat jako s účastníkem dědického řízení.“35 Jestliže ji neuznají 

nabízí řešení sporu ustanovení § 175k odst. 2 o.s.ř.: „Závisí-li však rozhodnutí o dědickém právu na  

zjištění  sporných  skutečností,  odkáže  soud  usnesením  po  marném  pokusu  o  odstranění  sporu  

dohodou účastníků toho z dědiců, jehož dědické právo se jeví jako méně pravděpodobné, aby své  

právo uplatnil žalobou. K podání žaloby určí lhůtu. Nebude-li žaloba ve lhůtě podána, pokračuje  

soud v řízení bez zřetele na tohoto dědice.“

Závěť musí vyjadřovat svobodnou a vážnou vůli jednotlivce. Nikdo nesmí být nucen, ať už 

psychickým  či  fyzickým  nátlakem  k  sepsání  posledního  pořízení.  Nejednalo  by  se  o  úkon 

odpovídající  skutečné  vůli  pořizovatele,  a  proto  by nemohl  vyvolat  právní  následky.  Kdyby se 

takového zavrženíhodného jednání proti závěti zůstavitele dopustil některý z dědiců, stal by se tak 

dědicky nezpůsobilým (ustanovení § 469 OBČ.Z.).  

Vážnost vůle pořizovatele se vztahuje zejména k jeho úmyslu povolat jistou osobu nebo 

osoby za své dědic (animus testandi causa). Jestliže by z jeho vyjádření nebylo možné rozpoznat 

jeho úmysl  naložit  se  svým majetkem pro případ smrti  a  ustanovení  dědice,  nebylo by možné 

takový úkon považovat za závěť. 

Projevená vůle zůstavitele vytvářející obsah závěti musí být dále určitá a srozumitelná. 

35 Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 24 Co 160/96-47 ze dne 28.6.1996, Ad Notam 5/1996 str. 118 a násl.
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Podstatné obsahové náležitosti závěti jsou stanoveny zákonem. Esentialia negotii každé závěti tvoří 

tzv. dědická instituce neboli ustanovení dědice. „(1) V závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípadě  

určí jejich podíly nebo věci a práva, které jim mají připadnout. Nejsou-li podíly více dědiců v závěti  

určeny, platí, že podíly jsou stejné. (2) Zůstavitel může závětí zřídit nadaci nebo nadační fond.“  

uvádí ustanovení § 477 OBČ.Z.. Z uvedeného je zřejmé, že pořizovatel závěti buď určí jediného 

dědice k celému svému majetku nebo jeho části,  a nebo ustanoví více dědiců, s tím že vypočte 

podíly, jakými dědictví nabudou, popř. jim odkáže konkrétně určené věci. Více dědiců tak nabyde 

spoluúčast na právech a povinnostech spojených se zanechaným majetkem dle velikostí určených 

zlomkem (např. ½). Označení osoby dědice může být různé, ale vždy z něj musí být patrné, o koho 

se  jedná.36 Není  však  nezbytné,  aby  byla  osoba  dědice  v závěti  výslovně  určena  jménem  a 

příjmením, ale musí být ze závěti zjistitelné, které určité osobě má zůstavený majetek připadnout37. 

Již  Nejvyšší  soud  ČR  judikoval  svým  usnesením  ze  dne  29.  listopadu  2001, 

sp. zn. 21 Cdo 372/2001,  že  závěť  je  neplatná  pro  neurčitost  ve  vymezení  okruhu  povolaných 

dědiců  tehdy,  není-li  ani  výkladem  právního  úkonu  možné  dovodit,  kdo  se  má  stát  dědicem 

zůstavitele. Obsah závěti lze za použití zákonem stanovených interpretačních pravidel vykládat38, 

nikoliv však nahrazovat nebo doplňovat vůli, kterou zůstavitel při pořízení závěti neměl nebo kterou 

sice měl, ale neprojevil ji. Pořizovatel může dědice určit obecným pojmenovaným jako např. děti, 

sestry, synovci, neteře. Pak se dědici stanou všechny osoby ve jmenovaném vztahu k zůstaviteli.39

Zákon  umožňuje,  aby  pořizovatel  ustanovil  dědicem  nadaci  nebo  nadační  fond, 

tzn. právnickou osobu, která má na základě jeho závěti  teprve vzniknout.  Rozumíme jí  účelové 

sdružení majetku zřízené a vzniklé na základě zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

36 Příklady:  Ustanovuji  dědicem  Karla  Nováka,  nar.  1.1.1991,  bytem  Praha  1,  Václavské  nám.  1.  Dědicem  je 
společnost AB, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1, PSČ 110 00, IČ 111 11 111. Povolávám dědicem bratra 
Karla. 

37 Viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. prosince 2002, sp. zn. 30 Cdo 1143/2002
38 „K posouzení skutečné vůle pisatele závěti, jsou-li o ní pochybnosti, je třeba zjišťovat vedle znění textu listiny 

(slovního výkladu) všechny okolnosti, za nichž byl projev vůle o ustanovení závětních dědiců učiněn a z nichž lze 
dovodit skutečnou vůli zůstavitele. Okolnosti případu jsou skutečností existující vně vlastního projevu vůle, a to i 
tehdy,  když  je  předepsána  písemná forma.  Není  napravováním neurčitosti  projevu  vule,  jestliže projev  vule  je 
vykládán se zřetelem k okolnostem případu.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 28. 11. 1986, sp. zn. 4 Cz 61/86

39 Viz Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 1994 č. j. 18 Co 218/93 – 32 a Rozsudek Nejvyššího soudu  
České republiky z 28. 2. 1990, spis. zn. 4 Cz 8/90
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fondech, pro dosahování  obecně prospěšných cílů (rozvoj  duchovních hodnot,  ochrana lidských 

práv, rozvoj vědy, kultury, vzdělávání, ochrana přírody aj.). Takováto situace připomíná nabývání 

dědictví dosud nenarozenou fyzickou osobou (nasciturem). Dědictví může nabýt pouze osoba, která 

je způsobilá mít práva a povinnosti. Dle ustanovení § 7 odst. 1 OBČ.Z. se tato způsobilost nabývá 

narozením a jejím nositelem je i počaté dítě za předpokladu, že se narodí živé. Takové dítě zpětně 

ke dni úmrtí zůstavitele nabývá dědictví. U nadace je tomu také tak. Její vznik záleží na splnění 

podmínek stanovených zákonem. Jestliže ovšem vznikne,  stane se dědicem zůstavitele  s účinky 

k datu jeho úmrtí.

Jestliže ale zůstavitel povolá za dědice osobu, která buď již k datu úmrtí pořizovatele nežije, 

nebo dědictví nenabyde z jiného důvodu (bude dědicky nezpůsobilá, dědictví odmítne), je možné 

aby ustanovil náhradního dědice. Institut obecného náhradnictví neboli vulgární substice je známý 

i dnešní právní úpravě. Naopak institut svěřenského náhradnictví neboli fideikomisární substituce  

byl na našem území zrušen účinností občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. dnem 1.4.1964. Jak již 

bylo  uvedeno  výše  Obecný  zákoník  občanský  z  roku  1811,  který  na  našem  území  platil  až 

do 31.12.1950, tento způsob naložení s majetkem pro případ smrti umožňoval40. Negativní postoj 

k němu již zaujal občanský zákoník č. 141/1950 Sb., když ve svém ustanovení § 550 věty druhé 

uvedl:  „Neplatné je i ustanovení závěti, že toho, co se zůstavuje, má dědic nabýt jen na určitou  

dobu nebo později než dnem pozůstavitelovy smrti, jakož i ustanovení závěti o tom, na koho má  

dědictví přejít po smrti dědicově.“ Toto ustanovení bylo možné aplikovat pouze na závěti vzniklé 

od  data  účinnosti  tzv.  středního  občanského  zákoníku,  tj.  od  1.1.1951.  Na závěti  staršího  data 

dopadalo  ustanovení  §  565  odst.  2  tohoto  zákona,  které  výslovně  stanovilo,  že  ustanovení 

o svěřenském náhradnictví nelze užít, zemře-li zůstavitel po 31. prosinci 1950. Následně občanský 

zákoník z roku 1964 radikálně stanovil ustanovením § 859 odst. 2: „Dnem 1. dubna 1964 zanikají  

všechna omezení vyplývající ze svěřeneckého náhradnictví.“  Náhradní dědic, substitut, tak ztratil 

možnost nabýt majetek po zůstaviteli. Předmětný majetek nabyl do svého neomezeného vlastnictví 

40 Výklad o náhradnictví v rámci výkladu ABGB str. 20

- 51 -



institut (primární dědic). 

Jak  institut  svěřenského  náhradnictví  tak  také  jakékoli  jiné  podmínky připojené 

pořizovatelem k závěti nemají žádné právní následky (ustanovení § 478 OBČ.Z.). Zdůrazňuje se tak 

myšlenka, že dědic nemá být v nakládání se zděděným majetekem nijak omezován, neboť mrtvý 

nemá vůli, a tak k jeho podmínkám a příkazům nelze přihlížet.

V ustanovení § 478 OBČ.Z. za středníkem je uvedeno, že:  „ustanovení § 484 odst. 1 věty  

druhé tím není dotčeno.“ Jedná se o případy započtení na dědický podíl dědice, který již získal jisté 

dary od pořizovatele za jeho života. Zákon uvádí:  „Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl  

započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování;  

jde -li o dědice uvedeného v ustanovení § 473 odst. 2, započte se kromě toho i to, co od zůstavitele  

bezplatně  obdržel  dědicův  předek.  Při  dědění  ze  závěti  je  třeba toto započtení  provést,  jestliže  

k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti dědici uvedenému  

v ustanovení § 479 neodůvodněně zvýhodněn.“ Z uvedeného vyplývá, že k započtení darování může 

dojít  v případě dědění ze závěti,  jestliže k němu dá zůstavitel příkaz  (příkaz k započtení neboli 

k tzv. kolaci). V případě intestátní dědické posloupnosti má k zápočtu dojít z úřední povinnosti, 

jestliže  vyjde  onen  důvod  najevo  v  průběhu  dědického  řízení.  Pro  určení  hodnoty  zápočtu  je 

rozhodná cena v době darování, nikoli cena obvyklá k datu úmrtí zůstavitele. 

Pro příklad: K dědění jsou povoláni rovným dílem pozůstalá manželka,  pozůstalá zletilá 

dcera a pozůstalý zletilý syn. Syn získal od zůstavitele za jeho života garáž v hodnotě 100.000,- Kč, 

dcera rekreační chatu v hodnotě 150.000,- Kč. Čistá hodnota dědictví je 500.000,- Kč. K této částce 

přičteme hodnoty darovaných věcí, tj. 500.000,- Kč + 250.000,- Kč = 750.000,- Kč. Čistý dědický 

podíl každého dědice by měl být 250.000,- Kč. Od této částky budou odečteny hodnoty darů, a tak 

čistý  dědický  podíl  pozůstalé  manželky  bude  250.000,-  Kč,  syna  150.000,-  Kč  a  dcery 

100.000,- Kč. Jiné příkazy omezující nastupujícího dědice zákon nezná.

Podle  současné  právní  úpravy  není  možné,  aby  zůstavitel  odkázal  závětí  jednotlivci 
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konkrétní věc jakožto  odkaz. Každý, kdo z dědictví nabývá majetku je v postavení dědice a nese 

spoluodpovědnost za dluhy zůstavitele.41 

Pořizovatel je při povolávání dědiců a určování výše jejich dědických podílů omezen právy 

tzv.  neopomenutelných dědiců.  Ochraně neopomenutelných dědiců se věnuje ustanovení  § 479 

OBČ.Z.. Tímto ustanovením se v dědickém právu výrazně prosazuje princip familiarizace na úkor 

testovací  volnosti.  Neopomenutelnými  dědici  rozumí  současná  právní  úprava  pouze  potomky 

zůstavitele. Jejich ochrana spočívá v tom, že jim musí ze zákona připadnout tzv. povinný díl. Zákon 

stanoví: „Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona,  

a  zletilým potomkům aspoň tolik,  kolik  činí  jedna  polovina  jejich  dědického  podílu  ze zákona. 

Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků.“

Neopomenutelný dědic má dnes postavení dědice ze zákona, kdy mu vzniká dědické právo 

k přesně stanovené části pozůstalosti. Je mu přiznáván jistý podíl na každé věci patřící do dědictví 

(vznikne  spoluvlastnictví  věci)42.  Jinak  tomu bylo  za účinnosti  Obecného  zákoníku  občanského 

z roku 1811, kdy neopomenutelnému dědici vznikalo pouze právu na výplatu jeho dědického podílu 

v penězích od závětního dědice. Výše dědického podílu se vypočte z celého dědictví a nikoli jen 

z části, o které je pořizováno závětí.43

Jestliže  pořizovatel  závěti  nerespektuje  práva  neopomenutelných  dědiců,  nevede  takový 

počin ještě k absolutní neplatnosti celé závěti. Ten jehož právo na povinný díl je takovou závětí 

dotčeno, má možnost namítnout relativní neplatnost právního úkonu v souladu s ustanovením § 40a 

OBČ.Z..  Prohlášení  neopomenutelného  dědice  v  řízení  o  dědictví,  že  se  nedovolává  relativní 

neplatnosti závěti v rozsahu svého povinného dílu, jej zbavuje možnosti domáhat se svého práva 

žalobou mimo dědické řízení. Naopak namítle-li neopomenutelný dědic relativní neplatnost závěti,  

41 Výklad o odkazech viz str. 22
42 V jiných právních řádech jsou upravena práva neopomenutelných dědiců odlišným způsobem. Není jim přiznáván 

určitý podíl na každé věci patřící do dědictví, ale je jim umožněno požadovat výplatu povinného podílu v penězích 
od závětního dědice (Rakousko, Německo).

43 Rozsudek  bývalého  Nejvyššího  soudu  z  30.6.1988,  uveřejněný  ve  Sbírce  soudních  rozhodnutí  a  stanovisek 
pod č. 45, ročník 1990
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lze takový úkon považovat i za jednání znamenající neodmítnutí dědictví.44 

Zákonem  zaručený  povinný  díl  potomků  je  možné  odejmout  pouze  na  základě  jejich 

platného vydědění. Dle současné právní úpravy je možné vydědit pouze potomky zůstavitele, nikoli 

jiné členy rodiny. V případě, že by zůstavitel nechtěl, aby jeho majetku nabyli jiní členové rodiny 

(např. manželka, rodiče), musel by tak povolat platnou závětí jiné osoby (tzv. negativní závěť), 

kterou by je vyloučil z intestátní dědické posloupnosti. 

Vyděděním se rozumí odejmutí práva potomků na jejich povinný díl, na který by jinak jako 

neopomenutelní  dědici  měli  nárok.  Je  možné  pouze  na  základě  zákonem taxativně  stanovných 

důvodů. Jejich výčet prodělal od účinnosti původního znění zákoníku změny. V původním znění 

účinném od 1.4.1964 nebyl tento institut vůbec obsažen. Zaveden byl až shora jmenovanou novelou 

z roku 1982 s účinností od 1.4.1983 a následně doplněn novelou z roku 1991. Současná úprava zná 

čtyři  důvody vydědění  jmenované ustanovení  § 469a odst.  1 OBČ.Z.:  „Zůstavitel  může vydědit  

potomka, jestliže a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci,  

ve stáří nebo v jiných závažných případech, b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem,  

který by jako potomek projevovat  měl,  c)  byl  odsouzen pro úmyslný trestný čin k  trestu odnětí  

svobody v trvání nejméně jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život.“

Tyto důvody musí být naplněny jednáním potomka ještě před sepsáním listiny o vydědění. 

Není přípustné vydědit potomka, že by se takovým způsobem zachoval až v budoucnu. 

Důvod vydědní  uváděný  pod bodem a)  se  vztahuje  na  případy,  kdy potomek  neposkytl 

potřebnou  pomoc  pořizovateli  i  v  jiných  než  jmenovaných  případech.  Kdy  se  zůstavitel  ocitl 

v situaci, ve které pro své zdravotní či jiné potíže (onemocnění či věk, potíže způsobené přírodní 

katastrofou, požárem, povodní) potřebuje pomoc, a kdy není schopen si ji sám zajistit, není schopen 

si obstarat své základní životní potřeby (zdravotní, hygienické aj.). Současně musí jít o případ, kdy 

o potřeby zůstavitele není postaráno jinak, kdy potomek má reálnou možnost potřebnou pomoc 

44 Dovolal-li se potomek relativní neplatnosti závěti (§ 479 OBČ.Z. ), dal tím najevo, že chce dědit, a proto již nemůže 
dědictví odmítnout (§ 465 OBČ.Z. ). Usnesení Krajského soudu v Brně spis. zn. 18 Co 324/95 ze dne 19. 2. 1996  
(Ad Notam 3/1996 str. 68) 
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zůstaviteli  poskytnout.  Zohledněno musí  být,  zda  vůbec  takový potomek o  potřebnosti  pomoci 

věděl nebo mohl vědět, nebo zda jím nabízená pomoc nebyla ze strany pořizovatele odmítnuta. 

Míra pomoci je poměřována dobrými mravy panujícími ve společnosti.

Důvod vydědění uváděný pod bodem b) se posuzuje podle trvalosti neprojevování zájmu 

potomka, podle konkrétních zvyklostí v dané společnosti, lokalitě či rodině45. Zohledňuje se, zda se 

sám zůstavitel přičinil o to, aby se mezi ním a potomkem vytvořily bližší vztahy46. Vše je třeba 

posuzovat s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.47

Důvod vydědění uváděný pod bodem c) se vztahuje na případy, kdy byl potomek odsouzen 

pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí  svobody v trvání nejméně jednoho roku, což je snadno 

prokazatelné pravomocným rozhodnutím soudu. 

Poněkud komlikovanější výklad způsobuje důvod vydědění uváděný pod bodem d). Tento 

obsáhne  široké  spektrum  jednání,  které  nemusí  být  ani  zaviněno  potomkem,  např.  závislost 

na alkoholu, drogách, marnotratnost, zanedbávání povinné výživy.

 „Ustanovení § 469a ObčZ nevylučuje vydědění potomka, který je v době sepsání listiny  

o vydědění nezletilý. Při posouzení důvodnosti vydědění nezletilého potomka je třeba v konkrétním  

případě zkoumat nejen, zda se choval způsobem uvedeným v ustanovení § 469a odst. 1 písm. a), b),  

d) ObčZ [když při posouzení důvodnosti vydědění dle písm. c) bude třeba vycházet z pravomocného  

rozhodnutí soudu], ale též uvážit, zda s ohledem na věk vyděděného, jeho rozumové schopnosti a  

volní  vlastnosti  od něho bylo možno chování  vylučující  vydědění  požadovat.  Vyděděný nezletilý  

45 „Z důvodu uvedeného v ustanovení § 469a odst. 1 písm. b) OBČ.Z. může zůstavitel platně vydědit svého potomka 
jen listinou, která byla sepsána počínaje dnem 1. 1. 1992. Důvod k tomuto vydědění přitom může spočívat také 
v chování potomka vůči zůstaviteli, k němž došlo v době před 1. 1. 1992, trvalo-li i  po tomto datu. “ Rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2001, sp. zn. 21 Cdo 3028/2000

46 „Skutečnosti  odůvodňující  závěr,  že potomek o zůstavitele  trvale  neprojevuje  opravdový zájem,  který by jako 
potomek  projevovat  měl,  mohou  spočívat  jak  v  pasivitě  (nezájmu)  potomka  ve  vztahu  k  zůstaviteli,  tak  také  
v chování, kterým potomek sice o zůstavitele zájem projevuje, ovšem způsobem neodpovídajícím řádnému chování 
potomka  k  rodiči  (prarodiči  atd.),  tj.  například  způsobem  trvale  překračujícím  zásady  společenské  slušnosti.“ 
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.5.2007,sp. zn.21 Cdo 688/2006

47 „Pro posouzení důvodů vydědění podle ustanovení § 469a odst. 1 písm. b) obč. zák. je třeba rovněž zjišťovat, zda  
potomek zůstavitele  měl  reálnou možnost  o  zůstavitele  projevit  opravdový zájem,  který by jako  potomek měl 
projevit, tj. zda zůstavitel měl sám zájem se s dítětem stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenské vztahy.“ Rozsudek 
Krajského soudu v Českých Budějovicích z 9. 8. 1996, 6 Co 10/96 (R 23/1998) 
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potomek se nemůže domáhat dědického podílu dle § 479 věta prvá ObčZ .“48 

Zákon dále umožňuje, aby důvody vydědění byly vztaženy také na potomky vyděďované 

osoby. Ustanovení § 469a odst. 2 OBČ.Z. totiž uvádí, že: „Pokud to zůstavitel v listině o vydědění  

výslovně stanoví, vztahují se důsledky vydědění i na osoby uvedené v § 473 odst. 2.“  Pořizovatel 

může postihnout za jednání předka i jeho potomky. Nezáleží na tom, zda by proti nim samým bylo 

možné uplatnit některý z důvodů vydědění.

Vyděděný dědic nedědí. Hledí se na něj, jako by se smrti zůstavitele nedožil.

Samotný právní úkon vydědění, aby byl platný, musí být písemný, musí splňovat náležitosti 

závěti a musí obsahovat přesné vymezení důvodu vydědění (ustanovení § 469a odst. 3 OBČ.Z.).

Důsledky vydědění  bývají  zaměňovány s  důsledky  dědické  nezpůsobilosti. Mezi  oběma 

instituty je ale více odlišností. U dědické způsobilosti lze obecně rozeznávat stránku objektivní a 

subjektivní. Objektivní stránka dědické způsobilosti se kryje se způsobilostí mít práva a povinnosti.  

Jejím nositelem je dle  ustanovení  §  7 odst.  1  OBČ.Z.  a  §  18 odst.  1  OBČ.Z.  každá fyzická a  

právnická  osoba.  Tuto  způsobilost  má  i počaté  dítě,  narodí-li  se  živé,  popř.  nadace  založená 

na základě  závět  (viz  výše).  U  fyzické  osoby vzniká  narozením,  u  právnické  dnem zápisu  do 

obchodního rejstříku (ustanovení § 62 odst. 1 obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb.). 

Způsobilý  dědic  se  může  stát  dědicem  pouze  v  případě,  že  je  naživu  v  době  úmrtí 

zůstavitele. Jestliže nelze určit, která osoba zemřela dříve a která později, a není tak možné zjistit,  

která po které dědí, má se za to, že zemřely současně, takže jedna po druhé dědit nemohou. Naživu 

musí  být  v  době  nápadu  dědictví  i  tzv.  náhradní  dědic  (substitut),  kterého  zůstavitel  povolal 

k dědění na místo prvotního dědice (instituta).

U fyzické osoby musí být naplněna také subjektivní stránka dědické způsobilosti, jíž se týká 

ustanovení  §  469  OBČ.Z..  Jedná  se  o  případy,  kdy  zákon  vylučuje  z  dědění  osobu,  která  se 

48 Usnesení Krajského soudu v Brně spis. zn. 18 Co 310/98 ze dne 13. 11. 1998, Ad Notam č. 5/1999 str. 106 a násl.
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dopustila vůči zůstaviteli nebo jeho rodině určitého prohřešku a bylo by nespravedlivé a v rozporu 

s dobrými mravy, aby získala podíl na pozůstalosti. Nezpůsobilým dědicem je ten, kdo se dopustil 

úmyslného  trestného  činu  proti  zůstaviteli,  jeho  manželu,  dětem  nebo  rodičům  anebo 

zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Jedná se o činy, pro které by 

mohl zůstavitel  i  vydědit  svého potomka. Nicméně toto ustanovení se vztahuje na případy, kdy 

zůstavitel neučinil vydědění, neměl pořizovací způsobilost, nevěděl-li o takovém činu a vztahuje se 

na všechny v úvahu přicházející dědice, nejen potomky. Z důvodu dědické nezpůsobilosti může být 

vyloučen jak dědic ze závěti, tak dědic ze zákona. 

První skupina případů dědické nezpůsobilosti  je tvořena spácháním úmyslného trestného 

činu49. Nedbalostní činy nemají na dědickou způsobilost vliv. Naopak i v případě, že trestný čin 

nebyl dokonán, ale jednání pachatele naplňovalo znaky přípravy nebo pokusu dle trestního zákona, 

stává se pachatel  dědicky nezpůsobilý.  Spáchá-li  takový trestný čin osoba trestně neodpovědná 

pro svůj  věk,  osoba,  která  v  době  spáchání  činu  nebyla  schopna  rozpoznat  nebezpečnost  činu 

pro společnost nebo ovládat  své jednání,  či  osoba,  která jednala v krajní nouzi a nutné obraně, 

dědická  nezpůsobilost  naopak není  založena.  Takový trestný  čin nemusel  být  namířen  jen vůči 

zůstaviteli, ale také proti jeho manželu, dětem nebo rodičům. Výčet osob je taxativní a nelze jej 

rozšiřovat. Musel být ovšem spáchán do dne úmrtí zůstavitele. Není rozhodné, jak dlouho před jeho 

úmrtím (ovšem za jeho života), ani zda byl pachatel odsouzen, nebo zda bylo zahájeno pro takový 

čin trestní stíhání. V řízení o dědictví je soud, resp. soudní komisař, vázán rozhodnutím příslušného 

orgánu, o tom, že se stal trestný čin, a kdo jej spáchal (ustanovení § 135 odst. 1 o.s.ř.). Vyjde-li daný 

čin najevo až v průběhu dědického řízení, mohl by to být důvod pro zahájení trestního stíhání. Jinak 

by si  musel  soud,  resp.  soudní  komisař,  v  rámci  dědického  řízení  sám posoudit  tuto  věc  jako 

předběžnou otázku (ustanovení § 135 odst. 2 o.s.ř.).50 

49 Pojem trestného činu a jeho zavinění musí být v tomto případě vykládán ve smyslu trestního zákona.
50 „Byl-li dědic zůstavitele pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin proti zůstaviteli, je soud v dědickém řízení 

při posuzování tohoto důvodu dědické nezpůsobilosti (§ 469 OBČ.Z. ) vázán pravomocným rozsudkem a tato otázka 
nemůže být předmětem rozhodování dle § 175k odst. 1 či 2 o.s.ř.. Dědické právo odsouzeného dědice je však i 
v tomto případě závislé také na tom, zda mu zůstavitel tento čin odpustil (§ 469, druhá věta OBČ.Z. ) a je-li tato  
otázka sporná, musí soud postupovat dle § 175k odst. 2 o.s.ř.“ Usnesení Městského soudu v Praze, 24 Co 35/2001-
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Na druhém místě zákon uvádí, že je dědic nezpůsobilý, pokud se dopustil zavrženíhodného 

jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Tím se snaží prosadit myšlenku, že se nemůže 

dědicem a právním nástupcem zemřelého stát osoba, která úmyslně brání naplnění svobodné vůle 

zůstavitele.  Je uvedeno sousloví  „poslední vůle“,  čímž zákon rozumí závěť,  listinu o vydědění, 

popř. listiny obsahující zrušení závěti nebo listiny o vydědění.51 Za uvedené zavrženíhodné jednání 

lze považovat, jestliže by osoba předpokládaného dědice bránila pořizovateli změnit nebo zrušit 

jeho závěť a nebo jestliže by již sepsanou závěť zatajila, zničila, zfalšovala. K takovému jednání 

může dojít za života zůstavitele, tak po jeho smrti.

I  přesto,  že  se  v  úvahu  přicházející  dědic  dopustil  jednání  vyvolávajících  dědickou 

nezpůsobilost, může se dědicem stát, jestliže mu zůstavitel inkriminovaný čin odpustil (ustanovení 

§ 469 věta druhá OBČ.Z.). Na odpuštění lze na příklad usuzovat, jestliže je daná osoba povolána 

za dědice ze závěti. 

V případě  testamentární  posloupnosti  nastoupí  na  místo  nezpůsobilého závětního dědice 

dědic  náhradní,  není-li  ho nastane dědění  ze  zákona.  V případě  intestátní  dědické  posloupnosti 

nabývají podíl nezpůsobilého zákonného dědice jeho potomci nebo dojde ke zvětšení dědických 

podílů ostatních dědiců v závislosti na druhu dědické skupiny.

Ustanovení o dědické nezpůsobilost i o vydědění jsou v občanském zákoníku systematicky 

řazeny za sebou, rozdíly jsou mezi nimi ale podstatné. K dědické nezpůsobilosti dochází ipso iure 

(přímo ze zákona, ex lege),  jestliže jsou naplněny zákonné předpoklady,  a soudní komisař k ní 

přihlíží  z  úřední  povinnosti.  Aplikuje  se  jak  v  případě  intestátní  tak  testamentární  dědické 

posloupnosti,  a  to  u  osoby  v  jakémkoli  vztahu  k  zůstaviteli.  Může  být  ze  strany  zůstavitele 

odpuštěna.  Naopak vydědění  je  možné pouze na základě svobodné vůle zůstavitele  z  taxativně 

stanovených  zákonných  důvodů.  Dopadá  pouze  na  potomky  zůstavitele  jako  neopomenutelné 

80 ze dne 28.2.2001, Ad Notam č. 3/2001 str. 62
51 „Za zavrženíhodné jednání proti  projevu poslední vůle zůstavitelovy,  které by přivodilo dědickou nezpůsobilost 

dědice, nelze považovat, jestliže dědic v průběhu dědického řízení tvrdil, že předložená závěť zůstavitele je psána 
jeho vlastní rukou, ačkoliv v navazujícím soudním řízení bylo pravomocně rozhodnuto, že zůstavitel tuto závěť 
vlastní rukou nenapsal.“ Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 1997č.j. 18 Co 60/97-77
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dědice. Odpuštění zde nepřichází v úvahu. Zůstavitel však může vydědění odvolat.

Dojde-li mezi dědici ke sporu o to, zda je některý z dědiců dědicky nezpůsobilý nebo zda 

jsou u něho skutečně splněny důvody vydědění, postupuje soudní komisař v souladu s ustanovením 

§ 175k odst. 1, 2 o.s.ř.

1.1.1. Forma závěti 

Formální stránce závěti, resp. listiny o vydědění, jsou věnována ustanovení §§ 476 - 476f 

OBČ.Z..  Závěť musí být pod sankcí neplatnosti  zřízena pouze v písemné formě, musí v ní být 

uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána. Dle ustálené judikatury se datum, které je v závěti 

uvedeno, musí shodovat s datem, kdy byla listina podepsána. Údaj o datu podpisu závěti uvedený 

v listině  o  ověření  pravosti  podpisu  závěti  nemůže nahradit  chybějící  datum v samotném textu 

závěti, ani nemůže opravit datum uvedené v textu závěti, které není datem, kdy byla závěť skutečně 

podepsána. Podpis musí být umístěn na úplném konci závěti; to neplatí pro umístění data52. Závěť 

se může týkat pouze jediného pořizovatele. Není možná společná závěť nebo dědická smlouva tak, 

jak to umožňovala úprava Obecného zákoníku občanského z roku 1811. 

Rozlišují se závěti soukromé a úřední, které jsou sepisovány ve formě notářského zápisu 

za spolupůsobení úřední osoby, tak jak vyplývá z ustanovení § 476 odst. 1 OBČ.Z.:  „Zůstavitel  

může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo  

ve formě notářského zápisu.“ Podrobněji zákon rozeznává závěť holografní, allografní nebo závěť 

ve formě notářského zápisu.

Pro posouzení platnosti závěti je rozhodná právní úprava účinná v době jejího pořízení. 

52 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1190/2004
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1.1.2. Druhy závětí

1.1.2.1. Vlastnoruční neboli holografní závěť

Podle  ustanovení  §  476a  OBČ.Z.  musí  být  vlastnoruční  závěť  vlastní  rukou  napsána 

a podepsána,  jinak je neplatná.  Pořizovatel závěti  musí umět psát. Pomoc poskytnutá zůstaviteli 

při psaní  vlastnoruční  (holografní)  závěti,  jež  jakkoliv  ovlivnila  charakteristické  znaky  jeho 

rukopisu, způsobuje neplatnost dané závěti, jak bylo stanoveno rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 

3. 4. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1744/2007. Právě charakteristické znaky rukopisu zůstavitele mohou mít 

vliv na platnost a pravost závěti. Podle něho dědici poznávají, zda se skutečně jedná o poslední 

svobodně projevenou vůli zůstavitele. 

Ve vyjímečných případech lze připustit při sepisování závěti použití úst nebo nohy, jestliže 

je pisatel tělesně postižený a používá takového projevu i při jiných úkonech. Může být sepsána 

v jakémkoli jazyce na jakémkoli materiálu. Podstatnou náležitostí je i zde uvedení dne, měsíce a 

roku, kdy byla závěť podepsána s vlastnoručním podpisem zůstavitele. 

Dle judikatury Nejvyššího soudu ČR musí být v holografní závěti vlastní rukou zůstavitele 

uveden  den,  měsíc  a  rok,  kdy  byla  závěť  podepsána;  pouhé  uvedení  data  v  úředním ověření 

vlastnoručního  podpisu  nepostačuje  (Usnesení  Nejvyššího  soudu  České  republiky  ze  dne 

25. 10. 2005,  sp. zn. 30 Cdo  1454/2005)53.  Závěť  a  listina  o  ověření  podpisu  jsou  dvě  rozdílné 

listiny. Prvá vyjadřuje vůli zůstavitele, druhá pak ověřuje, že byla podepsána skutečně zůstavitelem. 

Podpis pořizovatel  činí na konci textu.  Jakákoli  další  ujednání za podpisem pořizovatele 

nemají právní následky, ledaže by poté opět pořizovatel uvedl datum a svůj vlastnoruční podpis. 

Náležitost  podpisu závěti  zůstavitele podle ustanovení § 476 odst.  2 OBČ.Z. je splněna,  pokud 

zůstavitel závěť podepsal alespoň svým příjmením a o totožnosti podpisu zůstavitele nejsou žádné 

53 Viz také Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze 17. 11. 1998, spis. zn. 21 Cdo 586/98
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pochybnosti54.

Pro  tento  typ  závěti  je  charakteristické  její  snadné  zřízení,  jednoduchost  a  téměř  žádné 

náklady. Záleží však vždy na konkrétní situaci, zda je pisatel dostatečně informován o tom, jak 

dědickou instituci, popř. konkrétní majetek, popsat. Ve složitějších případech by bylo na místě dát 

přednost zřízení závěti ve formě notářského zápisu.

1.1.2.2. Allografní závěť

Allografní  závěť  představuje  další  typ  soukromé  závěti,  která  je  sepisována  jiným 

způsobem, než-li vlastní rukou zůstavitele. Podle ustanovení § 476b OBČ.Z. musí závěť, kterou 

nenapsal  zůstavitel  vlastní  rukou,  vlastní  rukou  podepsat  a  před  dvěma  svědky  současně 

přítomnými výslovně projevit,  že  listina  obsahuje  jeho poslední  vůli.  Svědci  se  musí  na  závěť 

podepsat. Jedná se o projev vůle zůstavitele v písemné podobě, který byl sepsán jinak, než-li vlastní 

rukou zůstavitele, tzn. jinou osobou, psacím strojem, na počítači. Pisatel v tomto případě ani nemusí 

mít plnou způsobilost k právním úkonům, může jím být i povolávaný dědic či svědek závěti55. I v 

tomto typu závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy ji pořizovatel podepsal. 

Pro platnost allografní závěti je zákonem vyžadována současná přítomnost dvou svědků, a to 

nikoli  při  sepisování  závěti,  ale  v  okamžiku,  kdy  pořizovatel  výslovně  prohlašuje,  že  listina 

obsahuje jeho poslední  vůli.  Musí  tak být  učiněno výslovně56,  tj.  slovy,  nikoli  pouze kývnutím 

hlavy. Může tak učinit ústně,  písemně, popřípadě i jiným nesporným způsobem. Nevyžaduje se 

pro její  platnost,  aby  svědci  byli  seznámeni  s  obsahem  závěti.  Musí  jimi  být  v  souladu 

54 Viz Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 27. 1. 1983, spis. zn. 4 Cz 82/82
55 „Dědicem ze závěti, pořízené podle ustanovení § 476b obč. zák., může být i osoba, která na žádost zůstavitele tuto  

závěť sepsala.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1883/96
56 „Výslovný projev zůstavitele, učiněný před dvěma svědky současně přítomnými, že listina obsahuje jeho poslední  

vůli,  může být  učiněn  jak před  podepsáním listiny zůstavitelem,  tak i  po jejím podepsání  zůstavitelem,  avšak  
v přímé souvislosti s podepsáním listiny jejími svědky a dříve, než tito svědci listinu podepíší. Zůstavitel může tento 
projev učinit  ústně,  písemně,  případně i  jiným jednoznačným, nesporným a pochyby nevzbuzujícím způsobem, 
z něhož je zřejmé jeho vědomí skutečnosti, že listina obsahuje jeho poslední vůli, a že s jejím obsahem souhlasí.“  
Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 1999, sp. zn. 18 Co 397/98
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s ustanovením  § 476e  OBČ.Z.  pouze  osoby,  které  jsou  způsobilé  k  právním  úkonům.  Svědky 

nemohou být osoby nevidomé57, neslyšící, němé, ty, které neznají jazyk, ve které se projev vůle činí, 

a osoby,  které  mají  podle závěti  dědit.  Závětí  povolaný,  ani zákonný dědic a osoby jim blízké 

nemohou  při  pořizování  závěti  působit  jako  úřední  osoby,  svědci,  pisatelé,  tlumočníci  nebo 

předčitatelé  (ustanovení  §  476f  OBČ.Z.)58.  Dle  usnesení  Nejvyššího  soudu  ČR  z 28. 4. 1997, 

spis. zn. 2 Cdon 988/96, je svědkem ve smyslu ustanovení 476b OBČ.Z. jen taková osoba, která je 

touto  funkcí  předem  pověřena  a je  s tímto  pověřením  srozuměna;  není  tedy  tímto  svědkem 

při pořizování závěti ten, kdo byl tomuto úkonu jen náhodně přítomen. 

 

1.1.2.3. Závěť osob, které nemohou nebo neumí číst a psát

Ustanovení § 476c odst. 1 OBČ.Z. stanoví: „Zůstavitel, který nemůže číst nebo psát, projeví  

svoji  poslední  vůli  před třemi současně přítomnými svědky v listině,  která musí být přečtena a  

přítomnými svědky podepsána. Přitom musí před nimi potvrdit, že listina obsahuje jeho poslední  

vůli. Pisatelem a předčitatelem může být i svědek; pisatel však nesmí být zároveň předčitatelem.“ 

Jedná  se  o  třetí  formu  soukromé  závěti,  kdy  sepisování  poslední  vůle  pořizovatele  je 

realizováno jinou osobou. Buď vlastní rukou pisatele nebo na psacím stroji či počítači. Po jejím 

sepsání musí být navíc text závěti hlasitě přečten, a to osobou odlišnou od pisatele. Listina musí být 

za účasti tří současně přítomných svědků a zůstavitele, od něhož se vyžaduje potvrzení, že obsahuje 

jeho poslední vůli, přečtena a svědky podepsána. „Při pořízení allografní závěti postupem podle  

ustanovení § 476c OBČ.Z.. je nezbytné, aby všichni tři svědkové úkonu závěti, včetně pisatele a  

57 „Osobou nevidomou ve smyslu § 476e ObčZ se rozumí fyzická osoba, jíž zrakové postižení (nekompenzovatelné 
technickými či  jinými pomůckami) zcela znemožňuje,  resp. podstatně snižuje možnost  v celém rozsahu vnímat 
okolnosti  pořízení  závěti,  o  nichž  má  svědčit.  Okolnost,  že  svědkem  závěti  byla  osoba  nevidomá,  způsobuje 
neplatnost  závěti  vždy  v  celém  rozsahu.“  jak  rozhodl  Nejvyšší  soud  svým  rozsudkem  ze  dne  29.  11.  2005,  
sp. zn. 30 Cdo 2567/2004

58 Dle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 24 Co 328/99-55 ze dne 30.11.1999, jestliže při allografní závěti působila 
jako svědek osoba blízká jen některému z více závětních dědiců, je neplatná jen v té části,  kde bylo pořízeno 
ve prospěch tohoto závětního dědice (ustanovení § 41 OBČ.Z.). Část závěti týkající se jiného dědice je platná.
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předčitatele, nejsou-li též svědky, byli současně a nepřetržitě přítomni při celém úkonu pořizování  

závěti, tedy při prohlášení zůstavitele o tom, jaká je jeho poslední vůle, při sepisu listiny, při jejím  

přečtení,  při  tom,  když  zůstavitel  potvrdí,  že  listina  obsahuje  jeho  pravou  vůli,  a  při  podpisu  

svědků.“59

V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo listinu napsal a kdo 

nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli, aby bylo 

odůvodněno použití tohoto typu závěti.

Tímto typem závěti může o svém majetku pořídit jen takový zůstavitel,  jemuž zdravotní 

nebo jiná překážka objektivně znemožňuje číst nebo psát (§ 40 odst. 1 obč. zák. )60. Pořizovatel, 

který není handicapovaný, proto nemůže tímto způsobem platně závěť zřídit.

Dle  ustanovení  §  476d  odst.  3,  4  OBČ.Z.  mohou  také  osoby  nevidomé  projevit  svou 

poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena.

Svědci, musí ovládat komunikační systém neslyšících a hluchoslepých osob a celá listina 

musí  být  takovým systémem přetlumočena.  Svědky nemohu  být  osoby nezpůsobilé  k  právním 

úkonům, osoby nevidomé, neslyší, němé, neznající zvolený komunikační systém nebo které mají 

podle závěti dědit a osoby uvedené ustanovení § 476f OBČ.Z..

Všechny shora uvedené typy soukromých závětí mohou zůstat v rukou jejich pořizovatele až 

do dne jeho úmrtí nebo je může svěřit jiné osobě, která by předmětnou závěť v průběhu daného 

dědického  řízení  předložila  u  příslušného  notáře.  Tyto  způsoby  uchování  listiny  se  jeví  jako 

rizikové, neboť listina může zůstat po úmrtí zůstavitele zatajena a jeho poslední vůle nenaplněna. 

Proto je možné uložit závěť či listinu o vydědění do úschovy kteréhokoli notáře v České republice. 

Přijetí  listiny do  úschovy notáře  je  upraveno  ustanovením §  83 notářského  řádu.  Notář  kromě 

úschovy  listiny,  zajistí  její  kontrolu  a  poučí  pořizovatele  o  jejích  obsahových  a  formálních 

59 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2004, sp. zn. 30 Cdo 164/2004 
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006 
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náležitostech. Notář listinu zapíše do Centrální evidence závětí vedené Notářskou komorou České 

republiky. V případě úmrtí pořizovatele, soud, resp. soudní komisař, zjistí, zda v evidenci závětí je 

evidována závěť zůstavitele, listina o vydědění nebo listina o odvolání těchto úkonů a u kterého 

notáře nebo soudu je uložena (ustanovení § 175c o.s.ř.). 

1.1.2.4. Závěť ve formě notářského zápisu

Závěť sepsaná ve formě notářského zápisu (ustanovení § 476d OBČ.Z.) je formou veřejné 

závěti, při níž dochází ke spolupůsobení úřední osoby, notáře. V podstatě představuje universální 

formu pořízení pro případ smrti, jistou alternativu k závěti holografní, allografní nebo s přibráním 

tří svědků. Ve dvou situacích je ovšem obligartní formou, a to zřizuje-li závěť osoba starší patnácti  

let nebo má-li dojít ke zřízení nadace.

Notář  jakožto  kvalifikovaná  osoba  podá  při  sepisovaní  závěti  poučení  o  obsahových  a 

formálních náležitostech listiny, o následcích závěti, o dědickém nástupnictví. Vhodnou formulací 

poslední vůle pořizovatele eliminuje případné spory nebo výkladové potíže. Notářský zápis jako 

veřejná listina podává důkaz o totožnosti osoby pořizovatele a době sepsání listiny. Každá závěť 

sepsána touto formou je notářem automaticky zanesena do Centrální evidence závětí.

Náležitosti notářského zápisu jsou stanoveny ustanovením § 62 a násl. notářského řádu.

1.1.3. Osoby působící při sepisování závěti

Při  sepisování  závěti  může  působit  více  osob,  než-li  jen  její  pořizovatel.  V  případě 

holografní závěti sepisuje pořizovatel závěť osobně vlastní rukou. Není třeba spolupůsobení jiné 

osoby.  V ostatních  případech  tomu tak  ale  není.  Vytváření  závěti  může  a  někdy též  musí  být 

- 64 -



přítomen notář  jako úřední  osoba,  svědek,  pisatel,  předčitatel  nebo tlumočník.  Jaké  osoby jimi 

mohou být, je dáno ustanoveními § 476e a § 476f OBČ.Z.. 

První  jmenované  ustanovení  stanoví,  že  svědky  mohou  být  pouze  osoby,  které  jsou 

způsobilé  k právním úkonům. Svědky nemohou být  osoby nevidomé,  neslyšící,  němé, ty,  které 

neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a osoby, které mají podle závěti dědit. Jmenovaným 

osobám  jejich  tělesný  nebo  duševní  stav  znemožňuje,  zcela  nebo  podstatně  snižuje,  možnost 

v plném rozsahu vnímat okolnosti pořízení závěti, o nichž mají svědčit. 

Druhý  důvod  vyloučení  osob  vyjmenovává  ustanovení  §  476f  OBČ.Z.,  podle  něhož 

nemohou  při  pořizování  závěti  působit  jako  úřední  osoby,  svědci,  pisatelé,  tlumočníci  nebo 

předčitatelé, závětí povolaní, ani zákonní dědici a osoby jim blízké. Jedná se o osoby, které byly 

k dědění povoláni závětí, nebo přichází do úvahy jako dědici ze zákona dle ustanovení § 473-475a 

OBČ.Z..  Osobou blízkou se podle  obecného ustanovení  §  116 OBČ.Z.  rozumí  příbuzný v řadě 

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

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

pociťovala jako újmu vlastní. „V případě, že svěděk (pisatel, předčitatel) allografní závěti pořízené  

ve smyslu ustanovení § 476c OBČ.Z. nesplňuje podmínky vymezené ustanoveními § 476e a § 476f  

OBČ.Z. pouze ve vztahu k některému z více dědiců povolaných k dědění touto závětí, pak je závěť  

neplatná pouze v části týkající se tohoto dědice (§ 41 obč. zák).“61 

Jestliže  je  závětí  povolána  k  dědění  právnická  osoba,  pak  nemohou  jako  svědci  závěti 

působit  osoby,  které  mohou  za  takovou  právnickou  osobu  jednat.  Podstatu  vystihl  rozsudek 

Nejvyššího  soudu  ze  dne  7.  března  2002,  sp.  zn.  21  Cdo  530/2001:  „Je-li  allografní  závětí  

povolána za zůstavitelova dědice právnická osoba, jsou osobami jí blízkými, a tedy nezpůsobilými  

svědky závěti, fyzické osoby, které činí za tuto právnickou osobu právní úkony, jakož i fyzické osoby,  

které  jsou  společníky,  členy  nebo  zaměstnanci  této  právnické  osoby  nebo  které  k  ní  mají  jiný  

obdobný vztah, jestliže by důvodně pociťovaly újmu, kterou by utrpěla právnická osoba povolaná  

61 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1765/2004 -R 88/2005 
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za zůstavitelova dědice, jako újmu vlastní.“ 

Spory  dědiců  o  způsobilost  svědků  při  pořizování  závěti,  zda  skutečně  byly  naplněny 

požadavky ustanovení § 476 e a § 476f OBČ. Z., jsou řešeny v souladu s ustanovením § 175k o.s.ř..

Se vznikem závěti samotné nejsou spojeny žádné právní účinky. Ty nastávají až po úmrtí 

zůstavitele. Pořizovatel závěti ji může kdykoli za svého života změnit či zcela zrušit.

1.1.4. Zrušení závěti

Ustanovení § 480 OBČ.Z. připouští  tři možnosti  zrušení závěti,  a to: a) závěť je možné 

zrušit platnou závětí pozdější, pokud vedle ní nemůže obstát, b) odvoláním závěti, kdy odvolání 

musí mít formu, jaké je třeba k závěti, a nebo c) závěť zruší také tím, že listinu, na níž byla napsána, 

zničí. 

Aby  novější závěť způsobila zrušení závěti staršího data, musí splňovat veškeré zákonné 

náležitosti pro platnou závěť, včetně pořizovací způsobilosti na straně jejího pořizovatele. Pokud by 

nová závěť nebyla ve vzájemném rozporu se závětí starší, mohly by vedle sebe obstát, a pro dědické 

nástupnictví  by  byly  rozhodující  obě  dvě.  Jestliže  se  ale  nová  závěť  týká  téhož  majetku  jako 

ta starší, nemohu vedle sebe obstát, a dědic bude povolán dle nové závěti.

Závěť může být také zrušena výslovným projevem vůle jejího pořizovatele -  odvoláním. 

Takový projev vůle musí splňovat zákonné náležitosti stejně jako závěť sama. Odvoláním závěti 

mohou být zrušeny všechny formy posledního pořízení. 

Nejjednodušší  případ  zrušení  závěti  je  její  fyzická  likvidace  (roztrhání  listiny,  spálení). 

Ten je  ovšem  možný  mouze  u  tzv.  soukromých  závětí,  které  jsou  často  v  držení  samotného 

pořizovatele.  U  závětí  zřízených  ve  formě  notářského  zápisu  toto  nelze,  neboť  jejich  prvopis 
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zůstává  uložen  ve sbírce  u příslušného  notáře.  V případě,  že  pořizovatel  sepsal  závěť  ve  více 

vyhotoveních, pro její zrušení je nezbytné zničení všech. 

Problematice zrušení závěti a možnému obnovení platnosti závěti dřívější se týká usnesení 

Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 1999, sp. zn. 18 Co 385/98, jež jasně stanovilo, že platná 

závěť pozdější zrušuje závěť předcházející, pokud vedle ní nemůže obstát, již okamžikem, kdy byla 

zřízena. Na skutečnost, že závěť předcházející byla zrušena závětí pozdější, nemá žádný vliv, zda 

pozdější závěť existovala ještě v okamžiku smrti zůstavitele, nebo zda ji zůstavitel ještě za svého 

života  odvolal,  zrušil  další  závětí  nebo  zničil  listinu,  na  níž  byla  závěť  sepsána.  Odvoláním, 

zrušením, či zničením pozdější závěti však nedojde k obnovení závěti předcházející62.

Současná  úprava  dědického  práva  neumožňuje  na  rozdíl  od  úpravy  dané  Obecným 

zákoníkem občanským z  roku 1811,  uzavírání  dědických smluv,  které  mohli  uzavírat  manželé, 

popřípadě  snoubenci  s  odkládací  podmínkou,  že  se  stanou  manžely.  Neumožňuje  ani  darování 

pro případ smrti. 

1.2. Dědění ze zákona

K dědění ze zákona neboli k intestátní dědické posloupnosti dochází vždy, jestliže zůstavitel 

nezanechal platnou závěť a nebo jestliže dědictví nenabyl žádný ze závětních dědiců nebo zůstavitel 

pořídil  závětí  pouze  o  části  svého  majetku.  Intestání  dědická  posloupnost  tak  představuje  jisté 

podpůrné řešení.

Občanský zákoník rozděluje v úvahu přicházející dědice ze zákona do čtyř dědických skupin 

(ustanovení §§ 473 - 475a OBČ.Z.). Toto členění je založeno na příbuzenských vztazích zůstavitele 

62 Tzv.  obživnutí  dřívější  závěti  bude  umožňovat  nastupující  úprava  nového  občanského  zákoníku  svým 
ustanovením § 1580 
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vzniklých manželstvím nebo partnerstvím. Dědicem ze zákona se může stát pouze osoba fyzická. 

Vychází  se  z  principu  familiarizace,  z  parentelního  systému  s  principem  reprezentace63. 

V souvislosti s parentelním systém lze zmínit, že příbuzní zůstavitele jsou seskupeni lineárně do řad 

podle jejich věku. Jedná se o uspořádání horizontální, kdy při uplatnění principu reprezentace, je 

starší osoba nahrazena mladší.  Vedle systému parentelního se v uspořádání intestátního dědického 

nástupnictví uplatňuje ve čtvrté dědické skupině systém graduální. Je orientován vertikálně, takže 

starší  příbuzný vylučuje  z dědění  mladší  generaci,  potomky své,  ale  i  po  jiných členech  starší 

generace.  Přednost  má vždy bližší  příbuzný zemřelého,  tj.  ten,  kterého odděluje  od zůstavitele 

menší počet zrození. Podrobněji při výkladu jednotlivých dědických skupin.

Ustanovení § 473 OBČ.Z. zní: „ (1) V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo  

partner,  každý z nich stejným dílem. (2) Nedědí-li  některé dítě,  nabývají  jeho dědického podílu  

stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich  

potomci.“ Pro  první  dědicku  skupinu  je  charakteristické  uplatnění  první  parentely  dědiců 

s principem reprezentace podle kmenů. K dědění jsou tak povoláni pozůstalý manžel nebo partner 

s potomky zemřelého  (biologickými  i  adoptovanými).  Výše  jejich  dědického  podílu  je  závislá 

na počtu  dětí  zůstavitele.  V  případě,  že  dítě  zůstavitele  dědictví  nenabude,  vstoupí  do  jeho 

dědického podílu jeho děti, tj. vnuci k zůstaviteli, a jestliže ani oni dědictví nenabudou, pak budou 

k dědění povoláni zase jejich potomci, tj. pravnuci k zůstaviteli. Uplatní se princip reprezentace. 

Jestliže dědictví nenabude žádný z potomků zůstavitele nebo ani zůstavitel žádné neměl, nastane 

dědění ve druhé dědické skupině. Manžel ani partner totiž nemohou v první dědické skupině nabýt 

celé  dědictví  sami.  Příbuzenský  vztah  je  v  tomto  případě  snadno  doložitelný  rodným  listem 

potomka a oddacím listem manžela, popř. dokladem o registrovaném partnerství partnera64. 

Ve druhé dědické skupině je manžel a partner zvýhodněn, nebot´ je jim vyhrazena vždy 

alespoň jedna polovina  z  dědictví.  Může se zde  stát  i  pouze  jediným dědicem celého majetku 

63 Viz výklad ABGB výše str. 24
64 Problematika  určení  rodičovství  a  vzniku manželství  je  speciálně  upravena zákonem č.  94/1963 Sb.,  zákonem 

o rodině. Problematika registrovaného partnerství zákonem č. 115/2006 Sb., zákon o registrovaném partnerství.
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zůstavitele.  Ustanovení § 474 OBČ.Z. uvádí  „(1) Nedědí-li  zůstavitelovi potomci,  dědí v druhé  

skupině  manžel  nebo  partner,  zůstavitelovi  rodiče  a  dále  ti,  kteří  žili  se  zůstavitelem  nejméně  

po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali  

o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. (2) Dědici druhé skupiny dědí  

stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.“ 

Manžel  zde  vystupuje  jako  v  úvahu  přicházející  dědic  spolu  s  pozůstalými  rodiči  a 

tzv. spolužijící osobou. Postavení manžela i rodičů jakožto příbuzných lze snadno prokázat úřední 

cestou, oddacím nebo rodným listem. Složitější je postavení spolužijící osoby, která musí prokázat 

existenci podmínek k dědění stanovených zákonem. Spolužijící osoba musí naplnit dva základní 

předpoklady. Za prvé musí se zůstavitelem alespoň po dobu jednoho roku před jeho úmrtím trvale  

žít  ve společné  domácnosti  a  za  druhé  se  společně  podílet  podle  svých  schopností  a  možností 

na úhradě společných nákladů a obstarávání společných potřeb.65 Společnou domácností se rozumí 

spotřební společenství trvalé povahy. Spolužijící osoba nemůže ve druhé dědické skupině dědit jako 

jediná, a proto jestliže není-li pozůstalého manžela nebo partnera, rodičů, dochází k dědění ve třetí 

dědické skupině, kde jsou spolu s ní povoláni další příbuzní.

„(1)  Nedědí-li  manžel,  partner,  ani  žádný z rodičů,  dědí  ve  třetí  skupině stejným dílem 

zůstavitelovi sourozenci a ti,  kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho  

smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli  

odkázáni  výživou  na zůstavitele.  (2)  Nedědí-li  některý  ze  sourozenců  zůstavitele,  nabývají  jeho  

dědického podílu  stejným dílem jeho děti.“ uvádí  ustanovení  §  475 OBČ.Z..  Zde  může každý 

ze jmenovaných  v  úvahu  přicházejích  dědiců  nabýt  celé  dědictví  jako  jediný  dědic.  Opět  se 

projevuje  princip  reprezentace  podle  kmenů,  kdy  v  případě,  že  nenabude-li  dědictví  některý 

ze sourozenců,  nabývají  jeho  dědického  podílu  jeho  děti,  tj.  synovci  a  neteř  zůstavitele.  Není 

rozhodné,  zda  se  jedná  o  sourozence  polorodé  (mají  se  zůstavitelem  společného  jen  jednoho 

65 V případě sporů dědiců o to, zda lze považovat jistou osobu za spolužící se zůstavitelem, odkáže soudní komisař  
toho jehož dědické právo se jeví jako méně pravděpodobné na soud, aby své právo uplatnil žalobu a prokázal, že je 
dědicem (ustanovení § 175k odst. 2 o.s.ř.). Po ukončení sporného řízení pokračuje v dědickém řízení.
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z rodičů) či plnorodé (mají se zůstavitelem společné oba rodiče). Jsou si rovni. Může také dojít 

k situaci, kdy sourozenci žijí ve společné domácnosti. Dle ustálené judikatury je ovšem vyloučeno, 

aby sourozenec vystupoval  současně jako spolužijící  osoba a aby mu tak vznikl  nárok na více 

dědických podílů. Spolužijící osoba jako jediný dědic ve třetí dědické skupině může nabýt i celé 

dědictví.

„Nedědí-li  žádný dědic ve třetí  skupině,  ve čtvrté skupině dědí  stejným dílem prarodiče  

zůstavitele  a  nedědí-li  žádný z  nich,  dědí  stejným dílem jejich  děti.“  uvádí  vložené  ustanovení 

§ 475a OBČ.Z.. Ve čtvrté dědické skupině jsou povoláni dědové a báby zůstavitele, a to bez ohledu 

na to, zda z matčiny či z otcovy strany. Mají samostatné dědické právo. Každý dědí rovným dílem, 

tzn. každý nejméně jednu čtvrtinu, nejvíce celé dědictví. Nenabude-li dědictví žádný z prarodičů, 

až po té mohou dědictví nabýt jejich potomci, tj. strýcové a tety zůstavitele, bez ohledu na to, od 

koho pocházejí. 

Zavedení čtvrté dědické skupiny bylo odůvodňováno tenkrát existující asymetrií, kdy vnuk 

mohl nabýt dědictví po bábě či dědovi, ale naopak to možné nebylo. Z biologických důvodů je 

zřejmé,  že k takovým případům dochází  vzácně,  ale  mohou nastat.  Demonstrován byl  zejména 

příklad, kdy vnuk zemřel při autonehodě se svými rodiči, a celý jeho majetek připadl jako odúmrť 

státu. Jeho majetek byl však tvořen právě majetkem darovaným od prarodičů. 

Pouze  ve  čtvrté  dědické  skupině  se  na  místo  principu  reprezentace  projevil  graduální 

systém, při jehož uplatnění i jen jediný člen starší generace (děd, bába) vylučuje z dědění kohokoli 

z mladší generace (strýc, teta). Přednost má v tomto případě ten, koho od zůstavitele odděluje menší 

počet zrození. Strýcům či tetám nebo kterémukoliv z nich může připadnout dědictví teprve tehdy, 

nedědí- li nikdo z prarodičů. Odmítne-li dědictví některý z prarodičů nepřechází na základě principu 

reprezentace  jeho dědický podíl  na jeho děti,  tj.  strýce  a  tety zůstavitele.  Tento princip se  zde 

neuplatňuje.  Tety  a  strýcové  neodvozují  své  dědické  právo  od  svých  rodičů.  Jestliže  některý 

z prarodičů dědictví odmítne, zvětší se tak dědický podíl ostatních prarodičů.
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Dědění descendentů tet a strýců zůstavitele (sestřenic a bratranců) současná právní úprava 

neumožňuje. Okruh zákonných dědiců je ukončen potomky prarodičů. Proto není-li jich, připadá 

dědictví jako odúmrť státu (ustanovení § 462 OBČ.Z.).

Státu může připadnout majetek z dědictví nebo jeho část buď jako dědici ze závěti, je-li v ní  

za dědice povolán, nebo v případě, že dědictví nenabyl žádný ze zákonných ani jiných závětních 

dědiců. Je-li stát povolán za dědice závětí, má stejné postavení jako jiný dědic a může i dědictví  

odmítnout. Toto právo mu však nepřísluší, připadne-li mu dědictví, které nenabyl žádný dědic, a 

vystupuje tedy jako dědic ze zákona.

 

Dědit  je možné z  obou dědických titulů zároveň.  Jestliže zůstavitel  pořídil  závětí  pouze 

o části svého majetku, jsou ke zbývající části povoláni dědici ze zákona. Může nastat situace, kdy je 

povolána za dědice osoba,  jak ze závěti,  tak ze zákona. Její  vyjádření,  zda dědictví odmítne či 

přijme, je ovšem jednou provždy pro oba právní tituly. Není možné, aby jako závětní dědic dědictví  

odmítla, jako zákonný neodmítla a nebo naopak.

1.3. Nabývání dědictví 

„Nabýváním  dědictví  se  rozumí  úhrnný  přechod  všech  práv  a  povinností  zůstavitele  

do majetku dědice za předpokladu, že smrtí nezanikají nebo nepřecházejí na další subjekty jinak  

než podle objektivního práva dědického.“66 

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 460 jednoznačně stanoví: „Dědictví  se nabývá  

smrtí zůstavitele.“ Ale copak je už v takovém okamžiku známo, kdo skutečně bude osobou dědice? 

Právní úprava dědického práva vychází z principu ingerence státu při nabývání dědictví. Teprve 

v průběhu  řízení  o  dědictví  je  skutečně  zjišťováno,  kdo  se  jím  stane.  Zda  dojde  k uplatnění 

66 cit. Knappová M., Švestka J. a kolektiv: Občanské právo hmotné, Svazek III, ASPI Publishing, s.r.o., Praha 2002, 
str. 305
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testamentární  nebo intestátní  dědické posloupnosti.  A po zjištění  v  úvahu přicházejícího dědice 

ze závěti nebo ze zákona se musí ještě sama osoba dědice svobodně vyjádřit, zda hodlá dědictví 

přijmout, tj. neodmítnout, nebo odmítnout. I když zákonná dikce vyvolává představu, že se majetek 

zemřelého ihned jeho úmrtím dostává do rukou jeho nástupce, jisté mezidobí než je takový jedinec 

znám, tu přece jen existuje. Jakmile je ovšem osoba neodmítnuvšího dědice známá, stává se zpětně 

s účinky k datu úmrtí zůstavitele vlastníkem zděděného majetku.

Odmítnutí dědictví musí splňovat zákonné náležitosti. Podklad je dán ustanovením § 463 

odst.  1  OBČ.Z.: „Dědic  může  dědictví  odmítnout.  Odmítnutí  se  musí  stát  ústním  prohlášením  

u soudu nebo písemným prohlášením jemu zaslaným.“ Jedná se o výslovný jednostranný, adresný a 

neodvolatelný projev vůle, který platí jednou provždy. Může být určen jen soudu, resp. notáři jako 

soudnímu komisaři, u něhož se vede řízení o dědictví po zůstaviteli, a to buď ústním prohlášením 

do protokolu nebo písemným prohlášením mu zaslaným. Je zřejmé, že takové prohlášení lze učinit, 

až  po  úmrtí  zůstavitele,  v  průběhu  dědického  řízení  vůči  pověřenému  soudnímu  komisaři, 

resp. soudu. Není možné ze strany předpokládaného dědice dědictví odmítnout ještě před úmrtím 

osoby, po níž by se měl stát dědicem.

V průběhu řízení o dědictví, nedošlo-li k jeho zastavení dle ustanovení § 175 h o.s.ř., je 

každý v úvahu přicházející dědic poučován o svém dědickém nápadu, dědickém právu a možnosti 

dědictví odmítnout či neodmítnout. Jestliže není případný dědic schopen se k možnosti dědictví 

odmítnout vyjádřit na tomtéž jednání, umožňuje mu zákon možnost ponechat si jednoměsíční lhůtu 

na vyjádření se. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena (ustanovení § 464 OBČ.Z.), 

ale  pouze  za  předpokladu,  že  je  o  její  prodloužení  požádáno  ještě  před  jejím  uplynutím.  Jde 

o hmotněprávní  (soudcovskou)  lhůtu.  Její  zmeškání,  ať  již  lhůty  stanovené  zákonem  nebo 

prodloužené  soudem,  proto  nelze  postupem podle  ustanovení  §  58  o.s.ř.  prominout.  Důvodem 

pro její  prodloužení může být například pobyt  dědice v cizině nebo případ, kdy se dědic hodlá 

vyjádřit,  až  mu bude znám stav  zanechaného majetku a zůstavitelovy dluhy.  „Neučiní-li  dědic,  
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který byl vyrozuměn o svém dědickém právu, o možnosti odmítnout dědictví a o následcích tohoto  

odmítnutí, ve lhůtě podle § 464 OBČ.Z. žádné prohlášení, hledí se na něj po marném uplynutí lhůty  

stejně, jako by prohlásil, že dědictví neodmítá.“67 

K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit výhrady či podmínky. Není možné odmítnout 

dědictví jen z části.  Taková prohlášení  by neměla účinky odmítnutí  dědictví (ustanovení  § 466 

OBČ.Z.).  Aby skutečně  mohl  dědic  dědictví  odmítnout,  je  zapotřebí,  aby se  zdržel  veškerých 

úkonů,  které  by  mohly  být  projevem  toho,  že  dědictví  nechce  odmítnout  (ustanovení  §  465 

OBČ.Z.).  Za takové  úkony  lze  považovat  nakládání  s  majetkem  zůstavitele  jako  s  vlastním, 

uplatňování zůstavitelových pohledávek, dovolávání se relativní neplatnosti závěti68 aj.. Může tak 

nakládat s majetkem zůstavitele pouze v nutných mezích, k odvrácení hrozící újmy. Pro platnost 

prohlášení o odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví je bez významu, zda ten, kdo takové prohlášení 

učinil, měl v tu chvíli správnou představu o stavu majetku zůstavitele, jeho obvyklé ceně a výši 

zůstavitelových dluhů.

Možnost  dědictví  odmítnout  či  neodmítnout  je  osobním  právem  dědice,  které  je 

nepřevoditelné. Může si zvolit zástupce i pro tento úkon, ovšem na základě zvláštní plné moci, která 

jej k tomu výslovně opravňuje. Zájmy zástupce a zastoupeného nesmí být ve vzájemném rozporu 

(ustanovení § 22 OBČ.Z.).

Jestliže dědic zemře dříve, než-li se vyjádřil k možnosti odmítnutí dědictví nebo dokonce 

než byl o svém dědickém právu vyrozuměn, přechází jeho právo odmítnout dědictví na jeho dědice 

(tzv.  transmise  dědictví),  který  se  postupem podle  ustanovení  §  107 o.s.ř.  stal  jeho procesním 

nástupcem. Přičemž běh lhůty k odmítnutí dědictví po prvním zůstaviteli pro jeho dědice neskončí 

před uplynutím uvedené lhůty po druhém zůstaviteli.  Jestliže zemřelý dědic má více procesních 

nástupců, je k účinnosti  odmítnutí dědictví za tohoto zemřelého dědice nezbytný shodný projev 

67 Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 24 Co 214/96-24 ze dne 30.8.1996, Ad Notam 1/1997 str. 20 a násl.
68 „Dovolal-li se potomek relativní neplatnosti závěti (§ 479 ObčZ ), dal tím najevo, že chce dědit, a proto již nemůže  

dědictví odmítnout (§ 465 ObčZ ). “ Usnesení Krajského soudu v Brně spis. zn. 18 Co 324/95 ze dne 19. 2. 1996, 
Ad Notam 3/1996 str. 68
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všech jeho dědiců. Jinak se má za to, že zemřelý dědic dědictví neodmítl.

Za  osobu,  jež  není  způsobilá  k  právním  úkonům,  učiní  projev  odmítnutí  dědictví  její 

zákonný zástupce (§ 28 OBČ.Z.) nebo opatrovník. Jeho právní úkon za nezpůsobilého následně 

podléhá  schválení  soudu.  V případě,  že  dědictví  neodmítne,  schválení  soudem  není  zapotřebí. 

Schvalován  je  až  následný  úkon  zástupce  či  opatrovníka  při  uzavírání  dohody  o  vypořádání 

dědictví.

I  přesto,  že  se  jedná  o svobodný projev  vůle  případného dědice,  jistá  omezení  existují. 

Zejména v případě,  byl-li  dědic úpadcem. Podle ustanovení  §  14 odst.  1  zákona o konkurzu a 

vyrovnání  č.  328/1991 Sb.,  ve znění  pozdějších  předpisů,  mohl  úpadce  dědictví  odmítnout  jen 

souhlasem správce konkursní podstaty. S účinností od 1.1.2008 byl tento zákon nahrazen zákonem 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který ve svém ustanovení 

§ 246 odst. 4 stanoví: „Právní úkon, kterým dlužník po prohlášení konkursu odmítne přijetí daru  

nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře  

bez  souhlasu  insolvenčního  správce  dohodu  o  vypořádání  dědictví,  podle  které  má  z  dědictví  

obdržet méně, než činí jeho dědický podíl.“

Ne vždy se v řízení o dědictví podaří osobu případného dědice dohledat. Proto občanský 

zákoník  ve svém ustanovení  §  468 umožňuje,  aby byl neznámý dědic  nebo dědic neznámého  

pobytu vyrozuměn o svém dědickém právu vyhláškou vyvěsenou na úřední desce soudu, u něhož 

se vede řízení o dědictví. Vyhláškou je vyzýván, aby o sobě dal v určené lhůtě vědět, s tím, že jinak  

se k němu při projednání dědictví dále nebude nepřihlížet.  „Dědice, k němuž v důsledku postupu 

podle § 468 OBČ.Z. jako k dědici neznámého pobytu nebylo při projednání dědictví přihlíženo, je  

třeba opět považovat za účastníka řízení, jakmile se zjistí jeho místo pobytu (např. tak, že tento  

dědic podá odvolání proti rozhodnutí soudu a současně sdělí svou adresu), pokud k tomu dojde  

dříve, než bylo dědické řízení pravomocně skončeno.“69 Jeho opatrovník, který je onou vyhláškou 

ustanoven, za něj nemůže prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví učinit. Jestliže se ovšem 

69 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. ledna 2000, sp. zn. 18 Co 121/99 , Ad Notam 2/200 str. 42 a násl.
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takový dědic objeví do pravomocného ukončení řízení o dědictví, musí s ním opět soudní komisař 

začít jednat jako s účastníkem řízení. Objeví-li se až po pravomocném ukončení řízení, mohl by se 

domáhat vydání dědictví na tom, kdo podle usnesení soudu dědictví nabyl, postupem dle ustanovení 

§ 485  a  násl.  OBČ.Z.,  o  ochraně  oprávněného  dědice.  Právo  na  vydání  dědictví  se  promlčuje 

marným  uplynutím  tříleté  promlčecí  doby  počítané  ode  dne  právní  moci  usnesení,  jímž  bylo 

dědické řízení skončeno.

Účinky neodmítnutí dědictví tedy mohou nastat za tří situací:

1)  prohlásí-li  případný  dědic  v  řízení  o  dědictví,  že  dědictví  neodmítá,  a  to  písemným 

prohlášením  nebo  prohlášením  učiněným  ústně  do  protokolu  vždy  adresovaným  příslušnému 

soudnímu komisaři (soudu),

2) uplyne-li případnému dědici lhůta na vyjádření se, zda dědictví odmítne či neodmítne,

3) dá-li případný dědic svým počínáním najevo, že dědictví nechce odmítnout.

Jestliže  dojde  k  účinnému  odmítnutí  dědictví,  má  se  za  to  jakoby se  odmítnuvší  dědic 

nápadu dědictví  nedožil.  Jeho dědický podíl  se  tak  uvolnil  pro  další  dědice.  V případě  dědění 

ze závěti nastoupí na jeho místo dědic náhradní, není-li stanoven, nastane dědění ze zákona, neboť 

dle  ustanovení  §  461 odst.  2  OBČ.Z.  je  vyloučeno přirůstání  dědických podílů  mezi  dědici  ze 

závěti. Jestliže odmítl dědic v první nebo třetí dědické skupině, vstoupí do jeho dědického podílu 

právem reprezentace podle kmenů jeho nejbližší potomci. Jetsliže dalších potomků není, zvětší se 

podíly dalších dědiců ze zákona na stejné úrovni.

Jakmile  dojde  k  vyjádření  v  úvahu  přicházejích  dědiců  o  neodmítnutí  dědictví,  bude 

stanoven  okruh  dědiců  (právních  nástupců  zůstavitele)  a  může  dojít  k  uzavření  dohody  o 

vypořádání dědictví, resp. potvrzení dědictví dle dědických podílů ze zákona, v závislosti na jednání 

dědiců. Jestliže bude dědictví odmítnuto všemi v úvahu přicházejícími dědici, nenabude jej žádný 

dědic, připadne státu jako odúmrť (ustanovení § 462 OBČ.Z.).

Řízení  o dědictví je ukončeno vydáním usnesení  o dědictví,  kterým soud potvrdí  nabytí 
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dědictví jedinému dědici, nebo potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadlo státu, nebo 

schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví k úhradě 

dluhů,  nebo  potvrdí  nabytí  dědictví  podle  dědických  podílů,  nedojde-li  mezi  dědici  k  dohodě 

(ustanovení § 175q odst.  1 o.s.ř.).  Teprve až vydáním takového usnesení je pravomocně určena 

osoba dědice,  s tím, že dědictví nabývá zpětně s  účinky k datu úmrtí  zůstavitele.  „Zanechal-li  

zůstavitel  více  dědiců,  jsou  až  do  vypořádání  pravomocným  usnesením  soudu  považováni  

za vlastníky  celého  majetku  patřícího  do  dědictví.  Z  právních  úkonů  týkajících  se  věcí  nebo  

majetkových práv patřících do dědictví jsou oprávněni a povinni vůči jiným osobám společně a  

nerozdílně, přičemž jejich dědický podíl vyjadřuje míru, jakou se na těchto právech a povinnostech  

navzájem  podílejí;  v  řízení,  v  němž  o  tato  práva  nebo  povinnosti  jde,  mají  postavení  

tzv. nerozlučných společníků (§ 91 odst. 2 o. s. ř.).“70

Popisovaná situace je ovšem zcela odlišná od úpravy nabývání dědictví Obecného zákoníku 

občanského  z roku  1811,  podle  níž  se  případný  dědic  musel  sám  aktivně podílet  na  řízení, 

především musel podat dědickou přihlášku a k přechodu zanechaného majetku na dědice došlo až 

odevzdáním  dědictví  na základě  odevzdací  listiny.  Ta  měla  charakter  jak  deklaratorní,  tak 

konstitutivní. Bylo v ní deklarováno, že dědic v ní uvedený prokázal svůj dědický titul a zároveň 

konstituovala nový právní stav, spočívající v tom, že pozůstalost přešla do právní držby dědice, 

který ji dosud neměl. Až odevzdáním se stal jejím vlastníkem. Dnes je tomu naopak, jakmile je  

známá  osoba  dědice,  je  poučena  o dědickém právu,  a  uplyne-li  jí  lhůta  pro  vyjádření  se,  zda 

dědictví odmítá či neodmítá, má se za to, že neodmítá, a nabývá dědictví s účinky k datu úmrtí 

zůstavitele zpětně. Její pasivita tak způsobí, že se stane dědicem. Usnesení o dědictví tento stav již 

pouze deklaruje.

Ustálený  postup  nabývání  dědictví  současného  občanského  zákoníku  založený  pouze 

na dvou  dědických  titulech  pomalu  dosahuje  svého  konce  a  bude  nahrazen  novou  úpravou 

70 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1921/99 (R 24/2002)
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občanského zákoníku z roku 2012, o němž je pojednáno dále.
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2. Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Již od zlomového roku 1989, od kterého se celá země počala ubírat směrem k demokracii a 

tržnímu hospodářství, bylo jasné, že právní úprava z dob socialismu nebude pro nově nastolený 

systém vyhovující.  Urychleně byla  proto připravena novela  občanského zákoníku z  roku 1964, 

provedená zákonem č. 509/1991 Sb., která měla úpravu přizpůsobit novým potřebám společnosti 

do doby přijetí nového zákoníku. 

Od té doby bylo několik pokusů o ucelenou rekodifikaci soukromého práva. Od počátku 

roku 2000 již počaly práce na novém občanském zákoníku, které vyvrcholily jeho schválením a 

následně publikováním pod č. 89/2012 Sb.. Nový občanský zákoník nabyl platnosti dne 22.3.2012 a 

vstoupí v účinnost dnem 1.1.2014. Celý zákoník je založen na zásadě svobody a autonomie vůle 

jednotlivce,  což  je  patrné  právě  také  v  zařazení  některých  institutů  dědického  práva  zpět 

do občanského zákoníku (dědická smlouva, zřeknutí se dědického práva aj.). Jeho ústředním bodem 

se stal člověk a ochrana jeho zájmů.

Vzorem práce se stal vládní návrh občanského zákoníku Československa z roku 1937, který 

nebyl v důsledku historických událostí přijat. Tento návrh byl založen na tradici Obecného zákoníku 

občanského  z roku  1811.  Dále  se  pak  staly  inspirací  evropské  zákoníky,  zejména  německý  a 

švýcarský. Cílem jeho tvůrců bylo vytvoření standartního občanského zákoníku evropského typu, 

který  by vyjadřoval  diskontinuitu  vůči  občanským zákoníkům z  roku  1950 a  1964,  a  zároveň 

znamenal integraci soukromého práva vůbec.

Zákoník je rozdělen do pět části, a to části prvé obecné, druhé části věnující se rodinnému 

právu, části třetí o absolutních majetkových právech, části čtvrté o relativních majetkových právech 

a  ustanoveních  společných,  přechodných  a  závěrečných  v  části  páté.  Dědické  právo  bylo 

systematicky zařazeno do části třetí, hlavy třetí zákoníku a tvoří jej ustanovení § 1475 až § 1720. 

Ze současných 41 ustanoveních byla úprava podstatně rozšířena na 246 ustanovení. Projevila se 

- 78 -



snaha tvůrců o vytvoření více podrobné a předvídatelné úpravy. Obsahuje četná výkladová pravidla, 

zejména proto, aby zůstavitel (resp. pořizovatel) věděl, co může nastat po jeho úmrtí, a mohl se 

podle toho zachovat ještě za svého života. Jádrem úpravy se stal právě zůstavitel a jeho vůle. Je mu 

dáváno více možností, jak naložit se svým majetkem pro případ úmrtí, a veškeré jeho projevy mají 

být vykládány tak, aby bylo co nejvíce vyhověno jeho vůli (ustanovení § 1494 odst. 2 NOZ).

Zákoník uznává dosavadní zásady dědického práva  jako zásadu zachovaní hodnot, zásadu 

přechodu majetku na jednotlivce (individualistická koncepce), zásadu rovnosti, universální sukcese, 

možnost dědice odmítnout či neodmítnout dědictví či zásadu ingerence veřejné moci. 

Nově rozlišuje mezi pojmy pozůstalost a dědictví (ustanovení § 1475 NOZ). Pozůstalostí je 

míněno  veškeré  jmění71 zůstavitele,  které  zanechal  ke  dni  svého  úmrtí  a  je  způsobilé  přejít 

na dědice.  Dědictvím je pak rozuměna pouze ta  část  z dědictví,  kterou nabyde konkrétní dědic. 

Dědicem  je  ten,  komu  náleží  dědické  právo.  Dědické  právo  je  pak  definováno  jako  právo 

na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní. 

Zákoník dále rozšiřuje pojem pozůstalosti. Ta je již tvořena nejen právy a povinnostmi, které 

nejsou vázány výlučně na osobu zůstavitele, ale i právy a povinnostmi, které jsou vázány výlučně 

na jeho osobu (osobní povahy), pokud byly za jeho života jako dluhy druhou stranou uznány nebo 

uplatněny jako pohledávky zůstavitele  u orgánu veřejné  moci.  Nově tak  přejde  do  pozůstalosti 

například právo zůstavitele na bolestné, pokud již za jeho života bylo řádně uznáno či zažalováno.

Na rozdíl od současného znění ustanovení § 460, které stanoví:  „Dědictví se nabývá smrtí  

zůstavitele.“,  do  budoucna  je  úpraven  dědický  nápad  odlišně,  a  to  ustanovením §  1479  NOZ 

následovně: „Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně  

s ním, nedědí.“ Je zřejmé, že smrtí zůstavitele vzniká pouze právo na dědictví, což má souvislost 

s dalšími  instituty,  které  byly  nově  do  oblasti  dědického  práva  zařazeny.  Jedná  se  zejména 

o náhradnictví  nebo  možnosti  stanovení  podmínek  v  závěti,  kdy po té  dochází  k  nabytí  jmění 

71 Zákoník rozlišuje mezi pojmy jmění a majetek ve svém ustanovení § 495: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její 
majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.“ 
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zůstavitele i později, ne pouze okamžikem jeho úmrtí. Nevrací se však institut ležící pozůstalosti. 

Dědic nabyde dědictví potvrzením soudu ke dni úmrtí zůstavitele zpětně (ustanovení § 1670 NOZ).

2.1. Dědické tituly

Hned ve druhém ustanovení  pojednávajícím o dědickém právu, a  to § 1476, vypočítává 

zákon dědické tituly: „Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody 

mohou  působit  i  vedle  sebe.“ Oproti  současné  právní  úpravě  ustanovení  §  461  OBČ.Z.,  nový 

zákoník navrací do českého práva institut dědické smlouvy, který byl z našeho dědického práva 

vyloučen občanským zákoníkem z roku 1950. Právní  důvody dědění  jsou seřazeny podle jejich 

právní síly. Je zdůrazněna volnost zůstavitele při volbě svého dědice. 

2.1.1. Pořízení pro případ smrti

Způsoby ustanovení  dědice  samotným zůstavitelem jsou  upraveny v  díle  druhém druhé 

hlavy části třetí zákoníku, kdy ustanovení § 1491 NOZ vyjmenovává možná pořízení pro případ 

smrti. Jsou jimi závěť, dědická smlouva nebo dovětek.72 Systematicky je ovšem nejprve zařazena 

úprava dědění ze závěti, neboť se jedná o instutit obecný, ze kterého se dědická smlouva vyvinula 

jako institut speciální povahy. Následuje úprava dědické smlouvy a nakonec dědění ze zákona.

Právní síla jednotlivých pořízení pro případ smrti vyplývá z ustanovení § 1672 a § 1673 

NOZ, která upravují postup řešení sporu o dědické právo. Jestliže právo na dědictví uplatňuje více 

osob, jež si vzájemně odporují, soud odkáže toho z dědiců, jehož právní důvod je slabší, aby své 

72 Pod pojem pořízení pro případ smrti lze zahrnout také prohlášení o vydědění (§ 1646 NOZ), prohlášení o odvolání 
vydědění, smlouvu o zřeknutí se dědického práva (§1484 NOZ), povolání správce pozůstalosti nebo jeho odvolání 
(§  1556 NOZ),  povolání  vykonavatele  závěti  nebo  jeho  odvolání  (§  1553 NOZ),  dědické  smlouvy manželské 
(§ 1592 NOZ), darování pro případ smrti (§ 2063 NOZ), negativní závěť (§1649 odst. 2 NOZ). 
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právo  uplatnil  žalobou.  Proti  dědici,  který  své  právo  na  dědictví  opírá  o  dědickou  smlouvu 

nepopřenou co do pravosti, se k podání žaloby odkáže dědic ze závěti nebo ze zákona. Jestliže bude 

své dědické právo opírat o závěť nepopřenou co do pravosti73, odkáže se k podání žaloby každý 

zákonný dědic. Z uvedeného vyplývá, že největší právní sílu a tedy přednost ze všech dědických 

titulů bude mít dědická smlouva, po ní závěť, a není-li jich nastane dědění ze zákona. 

Zákoník v jistých směrech omezuje zůstavitele  při  sepisování  pořízení  pro případ smrti. 

Zejména je omezen právy nepominutelných dědiců (ustanovení § 1492 NOZ) nebo při sepisování 

pořízení pro případ smrti v zařízeních poskytující zdravotnické nebo sociální služby. Ustanovení § 

1493 NOZ zní:  „(1) Pořídil-li zůstavitel pro případ smrti v době, kdy byl v péči zařízení, kde se  

poskytují zdravotnické nebo sociální služby, nebo kdy jinak přijímal jeho služby, a povolal-li za  

dědice nebo odkazovníka osobu, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána nebo v  

něm jinak působí, je povolání těchto osob za dědice nebo odkazovníka neplatné, ledaže se tak stalo  

závětí učiněnou ve formě veřejné listiny. (2) Mohl-li zůstavitel po ukončení péče takového zařízení  

nebo po uplynutí doby, kdy jinak přijímal jeho služby, bez obtíží pořídit ve formě veřejné listiny,  

odstavec 1 se nepoužije, pokud jde o neplatnost závěti nebo dovětku.“ Pořizovateli se tak zákon 

snaží poskytnout bezprostřední ochranu, pro dobu, kdy uvedených služeb využívá, a krátce po ní. 

Neplatností je sankcionováno pořizení sepsané jiným způsobem, než-li ve fomě veřejné listiny, pro 

případ,  že  jeho  pořizovatel  zemře  v  onom zařízení.  Jestliže  ale  pořizovatel  uvedených  služeb 

přestane využívat, jeho pořízení bude platné.

2.1.1.1. Dědická smlouva

Institut dědické smlouvy bude do našeho právního řádu navrácen po více jak 60-ti letech, 

73 Pojem pravosti lze vyložit dle rozsudku Nejvyššího soudu spis. zn. 22 Cdo 617/99: „U soukromých listin je třeba 
rozeznávat jejich pravost (tedy skutečnost, že soukromá listina pochází od toho, kdo je v ní uveden jako vystavitel) a  
správnost  (pravdivost).  Popírá-li  vystavitel  pravost  listiny,  leží  důkazní  břemeno  ohledně  pravosti  na  tom 
účastníkovi, který ze skutečností v listině uvedených pro sebe vyvozuje příznivé právní důsledky.“ 
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poté co byl občanským zákoník z roku 1950 vyloučen. Jeho definice je dána ustanovením § 1582 

NOZ následovně: „(1) Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí  

osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. (2) Dědická smlouva vyžaduje formu 

veřejné listiny.“ Jedná se tedy o dvoustranný právní úkon, kterým zůstavitel povolává jakoukoli 

osobu za svého dědice nebo odkazovníka, a to bezúplatně či za úplatu, a druhá strana toto přijímá.  

Mohou se takto ustanovit dědici také navzájem, popřípadě povolat k dědění osobu třetí.  I  tímto 

způsobem ustanovený dědic však může dědictví odmítnout. Narozdíl od závěti jako jednostranného 

právního úkonu, nemůže sám zůstavitel dědickou smlouvu změnit, doplnit či odvolat. 

Pro její  platnost  je vyžádována forma veřejné listiny.  Může být  uzavírána pouze osobně 

smluvními stranami, nikoli v zastoupení, a to pouze osobou svéprávnou a zletilou.74 Není možné 

pořídit dědickou smlouvou o celé pozůstalosti. Jedna čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, čímž 

poskytuje zákoník ochranu zůstaviteli. Tomu tak dává svobodu rozhodnout kdykoli o svém zbylém 

jmění v závěti. Bude moci existovat i více dědických smluv vedle sebe, nicméně každá se může 

týkat pouze jednoho smluvního dědice.

Tento právní úkon vyvolává své účinky do budoucna, na dobu po úmrtí pořizovatele. Jeho 

existence  nijak  pořizovateli  nebrání  v  užívání  předmětného  majetku  za  jeho  života.  Dědickou 

smlouvou je pouze povoláván presumtivní dědic, kterému se má dostat, co z majetku pořizovatele 

zbyde ke dni jeho úmrtí. V případě, že by zůstavitel učinil další pořízení pro případ své smrti nebo 

uzavřel darovací smlouvu, která by byla v rozporu s dědickou smlouvou, mohl by se smluvní dědic 

dovolat neúčinnosti takových jednání (ustanovení § 1588 NOZ).

Jestliže  by  dědická  smlouva  trpěla  vadami  (nedostatek  formy,  nesplnění  podmínek), 

pro které by nemohla být považována za platnou dědickou smlouvu nebo smlouvu vůbec, mohla by 

být posouzena jako závěť zůstavitele,  pokud by splňovala náležitosti  závěti  (ustanovení § 1591 

NOZ).

Zvláště  je  upraveno  uzavírání  dědické  smlouvy  mezi  manžely  (ustanovení  §1592-1593 

74 Zákoník zná vyjímky dle § ust. 1585 NOZ
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NOZ).  Umožněna  je  také  mezi  snoubenci,  kteří  hodlají  uzavřít  manželství  s  tím,  že  účinnosti 

smlouva nabyde teprve uzavřením jejich manželství. Rozvod manželství pak v zásadě nemá mít 

na účinnost  smlouvy  vliv,  ledaže  by  smlouva  stanovila  jinak.  Nicméně  na  návrh  některého 

z rozvedených manželů může soud rozhodnout o jejím zrušení.

Na dědickou smlouvu je nutné pohlížet jako na jakoukoli smlouvu uzavíranou mezi živými, 

zejména užít veškerá pravidla týkající se uzavírání smluv obecně, která jsou dána zákoníkem v části 

věnující  se  relativním  majetkovým  právům.  Jedná  se  o  smíšený  právní  útvar  mezi  závětí  a 

smlouvou.75

Přechodné ustanovení § 3070 NOZ umožňuje platné pořizování dědickou smlouvou již dnes 

za předpokladu, že její pořizovatel zemře až po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

2.1.1.2. Dědění ze závěti

Ustanovení  §  1494  NOZ vymezuje  závěť  takto: „(1)  Závěť  je  odvolatelný  projev  vůle,  

kterým  zůstavitel  pro  případ  své  smrti  osobně  zůstavuje  jedné  či  více  osobám  alespoň  podíl  

na pozůstalosti,  případně  i  odkaz. Není-li  zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť  pořízena a  

pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení  

doby jejího pořízení, je závěť neplatná. (2) Závěť je třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno 

vůli  zůstavitele.  Slova použitá  v  závěti  se  vykládají  podle  jejich  obvyklého významu,  ledaže  se 

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

Stejně  jako  za  stávající  úpravy  musí  být  pořízení  pro  případ  smrti  osobním  jednáním 

zůstavitele. Pouze osobně zůstavitel může svým výslovným jednáním projevit svou vůli povolat 

někoho za dědice či odkazovníka. Nebude možné, aby toto své osobní právo svěřil jiné osobě, nebo 

75 Neuplatní se u ní speciální úprava podmínek (ustanovení § 1561 a násl. NOZ), tj. splní-li dědic danou podmínku již 
za života zůstavitele, nemusí ji již po úmrtí pořizovatele opakovat. Ustanovení § 1587 NOZ uvádí, že o podmínkách 
v dědické smlouvě platí obecné ustanovení § 548 a § 549 NOZ.

- 83 -



pouze přitakal k návhu. Společná závěť více osob bude vyloučena.

Vůle zůstavitele bude muset být co nejvíce naplněna a respektována (ustanovení § 1494 

odst. 2 NOZ). To odpovídá zásadě in testamentis plenius voluntates testantium interpretantur. Nelze 

ji vykládat podle úvahy dědiců. Na pomoc při zjišťování jejího pravého smyslu mohou být přibrány 

i další listiny, na které mohl zůstavitel i v posledním pořízení odkázat.

 Zdůrazněno je datování závěti, jehož nesprávnost či neurčitost by mohla způsobit neplatnost 

závěti samé. Na rozdíl od stávající úpravy však již datum, tj. uvedení přesného dne, měsíce a roku, 

kdy  byla  závěť  podepsána  (ustanovení  §  476  OBČ.Z.),  nebude  podstatnou  náležitostí  závěti. 

Požadavek data sepsání závěti byl zmírněn s ohledem na naplnění vůle zůstavitele. Ovšem jestliže 

bude uvedení data důležité pro posouzení platnosti závěti, jestliže budou účinky závěti samé vázány 

na čas,  bude muset  být  uvedeno.76 Nebude nutné uvedení  konkrétního data,  tj.  den,  měsíc,  rok. 

Postačí přesné určení času, např. v den mých sedmdesátých narozenin, na Štědrý den, popř. bude 

moci být určeno podle data uvedeného v ověřovací doložce při legalizaci podpisu, tedy určení, které 

současná judikatura neuznává. Datování závěti  bude možné posoudit i s ohledem na její obsah, 

dle majetku, o kterém bude pořizováno.

 Za neplatnou je dle současné úpravy považována tzv. negativní závěť, tj. jednostranný úkon 

zůstavitele, v němž se zůstavitel vysloví, aby určitá osoba, která by se měla stát dědicem, nedědila. 

Poukazuje se na to, že takovým pořízením zůstavitel neurčuje ani osobu dědice, ani majetek, který 

má být děděn. Nový občanský zákoník ji však výslovně připouští ve svém ustanovení § 1649 odst 2, 

s vyjímkou vyloučení nepominutelných dědiců. 

A kdo je způsobilý pořizovat pro případ smrti? Odpověď podávají ustanovení § 1525 a násl. 

NOZ. Musí se jednat o svéprávnou osobu77, až na několik vyjímek. Prvá je stanovena pro osoby 

starší patnácti let, které budou moci pořídit závětí ve formě veřejné listiny bez souhlasu zákonného 

zástupce.  Za druhé,  osoby,  které  byly omezeny ve správnosti,  ale  uzdravily se natolik,  že jsou 

76 Např. zanechá-li zůstavitel více závětí, povolá k dědění osobu, která se první narodí po sepsání závěti. 
77 Problematika svépravnosti je upravena ustanovením § 15 a násl. NOZ
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schopny projevit vlastní vůli,  budou moci pořídit v jakékoli formě. Tyto osoby byly na základě 

soudního rozhodnutí omezeny ve svéprávnosti z důvodu jistých zdravotních potíží, nicméně nová 

úprava jim umožní, aby i v situaci alespoň svého částečného uzdravení (světlém okamžiku neboli 

lucidum intervallum), naložily se svým majetkem pro případ smrti. 

Osoby omezené ve svéprávnosti (obecně osoby trpící duševní poruchou) budou moci dále 

pořídit  o  svém  majetku  v rámci  daného  omezení  veřejnou  listinou.  Speciálně  bude  upravena 

probletika u osob, které byly omezeny ve správnosti  z důvodu chorobné závislosti  na požívání 

alkoholu,  užívání  psychotropních  látek  nebo  podobných  přípravků  či  jedů  nebo  chorobnou 

závislostí na hráčské vášni (alkoholismus, gamblerství) představující závažnou duševní poruchu. 

Tyto budou moci testovat v jakékoli formě v rámci svého omezení pouze o polovině svého majetku. 

Druhá polovina by měla připadnou zákonným dědicům, avšak nebude-li jich, a měl by dědit jen 

stát, budou moci pořídit o celé pozůstalosti.

Závětí se stále rozumí jednostranný právní úkon, tedy právní jednání,  na které se budou 

vztahovat také obecná ustanovení v části první zákoníku. Zejména se musí jednat o pravý a vážný 

projev  vůle  prostý  omylu,  učiněný  určitě  a  srozumitelně.  Speciálně  budou  upraveny  otázky 

podstatného  omylu (ustanovení § 1529 a násl.  NOZ). Tím se rozumí situace,  kdy by zůstavitel 

nepořídil tak, jak učinil, pokud by věděl, že se mýlil. Musel by se týkat osoby dědice, dědického 

podílu nebo podstatných vlastností věci. Podstatný omyl způsobí neplatnost pouze té části závěti, jíž 

se bude týkat. Přičemž se jedná o neplatnost relativní, které se musí dědic včas dovolat. Chyba 

v psaní, v počtech, nesprávné popsání či přeřeknutí, nezpůsobí neplatnost závěti. K té bude moci 

vést omyl v pohnutce, tj. v důvodu, proč zůstavitel pořizuje pro případ smrti (např. „Protože nemám 

žádné potomky,  ustanovuji  svým universálním dědicem svou sestru.“).  Pokud nebude pohnutka 

zůstavitele v listině obsažena nebo nebude prokázána z jiných listin, nebude se k ní přihlížet. 

- 85 -



2.1.1.2.1. Druhy závětí

Nový občanský zákoník navazuje na stávající úpravu a rozlišuje závěti pořízené soukromou 

listinou a veřejnou listinou. Typy soukromě pořizovaných závětí, a to holografní (ustanovení § 1533 

NOZ), alografní (ustanovení § 1534 NOZ), sepsaná před svědky v případě,  že pořizovatelem je 

osoba  nevidomá  nebo  se  smyslovým  postižením  (ustanovení  §  1535-1536  NOZ),  navazují 

na nynější úpravu.

Osobou  působící  jako  svědek při  pořizování  závěti  nesmí  být  osoba  nesvéprávná  nebo 

osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Nemůže jí 

být ani dědic nebo odkazovník, ani jim osoba blízká nebo jejich zaměstnanec78. Hlavním úkolem 

svědka je potvrdit totožnost pořizovatele a jeho prohlášení o závěti jako jeho poslední vůle, nemusí 

znát obsah posledního pořízení. Nově je mu doporučováno, aby ke svému podpisu na listině přidal 

doložku  „jako svědek“, která by prokazovala jeho postavení. Jedná se však pouze o nepovinnou 

náležitost, jejíž neuvedení nezpůsobí neplatnost závěti samé. Nově je svědkům stanovena zákonná 

povinnost mlčenlivosti o obsahu poslední vůle zůstavitele (ustanovení § 1550 NOZ).

Základem závětí pořizovaných veřejnou listinou zůstává závěť sepsaná ve formě notářského 

zápisu. Nově budou považované za veřejné listiny tzv. privilegované závěti neboli závěti pořízené 

s úlevami, kterými budou závěť sepsaná starostou obce, velitelem námořního plavidla nebo letadla, 

nebo  velitelem  vojenské  jednotky  České  republiky.  Pro  jejich  pořízení  se  vyžadují  mírnější 

formality,  než-li  u  závětí  pořizovaných za běžných situacích (např.  se  vyžaduje méně svědků). 

Podoba privilegovaných závětí  (testamentum privilegiatum) se vrací  do našeho dědického práva 

po více  jak  60-ti  letech79.  Umožní  mimo  jiné,  aby  za  vyjímečné  situace  obecně  popsané 

v ustanovení  §  1542  NOZ,  tj.  je-li  osoba  pro  nenadálou  událost  v  patrném  a  bezprostředním 

ohrožení  života,  nebo  ten,  kdo  se  nachází  v  místě,  kde  je  běžný  společenský  styk  ochromen 

78 Ti mohou působit jako svědci výjimečně, pouze za přítomnosti tří svědků dle ustanovení § 1540 odst.2 NOZ.
79 Jejich úprava byla vyloučena z našeho právního řádu zákonem č. 141/1950, občanský zákoník.
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následkem mimořádné události a nelze-li po něm rozumně požadovat, aby pořídil v jiné formě, má 

právo  pořídit  závěť  ústně před  třemi  současně  přítomnými  svědky.  Svědci  mohou  zaznamenat 

projev zůstavitele písemně nebo budou v rámci řízení o dědictví vyslechnuti osobně, nechť sdělí 

obsah vůle zůstavitele. Jestliže však i jen jeden z nich zemře a nezanechá žádný záznam o obsahu 

poslední  vůle  zůstavitele,  bude taková závěť neplatná.  Platnost  takto učiněné ústní  závěti  bude 

celkově omezena na dobu dvou týdnů, od doby,  kdy by mohl zůstavitel  pořídit  závěť veřejnou 

listinou (ustanovení § 1549 NOZ). V jiných případech závěť vyžaduje písemnou formu.

 Závěť sepsaná starostou obce (tzv.  Dorftestament80),  velitelem námořního plavidla nebo 

letadla, nebo velitelem vojenské jednotky České republiky může být sepsána pouze za naplnění 

předpokladů daných ustanoveními §1543-1549 NOZ. Jejich platnost  bude omezena na dobu tří 

měsíců od doby, kdy pominula překážka pro pořízení závěti veřejnou listinou. 

2.1.1.2.2. Vedlejší doložky v závěti

Dle platného ustanovení § 478 OBČ.Z. nemají jakékoliv podmínky připojené k závěti právní 

následky. Vlivem socialistického práva došlo k potlačování vůle zůstavitele, kterému bylo zakázáno 

omezování  svých  právních  nástupců.  Nový  občanský  zákoník  inspirovaný  vládním  návrhem 

občanského zákoníku z roku 1937 a úpravami evrovskými, si naopak klade za svůj cíl prosazení 

vůle  zůstavitele.  Pořizovatel  může  v  závěti  uvést  podmínku,  doložit  čas,  dát  příkaz,  ustanovit 

vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti. Jestliže by se jednalo o doložku, která by zjevně 

vedla pouze k obtěžování dědice nebo odkazovníka,  byla  by svévolí  zůstavitele,  odporovala by 

veřejnému pořádku nebo byla nesrozumitelná, nepřihlíželo by se k ní (ustanovení §1551 NOZ). 

Zvláště  je  uvedeno,  že  nebude  přihlíženo  k  doložce,  kterou  zůstavitel  ukládá  uzavření  nebo 

80 Dorftestament  neboli  vesnický testament  sepisovaný před  starostou  obce  je  zamýšlen  zejména pro  malé  obce, 
např. horské vesnice, v kterých může dojít k mimořádným událostem, které omezí pořizovací volnost zůstavitele 
(zavalení obce lavinou). Inspirací se stal zejména německý občanský zákoník, Bürgerlichen Gesetzbuch.
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neuzavření manželství, popřípadě aby bylo v manželství setrváno nebo zrušeno. 

Také u závěti se uplatní obecná úprava podmínek dle ustanovení § 545 a násl. NOZ, a navíc 

speciální  dle  ustanovení  §1561-1563  NOZ.  Odchylně  je  tak  od  obecné  části  dáno,  že  jestliže 

pořizovatel  stanoví  dědici  či  odkazovníku  podmínku,  kterou  lze  opakovat,  musí  být  po  smrti 

pořizovatele její splnění opakováno, i kdyby již byla za jeho života splněna, není-li zřejmá jiná vůle 

zůstavitele. 

Zcela nově je zaváděn institut vykonavatele závěti (ustanovení §1553-1555 NOZ), který má 

po úmrtí zůstavitele dohlížet na naplnění jeho poslední vůle s péčí řádného hospodáře. Zůstavitel 

mu může uložit povinnosti, určit, zda má být odměněňován. K jeho ustanovení není zapotřebí jeho 

souhlasu. Jedná se ale o funkci dobrovolnou, ze které může kdykoli odstoupit. 

Nynější správce dědictví je nahrazen pojmem správce pozůstalosti (ustanovení § 1556-1560 

NOZ). Obsah tohoto institutu ovšem zůstává nezměněn. Jedná se o osobu, která pečuje o jmění 

zůstavitele jako celku, po jeho úmrtí. Vše pouze vlivem terminologického posunu u pojmů dědictví 

a pozůstalost (viz výše). Vztah správce pozůstalosti a vykonavatele závěti je vyjádřen v ustanovení 

§  1558  NOZ,  dle  kterého  se  má  správce  pozůstalosti  řídit  pokyny vykonavatele  závěti,  byl-li 

povolán. Podstatný rozdíl mezi nimi spočívá v době jejich působení. Správce pozůstalosti je činný 

pouze v průběhu řízení o dědictví, zatímco vykonavatel závěti působí i po něm, zejména dohlíží 

na splňování  podmínek,  příkazů.  Jestliže  není  zůstavitelem povolán  správce  pozůstalosti,  náleží 

jeho funkce vykonavateli závěti, dokud nejsou soudem přijata jiná opatření.

Povahu podmínky neboli vedlejší doložky závěti má také určení náhradníka dědici. Dnešní 

úprava zná pouze tzv.  vulgární substituci neboli obecné náhradnictví, nový zákoník se však vrací 

také k tzv.  substituci  fideikomisární  neboli  svěřenskému nástupnictví.81 Jak již  bylo podrobněji 

vysvětleno  v rámci  výkladu  úpravy  Obecného  zákoníku  občanského  z  roku  1811,  obecným 

náhradnictvím se rozumí situace,  kdy zůstavitel  v závěti  ustanoví povolanému dědici  (institutu) 

81 Zákoník  terminologicky  rozlišuje  po  vzoru  vládního  návrhu  zákoníku  z  roku  1937  pojmy  „náhradnictví“ 
pro vulgární substituci a pojem „nástupnictví“ pro fideikomisární substituci.
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náhradníka nebo nádhradníky (substituty) pro případ, že by dědic sám nedědil (ustanovení § 1507 a 

násl. NOZ). Svěřenské nástupnictví (ustanovení § 1512 a násl.  NOZ) se projevuje jako nařízení 

zůstavitele, aby po jím povolaném dědici (fiduciáři neboli původnímu, přednímu dědici) nastoupila 

jako další dědic jiná osoba (fideikomisář neboli následný dědic). 

Svěřenské nástupnictví bude moci být zřízeno několika způsoby, kdy zůstavitel bude moci 

povolat dědice dědici, nebo zakázat dědici, aby o zanechaném jmění pořizoval pro případ smrti, a 

tak  určí  následnými  dědici  zákonné  dědice  fiduciáře,  nebo povolat  dědicem někoho,  kdo  ještě 

v době jeho smrti není, anebo povolat dědice s podmínkou na určitou dobu. Přední dědic tak získá 

pouze práva poživatele. Nesmí se dotknout, ohrozit existenci jistiny. Disponovat s ní bude moci 

pouze se souhlasem svěřenského nástupce. Může požívat jen užitky věci. Zákoník omezuje trvání 

svěřenského nástupnictví na dobu sta let od smrti zůstavitele, ale pouze tehdy, když pořizovatel 

povolá více svěřenských nástupců, z nichž někteří v době jeho smrti ještě neexistují. Jestliže povolá  

svěřenské nástupce, kteří jsou jeho současníky, není řada nástupců omezena.

2.1.1.2.3. Zrušení závěti

Nový  občanský  zákoník  vychází  ze  stávající  úpravy  zrušení  závěti,  nicméně  ji  více 

konkretizuje a prohlubuje. Protože je závěť jednostranným prohlašením zůstavitele, zákon výslovně 

stanoví,  že  má  zůstavitel  kdykoli  právo  celou  nebo  některá  ustanovení  závěti  zrušit,  a  to  buď 

odvoláním nebo pořízením nové závěti (ustanovení § 1575 NOZ). 

Novým  způsobem  odvolání  závěti  bude  možnost  zůstavitele  požadovat  kdykoli  vydání 

závěti sepsané ve formě veřejné listiny (originálu notářského zápisu) ze sbírky listin, čímž se bude 

považovat za odvolanou.

Úprava také připustí tzv. „obživnutí závěti“ dle ustanovení § 1580 NOZ. Jedná se o situaci, 

kdy zůstavitel  pořídí  o  svém majetku  další  závětí,  přičemž novější  zruší,  ale  dřívější  bude mít 
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uschovanou, zůstane tak v platnosti závěť dřívější, která by vedle novější závěti nemohla obstát. 

Za dnešního stavu toto není možné.

Zákoník  výslovně  uvádí,  že  nebude  přihlíženo  k  veškerým zůstavitelovým prohlášením 

o tom, že jeho příští pořízení pro případ smrti budou neplatná a nebo že budou neplatná zřízená 

v určité formě (ustanovení § 1581 NOZ).

2.1.1.3. Dovětek

Pořízením  pro  případ  smrti  rozumí  nový  občanský  zákoník  také  dovětek,  tzv.  kodicil 

(ustanovení § 1498 NOZ). Dovětkem může pořizovatel určit odkaz, podmínku, doložit čas nebo dát 

příkaz odkazovníku nebo dědici.  V případě,  že bude pořízen společně se závětí,  bude se jednat 

o testamentární kodicil, jestliže závěti nebude, pak o kodicil intestátní. Zásadní rozdíl mezí závětí a 

dovětkem spočí v tom, že dovětkem nedochází k povolání dědiců (chybí dědická instituce).

2.1.1.4. Odkaz

Zákoník také navrací  instutut  odkazu (legátu).  Rozlišuje mezi dědicem a odkazovníkem 

(legatářem).  Odkazovník  není  dědicem.  Zatímco  dědicem  rozumí  osobu,  která  má  právo 

na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní, a kterému je toto právo potvrzeno soudem, odkazovníku 

vzniká  nápadem  dědictví  pohledávka  na  vydání  určité  věci,  popř.  věcí  určitého  druhu,  nebo 

na zřízení  určitého práva,  kterou uplatňuje  přímo vůči  dědici  bez  soudní  ingerence  (ustanovení 

§ 1477  NOZ).  Zásadní  rozdíl  také  spočívá  v tom,  že  odkazovník  se  zásadně  nepodílí 

na odpovědnosti  za dluhy zůstavitele.  Odkazem zůstavitel  v  posledním pořízení  nařizuje  dědici 

nebo jinému odkazovníku,  aby osobě,  vydal  určitou věc z dědictví  nebo i  z  vlastního majetku. 
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Zavazuje tak jiné osoby.  Odkazovník není  účastníkem dědického řízení  a svého práva se může 

domáhat před soudem obecným způsobem u soudu (soudu obecného nikoli pozůstalostního). 

Celkovou úpravu nalezneme v ustanoveních § 1594-1632 NOZ. Jejím hlavním smyslem je 

zjednodušit  řízení o dědictví,  neboť zůstavitel  může rozhodne o předání věci mimo řízení,  a to 

osobě, která není účastníkem řízení.

Odkaz může být zřízen dědickou smlouvou, závětí i dovětkem. Může jím být věc určena 

podle  druhu,  určitá  věc,  pohledávka.  Zůstavitel  však  bude  moci  odkazy  zatížit  maximálně  tři 

čtvrtiny z pozůstalosti, neboť alespoň jedna čtvrtina z ní musí zůstat volná pro dědice. Nebude-li,  

má  dědic  právo  na  poměrné  zkrácení  odkazu.  Jeho  splatnost  je  stanovena  zákonem,  pokud 

pořizovatel neurčí jinak (ustanovení § 1624 NOZ). Vychází se z předpokladu, že odkazovník má 

zájem o odkaz, jestliže nikoli, může jej odmítnout. Zůstavitel zas může odkaz kdykoli za svého 

života odvolat.

2.1.2. Dědění ze zákona

Zákon  bude  představovat  dědický  titul  nejnižší  právní  síly.  V jakých  případech  nastane 

zákonná  posloupnost  bude  dáno  ustanovením  §  1633  odst.  1  NOZ  takto:  „Kde  nedojde 

k posloupnosti podle dědické smlouvy nebo podle závěti, nastane zákonnná dědická posloupnost  

k pozůstalosti nebo k její části. Není-li zákonný dědic, nebo nenabude-li dědictví, stávají se dědici  

odkazovníci podle poměru hodnoty svých odkazů.“ 

Na rozdíl od současných čtyř dědických skupin, nový občanský zákoník zavádí dědických 

tříd šest, čímž se rozšíří okruh příbuzných, kteří mohou přicházet do úvahy jako dědici ze zákona. 

Snahou tvůrců bylo,  aby majetek zůstavitele zůstal  co nejvíce u jednotlivců,  než aby přecházel 

na stát na základě odúmrti. Ale současně aby dědictví nenabyli tzv. laughting heir neboli smějící se 

dědicové,  tj.  osoby natolik  příbuzensky  vzdálené  od zůstavitele,  že  k  zůstaviteli  nemají  žádný 
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osobní vztah a ani nepociťují smutek nad jeho smrtí. 

Nově  je  řešeno  postavení  státu v  roli  dědice.  Současné  ustanovení  §  462  OBČ.Z.  zní: 

„Dědictví,  jehož  nenabude  žádný  dědic,  připadne  státu.“ Ano  stát  dědí,  ale  není  považován 

za zákonného dědice. Ustanovení § 1634 NOZ explicitně stanoví: „(1) Nedědí-li  žádný dědic ani  

podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný  

dědic; stát však nemá právo odmítnout dědictví, ani právo na odkaz podle § 1594 odst. 1 věty třetí.  

(2) Vůči jiným osobám má stát stejné postavení jako dědic, kterému svědčí výhrada soupisu.“ Bude 

tak dána fikce postavení státu jako zákonného dědice. Tvůrci tak činili s ohledem na postavení státu 

v mezinárodním právu soukromém.82 Dnes se totiž odúmrť vztahuje na veškerý majetek zůstavitele 

na území  České  republiky,  nikoli  i  v  zahraničí.  V rámci  zásady  reciprocity  bude  moci  Česká 

republika  nabýt  nově  i  nemovitosti  českého  občana  v  zahraničí,  které  by  dle  stávající  úpravy 

připadly státu, na jehož území se nachází (např. vilu zůstavitele ve Španělsku dle současné úpravy 

nabyde Španělské království a náš stát přichází o možný majetek). Nenabude-li žádný dědic jmění 

zůstavitele,  ale byl zůstavitelem určen odkazovník,  má takový odkazovník přednost před nabytí 

pozůstalosti státem jako odúmri. Odkazovník se stane účastníkem řízení. Je-li jich více, rozdělí si 

pozůstalost podle poměru hodnoty jejich odkazů. Ve vztahu k odkázaným předmětům budou mít 

postavení odkazovníka, k ostatnímu jmění postavení dědice.

Stávající  rozdělení  v  úvahu  přicházejícíh  dědiců  do  čtyř  dědických  tříd  se  zdálo  být 

nedostačující,  a  proto  došlo  k  jejich  určitému  přerozdělení  a  rozšíření.  První  tři  dědické  třídy 

zůstavají zákoníkem zachovány:

§ 1635

První třída dědiců

„(1) V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.

(2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí  

82 V současné době dochází k přechodu majetku na stát na základě práva odúmrti, což je institut patřící do práva 
veřejného, stát tak není z pohledu soukromého práva zákonným dědicem. 
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o vzdálenějších potomcích téhož předka.83“ 

§ 1636

Druhá třída dědiců

„(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří  

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

z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

(2) Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.“

§ 1637

Třetí třída dědiců

„(1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci  

a ti,kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti  

a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

(2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho 

děti.“ 

Odlišně je stanoven okruh dědiců čtvrté dědické třídy, dle které budou povoláni k dědění 

pouze prarodiče zůstavitele,  tj.  babičky a  dědové,  a  to  rovným dílem.  Uvolněný dědický podíl 

některého z prarodičů přiroste poměrně všem dědicům ve čtvrté třídě (nebude již rozdělen podle 

větví).

§ 1638

Čtvrtá třída dědiců

„Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.“ 

83 Přesněji bylo vymezeno neomezené právo reprezentece.
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Pátá  dědická  třída  povolává  nově  k  dědění  praprarodiče,  tj.  rodiče  prarodičů  neboli 

prababičky  a  pradědy.  Zákoník  přesně  vymezuje  jakým  způsobem  bude  mezi  ně  pozůstalost 

rozděla. Dědit se bude podle tzv. rodových větví.

§ 1639

Pátá třída dědiců

„(1) Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele.  

Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá 

polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá.

(2) Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice,  

připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí- li ani jedna dvojice téže strany, připadá 

dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim 

připadá přímo.“ 

Do  nové  šesté  třídy  dědiců  byli  přesunuti  ze  současné  čtvrté  skupiny  strýcové  a  tety 

zůstavitele  jako v úvahu přicházející  dědici  a  navíc  také děti  dětí  sourozenců,  tj.  prasynovci  a 

praneteře.  Všichni  dědí  rovným dílem. Principem reprezentace jsou k dědění povoláni děti  dětí 

prarodičů, tj. bratranci a sestřenice, v případě, že některé z dětí prarodičů dědictví nenabude.

§ 1640

Šestá třída dědiců

„ (1) Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti  

prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem.

(2) Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.“ 

Následující  ustanovení  §  1641  NOZ  zavádí  nový  pojem  několikaterého  příbuzenství, 

z něhož vyplývá, že jestliže je někdo se zůstavitelem příbuzný z více než z jedné strany, má z každé 
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strany dědické právo, které by mu jinak náleželo. Tento prvek bude možný spíše až ve vzdálenějších 

příbuzenských vztazích.

2.2. Vyloučení dědického práva a nabývání dědictví

A kdo se může stát konkrétně osobou dědice podle nového občanského zákoníku? Může se 

jím stát osoba, která žila k datu úmrtí zůstavitele (zemřela po zůstaviteli a nikoli současně s ním), 

které svědčí některý ze tří dědických titulů, která není dědicky nezpůsobilá, neodmítla dědictví, 

nebyla vyděděna, a dále nově která se dědictví nezřekla. 

Za dědice či odkazovníka může být povolána fyzická osoba či právnická osoba. Fyzickou 

osobou je míněn stejně jako dnes i nasciturus, tj. dítě počaté, dosud nenarozené, za předpokladu, že 

se narodí živé, ale nově může být za dědice povolána osoba, která se narodí (a bude počata) teprve 

v budoucnu.  K dědění  může  být  povolána  právnická  osoba  existující  nebo  i  ta,  jež  má  teprve 

vzniknout. Musí tomu být ale nejpozději do jednoho roku od smrti zůstavitele (ustanovení § 1478 

NOZ).

Navrhovaná úprava rozšiřuje případy vyloučení dědického práva u osob, které by přicházely 

do  úvahy jako dědici  (dědická  nezpůsobilost,  zřeknutí  se  dědického  práva,  odmítnutí  dědictví, 

vzdání se dědictví, vydědění). 

Navazuje na dva důvody dědické nezpůsobilosti (incapacitas) z aktuálního zákoníku, avšak 

jejich dosah zvětšuje. Nyní je dědicky nezpůsobilý ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu 

proti  zůstaviteli,  jeho manželu,  dětem nebo rodičům, avšak dle nové úpravy ustanovení § 1481 

NOZ postačí, když se osoba dopustí činu povahy úmyslného trestného činu, a to proti zůstaviteli,  

jeho předku,  potomku nebo manželu.  Postihnou se  tak  protiprávní  úmyslné  činy i  osob trestně 

neodpovědných.  Rozšířen byl  okruh osob, vůči  kterým se případný dědic definovaného jednání 

- 95 -



mohl  dopustit.84 Druhým důvodem je  dle  současné  právní  úpravy zavrženíhodné  jednání  proti 

projevu poslední vůle zůstavitele, avšak nově by měly být zahrnuty veškeré činy proti poslední vůli 

zůstavitele, kdy zákon demonstrativně vypočítává možná jednání (např. zatajení, zfalšování, zničení 

poslední vůle). 

Nově jsou zařazeny další dva důvody dědické nezpůsobilosti,  kdy dědicky nezpůsobilým 

bude také manžel zůstavitele jako zákonný dědic v případě, že v den smrti probíhá řízení o rozvod 

manželství  zahájené na návrh zůstavitele,  a to z důvodu činu naplňující  znaky  domácího násilí 

ze strany pozůstalého manžela. Nakonec bude z dědění ze zákona po svém dítěti vyloučen rodič, 

který  byl  zbaven  rodičovské  odpovědnosti  proto,  že  ji  zneužíval  nebo  z  vlastní  viny  závažně 

zanedbával její výkon (ustanovení § 1482 NOZ).

I nadále zůstává možnost zůstavitele důvod dědické nezpůsobilosti v úvahu přicházejícímu 

dědici  prominout.  Aktuálně  je  připuštěno  i  prominutí  konkludentním  jednáním  zůstavitele 

(nejčastěji je nezpůsobilému dědici prominuto tím, že jej zůstavitel povolal k dědění ze závěti).  

Nově  je  nutné  výslovné  prominutí,  ústní  či  písemné,  aby  nenastalo  pochyb  při  výkladu 

zůstavitelova chování.

Pro  určení  okruhu  dědiců  je  důležité  ustanovení  §  1483  NOZ,  podle  něhož  nastupuje 

při zákonné dědické posloupnosti na místo nezpůsobilého dědice jeho potomek (neplatí při dědické 

nezpůsobilosti dle ustanovení § 1482 odst. 1 NOZ), čímž dojde k zásahu do jednotlivých dědických 

tříd85. 

Zákoník  umožňuje,  aby zůstavitel  uzavřel  již  za  svého života s  presumptivním dědicem 

smlouvu o zřeknutí se dědického práva, tzv. renunciace (ustanovení § 1484 NOZ). Případný dědic 

se  může  vzdát  svého  práva  ve  prospěch  konkrétní osoby.  Předpokladem je,  že  se  tato  osoba 

84 Ustanovení § 1481 NOZ neobsahuje ve výčtu osob, proti kterým se případný dědic má dopustit definovaného jenání 
registrovaného partnera. I na něj se ovšem vztahuje, neboť společné ustanovení § 3020 NOZ stanoví: „Ustanovení 
částí první, třetí a čtvrté o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství 
a práva a povinnosti partnerů. “ 

85 Např.  budou povoláni  k dědění rodiče jako dědici  ve druhé dědické třídě,  přičemž jeden z nich bude dědicky 
nezpůsobilý  z  důvodu  zneužívání  rodičovské  odpovědnosti,  a  proto  na  jeho  místo  nastoupí  jeho  potomek, 
tj. sourozenec ve vztahu k zůstaviteli, který by měl přicházet do úvahy až jako dědic ve třetí dědické třídě.
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skutečně dědicem stane. Jestliže z jakéhokoli důvodu (důvod může být i zůstavitelem specifikován - 

např.  odmítnutí  dědictví,  dědická  nezpůsobilost),  určená  osoba  nebude  dědit,  pak  bude  takové 

zřeknutí se neúčinné a dědicem se stane osoba, která se svého dědického práva chtěla vzdát, pokud 

nebude  ujednáno  jinak.  Jestliže  se  ovšem vzdá  svého  dědického  práva  presumtivní  dědic  vůči 

neurčitému okruhu  dědiců,  bude  jeho  podíl  rozdělen  mezi  všechny.  Předmětem  zřeknutí  se 

dědického práva se může stát jak celý dědický podíl tak i pouze povinný díl.

Jedná se o smlouvu mezi dvěma stranami, pro níž je vyžadována forma veřejné listiny86, 

avšak k jejímu zrušení postačí dodržení písemné formy (nikoli již veřejné listiny).

Po úmrtí  zůstavitele bude mít,  stejně jako dnes, každý v úvahu přicházející  dědic právo 

vyjádřit se, zda dědictví odmítá či neodmítá (ustanovení § 1485 NOZ). Vyjímkou bude situace, kdy 

se smluvní dědic ve smlouvě se zůstavitelem zaváže, že dědictví neodmítne. Dnes je možné pouze 

odmítnutí  dědictví  jako celku.  Podle  navrhované  úpravy nepominutelný  dědic  může  odmítnout 

dědictví s výhradou povinného dílu (bude mu náležet výplata jeho povinnného dílu v penězích). 

Ostatní v úvahu přicházející dědici mohou odmítnout pouze celé dědictví. Zachováno zůstavá, že 

takové prohlášení je neodvolatelné, musí být bez jakýchkoli výhrad, podmínek, jinak je neplatné. 

Nepřihlíží se k němu, pokud dal svým jednáním dědic najevo, že chce dědictví přijmout. Takové 

prohlášení musí být učiněno výslovně, písemně nebo ústně, vůči soudnímu komisaři, resp. soudu, 

kdy na základě speciální plné moci může za případného dědice odmítnou i jeho zmocněnec. 

Upravena byla délka lhůty pro vyjádření se k odmítnutí dědictví. Jestliže má být dědicem 

osoba s bydlištěm v České republice, může se vyjádřit do jednoho měsíce, poté co byla vyrozuměna 

o právu odmítnout dědictví a následcích odmítnutí. Má-li ovšem dědic jediné bydliště v zahraničí, 

délka  předmětné  lhůty  činí  tři  měsíce.  Přičemž  z  důležitých  důvodů  mohou  být  tyto  lhůty 

prodlouženy.  Po jejich  uplynutí  právo na  odmítnutí  dědictví  zaniká.  Nově je  explicitně  rečeno 

86 Pojem  veřejné listiny byl  tvůrci  nového zákoníku  zvolen  záměrně  s  ohledem na  neustále  se  vyvijející  právní  
termíny. Je obecným termínem zpravidla pro listiny sepisované orgány veřejné moci. Společné ustanovení § 3026 
odst. 2 NOZ: „Vyžaduje-li právní jednání formu veřejné listiny, rozumí se jí notářský zápis; nahrazen může být 
rozhodnutím,  kterým orgán veřejné moci  v  mezích své pravomoci  schvaluje smír  nebo jiný projev vůle,  jehož 
povaha to nevylučuje. “ 
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v ustanovení § 1488 NOZ, že v případě, zemře-li dědic, který se doposud nevyjádřil, zda dědictví 

odmítá  či  nikoli,  přechází  jeho  právo  odmítnou  dědictví  na  jeho  nástupce,  kdy  lhůta  k  jejich 

vyjádření neuplyne dříve, než-li uplyne lhůta k odmítnutí dědictví po takovém zemřelém dědici.

I za situace, kdy v úvahu přicházející dědic po smrti zůstavitele dědictví neodmítl, nemusí 

ještě z něho ničeho nabýt. Ustanovení § 1490 NOZ upravuje tzv. vzdání se dědictví. Dědic se může 

vzdát před soudem v řízení o dědictví svého podílu ve prospěch druhého dědice, který s tím však 

musí souhlasit. Nepominutelný dědic se takto vzdává svého povinného dílu s účinností i pro své 

potomky.  Jestliže  bude  dědic,  který  se  vzdá  svého  dědictví,  obtížen  příkazem,  podmínkou, 

odkazem,  které  vyžadují  jeho  osobní  plnění,  nezbaví  se  vzdáním  se  dědictví,  splnění  takto 

uložených opatření. V současné době je také možné vzdát se svého dědického podílu ve prospěch 

některého z dědiců, avšak pouze v rámci dohody o vypořádání dědictví, s jejímž uzavřením musí 

souhlasit všichni účastníci řízení o dědictví, tj. všichni dědici. V navrhované úpravě postačí souhlas 

vzdávajícího se dědictví a osoby, v jejíž prospěch se vzdává.

Poslední  možností  zůstavitele,  jak  omezit  dědické  právo  v  úvahu  přicházejících  dědiců, 

představuje vydědění. Vydědění bude možné opět pouze u tzv.  nepominutelných dědiců, kterými 

nový zákoník rozumí, stejně jako dnešní úprava, děti zůstavitele a nedědí-li, pak jejich potomky 

(ustanovení § 1643 NOZ). Nepominutelným dědicům, kteří nebyli vyloučeni nebo omezeni ve svém 

dědickém právu, totiž musí náležet jejich  povinný díl z pozůstalosti,  i  v případě,  že pořizovatel 

povolá k dědění svého celého jmění jiné osoby a plně nebo částečně pomine nepominutelné dědice 

(preterice).  Nový  občanský  zákoník  výši  povinného  dílu  snižuje,  a  to  tak,  že  nezletilému 

nepominutelnému dědici  se  musí  dostat  tolik,  kolik  činí  tři  čtvrtiny jeho zákonného dědického 

podílu, a zletilému nepominutelnému dědici se musí dostat alespoň tolik, kolik činí jedna čtvrtina 

jeho zákonného podílu (ustanovení § 1643 odst.2 NOZ). Jestliže zůstavitel pořízením pro případ 

smrti  nebude  tato  práva  nepominutelného  dědice  respektovat,  již  nebude  jako  dnes  pořízení 

v příslušné části neplatné, ale pozůstalost nabydou pořizovatelem určení dědici. Nepominutelným 
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dědicům  však  zůstane  právo  na  vyplacení  jejich  povinného  dílu  v  penězích  vůči  závětním 

dědicům.87 Nebudou tak již vznikat případy podílového spoluvlastnictví nebo jiného majetkového 

společenství závětních dědiců a nepominutelných dědiců, která se často projeví jako nestabilní a 

neefektivní. 

Ze zákonných důvodů lze však nepominutelného dědice jeho práva na povinný díl vyloučit, 

anebo jej zkrátit. Jednotlivé důvody vydědění vychází ze současné právní úpravy dané ustanovením 

§  469a  OBČ.Z..  Dochází  pouze  k  jejich  upřesnění  a  jiné  formulaci.  Ustanovení  §  1646  NOZ 

vypočítává čtyři důvody, pro něž může zůstavitel vydědit svého potomka, a to 

• jestliže  mu  nepominutelný  dědic  neposkytl  potřebnou  pomoc  v  nouzi,  čímž  dochází 

k zobecnění  situací,  v  kterých  by  mělo  dojít  ze  strany  nepominutelného  dědice  k  péči 

o zůstavitele,  oproti  současnému  znění  v  nemoci,  ve  stáří  nebo  v  jiných  závažných 

případech,

• jestliže byl nepominutelný dědic odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících  

o jeho zvrhlé  povaze,  čímž dochází  ke  zpřísnění  povahy činů  (opakovaná,  vážná trestná 

činnost)  a  zároveň  budou  moci  být  lépe  zohledněny trestné  činy,  které  svou  podstatou 

mohou ovlivňovat nebo zasahovat  do rodinných vztahů, oproti  dnešnímu znění,  kdy  byl 

nepominutelný dědic odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí  svobody v trvání 

nejméně jednoho roku, 

• jestliže nepominutelný dědic neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat  

měl, nebo

• jestliže nepominutelný dědic vede trvale nezřízený život.

Zákoník zavádí další dva důvody vydědění. Prvý svým ustanovením § 1646 odst. 1, podle 

něhož může zůstavitel  vydědědit nepominutelného dědice, který je  nezpůsobilý dědit,  a proto je 

vyloučen z dědického práva.  Druhý důvod je dán ustanovením § 1647 NOZ, dle kterého může 

zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že 

87 Nepominutelný dědic má v takovém případě postavení věřitele; viz výklad ABGB
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je tu obava, že by se pro jeho potomky nezachoval povinný díl. Smyslem ustanovení je ochrana a 

zachování  majetku  pro  další  pokolení  rodiny.  Takto  může  zůstavitel  učinit  za  předpokladu,  že 

uvolněný povinný díl zůstaví dětem takového vyděděného nepominutelného potomka, není-li jich, 

tak jejich potomkům. Tento důvod vydědění bude možné uplatnit pouze tehdy, jestliže bude mít 

vyděďovaný děti.  Na rozdíl  od ostatních důvodů vydědění tento tedy nelze rozšířit  na potomky 

vyděděného. Jedná se o tzv. exheredatio bona mente facta.

Významnou změnou oproti dosavadnímu stavu představuje fakt, že důvod vydědění nebude 

již podstatnou náležitostí a tedy podmínkou platnosti listiny o vydědění (ustanovení § 1648 NOZ), a 

dokonce bude moci zůstavitel vydědit s tím, že vyděďovací důvod ještě neexistoval v době pořízení  

listiny o vydědění, bude moci tedy vydědit podmíněně. Vyděďovací důvod však musí nastat do data 

úmrtí zůstavitele. Jestliže vyděděný neuzná důvod vydědění, bude muset žalující dědic prokázat, že 

skutečně  nastal.  Jestliže  neunese  své  důkazní  břemeno,  bude  muset  vyplatit  vyděděnému  jeho 

povinný díl.

Dle názoru JUDr. Martina Šešiny, notáře v Benešově, vyděděný ztrácí vyděděním své právo 

na povinný díl, tj. na konkrétní podíl z pozůstalosti, zůstává mu však zachováno jeho dědické právo 

ke  zbývající  části  pozůstalosti.  Proto,  aby  zůstavitel  vyloučil  možnost,  že  vyděděný  cokoli 

z pozůstalosti nabude, musel by o zbývající části pořidit závětí.

 

Principy nabývání dědictví dle dosavadní úpravy zůstávají zachovány i nadále. I nadále se 

v konečné  rovině  nabyde  dědictví  smrtí  zůstavitele,  bude  se  uplatňovat  státní  ingerence, 

tj. potvrzení  dědictví  soudem.  Dle  ustanovení  §  1690  NOZ  soud  potvrdí  dědictví  tomu,  kdo 

neodmítl dědictví a svědčí mu po provedných šetřeních v rámci řízení o dědictví nejlepší dědické 

právo. Jak již z výše uvedeného vyplývá nejsilnější dědické právo plyne ze smlouvy, poté ze závěti,  

a není-li jich dojde k dědění ze zákona.

V případě, že zůstavitel zanechal poslední pořízení musí být náležitě zajištěno splnění jeho 
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vůle. Byly-li nařízeny odkazy, soud může potvrdit dědictví, až poté, co byly splatné odkazy splněny, 

nesplatné oznámeny odkazovníkům nebo zajištěny pro neznámé či nepřítomné osoby. Odkazovníci 

nejsou účastníky řízení o dědictví, a proto ani soud nepotvrzuje nabytí odkazů usnesením.

Jestliže  dochází  k  intestátní  dědické  posloupnosti  mohou  se  dědici  v  řízení  o  dědictví 

dohodnout,  tj.  v  rámci  dohody o  vypořádání  dědictví  sami  určit  výši  svých  dědických  podílů 

(ustanovení  §  1693 NOZ).  Jakmile  ale  dochází  k  dědění  na základě  pořízení  pro případ smrti, 

mohou se odchýlit od zůstavitelem vyměřených podílů, jen pokud to výslovně připustil. Jinak soud 

rozdělí pozůstalost podle vůle zůstavitele. 

Nově připravená úprava nabývání dědictví a dědických titulů představuje podstatný zásah 

do dosavadních řízení o dědictví a znalosti lidí. Jejím velkým přínosem je však rozšíření možností 

osob pro nákladání s jejich majetkem pro případ smrti. 
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3. Dědictví s mezinárodním prvkem

V  současném  globalizovaném  světě,  kdy  dochází  k  neustálé  migraci  osob  a  nabývání 

majetku (včetně nemovitého) za hranicemi národních států, je nezbytné i v oblasti dědického práva 

zohlednit  mezinárodní  prvek  ve  vztazích,  kde  jako  účastníci  vystupují  fyzické  nebo  právnické 

osoby (jež v tomto případě nevystupují jako subjekt veřejného práva mezinárodního).

3.1. Nabývání dědictví s mezinárodním prvkem dle českého práva

„Soubor  zvláštních  právních  norem,  které  jsou  určeny  výlučně  pro  úpravu  

soukromoprávních  vztahů  s mezinárodním  prvkem,  je  označován  jako  mezinárodní  právo  

soukromé.88“  Mezi  takové  soukromoprávní  vztahy  patří  vztahy  práva  občanského,  rodinného, 

dědického či pracovního. Mezinárodní právo soukromé řeší případy, kdy dojde ke střetu právních 

řádů zejména kolizními normami89. 

Kolizní  normy  českého  dědického  práva  nyní  upravuje  zákon  č.  97/1963  Sb.,  zákon  

o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve svých ustanoveních § 17-18 (procesní normy 

v ustanoveních  § 44-4590).  Vychází  z  jednotného  dědického  statusu  a  tedy  jediného  hraničního 

88 Prof. DrSc. Zdeněk Kučera Csc., Mezinárodní právo soukromé. 5. opravené a doplněné vydání. Brno, Nakladatelství 
Doplněk, 2001, str. 19

89 Kolizní normy neupravují věcná práva, neurčují práva a povinnosti účastníků právního vztahu. Řeší střet právních 
řádů určením hlediska, podle kterého dojde k výběru použitelného práva.

90 K projednání dědictví (řízení o dědictví) jsou v ČR příslušné soudy.  Ustanovení § 44-45 ZMPS stanoví, v jakých 
případech je příslušný český soud, jestliže je předmětem dědění majetek v cizině nebo zůstavitel nebyl českým  
občanem. Ustanovení § 44 ZMPS: „Pravomoc československého soudu k projednání dědictví je dána vždy, byl-li  
zůstavitel  v  době  své  smrti  československým  občanem.  Jde-li  však  o  jmění,  které  je  v  cizině,  projedná 
československý soud dědictví jen tehdy, jestliže se takový majetek vydává československým orgánům anebo jestliže 
cizí  stát  přiznává takovým rozhodnutím československých justičních orgánů právní následky.“ Ustanovení § 45 
ZMPS: „(1) Československý soud projedná dědictví po cizinci, které je v Československé socialistické republice,  
a) jestliže stát, jehož je zůstavitel příslušníkem, ani nevydává dědictví československých občanů československým 
soudům,  ani  nepřiznává  jejich  rozhodnutím  právní  následky,  anebo  odmítne-li  cizí  stát  zabývat  se  dědictvím 
či nevyjádří-li se, nebo b) měl-li zde zůstavitel bydliště a žádá-li o to dědic, který se zde zdržuje, c) vždy také, jde-li  
o nemovitosti ležící na území Československé socialistické republiky. (2) V ostatních případech se československý 
soud omezí na potřebná opatření k zajištění majetku po cizinci.“ 
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určovatele, kterým je dle ustanovení § 17 ZMPS státní příslušnost zůstavitele v době jeho úmrtí, 

tzn. lex patriae, a to bez ohledu na rozlišování, zda se předmětem dědění stanou movité či nemovité 

věci.  Právní vztahy dědické se tedy řídí právním řádem státu,  jehož byl zůstavitel příslušníkem 

v době smrti. Jeho státní příslušnost je rozhodujícím prvkem pro určení rozhodného práva, zda je 

dán  důvod  k  dědění,  co  vše  bude  předmětem  dědění,  pro  určení  dědické  nezpůsobilosti, 

odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele, zda nastane dědění ze zákona či ze závěti a tedy pro 

určení okruhu dědiců (platnosti závěti, ochraně nepominutelných dědiců, druhů pořízení pro případ 

smrti aj.) apod.. 

Speciálně  je  upraveno  dědění  ze  závěti,  když  ustanovení  §  18  ZMPS  stanoví,  že: 

„(1) Způsobilost zřídit nebo zrušit závěť, jakož i účinky vad vůle a jejího projevu se řídí právem 

státu, jehož příslušníkem byl zůstavitel v době projevu vůle. Totéž právo je rozhodné i pro určení,  

které další druhy pořízení pro případ smrti jsou přípustné. (2) Forma závěti se řídí právem státu,  

jehož příslušníkem byl zůstavitel v době, kdy závěť učinil; stačí však, vyhoví-li právu státu, na jehož  

území byla závěť učiněna. Totéž platí o formě zrušení závěti.“ Jestliže u zůstavitele dojde po sepsání 

závěti ke změně státní příslušnosti, nebude to mít již na platnost závěti nebo její zrušení vliv. Co se 

týče formy závěti jako právního úkonu, musí splňovat náležistosti právního řádu státu, jehož byl 

zůstavitel příslušníkem v době sepsání závěti. Subsidiárně však postačí, jestliže vyhoví právu státu, 

na jehož území byla závěť učiněna. Uvedená pravidla se uplatní dle ustanovení § 2 ZMPS jen tehdy, 

nestanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Komplikovanější situace nastává, jestliže zůstavitel nezanechal žádných dědiců ze závěti ani 

ze zákona, a dědictví tak má připadnout jako  odúmrť státu.  Ovšem jakému státu? V případech 

s mezinárodním prvkem je rozhodující dědický statut, který nám odpoví na otázku, zda majetek 

připadne státu, na jehož území se nachází nebo státu, jehož příslušníkem byl zůstavitel v době smrti. 

Odlišují  se  dvě  právní  kvalifikace  odúmrti,  buď  je  pojímána  jako  dědickoprávní  nárok 

(soukromoprávní), v případě, že není žádných dědiců nebo je stát povolán jako dědic ze závěti,  
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nebo  jako  právo  okupovat věci  na  vlastním  státním  území  vyplývající  ze  svrchovanosti  země 

(veřejnoprávní  pohled).  Dle  prvého  názoru  připadne  odúmrť  státu,  jehož  byl  zůstavitel 

příslušníkem, dle  druhého názoru připadne státu,  na jehož území se nachází.  Podle současného 

dědického práva český stát není považován v případě odúmrti za dědice. Jedná se o zvláštní způsob 

nabývání majetku státem, na který se vztahují  kolizní normy pro věcná práva (ustanovení §5-6 

ZPMS) a u kterého se uplatní použití práva místa polohy věci.91 Jiné pojetí přinese nový občanský 

zákoník a nový zákon o mezinárodním právu soukromém, kde je již stát v rámci odúmrti pojímán 

jako zákonný dědic a uplatní se tak soukromoprávní pohled na věc (viz shora).

Ano,  v  rámci  rekodifikace  českého soukromého práva,  byl  přijat  zákon č.  91/2012 Sb., 

zákon o mezinárodním právu soukromém, který nabyde účinnosti dne 1.1.2014. Vztahy dědického 

práva  s  mezinárodním prvkem jsou  upraveny  v  ustanoveních  §  74  až  79,  jak  v  procesní  tak 

hmotněprávní  rovině.  Předně  dochází  ke  změně  hraničního  určovatele,  neboť  ustanovení  §  76 

NZMPS stanoví: „Právní poměry dědické se  řídí právním  řádem  státu, ve kterém měl zůstavitel  

obvyklý pobyt v době smrti. Jestliže zůstavitel byl státním občanem České republiky a alespoň jeden 

z dědiců má v České republice obvyklý pobyt, použije se český právní řád.“ 

Určení  rozhodného  práva  pro  dědění  na  základě  pořízení  pro  případ  smrti upravuje 

ustanovení  §  77  NZPMS.  Rozhodujícím  hlediskem  pro  stanovení  možného  druhu  posledního 

pořízení,  způsobilosti  zůstavitele  jej  pořídit  nebo zrušit,  stejně tak pro určení  vad vůle a jejího 

projevu je právní řád státu, jehož občanem je zůstavitel v době projevu vůle nebo ve kterém má v té 

době obvyklý pobyt. 

Co se týče formy závěti (pořízení i zrušení) nebo i jiného pořízení pro případ smrti, tak ta 

zůstává zachována,  pokud vyhovuje právnímu  řádu státu,  jehož  občanem byl  zůstavitel  v  době 

projevu vůle či v době svého úmrtí, nebo na jehož území byla závěť pořízena, nebo ve kterém měl 

91 Více  prof.  DrSc.  Zdeněk  Kučera  Csc.,  Mezinárodní  právo  soukromé.  5.  opravené  a  doplněné  vydání,  Brno, 
Nakladatelství Doplněk, 2001, str. 323-329
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zůstavitel v době  projevu vůle či v době  svého úmrtí obvyklý pobyt, nebo kterého se má použít 

pro právní poměry dědické, či by se ho pro ně mělo použít v době pořízení závěti, nebo ve kterém je 

nemovitá věc, pokud jde o tuto nemovitou věc. 

Nově je závaděna omezená možnost zůstavitele zvolit  si  právní řád,  dle kterého má být 

děděno. Zůstavitel může v závěti stanovit nebo si smluvní strany v rámci dědické smlouvy mohou 

dohodnout,  že se na místo jinak rozhodného práva, budou právní poměry dědické  řídit právním 

řádem státu, v němž má zůstavitel v době pořízení obvyklý pobyt, a to i pro nemovité dědictví, nebo 

může stanovit,  že právní poměry dědické,  a to i pro nemovité dědictví, se budou  řídit právním 

řádem státu, jehož občanem je v době pořízení pro případ smrti. 

Nastávající  úprava  se  snaží  reflektovat  stále  se  rozšiřující  možnosti  nabývání  majetku 

v zahraničí fyzickými osobami a jejich pohyb mezi státy.

3.2. Nabývání dědictví na komunitární úrovni

Nově  nastolená  koncepce  určení  rozhodného  práva  byla  přijata  rovněž nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 650/2012 ze dne 4.7.2012 o příslušnosti, rozhodném právu, 

uznávání  a  výkonu  rozhodnutí  a  přijímaní  a  výkonu  veřejných  listin  v  dědických  věcech  a  o 

vytvoření evropského dědického osvědčení,  které nabylo platnosti  dne 17.8.2012 a bude účinné 

dnem  17.8.2015.  Vznikl  první  komunitární  předpis  harmonizující  mezinárodní  příslušnost  a 

rozhodné právo v dědických věcech.92 Jeho cílem je, aby dědění probíhalo dle jednotných kolizních 

pravidel,  zejména  aby  příslušný  soud  mohl  projednat  veškerou  pozůstalost  bez  ohledu  na  to, 

ve kterém státě se nachází, aby aplikoval své právo a aby rohodnutí vydaná v dědických věcech 

byla bez dalšího uznávána ve všech členských státech. 

92 Evropské společenství poukazovalo na nutnost harmonizace práva v dědických věcech. První snahy byly patrné 
ve Vídeňském akčním plánu z roku 1998. Komise ES zveřejnila tzv. Zelenou knihu – Dědictví a závěti dne 1. března 
2005, která se stala základem pro další diskuzi. Následně samotný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření  
evropského dědického osvědčení přijala Komise ES dne 14. října 2009.
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Nařízení je přímo závazné ve státech Evropské unie (s vyjímkou Spojeného království, Irska 

a Dánska) a bude přednostně aplikovatelné před právem národních států. Přednost budou mít pouze 

mezinárodní smlouvy v oblasti dědického práva uzavřené s jinými státy, něž-li členy Evropské unie.

Hraničním určovatelem pro určení rozhodného práva bude obvyklý pobyt zůstavitele v době 

jeho  úmrtí,  tzv. lex  domicili (stejně  jako  NZMPS).  Nahrazuje  sejiž  zastaralý  určovatel  státní 

příslušnost  zůstavitele,  který  již  není  pro  potřeby  moderní  doby  vhodný,  zejména  s  ohledem 

na vysokou mobilitu osob. Posouzení, jaké místo je obvyklým pobytem zůstavitele, bude na orgánu 

vedoucím řízení  o dědictví.  Zejména bude třeba zkoumat délku pobytu či  pravidelnost  výskytu 

zůstavitele na daném místě, podmínky a důvody jeho pobytu, přičemž by měl mít k dotčenému 

strátu trvalý a úzký vztah.

Nařízení  zavádí  omezenou  volbu  rozhodného  práva pro  dědění  zůstavitelem  (professio  

iuris), které se použije přednostě před právem jinak určeným dle jeho obvyklého pobytu v době 

úmrtí. Zůstavitel si může ve formě pořízení pro případ smrti zvolit, zda se právní poměry dědické 

budou řídit právem státu, jehož příslušníkem je v době vzniku pořízení, nebo právem státu, jehož 

příslušníkem bude v době svého úmrtí93. Učiněná volba práva se bude vztahovat na dědictví jako 

celek.  Volba práva může být vztažena rovněž na posouzení  platnosti  pořízení pro případ smrti. 

Pravidla určující formu pořízení pro případ smrti byla inkorporována z Haagské úmluvy o právu 

použitelném pro formu závěti ze dne 5.10.1961. Ve členských státech Evropské unie, které ji přijaly, 

se však úmluva aplikuje přednostně před nařízením (Česká republika není signatářem). 

Nařízení  obsahuje  rovněž  pravidla  určující  příslušnost  orgánů  projednávající  dědictví 

v jednotlivých státech.  Obecná místní příslušnost je určena podle obvyklého pobytu zůstavitele. 

Z procesního  hlediska  je  přínosem  vytvoření  evropského  dědického  osvědčení,  které  bude 

ve státech  unie  uznáváno  jako  veřejná  listina  prokazující  právní  nástupnictví  po  zůstaviteli  a 

rozdělení  pozůstalosti  bez  ohledu  na  to,  kde  se  nachází.  Osvědčení  bude  přímo  použitelné, 

bez nutnosti  jeho dalšího uznávání  nebo ověřování,  a  to  i  pro provedení  zápisu  do příslušného 

93 Volbu práva bude moci zůstavitel projevit pouze určením konkrétního státu, nikoli obecně.
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rejstříku v jiném členské státě.

3.3. Nabývání dědictví na mezinárodní úrovni

Kromě úpravy mezinárodního práva soukromého na národních úrovních, popř. komunitární, 

se problematikou zabývají také nadnárodní organizace a dochází k uzavírání mezinárodních smluv 

o právní pomoci mezi jednotlivými státy.

Dvoustranné smlouvy o právní pomoci byly uzavírány zejména s bývalými socialistickými 

státy,  např.  s  Albánií,  bývalou  Jugoslávií,  Bulharskem,  Mongolskem,  Kubou,  bývalým  SSSR, 

Vietnamem, Polskem, Maďarskem. Ve většině těchto smluv byl pro dědické věci určen rozštěpený 

dědický  statut, tzn.  že  pro  dědění  movitých  věcí  se  užil  právní  řád  podle  státní  příslušnosti 

zůstavitele v době úmrtí (lex patriae) a pro dědění nemovitostí právní řád státu, na jehož území se 

nachází (lex rei sitae). V těchto smlouvách bývá také specificky upravena odúmrť. Movitý majetek 

připadá státu, jehož občanem byl zůstavitel v době úmrtí a nemovitý majetek připadá tomu státu,  

na jehož  území  se  nachází.  Dvoustranné  smlouvy  o  právní  pomoci,  které  byly  sjednány  se 

západoevropskými státy, např. s Belgií, Velkou Británií, Francií, Itálií,  Rakouskem, Španělskem, 

neobsahují speciální kolizní normy dědického práva, a tak se v plném rozsahu použijí příslušná 

ustanovení  zákona  o mezinárodním  právu  soukromém  a  procesním.  Jestliže  však  existuje 

mezinárodní smlouva upravující právní poměry odliště od ZMPS má  přednost před užitím zákona 

o  mezinárodním právu soukromém (ustanovení § 2 ZMPS). 

Unifikací dědického práva na mezinárodní úrovni se měla stát Úmluva o právu rozhodném 

pro dědění (Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons), 

která byla vypracována na Haagské konferenci v roce 1988, avšak dosud nevstoupila v platnost. 

Česká republika se nestala ani smluvním státem94. Tato úmluva stanovila, že se řízení o dědictví řídí 

94 Úmluva byla ratifikována dosud pouze jediným státem – Nizozemím.
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právním řádem státu, kde měl zůstavitel obvyklé bydliště v době svého úmrtí, jestliže byl také jeho 

státním příslušníkem. 

Další  mezinárodní  úmluva  v  oblasti  dědického  práva  byla  vypracována  na  Haagské 

konferenci mezinárodního práva soukromého pod názvem Úmluva o střetu zákonů upravujících  

formu  závěti ze  dne  5.10.1961  (Convention  on  the  Conflicts  of  Laws  relating  to  the  Form 

of Testamentary  Dispositions),  k  níž  Česká  republika  také  nepřistoupila.  Podle  této  úmluvy je 

zachována forma pořízení  pro případ smrti  i v ostatních státech,  jestliže vyhověla požadavkům 

formy stanoveným právním řádem místa,  kde  bylo  pořízeno,  nebo  požadavkům místa  státního 

občanství  pořizovatele  nebo jeho domicilu  nebo obvyklého bydliště,  u  nemovitostí  místa  jejich 

polohy. Úmluva  o  jednotném  zákonu  o  formě  mezinárodní  závěti  (Convention  Providing  a 

Uniform Law on the Form of an International Will) sjednaná ve Washingtonu dne 26.10.1973 se 

snažila sjednotit přímé normy pro formu závěti s mezinárodním prvkem, které poté měly smluvní 

státy uvést do národního práva, nicméně dosud není platná.95 

Pokusy o sjednocení právní úpravy dědění na mezinárodní úrovni se nejeví jako úspěšné. 

Důvodem nezdařilých pokusů o sjednocení dědických poměrů je především skutečnost, že pravidla 

obsažená  v  právních  úpravách  jednotlivých  států  se  v  této  oblasti  značně  liší  a  potřeba  jejich 

unifikace není většinou považována za nezbytnou.   V blízké budoucnosti však vstoupí v účinnost 

nařízení Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 650/2012  ze  dne  4.7.2012  o  příslušnosti, 

rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímaní a výkonu veřejných listin v dědických 

věcech  a  o  vytvoření  evropského  dědického  osvědčení,  které  by mělo  zjednodušit  celý  proces 

nabývání dědictví pro občany zemí Evropské unie.

95 Významnou je také  Haagská Úmluva z 2. 10. 1973  o mezinárodní správě pozůstalostí  (Convention concerning  
the International Administration of the Estates of Deceased Persons) nebo  Úmluva Rady Evropy z 16. 5. 1972, 
o vytvoření systému evidence závětí,  tzv.  Basilejská úmluva (Convention on the Establishment  of  a  Scheme  
of Registraton of Wills).
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4. Německá právní úprava nabývání dědictví

Následující kapitola této práce se věnuje obecněji německé právní úpravě nabývání dědictví, 

neboť se její pravidla stala v mnohém vzorem pro nastávající úpravu nového občanského zákoníku, 

zákona č. 89/2012 Sb.,  a bývá u nás jednou z nejčastěji aplikovaných úprav v řízení o dědictví 

s mezinárodním prvkem. 

Znalost  této  právní  úpravy  je  důležitá  pro  českého  notáře  jakožto  soudního  komisaře 

zejména pro případ, že je jím projednáváno dědictví po občanu Spolkové republiky Německo, který 

zanechal  majetek na území  České  republiky.  Mezi  Českou  republikou  a  Spolkovou  republikou 

Německo (dále jen SRN) není totiž v platnosti dvoustranná ani mnohostranná smlouva, která by 

obsahovala  kolizní  úpravu  věcí  dědických.  Uplatní  se  proto  normy  mezinárodního  práva 

soukromého, ustanovení zákona číslo 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, 

jak uvádí jeho § 2. 

Podle ustanovení § 17 uvedeného zákona se dědické poměry řídí hmotným právem státu, 

jehož byl zůstavitel příslušníkem v době své smrti.  Jestliže tedy na území České republiky zemře 

německý občan, bude se v řízení o dědictví postupovat podle hmotného práva SRN. K projednání 

dědictví po cizinci, jež zanechal majetek na našem území, by byla dána pravomoc českého soudu 

v souladu  s  ustanovením  §  45  ZMPS tehdy, jestliže  stát,  jehož  je  zůstavitel  příslušníkem,  ani 

nevydává  dědictví  českých  občanů  českým soudům,  ani  nepřiznává  jejich  rozhodnutím  právní 

následky,  anebo  odmítne-li  cizí  stát  zabývat  se  dědictvím  či nevyjádří-li  se,  nebo  měl-li  zde 

zůstavitel bydliště a žádá-li o to dědic, který se zde zdržuje, a vždy také, jde-li o nemovitosti ležící 

na  území  České  republiky.  V  ostatních  případech  se  český  soud  omezí  na  potřebná  opatření 

k zajištění majetku po cizinci. Pravomoc českého soudu projednávat nemovitosti, které se nacházejí 

na území jiného státu, není dána.  Německé právo v kolizních ustanoveních týkajících se dědění 

nerozlišuje  mezi  děděním  movitých  či  nemovitých  věcí  pro  případy  dědictví  s  mezinárodním 
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prvkem (ustanovení  §  25-26  Úvodního  zákona  k  občanskému  zákoníku  ze  dne  18.8.1896  - 

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB).  Neuplatňuje  se  ohledně nemovitostí 

princip lex rei sitae, tzn. že pozůstalost se projednává jako celek a právní poměry dědické se řídí 

právním  řádem  státu,  jehož  byl  zůstavitel  příslušníkem  v  době  smrti.  Uplatňuje  se  princip 

tzv. jednoty dědictví, což znamená, že německým soudům je dána pravomoc k projednání veškeré 

pozůstalosti, a to bez ohledu na místo, kde se uvedený majetek nachází.

Pramen  německého  dědického  hmotného  práva  představuje  Německý  občanský  zákoník 

(Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)  z 18.8.1896,  jež nabyl  účinnosti  1.1.1900, a to jeho kniha pátá 

v ustanoveních §§ 1922-2385 (Buch 5 Erbrecht), která doznala značných změn po reformě účinné 

od 1.1.2010.

K projednávání dědictví jsou dle německého právního řádu příslušné pozůstalostní soudy96 

(Nachlassgericht).  Místní  příslušnost  soudu  je  dána  podle  ustanovení  §  343  FamFG  trvalým 

pobytem zůstavitele,  eventuálně  místem pobytu  v  Německu  v  době úmrtí.  Pro  německé  státní 

občany, kteří nemají ani trvalý pobyt, ani místo pobytu v Německu, je místně příslušným soudem 

obecní soud v Schönbergu, který může z důležitých důvodů věc závazně delegovat na jiný soud. 

U cizinců  je  podpůrně  příslušný  každý  soud,  v  jehož  obvodě  se  nachází  předmět  spadající 

do dědictví. 

Na rozdíl  od  naší  úpravy  notář  nevystupuje  jako  soudní  komisař,  ale  působí  v  oblasti 

dědického  práva  spíše  jako  poradní  osoba,  a  osoba,  jež  sepisuje  různé  hmotněprávní  či 

procesněprávní úkony (závěť, dědickou smlouvu, návrh na vydání potvrzení o dědictví)97. Jakmile 

se německý soud dozví o úmrtí osoby, zahájí dědické řízení i bez návrhu dědiců. 

96 Právní úprava řízení o dědictví  je obsažena ve 4.  knize zákona o řízení ve věcech rodinných a v záležitostech  
nesporného soudnictví (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit v ustanovení §§ 342 a násl., FamFG) nově účinná od 1.9.2009.

97 Notář sepisuje  tzv. veřejné závěti a dědické smlouvy v předepsané formě notářského zápisu, které později slouží 
také  jako  důkaz  dědiců  (podobně  jako  potvrzení  o  naybtí  dědictví)  v  řízení  před  pozemkovým  úřadem  nebo 
bankovními ústavy. Pozemkový úřad zapíše do pozemkové knihy dědice jako vlastníka nemovitostí již na základě 
těchto veřejných listin. Dědic nemusí žádat soud o vydání potvrzení, čímž se dědické řízení výrazně zkrátí.
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Nabytí dědictví dědic prokazuje tzv. potvrzením (osvědčením) o nabytí dědictví (ustanovení 

§ 2353 BGB). Takové potvrzení má pouze deklaratorní účinky. Řízení o vydání potvrzení o nabytí 

dědictví (Erbscheinsverfahren) upravuje BGB v ustanoveních § 2354 a násl. a obecná ustanovení 

§ 23 FamFG. Podílí se na něm okresní soudy a notáři. Dědí-li více osob stanoví potvrzení i velikost 

dědických podílů jednotlivých nabyvatelů. Vyznačí se v něm možná omezení dědice, jako například 

povolání  poddědice  nebo  nařízení  vykonavatelnosti  závěti.  Neuvádí  však  údaje  o  konkrétním 

děděném  majetku  nebo  dluzích  dědictví  (pohledávky  neopominutelných  dědiců  nebo  odkazy). 

Návrh na vydání potvrzení nevyžaduje zvláštní formu. Přesto se často podává ve formě notářského 

zápisu, protože navrhovatel musí částečně dokazovat některé údaje místopřísežným prohlášením.

Pro řízení o dědictví s mezinárodním prvkem je významné zavedení generálního potvrzení  

o nabytí dědictví podle ustanovení§ 2353 BGB, a to nezávisle na tom, zda bude německým soudem 

v  řízení  aplikováno  zahraniční  nebo  německé  hmotné  právo.98 Takové  potvrzení  se  omezuje 

na předměty pozůstalosti,  které se nachází na území Německa a již neobsahuje žádnou doložku 

o omezeném územním rozsahu jeho platnosti, tak jak bylo běžné u dřívějších potvrzení o nabytí 

dědictví podle zahraničního práva dle ustanovení § 2369 BGB. 

4.1. Nabývání dědictví

Při nabývání dědictví se uplatňuje v německém dědické právu princip universální sukcese, 

kdy přímo úmrtím zůstavitele přejde bez dalšího jeho veškerý majetek jako celek na jeho dědice, 

tzv. Gesamtrechtsnachfolge (ustanovení § 1922 BGB). Již smrtí zůstavitele vzniká dědici dědické 

právo.

Nabýt dědictví může každý způsobilý dědic (Erbfähigkeit),  jímž  může být každá fyzická 

osoba,  která  žila  v den  úmrtí  zůstavitele,  nasciturus,  anebo  právnická  osoba.  Právní  postavení 

98 Pro určení aplikovatelného práva je rozhodnující státní příslušnost zemřelého.
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dědice upravuje oddíl druhý páté knihy BGB (Rechtliche Stellung des Erben). Ustanovení § 1942 

BGB umožňuje každému povolanému dědici dědictví za určitých podmínek odmítnout. Stát jako 

zákonný dědic  takovou možnost  nemá.  Aby bylo  prohlášení  o  odmítnutí  dědictví  účinné,  musí 

naplňovat základní předpoklady. Zejména musí být učiněno v zákonné lhůtě, která je dle ustanovení 

§ 1944 BGB šest týdnů ode dne, kdy se dědic o nápadu dědictví a důvodu povolání dozví. Jestliže  

měl zůstavitel své bydliště pouze v zahraničí a nebo se povolaný dědic zdržuje před počátkem lhůty 

v cizině, je lhůta prodloužena na šest měsíců. Jestliže uvedá lhůta povolané osobě uplynula, má se 

za to, že dědictví neodmítá. Odmítnutí dědictví představuje jednostranný právní úkon, který musí 

být  adresován příslušnému soudu. Může tak být učiněno až po úmrtí  zůstavitele.  Nemohou být 

k takovému prohlášení připojeny žádné podmínky nebo být učiněno odmítnutí pouze části dědictví. 

Jestliže je dědic povolán na základě více dědických titulů, může dědictví z jednoho titulu přijmout a 

z druhého odmítnout. Při pochybách platí, že se odmítnutí dědictví vztahuje na všechny dědické 

tituly, z nichž mu plynulo dědické právo.

Jestliže  dědic  neodmítne  dědictví,  není  ani vyděděn  zůstavitelem,  nezřekl  se  dědického 

práva nebo nebyl jinak vyloučen z dědění, přecházejí na něj okamžikem smrti zůstavitele veškerá 

jeho  práva  a  povinnosti  bez  dalšího.  Je-li  více  dědiců,  stává  se  pozůstalost  jejich  společným 

vlastnictvím (ustanovení § 2032 BGB,  Erbengemeinschaft).  Každý z nich je oprávněn kdykoliv 

požadovat  vypořádání  tohoto  společného  majetku  soudem,  jehož  průběh  zákon  upravuje 

(ustanovení § 2042 a 2046 BGB).

4.2. Dědické tituly

Dědická posloupnost se v německém právu, stejně jako v našem, řídí podle zákona anebo 

podle vůle zůstavitele. Vůle zůstavitele je zde však výrazně posílena jeho možnostmi při sepisování 
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pořízení  pro  případ  smrti.  Vždyť  kromě  závěti,  zná  německé  dědické  právo  společnou  závěť 

manželů  či  registrovaných  partnerů,  dědickou  smlouvu,  negativní  závěť,  odkazy,  svěřenské 

nástupnictví, které významně směřují k naplnění projevu jeho vůle. 

4.2.1. Pořízení pro případ smrti

Pořizovatel  může  svým  jednostranným  prohlášením  ustanovit  dědice  závětí (ustanovení 

§ 1937 BGB) nebo jen může vyloučit příbuzného nebo manžela ze zákonné dědické posloupnosti, 

aniž by dědice ustanovil, tzv. negativní závětí (ustanovení § 1938 BGB). Dále může projevit svou 

vůli  ve  formě  odkazu,  kterým může  jinému,  aniž  by  ho  povolal  za  dědice,  přiřknout  určitou 

majetkovou výhodu (ustanovení § 1939 BGB) nebo ho zavázat k nějakému výkonu (ustanovení 

§ 1940 BGB). Německé dědické právo zná také institut dědické smluvy, kterou je dána zůstaviteli 

možnost  uzavřít  smlouvu  o  ustanovení  dědice,  popř.  určení  odkazu,  a  to  i  vůči  třetí  osobě 

(ustanovení § 1941 BGB). 

4.2.1.1. Závěť (Testament,ustanovení §§ 2064 - 2273 BGB)

Závětí  i  německý občanský zákoník rozumí osobní  jednostranný projev vůle zůstavitele, 

kterým povolává k dědění určité osoby pro případ své smrti. Nemůže volbu dědice ponechat na třetí  

osobě.  Sepsána  může  být  buď  vlastnoručně  zůstavitelem  nebo  ve  formě  notářského  zápisu99 

(tzv. veřejná  závěť).  Vedle  toho  existují  zvláštní  formy  privilegovaných závěti  dle  ustanovení 

§§ 2249  a  následující  BGB,  které  mohou  být  použity  jen  za  splnění  specifických  podmínek 

ohrožující život pořizovatele. V případech, kdy existuje obava, že člověk zemře dříve, než by mohl 

pořídit závěť před notářem. Jedná se o tzv.  Dorftestament, neboli vesnický testament, kdy může 

99  Osoba nezletilá nebo osoba, která není schopna číst a psát může závěť pořídit pouze ve formě notářského zápisu.
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závěť sepsat také starosta obce, ústní závěť za účasti tří svědků nebo námořní testament za účasti tří  

svědků,  kdy  však  tyto  speciální  druhy  závětí  mají  pouze  omezenou  platnost  (tři  měsíce  po 

odpadnutí překážky). 

Základ  každé  závěti  tvoří  dědická  instituce,  tj.  povolání  dědice,  resp.  více  dědiců. 

Pořizovatel  může  určit  výši  podílu  každého  nabyvatele.  Nelze  však  ustanovit  dědice  ke 

konkrétnímu předmětu.  Takovou  dispozici  i  zde  nabízí  institut  odkazu  (Vermächtnis)  upravený 

ustanoveními §§ 2147 a následující BGB. Odkazem pořizovatel věnuje právě jednotlivé předměty 

pozůstalosti  osobám,  které  nemají  postavení  dědice.  Vyjímkou  je  jen  tzv.  předodkaz 

(Vorausvermächtnis)  dle ustanovení  § 2150 BGB. Odkazovníku vzniká pohledávka proti  dědici, 

nárok na převedení vlastnického práva, které tedy nenabývá přímo ze zákona, ale až na základě 

právních úkonů účastníků.

Je možné také ustanovit dědice náhradní v souladu s ustanoveními 2100 BGB, kteří dědí až 

v případě,  že  ustanovený  primární  dědic  v okamžiku  smrti  pořizovatele  již  nežije  (náhradnictví 

obecné či svěřenské).  Dle svěřenského nástupnictví, zde tzv. předdědictví a poddědictví (Vorerbe,  

Nacherbe),  se  pozůstalost  dědí  několikrát  podle  vůle  zůstavitele.  Nejprve  se  zděděný  majetek 

připojí k majetku předdědice, tj. primárního dědice, ale zůstane od jeho vlastního majetku oddělen. 

V okamžiku poddědické  posloupnosti  pak majetek připadne automaticky poddědici,  tj.  dalšímu 

dědici, přičemž se jedná o dědění po původním zůstaviteli, nikoli předdědici. Nápad na poddědice 

nastává  zpravidla  úmrtím  předdědice,  ale  zůstavitel  může  stanovit  kterýkoli  jiný  okamžik. 

Aby zůstal majetek pro poddědice zachován je předdědic omezen s předměty pozůstalosti v určitém 

smyslu  nakládat  (ustanovení  §§  2113  a  nálsedující  BGB).  Především  je  nesmí  darovat  nebo 

nakládat s  nemovitostmi.  Nemovitosti  patřící  k pozůstalosti  by mohl předdědic prodat  pouze za 

souhlasu,  tzv. osvobození  od  tohoto  omezení,  zůstavitele.100 Zůstavitel  může  ustanovit  více 

poddědiců za sebou, ale vazba majetku zásadně nesmí přesahovat třicet let. Náhradnictví se používá 

100V katastru nemovitostí a potvrzení o nabytí dědictví se z těchto důvodů zapíše tzv. poznámka poddědictví. Takto se 
zabrání nabytí v dobré víře.
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vždy tam, kde existují zvláštní důvody pro zachování zvláštního majetku zůstavitele a pro jeho 

oddělení od vlastního majetku předdědice.  Takovými důvody mohou být zadluženost předdědice 

nebo zachování majetku v rodině.

Pouze manželé mohou sepsat společnou závěť (ustanovení §§ 2265 a následující BGB), a to 

buď vlastnoručně nebo ve formě notářského zápisu. Může obsahovat jak jednostranná tak vzájemná 

nařízení.  Jednostranná  nařízení  jsou  kdykoli  bez  souhlasu  druhého  manžela  odvolatelná, 

u vzájemných nařízeních je nutno rozlišovat, zda je druhý manžel ještě živ či čikoliv. Za života 

druhého manžela lze  vzájemné nařízení  odvolat.  Nicméně odvolání  vyžaduje  formu notářského 

zápisu  a  musí  být  projeveno  proti  manželi.  Po  smrti  druhého  manžela  jsou  vzájemná  nařízení 

zásadně závazná, nezměnitelná a neodvolatelná.  Speciálním druhem závěti je tzv.  berlínská závěť 

(ustanovení § 2269 BGB), kterou se mohou manželé ustanovit dědici navzájem, a určit osobu, která 

osobu dědice, která nabyde dědictví po smrti toho z nich, kdo zemře později.

4.2.1.2. Dědická smlouva (Erbvertrag, ustanovení §§ 2274 a následující BGB)

Osobní projev pořizovatele je také vyžadován při sepisování dědické smlouvy. Předepsána je 

obligatorní  forma  notářského  zápisu.  Může  obsahovat  jednostranná  tak  i  smluvní  (vzájemná) 

nařízení,  avšak vždy je nutné alespoň jedno smluvní.  Smluvní nařízení jsou zásadně závazná a 

bez souhlasu  druhé  strany  neodvolatelná.  Zůstavitel  si  může  vyhradit  možnost  odstoupení 

od smlouvy a nebo oprávnění nařízení změnit. 

Testovací volnost pořizovatele je i v německém právu omezena právy  neopominutelných 

dědiců,  kterými  jsou  dle  ustanovení  §  2303  BGB  potomci  zůstavitele,  pozůstalý  manžel  a 

nezanechal-li  zůstavitel  potomků,  také  pozůstalí  rodiče. V případě,  že  uvedené  osoby  budou 

povolány  jako  zákonní  dědicové,  ale  zůstavitel  je  závětí  vyloučil  z  dědění,  mají  i  tak  právo 
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na tzv. povinný  díl  (Pflichtteilsberechtigte).  Povinný  díl  představuje  jednu  polovinu  zákonného 

dědického podílu.  Neopominutelnému dědici  není dáno právní postavení dědice,  ale  jeho nárok 

na povinný díl představuje pouze peněžitou pohledávku proti dědici. Povinného dílu se oprávněný 

může za života zůstavitele renunciační smlouvou ve formě notářského zápisu vzdát. 

Zůstavitel  může klást  pokyny k rozdělení  pozůstalosti.  Dle ustanovení  §  2048 BGB lze 

nařídit, jak si mají konkrétní předměty spoludědici rozdělit při vypořádávání dědictví. Spoludědici 

si však mohou jednohlasně dohodnout odlišné vypořádání. Stejně tak je zůstaviteli dána možnost 

vyloučit rozdělení pozůstalosti anebo jednotlivých předmětů (ustanovení § 2044 BGB), aby zůstala 

pozůstalost v bezpodílovém majetkovém společenství spoludědiců. I zde se však spoludědici mohou 

rozhodnout  jinak.  Jestliže  by  tomuto  chtěl  zůstavitel  zabránit,  musel  by  dodatečně  jmenovat 

k vyloučení rozdělení pozůstalosti vykonavatele závěti (Testamentsvollstrecker).

Jestliže  zůstavitel  nepořídil  pro případ  své  smrti  některé  se  shora  uvedených  pořízení, 

uplatní se pravidla intestátní dědické posloupnosti. 

4.2.2. Dědění ze zákona

Zákon  jako  dědický  titul  tedy  představuje  subsidiární  řešení  pro  určení  dědického 

nástupnictví. Intestátní posloupnost je dána ustanoveními § 1924-1935 BGB, kdy jsou zákonnými 

dědici  (Gesetzliche  Erben)  příbuzní  zůstavitele  a  jeho  manžel,  jehož  dědické  právo  je  řešeno 

speciálně.

Příbuzné zůstavitele dělí německý občanský zákoník do pěti základních dědických skupin 

neboli  řádů  (Ordnung).  Ustanovení  §  1930  BGB stanoví,  že  příbuzný  ve  vzdálenější  dědické 

skupině není povolán k dědění, pokud existuje příbuzný předcházející skupiny.
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Jako zákonní dědici jsou v první dědické skupině povoláni potomci zůstavitele (ustanovení 

§  1924  BGB).  Na místo  potomka,  který  již  v  okamžiku  smrti  zůstavitele  nežije,  vstoupí  jeho 

potomci. Děti dědí rovným dílem. Nemanželské děti mají všechna práva dětí manželských.

Ve  druhé  dědické  skupině (ustanovení  §  1925  BGB)  dědí  zůstavitelovi  rodiče  a  jejich 

potomci, tj. sourozenci zůstavitele. Žijí-li v době úmrtí zůstavitele oba jeho rodiče, dědí rovným 

dílem. Jestliže již žije jen jeden z rodičů, na místo zemřelého rodiče nastoupí jeho potomci. Nemá-li 

žádné, dědí sám přeživší rodič. 

Nenastane-li  dědění  dle  předchozí  posloupnosti,  nastane dědění  ve  třetí  dědické skupině 

určené ustanovení § 1926 BGB, dle kterého jsou povoláni k dědění zůstavitelovi prarodiče a jejich 

potomci. Žijí-li v době úmrtí zůstavitele všichni jeho prarodiče, tj. babičky a dědové, dědí rovným 

dílem. Nežije-li  v době dědického nápadu jeden z  páru prarodičů,  nastoupí  na jeho místo jeho 

potomci, tj. tety a strýcové k zůstaviteli. Nemá-li žádné potomky, dědí sám druhý přeživší prarodič. 

Jestliže nežije ani druhý z páru prarodičů, vstoupí na jeho místo jeho potomci. Nemá -li žádné, dědí  

druzí prarodiče nebo jejich potomci sami.

Ustanovení § 1927 BGB umožňuje upltnění tzv. několikaterého příbuzenství, neboť stanoví, 

že ten, kdo v první, druhé nebo třetí dědické skupině náleží do různých rodů, má v každém právo 

na jemu připadající podíl. Každý podíl je považována za zvláštní dědictví (Mehrere Erbteile bei  

mehrfacher Verwandtschaft).

Německý občanský zákoník zná ještě čtvrtou a pátou dědickou skupinu, které se v praxi již 

vyskytují méně.

Nicméně zákonnými dědici  čtvrté  dědické skupiny jsou praprarodiče zůstavitele  a  jejich 

potomci,  tj. prababičky,  pradědové a  jejich  děti  (ustanovení  §  1928 BGB).  Žijí-li  v  době úmrtí 

zůstavitele jeho praprarodiče, dědí rovným dílem sami, bez ohledu na různost příbuzenských linií. 

Nežijí-li v době dědického nápadu praprarodiče, je k dědění povolán ten z jejich potomků, který je 

se zůstavitelem podle stupně nejblíže příbuzný, je-li více takových dědí stejným dílem. 
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Ustanovení § 1929 BGB stanoví, že dědici v  páté dědické skupině se stanou vzdálenější 

předkové zůstavitele a jejich potomci. Přičemž se uplatní pravidlo, dle kterého dědí podle stupně 

nejblíže příbuzný zůstavitele, je-li více takových dědí stejným dílem. 

Není-li žádné osoby, která by přicházela do úvahy jako dědic dle shora uvedených dědickým 

skupin, pak celé dědictví připadá spolkovému státu, jehož příslušníkem byl zůstavitel v době smrti 

(ustanovení § 1936 BGB).

Z výše uvedeného vyplývá, že  dědické právo pozůstalého manžela není založeno v žádné 

dědické skupině. Je totiž speciálně upraveno v ustanoveních § 1931 a násl. BGB. Podle nich je výše 

dědického  podílu  pozůstalého  manžela  závislá  na  tom,  jaké  další  příbuzné  zůstavitel  zanechal. 

Obecně platí, že čím vzdálenější dědická skupiny, tím je jeho dědický podíl vyšší. Jestliže zůstavitel 

zanechal potomky, pak vedle nich jako dědiců první dědické skupiny dědí čtvrtinu dědictví. Jestliže 

nezanechal potomky a jsou k dědění povoláni dědici ve druhé dědické skupině nebo prarodiče, pak 

je povolán k polovině dědictví jako zákonný dědic (ustanovení § 1931 BGB). Jestliže by dědil 

společně s prarodiči a potomky prarodičů, dostal by pozůstalý manžel také z druhé poloviny ten 

podíl, který by podle § 1926 BGB připadl takovým potomkům. Neexistují-li již příbuzní jmenovaní 

v první nebo druhé dědické skupiny, ani prarodiče, dědí přeživší manžel celé dědictví. 

Pro určení velikosti  dědického podílu pozůstalého manžela je také důležité, zda manželé 

měli  nějakým způsobem upraveno společné nabývaní majetku,  tj.  zda nabývali  do majetkového 

společenství, nebo zda každý nabýval do svého výlučného vlastnictví. Žijí-li manželé v zákonném 

majetkovém  stavu  bezpodílového  spoluvlastnictví,  tak  se  zákonný  dědický  podíl  pozůstalého 

manžela zvýší o jednu čtvrtinu (ustanovení § 1931 odst. 3 a § 1371 BGB). Za této situace se stane 

manžel  v  první  dědické  skupině  dědicem  poloviny  majetku  (¼  jako  zákonný  dědic 

+ ¼ z vypořádání společného majetku manželů) a mezi pozůstalé potomky se dělí druhá polovina 
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rovným  dílem.  Žijí-li  ovšem  manželé  v  majetkovém  stavu  odděleného  vlastnictví101,  podíl 

pozůstalého manžela na dědictví musí  být alespoň tak vysoký jako podíl  dětí,  pokud zůstavitel 

zanechal jen jedno nebo dvě děti. Tím se má zajistit, aby manžel dědil alespoň tolik jako pozůstalí  

potomci (ustanovení § 1931 odst. 4 BGB). 

Kromě  shora  uvedého  zákonného  dědického  podílu  má  přeživší  manžel  nárok 

na tzv. předběžný odkaz.  Je-li  totiž  pozůstalý manžel  povolán k dědění  vedle příbuzných druhé 

dědické  skupiny nebo prarodičů,  patří  mu  také  vybavení  domácnosti  manželů  a  svatební  dary. 

Jestliže by ovšem dědil vedle dědiců první dědické skupiny, náleží mu tyto věci pouze, pokud je to 

nezbytné k vedení běžné domácnosti (ustanovení § 1932 BGB). 

Dle ustanovení § 1933 BGB je dědické právo pozůstalého manžela a stejně tak předběžný 

odkaz vyloučeny, pokud byly dány v době smrti zůstavitele předpoklady pro rozvod manželství a 

zůstavitel požádal o rozvod nebo s tím souhlasil, popř. žaloval o zrušení manželství.

Z uvedeného vyplývá, že nastupující právní úprava nového občanského zákoníku, zákona 

č. 89/2012 Sb., se inspirovala zejména v oblasti pořizování zůstavitele o svém majetku pro případ 

smrti, jak je patrné v novém zákoně u zavedení institutů dědické smlouvy, zřeknutí se dědického 

práva, odkazu, u rozšíření možnosti pořizovatele při určení náhradního dědice posledním pořízením 

zavedením svěřenského nástupnictví, rozšíření druhů privilegovaných závětí, možností pořizovatele 

povolat  vykonavatele  závěti.  Německý  občanský  zákoník  se  nestal  samozřejmě  jediným 

inspiračním zdrojem. Jeho vliv byl ovšem zásadní.

101Zákonný  majetkový  stav  bezpodílového  spoluvlastnictví  manželů  (ustanovení  §§1363  a  násl.  BGB, 
Zugewinngemeinschaft) je možné upravit tzv. manželskými smlouvami, které uzavírají manželé nebo snoubenci,  
kteří hodlají uzavřít manželství. Jedná se zejména o dohodu o oddělení majetku manželů, dohodu o majetkovém 
společenství manželů. 
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IV. Závěr

Cílem mé práce  bylo  analyzovat  a  srovnat  současnou právní  úpravu  nabývání  dědictví, 

zejména dědických titulů,  s  úpravou platnou v minulosti  na území České republiky a současně 

nastínit její další vývoj vedoucí k účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). 

Nicméně postihnout komplexně celou problematiku vývoje nabývaní dědictví od prvních právních 

pramenů až po úpravu de lege ferenda by znamenalo sepsat práci mnohem většího rozsahu. Proto 

jsem se zaměřila pouze na základní body historie, které ovlivňují neustále vývoj dědického práva 

(římské  právo,  Obecný  zákoník  občanský  z  roku  1811),  a  proto  je  práce  v  mnohém  nutně 

zjednodušující.

Blíže  jsem se  věnovala  problematice  institutu vydědění,  dědické  způsobilosti,  možnosti 

dědictví  odmítnout  či  neodmítnou,  které  jsou  základními předpoklady k  nabytí  dědictví 

z kteréhokoli delačního důvodu. Jejich nesplnění může vyústit až k tomu, že se povolaná osoba 

nemůže stát dědicem, tedy nenabyde dědictví. V souvislosti s vyděděním byla zmíněna ochrana 

neopomenutelných dědiců, jež vede významně k ovlivňování autonomie vůle zůstavitele.

Svoboda  vůle  jednotlivce  je  vnímána  jako  zakladní  hodnota  demokratických  právních 

systémů  a  stala  se  také  ústřední  filisofií  nového  občanského  zákoníku,  který  se  snažil  docílit 

optimální úpravy odpovídající potřebám současného člověka. Z důvodu blížící se účinnosti tohoto 

očekávaného a obávaného zákona jsem považala za důležité zpracovat taktéž nastupující úpravu 

nabývání dědictví, a to především oblast věnující se poslednímu pořízení zůstavitele. Dědické právo 

přebírá a v mnohém navazuje na úpravu a instituty dědění Obecného zákoníku občanského z roku 

1811, a proto jsem se mu také pro pochopení souvislostí věnovala obsáhleji. Za vhodné jsem také 

považovala  zahrnutí  úpravy  nabývání  dědictví  v  německém  právu,  neboť  německý  občanský 

zákoník se při reformě českého občanského práva stal významným inspiračním zdrojem.
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S blížící  se  účinností  nového občanského zákoníku se objevují  návrhy na  její  odložení,  

neboť se jedná o zásadní normu zasahující  lidské vztahy a představuje největší  změny v právu 

za posledních padesát let. Poukazuje se na krátkou dobu legisvakance102 zákona, během níž je nutné 

provést rozsáhlé proškolení právnické i laické veřejnosti. Navíc je nutné navázat na rekodifikaci 

občanského hmotného práva také reformou civilního práva procesního. Řada nových institutů práva 

hmotného by nebyla  funkční  bez  odpovídající  úpravy procesní,  a  to  zejména v  pozůstalostním 

řízení.  Právě  v  této  chvíli  (leden  roku  2013)  předložil  ministr  spravedlnosti  Pavel  Blažek 

Legislativní  radě vlády ČR návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních,  návrh nového 

rejstříkového zákona, návrh novelizace občanského soudního řádu, návrh novelizace insolvenčního 

zákona a návrh doprovodného zákona. Všechny tyto zákony mají za cíl uvést v život nový občanský 

zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém, které již byly 

schváleny a mají  být účinné od 1.  ledna 2014. Výraznou změnu představuje rozdělení pravidel 

občanského soudního řízení  do  dvou samostatných zákonů.  Občanský soudní  řád  by měl  nově 

upravovat pouze řízení sporná. Zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních by měl upravovat 

řízení nesporné povahy a jiná zvláštní řízení (například opatrovnické věci, řízení o pozůstalosti, 

řízení  ve  věcech  ochrany  proti  domácímu  násilí  či  ve  věcech  péče  soudu  o  nezletilé),  a  to 

za subsidiárního použití občanského soudního řádu. 

Až nastávající roky odhalí použitelnost nových úprav v praxi. Jedná se o rozsáhlou změnu 

dědického práva, a to hmotného i procesního, která přinese mnoho novot. Její znalost a následná 

aplikace právníky,  zejména soudci a notáři  jako soudními komisaři,  je samozřejmostí.  Nicméně 

pro laickou veřejnost bude dle mého názoru představovat problematickou oblast. Nastávající úprava 

dědění rozšiřuje princip autonomie vůle zůstavitele. Bude ovšem zapotřebí bližšího seznámení a 

poučení pořizovatele o možnostech naložení s jeho majetkem pro případ smrti. V praxi notářské 

koncipientky se setkávám i za dnes trvalé právní úpravy s nedostatky vědění u běžných občanů, a to 

i o základních institutech dědického práva jako např. o možnostech zřídit závěť nebo o výčtu osob, 

102tj. doba mezi platností a účinností zákona
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které přichází do úvahy jak dědici ze zákona. Proto se domnívám, že s příchodem zcela nové a 

neprobádané úpravy se nevědomost lidí dočasně zvýší, a proto bude i role notářů jako soudních 

komisařů, kteří se zejména v řízení o dědictví setkávají s jednotlivci z různých sociálních vrstev, 

povýšena i na roli učitelů. 
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V. Resumé

The aim of this work was to describe and to compare the current legislation of acquisition 

of heritage, especially titles of acquisition of heritage, with the rules valid in the territory of the 

Czech Republic in its history and to outline its further development leading to the effectiveness of 

the New Civil Code (Law No. 89/2012 Coll.). However, the work would have to be a much larger  

scale to affect the whole issue comprehensively, it means the whole issue of acquisition of heritage, 

development from the first legal sources to amendment de lege ferenda. Therefore, I focused only 

on the basic points of history that constantly influence the development of the law of succession 

(Roman law, Allgemeines Bürgeliches Gesetzbuch of 1811), and therefore the work is thus in many 

ways simplistic.

The first  part  of the text is devoted to the historical development,  the individual stages, 

which influence the current legislation. The basis of all continental law became the Roman law, 

which is proof of the fact that even in times before Christ statutory and testamentary succession was 

developed. However,  the specific source of law, which influenced the legal environment in our 

country  for  decades,  is  presented  by  General  Civil  Code  of  1811  (Allgemeines  Bürgeliches 

Gesetzbuch). Regulation of the law of succession was prepared in great details and has become a 

model for other civil codes, especially for our current recodification of private law. It is followed 

by the brief review of the regulation of the law of succession in civil codes of 1950 and 1964 with 

its numerous amendments.

The current legislation of inheritance acquisition is determined the second part of this work, 

in  which  is  specifically  described  how  a  person  can  become  a  heir  and  on  which  legal  title  

nowadays. However we are on the interface of the current (Act No. 40/1964 Coll.) and the New 

Civil Code (Law No. 89/2012 Coll., The Civil Code) now, which shall become effective on the day 

January 1 2014. In the text I joined also forthcoming legislation of inheritance acquisition, which is  
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substantially different from the present regulation.

The  freedom of  the  will  of  the  individual,  which  is  perceived  as  a  fundamental  value 

of democratic legal systems, has become the central philosophy of the New Civil Code. The new 

code aims to  achieve optimal  regulation for  contemporary modern  people,  that  will  meet  their 

needs. Because of the approaching force of this expected and feared Act I considered also important 

to handle incoming acquisition of heritage, especially the area devoted to the acquisition of the last  

will. The law of succession incorporates and builds on many institutes of the General Civil Code 

of 1811 (Allgemeines Bürgeliches Gesetzbuch), so I had also described it more fully to understand 

the context. I put  forth on the acquisition of heritage  in German law, because the  German  Civil 

Code of 1896 ( Das Bürgerliche Gesetzbuch) has become an important source of inspiration for the 

new czech code.

At various  historical  stages  I  also closer  devoted the issue of the inheritance eligibility, 

the option to accept or to refuse the inheritance, issue of disinheritance, that are basic prerequisite 

to  the acquisition of heritage of any reason. Their failure may lead to the fact that the person can 

not become an heir, thus comes not into heritage. In the connection with disinheritance I mentioned 

protection  of  indispensable  heirs,  which  significantly  influences  the  autonomy  of  the  will  of 

the testator. Finally, I mentioned the intrusion of an international element to the law of succession, 

which is becoming increasingly common.
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VI. Abstrakt

Předkládaná práce se věnuje popisu a srovnání současné právní úpravy nabývání dědictví, 

zejména dědických titulů,  s  úpravou platnou v minulosti  na území České republiky a současně 

jejímu dalšímu vývoji vedoucímu k účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). 

Zaměřuje se na základní body naší historie, které ovlivňují neustále vývoj dědického práva (římské 

právo,  Obecný  zákoník  občanský  z  roku  1811).  Blíže  se  také  věnovuje  problematice  dědické 

způsobilosti,  možnosti  dědictví  odmítnout  či  neodmítnout  nebo  problematice  vydědění. 

V souvislosti s vyděděním byla zmíněna ochrana neopomenutelných dědiců, jež vede významně 

k ovlivňování autonomie vůle zůstavitele.

Z  důvodu  blížící  se  účinností  nového  občanského  zákoníku,  který  představuje  největší 

změnu v soukromém právu za posledních padesát let, je podrobněji popsána také nastávající úprava 

dědických  titulů,  nabývání  dědictví  obecně  a  její  hlavní  inspirační  zdroje  (Obecný  zákoník 

občanský  z  roku  1811  a  Německý  občanský  zákoník),  což  může  posloužit  také  jako  podklad 

pro seznámení  a  bližší  pochopení  již  platné  právní  úpravy dědického  práva,  která  má  vstoupit 

v účinnost již 1.ledna 2014.
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The  presented  thesis  contains  the  description  and  comparison  of  the  current  legislation 

of acquisition of heritage,  especially titles of acquisition of heritage,  with the rules valid in the 

territory of the Czech Republic in its history and outlines its further development leading to the 

effectiveness of the New Civil Code (Law No. 89/2012 Coll.). It focuses on the essential points 

of our history that  constantly influence the development  of  the law of succession (Roman law, 

Allgemeines Bürgeliches Gesetzbuch of 1811). 

It also closer devotes the issue of the inheritance eligibility, the option to accept or to refuse 

the inheritance,  issue of disinheritance,  that are basic prerequisite to the acquisition of heritage 

of any reason. In the connection with disinheritance it was mentioned protection of indispensable 

heirs,  which  significantly  influence  the  autonomy  of  the  will  of  the  testator.  Because  of  the 

approaching legal effect of the New Civil Code, which represents the biggest change in our private 

law in the last fifty years, it is also described in more detail upcoming regulation of succession 

titles, heritance acquisition in general  and its main sources of inspiration (General Civil Code of 

1811 and the German Civil Code). This thesis may also serves as a basis for further learning and the 

understanding of the already existing law of succession,  which should come into force already 

on the day January 1 2014.
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