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1. Úvod

Řízení o dědictví je právní oblastí, která sahá hluboko do naší historie. Od té 

doby uplynulo mnoho času a událo se mnoho zásadních změn, které se na úvod 

pokusím v několika následujících odstavcích shrnout. 

Základy novodobého řízení o dědictví byly položeny již císařským patentem č. 

366 z roku 1850. Na něj navázal notářský řád č. 75 z roku 1871. V důsledku těchto 

předpisů vznikla notářská komora a soudy notáře pověřovaly i úkony týkající se 

projednání dědictví. Procesní úprava pak vycházela z civilního soudního řádu (zákon č. 

113/1895 ř.z.). Po vzniku 1. Československé republiky platil v českých zemích právní 

řád dříve rakouský nadále. Rozhodování ve věci samé však bylo vyhrazeno vždy soudu. 

Obrat v tomto směru přinesl zákon č. 52/1954 Sb. ze dne 27. října 1954, kterým se 

rozšiřuje působnost státního notářství. Tento zákon s účinností od následujícího roku 

převedl celé řízení o dědictví včetně pravomoci rozhodovat na nově vzniklá státní 

notářství. Tato praxe trvala od 1. ledna 1955 až do 31. prosince 1992. S účinností od 1. 

ledna 1993 pak byla státní notářství nahrazena zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a 

jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů soustavou notářů, jako 

osobami tzv. svobodného povolání, organizovaných povinně v Notářské komoře České 

republiky. Rozhodovací pravomoc tak byla opět vrácena výlučně soudům a notáři opět 

začali vystupovat v tradiční roli soudního komisaře podobně tak, jak je tomu například 

v sousedním Rakousku. Od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2000 pak soudní komisař 

pouze připravoval návrhy usnesení, které vydával soud. Od 1. ledna 2001 do 30. června 

2009 soudní komisař mohl vydávat pouze ta usnesení, kterými se upravovalo vedení 

řízení.

Změnu v tomto směru přinesl zákon č. 7/2009 Sb. ze dne 11. prosince 2008, 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. S účinností od 1. července 2009 vydávají notáři 

jako soudní komisaři jménem soudu téměř všechna rozhodnutí ve věci samé. Soud tedy 

vesměs jen zahájí řízení a pověří notáře, aby jako soudní komisař provedl úkony 

v řízení o dědictví. Nyní tedy soudní komisař od svého pověření činí veškeré potřebné 

úkony, provádí nutná šetření, dokazování, vede jednání s účastníky řízení, vydává 

rozhodnutí ve věci samé ve formě usnesení, které již sám doručuje účastníkům, 



- 3 -

vyznačuje doložku právní moci a činí úkony po pravomocném ukončení dědického 

řízení (realizační opatření a ohlašování katastrálnímu pracovišti ohledně přechodu 

nemovitého majetku zapisovaného do katastru nemovitostí). 

K tématu řízení o dědictví jakožto právní oblasti chovám patřičnou úctu. Jde o 

oblast, která je praktická v tom smyslu, že s ní každý jedinec alespoň jednou v životě 

přijde do kontaktu, neboť předpokladem zahájení dědického řízení je smrt zůstavitele. 

Pozůstalí se tak ocitají v těžké životní situaci a přicházejí k notáři s očekáváním, že jim 

jako soudní komisař, ustanovený příslušným okresním soudem, bude nápomocen 

v jejich nelehké a bolestivé věci, doufajíc, že se setkají s lidským přístupem a nikoliv 

neosobním a chladným vystupováním notáře a zaměstnanců jeho notářského úřadu. 

Dovolím si tvrdit, že i v současné době chová veřejnost k osobě notáře velkou důvěru, 

odrážející se v dlouhé tradici výkonu tohoto povolání.

Proto jsem si jako téma své rigorózní práce zvolila právě řízení o dědictví. Byla 

jsem vedena cílem prohloubit své znalosti platné a účinné právní úpravy dědického 

řízení, když podrobněji pojednávám zejména o předběžném šetření v širším smyslu, 

projednání dědictví a konečném usnesení v řízení o dědictví. Předmětem mého zájmu 

byla i tématika likvidace dědictví. Důvodem zařazení této kapitoly je zvyšující se počet 

předlužených dědictví, se kterými se notáři jako soudní komisaři v současné době 

setkávají. Zabývala jsem se také vztahem řízení exekučního a insolvenčního k řízení 

dědickému, která mohou mít vliv na volnost dědice odmítnout dědictví nebo uzavřít 

takovou dohodu o vypořádání dědictví, podle které obdrží méně než činí jeho zákonný 

dědický podíl či neobdrží vůbec nic.

Při psaní své práce jsem vycházela zejména ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), a to včetně změn, které 

s účinností od 1. července 2009 zavedl zákon č. 7/2009 Sb. ze dne 11. prosince 2008, 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony (dále jen jako „souhrnná novela občanského 

soudního řádu“). Pracovala jsem mimo jiné také s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti 

České republiky č. 37/1992 Sb. ze dne 23. prosince 1991, o jednacím řádu pro okresní a 

krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. 
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Jak jsem již zmínila, vycházím z platné a účinné právní úpravy dědického řízení. 

I když jsme v oblasti občanského práva procesního, nemohu opomenout zdůraznit, že 

dne 22. března 2012 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „nový občanský zákoník“). Domnívám se, že tento nový občanský zákoník zasáhne 

dosavadní průběh projednání dědictví podstatnou měrou. 

Byl publikován pod symbolickým číslem 89, které podle důvodové zprávy 

ukazuje, že jde o další krok směřující k naplňování požadavku vyjadřovaného 

v listopadu 1989: svobodně žít a svobodně se spolu domlouvat.1 V účinnost by měl 

vstoupit 1. lednem 2014. Zákonodárce byl veden cílem respektovat co nejvíce poslední 

vůli zůstavitele, neboť v dosavadním občanském zákoníku je nesmírně podceňována, 

ačkoliv evropská sociální a právní kultura považuje úctu k mrtvému a závaznost jeho 

poslední vůle za jednu ze svých základních hodnot.2 Naproti tomu dosavadní občanský 

zákoník upřednostňuje dohodu ohledně vypořádání dědictví tak, jak to dědicům

aktuálně vyhovuje bez ohledu na projevenou vůli zůstavitele. 

V současné době se tedy nacházíme v situaci, kdy je patrné, že právní úprava 

dědického práva hmotného i procesního dozná velkých změn. Ty se pak dotknou 

projednání dědictví po zůstavitelích, kteří zemřou po nabytí účinnosti nového 

občanského zákoníku. 

A jaké koncepční změny nový občanský zákoník přinese? V prvé řadě dojde 

k rozšíření dědických titulů o dědickou smlouvu, která v dosavadním občanském 

zákoníku není upravena. Dále bude připuštěna nová forma závěti, tzv. privilegované 

závěti, v případech ohrožení života, kdy nelze využít tradiční formy závěti. Rozšíří se 

okruh osob přicházejících do úvahy jako dědici ze zákona o praprarodiče, sestřenice a 

bratrance. Tedy namísto současných čtyř dědických tříd jich bude šest. Zakotví ustavení 

náhradního dědice, které je dnes dovozováno pouze z právní praxe. Zavádí svěřenské 

nástupnictví, které umožní zůstaviteli přikázat dědici, aby dědictví, které přijal, po své 

smrti nebo v jiných určených případech převedl na ustanoveného následného dědice. 

Dědic je po dobu svého života nebo po dobu stanovenou zůstavitelem dočasným 

vlastníkem, který nesmí zděděný majetek bez souhlasu svěřenského nástupce zcizovat 

                                               
1 Eliáš, K. a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 
Ostrava: Sagit, 2012. Str. 5.
2 Eliáš, K. a kolektiv. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 
Ostrava: Sagit, 2012. Str. 10.
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nebo zatěžovat, což je praktické v případech, když rodiče mají mentálně postiženého 

potomka. Dále zavádí odkaz jednotlivé věci, případně několika věcí určitého druhu. 

Odkazovník není dědicem a není tak povinen hradit zůstavitelovy dluhy. Dále oproti 

dnešní koncepci posiluje pozici věřitelů, když dědici budou odpovídat za zůstavitelovy 

dluhy v plném rozsahu, pokud nepožádají o vyhotovení soupisu pozůstalosti. Další 

novinkou je možnost zřeknutí se dědického práva smlouvou se zůstavitelem. A konečně 

také snižuje rozsah práva nepominutelných zletilých dědiců na jednu čtvrtinu 

zákonného dědického podílu, v případě nezletilého na tři čtvrtiny zákonného dědického 

podílu.

Cílem této rigorózní práce bylo zejména analyzovat celý průběh dědického 

řízení podle současné platné a účinné právní úpravy, tedy podle části třetí hlavy páté

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a popisnou 

formou vystihnout jednotlivá ustanovení, poukázat na některé nedostatky této právní 

úpravy, navrhnout jejich řešení de lege ferenda. Závěrem jsem se pokusila vystihnout 

nejdůležitější změny podle nového občanského zákoníku a na něj navazujících předpisů. 
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2. Dědické řízení obecně

Účelem dědického řízení je zajistit řádný přechod majetku zůstavitele na jeho 

dědice. V dnešní době však samozřejmě stále častěji dochází i k situacím zcela 

odlišným. Tímto případem mám na mysli likvidaci dědictví nebo přenechání 

předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů. Zde je sledován jiný účel, a to úplné 

nebo částečné uspokojení věřitelů zůstavitele. O tom však blíže pojednávám v kapitole 

patnácté. Navážu-li na úvodní větu této kapitoly, nesmím opomenout, že s přechodem 

majetku zůstavitele na jeho dědice je pevně spjat i přechod jeho dluhů. V odborné 

literatuře se zdůrazňují dvě základní funkce dědického řízení, a to funkce legitimační a 

funkce majetková. Legitimační funkce dědického řízení spočívá zejména ve zjištění 

dědiců zůstavitele. Je na ni kladen větší důraz než na funkci majetkovou, protože 

výsledky dědického řízení ohledně dědiců zůstavitele mají ve většině případů obecnou a 

konečnou platnost, a to znamená, že řeší okruh právních nástupců zásadně definitivním 

způsobem. Rozhodnutí o osobách dědiců je zpravidla chápáno jako spolehlivý a 

závazný podklad při posuzování právního nástupnictví i pro jiné účely3. Oproti tomu má 

majetková funkce slabší charakter. Není totiž možné vždy zjistit veškerý majetek 

zůstavitele, s čímž počítá i občanský soudní řád, který v ustanovení § 175x umožňuje 

zahájit dodatečné projednání dědictví, objeví-li se po právní moci konečného usnesení 

nový majetek. Dalším příkladem může být také postup podle ustanovení § 175y o.s.ř.

Řízení o dědictví řadíme v civilním procesu mezi řízení nesporná. Typickým 

znakem nesporného řízení mimo jiné je, že má preventivní funkci, a má tudíž za úkol 

předejít možným budoucím sporům a dát právním vztahům stabilní základ. Je sice 

pravdou, že dědictví se nabývá již smrtí zůstavitele, jak praví ustanovení § 460 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), ale 

potřeba dědického řízení v běžném životě je dána zejména nutností zachování právního 

stavu, neboť disponování s majetkem zůstavitele bez provedení dědického řízení a 

následného rozhodnutí soudu (soudního komisaře), by se mohlo dostat do rozporu 

s právem. Proto je řízení o dědictví v právním řádu zakotveno jako řízení obligatorní.

                                               
3 Podrobněji viz Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo. 3. aktualizované vydání. Praha: Linde 2007, 133 s.
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To znamená, že se zahajuje i bez návrhu, jinými slovy řečeno, že k němu musí 

dojít vždy, když dojde k úmrtí fyzické osoby. Dědici zůstavitele v plné míře náleží

nakládat s věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami z dědictví až poté, co nebude 

konečné usnesení o dědictví právní moci. Stát tak ovlivňuje uspořádání dědických 

vztahů (tzv. princip ingerence státu do dědických právních vztahů).

Dědické řízení zahajuje okresní soud, příslušný podle místa posledního bydliště 

zůstavitele. Poté podle přesně stanovených pravidel4 pověří notáře ve svém obvodu, aby 

jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví (tato zákonná pravidla naplňují 

zásadu zákonného soudu a zákonného soudce). Od této chvíle se celý proces až po 

samotné vydávání rozhodnutí ve věci samé a tzv. „porozsudkovou“ agendu odehrává již 

v kanceláři soudního komisaře. Soud činí další úkony v řízení o dědictví jen ve 

výjimečných případech.5

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení soudní, je nutné klást vysoké nároky na 

úroveň jednání před soudním komisařem, a to od samotné osoby notáře a jeho znalostí, 

až po důstojné zařízení notářské kanceláře. Pověřený notář je osobou nezávislou a 

nestrannou, je vázán pouze zákonem a nesmí být v žádném vztahu k věci, účastníkům 

nebo jejich zástupcům. Ke každému účastníku musí přistupovat stejně, neboť je vázán

zásadou rovnosti. Ta zaručuje všem účastníkům dědického řízení rovné postavení v tom 

smyslu, že mají stejnou možnost účastnit se jednání, uplatňovat tvrzení, nahlížet do 

spisu, vyjadřovat se k výsledům řízení a tak dále. Notář musí být ochoten stále na sobě 

pracovat, vzdělávat se samostudiem a sledovat judikaturu, aby mohl s vysokou 

odbornou znalostí vést dědické řízení, poskytovat účastníkům poučení o jejich 

procesních právech a dát jim plnou možnost k uplatnění jejich práv. I přes shora 

uvedené by však měl k účastníkům přistupovat lidsky a vlídně, a to s ohledem na 

povahu věci, díky které se ocitli v jeho notářské kanceláři. 

K ochraně práv účastníků řízení mají napomoci zásady, na kterých dědické 

řízení spočívá. Kromě shora uvedených zásad nezávislosti a nestrannosti soudů a 

soudců (soudních komisařů), rovnosti a zákonného soudu a zákonného soudce 

(soudního komisaře), se dále jedná o zásadu neveřejnosti, zásadu ústnosti a přímosti, 

zásadu hospodárnosti, zásadu oficiality, zásadu vyšetřovací, zásadu volného hodnocení 

důkazů, zásadu legálního pořádku a zásadu materiální pravdy.
                                               
4 Blíže viz kapitola Notáři jako soudní komisaři.
5 Blíže viz kapitola Notáři jako soudní komisaři.
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Jednání před soudním komisařem je neveřejné (§ 116 odst. 1 o.s.ř.) z toho 

důvodu, že předmětem dědického řízení jsou citlivé a osobní záležitosti účastníků 

řízení. Výjimku představuje pouze institut předběžného šetření, ke kterému může být 

vzhledem k jeho povaze předvolána jakákoliv osoba, která by mohla poskytnout 

informace ohledně potencionálních dědiců, majetku a dluhů zůstavitele.

Skutečnost, že se dědické řízení zahajuje i bez návrhu a předmět řízení nezávisí 

jen na vůli účastníků řízení, označujeme jako zásadu oficiality. Občas v praxi dochází 

k případům, kdy se účastníci pokusí zatajit existenci práv a povinností k osobnímu účtu 

zůstavitele, neboť z něj po smrti zůstavitele neoprávněně vybrali za použití kreditní 

karty hotovost vyšší hodnoty. Soudní komisař sám určuje rozsah dědického řízení, a 

proto i v tomto případě učiní dotaz na příslušnou bankovní instituci se žádostí o sdělení 

zůstatku k datu smrti zůstavitele a se žádostí o sdělení dalších osob disponujících 

s účtem. V případě, že dědici nenamítnou sporná aktiva ve smyslu § 175k odst. 3 o.s.ř., 

tzn. že peněžní prostředky byly např. částečně ve vlastnictví jiné osoby než zůstavitele, 

zařadí se tento majetek do aktiv dědictví.

Ve smyslu zásady vyšetřovací zjišťuje soudní komisař skutkový stav v rozsahu 

nutném pro řízení a provádí důkazy podle vlastní úvahy, i když je účastníci nenavrhli. 

Není tedy vázán tím, co tvrdí účastníci ani jejich návrhy při dokazování.

Poslední zásadou, kterou bych chtěla podrobněji rozvést, je zásada 

hospodárnosti. Řízení má být prosto zbytečných nákladů, má proběhnout rychle a 

účinně. Za překážku této zásady považuji vyžadování znaleckých posudků pro 

stanovení obvyklé ceny nemovitostí v případech, kdy to není nutné. 

V období, kdy byli povinni platit dědickou daň i příbuzní v řadě přímé a manžel 

zůstavitele, tj. do 15.8.19986, a kdy na řízení dědické navazovalo řízení o vyměření 

daně dědické, byla potřeba určení ceny nemovitosti znaleckým posudkem pochopitelná. 

Vypracování znaleckého posudku však přináší účastníkům dědického řízení vysoké 

náklady a z hlediska časového též dochází k prodlužování dědického řízení.

Ukládat účastníkům dědického řízení, aby předkládali znalecké posudky, 

případně znalce ustanovit soudem (soudním komisařem), by tak mělo být situací zcela 

výjimečnou. Tímto případem může být již samotná ochota dědiců předložit znalecký 

posudek, neboť po nabytí právní moci konečného usnesení o dědictví chtějí realizovat 
                                               
6 Dne 15.8.1998 nabyl účinnosti zákon č. 169/1998 Sb., kterým se novelizuje zákon o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí.
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prodej předmětné nemovitosti. Soudní komisař by měl ustanovit znalce v případě, že se 

dědici na obvyklé ceně nemovitostí neshodnou, zejména z důvodu výplaty dědického 

podílu některému z nich, v případech relativní neplatnosti závěti, která se vztahuje na 

část dědictví, nebo má-li být proveden zápočet daru podle § 484 ObčZ na dědický podíl 

některého z dědiců. Podalo-li do dědického řízení přihlášku velké množství věřitelů, i 

zde je použití znaleckého posudku v pořádku, neboť na správném stanovení obvyklé 

ceny závisí i zjištění, zda dědictví je nebo není předluženo. Dále mohu uvést příklad, 

kdy nabývá dědictví dědic, kterému tím vznikne povinnost zaplatit dědickou daň. 

Na tomto místě je  vhodné upozornit, že novelou občanského soudního řádu7

s účinností od 1.9.2011 bylo vloženo nové ustanovení § 127a. Tímto novým 

ustanovením tak dochází ke změně důkazní hodnoty znaleckého posudku předloženého 

účastníkem, který za předpokladu dodržení všech obsahových náležitostí není již pouze 

důkazem listinným, ale má důkazní sílu znaleckého posudku. Již nadále není možné, 

aby druhý účastník pouhou námitkou pravosti či správnosti tento znalecký posudek 

zpochybnil, a soudu tak nezbývalo, než ustanovit jiného znalce k podání znaleckého 

posudku ve smyslu ustanovení § 127 o.s.ř. Druhému účastníkovi zůstávají stejné 

námitky, které by měl i proti každému jinému znalci, tj. námitka podjatosti, vady 

posudku spočívající v jeho neúplnosti apod. Znalecké posudky předložené účastníkem 

tak jsou zrovnoprávněny se znaleckými posudky podanými soudem ustanovenými 

znalci, což by mělo přispět k větší procesní hospodárnosti a urychlení řízení. Takový 

posudek pak musí obsahovat doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě 

nepravdivého znaleckého posudku.8

Jak bylo výše uvedeno, použití znaleckých posudků v dědickém řízení by mělo 

být ojedinělé. V ostatních zcela převažujících případech je vhodné s odkazem na zásadu 

hospodárnosti obvyklou cenu nemovitostí zjistit jinými prostředky. Nejčastěji se jedná o 

odborné posouzení ceny nemovitostí realitních kanceláří i soudních znalců, které 

účastníky dědického řízení zatíží finančně jen minimálně a se kterým účastníci 

dědického řízení shodně souhlasí.

                                               
7 Zákon č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů,a další související zákony.
8 Brejlová, K., Matějková, A., Použití znaleckých posudků v řízení o dědictví s přihlédnutím ke změnám 
po 1.9.2011. In Ad Notam 6/2011. 34. str.
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Za naplnění zásady hospodárnosti považuji zavedení doručování pomocí 

datových schránek, které je bezplatné. O výhodách tohoto institutu pojednávám 

v kapitole sedmé.
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3. Pravomoc soudů ČR a řízení o dědictví s mezinárodním

prvkem

Pojem soudní pravomoci vymezuje odborná literatura9 jako okruh záležitostí, 

které jsou soudy oprávněny a povinny rozhodovat. Pojem civilní pravomoci soudů je o 

něco užší a řadí se pod pojem soudní pravomoci. Jde o záležitosti, které soudy 

projednávají a rozhodují v civilním procesu.10 Pro sporné řízení je pravomoc civilních 

soudů stanovena obecným způsobem, a to tak, že soudy projednávají zásadně všechny 

spory mající soukromoprávní povahu. Avšak civilní pravomoc pro nesporná řízení 

(řízení o dědictví) se musí vždy opírat o výslovné ustanovení zákona.

Podle ustanovení § 44 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“) náleží řízení 

v dědických věcech vždy do pravomoci soudů ČR, byl-li zůstavitel v době své smrti 

českým občanem. Jde-li však o jmění, které je v cizině, projedná český soud dědictví 

jen tehdy, jestliže se takový majetek vydává českým orgánům (k projednání) anebo 

jestliže cizí stát přiznává takovým rozhodnutím českých justičních orgánů právní 

následky (§ 44 druhá věta ZMPS). Řízení o dědictví po cizinci náleží do pravomoci 

soudů České republiky v případech stanovených v ustanovení § 45 ZMPS, o kterých 

pojednám níže.

Skutečnost, zda byl zůstavitel v době své smrti občanem České republiky či 

nikoliv, se zjišťuje při sepisování protokolu o předběžném šetření. Vyjde-li najevo, že 

zůstavitel byl státním příslušníkem několika států či neměl občanství žádného státu, 

postupuje se podle ustanovení § 33 ZMPS, který stanoví, že je-li někdo v rozhodné 

době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého příslušníka také jiný 

stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li někdo v rozhodné době zároveň

příslušníkem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled. Na 

toho, kdo v rozhodné době není příslušníkem žádného státu nebo jehož státní příslušnost 

nelze stanovit nebo nelze zjistit, které příslušnosti nabyl naposled, je třeba hledět, jako 

by byl příslušníkem toho státu, na jehož území měl v rozhodné době bydliště, a nelze-li 

                                               
9 Winterová A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2011, 89 str.
10 Blíže viz: Winterová A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2011, 89
str.
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to zjistit, na jehož území měl pobyt. Nelze-li ani to zjistit, je třeba postupovat, jako by 

šlo o občana České republiky. Rozhodnou dobou se rozumí doba smrti zůstavitele. 

Jestliže projednání dědictví náleží do pravomoci soudu ČR, postupuje soud 

podle procesních předpisů ČR v duchu zásady lex fori zakotvené v ustanovení § 48 

ZMPS, a to bez ohledu na přítomnost cizího prvku. Výjimkou z této zásady je 

poskytování právní pomoci na žádost cizího orgánu (§ 57 ZMPS).

Řízení o dědictví s mezinárodním prvkem přichází v úvahu tehdy, když 

zůstavitel nebyl v době své smrti českým občanem, nebo jestliže alespoň část dědictví 

se nachází v cizině (§ 51 Instrukce). Byl-li zůstavitel v době své smrti českým občanem 

a dědictví se nachází pouze v ČR, nejde o dědictví s mezinárodním prvkem, i kdyby 

některý z dědiců či jiných účastníků řízení byl občanem cizího státu, měl trvalé bydliště 

nebo se zdržoval v zahraničí11.

Řízení o dědictví s mezinárodním prvkem se v současné době stává stále 

častějším jevem. Vede k tomu hned několik důvodů, mezi které patří uvolnění hranic po 

roce 1989, restituce majetku, rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky a také 

vstup ČR do Evropské unie. V důsledku těchto skutečností dochází k tomu, že se na 

území ČR zdržuje mnohem více osob, které nemají české občanství, ale mají zde 

majetek nebo naopak čeští občané stále častěji vyjíždějí do ciziny a nabývají majetek 

tam.

Soud zjistí, zda je dána pravomoc soudu ČR k projednání dědictví s 

mezinárodním prvkem na základě údajů vyšlých najevo při předběžném šetření s 

přihlédnutím k jurisdikčním ustanovením mezinárodních smluv12 a není-li jich, podle 

ustanovení § 44 a § 45 ZMPS  (§ 52 Instrukce). Pokud je tato problematika upravena 

některou ze smluv, postupuje se podle jejich ustanovení. V opačném případě se použije 

ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. Tento postup 

vychází z ustanovení § 10 Ústavy České republiky, ve kterém je uvedeno, že 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva 

něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Tímto se stanoví aplikační 

přednost mezinárodní smlouvy před zákonem.

                                               
11 Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo. 3. aktualizované vydání. Praha: Linde 2007, 290 s.
12 Přehled smluv o právní pomoci nalezneme na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR 
v rubrice „Mezinárodní vztahy“.
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Řízení o dědictví po cizinci náleží do pravomoci soudů České republiky 

v případech stanovených v ustanovení § 45 ZMPS. V praxi nejčastějším z nich je 

projednání nemovitosti, která se nachází na území České republiky. Nejde-li o nemovitý 

majetek, pak je pravomoc soudů České republiky dána tehdy, pokud měl zůstavitel na 

území České republiky bydliště a žádá-li o to dědic, který se zde zdržuje nebo jestliže 

stát, jehož je zůstavitel příslušníkem, ani nevydává dědictví občanů ČR českým 

soudům, ani nepřiznává jejich rozhodnutím právní následky. Zde se vychází ze zásady 

materiální vzájemnosti, kterou se rozumí situace, kdy se poskytují ve věci dědictví po 

zůstaviteli cizinci stejné výhody, které poskytuje v obdobných případech českých 

zůstavitelů domovský stát cizince. Vzájemnost se zjišťuje podle ustanovení § 54 ZMPS 

dotazem u Ministerstva spravedlnosti, jehož prohlášení o vzájemnosti ze strany cizího 

státu je pro soudy závazné. Dále je pravomoc soudů České republiky (nejde-li o 

nemovitost) dána tehdy, odmítne-li cizí stát zabývat se dědictvím či se vůbec nevyjádří. 

Smyslem těchto ustanovení je zabránit, aby na území České republiky zůstalo bez 

projednání jmění patřící do dědictví, je-li jinak respektována pravomoc orgánů cizího 

státu k jeho projednání. Pro případ, že se cizí stát nevyjádří, není stanovena žádná lhůta. 

Bude nutné nechat uplynout přiměřenou dobu a přistoupit k projednání až tehdy, 

nevyjádří-li se cizí stát ani po opětovném vyzvání. 

Jak jsem již uvedla, postupují soudy zásadně podle procesních předpisů České 

republiky. Jak se ale postupuje z hlediska hmotného práva? Poté, co soud (soudní 

komisař) zjistí pravomoc soudu České republiky k projednání dědictví, začne se zabývat 

otázkou, jaké hmotné dědické právo (t.j. kterého státu) se použije. Odpověď na otázku, 

jakým právním řádem se řídí právní poměry dědické, dává buď příslušná mezinárodní 

smlouva a pokud ta mlčí, pak ustanovení § 17 ZMPS, které stanoví, že právní poměry 

dědické se řídí právním řádem státu, jehož byl zůstavitel příslušníkem v době smrti. Pod 

termín dědické právní poměry se řadí téměř veškerá úprava hmotného práva, zejména 

stanovení okruhu dědiců, důvody a způsoby vyloučení z dědického práva atd.

Při použití cizího právního řádu je nutné mít na zřeteli také kolizní normu13, která je též 

součástí cizího práva, na které odkazuje tuzemská kolizní norma. Odkazují-li kolizní 

normy cizího státu zpět na hmotné právo České republiky nebo na hmotné právo třetího 

státu, lze tento odkaz přijmout, jestliže to odpovídá rozumnému a spravedlivému 

                                               
13 Kolizní norma přímo neupravuje práva a povinnosti, ale odkazuje na použití práva jiného státu.
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uspořádání vztahu, o který jde (§ 35 ZMPS). Judikatura14 ke zpětnému odkazu uvádí, že 

zákonný předpoklad možnosti přijmout zpětný odkaz, odpovídá-li to rozumnému a 

spravedlivému uspořádání vztahu, o který jde, je nutno chápat vždy pouze jako možnost 

použití a nikoliv jako nutnost nebo povinnost zpětného odkazu využít; státní notářství 

(dnes soud, soudní komisař) této možnosti využije např. tehdy, lze-li použitím 

československého (dnes českého) právního řádu dosáhnout jednoduššího řešení věci než 

při použití cizího právního řádu, který tu měl být použit; není tu však sledován účel 

zvýhodnit ty dědice, kteří jsou československými (českými) státními občany nebo bydlí 

na území ČSFR (ČR).

Nezná-li soud (soudní komisař) cizí právo, učiní všechna potřebná opatření k 

tomu, aby se seznámil s obsahem tohoto práva. Pokud mu obsah cizího práva není 

znám, obrátí se na Ministerstvo spravedlnosti (§ 53 odst. 1 ZMPS). V případě nutnosti 

může soud ke zjištění obsahu cizího práva ustanovit znalce z oboru právních vztahů k 

cizině; lze též uložit účastníku, který se dovolává cizího práva, aby předložil text cizí 

normy (viz č. 26/1987 str. 203 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nebo 

postupovat podle Evropské úmluvy o poskytování informací o cizím právu a 

Dodatkového protokolu k ní (publ. pod č. 221/1998 Sb. ). Tato úmluva umožňuje navíc 

získat informaci o aplikaci cizího hmotného práva ve státě původu (§ 35 odst. 5 

Instrukce).

Jakmile soudní komisař ověří pravomoc českého soudu k projednání dědictví a 

zjistí rozhodné právo, přistoupí k projednání dědictví za použití českých procesních 

předpisů a vydá usnesení o dědictví. 

V průběhu řízení ale mohou vyjít najevo skutečnosti, které projednání dědictví 

zkomplikují. Jednou z nich je zjištění, že zůstavitel – cizinec zanechal závěť15. První, co 

musí soudní komisař za této situace učinit, je posoudit platnost závěti za použití 

případné mezinárodní smlouvy nebo § 18 ZMPS. Podle § 18 ZMOP pro způsobilost 

zřídit nebo zrušit závěť, jakož i účinky vad vůle a jejího projevu platí, že se použije 

právo státu, jehož příslušníkem byl zůstavitel v době projevu vůle. Totéž právo je 

                                               
14 R 26/1987
15 Uvažuje se o propojení již existujících evidencí závětí na evropské úrovni. Dne 8.7.2005 byla 
vytvořena Asociace evropské sítě registrů závětí, jejímiž zakladateli jsou notářství Francie, Belgie, 
Slovinska. Vychází z toho, že notář může v zahraničním rejstříku vyhledávat prostřednictvím svého 
národního rejstříku. Jde tedy o propojení již existujících národních rejstříků. Zatím ale mohou efektivně 
vyhledávat pouze francouzští a belgičtí notáři, neboť došlo k propojení evidenci dosud jen mezi Belgií a 
Francií.
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rozhodné i pro určení, které další druhy pořízení pro případ smrti jsou přípustné. 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. 

Může dojít např. i k takové situaci, že český zůstavitel zanechá zůstatek na 

bankovním účtu v cizině. Jak v takovém případě bude probíhat dokazování? Půjde-li o 

členský stát Evropské unie, měl by soudní komisař postupovat podle Nařízení Rady 

(ES) č. 1206/2001 ze dne 28.5.2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování 

v občanských nebo obchodních věcech a požádat prostřednictvím soudu, který jej jako 

soudního komisaře pověřil, příslušný soud v jiném členském státě o provedení 

dokazování (o vyžádání odpovědi z banky). Další možností je dožádání podle 

dvoustranné smlouvy o právní pomoci, pokud existuje. Jde-li o stát mimo Evropskou 

unii, bude se postupovat podle Haagské úmluvy o provádění důkazů v cizině ve věcech 

občanských nebo obchodních ze dne 18.3.1970, vyhláška č. 129/1976 Sb16.

Řízení o dědictví s mezinárodním prvkem se tak může protahovat, což je 

nevýhodné zejména pro účastníky řízení. Znamená to ale i více práce pro notáře, což 

však zohledňuje notářský tarif, který ve svém ustanovení § 14 umožňuje přiměřeně 

zvýšit odměnu notáře za projednání dědictví, nejvýše však o 100%, pokud úkony notáře 

v řízení o dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením 

více nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením 

likvidace dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka. 

Pokud bude zjištěno, že projednání dědictví po cizinci nenáleží do pravomoci 

soudu ČR, provede soud vždy předběžné šetření a vydá účastníkům na jejich žádost 

úřední potvrzení o výsledku tohoto šetření (§ 175z odst. 1 o.s.ř.). Zjistí-li soud, že není 

dána jeho pravomoc pro projednání dědictví s cizím prvkem, zastaví řízení podle § 104 

odst. 1 věta prvá o.s.ř., neboť nedostatek pravomoci je neodstranitelný nedostatek 

v podmínkách řízení. Soud nemůže postoupit věc soudu nebo notářství jiného státu, 

pouze v odůvodnění svého usnesení poučí účastníky o tom, že se mohou s návrhem 

obrátit na příslušný úřad v cizině. Kromě toho soud informuje o úmrtí cizího státního 

občana v České republice a o výsledku předběžného šetření příslušný zastupitelský 

úřad, kterému zašle protokol o předběžném šetření a kopii úmrtního listu.

                                               
16 Tlášková, Š. Dědictví s mezinárodním prvkem, in Ad Notam 6/2008, 199 s.
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Zanechal-li cizí státní občan v České republice nějaký majetek a projednání 

dědictví nenáleží do pravomoci soudu České republiky, může soud majetek zemřelého 

vydat do ciziny nebo zastupitelskému úřadu příslušného cizího státu akreditovanému 

pro ČR po zaplacení daní a poplatků a uspokojení tuzemských věřitelů a za podmínky, 

že vývoz majetku bude povolen příslušným orgánem (např. Národní galerií, pokud jde o 

kulturně cenné obrazy, rytiny a sochy). Dotaz ohledně zaplacení daní a poplatků 

ohledně cizince, který nemá na území ČR bydliště, ani se zde obvykle nezdržuje, je 

třeba učinit u Finančního úřadu v Praze 1 ( § 4 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků). Má-li být vydán majetek do ciziny, vyrozumí o tom soud 

tuzemské dědice a věřitele oznámením, které se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce 

soudu; známým účastníkům se toto oznámení doručí (§ 175z odst. 2 o.s.ř.).
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4. Příslušnost soudů

Ustanovení týkající se příslušnosti soudu představují pravidla, podle kterých má 

řízení vést takový soud, jenž má k tomu co možná nejlepší podmínky. Určovacím 

kritériem je tak zpravidla vzdálenost účastníků k soudu nebo předmět řízení. Příslušnost 

rozlišujeme funkční, věcnou a místní.

Funkční příslušnost představuje pravidla o rozsahu působnosti mezi soudy 

různých článků soudní soustavy, neboť se jí určí soud, který je povolán rozhodnout o 

opravném prostředku. O odvolání jako řádném opravném prostředku proti rozhodnutí 

okresního soudu rozhoduje krajský soud (Městský soud v Praze), o dovolání jako 

mimořádném opravném prostředku rozhoduje Nejvyšší soud České republiky.

Věcná příslušnost také představuje pravidla o rozsahu působnosti mezi soudy 

různých článků soudní soustavy, když určuje soud, který je příslušný rozhodovat ve 

věci jako soud prvního stupně. Občanský soudní řád tuto příslušnost vymezuje 

negativně v ustanovení § 9: „Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni 

příslušné okresní soudy.“ K řízení o dědictví jsou tedy v prvním stupni příslušné okresní 

soudy.

Místní příslušnost určuje rozsah působnosti mezi soudy stejného článku soustavy 

a je dána vždy konkrétním územním obvodem.17 Rozlišujeme příslušnost obecnou (§ 84 

až 86 o.s.ř.), zvláštní příslušnost danou na výběr (§ 87 o.s.ř.) a zvláštní příslušnost 

výlučnou (§ 88 o.s.ř.). Podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. j) o.s.ř. je k řízení o dědictví 

místně příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště, a neměl-li 

bydliště nebo nelze-li bydliště zjistit, v jehož obvodu měl naposledy pobyt; není-li 

takový soud, je příslušný soud, v jehož obvodu je zůstavitelův majetek, popřípadě mezi 

několika takto příslušnými soudy ten z nich, který první provedl úkon, jde-li o řízení o 

dědictví. V tomto případě jde o tak zvanou výlučnou příslušnost soudu. 

Prvořadým určujícím kritériem je poslední bydliště zůstavitele. V úmrtním listě 

zaznamená matrika příslušná podle místa úmrtí zůstavitele poslední trvalé bydliště 

zůstavitele podle údajů z jeho občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. 

                                               
17 Územní obvody stanoví ve svých přílohách zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a
státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění 
pozdějších předpisů.
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Soudy pak zpravidla vycházejí z toho, že místo bydliště je shodné s místem trvalého 

pobytu uvedeného na úmrtním listu. Je nutné však přihlížet ke konkrétním okolnostem 

případu, neboť stále častěji dochází k tomu, že místem trvalého pobytu je adresa 

městského nebo obecního úřadu. 

Nejvyšší soud České republiky konstatoval ve svém rozhodnutí18, že pojem 

bydliště a trvalý pobyt, kterého užívají předpisy správního práva upravující evidenci 

obyvatel, se budou sice zpravidla překrývat, ale ne vždy však zápis v identifikačním 

dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém pobytu fyzické osob bude totožný se 

skutečným bydlištěm této osoby. Uvedl, že bydlištěm fyzické osoby se rozumí obec, resp. 

městský obvod, v němž tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat. Bydlištěm je 

zejména místo, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam 

také bydlí. Okolnosti dočasného charakteru (pobyt v nemocnici, studium) nic nemění na 

bydlišti fyzické osoby, nejsou-li současně doprovázeny takovými okolnostmi, z nichž lze 

s jistotou usuzovat, že fyzická osoba se v místě původně dočasného pobytu zdržuje 

s úmyslem tam trvale bydlet. Místo, kde se fyzická osoba zdržuje, je, na rozdíl od místa 

bydliště, místem, kde se tato osoba zdržuje bez úmyslu zdržovat se tam trvale. 

Jestliže měl zůstavitel bydliště na více místech, může být k řízení místně 

příslušných několik soudů. Rozhodující bude, u kterého bylo řízení zahájeno nejdříve. 

Později zahájené řízení by tak muselo být zastaveno pro překážku věci zahájené (§ 83 

odst. 1 a § 104 odst. 1 o.s.ř.).

Nelze-li zjistit bydliště zůstavitele, protože jej neměl, je rozhodující místo jeho 

posledního pobytu, tedy místo, kde se naposledy zdržoval, aniž by měl úmysl zdržovat 

se zde trvale (hotel, ubytovna). Posledním ukazatelem je majetek zůstavitele, když 

dědické řízení povede soud, v jehož obvodu se zůstavitelův majetek nachází. Takový 

případ nastane zejména u cizinců, kteří zanechali majetek v České republice. 

Tuto podmínku řízení zkoumá příslušný soud dříve, než začne jednat o věci 

samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí. Později ji 

zkoumá jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku 

přísluší (§ 105 odst. 1 o.s.ř.). Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní 

moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji předloží Nejvyššímu soudu, který je 

pojistkou v případě, že jde o věc, která patří do pravomoci soudů ČR, ale podmínky 
                                               
18 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2.6.2005, sp. zn. 30 Cdo 444/2004 publikované v časopise Ad 
Notam 5/2005, s. 178
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místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit (§ 105 odst. 2 o.s.ř., § 11 odst. 3 o.s.ř.). 

Jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k 

rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému 

nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil (§ 

105 odst. 3 o.s.ř.).

Skutečnost, že není dána místní příslušnost soudu v dědickém řízení, vyjde 

zpravidla najevo při předběžném šetření19. Předběžné šetření nelze považovat za jednání 

ve věci samé a nebrání tedy zkoumání této otázky. Vysloví-li soud místní nepříslušnost, 

dědické řízení nekončí, ale bude v něm pokračovat soud, kterému byla věc postoupena. 

Na tomto místě bych ráda zmínila postup soudu při pověřování notáře soudním 

komisařem. Ústavní zásada, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, platí i 

ve vztahu k pověřeným notářům, jejichž úkony se považují za úkony soudu (§ 38 odst. 3 

o.s.ř.). Proto jsou i pravidla pro pověřování notářů pevně stanovena. Notáři se sídlem v 

obvodu okresního soudu jsou rovnoměrně pověřováni úkony v řízení o dědictví podle 

rozvrhu, který na návrh příslušné notářské komory vydá předseda krajského soudu na 

každý kalendářní rok (§ 175za o.s.ř.). Z toho vyplývá, že pro pověření určitého notáře 

jako soudního komisaře soudem jsou rozhodné dvě skutečnosti. Jednak je to místní 

příslušnost soudu a dále je to rozvrh pověřování notářů. Soud tak nemůže vybrat notáře 

podle své úvahy. Smyslem rozvrhu pověřování notářů je zajistit jejich rovnoměrné 

zatížení dědickou agendou, přičemž sestavení rozvrhu může být ovládáno různými 

pravidly. Způsob rovnoměrného pověřování soudních komisařů úkony v řízení o 

dědictví může být založen na obvodovém nebo časovém systému. Obvodový systém 

dělí obvod okresního soudu na počet obvodů shodující se s počtem notářských úřadů v 

obvodu okresního soudu zejména v závislosti na místě bydliště zůstavitele. Podle 

časového systému budou soudní komisaři pověřování úkony v řízení o dědictví v 

závislosti na časovém období narození či smrti zůstavitele v rámci kalendářního roku. Je 

možné použít i kombinaci obou systémů.

                                               
19 Blíže viz kapitola „Další postup po zahájení řízení“.
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5. Notáři jako soudní komisaři

Položme si nejprve otázku, kdo je to notář? Odpověď nalezneme v zákoně č. 

358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Notářem se rozumí fyzická osoba, která splňuje předpoklady stanovené notářským 

řádem a kterou stát pověřil notářským úřadem (§ 1 odst. 1 NotŘ). Notářem může být 

jmenován státní občan České republiky, který má plnou způsobilost k právním úkonům,

získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva 

na vysoké škole v České republice nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou 

je Česká republika vázána, o vzdělání získaném v oborech práva na vysoké škole v 

zahraničí, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů, je 

bezúhonný, vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi a složil notářskou zkoušku (§ 7 

odst. 1 NotŘ). Notáře jmenuje na návrh Notářské komory České republiky ministr 

spravedlnosti (§ 8 odst. 1 NotŘ). Hlavní náplní činnosti notáře je především sepisování 

veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a 

prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za 

účelem jejich vydání dalším osobám (§ 2 NotŘ). V ustanovení § 4 NotŘ je mimo jiné 

uvedeno, že notář také vykonává jinou činnost, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Jak již bylo řečeno, řízení o dědictví zahájí okresní soud, příslušný v první řadě 

podle místa posledního bydliště zůstavitele20. Soud poté ve smyslu § 38 odst. 1 o.s.ř. 

pověří notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. 

Pověření se od 1.7.2009 vztahuje i na vydávání usnesení ve věci samé. Úkony notáře, 

které provedl jako soudní komisař, se považují za úkony soudu (§ 38 o.s.ř. odst. 3). 

Pověření není soudním rozhodnutím (§ 38 o.s.ř. odst. 4) a provádí se např. záznamem 

ve spise. Nelze proti němu podat odvolání. 

Do účinnosti souhrnné novely občanského soudního řádu21 byly z úkonů v řízení 

o dědictví podle původního znění ustanovení § 38 odst. 1 o.s.ř. vyňaty žádosti o 

poskytnutí právní pomoci v cizině a soudní rozhodnutí, ledaže šlo o usnesení, kterými 

se upravuje vedení řízení. Ustanovení zákona koncipované tímto způsobem pak vnášelo 

                                               
20 Viz kapitola 4.: „Příslušnost soudu.“
21 Zákon č. 7/2009 Sb. ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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do praxe prvek nejistoty. Nebylo postaveno na jisto, která usnesení mají být pod toto 

ustanovení zahrnuta.22

Zákonodárce byl při novelizaci také veden cílem omezit postupování dědických 

spisů od soudního komisaře soudu k vydání (notářem již připraveného) usnesení a 

naopak. Řízení o dědictví se tímto způsobem časově protahovalo. Tyto důvody vedly 

k přijetí změn, které umožnily soudnímu komisaři vydávat rozhodnutí ve věci samé 

jménem soudu. Znění ustanovení § 38 odst. 1 a 2 o.s.ř. je od 1.7.2009 následující: Soud 

pověří notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. 

Pověření se nevztahuje na žádosti o poskytnutí právní pomoci v cizině, na ustanovení 

správce dědictví podle § 175f odst. 2, na zrušení usnesení o dědictví podle § 175w a na 

vydání potvrzení podle § 175z odst. 1. V těchto případech notář pouze připraví všechny 

podklady potřebné pro vydání usnesení a potvrzení soudu a návrhy na jejich znění (§ 

175zd odst. 1 věta první o.s.ř.).

Je důležité si také uvědomit, která usnesení smí vydávat pouze soud. Sem patří 

zejména usnesení o zahájení dědického řízení podle § 175a odst. 2 o.s.ř., usnesení, 

kterým se ustanovuje správcem dědictví notář, který není soudním komisařem (§ 175f 

odst. 2 o.s.ř.), usnesení, kterým soud rozhoduje o souhlasu k prodeji mimo dražbu při 

likvidaci dědictví (§ 175zd odst. 2 o.s.ř.), usnesení, kterým se zrušuje usnesení o 

dědictví podle § 175p a 175q o.s.ř., protože bylo dodatečně zjištěno, že zůstavitel žije 

nebo bylo zrušeno jeho prohlášení za mrtvého (usnesení podle § 175w o.s.ř.).

Co se týče vydání usnesení o neodkladném opatření v případech, je-li tu 

nebezpečí z prodlení dříve, než je notář pověřen jako soudní komisař úkony v řízení o 

dědictví, provede tento úkon soud (§ 82 odst. 1 j.ř.s.).

Vzájemný vztah mezi soudem a soudním komisařem se řídí ustanoveními § 17a, 

§ 175za až 175zd o.s.ř. Z jejich obsahu obecně vyplývá, jak jsou notáři pověřováni 

úkony v řízení o dědictví23, kdy může být dědická věc notáři odejmuta, důvody 

vyloučení notáře z úkonů soudního komisaře apod.

                                               
22 Podle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. je tím usnesení, vůči kterému není přípustné odvolání. V praxi se 
řešila otázka, zda tam patří například ustanovení znalce podle § 127 odst. 1 o.s.ř. Je evidentní, že se jedná 
o usnesení, kterým se upravuje vedení řízení, ale obsahuje i výroky, proti kterým lze podat odvolání.

23 Blíže viz předchozí kapitola.
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Soud může odejmout věc pověřenému notáři, jestliže přes předchozí upozornění 

způsobí zbytečné průtahy v soudním řízení. Soud pak pověří úkony v řízení o dědictví 

jiného notáře podle rozvrhu práce. Odnětí věci není soudním rozhodnutím, a tak se proti 

němu účastníci řízení ani notář nemohou odvolat. Odnětím věci zaniká právo notáře na 

odměnu za dosud jím provedené úkony (§ 175zb o.s.ř.), ale právo na náhradu hotových 

výdajů nezanikne.

V případě, že je důvodná pochybnost o nepodjatosti soudního komisaře, 

rozhodne soud, který ho pověřil, o jeho vyloučení (§ 17a odst. 1 o.s.ř.). Důvodem 

k vyloučení je poměr soudního komisaře k věci, účastníkům nebo k jejich zástupcům. 

Proti usnesení soudu o vyloučení notáře není přípustné odvolání. Účastníci řízení musí 

být poučeni o právu vznést námitku podjatosti, které pak musí uplatnit nejpozději při 

prvním jednání, kterého se účastní soudní komisař, o jehož vyloučení se jedná, nebo 

nejpozději do patnácti dnů poté, co se o takovém důvodu dozvěděli (§ 15a odst. 2 o.s.ř.).

Aby nedocházelo k prodlužování řízení v době, kdy je soudní komisař 

nepřítomen, zemřel nebo byl odvolán, je stanoven postup i ohledně převzetí věcí, 

v nichž již soudem bylo uděleno pověření, a to buď zástupcem, náhradníkem nebo nově 

jmenovaným notářem (§ 175zc odst. 1 o.s.ř.).

Pověření notáře k vydávání usnesení ve věci samé splnilo podle mého názoru 

stanovené cíle. Novela24 odlehčila okresním soudům a zkrátila dědická řízení mnohdy i 

o několik měsíců. Účastníci dědického řízení již prakticky nepřijdou se soudem do 

styku a docházejí pouze k soudnímu komisaři. Z ekonomického hlediska se zase 

docílilo snížení nákladů státu na doručování konečného usnesení o dědictví, neboť 

v převážné většině případů využijí účastníci řízení možnost vzdání se práva na odvolání 

a doručení proběhne při jednání.

Oprávněná kritika by však mohla přijít ze strany pověřených notářů, neboť se 

zvýšila jejich odpovědnost, zpřísněny byly kárné postihy a přibylo mnoho realizačních 

úkonů, které znamenají věnovat dědickému spisu více času než před novelou.

S otázkou posílení pravomocí soudních komisařů souvisí také nutnost existence 

určitých zákonných garancí. Tu můžeme vidět v zachování práva na zákonného soudce, 

které by nemělo být touto úpravou dotčeno, protože i ohledně notářů, kteří jsou 

pověřováni jako soudní komisaři, je vedena obdoba rozvrhu práce, a dále je to existence 
                                               
24 Zákon č. 7/2009 Sb. ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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specifického opravného prostředku. Proti usnesení vydanému notářem jako soudním 

komisařem jménem soudu je totiž přípustné odvolání, o kterém rozhodne předseda 

senátu (samosoudce) okresního soudu. Pokud s usnesením notáře bude souhlasit, o 

odvolání rozhodne přímo odvolací krajský soud. Nebude-li s usnesením notáře 

souhlasit, rozhodne o věci sám s tím, že takové rozhodnutí se považuje rozhodnutí 

soudu prvního stupně a bude proti němu přípustné odvolání. Problematický aspekt 

vidím v tom, že odvolání proti rozhodnutí soudního komisaře je možné podle novely 

jednacího řádu podat jak u soudu prvního stupně, tak i u soudního komisaře. Podle 

mého názoru by bylo vhodnější, kdyby se stanovilo, že odvolání je možné podat jenom 

u soudu prvního stupně, neboť si nejsem vědoma toho, že by občanský soudní řád 

povoloval podat odvolání i u soudního komisaře.  
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6. Účastníci řízení

Účastníky dědického řízení vymezuje přímo zákon. Soud rozhoduje o jejich 

právech a povinnostech a pouze účastníkům řízení vznikají procesní práva a povinnosti. 

Z tohoto důvodu je nutné řešit otázku okruhu účastníků hned po zahájení dědického 

řízení.

Podle ustanovení § 19 o.s.ř. má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má 

způsobilost mít práva a povinnosti, jinak jen ten, komu ji zákon přiznává. Způsobilost 

být účastníkem řízení mají fyzické a právnické osoby a stát. S tím, kdo nemá 

způsobilost být účastníkem, soud jednat nemůže.

Každý může před soudem jako účastník samostatně jednat (procesní způsobilost) 

v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe 

povinnosti (§ 20 odst. 1 o.s.ř.). V plném rozsahu nabývají fyzické osoby této 

způsobilosti zletilostí (§ 8 ObčZ).

Podle ustanovení § 94 odst. 2 o.s.ř. jsou účastníky řízení navrhovatel a ti, které 

zákon za účastníky označuje. Ve spojení s ustanovením § 175b o.s.ř. pak zákon za 

účastníky dědického řízení označuje: 

a) ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a není-li 

takových osob, stát, 

b) věřitelé, a to v případě, že dojde k přenechání předluženého dědictví 

věřitelům na úhradu dluhů, v případě, kdy se vypořádává jeho pohledávka, a při 

likvidaci dědictví,

c) vypravitel pohřbu v řízení podle § 175h o.s.ř.

Ad a) Není-li okruh dědiců stanoven závětí, dědí se ze zákona (nebo z obou 

těchto titulů). Občanský zákoník rozlišuje čtyři dědické skupiny a platí pravidlo, že 

k dědění jsou povolány nejprve osoby z první dědické skupiny, pak z druhé, třetí a 

nakonec čtvrté skupiny (blíže viz ustanovení § 473 a násl. ObčZ). Neexistuje-li žádná 

taková osoba, připadne dědictví státu podle § 462 ObčZ jako tak zvaná odúmrť.

Vyšetření okruhu dědiců je otázkou dokazování a ne vždy se jedná o otázku 

jednoznačnou. Soudní komisař zkoumá příbuzenský nebo obdobný vztah k zůstaviteli či 

dědické právo spolužijící osoby při dědění ze zákona. Za dědice ze závěti lze považovat 
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ty osoby, které zůstavitel uvedl v závěti jako dědice, pokud závěť nevykazuje zjevné 

formální či obsahové nedostatky. Také s tím, kdo by byl povolán dědit v případě 

neprokázání či úspěšného zpochybnění nejistého dědického titulu jiné osoby (půjde 

především o neprokázání dědického práva spolužijící osoby, o úspěšné zpochybnění 

platnosti závěti, ale i o platnost zrušení závěti, platnost listiny o vydědění, platnost 

zrušení vydědění či dědickou nezpůsobilost), je třeba jednat jako s účastníkem řízení o 

dědictví, dokud nebude sporná otázka vyřešena postupem dle § 175k odst. 1 nebo § 

175k odst. 2 o.s.ř.25. 

Ad b) Věřitel je účastníkem dědického řízení v případě přenechání předluženého 

dědictví věřitelům k úhradě dluhů na základě dohody podle ustanovení § 175p  o.s.ř., 

při likvidaci dědictví (§ 175t a násl. o.s.ř.) a při vypořádání pohledávky věřitele.

Existence pohledávky musí být prokázána. V případě, že pasiva dědictví 

převyšují jeho aktiva, mluvíme o předluženém dědictví. Dědici v tomto případě mohou 

s věřiteli uzavřít dohodu podle § 175p o.s.ř. a přenechat jim předlužené dědictví 

k úhradě dluhů. Dohoda podléhá schválení soudu, který ji schválí, neodporuje-li 

zákonu. V praxi se však takové dohody zpravidla neuzavírají. Přinášejí riziko pro 

dědice, neboť nebude-li taková dohoda uzavřena, nabývají dědictví a odpovídají za 

dluhy podle poměru toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví. Shora uvedeným 

důsledkům se dědici mohou vyhnout tím, že navrhnou likvidaci dědictví podle 

ustanovení § 175t o.s.ř. Soud likvidaci dědictví nařídí za podmínky, že dědictví je 

předluženo a nedošlo k dohodě podle ustanovení § 175p o.s.ř.26

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 470 odst. 1 a 2 stanoví, že dědicové 

odpovídají do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem 

zůstavitele a dále za zůstavitelovy dluhy, které na ně přešly zůstavitelovou smrtí, a to 

podle poměru toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví. Není však vyloučeno, aby 

se dědicové dohodli jinak. Pak bude věřitel pohledávky, která byla předmětem takové 

dohody, účastníkem dědického řízení, ovšem pouze v té jeho části, ve které se 

vypořádává jeho pohledávka. Pokud by věřitel zůstavitele nesouhlasil s dohodou dědiců 

o jejich odpovědnosti za dluhy v jiném poměru, než jak je uvedeno v ustanovení § 470 

ObčZ, není takovou dohodou vázán. Samotné zařazení pohledávky věřitele za 
                                               
25 Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Leges 2011, 198 s.
26 Blíže viz kapitola Přenechání předluženého dědictví věřitelům a likvidace dědictví.
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zůstavitelem do pasiv dědictví z věřitele samo o sobě účastníka dědického řízení nečiní, 

ani nezakládá jeho nárok na to, aby byla zařazená pohledávka do pasiv dědictví 

uhrazena, a dokonce ani nestaví běh promlčecí lhůty. Přihlášení pohledávky do dědictví 

má za následek především seznámení dědiců s touto pohledávkou a zjištění jejich 

stanoviska. Pokud by se jednalo o dluh, který by byl mezi dědici sporný, v dědickém 

řízení se k němu nepřihlíží. Dokonce ani zařazení přihlášeného dluhu do pasiv dědictví 

nečiní z věřitele účastníka dědického řízení. Vypořádání pohledávky věřitele ve smyslu 

§ 175b o.s.ř. není totiž pouhá skutečnost, že odpovídající dluh je předmětem pasiv 

dědictví, ale jen skutečné vypořádání tohoto dluhu, t.j. dohoda, kterou si dědici upravují 

odpovědnost za konkrétní dluh jinak, než vyplývá z občanského zákoníku. Postavení 

věřitele jako účastníka řízení bude tak spíše výjimečné, protože záleží do značné míry 

na stanovisku dědiců (pokud nejde o dluhy, které lze zařadit do pasiv dědictví i proti 

vůli dědiců, neboť je dluh řádně doložen např. pravomocným rozhodnutím soudu27).

Ad c) Dědické řízení lze zastavit podle ustanovení § 175h odst. 1 nebo odst. 2 

o.s.ř. v případech, kdy zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal majetek 

nepatrné hodnoty. Pak je účastníkem řízení pouze ten, kdo se postaral o pohřeb 

zůstavitele. Zanechal-li zůstavitel majetek nepatrné hodnoty, lze řízení zastavit a 

majetek vydat vypraviteli pohřbu pouze s jeho souhlasem.28

Kromě těchto osob, které jsou účastníky řízení ve věci, či jeho podstatné části, 

jsou či mohou být účastníky určité fáze řízení i jiné osoby, o jejichž právech nebo 

povinnostech má být v řízení jednáno (§ 94 odst. 1 o.s.ř.), tj. ti, o jejichž právu či 

povinnosti má být v určité částí řízení závazně rozhodnuto (pozůstalý manžel, který měl 

se zůstavitelem majetek ve společném jmění manželů, a který není dědicem)29.

Zákon řeší i takové případy, kdy účastník nemá způsobilost k právním úkonů a 

nemůže tedy před soudem jednat. Soud pak jedná se zákonným zástupcem osoby, která 

není v plném rozsahu způsobilá k právním úkonům. Zákonným zástupcem nezletilého 

je jeho rodič nebo osvojitel. Zákonným zástupcem osoby zbavené způsobilosti nebo 

v této způsobilosti omezené je soudem ustanovený opatrovník.

                                               
27 Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo. 3. aktualizované vydání. Praha: Linde 2007, 175 s.
28 Blíže viz kapitola: „Zastavení dědického řízení“.
29 Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo. 3. aktualizované vydání. Praha: Linde 2007, 177 s.



- 27 -

Jestliže nastane situace, že se zájmy zákonného zástupce a zastoupeného 

dostanou do kolize, ustanoví soud osobě, která nemá patřičnou procesní způsobilost 

kolizního opatrovníka. Nejčastěji se v praxi ustanovuje kolizní opatrovník nezletilému 

dědici, když zákonným zástupcem je jeho rodič, který je též dědicem po zůstaviteli.

Účastník se může dát v řízení zastoupit na základě plné moci. Tu lze udělit 

kterékoliv fyzické osobě, která má plnou způsobilost k právním úkonům, písemně nebo 

ústně do protokolu. Plná moc může být udělena jako tzv. procesní plná moc ke všem 

úkonům, nebo jako prostá plná moc, jen pro určité úkony, které jsou v takové plné moci 

výslovně uvedeny. Podle § 463 odst. 2 ObčZ platí, že má-li být projev dědice o 

odmítnutí dědictví učiněn zástupcem dědice, je k tomu zapotřebí zvláštní plné moci, 

která k tomu zástupce výslovně opravňuje. Plná moc zaniká nejpozději dnem právní 

moci rozhodnutí, kterým bylo dědické řízení skončeno, jestliže z ní nevyplývá něco 

jiného, nebo pokud nezanikla z jiných důvodů předvídaných zákonem (§ 28 o.s.ř.). 

Z toho důvodu nelze tuto plnou moc použít v dodatečném projednání dědictví o nově 

zjištěném majetku podle § 175x o.s.ř.30.

Soudní komisař může rozhodnout, že podpis na plné moci musí být úředně 

ověřen, a to zejména v těch případech, kdy je plná moc udělována mezi účastníky 

z dědické skupiny, která je povolána k dědění, a z osobního kontaktu s účastníky je 

patrno, že jejich zájmy mohou být v rozporu. Soudní komisař by měl tento možný střet 

zájmů vždy zkoumat. Pouhý pojmový rozpor mezi zástupcem a zastoupeným, který 

plyne z toho, že si navzájem jako nástupci zůstavitele konkurují, ještě nevylučuje, aby 

se spoludědici při jednání v řízení o dědictví mohly vzájemně zastupovat.31

Existuje také zastoupení na základě rozhodnutí soudu, a to tehdy, jedná-li se o 

kolizního opatrovníka, dále v případech, kdy se jedná o účastníka, jehož pobyt není 

znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní 

poruchou nebo se z jiných zdravotních důvodů nemůže po dobu nikoliv jen přechodnou 

zúčastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat. 

                                               
30 Schelleová I. a kolektiv. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007, 145 s.
31 R 12/1966
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7. Doručování

7.1   Úvodem

Doručování je důležitou součástí každého řízení, taktéž řízení dědického. Aby 

mohlo dědické usnesení nabýt právní moci, musí být řádně doručeno. Teprve poté může 

projevit závazné právní účinky. Kromě usnesení jsou samozřejmě v průběhu dědického 

řízení doručovány i jiné písemnosti (předvolání k jednání, poučení o dědickém právu a 

o právu dědictví odmítnout). Závazná pravidla pro doručování byla stanovena 

s ohledem na zachování právní jistoty a ochrany účastníků řízení. Úprava doručování je 

však takovou oblastí, která se neustále mění a vyvíjí v důsledku potřeb rychlejší 

komunikace prostřednictvím internetu (tzv. elektronická komunikace). Cílem 

zákonodárců taktéž bývá zamezit tomu, aby řádnému doručení bylo mařeno ze strany 

adresátů.

V této kapitole se budu zabývat jak klasickým doručováním písemností, tak i 

doručováním do datové schránky a s tím související autorizovanou konverzí

dokumentů. Stranou ponechávám doručování písemností do ciziny.32 Zařazení této 

kapitoly jsem zvolila zejména z toho důvodu, že od 1.7.2009 doručují konečné usnesení 

o dědictví soudní komisaři, nikoliv soud.

7.2   Doručování při jednání nebo jiném soudním úkonu

Podle ustanovení § 45 odst. 1 o.s.ř. doručuje soud písemnost při jednání nebo 

jiném soudním úkonu.33 V dědickém řízení se tento postup vztahuje na případy, kdy 

soudní komisař přítomným účastníkům vyhlásil usnesení o dědictví a účastníci se vzdali 

práva na odvolání. Průkazem o doručení je samotný protokol o jednání před soudním 

komisařem. V protokolu se označí projednávaná věc, uvedou se přítomní, vylíčí se 

průběh dokazování a uvede se obsah přednesů, poučení poskytnutá účastníkům, výroky 

rozhodnutí a vyjádření účastníků o tom, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému 

                                               
32 Blíže viz např. Svoboda, J., Doručování soudních a mimosoudních písemností v členských státech EU, 
in Ad Notam 1/2009, str. 21.
33 Jiný soudní úkon představuje ohledání na místě samém, výslech u dožádaného soudu, sepsání podání 
do protokolu apod.
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rozhodnutí (§ 40 odst. 6 o.s.ř.). Doručuje-li soud písemnost při jednání nebo při jiném 

soudním úkonu, o němž se pořizuje protokol, uvede to v protokolu o jednání nebo v 

protokolu, který byl sepsán o jiném soudním úkonu. V protokolu se uvede, jaká 

písemnost byla doručena. Protokol podepíše také ten, kdo doručení provedl, a příjemce 

(§ 50f odst. 1 o.s.ř.).

Vzdají-li se všichni účastníci práva na odvolání proti ústně vyhlášenému 

usnesení, je vhodné v poučení písemného vyhotovení usnesení uvést, že proti usnesení 

není možné podat odvolání, protože se všichni účastníci práva na odvolání proti tomuto 

usnesení výslovně vzdali. Usnesení nabývá právní moci dnem doručení poslednímu 

z účastníků.

Výrok usnesení musí být vysloven v plném znění. Odůvodnění se naopak 

účastníkům nesděluje doslovně, ale sdělí se pouze jeho podstatný obsah. V protokolu o 

jednání se pak uvede, že odůvodnění usnesení bylo účastníkům sděleno. Stejně tak se 

uvede, že bylo dáno poučení o možnosti podat odvolání proti ústně vyhlášenému 

usnesení, případně o možnosti výkonu rozhodnutí.

Takto lze v dědickém řízení postupovat od účinnosti souhrnné novely 

občanského soudního řádu, tedy od 1. července 2009. Z pohledu účastníků se jedná o 

velké zjednodušení celého řízení, které může být pravomocně ukončeno v den, kdy 

proběhne jednání ve věci samé. V praxi to většinou probíhá tak, že se po vyhlášení 

usnesení jednání na hodinu přeruší, a to za účelem vyhotovení písemného usnesení 

včetně odůvodnění a poučení o možnosti odvolání.

7.3   Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky 

a autorizovaná konverze dokumentů

Nelze-li doručovat způsobem stanoveným výše, doručuje soudní komisař do 

datové schránky adresáta prostřednictvím veřejné datové sítě. To v praxi znamená, že 

má soudní komisař povinnost zjišťovat, zda má adresát datovou schránku, ať už se jedná 

o účastníka dědického řízení nebo jiné subjekty (bankovní instituce, věřitelé, katastrální 

pracoviště a tak dále), přičemž právnické osoby a orgány veřejné moci mají datovou 

schránku zřízenou ze zákona povinně. U fyzických osob podnikajících nebo 
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nepodnikajících zjišťuje soudní komisař tuto skutečnost vyhledáváním v adresáři 

datových schránek nebo dotazem u příslušné fyzické osoby.

Problematiku datových schránek upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZEU“). 

Ustanovení § 2 ZEU definuje datovou schránku jako elektronické úložiště, které 

je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci, provádění úkonů vůči 

orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických 

osob a právnických osob. Zřizuje je a spravuje Ministerstvo vnitra. Provozovatelem 

informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence. Zákonodárce byl 

při zavedení institutu datových schránek pro doručování veden cílem přiblížit orgány 

veřejné moci občanovi prostřednictvím elektronických nástrojů, zefektivnit komunikaci 

mezi občanem a orgánem veřejné moci a komunikaci mezi orgány veřejné moci 

navzájem. Účelem úpravy bylo též sjednotit způsoby doručování. 

Jak je uvedeno výše, povinně se datová schránka zřizuje právnickým osobám a 

orgánům veřejné moci. Datovou schránku fyzické osoby nepodnikající zřídí 

Ministerstvo vnitra bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním 

úkonům, do tří pracovních dnů ode dne podání žádosti. Je možné zřídit pouze jednu 

datovou schránku každé fyzické osobě. Stejné podmínky platí pro zřízení datové 

schránky fyzické osoby podnikající.

Podle ustanovení § 4 odst. 3 ZEU zřídí Ministerstvo vnitra na žádost datovou 

schránku bezplatně advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci bezodkladně 

poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Povinnost 

těchto osob mít datovou schránku zavádí ustanovení § 31 odst. 3 ZEU prvním dnem 

prvního kalendářního měsíce třetího roku po dni nabytí účinnosti ZEU (tj. od 1. 

července 2012).

Pokud soudní komisař zjistí, že advokát vykonává svou činnost samostatně a též 

například jako společník společnosti, postupuje podle stanoviska Legislativního odboru 

České advokátní komory k problematice datových schránek advokátů, vykonávajících 

advokacii jako společníci společnosti nebo zaměstnaní advokáti. Z tohoto stanoviska 

plyne, že má-li advokát zřízenou datovou schránku, doručuje se mu do této datové 

schránky a nikoliv do datové schránky právnické osoby.
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Pravidla pro doručování prostřednictvím datových schránek jsou stanovena 

v ustanovení § 17 ZEU.  Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej 

doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se 

nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, 

orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, 

pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle 

ZEU, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. 

Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování prostřednictvím datových schránek, 

pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává nedotčeno. 

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do 

datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k 

dodanému dokumentu. K tomu je potřeba dodat, že fakticky nejsou zprávy posílány 

z jednoho serveru na druhý, ale zůstávají uloženy na serveru v datové schránce, dokud ji 

z této schránky adresát nevyzvedne. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 

10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 

dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní 

předpis náhradní doručení. Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení 

do vlastních rukou. 

Podle ustanovení § 19 odst. 2 ZEU je-li dokument nebo úkon určen do vlastních 

rukou adresáta, vyznačí tuto skutečnost odesilatel v datové zprávě. K jedné datové 

schránce může mít totiž přístup více osob, ale všechny osoby nemusí mít přístup ke 

všem datových zprávám. Pokud je tedy zpráva určena pouze do vlastních rukou 

adresáta, není ostatním osobám přístupná.

Osobně považuji zavedení datových schránek za velký pokrok a přínos. V praxi 

datové schránky používám velmi ráda. Výhodu spatřuji zejména v tom, že se jedná o 

velice jednoduchý nástroj, co se týče použití. Komunikace tímto způsobem je velice 

rychlá. Často se stává, že učiním dotaz například na referát dopravy městského úřadu 

nebo některou z bankovních institucí a odpověď je v datové schránce již druhý nebo 

třetí den po odeslání zprávy. To u dřívější komunikace prostřednictvím klasického 

doručování písemností poštovními doručovateli nebylo zvykem, nebylo to ani prakticky 
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možné. Další neméně důležitou výhodou je, že používání datových schránek pro 

komunikaci s orgány veřejné moci je zdarma.

Nedostatky spatřuji v tom, že nelze vyhledávat adresáty fulltextovým způsobem 

a je nutné znát přesný název adresáta. To tedy znamená, že hledám-li například 

konkrétní finanční úřad, musím vědět, že název této instituce je Finanční úřad 

v Kostelci nad Orlicí. Kdybych zadala název Finanční úřad Kostelec nad Orlicí, 

hledaného adresáta systém nenalezne.

Poslední nevýhodu z ekologického hlediska spatřuji v tom, že aby měl dokument 

doručený prostřednictvím datové schránky platnost originálu, musí být provedena 

autorizovaná konverze dokumentu, o které pojednám níže. Narůstá tím totiž spotřeba 

papíru a roste spotřeba barvy v tiskárně.

Závěrem této kapitoly musím ještě upozornit, že datová zpráva zůstává v datové 

schránce jen 90 dní, a proto je nutné zprávy vždy archivovat. 

Autorizovaná konverze dokumentů

Jedním z problémů veřejné správy byla potřeba jednoznačné, podepsané a často 

státem ověřené listiny prokazující určité skutečnosti v určitém procesu rozhodování. 

Příslušné dokumenty existují převážně v listinné podobě a se stoupajícím podílem 

elektronické komunikace bylo nezbytné umožnit jejich konverzi do elektronické formy. 

Stejně tak bylo nutno počítat s tím, že bude nutno v případě potřeby konvertovat do 

listinné podoby dokumenty, které budou existovat pouze v elektronické formě. K tomu 

slouží autorizovaná konverze dokumentů.

ZEU v ustanovení § 22 odst. 1 definuje konverzi jako úplné převedení 

dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém 

souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo 

úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné 

podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. 

Dokument, který provedením konverze vznikl (výstup), má stejné právní účinky jako 

ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (vstup). Má-li být podle 

jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, 

nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro 

vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.
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Z hlediska uživatelů se rozlišuje konverze na žádost a konverze provedená 

orgánem veřejné moci pro výkon vlastní působnosti. Konverzi na žádost provádějí za 

úplatu pouze zákonem určené subjekty, konverzi pro výkon své působnosti jsou 

oprávněny provádět všechny orgány veřejné moci. Smyslem této úpravy je usnadnění 

činnosti orgánů veřejné moci, které hodlají vést spisy v elektronické podobě. Dědické 

spisy jsou však vedeny klasickým způsobem.

Platí pravidlo, že subjekt provádějící konverzi neposuzuje a nepotvrzuje 

správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. 

Ručí pouze za převedení obsahu listiny z jedné formy do druhé v souladu se zákonem. 

Povinně je zakotveno vést evidenci provedených konverzí.

Ustanovení § 25 ZEU stanoví náležitosti ověřovací doložky při konverzi do 

dokumentu obsaženého v datové zprávě. Doložka je součástí výstupu, neboť bez ní by 

nebylo možné zjistit, jaké vlastnosti původní dokument měl. Ověřovací doložka 

obsahuje informace o nejdůležitějších vlastnostech vstupu, které se díky převodu 

z listinné do elektronické podoby (a opačném převodu) ztratí. Jedná se například o 

vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky 

variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek. 

Podrobný postup při provádění konverze stanoví ustanovení § 24 ZEU.

7.4 Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě na jinou 

elektronickou adresu

Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové 

schránky, soud ji doručí na žádost adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou 

adresu (§ 45 odst. 2 věta druhá o.s.ř.). Prostřednictvím veřejné datové sítě soud doručuje 

na elektronickou adresu, kterou adresát sdělil soudu, jestliže soud o doručení písemnosti 

tímto způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas a jestliže uvedl akreditovaného 

poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede 

jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát (§ 46 odst. 2 o.s.ř.). 

Soud adresáta vyzve, aby doručení potvrdil soudu do 3 dnů od odeslání písemnosti 

datovou zprávou opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem. Doručení 
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prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu je neúčinné, jestliže se 

písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila soudu jako nedoručitelná nebo 

jestliže adresát do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil soudu její přijetí datovou 

zprávou (§ 47 odst. 2 a 3 o.s.ř.). Doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové 

sítě se považuje za doručení do vlastních rukou adresáta (§ 49 odst. 6 o.s.ř.). 

7.5   Doručení písemnosti v listinné podobě prostřednictvím 

doručujícího orgánu nebo účastníka řízení či jeho zástupce

Nelze-li doručovat způsobem shora, doručuje soudní komisař písemnost 

prostřednictvím doručujícího orgánu, který je pro dědické řízení zejména provozovatel 

poštovních služeb.34 Písemnost doručí na adresu, kterou adresát uvedl ve svém podání. 

Má-li soudní komisař možnost osobního nebo telefonického kontaktu s účastníkem, 

dotazuje se ho adresu pro doručování. Neuvedl-li adresát takovou adresu, doručuje se 

mu na adresu trvalého bydliště evidovanou v centrálním systému evidence obyvatel, 

kam má soudní komisař přístup.35 Adresátu lze rovněž doručit na kterémkoliv jiném 

místě, na němž bude zastižen. 

Písemnost doručuje soudní komisař buď obyčejně nebo do vlastních rukou 

adresáta. Do vlastních rukou se doručují písemnosti, u kterých to stanoví zákon nebo 

pokud to soudní komisař nařídí záznamem do spisu. Podle ustanovení § 175a odst. 3 se 

do vlastních rukou doručuje například usnesení, kterým při sporu o dědické právo 

soudní komisař vyzve toho z účastníků dědického řízení, jehož dědické právo se jeví 

jako méně pravděpodobné, aby své právo uplatnil u soudu žalobou. Dále se do vlastních 

rukou doručí usnesení, kterým soud schválí nebo neschválí dohodu mezi dědici a 

věřiteli o přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů, usnesení o 

nařízení likvidace dědictví, konečné usnesení o dědictví podle ustanovení § 175q o.s.ř., 

opravné usnesení, jestliže se oprava týká výroku usnesení. Dále se do vlastních rukou 

doručuje vyrozumění o dědickém právu, pokud není dáno ústně do protokolu (§ 175i 

odst. 2 o.s.ř.).

                                               
34 Dalšími doručujícími orgány podle ustanovení § 48 odst. 1 o.s.ř. jsou soudní doručovatelé, orgány 
Justiční stráže, soudní exekutoři. Ustanovení § 48 odst. 2 o.s.ř. pak upravuje speciální případy (např. 
Vězeňská služba, jde-li o doručení osobě ve výkonu trestu).
35 Doručování vybraným subjektům upravuje ustanovení § 46b o.s.ř.
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Pro tyto písemnosti se užije obálka se zeleným pruhem typ I36 a doručující orgán 

postupuje tak, že nezastihl-li adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá 

vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si 

adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů od dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje 

se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o doručení 

nedověděl. Doručující orgán po marném uplynutí lhůty vhodí písemnost do domovní 

schránky. Písemnosti, u kterých je toto náhradní doručení vyloučeno, se po uplynutí 

lhůty vrací soudu.

Pro doručování ostatních písemností se použije obálka se zeleným pruhem typ 

III (např. u předvolání). Nebude-li adresát zastižen, vhodí poštovní doručovatel 

písemnost do domovní schránky. Jestliže není možné vhodit písemnost do domovní 

schránky, vyvěsí se na úřední desce soudu a 10. den vyvěšení se považuje za den 

doručení.

  Odepře-li adresát nebo příjemce písemnosti přijmout doručovanou písemnost, 

považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno; o tom 

musí být adresát nebo příjemce písemnosti poučen (§ 50c odst. 1 o.s.ř.). Soud může na 

návrh účastníka rozhodnout, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho 

zástupce nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh je třeba podat

do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. 

V dědickém řízení soud rozhodne o neúčinnosti doručení i bez návrhu, jestliže je podle 

obsahu spisu zřejmé, že účastník nebo jeho zástupce se z omluvitelného důvodu nemohl 

seznámit nebo neseznámil s písemností. Rozhodl-li soud o tom, že doručení písemnosti 

je neúčinné, považuje se písemnost za doručenou dnem právní moci rozhodnutí o 

neúčinnosti (§ 50d odst. 5 o.s.ř.).

Občanský soudní řád také v ustanovení § 46c odst. 1 umožňuje soudnímu 

komisaři vyzvat účastníka nebo jeho zástupce, aby si pro doručování zvolili zástupce. 

Tato možnost má usnadnit doručování v takových případech, kdy je účastníku nebo jeho 

zástupci obtížné nebo časově náročné písemnosti doručovat. Pro volbu zástupce mu určí 

lhůtu a poučí ho, že písemnost se doručí dnem uložení u soudu, jestliže nebude zástupce 

                                               
36 Obálka se zeleným pruhem typ II se v dědickém řízení nepoužívá. Jedná se například o případy 
doručování platebního rozkazu, který je písemností určenou do vlastních rukou adresáta s vyloučením 
vložení do domovní schránky adresáta.
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pro doručování v určené lhůtě ustanoven nebo jestliže nebude možné ani tomuto 

zástupci bez obtíží a průtahů doručovat. 

7.6   Doručení písemnosti v listinné podobě prostřednictvím účastníka 

řízení nebo jeho zástupce

Na žádost účastníka řízení nebo jeho zástupce je soud může pověřit doručením 

písemnosti určené do vlastních rukou nebo jiné písemnosti. Pověření není soudním 

rozhodnutím. Pověřená osoba předá písemnost adresátovi na adrese pro doručování 

nebo kdekoliv jej zastihne. Adresát je povinen přijetí písemnosti potvrdit. Písemnost se 

považuje za doručenou dnem uvedeným v potvrzení o doručení. Pokud adresát odepře 

přijmout písemnost nebo se účastníkovi nebo jeho zástupci nepodaří písemnost doručit, 

vrátí účastník nebo jeho zástupce neprodleně písemnost soudu (§ 50e o.s.ř.).

7.7   Doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce soudu

V dědickém řízení je tento způsob doručování často využíván. Není zase tak 

výjimečným případem, že pobyt účastníka řízení není znám, nebo že nejsou známi 

dědici zůstavitele. U tohoto způsobu doručení platí, že desátým dnem po dni vyvěšení 

byly účastníkům doručeny. Tímto způsobem ustanovuje soudní komisař například 

opatrovníka možnému dědici ze zákona neznámého pobytu a vyrozumívá ho o jeho 

dědickém právu.
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8. Zahájení řízení

Nutnou podmínkou zahájení dědického řízení je smrt zůstavitele. Matriční úřad, 

příslušný podle místa úmrtí, má vůči soudu, příslušnému podle místa posledního 

bydliště zůstavitele, oznamovací povinnost. Tu splní tím, že zašle prostřednictvím 

datové schránky soudu úmrtní list. Další oznámení, které může být podkladem pro 

zahájení dědického řízení, je pravomocný rozsudek o prohlášení osoby za mrtvou. 

K zahájení řízení dojde též na základě podnětu jiného orgánu státní správy, orgánů 

Policie České republiky, orgánu obce, podnětu fyzické osoby, která není dědicem, 

sdělení nemocnice a tak dále. Řízení je takto zahajováno z úřední povinnosti bez 

návrhu. Řízení soud zahájí vydáním usnesení o zahájení řízení záznamem do spisu. (§ 

82 odst. 1 o.s.ř.). Usnesení se nedoručuje (§ 175a odst. 2 o.s.ř.). Po zahájení řízení soud 

pověří příslušného notáře, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví a 

postoupí mu spis (§ 38 odst. 1 o.s.ř., § 74 j.ř.s.). Jiné úkony soud zpravidla neprovádí. 

Pověření notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví, 

není soudním rozhodnutím (§ 38 odst. 4), ale jedná se o faktický úkon soudu.

Řízení o dědictví lze zahájit i na návrh. Objeví-li se po právní moci usnesení, 

jímž bylo řízení o dědictví skončeno, nějaký zůstavitelův majetek, provede se o tomto 

majetku řízení o dědictví (§175x o.s.ř.). Dědic, který zjistí existenci neprojednaného 

majetku zůstavitele, podá příslušnému okresnímu soudu návrh na zahájení dodatečného 

projednání dědictví. Řízení je v těchto případech zahájeno okamžikem, kdy návrh dojde 

soudu. 

K návrhu se připojí úmrtní list zůstavitele nebo původní konečné dědické 

usnesení a doklady ohledně majetku nově zjištěného. Z návrhu musí být patrno, 

kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno 

a datováno (§ 42 odst. 4 věta první o.s.ř.). Návrh má kromě těchto obecných náležitostí 

obsahovat též jména, příjmení, bydliště účastníků řízení. V praxi je však za návrh 

považováno i podání, které nemá tyto předepsané náležitosti (zejména chybí údaje o 

účastnících řízení s výjimkou navrhovatele).

Pokud má návrh vady, je možné ho odmítnout, pokud v řízení nelze pro tento 

nedostatek pokračovat (§ 43 o.s.ř.). V případě dědického řízení však odmítnutí přichází 

v úvahu jen tehdy, pokud nebude možné z obsahu návrhu zjistit, o jakého zůstavitele se 
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jedná. Od návrhu na zahájení řízení je třeba odlišovat podnět k zahájení řízení soudem. 

Při posouzení, zda v konkrétním případě jde o návrh k zahájení řízení soudem, je třeba 

vycházet z obsahu podání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.). O podnět k zahájení řízení jde zpravidla 

tehdy, jestliže ten, kdo podání učinil, na úmrtí určité osoby jen upozorňuje a jestliže je 

nepochybné, že sám nehodlá být účastníkem dědického řízení. V případě, že podání je 

nejasné, je potřebné nejasnost odstranit např. pomocí dotazu na pisatele podání nebo 

jeho výslechem37.

                                               
37 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2006, 790 s.
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9. Další postup po zahájení řízení

9.1   Šetření v Centrální evidenci závětí

Centrální evidencí závětí se rozumí neveřejný seznam, který vede, provozuje a 

spravuje v elektronické podobě Notářská komora České republiky (§ 35a odst. 1 NotŘ).  

Je vedena od 1. ledna 2001 a nyní zahrnuje všechny závěti, které byly sepsány ve formě 

notářského zápisu nebo byly uloženy do úschovy. U zůstavitelů, jenž zemřeli po 1. 

lednu 2005, soudní komisař také prošetřuje, zda je evidována listina o správě dědictví. 

Došlo totiž k rozšíření Centrální evidence závětí o evidenci listin o správě dědictví. Tato 

evidence má tedy dvě oddělené části. Centrální evidence závětí nahradila evidenci 

závětí vedenou v rámci okresů okresními soudy, která přestala odpovídat aktuálním 

potřebám, a přinesla tak větší pružnost, spolehlivost a menší administrativní náročnost.

V evidenci jsou zaznamenány tyto listiny: závěť zůstavitele, listina o vydědění 

nebo listina o odvolání těchto úkonů (dále jen „závěť“), listina o ustanovení správce 

dědictví, listina o odvolání ustanovení správce dědictví nebo listina o odvolání souhlasu 

s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen „listina o správě dědictví“). Dále je 

evidována informace, u kterého notáře nebo soudu jsou tyto listiny uloženy. Ukládají se 

údaje o závětech, které byly sepsány ve formě notářského zápisu, dále o závětech, které 

byly uloženy do úschovy notáře a o závětech, které jsou v úschově soudu. Listiny o 

správě dědictví mají obligatorní formu notářského zápisu, tudíž se evidují pouze takové 

listiny o správě dědictví.

Soudní komisař neprodleně po obdržení spisu od soudu provede šetření 

v Centrální evidenci závětí. Doklad o výsledku šetření v Centrální evidenci závětí opatří 

soudní komisař nebo jeho pověřený pracovník datem, podepíše jej a založí do 

dědického spisu. Vyjde-li shoda jména a příjmení zůstavitele s údaji na dokladu o 

výsledku šetření v Centrální evidenci závětí, soudní komisař z opatrnosti učiní dotaz na 

příslušný soud nebo notáře, u kterých má být tato závěť uložena, zda-li se nemůže 

jednat o závěť zůstavitele. V dotazu je vhodné uvést i údaje o potomcích nebo o 

manželovi zůstavitele, aby dotazovaný soud nebo dotazovaný notář mohli bezpečně 
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zjistit, zda u nich uložená závěť, je závětí zůstavitele. U starých holografních závětí 

totiž často nebylo evidováno datum narození.

Zjistí-li se provedeným šetřením (zejména shodou jména, příjmení, data 

narození nebo rodného čísla), že zůstavitel zanechal závěť nebo listinu o správě 

dědictví, pak je nutno zjistit její stav a obsah (§ 175d odst. 2 o.s.ř.). Je-li závěť nebo 

listina o správě dědictví uložena u soudního komisaře, zjišťuje její stav a obsah sám. 

Pokud je závěť nebo listina o správě dědictví38 uložena u jiného notáře nebo pokud je 

závěť uložena u soudu39, zjistí tento notář nebo soud stav a obsah na základě dožádání 

soudního komisaře. Stav a obsah závěti je zpravidla zjišťován ještě před tím, než 

proběhne předběžné šetření s osobou, informovanou o poměrech zůstavitele. Je to 

vhodné zejména z toho důvodu, že závěť by mohla obsahovat údaje, či informace, které 

je nutno prověřit, doplnit či upřesnit a na které je proto namístě zaměřit pozornost i při 

předběžném šetření (v závěti jsou např. uvedeni závětní dědici, kteří nepatří mezi okruh 

případných dědiců ze zákona, a na které by bez znalosti obsahu závěti předběžné šetření 

nebylo vůbec zaměřeno; závěť však může o těchto dědicích obsahovat jen neúplné či 

zastaralé údaje, které je třeba doplnit či aktualizovat – např. doplnění bližší identifikace 

závětních dědiců, označených v závěti jménem a příbuzenským vztahem k zůstaviteli, 

aktualizace jejich adresy, zjištění, zda zůstavitele přežili atd.)40. Někdy však bývá závěť 

předložena až při předběžném šetření nebo se její existence zjistí až v dalším průběhu 

řízení.  

Je-li závěť uložena u soudního komisaře, sepíše o zjištění stavu a obsahu závěti 

protokol, jehož obsahem budou údaje o zůstaviteli, údaje o osobě, která závěť 

předložila, údaje o formě závěti, poznamená se, zda bylo v závěti například něco 

vymazáno, zda byly prováděny opravy, škrty nebo zda byly zpozorovány jiné závady. 

Tyto skutečnosti se v protokolu důkladně vylíčí. U holografních závětí se podle sdělení 

předkládajícího zjišťuje, zda je závěť pravděpodobně psána vlastní rukou zemřelého. K 

protokolu se následně připojí ověřený opis nebo ověřená kopie závěti. Originál závěti 

nebo ověřený opis notářského zápisu o závěti zašle soudní komisař či jiný notář, je-li u 

něj taková listina uložena, soudu, který vede řízení o dědictví, a ten jej pak uloží do 

                                               
38 Listiny o správě dědictví musí být sepsány formou notářského zápisu, a proto mohou být uloženy pouze 
ve sbírce notářských zápisů notáře.
39 Stav a obsah závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů, sepsaných do 31.12.1992 
notářským zápisem bývalých státních notářství, zjišťuje okresní soud, u něhož zůstávají i nadále uloženy.
40 Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo. 3. aktualizované vydání. Praha: Linde 2007, 208 s.
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sbírky prohlášených závětí. Obdobně soudní komisař zjišťuje stav a obsah listiny o 

správě dědictví.

Není-li zjištěna existence závěti šetřením, provedeném v Centrální evidenci 

závětí, neznamená to, že zůstavitel žádnou závěť nepořídil. Náš právní řád nestanoví 

povinnost odevzdat závěť do úschovy notáři nebo povinnost sepsat závěť pouze 

notářským zápisem, jako je tomu u listiny o správě dědictví. Zůstavitel může závěť 

uschovat například u sebe doma, což nepovažuji za vhodné řešení, neboť může dojít 

k situaci, že se jí zmocní osoba, která nemá zájem, aby bylo děděno podle zůstavitelovy 

poslední vůle, a může takovou závěť zatajit nebo zničit41. 

9.2   Šetření v Centrální evidenci manželských smluv

Centrální evidenci manželských smluv opět vede Notářská komora České 

republiky v elektronické podobě, a to s účinností od 1. července 2009. Podle ustanovení 

§ 3 Předpisu o centrální evidenci manželských smluv42 je jejím účelem evidování 

stanovených údajů o smlouvách o rozšíření nebo zúžení stanoveného rozsahu 

společného jmění manželů a o smlouvách o vyhrazení vzniku společného jmění 

manželů ke dni zániku manželství, uzavřených mezi manžely, nebo mužem a ženou, 

kteří chtějí uzavřít manželství (dále jen „manželská smlouva“). Zápis údajů o manželské 

smlouvě do evidence manželských smluv provede bez zbytečného odkladu notář, který 

takovou smlouvu sepsal. 

Lustraci v této evidenci provádí soudní komisař před tím, než proběhne 

předběžné šetření, a to v případě, že z úmrtního listu zůstavitele vyplývá, že byl ženatý 

(zůstavitelka vdaná). V těchto případech je šetření v evidenci povinné. Soudní komisař 

provede šetření také tehdy, odůvodňují-li tuto potřebu výsledky předběžného šetření 

podle ustanovení § 175d odst. 1 o.s.ř. Výtisk sdělení Notářské komory se založí do 

spisu. Evidenci podléhají jen manželské smlouvy sepsané po 1. červenci 2009, a proto 

                                               
41 Toto jednání by však bylo důvodem dědické nezpůsobilosti. Podle § 469 ObčZ totiž nedědí ten, kdo se 
dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo 
zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Může však dědit, jestliže mu 
zůstavitel tento čin odpustil.
42 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle § 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo 
souhlas Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 37 odst. 2 tohoto zákona.
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se ukládá i zjišťování jiných smluv sepsaných před tímto datem. Tuto skutečnost notář 

zpravidla zjistí dotazem na účastníka řízení při sepsání protokolu o předběžném šetření.

Zjistí-li soudní komisař, že manželská smlouva byla pořízena, vyžádá si ji buď od 

účastníků dědického řízení nebo od notáře, který takovou smlouvu sepsal. Protokol o 

zjištění stavu a obsahu listinu se neprovádí, neboť jde vždy o notářský zápis.

Šetření v Centrální evidenci manželských smluv má zabránit chybně 

provedenému vypořádání společného jmění manželů, které soudní komisař provádí před 

vlastním projednáním dědictvím. Mohu potvrdit, že Centrální evidence manželských 

smluv představuje velký přínos pro notářskou praxi a vhodně doplnila již zaběhlou 

Centrální evidenci závětí.

9.3   Předběžné šetření

Předběžné šetření představuje ve většině případů první kontakt účastníků 

(účastníka) řízení se soudním komisařem. Nejedná se o jednání ve věci samé, proto je 

k předběžnému šetření předvolána zpravidla pouze osoba, která je uvedena na úmrtním 

listu zůstavitele jako vypravitel pohřbu. Předpokládá se, že tato osoba může být nejlépe 

informována o potencionálních dědicích, majetku a dluzích zůstavitele, jejichž 

zjišťování je právě účelem takového předběžného šetření. V minulosti tomu také nebylo 

jinak. Již podle Císařského patentu č. 208 z roku 1854, platného do 31. prosince 1950, 

byly tzv. úmrtní zápisy sepisovány s osobou, která byla informována o osobě zůstavitele 

a jeho osobních a majetkových poměrech. Takovou předzvědnou osobou mohl být 

kdokoliv z rodiny zůstavitele nebo z okruhu jeho blízkých osob či osob, které se se 

zůstavitelem za jeho života znaly a stýkaly se s ním.43

Není-li osoba vypravitele pohřbu na úmrtním listu uvedena44 a není-li zde ani 

uvedeno jméno pozůstalého manžela (zůstavitel byl svobodný, vdovec, rozvedený), 

nahlédne soudní komisař vzdáleným přístupem do centrální evidence obyvatel, zda-li 

zůstavitel zanechal potomky. Byla-li šetřením v evidenci závětí nalezena závěť, jejíž 

stav a obsah byl již zjištěn, může být k předběžnému šetření předvolán dědic ze závěti. 

                                               
43 Holub, Ondřej. Zamyšlení nad jedním nálezem Ústavního soudu. In Ad Notam 2/2000, 29 s.
44 Nebo je-li jako vypravitel pohřbu uvedeno město nebo obec, protože vypravily sociální pohřeb
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Není-li zjištěn žádný příbuzný zůstavitele, může být protokol sepsán s kteroukoliv 

osobou, která zůstavitele znala (například zaměstnanec domova důchodců).

Při předběžném šetření si podle ustanovení § 175d odst. 1 o.s.ř. soudní komisař 

zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a 

jeho dluhů a zda dědici, jimž byl zůstavitel zákonným zástupcem, potřebují ustanovit 

opatrovníka. Dále soudní komisař zjišťuje, zda je dána pravomoc a příslušnost soudu 

ČR, existenci závěti, nebyla-li zjištěna v centrální evidenci závětí, a v neposlední řadě, 

zda je potřeba učinit neodkladná opatření. 

O předběžném šetření se sepíše protokol. Vzor protokolu byl vydán instrukcí 

ministra spravedlnosti ze dne 1.2.2002, č.j. 514/2001-Org a obsahuje nejčastěji se 

vyskytující druhy majetku. Musí obsahovat jen takové údaje, které sdělila vyslýchaná 

osoba nebo které byly v její přítomnosti zjištěny. Není přípustné do protokolu cokoli 

dodatečně vypisovat v nepřítomnosti vyslýchaného. Je-li nutno některé údaje doplnit 

dodatečně, protože je vyslýchaný nezná, je o tom třeba sepsat dodatečný záznam, 

protokol apod., ve kterém se uvede i způsob doplnění těchto údajů (např. telefonicky, 

osobně), nebo se do spisu založí dodatečné písemné sdělení vyslýchaného45.

Protokol o předběžném šetření si pomyslně rozdělíme na dvě části. V první části 

se zjišťují údaje ohledně osob, které mohou přicházet do úvahy jako dědici ze závěti a 

ze zákona. Nevyšla-li existence závěti najevo nahlédnutím do centrální evidence závětí, 

může být její existence zjištěna právě při předběžném šetření. Soudní komisař sepíše o 

zjištění stavu a obsahu předložené závěti protokol. V něm uvede, kdo závěť předložil a 

kde byla nalezena nebo uložena. U vlastnoručně sepsané závěti prohlásí ten, kdo ji 

předložil, zda je sepsána rukou zůstavitele, byl-li u sepisu přítomen, případně zda byla 

zůstavitelem vlastnoručně podepsána, šlo-li o závěť nesepsanou vlastní rukou 

zůstavitele, a údaje o svědcích úkonu. Nebyla-li závěť předložena při předběžném 

šetření, avšak vyjde-li najevo její existence, zjistí soudní komisař, kde je závěť uložena, 

případně kdo ji má v držení (takovou osobu pak soudní komisař vyzve, aby mu závěť 

neprodleně předložila). Je-li známo místo, kde je závěť uložena či pravděpodobně 

uložena, provede se prohlídka tohoto místa. K údajům, které je potřeba zjistit ohledně 

možných dědiců ze zákona, se řadí zejména informace, zda zůstavitel zanechal 

manželku, děti, rodiče, spolužijící osoby, sourozence a jejich děti, prarodiče a jejich 

                                               
45 Škárová, M. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů. Praha: Linde, 2008, 439 s.
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děti. Detailně soudní komisař požaduje identifikovat osoby, které jsou právě povolány 

dědit, ohledně osob z ostatních dědických skupin zjišťuje informace orientačně.

Druhá část protokolu o předběžném šetření je zaměřena na informace týkající se 

majetku a dluhů zůstavitele. Již v předvolání uvede soudní komisař potřebná poučení o 

tom, co je nutné přinést s sebou. Jedná se zejména o vlastnické listiny k nemovitostem, 

doklady k motorovým vozidlům, výpisy z účtů, vkladní knížky, akcie v listinné podobě, 

doklady o dluzích, doklady o nákladech pohřbu a podobně. Předvolaná osoba je při 

předběžném šetření dotazována, zda byl zůstavitel vlastníkem nemovitosti, zda měl 

vkladní knížku či účet u banky, podíl v družstvu nebo v obchodní společnosti, motorové 

vozidlo, cenné papíry, podnik, zda a vůči komu měl zůstavitel pohledávky či zda 

zanechal hotovost, zbraně a střelivo, zda měl zůstavitel dluhy atd. Z předloženého 

dokladu o pohřbu se zjistí výše nákladů vynaložených na pohřeb a jméno vypravitele 

pohřbu. Předmětem dědictví je veškerý majetek zůstavitele, t.j. věci, pohledávky i jiná 

majetková práva s výjimkou případů, kdy majetek přechází na právní nástupce přímo na 

základě zákona, mimo řízení o dědictví (odbytné ze smlouvy o penzijním připojištění, 

urči-li zůstavitel ve smlouvě oprávněnou osobu). Při sepisování protokolu o 

předběžném šetření je nezbytné majetek zůstavitele dostatečně identifikovat, a to 

z důvodu zjištění jeho hodnoty. Podle okolností se uvede přibližná cena majetku 

zejména tam, kde se nebude vypracovávat znalecký posudek. 

Pečlivě provedené předběžné šetření je pro další průběh řízení přínosem. 

Pozitivní vliv bude mít zejména na rychlost a efektivnost celého řízení. Nepodaří-li se 

zjistit při sepisování protokolu o předběžném šetření od vyslechnuté osoby všechny 

potřebné informace, musí být uvedeno, že tyto informace jsou neúplné a dále se 

poznamená, jakým způsobem bude možné tyto informace opatřit. 

Údaje získané při předběžném šetření pak soudní komisař prověří podle potřeby 

šetřením na místě samém, výslechem svědků, listinami nebo jinými důkazními 

prostředky. 
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10. Zastavení dědického řízení

V předběžném šetření mohou vyjít najevo okolnosti, které zapříčí, že se dědické 

řízení zastaví. První z nich je zastavení dědického řízení, protože pravomoc soudů 

České republiky není dána. V předběžném šetření může dojít k výskytu tzv. 

mezinárodního prvku, který ovlivňuje pravomoc soudů. V takovém případě je nutno 

rozlišovat, zda měl zůstavitel české státní občanství nebo zda byl cizím státním 

příslušníkem, a dále v obou případech, zda se zůstavitelův majetek nachází na území 

České republiky nebo v cizině. Zjistí-li soud, že není dána jeho pravomoc pro 

projednání dědictví s cizím prvkem, zastaví řízení podle § 104 odst. 1 věta prvá o.s.ř.46.

Institut zastavení dědického řízení upravuje také zejména ustanovení § 175h 

o.s.ř. Odstavec první tohoto ustanovení řeší případ, kdy zůstavitel nezanechal vůbec 

žádný majetek, nebo zanechal majetek, který je však bezcenný. Odstavec druhý pak 

upravuje situaci, kdy zůstavitel zanechal majetek tak zvané nepatrné hodnoty. V obou 

případech je účastníkem dědického řízení pouze ten, kdo se postaral o pohřeb 

zůstavitele, tedy vypravitel pohřbu.

Tento způsob ukončení dědického řízení by měl být spíše výjimečný. V praxi 

soudního komisaře je však tímto způsobem ukončeno mnoho dědických řízení. Jedná se 

totiž o méně náročný postup z hlediska časového i procesního. Smyslem úpravy je 

zejména rychlé a hospodárné ukončení řízení v těch případech, kdy cena majetku 

zanechaného zůstavitelem je velice nízká.

Usnesení o zastavení dědického řízení se ze zákona nedoručuje. Je vhodné ho 

však doručit v případech, kdy je vypraviteli pohřbu vydán nějaký majetek, aby tak mohl 

prokázat vlastnické právo k němu. Součástí usnesení o zastavení řízení podle ustanovení 

§ 175h odst. 1 a 2 je výrok o přiznání odměny soudního komisaře. Odměnu, náhradu 

hotových výdajů včetně DPH platí stát.

Zastavení dědického řízení, protože zůstavitel nezanechal žádný majetek (§ 

175h odst. 1 o.s.ř.). Soudní komisař vychází z údajů, které získal výslechem tak zvané 

předzvědné osoby při předběžném šetření, kterou ve většině případů bývá vypravitel 

pohřbu. Jestliže  z předběžného šetření, popřípadě i následného šetření soudního 

                                               
46 Blíže viz kapitola „Pravomoc soudů ČR a řízení s mezinárodním prvkem“.
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komisaře, nebude zjištěn vůbec nezanechal vůbec žádný majetek zůstavitele, zastaví se 

dědické řízení podle ustanovení § 175h odst. 1 o.s.ř. Situace, že zůstavitel nezanechal 

vůbec žádný majetek je výjimečná. Podle tohoto ustanovení však bývá postupováno i 

tehdy, zanechal-li zůstavitel staré a bezcenné bytové zařízení a šatstvo. Zůstavitel může 

zanechat majetek, který není předmětem dědického řízení (například odbytné ze 

smlouvy o penzijním připojištění přechází ze zákona na oprávněnou osobu, kterou 

zůstavitel ve smlouvě uvedl). I v tomto případě zastaví soudní komisař dědické řízení 

podle § 175h odst. 1 o.s.ř.

Zastavení dědického řízení, protože zůstavitel zanechal majetek nepatrné 

hodnoty (§ 175h odst. 2 o.s.ř.). Stejně jako v případě zastavení podle ustanovení § 

175h odst. 1 o.s.ř., i zde je účastníkem řízení pouze vypravitel pohřbu. Na rozdíl od 

předchozího je však nutné, aby vypravitel pohřbu se zastavením dědického řízení podle 

ustanovení § 175 odst. 2 vyslovil souhlas. Důvodem této podmínky je skutečnost, že 

s vydáním majetku nepatrné hodnoty může být spojena též určitá povinnost. 

Na tomto místě bych se ráda dotkla otázek, které mohou být v praxi někdy 

nejasné. Už ze samotné formulace ustanovení § 175h odst. 2 o.s.ř.47 vyvstává na mysl 

otázka, kdo je tedy vypravitelem pohřbu v případě, že osoba uvedená na faktuře o 

pohřbu jako objednavatel je odlišná od osoby, která pohřeb skutečně uhradila. Je tedy 

vypravitelem pohřbu ten, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, nebo ten, kdo pohřeb 

uhradil, jsou-li subjekty odlišné? Mám za to, že účastníkem dědického řízení je ten, kdo 

pohřební výlohy uhradil. Vycházím přitom z účelu sledovaného tímto ustanovením. 

Smyslem má být částečné pokrytí pohřebních výloh, které dotyčný vynaložil. 

Domnívám se, že by bylo vhodné novelizovat ustanovení § 175h odst. 2 o.s.ř. v tomto 

směru: „Jestliže zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může jej soud vydat 

tomu, kdo vypravil a uhradil zůstaviteli pohřeb, a řízení zastaví.“

                                               
47 Jestliže zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může jej soud vydat tomu, kdo se postaral o 
pohřeb, a řízení zastaví.
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Vznikne-li mezi potencionálními dědici spor o to, kdo je vypravitelem pohřbu48

a nesouhlasí-li s tím, aby majetek nepatrné hodnoty byl vydán jednomu z nich, bude 

nutné dědické řízení vést klasickým způsobem, i když jeho předmětem bude majetek, 

jehož cena je velmi nízká.

To mě přivádí k myšlence, co je vlastně majetkem nepatrné hodnoty? V odborné 

literatuře49 je za takový majetek považován majetek, jehož hodnota nepřesahuje 

15.000,-- Kč. Podle mého názoru lze s přihlédnutím k okolnostem případu tuto hranici i 

překročit. Okolnostmi případu je zejména výše pohřebních výloh. Z judikatury50

vyplývá, že majetkem nepatrné hodnoty může být i nemovitý majetek zůstavitele. Půjde 

zejména o případy nepřevedených podílů přístupových cest k pozemkům, které byly za 

života zůstavitele ve smlouvě omylem opomenuty. 

Soudní komisař by měl při postupu podle ustanovení § 175h odst. 2 o.s.ř. brát 

v potaz též skutečnost, aby nebyly poškozeny zájmy věřitelů. Vypravitel pohřbu není 

totiž dědicem, neboť vlastnické právo k majetku získává na základě rozhodnutí soudu, 

ne děděním. Za případné zůstavitelovy dluhy tedy neodpovídá. 

                                               
48 Např. synové hradili pohřeb zůstavitele stejným dílem a mají námitky proti vydání nepatrného majetku 
jen tomu, kdo se o pohřeb postaral (tj. tomu, kdo je uveden jako objednavatel na faktuře o pohřbu).
49 Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Leges 2011, 177 s.
50 R 20/1989
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11. Správce dědictví a jiná neodkladná opatření

Vyžaduje-li to obecný zájem nebo důležitý zájem účastníků, učiní soud i bez 

návrhu neodkladná opatření (§ 175e odst. 1 o.s.ř.). Smysl neodkladných opatření je 

spatřován v ochraně majetku náležejícího do dědictví. Majetek má být tedy ochráněn 

před poškozením, ztrátou či odcizením. Účelem neodkladných opatření je též včasné 

zjištění rozsahu majetku a snaha o uchování a zajištění jeho správy. 

Nejvíce pozornosti věnuje občanský soudní řád institutu správce dědictví. Jeho 

úpravu nalezneme v ustanovení § 175f o.s.ř. Hmotně právní úprava je obsažena 

v ustanoveních § 480a a následujících občanského zákoníku. Používá se zejména 

v případech, kdy zůstavitel měl podíl ve společnosti s ručením omezeným, podnikal 

jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění a podobně. Dále se správce 

dědictví ustanoví, vyžaduje-li to rozsah a povaha majetku zůstavitele.

Ustanovení správce dědictví nečiní v praxi žádné potíže, neboť je celkem 

podrobně upraveno. Z tohoto důvodu se budu v následujících odstavcích držet pouze 

litery zákona. 

Správce dědictví je dvojího druhu. Jednak může být ustanoven zůstavitelem 

podle ustanovení § 480d ObčZ listinou ve formě notářského zápisu, nebo rozhodnutím 

soudního komisaře podle ustanovení § 175f o.s.ř. Takové rozhodnutí má formu usnesení 

a musí v něm být přesně vymezen rozsah spravovaného majetku. Správce dědictví při 

výkonu své funkce vykonává práva a plní povinnosti, které ke svěřenému majetku 

příslušely zůstaviteli. Úkony přesahující rámec obvyklého hospodaření však může 

učinit jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu. O úkonech přesahujících rámec 

obvyklého hospodaření rozhodují dědici nadpoloviční většinou. Při rovnosti hlasů nebo 

nedosáhne-li se většiny, rozhodne na návrh kteréhokoliv dědice soud (§ 480a odst. 2 

ObčZ). 

Podle ustanovení § 175f o.s.ř. může tedy soud v řízení o dědictví, pokud to 

vyžaduje obecný zájem nebo důležitý zájem účastníků, ustanovit usnesením i bez 

návrhu správce dědictví a) nezanechal-li zůstavitel listinu o správě dědictví, kterou by 

ustanovil správce dědictví oprávněného spravovat veškerý majetek náležející do 

dědictví; zanechal-li zůstavitel listinu o správě dědictví, kterou ustanovil správce 

dědictví oprávněného spravovat jen část majetku náležejícího do dědictví, soud může 
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ustanovit správce dědictví ke správě toho majetku, k jehož správě neustanovil správce 

dědictví zůstavitel, a za b) jestliže zůstavitelem nebo soudem ustanovený správce 

dědictví zemřel, byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byl v této způsobilosti 

omezen nebo byl soudem zproštěn funkce dosavadní správce dědictví. Správce dědictví 

soud ustanoví zejména z okruhu dědiců nebo z okruhu osob blízkých zůstaviteli; 

správcem dědictví může být ustanoven i notář, který v tomto řízení není soudním 

komisařem. Je-li předmětem dědění podnik nebo nemovitost, ustanoví soud správcem 

dědictví osobu, která má zkušenost s vedením podniku nebo se správou nemovitosti. 

Správcem dědictví lze ustanovit pouze toho, kdo s tím souhlasí. Má-li dědictví 

připadnout státu, může soud ustanovit správcem dědictví též stát. Správce dědictví 

ustanovený soudem je povinen ujmout se výkonu své funkce dnem následujícím po dni 

doručení usnesení, není-li v něm uveden den pozdější, a to narozdíl od správce dědictví, 

který byl ustanoven listinou o správě dědictví. Ten je povinen ujmout se funkce ihned, 

jakmile se dozví, že zůstavitel zemřel, nebo tehdy, byl-li o smrti zůstavitele vyrozuměn 

soudem. Může dojít také k situaci, že správce dědictví bude své funkce zproštěn. Stane 

se tak v případech, že je zřejmě nezpůsobilý řádně vykonávat svou funkci, dále pokud 

jde o správce ustanoveného zůstavitelem v listině o správě dědictví, který byl soudem 

vyznán, aby se ujal své funkce, ale zůstává nečinný, dále z důležitých důvodů, zejména 

nevykonává-li řádně svou funkci, anebo požádal-li správce dědictví soud o zproštění z 

funkce správce dědictví. Neplní-li správce dědictví povinnost podávat soudu zprávy o 

své činnosti nebo nevykonává-li přes upozornění soudu řádně svou funkci, může mu 

soud uložit pořádkovou pokutu.

Správce dědictví je povinen podávat soudu zprávy o své činnosti nejméně 

dvakrát ročně, nerozhodl-li soud jinak (§ 480b odst. 2 ObčZ). Po skončení projednání 

dědictví předloží správce dědictví prostřednictvím soudu dědicům konečnou zprávu o 

své činnosti (§ 480b odst. 3 ObčZ). Správce dědictví má právo na odměnu a na náhradu 

hotových výdajů; svůj nárok vyúčtuje v konečné zprávě o své činnosti (§ 480c odst. 1 

ObčZ). Odměnu správce dědictví a náhradu jeho hotových výdajů je povinen zaplatit 

dědic, který nabyl dědictví, jež není předluženo; je-li více dědiců, zaplatí odměnu a 

náhradu hotových výdajů podle poměru hodnoty svých dědických podílů. V ostatních 

případech platí odměnu správce dědictví a náhradu jeho hotových výdajů stát. O 

odměně správce dědictví, o náhradě jeho hotových výdajů a o tom, kdo správci odměnu 
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a náhradu hotových výdajů zaplatí, rozhodne po předložení konečné zprávy správce

soud (§ 480c odst. 2 ObčZ).

Pomineme-li shora uvedeného správce dědictví, vyjmenovává občanský soudní 

řád v ustanovení § 175e odst. 1 demonstrativně další neodkladná opatření. Mezi ně patří 

zajištění dědictví, svěření věci osobní potřeby manželovi zůstavitele nebo jinému členu 

domácnosti a zajištění prodeje věcí, které nelze uschovat bez nebezpečí škody nebo 

nepoměrných nákladů. 

Zajištění dědictví se provede jeho uložením u soudního komisaře nebo u soudu 

nebo, nelze-li uložení takto zajistit, uložením u schovatele. Primárním schovatelem je 

tedy soudní komisař, sekundárním schovatelem je soud. Nelze-li věc uložit ani u 

jednoho z nich, zajistí soudní komisař vhodného schovatele. Nejčastějšími případy 

úschov bývají různé movité věci nalezené Policií ČR v místě úmrtí zůstavitele 

(hotovost, hodinky, brýle, mobilní telefon). Často jsou úschovy přijímány též od 

nemocnic, kde zůstavitel zemřel (hotovost, šperky, klíče od bytu). Takové věci se pak 

ukládají do kovové skříně nebo bezpečnostní schránky soudního komisaře, je-li to

možné. Peněžní částky vyšší hodnoty musejí být uloženy na účet soudu. Tento majetek 

je po ukončení dědického řízení vydán oprávněné osobě. Odpadnou-li důvody úschovy, 

je vydán i v průběhu řízení (klíče od bytu). Další způsob zajištění dědictví představuje 

zapečetění v zůstavitelově bytě nebo na jiném vhodném místě. Provede se u vstupu do 

prostor uzávěrami tak, aby bylo  možno  následně  zjistit, zda nedošlo k neoprávněnému 

vniknutí do těchto  prostor.  Jako  uzávěra  se  zpravidla  použije  lepicí  páska  a otisky 

úředního razítka  tak,  aby  bylo  možno  následně  zjistit  porušení uzávěry. O 

zapečetění  prostor  se  vyhotoví  samostatný  protokol  jen v případě, není-li současně 

proveden soupis. Zapečetění  prostor  nelze  provést,  nebyl-li  zůstavitel  jejich jediným  

uživatelem nebo brání-li tomu jiná závažná okolnost. Překážka, která brání zapečetění, 

se uvede do protokolu nebo poznamená do spisu (§ 85 j.ř.s.). Dalším způsobem zajištění 

je zákaz výplaty u dlužníka zůstavitele, což má zabránit tomu, aby zůstavitelův dlužník 

uhradil pohledávku zůstavitele někomu jinému než osobě oprávněné. Příkladem tohoto 

zajištění může být zákaz výplaty z účtu zůstavitele u banky. Zajištění dědictví je možné 

uskutečnit také provedením soupisu na místě samém. Provede se v přítomnosti 

účastníků, jsou-li známi. Nejsou-li účastníci přítomni nebo nejsou-li účastníci známi, lze 
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tento úkon provést jen tehdy, bude-li soupisu přítomna vhodná a na věci nezúčastněná 

osoba jako svědek.

Neodkladné opatření svěřením věcí osobní potřeby manželovi zůstavitele 

nebo jinému členu domácnosti provede soudní komisař jen tehdy, jestliže s tím osoba, 

které mají být věci svěřeny, souhlasí. O tomto úkonu se sepíše protokol, který obsahuje 

popis svěřených věcí a poučení o odpovědnosti za škodu na svěřených věcech a o 

povinnosti vydat věci po skončení řízení jejich dědici. Pokud jde o prodej movitých 

věcí, postupuje soud přiměřeně podle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem 

movitých věcí, ledaže by přikročil k jinému způsobu prodeje (§ 175e odst. 3 o.s.ř.).
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12. Příprava podkladů pro jednání

Soudní komisař by měl postupovat takovým způsobem, aby si řádně připravil 

všechny podklady pro jednání ve věci samé. Měl by totiž připravit každé jednání tak, 

aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání (§ 114a odst. 1 o.s.ř.). 

V tomto stádiu řízení soudní komisař prověřuje údaje vyplývající z předběžného šetření 

tak, aby mohl zjistit okruh osob, které jsou zůstavitelovými dědici, majetek a dluhy 

zůstavitele. 

12.1   Zjišťování dědiců, spory o dědické právo a vyrozumění o 

dědickém právu

Zjišťování osob, přicházejících do úvahy jako dědici ze zákona či ze závěti 

se děje pomocí řady úkonů. Prvotní informaci poskytuje institut předběžného šetření, 

dále se provádí šetření v centrální evidenci závětí, šetření výslechem známých účastníků 

řízení či příbuzných zůstavitele. Ve své praxi jsem byla svědkem několika případů 

zapření dalšího dědice, a proto je velice důležité ověřit si skutečnosti z protokolu o 

předběžném šetření též nahlédnutím do centrální evidence obyvatel. Do této evidence 

může každý notář bezplatně nahlédnout dálkovým přístupem. V případě, že dědic není 

znám nebo je neznámého pobytu, je na místě vydat vyhlášku ve smyslu ustanovení § 

468 ObčZ. Pokud zůstavitel nezanechal závěť nebo listinu o vydědění, dědí se ze 

zákona. Dědění ze zákona je založeno na příbuzenském nebo obdobném vztahu 

k zůstaviteli podle přesně vymezených pravidel stanovených v ustanovení § 473 až § 

475a ObčZ. Notář může požadovat, aby byly příbuzenské vztahy doloženy veřejnými 

listinami, kterými jsou např. rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu manželství, 

rozsudek o osvojení, rozsudek o určení otcovství atd. Složitější může být dokazování 

týkající se postavení spolužijících osob, které dědí za podmínky, že žili se zůstavitelem 

nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a pečovali z 

tohoto důvodu o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Tento 

případ společně s případy popírání platnosti závěti, zpochybňování existence některých 

důvodů pro vydědění a dalšími podobnými případy pak představují tzv. incidenční 

spory, kterým věnuji následující řádky. 
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Incidenční spor není možné vyřešit v dědickém řízení, neboť to je řízením 

nesporným. V dědickém řízení může být pokračováno až po té, co je incidenční spor 

vyřešen. Občanský soudní řád v ustanovení § 175k odst. 1 a 2 dává návod k tomu, jak 

postupovat v případě, že dojde ke sporu o dědické právo. Je-li mezi účastníky skutkový 

základ nesporný a rozhodnutí závisí pouze na právním posouzení věci, soudní komisař 

přímo v dědickém řízení vyšetří podmínky dědického práva a dále jedná s tím, u koho 

má za to, že je dědicem. Takováto situace může nastat např. tehdy, existuje-li 

pravomocný trestní rozsudek o tom, že byl spáchán trestný čin proti zůstaviteli, což je 

důvodem dědické nezpůsobilosti. V tomto případě soud (soudní komisař) rozhoduje 

usnesením, které je nutno doručit účastníkům do vlastních rukou, a proti kterému je 

odvolání přípustné. Usnesení se doručí všem účastníkům, se kterými bylo doposud 

jednáno. Výrok takového usnesení by podle mého názoru mohl znít: „jako s dědici 

zůstavitele bude nadále jednáno s pozůstalou dcerou Annou Horskou a pozůstalým 

synem Jaroslavem Pitašem“. Tímto rozhodnutím je otázka dědického práva řešena jen 

pro účely dalšího postupu v řízení o dědictví, tedy vyřeší se otázka, s kým má být 

jednáno jako s dědicem nebo naopak, s kým jednáno být přestane. Konečné vyřešení 

dědického práva pak představuje pouze pravomocné usnesení o dědictví.

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 (§ 175k odst. 2 o.s.ř.). 

Za účastníka, jehož dědické právo se jeví jako méně pravděpodobné, praxe 

považuje zejména osoby, které tvrdí, že žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho 

roku před jeho smrtí ve společné domácnosti, a jiný účastník takováto tvrzení popírá. 

Při posouzení otázky, kterému z účastníků řízení má být uloženo podání návrhu na 

zahájení občanského soudního řízení, vezme soud v úvahu především to, který z nich 

měl z hlediska hmotného práva povinnosti prokazovat určité skutečnosti. Jestliže bude 

např. někdo tvrdit, že je dědicem ve druhé nebo třetí skupině proto, že žil se 

zůstavitelem ve společné domácnosti, bude třeba jemu uložit podání návrhu na zahájení 

občanskoprávního řízení. Jestliže by nepřicházeli v úvahu jiní zákonní dědicové druhé 
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nebo třetí skupiny než tato osoba a stát by popíral její dědické právo, bylo by třeba jí 

uložit podání návrhu na zahájení tohoto řízení. Je tomu tak proto, že je na ní, aby 

prokázala skutková tvrzení, o která opírá své dědické právo, jejichž správnost, 

popřípadě úplnost byla popřena těmi, kteří bez dalšího dědí ze zákona, nebo státem, 

jemuž by dědictví připadlo jako odúmrť51. Dále za účastníka, jehož dědické právo se 

jeví jako méně pravděpodobné, považuje praxe například případy osob, které 

zpochybňují platnost závěti či listiny o vydědění.

Ve výroku usnesení musí být identifikována osoba, kterou soud odkazuje, aby 

své právo uplatila žalobou. Výrok usnesení by mohl být následující: „Panu XX se 

ukládá, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne právní moci tohoto usnesení podal proti 

panu YY žalobu u Okresního soudu v ZZ na určení, že je dědicem po zůstaviteli AB.“  

Není-li ve výroku usnesení se uvedeno, proti kterému účastníku žaloba směřuje, je 

vhodné tuto osobu uvést v odůvodnění, aby se předešlo případům, v nichž účastník, 

jemuž bylo uloženo podání návrhu, nepodá tento návrh proti všem ostatním, kteří jeho 

tvrzení odporují (takové osoby by pak nebyly výsledkem řízení vázány). Takový postup 

bych volila u jednodušších případů. Tím může být situace, kdy se dědického práva 

domáhá spolužijící osoba, přičemž zůstavitel nezanechal žádného jiného zákonného 

dědice. Zde je jasné, že žaloba směřuje proti státu, kterému by jinak dědictví připadlo 

jako odúmrť ve smyslu ustanovení § 462 ObčZ. V ostatních případech se žalované 

osoby ve výroku usnesení identifikují. Těmi budou všichni účastníci, se kterými bylo 

doposud v dědickém řízení jednáno, a kterým nebylo uloženo podání žaloby podle 

ustanovení § 175k odst. 2 o.s.ř.

Usnesení musí být doručeno do vlastních rukou a je proti němu přípustné 

odvolání. Věcně a místně je příslušný okresní soud, u něhož probíhá řízení o dědictví. 

Lhůta, která se ve výroku usnesení stanoví, je lhůta soudcovská. Stanoví se zpravidla ve 

lhůtě jednoho měsíce a lze ji na žádost prodloužit. K žádosti o prodloužení lhůty a 

zároveň k vydání rozhodnutí o jejím prodloužení musí dojít ještě před uplynutím 

původně stanovené lhůty, neboť žalobu, která bude podána po uplynutí lhůty, soud 

zamítne. Bude-li účastník neúspěšný, nebude-li žaloba ve lhůtě podána, nebo bude 

podána až po uplynutí lhůty, má za následek to, že soud bude pokračovat v řízení bez 

ohledu na tuto osobu.

                                               
51 R 21/1979
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Žaloba podaná ve smyslu ustanovení § 175k odst. 2 o.s.ř. není určovací žaloba 

ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.ř., ale je žalobou na určení právní skutečnosti, u 

níž naléhavý právní zájem vyplývá z právního předpisu. Taková žaloba (pokud splňuje 

požadavky dané ustanovením § 175k odst. 2 o.s.ř.) proto nemůže být zamítnuta pro 

nedostatek naléhavého právního zájmu na požadovaném určení a žalobce není povinen 

tvrdit a prokazovat skutečnosti o takovém právním zájmu.52

Jde-li o posouzení osobního stavu, nelze v řízení postupovat podle ustanovení § 

175k odst. 2 o.s.ř. Tam, kde nebylo řízení ve věci osobního stavu dosud zahájeno nebo 

nebylo dosud pravomocně skončeno, je nutné řízení přerušit podle ustanovení § 109 

odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu. Jestliže například není možné prokázat, že 

došlo pravomocným rozhodnutím soudu k osvojení, je nutné vycházet z toho, že

k tomuto osvojení nedošlo.53

Vyjde-li v předběžném šetření najevo, že některý z dědiců potřebuje ustanovit 

opatrovníka, pak soudní komisař oznámí tuto skutečnost příslušnému soudu 

s podnětem, aby bylo zahájeno řízení o ustanovení opatrovníka s výjimkou případu, kdy 

podnět podala u příslušného soudu péče o nezletilé nebo u opatrovnického soudu sama 

oprávněná osoba. Potřeba ustanovit opatrovníka zpravidla vzniká z důvodu nebezpečí 

střetu zájmů mezi nezletilým dítětem a druhým rodičem. Potřeba ustanovit opatrovníka 

se dále týká všech osob, které nemají procesní způsobilost a zákonný zástupce či 

opatrovník jim doposud nebyl ustanoven. 

Získal-li soudní komisař podle výsledku šetření povědomí o tom, kdo by mohl 

přicházet do úvahy jako dědic zůstavitele, a nebylo-li dědické řízení zastaveno podle 

ustanovení § 175h odst. 2 o.s.ř., přichází na řadu povinnost soudního komisaře 

informovat tyto osoby o jejich dědickém právu a o právu dědictví odmítnout (tzv. 

vyrozumění o dědickém právu).

Výjimku z této povinnosti představuje skutečnost upravená ustanovením § 465 

ObčZ. Podle tohoto ustanovení dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým 

počínáním dal najevo, že dědictví odmítnout nechce. Jako příklad bych zmínila situaci, 

kdy účastník, jehož dědické právo se jeví jako méně pravděpodobné, je soudním 

komisařem odkázán podle ustanovení § 175k odst. 2 o.s.ř., aby své dědické právo 
                                               
52 R 12/2006
53 R 21/2979
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uplatnil žalobou, bude ve věci úspěšný (viz shora). Zde je zcela evidentní, že dědictví 

odmítnout nechce.

Dědic jinak může dědictví odmítnout. Odmítnutí se musí stát ústním 

prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením jemu zaslaným (§ 463 odst. 1 ObčZ). 

Z důvodu hospodárnosti je v praxi ve většině případů dáno účastníkům řízení poučení o 

právu dědictví odmítnout ústně při jednání. Tím je dána lepší možnost poučit účastníky 

řízení o následcích odmítnutí dědictví ve vztahu ke konkrétnímu případu. Účastníci 

následně do protokolu prohlásí, zda dědictví odmítají nebo neodmítají. Je-li účastník 

řízení při jednání zastoupen na základě plné moci, může tento zástupce dědictví za 

dědice odmítnout jen podle plné moci, která ho k tomu výslovně opravňuje (§ 463 odst. 

2 ObčZ). Méně častěji bývá vyrozumění o dědickém právu včetně poučení zasláno 

účastníkům do vlastních rukou. Takový postup bývá zvolen, jestliže je účastník 

dědického řízení v cizině, nebo jestliže se jedná o účastníka problematického.54

Účastník má možnost dědictví odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy 

byl dědic soudem o právu dědictví odmítnout vyrozuměn; tuto lhůtu může soud z 

důležitých důvodů prodloužit. Současně dědice poučí o náležitostech a o účincích 

odmítnutí dědictví (§ 175i odst. 1 o.s.ř.). Dědic buď ve lhůtě jednoho měsíce od 

vyrozumění prohlásí, že dědictví odmítá, nebo v téže lhůtě prohlásí, že dědictví 

neodmítá. Jestliže se ve stanovené lhůtě vůbec nevyjádří, hledí se na něj (po marném 

uplynutí lhůty), jako by prohlásil, že dědictví neodmítá. Odmítnutí se vztahuje k celému 

dědictví a nelze tak odmítnout jen část dědictví. Odmítne-li dědic dědictví, přestává být 

účastníkem řízení. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat, což má za následek, že 

dědic, který odmítne dědictví, je vyloučen z dědění jednou provždy, tedy i tehdy, že 

vyšel najevo nový majetek, ohledně kterého by bylo zahájeno dodatečné řízení o 

dědictví. Stejné důsledky má i prohlášení dědice, že dědictví neodmítá.

K dědici neznámému nebo k dědici neznámého pobytu, který byl o svém 

dědickém právu vyrozuměn vyhláškou soudu a který v určené lhůtě nedal o sobě vědět, 

se při projednání dědictví nepřihlíží. Jeho opatrovník nemůže prohlášení o odmítnutí či 

neodmítnutí dědictví učinit (§ 468 ObčZ).

                                               
54 Účastník se soudním komisařem nespolupracuje, nedostavuje se k jednání, nepřebírá poštu. 
Vyrozumění je mu zasláno do vlastních rukou. Jestliže si účastník, který nemá datovou schránku, 
nevyzvedl poštovní zásilku, je mu po deseti dnech vhozena do domovní schránky a považuje se za 
doručenou. Blíže viz kapitola: „Doručování“.
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Je-li účastníkem řízení osoba nezletilá, činí za ni úkon odmítnutí dědictví její 

zákonný zástupce, jestliže není účastníkem řízení o dědictví. Jinak činí tento úkon 

soudem ustanovený opatrovník. Úkon odmítnutí dědictví za nezletilého podléhá 

schválení příslušného opatrovnického soudu.

12.2   Zjišťování majetku a dluhů

Poté, co soudní komisař obdrží dědický spis od soudu, provede šetření 

v centrální evidenci závětí, centrální evidenci manželských smluv a v katastru 

nemovitostí. Zjistí-li tímto šetřením, že zůstavitel pořídil závěť notářským zápisem, 

kterou sepsal přímo tento notář, je vhodné zjistit její stav a obsah dříve, než bude 

provedeno předběžné šetření. Tato závěť může obsahovat důležité informace ohledně 

majetku zůstavitele. Stejně soudní komisař postupuje, zjistí-li existenci závěti, kterou 

má v úschově. Zjistí-li existenci manželské smlouvy, kterou sám sepsal notářským 

zápisem, vyhotoví její opis a založí ho do spisu.55

Soudní komisař získává přehled o majetku a dluzích zůstavitele z velké části až 

při předběžném šetření. V menší míře se existence majetku a dluhů projeví již v době 

zahájení dědického řízení soudem. Takovým zdrojem informací může být oznámení o 

úmrtí od nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných či Policie ČR. 

Jak jsem již uvedla výše, provede soudní komisař šetření v katastru nemovitostí 

ještě než přistoupí k předběžnému šetření. Nahlédnutí se provede dálkovým přístupem, 

neboť údaje jsou vedeny katastrálními úřady ve formě počítačových souborů. Tímto 

způsobem zjistí vlastnictví zůstavitele k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorám 

evidovaným v katastru nemovitostí. Zjišťování provádí zejména vyhotovením přehledů 

vlastnictví a výpisů z listů vlastnictví. Nelze-li údaje z katastru nemovitostí získat tímto 

způsobem, požádá soudní komisař o jejich poskytnutí to katastrální pracoviště 

katastrálního úřadu, v jehož obvodu působnosti se nemovitosti nacházejí (§ 88 odst. 2 

j.ř.s.).

Na základě výsledků předběžného šetření soudní komisař zjistí existenci 

zůstavitelova majetku (nikoliv nepatrné hodnoty), případně též dluhů, a v případě 

kladného zjištění majetku začne shromažďovat potřebné podklady k tomu, aby při 

                                               
55 Blíže viz kapitola „Další postup po zahájení řízení“.
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jednání mohly být provedeny důkazy o všech rozhodných skutečnostech. Jde již o 

získání základu pro soupis aktiv a pasiv dědictví. 

Od účastníků řízení si soudní komisař vyžádá vlastnické listiny k nemovitostem, 

mají-li je k dispozici. V opačném případě požádá příslušné katastrální pracoviště o 

jejich bezúplatné zaslání. Měl-li zůstavitel motorové vozidlo, požádá soudní komisař 

účastníky též o předložení velkého technického průkazu, případně dokladů ohledně 

koupě tohoto movitého majetku. Z praxe vím, že účastníci opomenou uvést vlastnictví 

zůstavitele ke starému motocyklu nebo přívěsu za osobní automobil. Z toho důvodu je 

vhodné učinit dotaz na příslušný referát motorových vozidel. Dále jsou účastníci 

požádáni o předložení dokladů o pohřbu. Vyjde-li v předběžném šetření najevo, že 

zůstavitel byl majitelem účtu u banky, stanoví zákon povinnost soudu tuto banku 

vyrozumět o dni smrti zůstavitele (§ 175d odst. 5 o.s.ř.). Zároveň s tím požádá soudní 

komisař banku o sdělení zůstatku na účtu (nebo vkladní knížce), který byl na tomto 

produktu připsán k datu smrti zůstavitele.

Soudní komisař vychází ze shodných tvrzení účastníků řízení, ze zpráv, které mu 

byly sděleny, neboť o takové sdělení požádal podle § 128 o.s.ř., dále z jednotlivých 

důkazních prostředků podle § 125 o.s.ř., mezi které řadíme výslech svědků, zprávy a 

vyjádření orgánů, fyzických či právnických osob, listiny, výslech účastníků, ohledání na 

místě apod. Dluhy se zjišťují dotazem u známých věřitelů nebo pomocí vyhlášky podle 

ustanovení § 175n o.s.ř. Každý, kdo je soudním komisařem požádán o sdělení určité 

skutečnosti podle ustanovení § 128 o.s.ř., tak musí učinit bezplatně. Odepřít sdělení 

informace lze jen tehdy, pokud by tím bylo způsobeno nebezpeční trestního stíhání sobě 

nebo osobám blízkým nebo pokud se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti nebo jde o 

informace utajené. Pokud dojde k situaci, že například dotazovaná právnická osoba 

požaduje zaplacení určité částky za sdělení informace, vydá soud (soudní komisař) 

usnesení, kterým nepřizná žadateli náhradu jeho hotových výdajů právě s ohledem na 

ustanovení § 128 o.s.ř. a skutečnost, že úkony notáře, které provedl jako soudní 

komisař, se považují za úkony soudu (§ 38 odst. 3 o.s.ř.).

Shora uvedené zjišťování bude podkladem pro sestavení soupisu aktiv a pasiv 

dědictví podle § 175m o.s.ř., a proto je nutné pro tento účel majetek a dluhy zůstavitele 

přesně specifikovat. Dále musí být stanovena jejich výše, resp. obvyklá cena.
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Postup při zjišťování obvyklé ceny majetku je rozdílný podle druhu majetku. 

Obvyklou cenou majetku zůstavitele rozumí judikatura56 cenu, za kterou by bylo možno 

v době smrti zůstavitele tento majetek prodat s dodržením cenových předpisů platných 

v době smrti zůstavitele. Jde-li o věc menší hodnoty, vychází se ze shodného tvrzení 

účastníků řízení. K ocenění cennějších movitých věcí, podílů v obchodních 

společnostech, členského podílu v bytovém družstvu či nemovitostí může sloužit 

znalecký posudek, odborné posouzení znalce či vyjádření realitní kanceláře u 

nemovitostí. Tam, kde by bylo možné zjistit cenu jen s nepoměrnými obtížemi nebo ji 

nelze zjistit vůbec, může ji určit soud podlé své úvahy (§ 136 o.s.ř.). K problematice 

vyžadování znaleckých posudků v dědickém řízení se vyjadřuji na jiném místě své 

práce.57

                                               
56 R 32/1971
57 Viz závěr kapitoly „Dědické řízení obecně“.
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13. Projednání dědictví

13.1  Jednání

Veškerá předchozí činnost soudního komisaře směřuje k tomu, aby dědickou věc 

připravil takovým způsobem, že ji bude moci ukončit při jediném jednání. Jednání před 

soudním komisařem je neveřejné (§ 116 odst. 1 o.s.ř.). V praxi občas dochází k situaci, 

že se za účastníky dědického řízení sami považují též věřitelé, kteří do pasiv dědictví 

přihlásili svoji pohledávku. Ti jsou však účastníky řízení pouze v případech 

stanovených ustanovením § 175b o.s.ř. Nejsou-li podmínky ustanovení § 175b o.s.ř. pro 

účastenství věřitelů splněny, je nutné jim účast na jednání odepřít. 

Předvolání zašle soudní komisař účastníkům a osobám, jejichž přítomnosti je při 

jednání třeba (například opatrovníci), nejméně deset dnů předem. Účelem této lhůty je 

poskytnout předvolaným možnost k přípravě nebo k tomu, aby měli dostatek času

uvolnit se z práce, případně udělit plnou moc někomu, kdo je při jednání zastoupí. 

Samotný průběh jednání řídí soudní komisař. Dbá na to, aby jednání probíhalo 

důstojně a nerušeně a aby věc mohla být úplně projednána. Povinnost zaznamenat ve 

formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu průběh jednání včetně 

provedeného dokazování a vyhlášení usnesení, se na jednání před soudním komisařem 

nevztahuje (§ 40 odst. 1 a odst. 4 o.s.ř.). To je odůvodněno ochranou notáře před 

možným finančním zatížením při pořízení takového záznamového zařízení. O jednání 

tedy vždy sepíše protokol., jehož obsah a náležitosti upravuje ustanovení § 40 odst. 6 a 

7 o.s.ř.

Předmětem jednání před soudním komisařem je zpravidla ověření správnosti a 

úplnosti údajů ohledně dědiců zůstavitele, jeho majetku a dluhů, poučení dědiců o jejich 

dědickém právu a možnosti odmítnout dědictví, pořízení soupisu majetku a dluhů, 

náležejících do společného jmění manželů, zjištění stanoviska účastníků k rozsahu 

společného jmění manželů a ke způsobu jeho rozdělení mezi dědictví a pozůstalého 

manžela, pořízení soupisu aktiv a pasiv dědictví a uzavření dohody o vypořádání 

dědictví nebo zjištění, že k takové dohodě nedošlo58.

                                               
58 Schelleová I. a kolektiv. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007, 180 s.
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V předběžném šetření a následném dokazování mohou vyjít najevo okolnosti, 

které zapříčiní, že se jednání ve věci konat nemusí. Když pomineme situaci, kdy bude 

dědické řízení zastaveno podle ustanovení § 175h o.s.ř.59, jedná se o následující případy

(§ 175j o.s.ř.). Prvním z nich je stav, kdy má být nabytí dědictví potvrzeno pouze 

jedinému dědici podle § 175q odst. 1 písm. a) o.s.ř. V tomto případě musí mít soudní 

komisař zjištěno, že dědic dědictví neodmítl nebo že dědictví odmítnout nemohl, 

protože si již jako dědic počínal. Soudní komisař tedy vyrozumí dědice o jeho dědickém 

právu a o možnosti odmítnout dědictví a počká buď na jeho výslovné vyjádření, že 

dědictví neodmítá, nebo nechá uplynout lhůtu jednoho měsíce k odmítnutí dědictví 

podle § 175i odst. 1 o.s.ř. Obdobně lze postupovat, připadne-li dědictví státu jako 

odúmrť podle ustanovení § 462 ObčZ. Ale i v těchto případech je soudním komisařem 

jednání většinou nařizováno.

13.2   Vypořádání společného jmění manželů

Jedním z důvodů zániku manželství je smrt60 jednoho z manželů. Zánikem 

manželství zaniká společné jmění manželů, které musí soudní komisař vypořádat před 

tím, než sestaví samotný soupis aktiv a pasiv dědictví zůstavitele. Jinými slovy ve 

smyslu ustanovení § 175l odst. 1 o.s.ř. rozhodne o obvyklé ceně majetku ve společném 

jmění (byl-li nějaký) v době smrti zůstavitele a podle zásad uvedených občanském 

zákoníku určí, co z tohoto majetku patří do dědictví a co pozůstalému manželovi. Této 

formulace je zapotřebí se v usnesení přesně držet. Případný rozdíl v hodnotě podílů se 

vyrovnává pohledávkou, která se zařazuje do aktiv nebo pasiv dědictví jako tzv. 

náhradová pohledávka zůstavitele nebo pozůstalého manžela, a to tak, že ten z manželů, 

který dostal na věcech, patřících do společného jmění manželů, menší hodnotu, bude 

mít pohledávku. Té pak odpovídá dluh druhého manžela61. Nelze uzavřít dohodu o 

vypořádání společného jmění podle ustanovení § 150 odst. 1 a 2 ObčZ.62 Postup při 

určování toho, které věci63 ze společného jmění patří do dědictví, je zpravidla takový, že 

                                               
59 Viz kapitola „Zastavení řízení“.
60 Případně prohlášení jednoho z manželů za mrtvého.
61 R 34/1976.
62 R 42/1972.
63 Nyní věci, práva a jiné majetkové hodnoty.
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soudní komisař určí, která věc náleží do dědictví a která žijícímu manželovi.64

Ustanovení § 175l o.s.ř. neodpovídá takové rozhodnutí, jímž se pouze určí, které věci 

patřily do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela.65

Je-li z obsahu spisu patrné, že zůstavitel zanechal dluhy, které tvoří předmět 

zaniklého společného jmění manželů, soudní komisař určí v usnesení výši těchto dluhů. 

Odpovědnost za takový dluh musí do dědictví a pozůstalému manželovi připadnout 

rovným dílem. V opačném případě by se jednalo o vypořádání pohledávky, které by 

z věřitele činilo účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 175b o.s.ř. Jestliže by nebyl 

v tomto směru na věřitele brán zřetel, usnesení by věřitele nezavazovalo (§ 175y o.s.ř.). 

Ti by se pak mohli domáhat úhrady svých pohledávek rovným dílem na pozůstalém 

manželovi a na dědicích zůstavitele. 

Co tvoří předmět společného jmění manželů upravuje ustanovení § 143 ObčZ, 

které zde nebudu blíže rozebírat. Konkrétní věci, práva, jiné majetkové hodnoty a 

závazky ve společném jmění manželů zjišťuje soudní komisař výslechem účastníků 

řízení. Tímto výslechem a nahlédnutím do centrální evidence manželských smluv také 

zjistí, zda nedošlo k modifikaci společného jmění smlouvou podle ustanovení § 143a 

ObčZ.66 Na základě shodného tvrzení účastníků a kontrolou údajů v oddacím listu 

zůstavitele a pozůstalého manžela, nabývacích listinách k nemovitostem, movitým 

věcem a v jiných dokladech, pak sestaví soudní komisař soupis majetku a závazků ve 

společném jmění manželů.

Závisí-li rozhodnutí na skutečnosti, která zůstala mezi pozůstalým manželem a 

některým z dědiců sporná, omezí se soudní komisař jen na zjištění spornosti a při 

vypořádání společného jmění k ní nepřihlíží (§ 175l odst. 1 o.s.ř.). 

Je na místě také upozornit, že některý majetek má svůj zvláštní režim a přechází 

přímo ze zákona mimo dědické řízení na oprávněné osoby (například práva a povinnosti 

ze smlouvy o stavebním spoření přecházejí na pozůstalého manžela).

Při vypořádání společného jmění se soudní komisař řídí zásadami uvedenými 

zejména v ustanovení § 149 odst. 2 ObčZ. Zanikne-li společné jmění manželů, provede 

se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím 

do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby 

                                               
64 R 34/1976.
65 R 57/1977.
66 Viz kapitola „Další postup po zahájení řízení“.
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mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co 

ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z 

toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit 

rovným dílem.

V praxi je obvyklé, že usnesení podle ustanovení § 175l o.s.ř. je spojováno 

s usnesením podle ustanovení § 175o a § 175q o.s.ř. Rozhodnutí o vypořádání 

společného jmění manželů zůstavitele a pozůstalého manžela může být však vydáno i 

samostatně. V řízení o dědictví se pak pokračuje po právní moci tohoto rozhodnutí a 

vychází se z něho při soupisu aktiv a pasiv dědictví a při určení obvyklé ceny majetku 

zůstavitele a výše jeho dluhů. Samostatné musí být vydáno v případech, kdy pozůstalý 

manžel není dědicem. 

13.3   Soupis aktiv a pasiv dědictví

Podle ustanovení § 175m o.s.ř. soudní komisař zjistí majetek a dluhy zůstavitele 

a provede soupis aktiv a pasiv dědictví. Soupis aktiv a pasiv je sestaveným seznamem 

věcí, pohledávek či jiných majetkových práv zůstavitele náležejících do dědictví 

s uvedením jejich obvyklé ceny či výše (soupis aktiv) a seznamem jeho dluhů a 

přiměřených nákladů pohřbu s uvedením jejich výše (soupis pasiv)67. Do aktiv dědictví 

patří zejména nemovitosti, bytové jednotky a nebytové prostory, vklady na účtech a 

vkladních knížkách, cenné papíry, motorová vozidla, peněžní hotovost, členská práva a 

povinnosti v družstvu, obchodní podíl ve společnosti, podnik zůstavitele, pohledávky

zůstavitele, bytové zařízení, věci osobní potřeby apod. Do pasiv dědictví náleží dluhy 

zůstavitele a přiměřené náklady spojené s pohřbem68.

Soudní komisař musí při sestavování soupisu aktiv a pasiv dědictví dbát hned na 

několik skutečností. Jednak musí řešit otázku, zda zjištěné věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které mají přejít na dědice, smrtí zůstavitele nezanikly, zda dluh v době úmrtí 

zůstavitele existoval a dědicové nebo některý z nich takový dluh nepopírají, dále jestli 

                                               
67 Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo. 3. aktualizované vydání. Praha: Linde 2007, 235 s.
68 Přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, byť vznikly až po smrti zůstavitele, řadí do pasiv 
dědictví dlouholetá praxe, ale postup není všude jednotný. Pro variantu nezařazovat tyto náklady do pasiv 
dědictví se vyslovil např. Krajský soud v Brně ve svém usnesení sp. zn. 18 Co 158/95.
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pro majetkové hodnoty neplatí zvláštní režim přechodu mimo dědické řízení, a 

v neposlední řadě musí taky řešit otázku, zda aktiva a pasiva nejsou mezi účastníky 

sporná.

Soudní komisař tedy do soupisu zařadí takový majetek nebo dluhy zůstavitele, 

které smrtí zůstavitele nezanikly. Pro zjištění majetku a dluhů zůstavitele je totiž 

zásadně rozhodný skutkový stav, který existoval v době smrti zůstavitele. Ale protože 

z pravidel existují i výjimky, najde se i tady několik případů, kdy tomu tak nebude, a 

přihlédne se tedy k okolnostem, které nastaly až po smrti zůstavitele. Pro příklad uvedu 

situaci, kdy věc, patřící do dědictví, byla během dědického řízení prodána, neboť ji 

nebylo možné uschovat bez nebezpečí škody nebo nepoměrných nákladů (§ 175e odst. 

1 a 3 o.s.ř.). Do aktiv dědictví se tak zařadí výtěžek získaný jejím prodejem, a nikoliv 

prodaná věc.

Soudní komisař také musí brát ohled na určité majetkové hodnoty, které 

přecházejí podle zvláštních zákonů na jiné osoby přímo mimo řízení o dědictví. Takový 

majetek pak na soupis aktiv nezahrne. Jedná se např. o členství zůstavitele v bytovém 

družstvu, pracovně právní nároky, dávky sociální podpory, práva a povinnosti ze 

smlouvy o stavebním spoření atd.

Do tohoto soupisu nezařadí též aktiva a pasiva, která byla mezi účastníky 

skutkově sporná. Postup soudního komisaře bude záviset na okolnosti, zda spor má či 

nemá skutkový základ. Návod, jak postupovat v případě, že spor má skutkový základ, 

dává občanský soudní řád v § 175k odst. 3, který stanoví, že „jsou-li aktiva a pasiva 

mezi účastníky sporná, omezí se soud jen na zjištění jejich spornosti; při určení obvyklé 

ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví, popřípadě výše jeho předlužení, 

k nim nepřihlíží“. Nemá-li takový spor skutkový základ, pak půjde jen o řešení sporné 

právní otázky, kterou soudní komisař posoudí sám v rámci dědického řízení. Příkladem 

sporné právní otázky je snaha dědice domoci se zařazení jisté nemovitosti do aktiv 

dědictví, i přes to, že je z kupní smlouvy, kterou má soudní komisař k dispozici, a 

nahlédnutím do katastru nemovitostí patrné, že zůstavitel svoji nemovitost platně za 

života převedl. Příkladem sporné skutkové otázky je v praxi nejčastěji situace popírání 

vlastnického práva zůstavitele k motorovému vozidlu.

Co se týče zařazení dluhu do pasiv dědictví, jsou rozhodující tři okolnosti. 

Jednak dluh musí v době úmrtí zůstavitele existovat, věřitel svoji pohledávku do pasiv 
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dědictví přihlásí a dědicové nebo některý z nich takový dluh nepopírají. Proti vůli 

dědiců pak nelze takovou pohledávku věřitele do soupisu pasiv zařadit, ledaže se jedná 

o pohledávku, která byla například přiznána pravomocným rozhodnutím soudu, a již na 

základě právního posouzení nemohou námitky dědiců proti existenci dluhu obstát69. 

Pokud ale dědici se zařazením dluhu do pasiv dědictví souhlasí, neznamená to, že došlo 

k uznání dluhu dědici podle ustanovení § 110 ObčZ.

Právní úprava v případě nezařazení majetku nebo dluhů do aktiv a pasiv dědictví 

v důsledku postupu podle § 175k odst. 3 o.s.ř. (též v případě sporných aktiv či pasiv 

SJM podle § 175l odst. 1 o.s.ř.), umožňuje účastníkům řízení, aby se svého práva 

domáhali žalobou mimo řízení o dědictví (§ 175y odst. 1 o.s.ř.), a to jak v době, kdy 

dosud dědické řízení probíhá, tak i po jeho pravomocném skončení. Zařazení či 

nezařazení určitého majetku či dluhu do aktiv a pasiv dědictví nemá žádné následky 

vůči třetím osobám. Vyjma případu, kdy byla provedena likvidace dědictví, se třetí 

osobou vždy mohou domáhat svého práva žalobou (§ 175y odst. 2 o.s.ř.).

Soupis aktiv a pasiv dědictví je zpravidla součástí protokolu o jednání. 

Výjimečně může být soupis aktiv a pasiv dědictví pořízen samostatně, mimo protokol, 

zejména pak tam, kde se o dědictví rozhoduje bez nařízení jednání. Soupis aktiv a pasiv 

však vždy tvoří součást dědického spisu.

Na základě provedeného soupisu aktiv a pasiv dědictví vydá soud usnesení, 

kterým určí obvyklou cenu majetku, výši dluhů a čistou hodnotu dědictví, popřípadě 

výši jeho předlužení v době smrti zůstavitele (§ 175o odst. 1 o.s.ř.). Toto usnesení je 

zpravidla součástí usnesení o dědictví podle § 175q odst. 1 o.s.ř. Je možné ho vydat i 

samostatně. Zjistí-li soud dříve, než dědické řízení je pravomocně skončeno, nové 

skutečnosti, které vyžadují změnu tohoto usnesení, provede potřebnou opravu novým 

usnesením (§ 175o odst. 2 o.s.ř.). Zjistí-li se další majetek až po pravomocném 

ukončení dědického řízení, je to důvod provést o tomto majetku dodatečné řízení o 

dědictví podle § 175x o.s.ř. Tento postup je výrazem slabší majetkové funkce dědického 

řízení, neboť oproti funkci legitimační, kdy je okruh dědiců relativně spolehlivě zjištěn 

s konečnou platností, nemusí jít totiž vždy o konečné zjištění veškerého majetku, a 

proto nejsou majetková zjištění závazná pro osoby, které nebyly účastníky řízení a 

někdy dokonce ani pro samotné účastníky dědického řízení.

                                               
69 Ad Notam 5/1998, 118 s.
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14. Konečné usnesení v řízení o dědictví a způsoby rozhodnutí

Konečné rozhodnutí v řízení o dědictví má formu usnesení (§ 175a odst. 1 věta 

před středníkem o.s.ř.). Jde o rozhodnutí, které má zpětné účinky, neboť se dědictví 

nabývá smrtí zůstavitele (§ 460 ObčZ). Soudní komisař jím rozhoduje ve věci samé a 

představuje tak shrnutí celé jeho práce. S nabytím právní moci usnesení dědické řízení 

končí (§ 175s odst. 1 o.s.ř.) 70.

S účinností od 1. července 2009 vydává usnesení ve věci samé jménem soudu 

sám soudní komisař. V praxi je ve většině případů usnesení vyhlašováno při jednání, 

což dává účastníkům řízení možnost pravomocně ukončit řízení o dědictví již týž den, 

neboť se mohou proti ústně vyhlášenému usnesení vzdát na místě práva na odvolání. 

Účastníci této možnosti v praxi téměř vždy využívají. Mohu potvrdit, že přenesení 

pravomoci soudu vydávat usnesení ve věci samé na soudního komisaře a s tím 

související rychlejší ukončení dědického řízení účastníci pozitivně vítají.

Způsoby rozhodnutí ve věci samé jsou upraveny v ustanovení § 175q o.s.ř. 

Soudní komisař buď potvrdí nabytí 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. Součástí usnesení 

podle § 175q odst. 1 o.s.ř. je zpravidla i rozhodnutí o vypořádání společného jmění 

manželů podle § 175l odst. 1 o.s.ř. a o určení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté 

hodnoty dědictví, popř. výše předlužení podle § 175o odst. 1 o.s.ř. Možnost spojování 

těchto usnesení považuji za hospodárné řešení, které zkrátí jednání ve věci samé a 

z ekologického hlediska sníží spotřebu papírů a tisku. Spojení rozhodnutí podle 

ustanovení § 175l o.s.ř. s usnesením podle ustanovení § 175q odst. 1 o.s.ř. je však 

možné jen za předpokladu, že manžel zůstavitele je zároveň jeho dědicem.

V níže uvedených odstavcích budu pojednávat o způsobech ukončení dědického 

řízení vydáním usnesení ve věci samé v takovém pořadí, v jakém se v praxi vyskytují 

nejčastěji.

                                               
70 Doručené usnesení, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci (přiměřené použití 
ustanovení § 159 o.s.ř.).
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Soudní komisař vede účastníky od počátku řízení k tomu, aby uzavřeli dohodu o 

vypořádání dědictví, která představuje rozumné řešení pro uspořádání vlastnických 

vztahů dědiců k věcem zůstavitele. Uzavření dědické dohody předpokládá existenci více 

dědiců. Vydání usnesení, kterým soud schválí dohodu o vypořádání dědictví (§ 

175q odst. 1 písm. c) o.s.ř.) patří v praxi mezi nejčastější způsoby ukončení dědického 

řízení. Účastníci se zde mohou odchýlit od velikosti svých dědických podílů 

stanovených v zákoně nebo v závěti. Dále mohou uzavřít dohodu o vypořádání dědictví 

s tím, že některý z nich nebude z dědictví nic požadovat. Mohou se také dohodnout, že 

některý z nich vyplatí jinému jeho dědický podíl v penězích do určité doby (tzv. lhůta 

k plnění) a sjednat si i zajištění tohoto závazku. Dohodou o vypořádání dědictví může 

být také zřízeno věcné břemeno.

Podle ustanovení § 470 odst. 2 ObčZ je-li více dědiců, odpovídají za náklady 

zůstavitelova pohřbu a za dluhy podle poměru toho, co z dědictví nabyli, k celému 

dědictví. V případě, že si dědici převezmou dluhy zůstavitele v jiném poměru, než jak 

praví ustanovení § 470 odst. 2 ObčZ, stávají se věřitelé účastníky dědického řízení (§ 

175b o.s.ř.) a musejí s tímto vypořádáním vyslovit souhlas. V opačném případě by 

odlišným vypořádáním jejich pohledávky v konečném usnesení o dědictví věřitelé 

vázáni nebyli.

Aby dědická dohoda mohla nabýt účinnosti, musí být schválena. Soud 

prostřednictvím soudního komisaře dohodu schválí, neodporuje-li zákonu nebo dobrým 

mravům (§ 482 odst. 2 ObčZ). Případ, že některý z dědiců z dědictví nic nepožaduje, 

nelze chápat jako rozpor s dobrými mravy, protože se tak rozhodl zcela svobodně.

Dohoda o vypořádání dědictví se musí týkat veškerého majetku, který byl pojat 

do soupisu aktiv a pasiv dědictví, a musejí ji uzavřít všichni dědicové. Dědicové 

uzavírají dohodu buď osobně, nebo prostřednictvím zástupců, pověřených na základě 

písemné plné moci, která je k tomu opravňuje. Za osoby, které nemají plnou způsobilost 

k právním úkonům, uzavírají dohodu jejich zákonní zástupci. Aby bylo možno dohodu, 

jejímž účastníkem je i taková osoba, považovat za uzavřenou, musí být tento právní 

úkon schválen pravomocným rozsudkem soudu péče o nezletilé, resp. opatrovnického 

soudu71.

                                               
71 Schelleová I. a kolektiv. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007, 189 s.
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V případě, že dědický soud usnesením dohodu neschválí (k čemuž v praxi 

dochází jen velmi ojediněle), může v řízení pokračovat až po právní moci tohoto 

usnesení (§ 175q odst. 3 o.s.ř.). Dědici poté mohou uzavřít novou dohodu o vypořádání 

dědictví.  

Druhým nejčastěji se vyskytujícím případem je potvrzení nabytí dědictví 

jedinému dědici (§ 175q odst. 1 písm. a) o.s.ř.). K urychlení řízení stanoví § 175j o.s.ř. 

pro tento případ možnost nenařizovat jednání. Pokud jde ale o složitější řízení, kde je 

nutné provádět například dokazování, soudní komisař jednání nařídí. 

Soud prostřednictvím soudního komisaře potvrdí nabytí dědictví podle 

dědických podílů, nedojde-li mezi dědici k dohodě o vypořádání dědictví (§ 175q odst. 

1 písm. d) o.s.ř.) nebo nebude-li uzavřená dohoda soudem schválena. Tím dojde 

k založení spoluvlastnických vztahů k věcem z dědictví nebo společnému nabytí 

majetkového práva, což může být v některých případech dosti nepraktické řešení. 

Podíly dědiců na dědictví musejí být dodrženy tak, jak vyplývají ze závěti nebo ze 

zákona s přihlédnutím k možné modifikaci v důsledku započtení.

Méně častěji dojde k situaci, kdy soud vydá usnesení, kterým potvrdí, že 

dědictví připadne státu podle § 462 ObčZ (§ 175j a § 175q odst. 1 písm. b) o.s.ř.), 

protože ho nenabyl žádný dědic. Jménem státu jedná Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. Stát zde nemá postavení dědice a nemůže dědictví odmítnout. 

Dědictví nabude jako tak zvanou odúmrť v případech, kdy zůstavitel nezanechal vůbec 

žádné dědice ze zákona ani ze závěti, nebo ve sporu o dědické právo nebylo dědické 

právo dědice prokázáno, nebo naopak bylo úspěšně vyvráceno, nebo všichni dědici 

dědictví odmítli, jsou nezpůsobilí dědit atd.

Z hlediska rozsahu odpovědnosti za dluhy zůstavitele a za přiměřené náklady 

jeho pohřbu má však stát stejné postavení jako dědic. Stát může k úhradě peněžitého 

dluhu použít i věci, které jsou předmětem dědictví a svou hodnotou odpovídají výši 

dluhu. Odmítne-li věřitel takovou věc na úhradu své pohledávky přijmout, může stát 

navrhnout likvidaci dědictví (§ 472 odst. 2 ObčZ). Stát tak neodpovídá za dluhy svým 

vlastním majetkem (na rozdíl od dědiců), ale pouze majetkem, patřícím do dědictví, 

popřípadě výtěžkem z jeho prodeje. Povolal-li zůstavitel v závěti k dědění stát, má stát 

stejné postavení, jako každý jiný závětní dědic72. 

                                               
72 Schelleová I. a kolektiv. Dědictví a dědické právo. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007, 188 s.
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Je-li dědictví předlužené a dědici se dohodnou na tom, že přenechají toto 

předlužené dědictví věřitelům k úhradě dluhů, soud vydá usnesení, kterým tuto 

dohodu schválí, neodporuje-li zákonu nebo dobrým mravům (§ 471 odst. 1 ObčZ, § 

175q odst. 1 psím. c) o.s.ř.)73.

Písemné vyhotovení usnesení musí obsahovat zákonem stanovené formální a 

obsahové náležitosti. Ty upravuje občanský soudní řád v ustanovení § 169, dále pak 

ustanovení § 90 odst. 1 j.ř.s. V záhlaví usnesení se uvede, že okresní (obvodní, městský) 

soud rozhodl prostřednictvím pověřeného soudního komisaře a adresa jeho notářské 

kanceláře. Dále se uvede, v jaké věci bylo rozhodnuto, a to označením jména, příjmení, 

data narození (rodného čísla), posledního bydliště a data úmrtí zůstavitele. Účastníci 

dědického řízení se opět označí jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm, nejde-

li o právnické osoby nebo stát. Dále usnesení obsahuje výrok(y), odůvodnění, poučení o 

tom, zda je přípustné odvolání, lhůtu k odvolání, místo, kde lze odvolání podat, den, 

místo vydání usnesení, na originále pak podpis soudního komisaře, případně jeho 

zástupce.

V usnesení o dědictví, kterým se řízení končí, je nutno rozhodnout i o náhradě 

nákladů řízení a zejména pak o tom, kdo a v jaké výši platí odměnu notáře a jeho hotové 

výdaje a je-li soudní komisař plátcem daně z přidané hodnoty, rovněž částku, 

odpovídající této dani, kterou je notář povinen odvést podle zvláštního právního 

předpisu (z. č. 235/2004 Sb.). Podle ustanovení § 140 odst. 3 o.s.ř. v řízení o dědictví 

platí odměnu notáře a jeho hotové výdaje dědic, který nabyl dědictví, jež není 

předluženo. Je-li dědiců několik, platí tyto náklady podle vzájemného poměru čisté 

hodnoty jejich dědických podílů. V ostatních případech platí tyto náklady stát. Odměna 

notáře se určuje podle vyhlášky č. 196/2001 Sb., v platném znění.

Nabude-li usnesení o dědictví právní moci, je projednání dědictví skončeno. 

Soudní komisař však musí učinit realizační opatření, aby po přechodu majetku na 

dědice s ním tito mohli volně nakládat. Po právní moci usnesení zruší provedená 

zajištění dědictví, která nezrušil již v průběhu řízení o dědictví; zruší zejména všechny 

zákazy výplaty vkladů, pojistek a jiných hodnot, které byly v řízení o dědictví nařízeny 

nebo podle zákona provedeny. Zároveň vyrozumí banky nebo jiné osoby, u nichž jsou 

                                               
73 Blíže viz kapitola „Předlužené dědictví, přenechání předluženého dědictví věřitelům, likvidace 
dědictví.“
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tyto hodnoty uloženy, komu mají být vydány. Po právní moci usnesení též vyrozumí 

banky o tom, kdo se stal majitelem zůstavitelových účtů (§ 175s odst. 2, 3 o.s.ř.).

Jestliže byla předmětem přechodu vlastnického práva nemovitost, má soudní 

komisař vůči příslušnému katastrálnímu pracovišti tak zvanou oznamovací povinnost ve 

smyslu ustanovení § 92 j.ř.s, kterou splní vyplněním formuláře prostřednictvím aplikace 

vyvinuté Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním74. Stejnopis pravomocného 

usnesení předá soudní komisař v elektronické podobě katastrálnímu pracovišti  

katastrálního úřadu, v jehož obvodu působnosti se nemovitosti nacházejí, společně 

s vyplněným formulářem (tzv. ohlášením soudního komisaře) prostřednictvím datové 

schránky. V případě, že je však součástí usnesení geometrický  plán,  jímž  došlo k 

rozdělení nebo sloučení pozemků  nebo  k  zaměření  půdorysu  budov,  které  nejsou 

evidovány v katastru  nemovitostí,  stejnopis  pravomocného usnesení s geometrickým   

plánem  se  příslušnému  katastrálnímu  pracovišti  katastrálního úřadu předají v listinné 

podobě.

Pravomocné usnesení o dědictví soud dále zašle i příslušnému správci daně, a to 

tehdy, nejde-li o osoby zařazené do I. a II. dědické skupiny, které jsou od daně 

osvobozeny.

Pokud se po právní moci usnesení o dědictví zjistí, že zůstavitel žije, nebo bylo-

li zrušeno jeho prohlášení za mrtvého, soud usnesení o dědictví, vydané podle § 175p a 

§ 175q o.s.ř., zruší (§ 175w o.s.ř.) a řízení zastaví. Pokud se zjistí, že zůstavitel žije, 

nebo že bylo zrušeno jeho prohlášení za mrtvého již v průběhu dědického řízení, soud 

řízení zastaví. Byla-li však nařízena a pravomocně skončena likvidace dědictví, 

zůstanou její účinky zachovány, i když se zjistí, že zůstavitel žije. 

Objeví-li se po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, 

nějaký zůstavitelův majetek, popřípadě i dluh, provede se o tomto majetku řízení o 

dědictví. Objeví-li se pouze dluh zůstavitele, řízení o dědictví se neprovede (§ 175x 

o.s.ř.)75.

                                               
74 Tato aplikace je dostupná na webové adrese https://ohlaseni.cuzk.cz.
75 Blíže viz kapitola „Dodatečné projednání dědictví“.
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15. Přenechání předluženého dědictví věřitelům a likvidace 

dědictví

Předlužené dědictví je v současné době velmi častým jevem, neboť se stalo 

zvykem, že lidé svoje bytové a osobní potřeby uspokojují finančními prostředky 

z poskytnutých hypotečních či spotřebitelských úvěrů. Protože platí obecné pravidlo, že 

dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s 

pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí (§ 

470 odst. 1 o.s.ř.), je v praxi běžné, že se manžel zůstavitele, jeho potomci a osoby 

z dalších dědických skupin snaží vyhnout přechodu dluhů na jejich osobu zejména 

odmítáním dědictví. Zákon však dává i jiné možnosti, jak naložit s předluženým 

dědictvím. 

Prvním, méně využívaným případem, je přenechání předluženého dědictví 

věřitelům k úhradě dluhů podle ustanovení § 175q o.s.ř. Výhodou je, že se věřitelé 

uspokojují pouze z majetku, který je předmětem dědictví, zatímco dědici, kteří nabyli 

dědictví, odpovídají za dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví i svým 

vlastním majetkem. Při tomto zjišťování je žádoucí v zájmu dědiců využít ustanovení § 

175n o.s.ř., jehož smyslem je mimo jiné také ochrana dědiců vůči věřitelům, neboť se 

tak dědici zbaví odpovědnosti za dluhy věřitelů, kteří nepřihlásili své pohledávky. Podle 

tohoto ustanovení vydá soud na návrh dědiců usnesení, v němž vyzve věřitele (tzv. 

konvokace věřitelů), aby mu oznámili své pohledávky ve lhůtě, kterou v usnesení 

stanoví, a poučí je o tom, že dědici neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky včas 

neoznámili, pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů vyčerpána cena 

dědictví, kterého dědici nabyli. Usnesení se uveřejní vyvěšením na úřední desce soudu. 

Poté je zpravidla vydáno usnesení podle § 175o o.s.ř., kde je určena obvyklá cena 

majetku, výše dluhů a výše předlužení dědictví v době smrti zůstavitele.

Také ustanovení § 175p o.s.ř. nezůstalo souhrnnou novelou občanského 

soudního řádu nedotčeno. Dřívější úprava připouštěla, aby tuto dohodu mohl uzavřít 

s věřiteli i stát v případě, že mu majetek zůstavitele připadl jako odúmrť podle § 462 

ObčZ. V ustanovení § 175p odst. 1 o.s.ř. to bylo vyjádřeno slovy: „Účastníci se mohou 

dohodnout…“. Souhrnná novela občanského soudního řádu slovo účastníci nahradila 



- 72 -

slovy „dědici a věřitelé“. Autoři novely argumentovali tím, že tak došlo ke sjednocení 

právní úpravy stanovené v právu procesním s právní úpravou stanovenou v právu 

hmotném, neboť podle ustanovení § 471 odst. 1 ObčZ mají možnost uzavřít tuto dohodu 

pouze dědici a věřitelé a nikoliv stát, který není dědicem. Mírnou kritiku této novelizace 

ve svém článku „Likvidace dědictví“ projevil pan JUDr. Ladislav Muzikář, který se 

domnívá, že poskytnutí této možnosti pouze věřitelům a dědicům, nikoliv státu, zakládá 

nerovné postavení účastníků řízení, včetně nerovného postavení věřitelů, kteří by 

v případě odúmrti byli zbaveni jedné ze zákonem upravených možností řešení 

předluženého dědictví.76 Osobně si nemyslím, že touto úpravou došlo ke znevýhodnění 

státu a věřitelů, neboť je tu ustanovení § 472 odst. 2 občanského zákoníku, které

stanoví, že pokud není možné uhradit peněžitý dluh zcela nebo zčásti penězi z dědictví, 

může stát použít k úhradě i věcí, které jsou předmětem dědictví a které svou hodnotou 

odpovídají výši dluhu. Odmítne-li věřitel přijetí těchto věcí, může stát navrhnout 

likvidaci dědictví. Je však pravdou, že tato úprava je nedostatečná, neboť není 

stanoveno, jak by převzetí věcí věřitelem mělo probíhat. Z logiky věci by se ale zřejmě 

jednalo o dohodu, kterou by měl též schvalovat soud. Tak daleko však bohužel současná 

právní úprava nesahá. 

Účastníky dohody dědiců o přenechání předluženého dědictví věřitelům mohou 

být pouze ti věřitelé, jejichž pohledávky byly zařazeny do pasiv dědictví. O zařazení 

pohledávek věřitelů do pasiv dědictví rozhodují samotní dědici. V odborné literatuře77 a 

též v praxi se ujal názor, že proti vůli dědiců se zařazují do pasiv dědictví jen takové 

dluhy, které jsou jednoznačně prokázané (např. pravomocným rozhodnutím soudu nebo 

jiného orgánu). Těmto věřitelům pak musí být přenecháno celé předlužené dědictví. 

Dohoda musí být dostatečně určitá a musí z ní být patrno, co který z věřitelů 

nabývá. Soud dohodu schválí, jestliže neodporuje zákonu nebo dobrým mravům. 

Neschválí-li dohodu, pokračuje v řízení po právní moci rozhodnutí. 

Objeví-li se po pravomocném skončení řízení další majetek, postupuje se 

ohledně dohody stejným způsobem, dohodu však budou uzavírat jen ti věřitelé, jejichž 

pohledávky nebyly plně uspokojeny původní dohodou. Zůstane-li majetkový přebytek, 

projedná jej soud jako dědictví.

                                               
76 Muzikář L., Likvidace dědictví, in Ad Notam 4/2010, 9 s.

77 Mikeš J., Muzikář L. Dědické právo. 3. aktualizované vydání. Praha: Linde 2007, 253 s.
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Druhou možností, jak naložit s předluženým dědictvím, je likvidace dědictví

podle ustanovení § 175t a násl. o.s.ř. Předpokladem nařízení likvidace dědictví je, že 

dědictví je předluženo a nedošlo k dohodě podle § 175p o.s.ř. Jedná se o postup, který 

se svou povahou blíží výkonu rozhodnutí nebo insolvenčnímu řízení a od dědického 

řízení se velmi liší. Bohužel musím konstatovat, že by si likvidace dědictví, vzhledem k 

její složitosti a nejednotnému výkladu příslušných ustanovení v praxi, zasloužila 

v zákoně mnohem podrobnější a jasnější právní úpravu, než jaká je nám nabídnuta nyní. 

První nejasnosti vzbuzuje již úvodní ustanovení k likvidaci dědictví, jest určí, že je-li 

dědictví předluženo a nedojde-li k dohodě podle § 175p, soudní komisař na návrh 

usnesením nařídí likvidaci dědictví; stejně postupuje, jestliže stát navrhl likvidaci 

dědictví proto, že věřitel odmítl přijmout na úhradu své pohledávky věc z dědictví (v 

tomto případě ani nemusí jít o předlužené dědictví). O nařízení likvidace dědictví může 

soud rozhodnout i bez návrhu (§ 175t odst. 1 o.s.ř.). 

S otázkou, kdo může podat návrh na likvidaci dědictví, souvisí i otázka, kteří 

věřitelé a od jakého okamžiku jsou účastníky řízení o likvidaci dědictví a komu 

usnesení o nařízení likvidace dědictví doručovat. 

Jsem toho názoru, že se věřitel, pokud je již z předešlého průběhu řízení znám, 

stává účastníkem řízení okamžikem pravomocného nařízení likvidace podle

ustanovení § 175t o.s.ř. Pak by mohla být likvidace nařízena jen na návrh dědice či státu 

nebo soudním komisařem bez návrhu. Ostatní věřitelé se stanou účastníky až 

oznámením svých pohledávek na základě výzvy dle ustanovení  § 175t o.s.ř. Existuje i 

širší výklad, podle kterého by návrh na likvidaci mohl podat také věřitel, jehož dluhy 

byly zařazeny do pasiv dědictví v rozhodnutí podle § 175o o.s.ř.78 Tento názor nesdílím. 

Myslím si, že je vhodné chránit zájmy oprávněných dědiců, neboť může být předmětem 

dědictví i majetek, který má pro dědice vysokou osobní hodnotu a mělo by zůstat na 

jejich rozhodnutí, zda jsou schopni uhradit zůstavitelovy dluhy jiným způsobem. 

Likvidace dědictví by měla být až poslední možností. Otázkou také zůstává, zda soudní 

komisař na návrh některého dědice musí nařídit likvidaci dědictví, i když s tím ostatní 

nebudou souhlasit. Podle formulace § 175t odst. 1 o.s.ř. tak zřejmě učinit musí, což 

nepovažuji za vhodné řešení, neboť může dojít i k situaci, že jeden z dědiců navrhne 

                                               
78 Muzikář L., Likvidace dědictví, in Ad Notam 4/2010, 11 s.
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likvidaci dědictví, protože on sám nic z dědictví nechce, ale pouze touží poškodit 

ostatní. 

Jak již bylo řečeno, stát může navrhnout likvidaci dědictví, a to i když není 

předluženo. Předtím by však měl prokázat, že věřitelé odmítli přijmout nabízené věci 

z dědictví. Vzhledem k tomu lze předpokládat, že stát dá jen podnět k nařízení likvidace 

a ponechá na úvaze soudu, zda tak učiní. 

Soudní komisař vydá o nařízení likvidace usnesení, ve kterém vyzve věřitele, 

aby mu oznámili své pohledávky ve lhůtě, kterou v usnesení stanoví, a upozorní je, že 

pohledávky, které nebudou při likvidaci uspokojeny, zaniknou. I přes můj výše 

stanovený názor ohledně účastenství se domnívám, že toto usnesení by mělo být 

doručováno všem známým věřitelům, už jen z toho titulu, že se právní mocí tohoto 

usnesení stanou účastníky řízení a doručení má pro ně zásadní právní význam, neboť se 

tímto způsobem dozvědí o nařízené likvidaci dědictví a mohou tak hájit svá práva.

Na povahu lhůty podle ustanovení § 175t odst. 2 o.s.ř. není také zcela jednotný 

náhled. Výklad, že s pohledávkou věřitele se musí počítat a uspokojit ji způsobem 

stanoveným v ustanovení § 175v o.s.ř. i tehdy, oznámil-li věřitel svou pohledávku až po 

lhůtě, avšak dříve, než došlo k rozvrhu výtěžku79, spíše odmítám, a to zejména proto, že 

konečný okruh věřitelů a jejich pohledávek bude po celou dobu řízení nejasný. 

K opožděné přihlášce by se přihlížet nemělo, a to přinejmenším ze dvou dalších 

důvodů. Za prvé, aby se již tak složité řízení dále nekomplikovalo a za druhé si myslím, 

že stanovování takové lhůty v usnesení by pak postrádalo svůj význam. Bylo by vhodné 

novelizovat toto ustanovení v tom smyslu, že soudní komisař upozorní věřitele, že 

pokud věřitelé oznámí své pohledávky po lhůtě, kterou v usnesení stanoví, nebude 

k nim již přihlíženo. 

Usnesení o nařízení likvidace dědictví se zašle účastníkům řízení, známým 

věřitelům a vyvěsí na úřední desce soudu (§ 175t odst. 2 o.s.ř.). Pak podle § 50l o.s.ř. 

platí desátým dnem po dni vyvěšení fikce doručení neznámým věřitelům. Usnesení se 

sejme po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení. Jakmile usnesení o nařízení likvidace 

dědictví nabylo právní moci, nepostupuje se již podle ustanovení § 175p až 175s (§ 175t 

odst. 2 o.s.ř.). 

                                               
79 Muzikář L., Likvidace dědictví, in Ad Notam 4/2010, 12 s.
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Jednotný názor nepanuje ani v tom, zda-li se již jednou přihlášení věřitelé musejí 

přihlašovat znovu. Zastávám stanovisko, že právo na uspokojení pohledávek při 

likvidaci dědictví mají pouze ti věřitelé, kteří pohledávky přihlásili na výzvu podle § 

175t o.s.ř. V mezidobí totiž mohlo dojít již k vymožení jejich pohledávek. V praxi často 

dochází k situaci,  že uspokojení věřitelé již notáři neoznámí tuto skutečnost a dluh je 

dále zařazen v pasivech dědictví. Nejčetnějším případem tohoto druhu je situace, kdy 

zůstavitel měl úvěr pojištěn pro případ neschopnosti splácet, pracovní neschopnosti, 

úmrtí. Banka je pak uspokojena finančními prostředky z pojistného plnění. Myslím si

také, že povinnost podat přihlášku do likvidace dědictví též vyplývá již ze samotného

znění ustanovení § 175t o.s.ř.

Po uplynutí stanovené lhůty by se měl soudní komisař na přihlášené věřitele 

obrátit s dotazem, zda v průběhu řízení o dědictví do doby, než byla nařízena likvidace 

dědictví, uplatnili svou pohledávku žalobou u soudu. Přihlášení pohledávky do běžného 

dědického řízení, ani její přihlášení na základě konvokace věřitelů nelze totiž považovat 

za řádné uplatnění pohledávky věřitele ve smyslu ustanovení § 112 občanského 

zákoníku a nestaví promlčecí lhůtu. Oznámení pohledávky do likvidace dědictví však je 

již řádným uplatněním této pohledávky podle ustanovení § 112 občanského zákoníku a 

věřitel pak má právo na to, aby bylo o pohledávce rozhodnuto. Uplatnění pohledávky do 

likvidace dědictví staví běh promlčecí lhůty a po nařízení likvidace dědictví je jediným 

možným způsobem uplatnění a uspokojení pohledávek zůstavitelových věřitelů.80

S tím souvisí otázka, kdo je oprávněn vznést námitku promlčení. Domnívám se, 

že toto právo náleží dědicům, státu, případně i věřitelům (proti jinému věřiteli), nikoliv 

soudnímu komisaři, který by měl být v dědickém řízení nestrannou osobou, i když by se 

mohlo zdát, že se postavení soudního komisaře při likvidaci dědictví blíží spíše 

postavení insolvenčního správce, který má možnost posoudit oprávněnost pohledávky.

K uzavření dohody s věřiteli podle ustanovení § 471 odst. 1 občanského 

zákoníku či k podání návrhu na likvidaci dědictví je však oprávněn ten dědic, který 

prohlásí, že dědictví neodmítá. Obava z odpovědnosti za zůstavitelovy dluhy ale spíše 

povede osoby s dědickým nárokem k tomu, že dědictví odmítnou.

                                               
80 Muzikář L., Likvidace dědictví, in Ad Notam 4/2010, 12 s.
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Likvidace dědictví se provede zpeněžením jednotlivých věcí, práv a jiných 

majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku podle ustanovení o výkonu rozhodnutí81, 

ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu82 nebo v dražbě provedené 

soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu83 anebo prodejem mimo 

dražbu. Likvidaci dědictví lze mimo dražbu provést také prodejem všeho nebo 

zbývajícího zůstavitelova majetku jedinou smlouvou (§ 175u odst. 1 o.s.ř.). Při prodeji 

mimo dražbu však občanský soudní řád v ustanovení § 175zd odst. 2 vyžaduje souhlas 

soudu, přičemž bez souhlasu soudu je smlouva neplatná. Při udělení souhlasu může 

soud také stanovit podmínky prodeje.

Ke zjištění ceny, za kterou se budou nemovitosti dražit nebo prodávat kupní 

smlouvou, ustanoví soudní komisař usnesením znalce z oboru odhadu ceny nemovitostí 

a uloží mu, aby podal znalecký posudek písemně zpravidla ve lhůtě do 30ti dnů ode dne 

doručení usnesení. Znalec pak určí cenu nemovitostí ke dni vydání usnesení, protože 

rozhodující stav je v době, kdy dochází ke zpeněžení. Tato cena pak může být odlišná 

od ceny ke dni smrti zůstavitele, určené v usnesení podle ustanovení § 175o o.s.ř. 

O majetku zůstavitele, který se nepodařilo takto zpeněžit, rozhodne soudní 

komisař, že připadá státu s účinností ke dni smrti zůstavitele (§ 175u odst. 2 o.s.ř).

Po zpeněžení majetku zůstavitele se získaný výtěžek likvidace rozdělí mezi 

věřitele k úhradě jejich pohledávek. Pravidla pro uspokojování pohledávek jsou 

obsažena v ustanovení § 175v odst. 2 a 3 o.s.ř. Pohledávky jsou rozděleny do skupin. 

V první skupině jsou pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti se 

zpeněžením majetku (např. znalečné přiznané soudním znalcům), ve druhé skupině jsou 

pohledávky nákladů zůstavitelovy nemoci a přiměřených nákladů jeho pohřbu, třetí 

skupinu tvoří pohledávky zajištěné zástavním právem, zadržovacím právem, převodem 

práva nebo postoupením pohledávky, čtvrtou skupinu tvoří pohledávky nedoplatků 

výživného, pátou skupinu tvoří pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

                                               
81 Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 9. října 2012 zákon ze dne 19. září 2012, kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
kterým bylo ustanovení  § 175u odst. 1 o.s.ř novelizováno tak, že ve větě první se slova „prodejem 
movitých věcí, nemovitostí a podniku“ zrušila. Zákon byl vyhlášen dne 26.11.2012 ve Sbírce zákonů v 
částce 145 pod číslem 396/2012 Sb.
82 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
83 § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o 
změně dalších zákonů.
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zaměstnanosti a v šesté skupině se hradí ostatní pohledávky. Nelze-li plně uspokojit 

pohledávky patřící do téže skupiny, uspokojí se poměrně; ve třetí skupině se však 

pohledávky uspokojují podle jejich pořadí, přičemž pohledávky zajištěné zadržovacím 

právem se uhradí před ostatními pohledávkami. Pro pořadí je rozhodující den, kdy 

právo zajišťující pohledávku vzniklo.

Rozvrh výtěžku provede soudní komisař usnesením, v jehož výroku uvede, které 

pohledávky a jakou částkou se z výtěžku upokojují. Usnesení se doručí všem 

účastníkům a je proti němu přípustné odvolání. 

Když se podíváme na ustanovení § 175y odst. 2 o.s.ř. („Mimo případ, kdy byla 

provedena likvidace dědictví, nebrání usnesení soudu tomu, kdo nebyl účastníkem řízení 

o dědictví, z něhož usnesení vzešlo, aby se domáhal svého práva žalobou“) a na

ustanovení § 175v odst. 3 o.s.ř., větu první („Pravomocným skončením likvidace 

zaniknou proti dědicům neuspokojené pohledávky věřitelů a jejich zajištění.“), vyplyne 

nám, že pokud byla nařízena likvidace dědictví, nemohou se věřitelé domoci uspokojení 

svých pohledávek jinak, než z výtěžku likvidace. Nemohou se domáhat svého práva 

žalobou, nelze ani pokračovat v exekuci. Proto by způsob vedení likvidace dědictví měl 

být takový, aby náklady na zpeněžení věcí byly co nejnižší. 

Jako nejlevnější způsob provedení zpeněžení věcí, práv a jiných majetkových 

hodnot ze zůstavitelova majetku se mi jeví prodej mimo dražbu a prodej všeho nebo 

zbývajícího zůstavitelova majetku jedinou smlouvou. U tohoto způsobu zpeněžení jsem 

se ale v praxi a při studování odborné literatury setkala s nejasnou odpovědí na otázku, 

zda-li vůbec a případně ke kterému okamžiku zanikne zástavní právo.84

V ustanovení § 175v odst. 4 o.s.ř. je uvedeno, že pravomocným skončením 

likvidace zaniknou proti dědicům neuspokojené pohledávky věřitelů a jejich zajištění. 

Dříve tu byl odkaz na přiměřené použití zákona č. 26/2000 Sb., o konkurzu a vyrovnání. 

Bylo by vhodné, aby bylo odkázáno na použití zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční 

zákon), kde je v ustanovení § 299 odst. 2 stanoveno, že zpeněžením věci, práva, 

pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky 

zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Jde-li o 

nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí, oznámí pak insolvenční správce zánik 

zástavního práva katastru nemovitostí. Takový odkaz ale na příslušném místě 
                                               
84 Svoboda, J., Zpeněžení nemovitosti prodejem z volné ruky realizované v rámci likvidace dědictví 
z hlediska zániku zástavního práva, in Ad Notam 3/2010, 3 str.
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občanského soudního řádu chybí. Přijde mi to jako závažné opomenutí, neboť případný 

zájemce o nabytí nemovitosti vzhledem k této nejistotě nebude mít zřejmě o koupi 

zájem. 

Formulace „...zaniknou proti dědicům neupokojené pohledávky věřitelů a jejich 

zajištění“ neřešila případ, kdy byl zůstavitel pouze zástavním dlužníkem a ne 

účastníkem úvěrové smlouvy. Zástavní právo by tak zůstalo zachováno. S účinností od 

1.1.201385 bylo stanoveno, že zanikají rovněž zástavní práva zajišťující pohledávky,   

jejichž dlužníkem je osoba odlišná od zůstavitele. Dále je stanoveno, že pohledávky a 

jejich zajištění zaniknou jen vůči dědicům a nikoliv vůči třetím osobám (kupujícím). 

Dalším problémem je, že zánik zajištění je uskutečněn až právní mocí usnesení o 

skončení likvidace a nikoliv prodejem nemovitosti. I tato skutečnost vzbuzuje u 

potencionálních kupujících značné obavy. Soudní komisař by měl tuto informaci uvést 

v kupní smlouvě a katastr nemovitostí o tomto upozornit i v odůvodnění konečného 

usnesení.

De lege ferenda by mělo být stanoveno, že vkladem vlastnického práva do 

katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy mezi soudním komisařem a kupujícím 

dojde též k zániku zástavního práva.

Závěrečné ustanovení vztahující se k likvidaci dědictví pak řeší situaci, když po 

pravomocném ukončení likvidace vyjde najevo další zůstavitelův majetek. Soudní 

komisař jej rozdělí  věřitelům do výše jejich neuspokojených pohledávek bez zřetele 

k tomu, že je stanoveno, že pravomocným skončením likvidace zaniknou neuspokojené 

pohledávky a jejich zajištění. Zůstane-li majetkový přebytek, projedná jej soudní 

komisař jako dědictví (§ 175v odst. 4 o.s.ř.).

                                               
85 zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony.
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16. Dodatečné projednání dědictví

Institut dodatečného projednání dědictví poskytuje účastníkům možnost nabytí 

majetku, který byl v původním dědickém řízení opomenut nebo jehož existence nebyla 

účastníkům vůbec známa. Občanský soudní řád upravuje dodatečné projednání dědictví 

v ustanovení § 175x, podle něhož: „Objeví-li se po právní moci usnesení, jímž bylo 

řízení o dědictví skončeno, nějaký zůstavitelův majetek, popřípadě i dluh, provede se o 

tomto majetku řízení o dědictví. Objeví-li se pouze dluh zůstavitele, řízení o dědictví se 

neprovede.

Dodatečné projednání dědictví zahájí příslušný okresní soud na návrh účastníka 

řízení nebo jeho právního nástupce. Méně častěji bývá dodatečné projednání dědictví 

zahájeno bez návrhu usnesením soudu. Jedná se zejména o podněty jiných osob než 

účastníků (pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a 

podobně). 

V dědickém řízení platí zásada, že jak hmotněprávní dědické vztahy, tak 

procesní postup, se řídí právem platným v době úmrtí zůstavitele.86 Za pramen právní 

úpravy dědického řízení je tak nutno považovat i takové právní předpisy, jakými byly 

zejména: zákon č. 100/1931 Sb., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného 

(platný do 31. prosince 1950), Nesporný patent, tj. císařský patent č. 208 z roku 1854 

(platný do 31. prosince 1950), občanský soudní řád č. 142/1950 Sb. (platný od 1. ledna 

1951 do 31. března 1964) a notářský řád č. 95/1963 Sb. (platný od 1. dubna 1964 do 31. 

prosince 1992). V praxi tato skutečnost přináší nemalé potíže. Vykládat ustanovení 

zrušených právních předpisů doslovně však není vždy možné. Důvodem jsou zejména 

odlišné společenské poměry. V praxi se tak často postupuje podle předpisů platných 

v době projednání dodatečného dědictví například u doručování, předvolání, 

předvedení, pro formu rozhodnutí, opravné prostředky.

Projednává-li se dědické řízení podle Obecného zákoníku občanského z roku 

1811 a císařského patentu č. 208 z roku 1854, má konečné rozhodnutí soudu formu 

odevzdací listiny, nikoliv formu usnesení. I zásady hmotného a procesního dědického 

práva se zcela lišily od dnešního pojetí. Platil tak zvaný adiční princip. Dědic, který 

                                               
86 § 863 ObčZ; čl. II bod 6, 7 souhrnné novely občanského soudního řádu.
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chtěl dědit, musel nejprve podat dědickou přihlášku. Jestliže byla dědická přihláška 

soudem přijata, mohlo být poté dědici dědictví odevzdáno odevzdací listinou.

Odlišný je také postup v případě zůstavitelů zemřelých mezi 1.4.1964 a 

31.3.1983. Došlo-li podle zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a řízení před 

státním notářstvím (notářský řád) ke schválení dohody o vypořádání dědictví, muselo 

státní notářství po právní moci usnesení o schválení dohody ještě potvrdit nabytí 

dědictví podle této dohody. Fakticky to znamená vydat tři usnesení87, tj. usnesení o 

určení obecné ceny majetku, usnesení o schválení dohody o vypořádání dědictví a 

usnesení o potvrzení nabytí dědictví. 

Dodatečná projednání dědictví po zůstavitelích, kteří zemřeli před mnoha 

desítkami let, patří v praxi notáře zpravidla mezi časově nejnáročnější úkony. Je to 

způsobeno zejména skutečností, že dědici zůstavitele již dávno nejsou mezi živými a je 

nutné zjišťovat několik generací jejich právních nástupců. Mnohdy se jedná o majetek 

nízké hodnoty, často zapomenuté přístupové cesty k pozemkům a jejich miniaturní 

podíly. Dříve bylo v pozemkové knize zapsáno, že vlastníkem těchto podílů je vlastník 

domu č.p. XX nebo vlastník pozemku číslo parcelní YY. Katastrální úřady však tyto 

zápisy zrušily a vlastnické právo k podílu cesty obnovily původnímu vlastníku

nemovitosti, který již nežije, místo toho, aby bylo připsáno současnému vlastníku

nemovitosti. Podle mého názoru se jedná o velmi nešťastné řešení, neboť potomci

vlastníka podílu cesty již mnohdy nejsou v příbuzenském poměru k současnému

vlastníku domu a pozemků, ke kterým přístupové cesty náležely (často již fakticky ani 

neexistují). Z tohoto důvodu ani nemají o nabytí těchto podílů a vyřízení dodatečného 

projednání dědictví zájem, s notářem nespolupracují a z dodatečného projednání 

dědictví se nakonec stává nekonečné martýrium, na jehož konci je třicet právních 

nástupců původních dědiců z různých koutů republiky, v horším případě pobytem v 

zahraničí. Stálo by za úvahu vyhledat praktičtější řešení a připsat takové podíly cest 

současnému vlastníku nemovitosti, ke které náležejí.

Co se týče okruhu dědiců při dodatečném projednání dědictví, ten se v zásadě 

nemění. Je tedy dán již původním řízením. Výjimkou jsou případy, kdy v původním 

dědickém řízení bylo děděno ze závěti, která o nově zjištěném majetku nepojednávala. 

Nyní bude nutné zjistit okruh dědiců ze zákona. Zastavilo-li se dědické řízení podle
                                               
87 V této době se vydávalo rozhodnutí. Platná právní úprava tuto formu nezná, a proto se dnes při 
dodatečném projednání rozhoduje usnesením; odevzdací listina je však zachována.
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ustanovení § 175h odst. 1 a 2 o.s.ř., byl účastníkem řízení pouze vypravitel pohřbu. To 

znamená, že i v těchto případech bude nutné zjistit okruh osob, kterým svědčí dědické 

právo. 

V dodatečném projednání dědictví již nedochází k úkonům, které byly 

provedeny v původním řízení, a nevyvstává potřeba je opakovat (např. poučení dědiců o 

jejich dědickém právu). Jestliže v původním řízení některý z účastníků dědictví odmítl, 

pak se toto prohlášení vztahuje na celé dědictví po zůstaviteli, tedy i na majetek nově 

objevený88. 

Je-li ale objeven pouze dluh, řízení o dědictví se neprovede (§ 175x věta druhá 

o.s.ř.), neboť dědici odpovídají za dluhy zůstavitele podle ustanovení § 470 ObčZ, ať už 

byl dluh v dědickém řízení projednán či nikoliv. 

Dodatečné dědické řízení může být ukončeno několika způsoby. Soud vydá buď 

usnesení podle § 175o odst. 1 o.s.ř., ve kterém bude uvedeno, kdo nově zjištěný majetek 

nabyl, nebo řízení zastaví podle § 175h odst. 2 o.s.ř. s tím, že nově zjištěný majetek 

bude z důvodu jeho nepatrné hodnoty vydán vypraviteli pohřbu. Poslední možností je 

situace, kdy soud dospěje k závěru, že zůstavitel nevlastnil žádný další majetek, který 

dosud nebyl projednán, pak řízení buď zastaví (bylo-li řízení zahájeno bez návrhu) nebo 

zamítne návrh na zahájení řízení o dodatečném projednání dědictví (bylo-li řízení 

zahájeno na návrh). Usnesení o zastavení řízení o dodatečném projednání dědictví i 

usnesení, kterým byl zamítnut návrh na zahájení řízení o dodatečném projednání 

dědictví, nejsou usneseními ve věci samé. Zjistí-li se po právní moci takového 

rozhodnutí, že závěr, pro který bylo řízení o dodatečném projednání dědictví zastaveno, 

nebyl správný, soud znovu řízení zahájí a dědictví dodatečně projedná89.

Jiným způsobem je ale upraven postup v řízení o dodatečně zjištěném majetku 

v těch případech, kdy dědictví bylo původně předluženo a v původním řízení došlo buď 

k přenechání předluženého dědictví věřitelům, nebo byla nařízena a provedena 

likvidace90.

                                               
88 R 37/1974
89 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.5.2004, sp. Zn. 30 Cdo 839/2003. In  Ad Notam 3/2005, 112 s.
90 Viz kapitola „Přenechání předluženého dědictví věřitelům a likvidace dědictví“.
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17. Opravné prostředky

Mezi opravné prostředky řadíme odvolání, žalobu pro zmatečnost, žalobu na 

obnovu řízení a dovolání. Představují tak možnost pro přezkoumání správnosti soudního 

rozhodnutí. Rozlišujeme je na opravné prostředky řádné a opravné prostředky 

mimořádné. Rozdíl mezi nimi je v tom, že řádný opravný prostředek směřuje proti 

nepravomocnému rozhodnutí soudu prvního stupně. Mimořádný opravný prostředek 

směřuje proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci.

Odvolání je opravným prostředkem řádným. Občanský soudní řád upravuje 

odvolání v ustanoveních § 201 a následujících. Lze jím napadnout rozsudek i usnesení 

soudu prvního stupně, pokud to zákonem není vyloučeno. Vzhledem k tomu, že je 

soudní komisař oprávněn vydávat usnesení ve věci samé, je tedy i proti jeho usnesení 

přípustné odvolání. Do občanského soudního řádu byl s účinností od 1. července 2009 

zakotven též specifický opravný prostředek proti rozhodnutí soudního komisaře. 

Ustanovení § 374 odst. 3 o.s.ř. stanoví, že „je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které 

vydal soudní komisař (justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní 

zaměstnanec), může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí 

se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním“. Tento 

specifický opravný prostředek se svým obsahem blíží autoremeduře. Vyhoví-li dědický 

soud odvolání, předá spis po právní moci rozhodnutí soudnímu komisaři k dalším 

úkonům v řízení. V opačném případě předloží spis příslušnému odvolacímu soudu.

V některých případech je podání odvolání proti rozhodnutí vyloučeno. 

V dědickém řízení je to například usnesení, kterým se zastavuje dědické řízení, protože 

zůstavitel nezanechal žádný majetek (§ 175h odst. 1 o.s.ř.), usnesení, kterým se 

zastavuje dědické řízení, protože zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, který se 

vydává vypraviteli pohřbu (§ 175h odst. 2 o.s.ř.), usnesení, kterým bylo zahájeno řízení 

o dědictví bez návrhu (§ 202 odst. 1 písm. c) o.s.ř.) a podobně. Lhůta pro podání 

odvolání činí patnáct dnů.

Podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb. ze 

dne 23. prosince 1991 o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy je možné podat 

odvolání jak u soudu prvního stupně, tak i u soudního komisaře. Ustanovení § 204 odst. 

1 o.s.ř. však stanoví, že se odvolání podává u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. 
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V tomto případě se mi zdá, že jde vyhláška nad rámec zákona, a bylo by vhodné upravit 

ji tak, že odvolání lze podat pouze u soudu prvního stupně. Odvolacím soudem je soud 

vyšší instance, tedy soud krajský (v Praze soud městský).

Žaloba na obnovu řízení patří mezi opravné prostředky mimořádné. Má 

účastníku řízení umožnit doplnit skutková zjištění, která zůstala v původním řízení 

neúplná, dojde-li tak k příznivějšímu rozhodnutí pro účastníka. Taktéž žaloba pro 

zmatečnost je opravným prostředkem mimořádným. Má za cíl napravit vady řízení, 

které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, přičemž šlo o závažná 

procesní pochybení (například bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci 

soudů).91

Mimořádným opravným prostředkem je také dovolání, kterým lze napadnout 

pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Účastník může 

podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který 

rozhodoval v prvním stupni. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud České republiky.92

                                               
91 Blíže viz. § 228 a následující o.s.ř.
92 Blíže viz. § 236 a následující o.s.ř.
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18. Souvislosti exekučního a dědického řízení

18.1 Charakteristika exekučního řízení

Exekuční řízení je samostatným druhem civilního procesu, jehož účelem je 

vymoci plnění, které nebylo plněno dobrovolně. Naplňuje tak právo na soudní ochranu. 

Exekuci upravuje zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Nestanoví-li exekuční řád jinak, použije se přiměřeně občanský soudní řád. Exekučního 

řízení se dále týká vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a 

náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a 

o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o 

postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně se exekuční řízení zahajuje na návrh osoby, které z titulu pro výkon 

rozhodnutí vyplývá právo na plnění, tzv. oprávněné osoby. Osobu exekutora si volí 

oprávněný bez ohledu na místo sídla soudního exekutora. Překážkou může být pouze 

vyloučení soudního exekutora pro podjatost. 

Po zahájení řízení následuje další fáze řízení, a to nařízení exekuce a pověření 

soudního exekutora soudem. Věcně příslušným je okresní soud. Místně příslušným  

exekučním  soudem  je  soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou 

osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož  obvodu  se  zdržuje.  Má-li  povinný,  který je 

fyzickou osobou, bydliště  na  více  místech,  jsou  místně příslušnými všechny soudy, v 

jejichž  obvodu  bydlí  s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou 

osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li  

povinný,  který  je  fyzickou osobou, bydliště v České republice,  ani  se  v  ní  

nezdržuje,  nebo  nemá-li povinný, který je právnickou  osobou, sídlo v České 

republice, je místně příslušným soud, v  jehož  obvodu má povinný majetek; má-li 

majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena 

žádost exekutora o udělení pověření.

Nařízení exekuce má za následek omezení možnosti nakládat s majetkem. 

Nakládání s majetkem v rozporu s tímto zákazem je sankcionováno relativní neplatností 
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takového úkonu povinného, což, jak uvidíme v následující podkapitole mé práce, má 

vliv na dědické řízení. 

Další fáze exekučního řízení jsou vydání exekučního příkazu soudním 

exekutorem, provedení exekuce a skončení exekuce. Pokud je oprávněných více, koná 

se rozvrh výtěžku. 

Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný. Manžel povinného je účastníkem 

tehdy, jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty 

patřící do společného jmění manželů.

Výkon rozhodnutí musí být přiměřený a plnění nelze vymoci jinými způsoby 

provedení exekuce, než které taxativně stanoví zákon. Při vymáhání peněžitých plnění 

volí způsob provedení exekuce exekutor. Jde-li o plnění nepeněžité, je způsob vymožení 

dán exekučním titulem. Podle ustanovení § 59 exekučního řádu lze exekuci ukládající 

zaplacení peněžité částky provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním 

pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku, zřízením 

exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Exekuci ukládající jinou povinnost 

než zaplacení peněžité  částky lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením 

společné věci, provedením prací a výkonů.  Exekuci  prodejem  zástavy  lze  pro 

zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí. 

Exekuční tituly vyjmenovává ustanovení § 40 exekučního řádu. Rozhodnutí 

musí být vykonatelné, to znamená vynutitelné státní mocí. Vykonatelnost musí být 

přímo na titulu potvrzena. To se označuje jako doložka vykonatelnosti. Označí ji orgán, 

který daný titul vydal, protože na základě spisu může nejlépe zjistit, zda všechny 

podmínky vykonatelnosti již nastaly (právní moc, uplynutí lhůty k plnění).

18.2 Vliv exekučního řízení na řízení dědické

V případě, že některý z účastníků exekučního řízení zemře, nebo některý 

z účastníků dědického řízení je současně i povinným či oprávněným v exekučním 

řízení, dojde k prolínání těchto dvou řízení. Soudní komisař i soudní exekutor by si měli 

v takové situaci poskytnout vzájemnou součinnost. Povinnost součinnosti ostatně 

vyžaduje i ustanovení § 33 exekučního řádu, které ukládá soudům, orgánům státní 

správy a samosprávy, obcím a jejich orgánům, notářům, právnickým a fyzickým 
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osobám (rozhodují-li o právech a povinnostech) povinnost sdělit exekutorovi na jeho 

písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední 

činnosti. Soudní exekutor musí o poskytnutí informace písemně požádat a doložit své 

pověření k provedení exekuce. Sankcí za nesplnění této povinnosti je odpovědnost za 

škodu oprávněnému i soudnímu exekutorovi. Soudní exekutor může též za neposkytnutí 

požadované informace uložit pořádkovou pokutu.

Ustanovení § 36 exekučního řádu stanoví, že účastníky exekučního řízení jsou 

oprávněný a povinný. Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo 

ve   prospěch  jiného,  než  kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze provést  

exekuci, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo 

převedeno právo z exekučního titulu. Přechod povinnosti  nebo přechod či převod práva 

lze prokázat jen listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, 

pokud nevyplývá přímo z právního předpisu. Prokáže-li  se,  že  po  zahájení 

exekučního řízení nastala právní  skutečnost, s  níž  právní předpisy spojují převod nebo 

přechod práva oprávněného, o něž v exekučním řízení jde, do řízení namísto 

dosavadního oprávněného vstupuje jeho právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení 

na místo dosavadního oprávněného, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho 

nástupu do řízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě úmrtí účastníka exekučního řízení nelze 

do ukončení dědického řízení kvalifikovaně doložit, na koho přešlo právo nebo 

povinnost z exekučního titulu. Nelze tedy vyhovět návrhu na nařízení výkonu 

rozhodnutí podanému před skončením dědického řízení proti předpokládanému dědici 

osoby, která je ve vykonávaném rozhodnutí označena jako povinný, a to ani v případě, 

že jej oprávněný podal předčasně jen z důvodu zachování promlčecí doby.93

Zemře-li povinný po nařízení exekuce, exekuční řízení se nepřerušuje. Exekutor 

svou činnost omezuje zpravidla pouze na zjišťování průběhu dědického řízení. Po 

právní moci usnesení o dědictví soudní exekutor vydá usnesení o procesním 

nástupnictví podle ustanovení § 107 odst. 1 občanského soudního řádu. Poté pokračuje 

v provádění exekuce proti dědici zůstavitele. Je-li dědiců více, odpovídají za dluhy 

podle poměru toho, co z dědictví nabyli. V rozhodnutí o procesním nástupnictví musí 

být tedy vymezeno, s kým bude na místo dosavadního povinného v řízení pokračováno, 

                                               
93 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 1211/2005.
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a dále v jakém poměru budou jednotliví dědici za vykonávanou pohledávku povinného 

odpovídat. Musím zde připomenout, že soudní exekutor není vázán takovou dohodou 

dědiců, podle které odpovídají za závazky jinak, než stanoví ustanovení § 470 odst. 2 

ObčZ. Aby byl věřitel takovou dohodou vázán, musel by s ní vyslovit souhlas. 

Poté, co je rozhodnuto o procesním nástupnictví a o poměru odpovědnosti 

dědiců za dluhy, měli by dědicové pohledávky uspokojovat v pořadí stanoveném 

v ustanovení § 175v odst. 2 o.s.ř. Nejprve mají být uhrazeny pohledávky zůstavitelovy 

nemoci a přiměřených nákladů spojených s pohřbem, dále pohledávky zajištěné 

zástavním právem, zadržovacím právem, převodem práva nebo postoupením 

pohledávky, pohledávky nedoplatků výživného, pohledávky daní a poplatků, pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a ostatní pohledávky. Nelze-li plně uspokojit pohledávky patřící 

do téže skupiny, uspokojí se poměrně. Zajištěné pohledávky se však uspokojují podle 

jejich pořadí, přičemž pohledávky zajištěné zadržovacím právem se uhradí před 

ostatními pohledávkami. Pro pořadí je rozhodující den, kdy právo zajišťující 

pohledávku vzniklo. 

Pokud dědic nehradí pohledávky v pořadí shora uvedeném a je již vyčerpána 

cena dědictví, nezbavuje ho to odpovědnosti za pohledávky dosud neuhrazené, pokud 

měly být hrazeny před pohledávkami již uhrazenými. To může být riziko u pohledávek, 

o kterých dědici nevěděli, protože je věřitel nestihl přihlásit do pasiv dědictví. Aby se 

předešlo takové situaci, měli by dědici využít možnosti, kterou poskytuje ustanovení § 

175n o.s.ř.

Podle ustanovení § 175n o.s.ř. vydá soud na návrh dědiců usnesení, v němž 

vyzve věřitele, aby mu oznámili své pohledávky ve lhůtě, kterou v usnesení stanoví, a 

poučí je o tom, že dědici neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky včas neoznámili, 

pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů vyčerpána cena dědictví, kterého 

dědici nabyli (tzv. konvokace věřitelů). 

Je nutné upozornit, že obvyklá cena majetku a čistá hodnota dědictví nemusejí 

odpovídat reálné hodnotě, neboť ocenění některých položek aktiv dědictví do značné 

míry závisí na stanovisku dědiců. Především cena nemovitostí je v praxi ze strany 

dědiců úmyslně snižována, zejména s cílem zaplatit notáři co nejnižší odměnu za 

projednání dědictví. Soudní exekutoři jsou proto oprávněni rozsah odpovědnosti 
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posoudit sami a nejsou vázáni cenou majetku v rozhodnutí o dědictví. Soudní exekutor 

může nechat ocenit majetek nabytý v rámci dědictví a při rozhodování o procesním 

nástupnictví vycházet z takto zjištěné hodnoty nabytého dědictví.

Pokud dědické řízení neskončí některým ze způsobů stanovených v ustanovení § 

175q odst. 1 o.s.ř., ale dojde například k uzavření dohody mezi dědici a věřiteli o 

přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů podle ustanovení § 175p 

odst. 1 o.s.ř., je na místě v tomto případě exekuci zastavit ve smyslu ustanovení § 268 

odst. 1 písm. h) o.s.ř. Jestliže je dědické řízení zastaveno podle § 175h o.s.ř., pak soudní 

exekutor zastaví exekuční řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř., neboť tu není 

osoba právního nástupce, se kterou by mohlo být pokračováno v exekučním řízení.

Dědic v postavení povinného

Podle ustanovení § 44a odst. 1 exekučního řádu nesmí povinný po doručení 

vyrozumění o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a 

majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní 

činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má 

vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný 

porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se 

neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby 

zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti  

nastávají  od  účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle 

exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, 

jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.

Nabízí se tedy otázka, zda může dědic, proti kterému je vedeno exekuční řízení, 

odmítnout dědictví nebo uzavřít dohodu, podle které má z dědictví obdržet méně, než 

činí jeho zákonný dědický podíl? Insolvenční zákon takovou situaci výslovně upravuje 

v ustanoveních § 246 odst. 4 a § 412 odst. 3, z nichž vyplývá, že právní úkon, kterým 

dlužník po prohlášení konkursu (nebo za trvání účinků schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře v případě oddlužení) 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 
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dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. V exekučním řádu však výslovná 

úprava chybí. 

Vzhledem k tomu, že insolvenční zákon i exekuční řád sledují stejný účel, a to 

vymožení plnění, které nebylo plněno dobrovolně, neměl by dědický soud (soudní 

komisař) schválit dohodu dědiců, podle které by dědic (povinný) neobdržel nic nebo 

obdržel méně, než činí jeho zákonný dědický podíl s úmyslem dosáhnout toho, aby jeho 

zákonný dědický podíl nebyl postižen výkonem rozhodnutí. Jinými slovy řečeno, 

s úmyslem zkrátit věřitele.

Považuji za správné postupovat následujícím způsobem. Má-li soudní komisař 

dostupné informace o tom, že na majetek dědice (povinného) je nařízena exekuce, 

neměl by dohodu o vypořádání dědictví, podle které dědic (povinný) neobdrží žádný 

majetek, případně obdrží majetkový podíl výrazně nižší hodnoty, než by mu náležel 

podle zákona, případně podle závěti, schválit. Takové rozhodnutí by nebylo v souladu 

s dobrými mravy. Vidím jako nedostatek právní úpravy, že požadavek souladu 

s dobrými mravy je zakotven pouze v ustanovení § 175p odst. 1 o.s.ř.94, nikoliv 

v ustanovení § 175q odst. 1 písm. c) o.s.ř. De lege ferenda považuji za vhodné doplnit 

ustanovení § 175q odst. 1 písm. c) v tomto smyslu: „Soud v usnesení o dědictví  schválí  

dohodu  o  vypořádání  dědictví  nebo  dohodu o přenechání  předluženého dědictví k 

úhradě dluhů, pokud neodporuje zákonu nebo dobrým mravům“. Tímto by bylo 

docíleno souladu mezi úpravou občanského práva procesního a hmotného.95

Je však otázkou, jak se soudní komisař o nařízené exekuci na majetek dědice 

dozví, zejména když povinnou osobou je například potomek zůstavitele, nikoliv jeho 

manžel. Jestliže se dědic ke své exekuci nepřizná nebo nevyplývá z evidence katastru 

nemovitostí (např. podílové spoluvlastnictví zůstavitele a jeho potomka ke stejné 

nemovitosti), a ani soudní exekutor tuto skutečnost soudnímu komisaři nesdělí, je malá 

pravděpodobnost získání takové informace.

V případě odmítnutí dědictví je situace složitější. Je otázkou, do jaké míry může 

být bráněno dědici (povinnému) v odmítnutí dědictví, pokud toto omezení nevyplývá 

přímo ze zákona. Odmítnutí dědictví je jednostranným právním úkonem. Podle 

                                               
94 „Dědici a věřitelé se mohou dohodnout o tom, že předlužené dědictví bude přenecháno věřitelům k 
úhradě dluhů. Soud dohodu schválí, jestliže neodporuje zákonu nebo dobrým mravům; neschválí-li 
dohodu, pokračuje v řízení po právní moci rozhodnutí.“
95 Viz ustanovení § 482 odst. 2 ObčZ.
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ustanovení § 463 odst. 1 občanského zákoníku může dědic odmítnout dědictví. 

Odmítnutí se musí stát ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením jemu 

zaslaným. Podle ustanovení § 465 občanského zákoníku pak dědictví nemůže odmítnout 

dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví odmítnout nechce. 

V praxi není postupováno jednotně. Hlavním argumentem pro to, že dědic, proti 

kterému je vedeno exekuční řízení, může odmítnout dědictví nebo uzavřít dohodu, 

podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho zákonný dědický podíl, je, že 

soudní výkon rozhodnutí se vztahuje jen na ty majetkové hodnoty, které dlužník vlastní 

ke dni vydání usnesení o nařízení exekuce. Dohoda dědiců se týká majetku, který je 

předmětem dědění a který teprve po právní moci usnesení soudu o jejím schválení se 

stává vlastnictvím jednotlivých dědiců se zpětnými účinky k datu smrti zůstavitele. 

Pokud tedy dlužník s ostatními dědici uzavře dědickou dohodu, nečiní žádný právní 

úkon týkající se jeho majetku, ale pouze za předpokladu schválení dohody soudem 

právní úkon týkající se jeho případného budoucího majetku.96

Argumentem proti je zejména to, že exekuční řád a insolvenční zákon sledují 

stejný účel, tudíž by mělo být postupováno stejným způsobem. Poukazuje se na soudní 

rozhodnutí, ve kterých je ustanovení § 44a odst. 1 exekučního řádu vykládáno 

extenzivně tak, že zákaz nakládání s majetkem povinného, uložený podle tohoto 

ustanovení, se vztahuje i na majetek, který povinný nabyl po doručení usnesení o 

nařízení exekuce.97

Aby nedocházelo v tomto směru k nejistotě, navrhuji tedy ve smyslu úpravy 

práva insolvenčního zakotvit v exekučním řádu následující ustanovení: „Právní úkon, 

kterým dlužník po doručení vyrozumění o zahájení exekuce odmítne dědictví bez 

souhlasu soudního exekutora, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez 

souhlasu soudního exekutora dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví 

obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Právní úkon se však považuje za platný, 

pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený 

věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky na zaplacení peněžité částky.“

                                               
96 Káňová, M., Podruhé k účinkům exekučního řízení a dispozitivního oprávnění dědice, in Ad Notam 
5/2011, 
97 Tvrdková, J., Exekuční a dědické řízení v souběhu, in Komorní listy 5/2010.
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19. Souvislosti insolvenčního a dědického řízení

19.1 Charakteristika insolvenčního řízení

Nejprve bych zde krátce zmínila charakteristické rysy insolvenčního řízení a 

pojmy úpadek a majetková podstata. Insolvenční řízení jako takové je upraveno 

zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve 

znění pozdějších předpisů, kterým byl nahrazen zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a 

vyrovnání. Součástí úpravy je též zákon č. 296/2007 Sb., kterým  se mění zákon č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční  zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dílčím způsobem mění několik desítek dalších zákonů), a zákon č. 

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.

Výhody insolvenčního zákona jsou spatřovány zejména v tom, že vedle 

likvidačního řešení úpadku zde vystupuje i řešení sanační, které představuje šanci pro 

podnikatelské subjekty i nepodnikající osoby překonat svou špatnou finanční situaci. Je 

připuštěno i řešení případů, kdy se zřetelem ke všem okolnostem lze předpokládat, že 

dlužník nebude schopen splnit podstatnou část svých závazků (tzv. hrozící úpadek). 

Insolvenční řízení je řízení soudním a je součástí civilního procesu. Slouží pouze 

k řešení úpadku. Úpadkem je myšlena situace, kdy osoba je předlužena (pouze 

právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé) a nachází se ve stavu platební 

neschopnosti (i fyzické osoby nepodnikatelé) vůči více věřitelům, a to více jak třicet 

dnů po splatnosti. Nejde o úpadek v případě, kdy osoba dlužníka má pouze jednoho 

věřitele. 

Jak již bylo výše nastíněno, způsob řešení úpadku je dvojí. Likvidační řešení 

znemožňuje subjektu vykonávat další ekonomické aktivity a často končí zánikem 

právnických osob. Sem řadíme konkurs, který lze vztáhnout na kterýkoliv subjekt. 

Sanační řešení představuje možnost subjektu být i nadále ekonomicky aktivní, avšak 

s jistými omezeními. Sanačním řešení je jednak reorganizace a jednak oddlužení. 

Reorganizace se využívá zejména v případech úpadku velkých podnikatelů a její 

podstatou je možnost provozu podniku podle schváleného plánu a pod kontrolou za

současného splácení závazků. Oddlužení pomáhá překonat krizi nepodnikatelům, a to 

buď splácením podle splátkového kalendáře nebo prodejem majetkové podstaty.
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Insolvenční řízení se zahajuje na návrh dlužníka nebo některého z věřitelů. 

Dlužník je ke svému návrhu povinen připojit seznam majetku, závazků, zaměstnanců a 

listiny, které dokládají jeho úpadek. Zahájení řízení soud oznámí vyhláškou, kterou 

doručí všem účastníkům a zveřejní v insolvenčním rejstříku na internetu. Poté už není 

možné podat žalobu na pohledávky, které mají být přihlášeny, a není možné provést 

exekuce. Dlužník je omezen v možnosti nakládat se svým majetkem. Dojde-li k vydání 

rozhodnutí, že je dlužník v úpadku, rozhodne soud do tří měsíců o způsobu jeho řešení. 

V některých případech však lze toto rozhodnutí spojit již s rozhodnutím o úpadku (např. 

jde-li o dlužníka, u kterého je konkurs jediným možným způsobem řešení).

Subjekty insolvenčního řízení jsou soud (příslušný je krajský soud, v jehož 

obvodu je okresní soud, který je obecným soudem dlužníka), účastníci řízení (dlužník a 

věřitelé) a insolvenční správce. Některých řízení se účastní též státní zástupce a 

likvidátor. 

Postavení insolvenčního správce vymezuje zákon č. 312/2006 Sb., o 

insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Do funkce ho soud ustanovuje 

ze seznamu správců, vedených Ministerstvem spravedlnosti. Soud ho též funkce 

zprošťuje. Na činnosti insolvenčního správce závisí průběh celého řízení, jeho délka a 

úspěšnost uspokojení věřitelů. Odpovídá za škodu, kterou způsobí kterémukoliv 

z účastníků. Ze své činnosti je odpovědný soudu. 

19.2 Vliv insolvenčního řízení na řízení dědické

Co se týče vztahu insolvenčního řízení a činnosti notáře jako soudního komisaře 

v dědickém řízení, rozlišujeme, zda dlužníkem je zůstavitel nebo některý z dědiců.

Soudní komisař je povinen pravidelně nahlížet do insolvenčního rejstříku, aby 

zjistil, zda ten který dědic, případně zůstavitel nemá v tomto rejstříku veden záznam. 

Podle ustanovení § 71 insolvenčního zákona se totiž soudní rozhodnutí, předvolání, 

vyrozumění nebo jiné písemnosti insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním 

řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a 

jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité 

případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. Při doručení vyhláškou se 

písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v 
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insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se 

rozumí den, hodina a minuta zveřejnění. Z tohoto důvodu je nutné, aby soudní komisař 

nahlížel do insolvenčního rejstříku též těsně před každým jednáním ve věci samé.

Zjistí-li soudní komisař tímto způsobem, že některý z dědiců má záznam 

v insolvenčním rejstříku, musí se podívat, v jaké fázi se insolvenční řízení nachází. 

Došlo-li již k prohlášení konkursu na majetek dlužníka (dědice), pak podle ustanovení § 

246 insolvenčního zákona tento dědic nemůže bez souhlasu insolvenčního správce 

uzavřít dědickou dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet 

méně, než činí jeho dědický podíl. Právní úkon, kterým dlužník po prohlášení konkursu 

odmítne dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný (§ 246 insolvenčního 

zákona). Účastníkem dědického řízení však stále zůstává dědic, nikoliv insolvenční 

správce. Stejně je upravena situace, kdy je schváleno oddlužení formou plnění 

splátkového kalendáře (§ 412 odst. 3 insolvenčního zákona). 

V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty ustanovení § 398 odst. 2 

insolvenčního zákona stanoví, že do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník 

nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. 

Dlužník (dědic) tak není po rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty omezen ve svých úkonech v rámci dědického řízení, tedy poté může např. i 

dědictví odmítnout.

Situace, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení, ale nebylo ještě rozhodnuto o 

způsobu řešení úpadku, není výslovně insolvenčním zákonem řešena. Soudní komisař 

by však měl podle mého názoru vyčkat rozhodnutí o řešení úpadku. Tím předejde 

situaci, že insolvenční správce podá odpůrčí žalobu a dlužníkovo plnění z neúčinného 

právního úkonu zahrne do majetkové podstaty (§ 235 a § 236 insolvenčního zákona). 

Podle ustanovení § 111 odst. 1 insolvenčního zákona je totiž dlužník povinen zdržet se 

od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s 

majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o 

podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli 

zanedbatelné zmenšení. Podle ustanovení § 111 odst. 3 insolvenčního zákona jsou 

právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku 

účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, vůči věřitelům neúčinné.
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Pokud zůstavitel opomene ve své závěti ustanovit dědicem svého majetku 

potomka, který má v době smrti zůstavitele záznam v insolvenčním rejstříku, má tento 

potomek povinnost dovolat se relativní neplatnosti závěti ve smyslu ustanovení § 479 

občanského zákoníku. Výklad se opírá o ustanovení § 235 odst. 1 insolvenčního zákona, 

podle kterého jsou neúčinnými právní úkony ty úkony, kterými dlužník zkracuje 

možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní 

úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Tato povinnost dlužníka se vztahuje i na 

případy uplatnění započtení na dědický podíl a případy napadnutí listiny o vydědění.

Insolvenční zákon nabyl účinnosti dne 1.1.2008. Před tímto datem bylo 

postupováno podle zákona č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání. Podle zákona o 

konkurzu a vyrovnání je nadále postupováno, byl-li podán návrh na zahájení řízení do 

30.12.2007. Hlavním rozdílem mezi předchozí a současnou úpravou je, že byl-li 

v průběhu dědického řízení prohlášen konkurz na dědice, dědické řízení se přerušilo.

Pokračování v dědickém řízení bylo možné až na návrh správce konkurzní podstaty. 

Správce konkurzní podstaty se stal účastníkem dědického řízení na místo dědice. Došlo-

li ke zrušení konkurzu dříve, než bylo ukončeno dědické řízení, nastoupil dědic znovu 

na své místo účastníka řízení. Podle insolvenčního zákona se dědické řízení nepřerušuje 

a insolvenční správce se nestává účastníkem dědického řízení namísto dědice.

Jiná je situace v případě, že se v insolvenci nachází pozůstalý manžel. 

Projednání dědictví předchází vypořádání společného jmění manželů. V této části řízení 

se účastníkem namísto pozůstalého manžela stává insolvenční správce. Společné jmění 

manželů se v dědickém řízení vypořádá autoritativně. K vypořádání společného jmění 

manželů v dědickém řízení dojde, pokud společné jmění manželů zaniklo smrtí 

zůstavitele. Jestliže byl prohlášen konkurz na pozůstalého manžela již před smrtí 

zůstavitele, zaniká společné jmění manželů prohlášením konkurzu a vypořádání 

společného jmění manželů provede insolvenční soud. V dědickém řízení je pak 

postupováno jako u zaniklého manželství. 

Nyní ještě stručně k situaci, kdy v insolvenci je zůstavitel. Dojde-li k úmrtí 

dlužníka před rozhodnutím o řešení úpadku, soud insolvenční řízení zastaví pro 

nedostatek podmínek řízení. Výslovně je upravena pouze situace, že již došlo 

k prohlášení konkurzu. V ostatních případech zákon mlčí. Úprava je obsažena v 

ustanovení § 310 insolvenčního zákona. Jestliže dlužník v průběhu konkursu zemře, 
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nastupují na jeho místo jeho dědicové, a není-li jich, stát. Insolvenční správce předloží 

insolvenčnímu soudu zprávu o dosavadních výsledcích projednání konkursu spolu s 

vyúčtováním své poměrné odměny a již vynaložených výloh. Insolvenční soud 

předloženou zprávu přezkoumá a rozhodne o ní. Po právní moci rozhodnutí o schválení 

zprávy insolvenční soud zruší konkurs a postoupí věc soudu, který projednává dědictví. 

Odvolání proti rozhodnutí není přípustné. 
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20. Závěr

Záměrem mé rigorózní práce bylo přiblížit platnou a účinnou úpravu řízení o 

dědictví, jejímž základním pramenem je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů. V úvodní kapitole jsem mimo jiné několika větami shrnula 

historický vývoj řízení o dědictví na našem území a nastínila změny, která nás čekají 

s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Druhá kapitola dědické 

řízení obecně charakterizuje. Ve stručnosti popisuji zásady, na kterých dědické řízení 

spočívá, se zaměřením na princip hospodárnosti, za jehož překážku považuji 

vyžadování znaleckých posudků pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí v případech, 

kdy to není nutné. De lege ferenda navrhuji sjednotit postup notářů při oceňování tohoto 

majetku zůstavitelů, neboť v současnosti postupují notáři rozdílně. Jestliže ke zjištění 

obvyklé ceny některý notář vyžaduje od účastníků znalecký posudek a jiný ne, lze 

v tomto postupu spatřovat jistý prvek nespravedlnosti. Najít vhodné řešení není snadné. 

Navrhuji v jednoduchých případech ocenění majetku provést souhlasným prohlášením 

všech účastníků řízení. Avšak i takovéto souhlasné prohlášení by se mělo opírat o 

reálný základ, zejména u nemovitého majetku. V současné praxi účastníci nejčastěji 

předkládají různá odborná posouzení soudních znalců nebo vyjádření realitních 

kanceláří ohledně ceny nemovitostí. 

Kapitoly třetí až šestá se týkají pravomoci a příslušnosti soudů včetně řízení 

s mezinárodním prvkem, vymezují postavení notáře jako soudního komisaře a účastníky 

řízení. Co se týče posílení pravomoci soudního komisaře, který s účinností od 1. 

července 2009 vydává usnesení ve věci samé, je dle mého názoru z praxe patrné, že 

souhrnná novela občanského soudního řádu splnila v této oblasti stanovené cíle. 

Odlehčila okresním soudům a zkrátila dědická řízení mnohdy i o několik měsíců. 

Předmětem kapitoly sedmé je úprava doručování, která je nepostradatelnou 

součástí každého řízení. Důvodem zařazení této kapitoly byla skutečnost, že od 1. 

července 2009 doručují konečné usnesení o dědictví soudní komisaři, nikoliv soud. 

Jedním z cílů této změny bylo také urychlit ukončení dědického řízení, přičemž 

z vlastního pozorování mohu potvrdit, že k naplnění tohoto cíle v praxi skutečně došlo. 

Účastníci řízení tuto změnu přivítali a téměř vždy využijí svého práva vzdát se odvolání 

proti vyhlášenému usnesení, aby mohli převzít konečné usnesení o dědictví týž den. 
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K urychlení řízení přispělo také zavedení datových schránek. Elektronická komunikace 

patří v běžném životě převážné většiny osob ke stěžejnímu způsobu dorozumívání mezi 

nimi. Proto považuji zavedení datových schránek za krok správným směrem. V praxi 

soudního komisaře jsou vítány hlavně z toho důvodu, že je jejich používání bezplatné, 

což šetří náklady účastníkům řízení. Jejich užívání je jednoduché a odpověď na zaslaný 

dotaz soudního komisaře lze v datové schránce nalézt například od některých 

bankovních institucí již druhý den od odeslání datové zprávy, což při klasickém 

doručování poštovními doručovateli možné nebylo. 

Kapitoly osmá až čtrnáctá se věnují samotnému průběhu dědického řízení a 

jednotlivým způsobům jeho ukončení. Při rozboru dílčích otázek jsem se snažila 

zapracovat i některé poznatky z praxe. Přínos vidím v zavedení Centrální evidence 

manželských smluv, která pomůže zabránit situacím, kdy manželská smlouva bude 

opomenuta. De lege ferenda považuji za vhodné umožnit soudnímu komisaři náhled do 

centrální evidence registru vozidel, neboť často dochází k situaci, že účastníci 

opomenou uvést vlastnictví zůstavitele ke starému motocyklu nebo přívěsu za osobní 

automobil. Soudní komisař by tak nemusel činit prostřednictvím datové schránky 

z opatrnosti preventivní dotaz na příslušný referát dopravy. Místo toho by dálkovým 

přístupem nahlédl do registru, kde by mu systém po zadání údajů jména, příjmení, data 

narození (rodného čísla) zůstavitele, spisové značky a příslušného okresního soudu 

umožnil získat informace ohledně registrovaného movitého majetku (například tovární 

značku vozu, model, registrační značku, rok výroby). Nahlížení by bylo bezplatné. 

Kapitola patnáctá pojednává o předlužených dědictvích a způsobech jejich 

řešení. Prvním z nich je přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě jejich 

dluhů, druhým je likvidace dědictví. Likvidace dědictví by si podle mého názoru 

zasloužila vzhledem k její náročnosti mnohem podrobnější úpravu zbavenou 

nejednoznačných ustanovení. Zejména není jasné, kdo je oprávněn podat návrh na 

likvidaci dědictví. Navrhuji ustanovit, že likvidace dědictví může být nařízena jen na 

návrh dědice či státu nebo soudním komisařem bez návrhu. Tuto možnost bych upřela 

věřitelům, neboť si myslím, s odvoláním na ochranu zájmu dědiců, že by mělo zůstat na 

rozhodnutí dědiců, zda jsou schopni uhradit zůstavitelovy dluhy jiným způsobem. 

Předmětem dědictví může být totiž majetek, který má pro dědice vysokou osobní 

hodnotu. Navíc mému návrhu nasvědčuje i občanský soudní řád, když v ustanovení § 
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175b stanoví, že věřitelé se stávají účastníky řízení až nařízením likvidace dědictví, 

tudíž by neměli mít oprávnění návrh na likvidaci dědictví podat.

Kapitoly šestnáct až sedmnáct zahrnují úpravu dodatečného projednání dědictví 

a opravné prostředky, kapitoly osmnáct a devatenáct se věnují souvislostem exekučního 

a dědického řízení a dále jeho souvislostem s řízením insolvenčním.

Proběhne-li vše podle předpokladů, bude s účinností od 1. ledna 2014 soudní 

komisař postupovat podle právní úpravy, která je popsána v mé rigorózní práci, pouze 

v případě zůstavitelů zemřelých nejpozději dne 31. prosince 2013.

Jak jsem již předestřela v úvodu práce, nabyl dne 22. března 2012 platnosti

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společně s ním byl téhož dne ve Sbírce 

zákonů vyhlášen zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích) a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém.98 Cílem přijetí těchto předpisů byla komplexní rekodifikace soukromého 

práva. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník zavádí nově některé hmotně právní 

instituty, je nezbytné promítnout je do úpravy předpisů procesních. 

Závěrem své rigorózní práce bych chtěla vyzdvihnout několik navrhovaných 

změn, které přinese chystaná úprava v oblasti dědického řízení. Vycházím-li z návrhu 

zákona o zvláštních řízeních soudních a důvodové zprávy, které jsou umístěny na 

webových stránkách ministerstva spravedlnosti99, navrhuje se zachovat a novelizovat 

současný občanský soudní řád s tím, že bude upravovat výlučně řízení sporná. Nesporná 

řízení a také jiná zvláštní řízení by měl upravovat nový předpis s názvem zákon o 

zvláštních řízeních soudních. Mezi oběma zákony by měl existovat vztah speciality a 

subsidiarity, kdy speciálním zákonem by měl být zákon o zvláštních řízeních soudních. 

Důvodem tohoto záměru je mimo jiné důsledněji rozlišit sporná a nesporná řízení, která 

spočívají na rozdílných zásadách.100

Velmi důležitým aspektem oddělení řízení je podle důvodové zprávy také 

historický kontext úpravy na území České republiky, respektive na území první 

republiky, neboť při tvorbě nového občanského zákoníku se značným způsobem 

vycházelo z vládní osnovy občanského zákoníku z roku 1937. Za první republiky byla 

                                               
98 Účinnost předpisů byla stanovena na den 1. ledna 2014.
99 Www.justice.cz.
100 Podrobněji viz důvodová zpráva k návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních umístěná na 
webových stránkách www.justice.cz.
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právní úprava soudního řízení sporného a nesporného oddělena. Sporné řízení upravoval 

zákon č. 113/1895 ř.z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních, a nesporné 

řízení bylo upraveno dvěma kodexy. Jednotlivá nesporná řízení, jakož i jejich hmotně

právní aspekty, upravoval tzv. nesporný patent č. 208/1854 ř.z. a procesní stránku 

nesporných řízení upravoval komplexně zákon č. 100/1931 Sb., o základních 

ustanoveních soudního řízení nesporného.

Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních upravuje dědické řízení v Hlavě 

III. V návaznosti na nový občanský zákoník mění právní terminologii a dosavadní 

označení řízení o dědictví na řízení o pozůstalosti. Nově bude soudní komisař zjišťovat, 

zda zůstavitel část pozůstalosti neodkázal, zda neuzavřel dědickou smlouvu a zda 

nepořídil závěť. Teprve poté, co zjištění bude negativní, bude přicházet do úvahy dědění 

ze zákona. Dědické skupiny se rozšíří o praprarodiče, sestřenice a bratrance.

Změny dozná úprava místní příslušnosti soudu. Podle dosavadní úpravy 

v ustanovení § 88 písm. j) o.s.ř. je místně příslušný soud, v  jehož  obvodu  měl  

zůstavitel  naposledy  bydliště,  a neměl-li bydliště  nebo  nelze-li bydliště zjistit, v 

jehož obvodu měl naposledy pobyt;  není-li  takový  soud,  je  příslušný  soud,  v jehož 

obvodu je zůstavitelův  majetek,  popřípadě mezi několika takto příslušnými soudy ten z 

nich, který první provedl úkon, jde-li o řízení o dědictví. Podle navrhované právní 

úpravy v ustanoveních § 97 až 100 zákona o zvláštních řízeních soudních je určujícím 

ukazatelem místo trvalého pobytu evidované podle informačního systému evidence 

obyvatel a soud tedy nebude mít možnost při zahájení řízení příslušnost posoudit. To 

může přinést komplikace v případech, které se v praxi vyskytují poměrně často. Osoba 

má místo trvalého pobytu vedeno na adrese městského úřadu a fakticky dlouho bydlí 

v pronajatém bytě na druhé straně republiky, zejména kvůli dluhům. Nepraktické to 

bude v těch případech, kdy bude potřeba urychleně provést soupis na místě samém. Pro 

soudního komisaře to bude znamenat zanechat veškeré činnosti a podniknout dlouhou 

cestu na místo samé. Ustanovení § 100 návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních

sice umožňuje na návrh některého z účastníků nebo soudu, u něhož bylo řízení o 

pozůstalosti zahájeno, přikázat věc z důvodu účelnosti nebo hospodárnosti jinému 

soudu, o přikázání však rozhoduje soud, který jim je nejblíže společně nadřízen, což by 

pro shora uvedený konkrétní případ znamenalo další zdržení. 
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Nově bude možné vypořádat práva a povinnosti ze společného jmění manželů 

dohodou dědiců s pozůstalým manželem, což vítám jako změnu pozitivní. Dohodu bude 

soud schvalovat usnesením. Nedojde-li k dohodě, soud usnesením jako doposud určí, 

jaký majetek ze společného jmění manželů patří do pozůstalostního jmění a jaký 

pozůstalému manželovi, popřípadě též stanoví pohledávku, potřebnou k vypořádání 

společného jmění manželů. Kdyby bylo společné jmění zrušeno, popřípadě zaniklo-li 

nebo bylo-li společné jmění zúženo ještě za života zůstavitele, neprovádí se vypořádání, 

i když neproběhlo do jeho smrti. Do pozůstalostního jmění se zařadí právo na jeho 

vypořádání (§ 164 návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních), které se uskuteční 

mimo pozůstalostní řízení. Nedojde-li k dohodě, lze se domáhat jeho vypořádání 

žalobou i v době, kdy ještě nebylo pozůstalostní řízení skončeno.

Novinkou je vyrozumění o dědickém právu formou usnesení (§ 165 návrhu 

zákona o zvláštních řízeních soudních). Lhůta k odmítnutí dědictví zůstává v délce 

jednoho měsíce. Výjimkou je tříměsíční lhůta v případě osob, které mají jediné bydliště 

v zahraničí. 

Za dluhy se bude odpovídat v plném rozsahu. Způsob, jak se plné odpovědnosti 

může dědic vyhnout, umožňuje ustanovení § 173 odst. 1 návrhu zákona o zvláštních 

řízeních soudních.101 Uplatní-li dědic výhradu soupisu, za dluhy bude odpovídat jen do 

výše ceny nabytého dědictví. Soudní komisař pak nařídí soupis pozůstalosti na místě, 

kde se pozůstalost nachází. Toto ustanovení ve mě vzbuzuje oprávněné obavy vzhledem 

k tomu, že poměrně vysoké procento zůstavitelů narozených po roce 1950 se ocitá 

v tíživé životní situaci a z toho důvodu se zadluží. Dá se tedy předpokládat, že dědici 

téměř vždy (nebudou-li rovnou odmítat dědictví) využijí výhradu soupisu. Pro soudního 

komisaře to bude znamenat velké časové zatížení, díky kterému se nebude moci plně 

věnovat ostatní práci.

Dalším problematickým aspektem v této souvislosti je prodlužování dědického 

řízení, ke kterému některé navrhované změny směřují. Takové změny účastníci jistě 

nepřijmou s otevřenou náručí, neboť nebudou s to pochopit, že dle důvodové zprávy se 

jedná o změny v jejich prospěch. Účastníci řízení jsou vedeni pouze dvěma prioritami: 

                                               
101 Na návrh dědice, který si vyhradil soupis pozůstalosti, nebo toho, kdo spravuje pozůstalost, soud 
usnesením vyzve věřitele zůstavitele, aby u něho přihlásili a listinami doložili své pohledávky, a poučí je, 
jak mohou pohledávky přihlásit a jaké jsou následky toho, když pohledávky nepřihlásí. K přihlášení a 
doložení pohledávky soud v usnesení stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 3 měsíce od vyvěšení 
usnesení na úřední desce soudu.
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řízení co nejrychleji a nejlevněji ukončit. K prodlužování řízení mohou vést navrhované 

úpravy tří měsíční lhůty v ustanovení § 173 odst. 1 návrhu zákona o zvláštních řízeních 

soudních102, šesti měsíční lhůty v ustanovení § 167 odst. 1 návrhu zákona o zvláštních 

řízeních soudních103 nebo dvou měsíční lhůty k podání žaloby při sporu o dědické právo 

v ustanovení § 169 odst. 2 návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních. Přikláněla 

bych se k zachování jedno měsíčních lhůt podle dosavadní úpravy.

Ustanovení § 180 návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních by konečně 

mohlo odstranit nejednotný postup notářů při určování ceny majetku. Při ocenění 

pozůstalostního majetku a dluhů by se mělo vycházet ze společného prohlášení dědiců 

nebo z ocenění provedeného tím, kdo spravuje pozůstalost. V odůvodněných případech 

lze cenu zjistit znaleckým posudkem.

Velmi oceňuji navrhovanou úpravu dodatečného projednání dědictví 

v ustanovení § 193 návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních. V případě, že 

původní řízení o pozůstalosti skončilo vydáním usnesení o dědictví, provede se 

dodatečné projednání dědictví jen tehdy, požádá-li o to některý z dědiců. Lhůta k podání 

žádosti o projednání dědictví se určí ve vyhlášce, kterou uveřejní soud na úřední desce. 

Tato lhůta nesmí být kratší než dva měsíce. V případě, že bylo původní řízení o 

pozůstalosti skončeno usnesením o dědictví a že žádný z dědiců nepožádal o dodatečné 

projednání dědictví, platí i ohledně nově najevo vyšlého majetku, že ho nabyli dědici 

podle původního usnesení o dědictví způsobem odpovídajícím potvrzení dědictví.

Takové pojetí by mohlo vyřešit a usnadnit jinak vleklá dodatečná řízení ohledně nově 

zjištěných pozemků vzniklých z pozemkových úprav, o jejichž nabytí většina právních 

nástupců zemřelých dědiců nemá zájem, a proto s notářem nespolupracují. Nevýhodou 

pro současné pozemkové úpravy však je, že tato úprava se bude moci použít 

v případech zůstavitelů zemřelých nejdříve dne 1. ledna 2014.

Pozitivně vítám podrobnou úpravu likvidace dědictví v ustanoveních § 195 až 

280 návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních a její provádění likvidačním 

správcem. Likvidačního správce bude soud jmenovat z osob zapsaných v seznamu 

                                               
102 Viz pozn. 101.
103 Není-li znám ten, o němž lze mít podle dosavadních výsledků řízení za to, že je zůstavitelovým 
dědicem, nebo není-li známo místo jeho pobytu, soud ho vyrozumí o jeho dědickém právu vyhláškou. Ve 
vyhlášce ho vyzve, aby se přihlásil soudu nebo opatrovníkovi, jenž mu byl ustanoven (§ 121), určí mu k 
tomu lhůtu, která nesmí být kratší než 6 měsíců od vyvěšení vyhlášky na úřední desce soudu, a poučí ho o 
následcích toho, nedá-li o sobě včas vědět.
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insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční správci mají 

totiž větší zkušenosti s takovým typem řízení než notáři a toto řešení by tedy mohlo vést 

k rychlejšímu ukončení likvidace dědictví. Za negativní považuji navrhovanou úpravu 

podmínek nařízení likvidace (§ 195 návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních), 

když přikazuje soudu nařídit likvidaci též na návrh věřitele, který prokázal svou 

pohledávku. Dovolím se opakovat, když opětovně uvedu, že je podle mého názoru

vhodné chránit zájmy oprávněných dědiců, neboť může být předmětem dědictví i 

majetek, který má pro dědice vysokou osobní hodnotu, a mělo by zůstat na jejich 

rozhodnutí, zda jsou schopni uhradit zůstavitelovy dluhy jiným způsobem.

Mým velkým přáním na závěr je, aby nové předpisy dobře sloužily potřebám 

všech dotčených osob.
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pozdějších předpisů, a další související zákony.

ZMPS - zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve 

znění pozdějších předpisů

ZEU - č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů
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Resumé

Erbschaftsverfahren

Diese Arbeit beschäftigt sich vor allem mit der geltenden rechtlichen Regelung 

des Erbschaftsverfahrens. Der Vorspann handelt kurz von den einigen historischen 

Aspekten. Weiter beschäftige ich mich mit der Charakteristik des Erbschaftsverfahrens, 

der Gerichtszuständigkeit und dem Gerichtsstand in der Tschechischen Republik,  dem 

Erbschaftsverfahren mit dem internationalen Element, den Subjekten des Verfahrens 

und der Zustellung. Der umfassendste Teil dieser Arbeit widmet sich der  

Nachlassabhandlung. Er beinhaltet folgende Kapitel: Eröffnung des Verfahrens, Das 

nächste Vorgehen (Untersuchung in der zentralen Testamentevidenz, Untersuchung in 

der zentralen Evidenz der Eheverträge und Voruntersuchung), Erbeverwalter und 

Umgehende Maßnahmen, Vorbereitung der Grundlagen für die Verhandlung (Suchen 

von Erben und Bescheid über das Erbrecht, Suchen von Eigentum und Schulden), 

Verhandlung, Auseinandersetzung des Gesamteigentums der Ehegatten, Aufstellung der 

Aktiven und Passiven, Endlicher Beschluss im Erbschaftsverfahren, Überschuldete 

Erbschaft, Liquidation der Erbschaft und Rechtsmittel. Die letzten Kapitel handeln von

den Aspekten des Erbschaftsverfahren, Exekutionsverfahren und Insolvenzverfahren.

In meiner Arbeit benutze ich vor allem folgende Vorschriften: 

Zivilprozessordnung (Gesetz Nr. 99/1963 Slg., in gültiger Fassung), Bürgerliches 

Gesetzbuch (Gesetz Nr. 60/1964 Slg., in gültiger Fassung) und Verordnung des 

Justizministeriums Nr. 37/1992 Slg., in gültiger Fassung.

Das Erbschaftsverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, das der Feststellung des 

Vermögensstandes der Erbschaft und der Übergabe an die Erben dient. Es wird  von den 

Amtsgerichten eröffnet, aber von einem Notar als Gerichtskommissär abgewickelt. Es 

wurde dem Gericht Entscheidungen in der Form von Beschlüssen vorbehalten. Seit 1. 

Juli 2009 hat der Gerichtskommissär noch mehr Aufgaben erhalten und kann im Namen 

des Gerichts selbständig entscheiden.
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Abstrakt

Téma řízení o dědictví jsem si vybrala proto, abych se s touto oblastí práva blíže 

seznámila. Cílem práce bylo pomocí účinných právních předpisů provést hlubší analýzu 

řízení o dědictví a najít lepší řešení některých problematických aspektů současné právní 

úpravy. V úvodu krátce pojednávám o některých historických událostech. Také se 

zmiňuji o změnách, které přinese nový občanský zákoník. Poté obecně charakterizuji 

dědické řízení, zabývám se pravomocí a příslušností soudů, subjekty dědického řízení a 

doručováním. Následující část pojednává o průběhu dědického řízení. Obsahuje 

kapitoly: Zahájení řízení, Další průběh řízení, Správce dědictví a předběžná opatření, 

Příprava podkladů pro jednání, Jednání, Vypořádání společného jmění manželů, Soupis 

aktiv a pasiv, Konečné usnesení o dědictví, Předlužené dědictví a Opravné prostředky. 

Následující kapitoly se zabývají souvislostmi mezi řízením dědickým, exekučním a 

insolvenčním. V závěrečné kapitole rekapituluji své návrhy, ke kterým jsem dospěla v

průběhu psaní práce, a uvádím své vlastní postoje k jednotlivým změnám, které přinese 

nový občanský zákoník a na něj navazující procesní předpisy.  
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Abstract

I have chosen the subject of Inheritance procedure in order to get more familiar 

with this area of law. With the help of effective legal regulations this thesis was aimed 

to make a thorough analysis of the inheritance procedure and to find a better solution to 

some of the problematic aspects of the current legislation. In the introduction I briefly 

deal with some of the historic events. At the same time, I mention changes which will 

be introduced by the new civil code. Then, the inheritance procedure is generally 

charecterised and I deal with the authority and competence of the courts, with the 

subjects of the inheritance procedure and with its delivery. The next part looks into the 

process specifically. It includes the following chapters: Initiation, Further progress, 

Inheritance administrator and the preliminary measures, Preparation of materials for the 

proceedings, Proceedings, Settlement of the common property of spouses, Inventory of 

assets and liabilities, Final resolution on the heritage, Overindebted heritage and 

Corrective tools. The chapters which follow deal with the dependencies among the 

inheritance, enforcement and insolvency proceedings. In the final chapter I summarize 

my suggestions which I concluded during the process of writing this thesis, as well as 

present my own attitude to individual changes that will be brought by the new civil code 

and the process regulations related to it.
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