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Úvod

Závěť je nesporně institutem, který zaujímá v systému dědického práva velmi 

důležité místo. Realizuje se jím základní zásada celého práva občanského, zásada 

autonomie vůle, a to v rovině tzv. autonomie vůle testovací. Tento základní princip 

vyjadřuje myšlenku, že prostřednictvím závěti mohou fyzické osoby naložit se svým 

majetkem mortis causa, a to až na určitá zákonná omezení zcela libovolně, což je 

bezesporu žádoucí a má velký vliv zejména na motivaci těchto osob majetek vytvářet a 

shromažďovat.

Normy dědického práva tradičně institut závěti upravují, Česká republika 

v tomto ohledu není výjimkou. Cílem této diplomové práce je proto tento institut 

podrobněji rozebrat, a to jak ve smyslu dnes účinné právní úpravy, tak i ve smyslu nové, 

zatím platné právní úpravy obsažené v novém občanském zákoníku, který by měl nabýt 

účinnosti k 1. lednu 2014. Vzhledem k tomu, že je problematika závěti velmi úzce 

spjata i s jinými dědickoprávními instituty a nelze ji tudíž uspokojivě a v celém rozsahu 

vyložit zcela izolovaně, pokládám za nutné zmínit se v úvodu své práce, tedy ještě před 

tím, než přejdu k samotnému institutu závěti, o dědickém právu a jeho postavení 

v systému práva, o pojmech dědění, dědictví a pozůstalosti, a v neposlední řadě taktéž o 

předpokladech nabytí dědictví, mezi kterými vystupuje do popředí dědický titul, a tedy i 

závěť.

Dědické právo v systému práva, právní úprava v nyní 
účinném občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. a v novém,
platném občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., význam 
dědického práva

Dědické právo je jedním z odvětví soukromého práva, resp. občanského práva; 

v objektivním smyslu jej chápeme jako soubor právních norem upravujících přechod 
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jmění, tedy majetku i závazků, resp. majetkových práv a povinností zemřelé fyzické 

osoby (zůstavitele) na jeho právní(ho) nástupce. 

Listina základních práv a svobod, publikovaná pod č. 2/1993 Sb. obsahuje ve 

svém čl. 11, odst. 1 ustanovení, které hovoří o právu každého vlastnit majetek, jehož 

dědění se zaručuje. Jedná se tedy o ústavní zakotvení zásady zachování hodnot a zásady 

přechodu majetku děděním na dědice, což považujeme za základní principy celého 

dědického práva.

Právní úpravu dědického práva v objektivním smyslu nalezneme v současné 

době v části sedmé občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (dále jen „občanský zákoník“), 

konkrétně v §§ 460 – 487. Jedná se o relativně sporou právní úpravu, navíc 

nesystematicky zařazenou za hlavu šestou pojednávající o náhradě škody a 

bezdůvodném obohacení. Svým obsahem tyto normy navazují na občanský zákoník č. 

141/1950 Sb. (někdy také nazývaného jako tzv. „střední občanský zákoník“), který se 

vyznačuje svojí naprostou diskontinuitou vůči předchozí právní úpravě. Proto se také 

problematika dědictví a dědění v novém, platném, ale dosud neúčinném občanském 

zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „nový občanský zákoník“), i přes četné novelizace 

občanského zákoníku stávajícího, od současné právní úpravy značně odlišuje, a 

můžeme říci, že se svými instituty navrací před 1. 1. 1951, tedy před účinnost středního 

občanského zákoníku, kdy v Československu platila, na základě recepce z roku 1918, 

právní úprava obsažená v ABGB. Vzhledem k tomu, že právo dědické je právem 

absolutním majetkovým, je v novém občanském zákoníku systematicky zařazeno do 

hlavy třetí části třetí (§§ 1475 – 1720), a navazuje tak na úpravu věcných práv.

Smrt fyzické osoby je přirozenou právní skutečností, která nastává bez ohledu 

na vůli fyzické osoby; jedná se o právní událost, která se nutně týká každého člověka. 

Dědické právo v objektivním smyslu tuto situaci upravuje z hlediska přechodu těch 

majetkových práv či povinností, které smrtí fyzické osoby nezanikají, ale naopak 

zůstávají i po ní. Prostřednictvím těchto norem jsme schopni určit osobu (příp. osoby), a 

to jak fyzickou, tak právnickou, na kterou tato nezaniknuvší majetková práva a 

povinnosti přecházejí. Je však třeba zmínit, že ne všechna majetková práva, která po 

smrti fyzické osoby přechází na právní nástupce, přechází tzv. dědickou sukcesí (na 

základě dědického nástupnictví). Některá práva přechází na základě tzv. zvláštního 

nástupnictví, které se neřídí normami práva dědického, nýbrž speciálními ustanoveními 
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zákona, která dědickou posloupnost vylučují a určují pravidla pro nástupnictví 

speciálně. 

Význam dědického práva tedy spočívá v tom, že určuje, která fyzická nebo 

právnická osoba se stane právním nástupcem těch majetkových práv nebo povinností, 

která smrtí zůstavitelovou nezanikají a nejsou zároveň případem tzv. nástupnictví 

speciálního, které se neřídí normami dědického práva, nýbrž jinými speciálními 

ustanoveními zákona.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že normy práva dědického jsou 

nesporně nenahraditelnou součástí práva soukromého, a to díky tomu, že se použijí 

vždy, když dojde k úmrtí fyzické osoby. Jedná se o úpravu zajímavou, ale na druhou 

stranu ne vždy úplně jednoduchou, jednoznačnou a srozumitelnou. Proto jsem si také 

vybrala téma praktické, jehož účelem je detailně rozebrat jak současnou, tak i budoucí 

(v budoucnu účinnou) úpravu jednoho z dědických titulů - závěti, a vymezit rozdíly 

mezi oběma úpravami, které jsou právě v této oblasti značné.

Pojem dědictví v nyní účinném a novém občanském zákoníku, 
pojem pozůstalost

Stěžejním pojmem dědického práva je právě pojem dědění. Jak vyplývá z výše 

uvedeného textu, děděním rozumíme přechod těch majetkových práv a povinností, které 

jsou k tomu způsobilé, ze zůstavitele na jeho právního nástupce, který je nazýván 

dědicem.1

Složitější je to však v případě definice pojmu dědictví, jelikož tento je 

v občanském zákoníku a novém občanském zákoníku chápán odlišně. V současném 

nazírání, tedy dle občanského zákoníku, je dědictvím nazýván soubor těch majetkových 

práv a povinností, který má přejít na dědice (ve smyslu „všech“ dědiců zůstavitele). 

Nový občanský zákoník však tento soubor práv a povinností nazývá pojmem

pozůstalost a dědictvím rozumí pouze tu její část, která přejde na jednoho dědice; je to 

                                               
1 V této souvislosti je třeba zmínit fakt, že v případě, kdy není žádného dědice, tedy žádné osoby 
způsobilé nabýt práva a povinnosti po zůstaviteli, přechází tyto na stát jako odúmrť. Stát však v tomto 
případě, dle nyní účinné právní úpravy, není dědicem, ale speciálním právním nástupcem. Naopak, nový 
občanský zákoník zvolil v § 1634 koncepci odlišnou, když stanovuje, že v takových případech se na stát 
hledí jako na zákonného dědice (s určitými výjimkami v daném ustanovení vymezenými).
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tedy ta suma, kterou nabude konkrétní osoba z celku – z pozůstalosti. Má- li tedy osoba 

zůstavitele pouze jednoho dědice, bude se dědictví rovnat pozůstalosti, má-li však 

dědiců více, bude se pojem dědictví rovnat pouze poměrné části pozůstalosti, kterou 

z dědictví jednotlivý dědic obdrží.2

Předpoklady nabytí dědictví obecně

Aby mohlo dojít k naplnění cíle norem dědického práva, tedy nabytí dědictví 

konkrétním dědicem zůstavitele, je třeba, aby byly splněny určité podmínky, kterým 

říkáme předpoklady nabytí dědictví. Mezi ně řadíme tyto: 

a) smrt fyzické osoby

b) existence dědictví

c) způsobilý dědic

d) neodmítnutí dědictví

e) dědický titul

1) Smrt fyzické osoby

Je zřejmé, že smrt fyzické osoby je základním předpokladem možnosti dědění. 

Zemřelá fyzická osoba je v terminologii práva dědického označována za zůstavitele.3

Z výše uvedeného vyplývá, že zůstavitelem nemůže být osoba právnická; u právnických 

osob nedochází k dědění, ale ke zrušení buďto s likvidací, nebo bez likvidace, a to za 

předpokladu, že jmění přechází na právního nástupce, případně v jiných případech 

stanovených zákonem.4 Smrt fyzické osoby je možno zjistit dvěma způsoby, a to buď 

vystavením úmrtního listu na základě ohledání mrtvého těla, nebo rozhodnutím soudu, a 

to buď prostřednictvím tzv. důkazu smrti (používá se například v případech těch 

                                               
2  § 1475, odst. 1 NOZ: „Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní“.
§ 1475, odst. 3 NOZ: „Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost ve vztahu k dědici je 
dědictvím.“.
3  V době, kdy je zůstavitel ještě naživu a pořizuje pro případ smrti, bývá nazýván „pořizovatelem“. 
Vzhledem k tomu, že pořizovatel a zůstavitel je fakticky jedna a tatáž osoba, používám v této práci pro 
zjednodušení souhrnného označení „zůstavitel“ jak pro pořizovatele, tak pro zůstavitele.
4 § 68 odst. 2 Obch. z., § 169 odst. 1 NOZ.
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hromadných dopravních nehod, kdy ohledání není možné, ale je nepochybné, že se 

osoba v dopravním prostředku opravdu nacházela, typicky při havárii letadla, apod.), 

nebo na základě tzv. pravděpodobnosti smrti (jedná se o prohlášení osoby nezvěstné za 

mrtvou), což nový občanský zákoník nazývá jako tzv. domněnku smrti.

2) Existence dědictví

Dědictvím dle současné právní úpravy rozumíme soubor penězi ocenitelných 

aktiv a pasiv zůstavitele. Předmětem dědictví jsou tedy nejen aktiva, ale i pasiva, tedy 

penězi ocenitelné závazky zůstavitele. Zde je však třeba upozornit, že k tomu, aby 

k dědění mohlo dojít, musí existovat alespoň nějaká aktiva. Měl-li zůstavitel pouze 

pasiva, dědění je vyloučeno. Na druhou stranu měl-li zůstavitel alespoň nějaká aktiva, 

k dědění dojít může, i když pasiva několikanásobně tato aktiva svou hodnotou 

překračují; nutno ovšem dodat, že dědic odpovídá za dluhy dědictví tížící pro viribus 

hereditatis, jinými slovy odpovídá pouze do výše nabytého dědictví, na druhou stranu 

však odpovídá jakýmikoli aktivy, tedy nejen těmi, které obdržel v dědickém řízení, ale 

naopak, je možné, že bude nutno použít i jeho vlastní majetek, každopádně, pouze do 

výše (hodnoty) nabytého dědictví.5,6 Zejména pak v těchto případech má dědic 

samozřejmě možnost dědictví odmítnout, případně dle nového občanského zákoníku, 

ještě před smrtí zůstavitelovou, dědictví se zříci.

Jak již však bylo výše uvedeno, dědictvím (resp. pozůstalostí dle nové 

terminologie) jsou pouze ta aktiva a pasiva zůstavitele, která jeho smrtí nezanikají, ani 

nepřechází na právní nástupce prostřednictvím tzv. zvláštní sukcese.

3) Existence způsobilých dědiců

Již výše bylo uvedeno, že nemá-li zůstavitel dědice, přejde dědictví na stát jako 

tzv. odúmrť. Velmi důležité je však v této souvislosti používat termínu „způsobilý“ 

                                               
5 Stát naopak odpovídá cum viribus hereditatis, tedy pouze majetkem, který obdržel v dědickém řízení.
6  Nový občanský zákoník zakotvuje zásadu, že dědic odpovídá za dluhy dědictví tížící maximálně do 
výše nabytého dědictví pouze v případě, že požádá o dobrodiní inventáře (beneficium inventarii), tedy o 
soupis pozůstalosti; v opačném případě odpovídá bez jakékoli limitace.
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dědic, protože samotná existence fyzické osoby jakožto potenciálního dědice zůstavitele

ještě automaticky neznamená, že je tato osoba dědicem způsobilým. K úplnosti je třeba 

dodat, že způsobilým dědicem může být jak osoba fyzická, tak i právnická (na rozdíl od 

osoby zůstavitele, kterým může být pouze osoba fyzická).

Samotnou způsobilost rozeznáváme dvojí, objektivní a subjektivní. Objektivní 

způsobilost znamená, že dědic je v době smrti zůstavitele subjektem práva, tedy 

existuje. V terminologii nového občanského zákoníku bychom řekli, že osoba je právní 

osobností.7 Z tohoto pravidla však v současné době existují dvě výjimky. Předně, 

subjektem dědického práva je i nasciturus, tedy počaté, dosud nenarozené, dítě, za 

podmínky, že se narodí živé.8 Druhou z výjimek je nadace nebo nadační fond zřízený 

závětí, který logicky v době smrti zůstavitele dosud neexistuje. Nový občanský zákoník 

ve svém § 1478 naopak počítá s možností ustanovit za dědice, případně odkazovníka, i 

dosud neexistující právnickou osobu, a to za předpokladu, že vznikne do jednoho roku 

ode dne smrti zůstavitele.

Druhou ze způsobilostí je způsobilost subjektivní. Jak již sám název napovídá, 

závisí to na samotném potenciálním dědici, zda takto způsobilým je či není, resp. závisí 

na jeho chování, zda „naplnil“ některou z překážek nabytí dědictví, které ve svém 

důsledku znamenají právě subjektivní nezpůsobilost osoby stát se dědicem. Tyto 

překážky se v občanském zákoníku a v novém občanském zákoníku liší, navíc nový 

občanský zákoník přidává k původním dvěma, které svým obsahem rozšiřuje, ještě další 

dvě.

První z překážek spočívá v tom, že se osoba potenciálního dědice dopustila 

úmyslného trestného činu vůči některé z osob (případně osobám) taxativně vymezených 

v zákoně, konkrétně vůči zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům; je třeba dodat, 

že se tohoto činu musela osoba dopustit ještě za života zůstavitele, nikoli až po jeho 

smrti. Pojem trestný čin je třeba vykládat v souladu s trestním zákoníkem, za trestný čin 

je tedy, mimo jiné, považována i příprava nebo pokus trestného činu, případně 

účastenství na trestném činu v užším smyslu. Musí se jednat o trestný čin úmyslný, 

nepostačuje spáchat trestný čin pouze z nedbalosti. Není rozhodné, zda byla osoba za 

                                               
7 Fyzická osoba způsobilost k právům a povinnostem obecně nabývá, resp. právní osobností se stává, 
narozením, pozbývá ji smrtí či prohlášením za mrtvou, právnická osoba ji nabývá vznikem a pozbývá 
zánikem.
8 V praxi potom je třeba řízení o dědictví přerušit do doby, než se dítě narodí, aby bylo jasné, zda 
způsobilým dědicem je či není.
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trestný čin odsouzena nebo zda trestnost zanikla např. promlčením či jinak. Za 

podstatný je však třeba považovat fakt, že současná právní úprava do těchto jednání 

nezahrnuje činy jinak trestné. Nový občanský zákoník tuto překážku rozšiřuje, a to jak 

ve vztahu k jednání, tak ve vztahu k osobám. Nově již není třeba, aby se potenciální 

dědic dopustil vůči taxativně vymezeným osobám trestného činu, ale postačí dopustit se 

činu tzv. „povahy“ trestného činu. To tedy znamená, že i např. osoba trestně 

neodpovědná pro nepříčetnost, naplňuje znaky této definice (která jinak nemůže dle 

současné právní úpravy v trestním zákoníku spáchat trestný čin, ale pouze čin jinak 

trestný, tedy čin naplňující znaky skutkové podstaty trestného činu, ale nenaplňující 

znaky obecné, konkrétně příčetnost). Další rozšíření je tu ve vztahu k osobám; toto 

jednání je překážkou pro možnost dědit tehdy, směřuje-li vůči zůstaviteli, jeho předku, 

potomku nebo manželu. Z toho je tedy patrné, že okruh osob je zde širší než jak jej 

vymezuje současná právní úprava a zahrnuje tedy krom dětí a rodičů ještě další předky 

či potomky.

Druhá z překážek spočívá dle současné právní úpravy v zavrženíhodném 

jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Je tedy nutné, aby existoval nějaký 

„projev“ zůstavitelovy poslední vůle, což je v současné době závěť nebo listina o 

vydědění či listina tyto listiny negující, a teprve zavrženíhodné jednání proti tomuto 

projevu zakládá subjektivní překážku nabytí dědictví. Jako příklad lze uvést spálení 

závěti, krádež závěti, zničení listiny o vydědění, apod. Nový občanský zákoník jde opět 

dále, když ve svém § 1481 stanoví, že vyloučen z dědického práva je i ten, kdo se 

dopustil: „zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že 

zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle 

zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úplně 

zničil“, z čehož vyplývá, že toto jednání nesměřuje výlučně proti projevu poslední vůle, 

ale proti poslední vůli zůstavitele jako takové.

Je třeba říci, že u obou z těchto subjektivních překážek je možné, a to jak dle 

současné, tak i dle nové právní úpravy, aby zůstavitel toto jednání potenciálnímu dědici 

odpustil a tato osoba se tedy stala pro nabytí dědictví plně způsobilou.

Nový občanský zákoník jde však ještě dále, když stanoví další dvě překážky 

pro vznik dědického práva. První se týká domácího násilí; bylo-li ke dni smrti 

zůstavitele alespoň zahájeno řízení o rozvod manželství z důvodu, že manžel zůstavitele 
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se měl dopustit domácího násilí, jsou jak tento manžel, tak i jeho potomci, vyloučeni 

z možnosti dědit ze zákona. Výkladem a contrario lze tedy dovodit, že dědění ze závěti 

či dědické smlouvy je přípustné.

Druhou z novinek je nemožnost dědit v případě, kdy rodič zůstavitele byl 

zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že ji zneužíval či z vlastní viny závažným 

způsobem zanedbával. Opět je vyloučeno pouze dědění ze zákona, nikoli však na 

základě jiných dědických titulů. V tomto případě se vyloučení ale netýká potomků 

tohoto vyloučeného rodiče, proto tito případní potomci ze zákona nastupují na jeho 

místo.

Nový občanský zákoník v těchto dvou případech nedává možnost zůstaviteli 

čin vyloučeným osobám odpustit, resp. jeho případné odpuštění by nemělo vliv na 

nemožnost dědit ze zákona. Zůstavitel však může, jak již bylo řečeno výše, tuto situaci 

zvrátit tím, že sepíše závěť nebo s vyloučeným uzavře dědickou smlouvu.

4) Neodmítnutí dědictví

Dle úpravy v ABGB bylo pro přijetí dědictví třeba podání dědické přihlášky, 

tedy pozitivního jednání, na základě kterého došlo k přijetí dědictví. Nebylo-li takového 

úkonu, dědic dědictví nenabyl. Od nabytí účinnosti občanského zákoníku z roku 1950 

máme však úpravu odlišnou, které se z ne příliš zřejmého důvodu, drží taktéž nový 

občanský zákoník. Dědic, v případě, že je dědicem způsobilým, kterému svědčí dědický 

titul a existuje určitý předmět dědění, tedy dědictví (jinak řečeno, při splnění ostatních 

předpokladů nabytí dědictví), toto nabude, ledaže by dědictví výslovně odmítnul. 

Podmínky pro odmítnutí dědictví máme upraveny v §§ 463-468 OZ a v §§ 1485-1489 

NOZ. Ačkoliv je tato právní úprava z větší části shodná, některé odchylky tu přesto jsou 

(na ty je poukázáno níže). 

Dle těchto úprav může dědic dědictví výslovným prohlášením vůči soudu 

odmítnout (jedná se o projev zásady autonomie vůle dědice.) Oba dva kodexy počítají 

s možností odmítnutí, příp. neodmítnutí dědictví na základě speciální plné moci 

vystavené dědicem. Pro odmítnutí je stanovena prekluzivní lhůta jednoho měsíce ode 

dne, kdy byl dědic o tomto právu poučen a o následcích odmítnutí vyrozuměn (je 

možno, aby soud tuto lhůtu výjimečně prodloužil). Tento úkon musí být učiněn 



10

bezpodmínečně a úplně, jinak se na něj nehledí jako na odmítnutí; je taktéž úkonem 

neodvolatelným. To, že dědic dědictví neodmítá nebo, jinak řečeno, přijímá, lze vyjádřit 

taktéž konkludentně tím, že věci či práva patřící do dědictví užívá, případně se k nim 

chová jako k předmětu svého vlastnictví nebo jinak dává najevo, že se chce stát 

univerzálním sukcesorem zůstavitele (pod taková jednání bychom mohli podřadit např. 

uplatnění nároku neopominutelného dědice, žádost soudu o povolení prodeje věcí 

patřících do dědictví, apod.). Takovýto dědic poté, dle § 465 OZ, resp. § 1489 odst. 2 

NOZ, dědictví odmítnout ani nemůže. 

Obecně platí, že lze odmítnout jen dědictví, které je dědici konkrétně nabízeno. 

Nelze si tedy představit situaci, kdy by dědic odmítnul dědictví ještě za života 

zůstavitele; toto umožňuje až institut obsažený v novém občanském zákoníku, který 

nazýváme renunciací, neboli zřeknutím se dědictví.9 Nyní účinný občanský zákoník 

však tento institut neupravuje.

Co se týče zmíněných odlišností ve vztahu k institutu odmítnutí dědictví v 

novém občanském zákoníku, zákon stanoví delší lhůtu (konkrétně tříměsíční) pro 

odmítnutí u osob majících jediné bydliště v zahraničí. Dále pak umožňuje odmítnutí 

dědictví u nepominutelného dědice s výhradou povinného dílu, což v současnosti taktéž 

nelze. Také stanovuje, že odmítnutí dědictví je vyloučeno tam, kde tak stanoví dědická 

smlouva, což je dědický titul, který se objevuje až v novém občanském zákoníku, v nyní 

účinném občanském zákoníku upraven není. 

Nově se zde také nachází výslovná úprava transmise dědictví10, kterou nyní 

účinný občanský zákoník neupravuje. Nový občanský zákoník počítá se situací, že

dědic zůstavitele ve lhůtě stanovené pro odmítnutí dědictví zemře (tento dědic bude 

nadále označován jako dědic I). V takovém případě přechází právo dědictví odmítnout 

na jeho dědice (tedy na dědice tohoto zemřelého potenciálního dědice I, dále označen 

jako „dědic II“), přičemž lhůta, kterou měl dědic I pro odmítnutí dědictví po zůstaviteli, 

se dědici II prodlužuje až do doby, než mu skončí lhůta pro odmítnutí dědictví po dědici 

I. Platí, že dědic II musí ovšem přijmout dědictví po dědici I (resp. přesněji neodmítnout 

toto dědictví), stát se tedy jeho dědicem, aby mu vznikla možnost odmítnout či 

neodmítnout dědictví po zůstaviteli. Jednoduše řečeno, vysvětlím-li daný institut na 

příkladu, kde zůstavitelem je děda, dědicem I otec a dědicem II vnuk, není možné, aby 
                                               
9  O tomto institutu viz. níže.
10  § 1488 NOZ.
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vnuk přijal (tedy neodmítnul) dědictví po dědovi za svého otce (např. proto, aby snížil 

otcovo zadlužení), ale sám (protože věděl, že i přes přijetí dědictví od dědy, bude otec 

stále ještě dost zadlužen) dědictví po otci odmítnul. Aby mu totiž vznikla možnost 

neodmítnout dědictví po dědovi, musel by se stát dědicem svého otce.

Nedomnívám se, že by v současné ekonomické situaci, kdy jsou dědictví stále 

častěji předlužena, byla koncepce, která spojuje nabytí dědictví nikoli s jednáním 

aktivním, ale naopak s nečinností ze strany dědice, zvolena vhodně. Dochází vlastně 

k tomu, že je osobě dědice „vnuceno“ jmění, ledaže jej výslovným projevem vůle, a to 

v relativně krátké lhůtě, odmítne. Jako mnohem lepší by se jevila koncepce známá 

z ABGB, kdy by se osoba stávala dědicem na základě svého aktivního jednání, kdežto 

nečinnost by měla za následek ztrátu možnosti dědictví nabýt.

Nový občanský zákoník, jak již bylo výše řečeno, obsahuje také další instituty 

znamenající překážku nabytí dědictví. Prvním z nich je renunciace, neboli zřeknutí se 

dědictví. Jedná se o institut, který z právní úpravy vymizel přijetím dnešního 

občanského zákoníku v roce 1964, s tím, že nový občanský zákoník se k němu, jakožto 

velmi praktickému institutu, navrací. Je umožněno, aby presumptivní dědic (renunciant) 

smlouvou uzavřenou se zůstavitelem, která musí mít formu veřejné listiny, prohlásil, že 

se dědictví, příp. jeho části nebo pouze určité konkrétní věci nebo práva do něj 

náležející, vzdává. Na rozdíl od úpravy odmítnutí dědictví je však třeba upozornit, že 

není-li ve smlouvě stanoveno jinak, má zřeknutí se dědictví účinky i vůči potomkům 

renuncianta. Práva a povinnosti z této smlouvy je možné zrušit písemně, a to, na rozdíl 

od jejího uzavření, aniž by musela být dodržena forma veřejné listiny. 

Dědický titul jako jeden z předpokladů nabytí dědictví

Dědickým titulem rozumíme právní důvod, na základě kterého dochází 

k přechodu majetku a závazků zůstavitele na určité(ho) konkrétní(ho) dědice. 

Dle současné právní úpravy je tímto důvodem zákon a závěť, případně 

kombinace obou. Zákon jakožto dědický titul je subsidiární vůči závěti,11 tzn., použije 

                                               
11 I přesto, že je v § 461 odst. 1 OZ uveden zákon na prvním místě před závětí, čímž je v rámci 
socialistického myšlení jednoznačně vyjádřena jeho preference, je samozřejmě závěť vůči zákonu 
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se teprve tehdy, nesepsal-li zůstavitel závěť, případně nepořídil-li jí ohledně všeho 

svého majetku. Z tohoto pravidla však existuje výjimka v podobě kogentního 

ustanovení zákona, které nemůže být prolomeno ani závětí. Jedná se o úpravu 

neopomenutelných dědiců v § 479 OZ, kterým se musí dostat povinného dílu vždy, 

nedošlo-li k zákonnému vydědění. V takovém případě, i kdyby bylo pořízeno závětí o 

celém majetku zůstavitele, byla by tato závěť v části, která tomuto kogentnímu 

ustanovení odporuje, neplatná, to ale pouze relativně, tedy k námitce opomenutého 

dědice. Nelze v tomto smyslu přehlédnout určitou favorizaci zákona před závětí, která 

se v českém právním řádu drží od úpravy v občanském zákoníku z roku 1950. Toto se 

podepsalo zejména na velikosti podílů, kterých se dle současné právní úpravy musí 

neopomenutelným dědicům dostat.

Nový občanský zákoník se výčtem dědických titulů vrací před úpravu z roku 

1950. Stanovuje totiž ve svém § 1476: „Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti 

nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.“ Toto krátké ustanovení 

v sobě obsahuje nejen výčet dědických titulů, ale vyjadřuje také subsidiaritu 

jednotlivých titulů mezi sebou, když na prvním místě zákonodárce uvádí dědickou 

smlouvu, která má přednost před závětí a tato má přednost před zákonem; dědické tituly

však mohou obstát i vedle sebe. To například znamená, že nepořídil-li zůstavitel o 

celém svém majetku jedním dědickým titulem, přichází na řadu použití dědického titulu 

subsidiárního ohledně majetku, který nebyl v onom primárním dědickém titulu zahrnut. 

Projevem výše zmíněné subsidiarity je ustanovení § 1672 NOZ, které upravuje 

situace, kdy právo na dědictví uplatňuje více osob, které si odporují. V takových 

případech má soud odkázat toho dědice, jehož právní důvod je slabší, aby své právo 

uplatnil žalobou u soudu. Tak je v následujícím ustanovení řečeno, že proti dědici, který 

se opírá o dědickou smlouvu nepopřenou co do pravosti, se k podání žaloby odkáže jak 

dědic ze závěti, tak i ze zákona, a proti dědici, který své právo opírá o závěť nepopřenou 

co do pravosti, se k podání žaloby odkáže zákonný dědic. 

V této souvislosti je třeba ještě dodat, že dovětek (kodicil), jakožto jeden 

z možných pořízení pro případ smrti, není, na rozdíl od dědické smlouvy a závěti, 

dědickým titulem. Toto je dáno faktem, že kodicilem není možné ustanovit dědice, tedy 

                                                                                                                                         
v poměru speciality a ustanovení o zákonné dědické posloupnosti se užije teprve tehdy, není-li sepsána 
platná závěť. 
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univerzálního sukcesora zůstavitele, ale pouze nařídit odkaz nebo stanovit dědici, 

případně odkazovníkovi podmínku, příkaz nebo doložit čas.12

Závěť

1) Pojem závěti

Závěť je jednostranným, neadresným, ryze osobním, vysoce formálním a 

odvolatelným právním úkonem, resp. v nové terminologii právním jednáním (dále jen 

„právní jednání“), jehož účelem je ustanovení konkrétního dědice nebo / a, dle současné 

právní úpravy, zřízení nadace nebo nadačního fondu. Nový občanský zákoník závěť 

řadí pod kategorii tzv. pořízení pro případ smrti (§ 1491) vedle dědické smlouvy a 

kodicilu (dovětku), což jsou instituty, které v současné právní úpravě nenalezneme. 

Taktéž dle nového občanského zákoníku, konkrétně dle § 1494, je možno závětí krom 

ustanovení dědice zřídit i odkaz. 

V současnosti účinný občanský zákoník, na rozdíl od nového občanského 

zákoníku, pojem závěti v žádném ustanovení nikterak nedefinuje; co ale závětí 

rozumíme a jaké má definiční znaky, je možno dovodit nejen z odborné literatury, ale 

taktéž výkladem těchto ustanovení závěti se týkajících. 

Fakt, že se jedná o jednostranné právní jednání, má významné konsekvence co 

do možnosti zrušení tohoto jednání nebo jeho změny, kdy toto může zůstavitel učinit 

jednostranně, kdykoli během svého života, bez ohledu na názor kohokoli jiného. V této 

souvislosti zde vidíme zásadní rozdíl oproti dědické smlouvě, která je typicky 

dvoustranným právním jednáním, a která nikoli pouze pro svůj vznik, ale také pro 

změnu nebo zánik předpokládá souhlas obou kontrahentů (pro zánik příp. i rozhodnutí 

soudu).

Neadresností se závěť liší od jiných jednostranných právních jednání, která 

jsou typicky adresná, tedy určena konkrétnímu adresátu. Vzhledem k tomu, že je závěť 

právním jednáním ryze osobním, je vyloučeno, aby byl zůstavitel při jeho pořizování 

zastoupen, a to jak zákonným zástupcem, tak zástupcem pověřeným na základě plné 

                                               
12  Jak vyplývá z § 1498 NOZ.
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moci.13 Stejně tak není možné, aby zůstavitel závětí stanovil, že o jeho pozůstalosti 

rozhodne třetí osoba. I toto by bylo v rozporu se zásadou, že závěť je ryze osobním 

právním jednáním.

Závěť může platně sepsat pouze jedna osoba, společná závěť více lidí, byť i 

například manželů, se dle § 476 odst. 3 OZ a § 1496 NOZ nepřipouští. Judikatura 

dovodila, že závěť není neplatná z toho důvodu, že by jí zůstavitel pořídil ohledně 

majetku spadajícího do společného jmění manželů. Toto lze odůvodnit právě jednak 

tím, že manželé nemohou společnou závěť pořídit, a dále pak faktem, že každý 

z manželů je ohledně věci spadající do společného jmění manželů vlastníkem celé věci 

a jeho vlastnické právo je toliko limitováno stejným právem k danému majetku druhého 

manžela. Zemře-li tedy jeden z manželů, vždy dochází nejprve k vypořádání jejich 

společného jmění, tedy k rozdělení společného majetku, a teprve to, co po tomto 

rozdělení danému zůstaviteli „zůstane“, stává se předmětem dědického řízení. Zůstane-

li konkrétní majetek, který původně spadal do společného jmění manželů výlučným 

majetkem zůstavitele, žádný problém nenastává a tento je rozdělen mezi určené dědice 

v souladu se závětí. Jestliže však určitá „část“ tohoto majetku připadla druhému 

manželovi, dědic může na základě závěti zdědit pouze zbylou jeho část.14

Vysoké požadavky jak na formu, tak co do obsahu závěti jsou odůvodněny 

jejím významem. Zůstavitel prostřednictvím tohoto právního jednání nakládá se svým 

majetkem, tedy s tím, co během života nezřídka kdy pracně nabyl, ovšem pro případ 

smrti (tedy mortis causa). Z toho plyne, že v době, kdy je projev zůstavitelovy vůle 

vykládán, on sám již není mezi živými, a není tedy možné, aby případné nejasnosti či 

nepřesnosti tzv. „dovysvětlil“. V pochybnostech je třeba postupovat co nejvíce 

v souladu s vůlí zůstavitele.15 Nový občanský zákoník výslovně uvádí, že v případě, kdy 

zůstavitel přikládal určitým výrazům sobě vlastní smysl, přestože tento by byl odlišný 

od smyslu, tak říkajíc, obecně uznávaného, je třeba obsah závěti vyložit v souladu s jeho

vůlí, tedy podle toho, jaký význam by on sám tomuto vyjádření přikládal. Navíc, 

zůstavitel je oprávněn v samotné závěti odkázat i na jiné listiny, které však proto, aby 

                                               
13 Rozhodnutí NS pod sp. zn. 21 Cdo 2968/2006 ze dne 20. 3. 2008.
14 R 43/1986.
15 Obecné pravidlo pro výklad je obsaženo v §§ 37 odst. 1; 35 odst. 2 OZ. Z daného vyplývá, že je třeba, 
aby zůstavitel vyjádřil svou vůli dostatečně srozumitelně a určitě; malé nepřesnosti, které však lze zhojit 
výkladem, který je co nejvíce v souladu s jeho vůlí, nezpůsobují automaticky neplatnost. Účelem 
interpretace tedy není dotváření vůle zůstavitele, ale její vyložení. Blíže viz např. usnesení NS ze dne 29. 
11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 372/2001.
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byly za součást závěti považovány, musí splňovat náležitosti závěti. Pro případ však, že 

by tyto listiny náležitosti závěti nesplňovaly, a nebylo by tedy možno je za součást 

závěti považovat, bylo by možné je použít právě jako výkladové vodítko k samotné 

závěti.16 Je možno taktéž říci, že lze zplatnit závěť, která byla negována závětí po ní 

sepsanou, a to tak, že zůstavitel sepíše další listinu, buď závěť, nebo i kodicil, kterým za 

platnou prohlásí svou závěť původní. 

Za zmínku ovšem stojí taktéž úvaha, co vůbec vede zůstavitele k tomu, aby se 

odchýlil od zákona a svou poslední vůli sepsal sám. Zákon při konstrukci pravidel 

týkajících se zákonné dědické posloupnosti vychází, dalo by se říct, z obecné 

zkušenosti; mezi zákonné dědice tedy zahrnuje osoby se zůstavitelem určitým 

způsobem spjaté, a to ve skupinách od nejbližších příbuzných po nejvzdálenější, 

případně osoby spolužijící, u kterých sice žádný příbuzenský vztah k zůstaviteli dán 

není, ale do skupiny zákonných dědiců jsou řazeny vzhledem k tomu, že sdílely se 

zůstavitelem společnou domácnost. Vychází se z názoru, že zůstavitel nezřídka kdy není 

jedinou osobou, která se o daný majetek tvořící pozůstalost zasloužila, ale že k tomu 

mnohdy přispěly i osoby jiné, např. bývalá generace (tedy že zůstavitel sám něco zdědil,

dostal apod. a s pomocí tohoto majetku mohl dále „vydělávat“, tedy svůj majetek 

rozmnožovat), případně i zůstavitelovi nejbližší, kteří jej podporovali, ve výdělečné 

činnosti mu pomáhali, apod. Na druhou stranu je pravdou, že ne vždy je tato „obecná 

zkušenost“ shodná s realitou, a lze si tedy představit situace, kdy zůstavitel vydělal 

majetek sám, bez jakékoli podpory okolí, případně i navzdory nesouhlasu nebo 

protestům svých nejbližších; v takových případech by bylo zřejmě nespravedlivé, aby 

tyto osoby po zůstaviteli dědily. Stejně tak si lze představit, že zůstavitel žádného

z okruhu zákonných dědiců prostě nemá; potom, nebýt možnosti pořídit poslední vůli, 

by majetek zůstavitele přešel jako odúmrť na stát. Je třeba si uvědomit, že motivace 

v očích zůstavitele je velmi důležitá pro jeho ekonomickou aktivitu, a vědomí, že daný

majetek jednou zdědí osoba, kterou on sám určí, na něj může působit jako pozitivní 

stimulace. 

Testovací autonomie vůle zůstavitele je tedy zásadou velmi důležitou, která 

umožňuje zůstaviteli pořizovat se svým majetkem podle jeho představ, které mohou být 

odlišné od představ zákonodárce. Naopak, jak v současné, tak i budoucí právní úpravě, 

                                               
16 § 1494 odst. 2, § 1495 NOZ.
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nalezneme i projev zásady familiarizace17, a to v úpravě institutu neopomenutelných 

dědiců, přestože u nového občanského zákoníku vidíme zjevnou tendenci se od zásady 

familiarizace co nejvíce oprostit, právě ve prospěch principu autonomie vůle.

Výše několikrát zmíněná, v novém občanském zákoníku posílená zásada

testovací autonomie vůle zůstavitele, se nám nutně odráží taktéž nastavením naprosto 

odlišné koncepce ve vztahu k nazírání na závěť a její možné účinky v praxi. Dnes platí, 

že i když zůstavitel sepíše závěť, je zcela běžné, že se dědici dohodnou během 

dědického řízení na jiném rozdělení zůstavitelova jmění, uzavřou dědickou dohodu, 

čímž de facto jeho poslední vůli obejdou. Nová právní úprava naopak obsahuje klíčové 

ustanovení § 1694 odst. 1, které říká následující: „Pořídil-li zůstavitel pro případ smrti, 

rozdělí se pozůstalost podle jeho vůle. Dědici se mohou před soudem dohodnout, že si 

pozůstalost zcela nebo zčásti rozdělí i jinak, pokud to zůstavitel výslovně připustil.“

Z daného ustanovení tedy jednoznačně vyplývá, že není možné se od zůstavitelovy vůle 

odchýlit za předpokladu, že výslovně nestanovil jinak. Uzavření dědických dohod tedy 

bude přicházet v úvahu pouze tam, kde zůstavitel ohledně rozdělení pozůstalosti nic 

nenařídil, nebo tam, kde její uzavření výslovně připustil. Proto, v případě, že dědic 

nesouhlasí s tím, co mu bylo zůstavitelem odkázáno, má dvě možnosti; může dědictví 

odmítnout, nebo jej přijmout a po skončení dědického řízení se domluvit s ostatními 

dědici na jiném uspořádání daných majetkových vztahů. M. Šešina18 však upozorňuje 

na fakt, že s tím budou spojeny, možná zbytečně, další výdaje pro dědice, a to konkrétně 

darovací daň, příp. daň z převodu nemovitostí, výdaje za odhad, sepsání smlouvy, apod. 

Jako problematické se v této souvislosti jeví ustanovení § 1694 odst. 2 NOZ, které 

stanovuje, že nepřikázal-li zůstavitel výslovně, jak mají být věci z pozůstalosti 

rozděleny, ale pouze tyto „přidělil“, hledí se na takový projev vůle jako na přání 

zůstavitele bez právní závaznosti. Zmíněná ustanovení § 1694 odst. 1 a 2 NOZ si na 

první pohled odporují, na což poukazuje i Š. Klein19. Daný autor uvádí, že k § 1694 

odst. 2 NOZ je třeba pohlížet jakožto na ustanovení speciální ve vztahu k § 1694 odst. 1

NOZ. Platí tedy, že aby zůstavitel umožnil použití § 1694 odst. 1 NOZ, nesmí být 

splněny podmínky pro užití § 1694 odst. 2 NOZ; zůstavitel by tedy musel pozůstalost 

                                               
17  Zásada familiarizace obecně říká, že by měl majetek zůstavitelem zanechaný připadnout osobám jemu 
příbuzným, tak, jak stanovuje zákon v ustanovení pojednávajících o zákonné dědické posloupnosti.
18 ŠEŠINA, Martin. Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku. Ad Notam. 2012, č. 3, 
roč. 82, s. 3 an.
19 KLEIN, Šimon. Odkaz a dědění konkrétně určených věcí v NOZ. Ad Notam. 2013, č. 3, roč. 83, s. 5 an.
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rozdělit mezi jednotlivé dědice a ještě k tomu přikázat, že tímto způsobem rozdělena být 

musí. Pokud by totiž pozůstalost pouze rozdělil, ale nepřikázal výslovně, že takto 

rozdělena být musí, aplikuje se § 1694 odst. 2 NOZ, přičemž důsledkem je, že se na jím 

provedené rozdělení hledí jako na přání bez právní závaznosti a dědici mohou dědickou 

dohodu uzavřít, aniž by toto zůstavitel výslovně připustil. Pokud však za takové situace 

dědickou dohodu neuzavřou, je třeba, aby byla pozůstalost mezi dědice rozdělena 

rovným dílem. Š. Klein k tomu uvádí: „ Z důvodové zprávy k ustanovení § 1694 NOZ 

sice plyne, že zákonodárce (či spíše autor návrhu zákona) patrně zamýšlel, aby v tom 

případě toto „přání bez právní závaznosti“ bylo užito k výpočtu hodnoty jednotlivých 

dědických podílů…, z formulace tohoto ustanovení však jednoznačně plyne pravidlo 

jiné.“20 Je tedy zřejmé, že aby zůstavitel opravdu způsobil následky jím zamýšlené, jsou 

na něj kladeny možná zbytečně velké nároky co do znalosti právní úpravy, která je 

ovšem dosti nejednoznačná a vzbuzuje rozpaky i u osob s právnickým vzděláním.

2) Pořizovací nezpůsobilost

Závěť je právním jednáním; obecně však platí, že ne každý může platně, tedy 

tak, aby vznikly předvídané právní účinky, právní jednání činit; tedy ne každý je 

k právním jednáním způsobilý. Právní řád stanovuje určité podmínky, které musí být 

pro možnost platně činit právní jednání splněny. Pro oblast pořízení pro případ smrti, 

resp. projevení poslední vůle zůstavitele, hovoříme o tzv. pořizovací způsobilosti; a 

naopak, o situacích, kdy osoba zůstavitele způsobilá k projevení své poslední vůle není, 

mluvíme o tzv. pořizovací nezpůsobilosti. 

Současná právní úprava používá oproti nově zavedenému pojmu „právní 

jednání“, pojem „právní úkon“, proto je vyžadováno, aby osoba, která takovýto úkon 

činí, byla tzv. způsobilá k právním úkonům (nový občanský zákoník již tento pojem 

nepoužívá, nahradil jej pojmem svéprávnost). Občanský zákoník vychází z obecné 

úpravy způsobilosti k právním úkonům, přičemž ovšem určité výjimky stanovuje právě 

pro oblast sepsání závěti. 

Plnou způsobilost k právním úkonům nabývá osoba zletilostí, tedy dosažením 

osmnáctého roku věku, a před tímto dnem taktéž uzavřením manželství se souhlasem 

                                               
20 Tamtéž.
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soudu, to nejdříve však po dosažení šestnáctého roku věku. Platí, že v případě, kdy je 

manželství rozvedeno, manžel zemře nebo je manželství prohlášeno za neplatné, vše do 

dosažení osmnáctého roku věku této osoby, plná způsobilost k právním úkonům jí 

zůstává již zachována.21 Do dosažení zletilosti je osoba způsobilá k právním úkonům 

pouze částečně, tedy pouze co do úkonů, u kterých, vzhledem ke svému věku a 

rozumové a volní vyspělosti je plně schopna posoudit následky takovýchto jednání. 

Zletilá osoba však může být za podmínek § 10 odst. 2 OZ způsobilosti k právním 

úkonům soudem zbavena, nebo jí může být tato způsobilost omezena; stejně tak může 

soud rozhodnout o změně nebo zrušení zbavení nebo omezení způsobilosti k právním 

úkonům v případě, kdy odpadnou důvody, které k takovému rozhodnutí vedly. 

Dle současné právní úpravy nemůže platně sepsat závěť osoba, která není plně 

způsobilá k právním úkonům. Není tedy možné, aby závěť sepsala jak osoba, která má 

omezenou způsobilost k právním úkonům22, tak i osoba, která se nachází v situaci tzv. 

„momentální“ nezpůsobilosti k právním úkonům dle § 38 odst. 2 OZ, tedy 

nezpůsobilosti vzniklé duševní poruchou, byť i jen přechodnou, která osobu činí 

k takovémuto úkonu neschopnou. Zejména zmíněný § 38 odst. 2 OZ bývá okruhem 

zákonných dědiců často v praxi používán jako zbraň pro zneplatnění závěti sepsané 

zejména osobou vyššího věku, jejíž způsobilost k právním úkonům nebyla soudem 

omezena, resp. nebyla způsobilosti k právním úkonům zbavena, zvláště když se před 

smrtí nacházela ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení poskytujícím sociální služby, a 

část dědictví odkázala právě tomuto zařízení. Na tyto, posledně zmíněné, situace již 

pamatuje nový občanský zákoník, který, pod sankcí neplatnosti takového pořízení pro 

případ smrti, vyžaduje jeho sepsání formou veřejné listiny (o tomto je podrobněji 

pojednáno níže v bodě 3).

Z pravidla, že závěť může platně sepsat pouze osoba plně způsobilá k právním 

úkonům, však platí jedna výjimka, kterou stanovuje občanský zákoník v § 476 d odst. 2

OZ, když říká, že: „Nezletilí, kteří dovršili 15. rok mohou projevit poslední vůli pouze

formou notářského zápisu.“ Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že platně může sepsat 

závěť i osoba nezletilá starší patnácti let, to ovšem pouze formou notářského zápisu; 

není tedy přípustné, aby tato osoba platně pořídila závěť holografní nebo allografní.

                                               
21  § 8 OZ.
22  Dělícím momentem je v těchto případech den právní moci rozhodnutí soudu o omezení/zbavení 
způsobilosti k právním úkonům, příp. naopak o zrušení omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům. 
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Krom toho, že nový občanský zákoník používá odlišné, ve spoustě případů 

„staronové“ pojmy, můžeme říci, že v určitých ohledech navazuje na úpravu současnou; 

na druhou stranu však i zde nalezneme určité podstatné odlišnosti a doplnění.

Z úpravy v novém občanském zákoníku vyplývá, že pořizovací způsobilost má 

osoba svéprávná (dle současné terminologie osoba plně způsobilá k právním úkonům), 

nestanoví-li zákon výjimku. Svéprávnosti se pak nabývá dosažením zletilosti, dále 

uzavřením manželství před samotným dosažením zletilosti a také tzv. přiznáním 

svéprávnosti (emancipací); v prvních dvou bodech se tedy nová právní úprava od 

současné de facto neodlišuje23, novým (resp. staronovým) institutem však je tzv. 

přiznání svéprávnosti. Zákon umožňuje, aby osobě, která není plně svéprávná, je-li 

starší šestnácti let a je-li zároveň schopna sama se živit, soud svým rozhodnutím tzv. 

prominul léta (venia aetatis) a učinil ji svéprávnou dříve, než dosáhne věku osmnácti let. 

Zákon sice stanoví, že je třeba mít souhlas zákonného zástupce, na druhou stranu je 

však možné, aby soud v případech, kdy je to dle § 37 odst. 1 NOZ: „z vážných důvodů 

v zájmu nezletilého“, rozhodl o přiznání svéprávnosti i bez takového souhlasu.24

Nový občanský zákoník ze zásady, že platně pořizovat pro případ smrti může 

pouze osoba svéprávná, stanovuje výjimky.

První výjimkou je situace, která je podobně zakotvena i v současné právní 

úpravě, tedy možnost pořídit pro případ smrti daná nezletilci staršímu patnácti let, a to 

výlučně formou veřejné listiny. Nově tedy máme upraveno, že je třeba pořídit formou 

veřejné listiny, nikoli pouze formou notářského zápisu, což má praktický význam pro 

případy, kdy je závěť sepsána s úlevami (o tomto institutu je pojednáno níže, v bodě 

4.1).

Druhou výjimkou, a zároveň velmi podstatným rozdílem oproti současnému 

stavu, je možnost, aby svou poslední vůli vyjádřila taktéž osoba, která je ve 

svéprávnosti omezena. Zákon v tomto případě klade rovnítko mezi omezením 

svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu a omezenou svéprávností z důvodu 

                                               
23  Podobně, jako umožňuje uzavřít manželství § 13 odst. 1 v současné době účinného zákona č. 94/1963 
Sb., zákon o rodině, v platném znění, umožňuje i nový občanský zákoník v § 672 odst. 2 uzavřít 
manželství se souhlasem soudu i nesvéprávným osobám, které dovršily šestnáct let věku, a to ve 
výjimečných případech, jsou-li pro to důležité důvody. Stejně jako dnes, i budoucí právní úprava 
ponechává svéprávnost nabytou uzavřením manželství osobám, u nichž došlo k jeho zrušení nebo bylo-li 
prohlášeno za neplatné (§ 30 odst. 2 NOZ).
24  Stejně tak může podat návrh soudu i zákonný zástupce nezletilce, nezletilec sám však musí s návrhem 
na prohlášení svéprávnosti souhlasit (§ 37 odst. 2 NOZ).
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nedostatku věku, jak je uvedeno v předchozím odstavci, když vyžaduje pro platné 

pořízení pro případ smrti formu veřejné listiny. Je třeba si však uvědomit, že osoby

rozhodnutím ve svéprávnosti omezené mohou pořizovat pouze v rozsahu daného 

omezení.

I z tohoto pravidla však existují dvě výjimky. První se týká situací, kdy osoba, 

která byla ve svéprávnosti omezena tak, že byla vyloučena i její pořizovací způsobilost, 

fakticky projevu své poslední vůle schopná je. V takových případech jí zákon stanovuje 

možnost pořídit dokonce v jakékoli formě. Jak bylo uvedeno výše, dnešní úprava za 

žádných okolností neumožňuje po právní moci rozhodnutí o omezení/zbavení 

způsobilosti k právním úkonům pro případ smrti pořizovat, a proto sepíše-li taková 

osoba závěť, bude tato vždy neplatná; obligatorně se vždy bude postupovat podle zásad 

týkajících se zákonné dědické posloupnosti. Nový občanský zákoník naopak v těchto 

situacích umožňuje, aby takovéto pořízení pro případ smrti nebylo považováno a priori 

za neplatné, ale aby bylo umožněno osobě, která se takové listiny dovolává, prokázat 

schopnost zůstavitele svou poslední vůli v daném okamžiku projevit, a tím prokázat 

platnost takto projevené poslední vůle. V praxi však bude takové prokazování zřejmě 

velmi složité. 

Druhou výjimkou jsou případy, kdy je osobě zůstavitele svéprávnost omezena 

pro: „chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo 

podobných přípravků či jedů nebo chorobnou závislost na hráčské vášni představující 

závažnou duševní poruchu.“25 Zůstavitel může, na rozdíl od ostatních případů omezení 

svéprávnosti, pořizovat v jakékoli formě, není tedy vyloučena možnost sepsat jak závěť 

holografní, tak i allografní; co je ovšem omezeno, je rozsah pořizování. Obecné 

pravidlo o možnosti pořídit pouze v rozsahu omezení se uplatní i zde, navíc je ale 

stanovena maximální hranice, nad kterou není možné platně pro případ smrti pořídit; 

touto hranicí je polovina pozůstalosti. Ze zákona ovšem vyplývá, že tato hranice se 

uplatní pouze v případě, že zůstavitel má nějaké zákonné dědice. Nemá-li tedy osoba 

zůstavitele žádného zákonného dědice, nic jí nebrání v tom pořídit o pozůstalosti celé.

                                               
25  § 1528 odst. 2 NOZ.
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3) Obsah závěti

Podmínky obsahu závěti jsou pro všechny její formy stejné. Závěť, vzhledem 

k tomu, že je právním jednáním, musí splňovat veškeré podmínky platnosti právního 

jednání, které jsou uvedeny v obecné části jak občanského zákoníku, tak i nového 

občanského zákoníku. Právě ohledně otázky právního úkonu, resp. právního jednání dle 

NOZ, nejde pouze o prostou změnu pojmů, ale částečně i o odlišnou koncepci obou 

institutů, která se projevuje i v oblasti neplatnosti. Účelem této diplomové práce však 

není rozbor problematiky platnosti právního úkonu/jednání. Velmi zjednodušeně proto 

lze shrnout, že obě právní úpravy vyžadují pro platnost náležitosti vůle (svobodná, 

vážná, srozumitelná, prostá omylů), projevu vůle, dále náležitosti formy a obsahu, 

náležitosti způsobilého subjektu (myšleno v době sepsání závěti, pozdější nezpůsobilost 

její neplatnost nezakládá) a předmětu (možnost, dovolenost). Dále se proto budu 

zabývat pouze speciálními požadavky na obsah závěti, které překračují obecný rámec 

požadavků na platnost právního úkonu/ jednání uvedený v obecné části.

Ze samé podstaty institutu závěti vyplývá, že jejím účelem je určení dědice, 

příp. dědiců zůstavitele, resp. je taktéž umožněno, aby zůstavitel zřídil závětí nadaci či 

nadační fond. Této zásady se plně drží nyní účinný občanský zákoník, který 

neumožňuje platné sepsání tzv. negativní závěti, tedy takového dokumentu, ve kterém 

zůstavitel určuje, kdo se dědicem stát nemá. V případě, že chce zůstavitel určitou osobu 

z dědění vyloučit, je třeba, aby pořídil závěť, ve které určí odlišné osoby dědiců. 

Určitou výjimkou tvoří kategorie tzv. neopomenutelných dědiců, které takto vyloučit 

zásadně nelze. O této problematice je pojednáno podrobněji níže.

Nový občanský zákoník však již institut negativní závěti upravuje, a to 

konkrétně v ustanovení § 1649 odst. 2 NOZ.26 Je tedy přípustné, aby zůstavitel určil, 

kdo ze zákonných dědiců (samozřejmě vyjma dědiců nepominutelných, o kterých takto 

pořídit nelze), pozůstalost nenabude. Na jejich místo potom nastoupí ostatní dědici ze 

zákona.

                                               
26  Institut negativní závěti je zařazen do dílu 5., hlavy III., části třetí NOZ, pojednávajícího o povinném 
dílu a jeho započtení na dědický podíl; problematika závěti je však upravena v dílu 2. téže hlavy téže 
části, který pojednává o pořízeních pro případ smrti. Pojem negativní závěť pak není pojmem zákonným, 
je však užit v důvodové zprávě k tomuto ustanovení (ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník 
s aktualizovanou důvodovou zprávou. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012; dále jen: „důvodová zpráva“).
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Hovoříme-li o obsahu závěti, je třeba se zmínit taktéž o omylu zůstavitele a 

jeho vlivu na platnost závěti. Současná právní úprava nemá ve vztahu k omylu 

zůstavitele speciální ustanovení, je tedy třeba vycházet z části první občanského 

zákoníku. Vzhledem k tomu, že závěť je právním úkonem neadresným, ustanovení § 49 

a OZ hovořící o omylu podstatném nelze použít. Tímto ustanovením se pro neplatnost 

právního úkonu vyžaduje, aby osoba, které byl daný právní úkon určen, tento omyl 

vyvolala nebo o tomto omylu alespoň věděla; vzhledem k tomu, že závěť žádného 

adresáta nemá, je z povahy věci aplikace tohoto ustanovení vyloučena. V těchto 

situacích přichází v úvahu argument, že vůle zůstavitele musí být vážná; proto 

neshoduje-li se skutečná vůle zůstavitele s jejím projevem, je takovýto právní úkon dle 

§ 37 odst. 1 OZ neplatný. Samozřejmě prokázat takový nesoulad je obtížné, protože 

v době, kdy se závěť projednává, zůstavitel, který by mohl případný omyl objasnit, již 

není mezi živými. J. Mikeš a L. Muzikář v této souvislosti píší, že: „nezbývá proto než 

soustředit pozornost na vlastní obsah závěti, např. na zdůvodnění povolání někoho za 

dědice jeho pomocí pořizovateli při zdolávání následků přírodní katastrofy. Ukáže-li se, 

že se pořizovatel v tomto směru zmýlil, protože uvedenou pomoc mu poskytl někdo jiný, 

bylo by stěží možno ustanovení dědice v závěti považovat za projev pravé 

pořizovatelovy vůle.“27 Z daného úryvku tedy vyplývá, že bude třeba vycházet z obsahu 

závěti. Vyjde-li najevo zjevný rozpor vůle a jejího projevu během dědického řízení, 

bude třeba takovýto projev považovat z důvodu nedostatku vážnosti vůle za neplatný, a 

to absolutně.28

Od omylu, který činí závěť nebo její část neplatnou, je třeba odlišit takové 

chyby, které na platnost nemají vliv. Tyto vady nezpůsobují neplatnost závěti z toho 

důvodu, že nejsou pochybnosti o zůstavitelově pravé vůli. Tak tomu bude například 

v situaci, kdy zůstavitel udělá chybu ve jméně dědice, jeho datu narození, apod., aniž by 

byla pochybnost, koho chtěl zůstavitel za dědice ustanovit.

Nový občanský zákoník obsahuje speciální ustanovení ve vztahu k účinkům 

omylu v závěti v § 1529 – 1531 NOZ. Můžeme říci, že v tomto směru napravuje 

absenci této úpravy v nyní účinném občanském zákoníku, kdy se z povahy věci nedá 

použít ustanovení § 49a OZ o podstatném omylu. Dle nové právní úpravy, podstatný 

                                               
27  MIKEŠ, Jiří; MUZIKÁŘ Ladislav. Dědické právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 
2003, s. 56.
28  § 37 odst. 1 OZ, a contrario § 40a OZ.
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omyl způsobuje neplatnost závěti nebo té její části, které se týká, jedná se však o 

neplatnost relativní. Podstatným omylem potom rozumíme omyl v osobě obmyšleného, 

omyl v podílu nebo věci, která se zůstavuje nebo v podstatných vlastnostech takové 

věci.29 Výslovně máme taktéž upraveno, že ustanovení v závěti zůstává platné, přestože 

se ukáže, že byla věc či osoba nesprávně popsána. Nově taktéž platí, že mentální 

rezervace (reservatio mentalis), tedy vnitřní výhrada neboli neprojevená pohnutka 

zůstavitele, je-li odlišná od jeho projevené vůle, způsobuje neplatnost ustanovení závěti, 

kterého se týká. Dnes účinný občanský zákoník se o pohnutce zmiňuje ve výše 

zmíněném § 49a OZ upravující podstatný omyl, ovšem explicitně zakotvuje zásadu 

opačnou, že tedy omyl v pohnutce neplatnost právního úkonu nečiní. 

Důležitou změnou oproti současnému stavu je zakotvení omezení pro pořízení 

pro případ smrti v případě, kdy se osoba nachází ve zdravotnickém zařízení nebo 

v zařízení sociální péče, případně za situace, kdy jsou mu jinak poskytovány 

zdravotnické nebo sociální služby, jak je uvedeno v § 1493 NOZ. Zůstavitel, v případě, 

že chce obmyslit osobu, která je určitým způsobem s poskytováním těchto služeb 

spjata30, musí tak učinit formou veřejné listiny. Zákonodárce tak chce zabránit situacím,

kdy by mohla osoba zůstavitele čelit určitému nátlaku ze strany daného zařízení, a 

projev poslední vůle by poté nebyl opravdovým projevem vůle zůstavitele, ale vlastně 

projevem vůle cizí. 

3.1 Vulgární substituce neboli náhradnictví

Nyní účinnou právní úpravou není vyloučena tzv. vulgární substituce (obecné 

náhradnictví, terminologií nového občanského zákoníku pouze náhradnictví), tedy 

možnost, aby zůstavitel myslel i na situaci, kdy by závětní dědic z jakéhokoli důvodu 

nedědil. K tomu může dojít například v případě, že závětní dědic předemře, tedy 

nedožije se delace (nápadu) dědictví, dále taktéž jestliže dědictví odmítne, případně 

bude osobou nezpůsobilou dědit, apod. Pro tyto případy může zůstavitel určit závětnímu 

dědici (neboli institutovi) substituta (náhradníka), tedy osobu, na kterou dědictví 

                                               
29  Co rozumíme podstatnou vlastností věci, stanovuje druhá věta § 1530 odst. 1 takto: „Vlastnosti jsou 
podstatné, je-li zřejmé, že by zůstavitel v závěti tak neurčil, kdyby se v nich nebyl zmýlil.“
30  Tak se může jednat dle § 1493 odst. 1 NOZ o osobu: „která takové zařízení spravuje nebo je v něm 
zaměstnána nebo v něm jinak působí.“ Může se tedy jednat jak o vlastníka, tak o provozovatele daného 
zařízení, jeho zaměstnance, externího pracovníka, apod.
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napadne, jestliže z nějakého výše uvedeného důvodu nenapadne na instituta. Není taktéž 

vyloučeno, aby takovýchto substitutů určil více pro případ, že by předchozí substitut 

opět dědictví z nějakého důvodu nenabyl.

Nový občanský zákoník institut tzv. vulgární substituce, který nazývá pojmem 

„náhradnictví“, upravuje výslovně v §§ 1507-1511. Pro tuto úpravu platí obecně to, co 

je uvedeno výše. Je třeba dodat, že daná úprava svou povahou jednoznačně klade na 

první místo vůli zůstavitele.

Nový občanský zákoník umožňuje, aby zůstavitel určil konkrétní případ, pro 

který ustanovuje dědici náhradníka (to může být např. pouze situace, že dědic předemře, 

nebo pouze fakt, že dědic dědictví odmítne apod.), s tím, že pro ostatní případy se 

náhradnictví nepoužije. Dále také platí, že je-li dědici stanovena určitá podmínka či 

omezení, přechází tato i na náhradníka, neplyne-li z projevu vůle zůstavitele, případně 

z povahy tohoto omezení, že se na náhradníka nevztahuje. Za náhradníky může 

zůstavitel dědici ustanovit také zbylé dědice; potom platí, že neurčí-li zůstavitel jiné 

podíly, tito náhradníci se podělí o podíl instituta stejnými podíly, jakými zůstavitel tyto 

povolal k pozůstalosti. Jinak je tato situace ale řešena pro případ, že mimo tyto dědice 

povolá za náhradníka ještě další osobu; v takovém případě platí, že by se tito všichni 

náhradníci podělili o daný uvolněný podíl, který dědic nenabyl, rovným dílem. 

Jak již bylo výše uvedeno, institut vulgární substituce dopadá pouze na 

případy, kdy dědic závětí povolaný dědictví z určitého (možno i konkrétně 

stanoveného) důvodu nenabude; proto, jak je stanoveno v § 1511 odst. 1 NOZ, 

náhradnictví logicky zaniká za situace, kdy závětní dědic dědictví nabude. Zároveň 

nová právní úprava však v odstavci druhém stanovuje ještě další speciální případ, kdy 

k zániku náhradnictví taktéž dochází. Jedná se o případ, kdy zůstavitel povolá 

náhradníka svému potomku (tedy jak dítěti, tak i vnuku či jinému potomku), v době, 

kdy tento ještě nemá vlastní potomky, kteří by byli způsobilí dědit, ovšem v době 

zůstavitelovy smrti tento jeho potomek takového, k nabytí dědictví způsobilého, 

potomka, již má. Důvodová zpráva uvádí, že je třeba vycházet z předpokladu, že 

záměrem zůstavitele je, aby majetek zůstal v rodině. Má se proto zato, že ustanoví-li 

zůstavitel, typicky svému nezletilému dítěti, substituta, činí tak proto, že tento ještě 

nemá vlastní potomky; kdyby je ale měl, náhradníka by tomuto dítěti vůbec 

neustanovoval. Proto v případě, kdy zůstavitel ustanovuje svému potomku, který jak 
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bylo uvedeno, v době sepsání závěti dosud nemá vlastní, k nabytí dědictví způsobilé, 

potomky, substituta, a chce, aby toto náhradnictví trvalo i poté, co jeho potomek již 

bude mít vlastní, způsobilé potomky, je třeba, aby toto výslovně vyjádřil, a tím toto 

dispozitivní ustanovení z použití vyloučil. 

3.2 Fideikomisární substituce neboli svěřenské nástupnictví

Současně však nový občanský zákoník, na rozdíl od dnes účinného občanského 

zákoníku, upravuje krom substituce vulgární taktéž tzv. substituci fideikomisární, a to 

pod názvem „svěřenské nástupnictví“. Tento institut se do české právní úpravy vrátil; 

původně jej obsahoval ABGB, který byl do našeho právního řádu v roce 1918 

recipován. Jeho smyslem je určení, komu dědictví připadne buď po smrti závětního 

dědice zůstavitele (tzv. fiduciáře, předního dědice nebo také instituta), který se však 

delace dožil, nebo i ještě během života fiduciáře, dojde-li ke splnění určité vedlejší 

doložky v závěti stanovené (tento okamžik nazýváme jako tzv. casus substitutionis). 

Fiduciář je tedy povinen majetek, který zdědil od zůstavitele, přenechat poté, co nastane 

okamžik casus substitutionis, tzv. svěřenskému nástupci (jinak také substitutovi, 

fideikomisaři či následnému dědici, což je termín, který nový občanský zákoník 

preferuje), tedy osobě, kterou zůstavitel takto v závěti určil. Takto určený substitut má 

ale právo jemu nabízené dědictví odmítnout, proto, jak vyplývá i z komentáře k ABGB, 

k uskutečnění oné substituce se vyžaduje nejen samotný casus substitutionis, ale také 

přijetí (resp. podle dnešní i budoucí právní úpravy neodmítnutí) takto nabízeného 

dědictví.

J. Mikeš a L. Muzikář ve své publikaci Dědické právo31 vysvětlují účel daného 

institutu především snahou zůstavitele o zachování majetku v rodině, i když je třeba, 

aby tento chvíli „sloužil“ i osobám jiným. Tak autoři uvádějí příklad manžela –

zůstavitele, který obmyslí určitým majetkem svou manželku v pozici instituta až do její 

smrti, přičemž zároveň ustanoví i substituta, kterou je osoba ze zůstavitelovy, můžeme 

říci „původní“ rodiny, např. tedy jeho bratr, syn apod. Manželka s takovým majetkem 

nemůže platně bez souhlasu substituta nakládat, nemůže jej tedy např. prodat nebo 

                                               
31  MIKEŠ, Jiří; MUZIKÁŘ Ladislav. Dědické právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 
2003, s. 73.
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darovat, může jej ale užívat a požívat. Tím zůstavitel manželce zajistí až do její smrti 

určitý standard, po její smrti ale nezdědí daný majetek „její“ dědicové, nýbrž přejde na 

zůstavitelem ustanoveného substituta. Přestože se autoři tímto vyjadřovali k institutu 

fideikomisární substituce, jak byl upraven v ABGB, můžeme daný příklad vztáhnout i 

na budoucí právní úpravu, přičemž se domnívám, že v době účinnosti nového 

občanského zákoníku bude mít, vzhledem k posunu v rodinných vztazích od dob 

účinnosti středního občanského zákoníku ve smyslu vyšší rozvodovosti, většího počtu 

nemanželských dětí nebo dětí z dřívějších vztahů, apod., znovuzavedení tohoto institutu 

velké opodstatnění.

Nový občanský zákoník upravuje institut svěřenského nástupnictví v §§ 1512 –

1524. Přestože i fideikomisární substituce je v teorii nazývána jako „svěřenské 

náhradnictví“, odlišný termín „nástupnictví“, jak uvádí důvodová zpráva, byl vybrán 

proto, aby nedocházelo ke směšování, případně záměnám institutů vulgární a 

fideikomisární substituce.

Nová právní úprava tedy předně uvádí, že není-li zřejmé, zda zůstavitel určil 

náhradníka či svěřenského nástupce, má se zato, že určil náhradníka. Dále však také 

stanovuje, že povolal-li zůstavitel osobu za svěřenského nástupce, považuje se tento i za 

náhradníka, tzn., pokud institut dědictví nenabude, bude toto nabídnuto osobě substituta. 

Svěřenské nástupnictví je možno nařídit výslovně, ale také mlčky. § 1513 NOZ

totiž stanovuje, co všechno se považuje za nařízení svěřenského nástupnictví; tak se za 

něj považuje zákaz určený v pořízení pro případ smrti dědici, aby dále pořizoval o 

majetku, který nabyl od zůstavitele, povolání za dědice někoho, kdo v době 

zůstavitelovy smrti ještě není, případně povolání dědice s podmínkou nebo na určitou 

dobu. Je tedy třeba dodat, že v případě, že zůstavitel sice určí dědice například jen na 

konkrétně vymezenou dobu, nebo připojí rozvazovací nebo odkládací podmínku, apod., 

a přitom neurčí (resp. z jeho pořízení pro případ smrti to nevyplývá), kdo by se měl stát 

buďto institutem nebo substitutem, bude jím, z logiky věci, zákonný dědic, případně 

okruh zákonných dědiců.32

                                               
32 Jako příklad by bylo možno uvést, že zůstavitel určí za svého dědice svou dceru Janu, a to na dobu 
deseti let po jeho smrti. V tomto případě je třeba toto vyjádření posoudit jako svěřenské nástupnictví, kdy 
dcera Jana, která se má dědictví ujmout na dobu deseti let, se stává předním dědicem, tedy institutem, 
s tím, že substitut není zůstavitelem určen. Logicky se jím proto stává okruh zákonných dědiců (mezi něž 
může patřit i onen institut; v tomto případě by tedy dcera Jana, za předpokladu, že splňuje ostatní 
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Zůstavitel však není v použití institutu svěřenského nástupnictví neomezen, 

resp. není neomezen v případě, že v době jeho smrti substitut ještě není, ve smyslu že 

neexistuje ještě ani jako nasciturus. Obecně tedy můžeme říci, že mezi zůstavitelovými 

současníky může zůstavitel stanovit substitutů, kolik chce, a to klidně každému 

přednímu dědici i několik. Ty potom může určit vedle sebe (po předním dědici bude 

následovat několik zadních dědiců v konkurenci, o jmění se tedy budou muset rozdělit) 

nebo tzv. sukcesivně (po předním dědici bude následovat zadní dědic, po něm další, 

atd.) Z důvodové zprávy vyplývá, že nestanoví-li zůstavitel, zda takto určuje substituty 

vedle sebe nebo sukcesivně, má se zato, že je určil vedle sebe; sukcesivní určení by 

musel učinit výslovně. Omezení však, jak je uvedeno výše, nastává pro případ, kdy se 

substitutem má stát osoba, která v době smrti zůstavitele ještě neexistuje ani jako 

nasciturus. V takovém případě svěřenské nástupnictví zaniká, jakmile jmění nabude 

první substitut, který nebyl zůstavitelovým současníkem.33

Zákonodárce taktéž uvádí, že svěřenské nástupnictví zanikne nejpozději 

uplynutím sta let ode dne smrti zůstavitele, zároveň ale stanovuje výjimku z tohoto 

pravidla, když říká, že tato omezená lhůta se neuplatní, jestliže má substitut dědictví 

nabýt nejpozději při smrti instituta žijícího v době smrti zůstavitele; pak platí, že 

svěřenské nástupnictví zanikne teprve, až první ze substitutů nabudou dědictví po tomto 

institutovi. Otázkou je, k čemu má dané ustanovení v praxi sloužit. Domnívám se, že 

stanovení maximální lhůty sta let je zbytečné, vzhledem k tomu, že je z tohoto pravidla 

stanovena výjimka, která odráží totéž, co je stanoveno o zániku fideikomisární 

substituce obecně, tedy že zaniká nejpozději nabytím dědictví prvním substitutem, který 

nebyl zůstavitelovým současníkem.

  

                                                                                                                                         
podmínky pro nabytí dědictví, jak jsou popsány v úvodu této práce, dědila ze zákona, rovnou v 1. 
skupině). 

33 Příkladem by bylo možno uvést situaci, kdy zůstavitel povolá za předního dědice svého syna (berme to 
tak, že tento je v době zůstavitelovy smrti ještě nezletilý a nemá žádné potomky), za jeho substituta po 
jeho smrti jeho prvorozené dítě a substituta tohoto dítěte po jeho smrti jeho prvorozené dítě. V tomto 
případě by došlo k zániku fideikomisární substituce nabytím pozůstalosti zůstavitele prvorozeným 
dítětem syna zůstavitele (tedy vnukem zůstavitele), protože tento v době smrti zůstavitele (tedy svého 
dědy) ještě neexistoval ani jako nasciturus.
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3.3 Ustanovení dědicem versus ustanovení odkazovníkem (legatářem)

Zůstavitel může závětí vyčerpat veškerý objem svých aktiv, tedy celý svůj 

majetek, a to ve prospěch jediného dědice, popřípadě i více dědiců. Jestliže povolá 

dědiců více, měl by také určit podíl na pozůstalosti každého z nich; pakliže tak neučiní, 

má se zato, že podíly všech takto povolaných dědiců jsou stejné. Určitou zvláštností 

současné právní úpravy, a to v důsledku absence úpravy odkazu, je fakt, že zůstavitel 

může povolat osobu (osoby) za dědice i pouze co do určité věci nebo práva, s tím, že o 

části svých aktiv vůbec nepořídí. V takové situaci přichází na řadu již dříve zmíněná 

subsidiarita zákona, kdy zbylá aktiva, která zůstavitel do závěti nezahrnul, budou 

předmětem zákonné dědické posloupnosti. 

Nový občanský zákoník již institut odkazu upravuje. Proto může zůstavitel 

určit dědice „pouze“ co do celé pozůstalosti nebo podílu na ní, který je určen poměrem 

části pozůstalosti k celku. Chce-li někomu zůstavitel mortis causa odkázat určitou věc, 

určenou jak individuálně, tak i druhově, včetně konkrétní částky peněz, může tak učinit 

odkazem; tím ovšem nedochází k povolání osoby za dědice. Odkazovník (osoba 

oprávněná z odkazu) se tedy nestává univerzálním sukcesorem zůstavitele, jehož 

postavení potvrzuje soud v dědickém řízení, ale osobou, která má pohledávku za 

dědicem, a jehož postavení není soudem nijak potvrzováno. V praxi to znamená, že 

nařídí-li zůstavitel dovětkem (kodicilem) pouze odkaz a závěť vůbec nesepíše (případně 

neuzavře dědickou smlouvu), je třeba určit všechny dědice pomocí zákonné dědické 

posloupnosti.34 Odkazovník bude mít pohledávku za tímto dědicem, který bude povinen 

z titulu odkazu odkazovníkovi plnit, tedy vydat věc nebo zřídit právo, jehož se odkaz 

týká; předmětem odkazu pak může být jak věc spadající do pozůstalosti, tak i věc jiná 

tvořící vlastní majetek odkazovníka.35 Za významné považuji taktéž zmínit, že se nová 

právní úprava navrací k římskoprávní zásadě tzv. Falcidiánské kvarty (quarta Falcidia). 

Dědici musí po vydání odkazu zůstat alespoň jedna čtvrtina dědictví, jinak má právo na 

poměrné zkrácení odkazu. Toto ovšem neplatí v případě, kdy je daná osoba ustanovena 

                                               
34 Odkaz je možno nařídit jak prostřednictvím kodicilu, tak závětí. Proto zůstavitel, který se rozhodne 
určit jak svého dědice, tak zároveň i odkazovníka, nemusí sepisovat kodicil i závěť, ale postačí sepsání 
závěti, která bude obsahovat obojí, tedy určení dědice i samotný odkaz.
35  Tak by mohl zůstavitel povolat osobu za dědice ohledně celé své pozůstalosti a zároveň mu nařídit, 
aby osobě odkazovníka prominul dluh, který u dědice má. 
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odkazovníkem, a sama má vydat další odkaz (jedná se o tzv. pododkaz). Zákon pro tyto 

situace výslovně stanovuje, že není vyloučeno, aby další odkaz byl vyšší hodnoty, než 

samotný odkaz. Jedinou možností pro odkazovníka, který má vydat více, než získá, je 

poté odmítnutí odkazu. 

Významným rozdílem vyplývajícím z povahy obou institutů je i fakt, že dědic 

odpovídá za dluhy zůstavitele v poměru k výši nabytého dědictví, odkazovník však za 

žádné zůstavitelovy dluhy neodpovídá.

V budoucnu lze očekávat v praxi v této oblasti problémy, a to díky tomu, že 

institut odkazu se v českém právním řádu nevyskytoval od účinnosti současného 

občanského zákoníku z roku 1964, ke zmatení pojmů však došlo již středním 

občanským zákoníkem z roku 1950, který, ačkoli institut odkazu upravoval, umožňoval 

dědění byť i jednotlivé věci, čímž de facto popíral základní rozdíl mezi dědictvím a 

odkazem. Lze očekávat, že neznalost či směšování obou institutů bude mít vliv na 

budoucí nejasné formulace zůstavitelů v jednotlivých pořízeních pro případ smrti. Bude 

proto třeba, jak uvádí i důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, postupovat 

co nejvíce v souladu se zásadou favor testamenti.36

3.4 Neopomenutelní (nepominutelní) dědicové

Určitou limitací ve vztahu k zůstavitelově testovací autonomii vůle je úprava 

neopomenutelných dědiců, kterou s určitými rozdíly nalezneme jak v nyní účinném 

občanském zákoníku, tak i v občanském zákoníku novém.37 Ze současné úpravy je 

patrno, že zákonodárce svým způsobem preferuje zákon jakožto dědický titul před 

závětí, tedy značným způsobem limituje zásadu testovací autonomie vůle zůstavitele 

právě tím, že v § 479 OZ stanoví, že nezletilým potomkům zůstavitele se musí dostat 

celého tzv. povinného dílu, tedy tolik, kolik by se jim dostalo při zákonné dědické 

                                               
36  Z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku vyplývá, že z formulace: „odkazuji svůj dům 
sestřenici Anně, chalupu bratru Petrovi a porcelánovou sošku tanečnice přítelkyni Marii Novákové“ ( str. 
654) nemusí nutně plynout, že zůstavitel zřizuje odkaz. Bude třeba zkoumat, jak velký je zůstavitelův 
majetek, a v případě, že zůstavitel krom toho, co „odkázal“ a ještě např. malé částky na účtu, nic nemá, 
bude třeba v souladu se zásadou favor testamenti, chápat tuto formulaci tak, že zůstavitel chtěl ustanovit 
sestřenici Annu a bratra Petra za dědice, kdežto přítelkyni Marii Novákovou za odkazovníka. Naopak, 
jako na odkazovníky by se pohlíželo na všechny tři aktéry v případě, kdy by pozůstalost uvedenými 
hodnotami zdaleka nebyla vyčerpána, vzhledem k tomu, že by například obsahovala ještě: „zůstavitelův 
obchodní podnik, několik hektarů pozemků a několik milionů na účtu.“ (Tamtéž).
37  Nový občanský zákoník používá podobný pojem „nepominutelní dědicové“.
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posloupnosti, zletilým potomkům potom polovina povinného dílu. Jedinou výjimkou je, 

že by zůstavitel své potomky platně vydědil z důvodů taxativně stanovených v zákoně. 

Judikatura Nejvyššího soudu taktéž připouští, aby zůstavitel potomka vydědil pouze co 

do části jeho povinného dílu.38 Je třeba si všimnout, že neopomenutelnými dědici jsou 

všichni potomci zůstavitele, ne tedy pouze jeho děti, ale také vnuci, případně další 

potomci. Plně se tedy uplatňuje právo reprezentace. Proto v situaci, kdy zůstavitel 

platně vydědí své dítě, nedochází tím automaticky k vydědění jeho dětí, tedy vnuků 

v poměru k zůstaviteli; toto by v listině o vydědění musel explicitně uvést. Důležité 

však je, že v případě, že se zůstavitel rozhodne vydědit své dítě včetně jeho potomků, 

nemusí se důvod vydědění vztahovat i na tyto další potomky, stačí, že jsou splněny pro 

vydědění dítěte zůstavitele.39

Nový občanský zákoník naopak zásadu autonomie vůle považuje za vůdčí 

princip, a to nejen pro oblast práva dědického, ale pro celou oblast práva občanského, 

jak je patrno z § 1, odst. 2 NOZ. Tato zásada se plně projevila i co do úpravy povinného 

dílu u nepominutelných dědiců, kdy nezletilým potomkům se musí dostat minimálně tři 

čtvrtiny zákonného dědického podílu, kdežto zletilým potomkům minimálně čtvrtina. Je 

možné, aby byl povinný díl zůstaven jak v podobě dědického podílu, tak i odkazu; 

jedinou podmínkou je, že musí zůstat zcela nezatížen. V případě, že zůstavitel nějakým 

svým nařízením omezí povinný díl nepominutelného dědice, zákon stanovuje, že se 

k takovému ustanovení nebude přihlížet; na druhou stranu ale může dát zůstavitel 

nepominutelnému dědici vybrat, zda si zvolí povinný díl nebo to, co se mu zůstavuje 

s omezením. Obdobně jako v současné úpravě platí, že jediným případem, kdy lze 

nepominutelného dědice platně opomenout, je v souladu se zákonem jej vydědit, právo 

reprezentace je však třeba mít na paměti i v tomto případě. 

V této souvislosti bych chtěla uvést dvě hlavní změny, které právní úprava 

doznala v oblasti problematiky vydědění, a to proto, že s institutem závěti, respektive 

nepominutelných dědiců, velmi úzce souvisí. Předně, vydědit potomka, a tedy vyloučit 

jej z možnosti dědit, může nově zůstavitel taktéž bez uvedení konkrétního 

exheredačního důvodu, což vyplývá z ustanovení § 1648 NOZ. Znamená to tedy, že 

dědic samozřejmě musí pro platné vydědění naplňovat některý ze zákonných důvodů, 

ale v listině o vydědění tento důvod nemusí zůstavitel explicitně uvést, stačí, když 
                                               
38  NS 2 Cdon 176/96.
39  R 6/2005.
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uvede, že má v úmyslu jej vydědit. V souladu s důvodovou zprávou je třeba dodat, že 

důvod vydědění zde musí být, z logiky věci, již v době, kdy je toto vydědění činěno, 

nelze tedy vydědit potomka tzv. do budoucna; tedy že by jej zůstavitel nejprve vydědil a 

sám vyděděný naplnil exheredační důvod až někdy později, v budoucnu. Současná 

právní úprava, naopak, obligatorně vyžaduje uvedení konkrétního zákonného důvodu, 

pro která chce zůstavitel svého potomka vydědit.

Druhá změna spočívá v tom, že dle §1651 odst. 2 NOZ lze nepominutelného 

dědice vydědit nejen explicitně (bez ohledu na to, zda je uveden i exheredační důvod, či 

nikoli), ale i konkludentně, a to tím způsobem, že jej v závěti zůstavitel úmyslně 

opomene. Samozřejmě to lze opět za předpokladu, že nepominutelný dědic naplnil 

některý ze zákonných důvodů pro vydědění v době, kdy k danému vydědění (tedy 

v tomto případě sepsání poslední vůle zůstavitele), došlo, jak plyne z předchozího 

odstavce. V takovém případě je na dědicích, zda budou v řízení před soudem namítat (a 

tedy nutně i prokazovat) existenci důvodu pro vydědění, a tedy argumentovat, že 

zůstavitel „vlastně tohoto nepominutelného dědice vydědil úmyslným opomenutím“, 

nebo zda nic takového namítat nebudou a díky tomu se povinného dílu nepominutelný 

dědic „domůže“. 

Institut neopomenutelných dědiců zdůrazňuji v části věnované obsahu závěti 

proto, že nerespektuje-li zůstavitel jejich existenci, je dle současné právní úpravy jeho 

závěť v rozsahu této části neplatná, a neopomenutelný dědic se musí stát dědicem 

minimálně co do jeho povinného dílu. Podstatné je ovšem zmínit fakt, že tato neplatnost 

je pouze neplatností relativní, neopomenutelný dědic je tedy povinen pro zneplatnění 

závěti v rozsahu jeho povinného dílu toto v dědickém řízení namítnout. Pro neuplatnění 

námitky relativní neplatnosti za situace, kdy je neopomenutelným dědicem nezletilec, 

musí mít jeho zákonný zástupce souhlas opatrovnického soudu.40

Nový občanský zákoník zvolil koncepci odlišnou, zejména s ohledem na to, že 

současná právní úprava bývá často kritizována. Tato kritika je založena na argumentu, 

že opomenutí takového dědice vede k částečné neplatnosti závěti, čímž dochází k 

„nucenému“ vzniku majetkových společenství mezi dědicem závětním a dědicem 

neopomenutelným. Proto opomenutím nepominutelného dědice k neplatnosti (části) 

závěti dle nové právní úpravy nedochází. Nově platí, že bude-li nepominutelný dědic 

                                               
40  R 31/1990.
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v zůstavitelově pořízení pro případ smrti opomenut, svědčí mu nárok „pouze“ na 

peněžité vyrovnání ve výši jeho povinného dílu na dědici, nikoli na pozůstalost nebo 

poměrný podíl z ní (§ 1654 odst. 1 NOZ).

3.5 Jednoznačnost určení dědice a majetku, datum a podpis

Účelem závěti je ustanovit dědice, tedy univerzálního sukcesora zůstavitele. Je 

třeba, aby tak zůstavitel učinil jednoznačně, aby nedocházelo k pochybnostem, nejlépe 

tedy jménem a příjmením tohoto dědice, případně dalšími identifikačními údaji. 

Základním ustanovením ohledně interpretace právního jednání v dnes účinné 

právní úpravě je § 35, odst. 2 OZ, který stanoví, že právní úkon je třeba vykládat podle 

obsahu; je třeba jej vykládat nejen dle jazykového vyjádření, ale postupovat v souladu 

s vůlí jednajícího, neodporuje-li to jazykovému projevu. Nový občanský zákoník má 

poté pro interpretaci závěti ustanovení zvláštní, odchylující se od obecné úpravy 

výkladu v § 556 a 557 NOZ, a to konkrétně v § 1494 odst. 2 NOZ. Dle tohoto 

ustanovení je závěť třeba vykládat tak: „aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. 

Slova použitá v závěti se vykládají podle jejich obvyklého významu, ledaže se prokáže, 

že si zůstavitel navykl spojovat s určitými výrazy zvláštní, sobě vlastní smysl.“ Z obou 

úprav vyplývá, že je povinností toho, kdo právní jednání vykládá, vykládat je v souladu 

s vůlí jednajícího; zůstavitel však zjednoduší celé dědické řízení, když dědice určí tím 

způsobem, že tento nebude zaměnitelný s jinou osobou, což je ostatně v jeho zájmu. 

V případě, kdy by určení dědice nebylo jednoznačné, bylo by třeba prokazovat, která 

z osob takto určených v závěti byla jako dědic zůstavitelem zamýšlena.41 Judikatura, 

v souladu se stěžejní zásadou práva dědického, a to zásadou tzv. favor testamenti, 

připouští, aby byl dědic platně určen pouze pojmy jako: „dcera“, „syn“, příp. „dcery“, 

„synové“ a podobně, bez současného určení jména, je-li toto určení dostatečně 

jednoznačné, tedy je-li zřejmé, která osoba je touto dcerou či synem, příp. těmito 

dcerami či syny. O jednoznačné určení se však nejedná tam, kde by zůstavitel měl 

                                               
41 Samotné určení jména a příjmení ještě nezakládá dostatečnou identifikaci osoby, vzhledem k tomu, že 
může existovat více osob téhož jména. K dostačující identifikaci přitom postačí, užije-li zůstavitel jiného 
identifikačního údaje, což je například konkretizace jeho příbuzenského poměru k zůstaviteli nebo datum 
narození. Daná formulace v závěti by tedy mohla znít: „dědicem ustanovuji svoji dceru Janu 
Novákovou.“, nebo: „dědicem ustanovuji Janu Novákovou, nar. 16. 8. 1978.“ K dokazování by však 
přesto došlo, kdyby existovaly dvě osoby téhož jména, které se narodily ve stejný den.
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například dcer více a v závěti určil, že za dědice povolává svou „dceru“. V takovém 

případě by soud musel dané ustanovení závěti považovat za neurčité, vzhledem k tomu, 

že není zřejmé, kterou konkrétní dceru zůstavitel povolal, a tedy z tohoto důvodu jej 

považovat za neplatné.42

Podmínka určitosti závěti se vztahuje taktéž na identifikaci aktiv zůstavitele. Je 

zřejmé, že zůstavitel může odkázat celý svůj majetek, aniž by jej jakkoli specifikoval. 

Může se však stát, že chce zůstavitel pořídit závětí pouze co do části svého majetku, 

s tím, že zbytek bude podléhat posloupnosti zákonné. Opět je třeba mít na paměti, že 

většina zůstavitelů nemá právnické vzdělání, a proto jakákoli specifikace majetku 

nemusí být vyjádřena úplně „právně správně“, přesto je však třeba co nejvíce 

postupovat v souladu se zásadou favor testamenti, tedy snažit se alespoň výkladem, 

zjistit pravou vůli zůstavitele. Proto bylo taktéž judikaturně řešeno, že odkázal-li 

zůstavitel dědici veškerý movitý i nemovitý majetek, je možno pod toto označení 

subsumovat i obchodní podíl, který náležel do zůstavitelova majetku.43

Lze shrnout, že primární je, pomocí využití logického úsudku při interpretaci 

závěti, zachovat vůli zůstavitele v souladu se zásadou jeho testovací autonomie vůle 

(postupovat tedy tzv. favor testamenti). Tuto zásadu však nelze absolutizovat, zejména 

v případech, kde určení dědice, případně identifikaci aktiv zůstavitele, nelze provést 

jednoznačně. V takových případech by bylo třeba považovat závěť či její část za 

neplatnou z důvodu neurčitosti.

Závěť, ať je sepsána v jakékoli formě, musí taktéž obsahovat datum jejího 

sepsání a vlastnoruční podpis zůstavitele, který je umístěn za samotným textem závěti. 

Význam datování je zřejmý, platí, že závěť novější doplňuje, případně nahrazuje závěť 

starší. Sankcí za neuvedení dne, měsíce a roku je v současné právní úpravě neplatnost 

celé závěti, a to bez dalšího. Nový občanský zákoník, naopak, v § 1494, odst. 1 věta 

druhá uvádí: „Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li 

zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na 

určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná.“ Z tohoto ustanovení lze tedy dovodit, že 

určení dne, měsíce a roku se stává obligatorní náležitostí teprve ve chvíli, kdy zůstavitel 

                                               
42 Za jednoznačné bychom mohli v závěti považovat například úsloví: „dcera Petra“, a to i v případě, že 
má zůstavitel dcer více. Zde by určení, o jakou osobu se jedná, totiž nečinilo potíže, vzhledem k tomu, že 
by zůstavitel pravděpodobně neměl dvě dcery téhož jména.
43  Rozhodnutí NS ČR ze dne 25. 4. 2002 pod sp. zn. 30 Cdo 517/2002.
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sepsal minimálně dvě závěti a není-li možno určit, která z nich je nejnovější, a navíc 

(kumulativně), obě (všechny) tyto závěti zároveň nemohou vedle sebe obstát. Dále je 

stanovení dne, měsíce a roku vyžadováno jako podmínka platnosti závěti také tehdy, 

záleží-li její účinky na určení doby jejího pořízení. To může být právě případ, kdy 

zůstavitel úmyslně konkludentně vydědí svého potomka, přičemž je podstatné, kdy bylo 

pořízení pro případ smrti sepsáno, a to pro zjištění, zda v době jejího sepsání důvod pro 

vydědění existoval. Stejně by se postupovalo i v případě, kdy by došlo k vydědění 

explicitnímu.

Význam podpisu za textem závěti spočívá v tom, že chrání před jejím 

případným neoprávněným doplňováním. Platí, že k textu, který je napsán pod podpisem 

zůstavitele, se nepřihlíží, a proto, chce-li zůstavitel svou původní závěť doplnit, musí 

tak učinit novou závětí, resp. dle úpravy v NOZ v určitých případech taktéž kodicilem.

Nová závěť pak nemusí plně nahrazovat závěť starou, stačí, když starou závěť pouze 

doplní, nezamýšlel-li zůstavitel původní závěť v celém rozsahu nahradit.

O náležitostech podpisu občanský zákoník ani nový občanský zákoník 

nehovoří. Je tedy třeba učinit si závěry především za pomoci judikatury. Podpis na 

závěti musí být takový, aby bylo možno, za prvé, osobu zůstavitele jednoznačně 

identifikovat, a, za druhé, aby od zůstavitele pocházel. Z tohoto tedy vyplývají dvě 

podmínky, které musí být splněny kumulativně. Daný podpis musí zůstavitele 

dostatečně identifikovat, vyžaduje se tedy uvedení jména a příjmení. Nejvyšší soud ve 

své judikatuře připouští, aby bylo uvedeno pouze příjmení, je-li nepochybné, která 

osoba závěť sepsala. Závěť, kterou však zůstavitel podepsal jiným způsobem než 

uvedením alespoň jména nebo příjmení, je považována za neplatnou.44 Druhou 

z uvedených podmínek je, aby od zůstavitele podpis pocházel, je tedy třeba, aby se 

zůstavitel podepsal vlastnoručně, a to nejen u závěti holografní, ale taktéž v případě 

jejího sepsání jinou formou. Určitou výjimku dle nyní platného občanského zákoníku 

představuje sepsání závěti osobou, která nemůže číst nebo psát. Pro tyto případy 

obsahuje zákon speciální ustanovení v části věnované závěti allografní a závěti sepsané 

formou veřejné listiny.

                                               
44  Tak dovodil NS ČR neplatnost závěti, kterou zůstavitelka podepsala: „Tvoje matka“. (Rozhodnutí NS
ČR ze dne 31. 3. 2009 sp. zn. 21 Cdo 51/2008.
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3.6 Vedlejší doložky k závěti

Co se týče otázky obsahu, je třeba zmínit také problematiku vedlejších doložek

v závěti uvedených. V tomto směru dochází novou právní úpravou opěk k podstatné 

změně oproti současné právní úpravě, která platné uvedení jakýchkoli vedlejších 

doložek45 v závěti nepřipouští. Dochází tak, stejně jako u mnoha dalších institutů 

k návratu před rok 1951, tedy před účinnost středního občanského zákoníku.

Občanský zákoník nepřipouští, aby zůstavitel do závěti platně jakoukoli 

vedlejší doložku připojil. Závěť s takovouto doložkou je tedy, jako taková, platná, k oné 

doložce se ovšem nepřihlíží, nemá žádné právní následky. Tato právní úprava byla 

zvolena v souladu se socialistickou ideologií proto, aby byla co nejvíce limitována 

dispoziční svoboda vlastníka – zůstavitele, který by připojenými vedlejšímu doložkami

určoval osud svého majetku i po své smrti a mohl tím dědice zbytečně omezovat. 

Právní úpravy moderních demokratických států se s tímto názorem 

neztotožňují, naopak, snahou je co nejvíce respektovat testovací autonomii vůle 

zůstavitele, vzhledem k tomu, že pořizuje o svém vlastním majetku – o tom, co sám za 

života nabyl. Nový občanský zákoník z této zásady vychází, a proto umožňuje, aby byly 

podmínky k závěti platně připojeny. 

Vedlejší doložky k závěti, jak uvádí §§ 1551 – 1574 NOZ, jsou dvojího druhu. 

První z nich je možnost daná zůstaviteli ustanovit vykonavatele závěti. Úkolem 

vykonavatele závěti je pečovat s péčí řádného hospodáře o naplnění poslední vůle 

zůstavitele; zákonodárce tedy umožňuje zůstaviteli zvolit si osobu, které důvěřuje, aby 

se postarala, a svým způsobem kontrolovala, řádné naplnění jeho poslední vůle. K tomu 

má vykonavatel závěti zákonem daná široká oprávnění jako je například jeho možnost 

hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědiců, apod. Osobu ustanovenou jako 

vykonavatele závěti však nemůže nikdo k výkonu funkce nutit, což má své opodstatnění 

zejména v situacích, kdy za ni zůstavitel nepředepsal žádnou úplatu. Proto je umožněno 

z ní kdykoli odstoupit; takovéto odstoupení je poté účinné doručením soudu.

Od institutu vykonavatele závěti je třeba odlišovat institut správce pozůstalosti; 

ten je, do jisté míry, převzat ze současné právní úpravy, která obsahuje ustanovení 

                                               
45  Současná právní úprava nepoužívá pojem „vedlejší doložky“, ale pojem „podmínky“, jak vyplývá z § 
478 OZ. Tímto slovem jsou však myšleny jak podmínky, tak i doložení času a příkaz. V textu se však 
dále budu držet obecnějšího pojmu „vedlejší doložky“.
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týkající se správce dědictví. Úkolem správce pozůstalosti je pečovat o jmění, které 

zůstavitel zanechal. Na rozdíl od vykonavatele závěti je možno správce pozůstalosti 

ustanovit pouze formou veřejné listiny, takovýto projev vůle lze však zrušit jakýmkoli 

způsobem, jakým je možno zrušit závěť.46 Za zmínku stojí taktéž fakt, že se správce 

pozůstalosti má, dle dikce zákona, řídit pokyny vykonavatele závěti. Stejně tak je 

důležité dodat, že v případě, kdy není zůstavitelem ustanoven správce pozůstalosti, ale 

pouze vykonavatel závěti, provádí samotnou správu sám vykonavatel závěti. 

Druhým typem vedlejších doložek je připojení podmínky, doložení času nebo 

příkazu, a to jak ve vztahu k dědici, tak odkazovníku. Zákon však zároveň zůstavitele 

limituje tím, že stanoví, jaké vedlejší doložky jsou nepřípustné, respektive k jakým 

vedlejším doložkám se nepřihlíží. Předně, nelze závěť opatřit takovou doložkou, která 

směřuje pouze ke zřejmému obtěžování daného odkazovníka nebo dědice ze zjevné 

zůstavitelovy svévole. Jaká jednání bude možné pod toto ustanovení podřadit, více 

přiblíží až soudní praxe, z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku však 

vyplývá, že účelem tohoto ustanovení je zamezit takovým vedlejším doložkám, které 

jsou ve vztahu k obmyšlenému „zjevně zneužívající“47. Stejně tak nelze platně připojit 

vedlejší doložku, která by odporovala veřejnému pořádku, byla nesrozumitelná, nebo 

ukládala povinnost uzavřít, neuzavřít, zrušit nebo setrvat v manželství. 

Problematika podmínek a doložení času je koncipována obdobně. Rozdíl mezi 

oběma instituty spočívá v tom, že u podmínky nevíme, zda vůbec nastane (jedná se o 

tzv. dies incertus an), kdežto u doložení času víme, že nastane (tzv. dies certus an). Jak 

pro podmínku, tak i pro doložení času poté platí, že můžeme, ale nemusíme vědět, kdy 

nastane. V úvahu tedy přichází dohromady čtyři situace. První dvě se týkají podmínky; 

za prve se jedná o právní skutečnost, o které nevíme, zda nastane, a pro případ, že 

nastane, nevíme, kdy nastane (jedná se tedy o tzv. dies incertus an, incertus quando). 

Jako příklad je možno uvést uzavření manželství, počátek studia na univerzitě, apod. 

Stanovením podmínky může však být i skutečnost, o které nevíme, zda nastane, ale pro 

případ, že nastane, víme, kdy to bude (to jest tzv. dies incertus an, certus quando). 

Typickým příkladem této situace je dosažení určitého věku; víme přesně, k jakému dni 

by osoba měla daného věku dosáhnout, nevíme však, zda se takového dne dožije.

                                               
46  Naopak, podle současné právní úpravy se vyžaduje pro veškeré listiny týkající se správy dědictví 
forma notářského zápisu.
47  Důvodová zpráva, str. 640.
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U doložení času máme situace obdobné. Buď se jedná o dies certus an, incertus 

quando; tedy o skutečnost, o které víme, že nastane, ale nevíme kdy; typickým 

příkladem je smrt osoby; za druhé se jedná o tzv. dies certus an, certus quando, tedy 

den, o kterém víme, že nastane, i kdy nastane. Takovýmto doložením času bude např. 

uvedení konkrétního data (např. dne 16. června 2020) nebo lhůty (za dva roky od mé 

smrti), apod. 

Zůstavitel může užít dva základní druhy podmínek. Za prve se jedná o 

podmínku suspensivní, tedy odkládací, která odkládá vznik určitých právních účinků do 

doby, než nastane určitá právní skutečnost, o které ovšem nevíme, zda vůbec nastane 

(jak již bylo uvedeno výše, u této nejisté právní skutečnosti můžeme vědět, kdy nastane 

– tedy pro případ, že nastane – ale taktéž nemusíme.) U doložení času v této souvislosti 

hovoříme o tzv. dies a quo, tzn. že právní účinky jsou závislé na budoucí právní 

skutečnosti, která s jistotou nastane. Nový občanský zákoník stanovuje, že v případě, že

zůstavitel v pořízení pro případ smrti uvede nemožnou odkládací podmínku (nebo 

doložení času – na toto se ustanovení o podmínce užije obdobně), je celé toto 

ustanovení neplatné. Z logiky věci totiž vyplývá, že podmíní-li zůstavitel vznik práva 

něčím, co v budoucnu vůbec nastat nemůže48, nemůže stejně tak v budoucnu vzniknout 

na této skutečnosti závislé právo.

Druhou možnou podmínkou je podmínka rezolutivní, tedy rozvazovací, která 

váže ukončení právního vztahu na v budoucnu nastalou, nejistou právní skutečnost. Zde 

tedy na rozdíl od podmínky suspensivní dochází daným v budoucnu nastalým 

okamžikem nikoli ke vzniku právního vztahu, ale naopak k zániku právního vztahu již 

existujícího. U doložení času hovoříme o tzv. dies ad quem, tedy o dni, resp. 

v budoucnu nastalé právní skutečnosti, který znamená ukončení trvajícího právního 

vztahu. Zákon v této souvislosti stanovuje, že užije-li zůstavitel nemožnou rezolutivní 

podmínku (i zde to obdobně platí o doložení času), k této podmínce se nepřihlíží. Platí 

tedy, že samotné ustanovení odkazovníka, resp. dědice, je platně učiněno, a navíc je tím 

pádem i časově neohraničeno.

Zákon taktéž myslí na situace, kdy se zůstavitel při stanovení časové doložky 

zjevně zmýlí. Proto, aby nebylo dané ustanovení posuzováno jako neplatné pro 

                                               
48 A to díky tomu, že to je fakticky nebo právně nemožné, jako příklad by bylo možno uvést podmínění 
zdědění rodinného domu snesením modrého z nebe, prodejem některého ze svých orgánů, které jsou věcí 
extra commercium, apod.
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nemožnost, stanovuje § 1566, věta druhá NOZ, že je-li zřejmé, že se zůstavitel pouze 

zmýlil, posoudí se dané ustanovení podle jeho pravděpodobné vůle. Toto ustanovení, 

v souladu s důvodovou zprávou k novému občanskému zákoníku, dopadá na situace, 

kdy zůstavitel omylem do pořízení pro případ smrti uvede neexistující datum, například 

31. dubna 2020, když je zřejmé, že jeho úmyslem bylo vázat právní účinky na poslední 

den v dubnu daného roku, duben má však pouze třicet dnů.

Příkaz (modus) se dle dikce § 1569 odst. 1 NOZ posoudí stejně jako rezolutivní 

podmínka, jelikož nebude-li příkaz proveden, právo se zmaří, nestanoví-li zůstavitel 

ovšem jinak. Zůstavitel má možnost zakázat zcizování nebo zatěžování předmětu 

dědictví, na druhou stranu ale nesmí překročit meze, které mu zákon dává. Takový 

zákaz je tedy umožněn pouze na přiměřenou dobu a je-li odůvodněn: „vážným zájmem 

hodným právní ochrany.“49 Zákon tímto ustanovením chrání obtíženého před 

neodůvodněnými a zbytečně zatěžujícími příkazy zůstavitele, když umožňuje, aby se 

obtížený obrátil na soud v případě, kdy se mu jeví daný příkaz takto nepřiměřený. Soud 

potom rozhodne, že se k zákazu nepřihlíží. Stejně tak může soud zrušit zákaz, který se 

týká věci zapisované do veřejného seznamu, zájem na jeho zrušení však musí v tomto 

případě převyšovat nad zájmem na jeho zachování.

V tomto směru je třeba poukázat na základní rozdíl mezi příkazem a odkazem 

(legatum), jak uvádí ve své publikaci J. Mikeš a L. Muzikář.50 Ačkoli jsou si oba 

instituty podobné díky tomu, že v obou případech je obmyšlenému, tedy dědici, 

případně odkazovníkovi, uložena určitá povinnost, je mezi nimi zásadní rozdíl v tom, že 

příkazem, na rozdíl od odkazu, nedochází k uložení takové povinnosti obmyšlenému, 

z níž by nějaké osobě plynula určitá, na tomto obmyšleném vymahatelná práva. Jako 

příklad příkazu poté autoři uvádí povinnost starat se o hrob zůstavitele, povinnost 

zpřístupnit veřejnosti zděděná umělecká díla, apod.

Podobně jako je to u rezolutivní podmínky a doložení času rezolutivní povahy 

(dies ad quem), i u příkazu platí, že není-li možné jej splnit alespoň přibližně, náleží 

obtíženému to, co mu bylo zůstaveno, bezpodmínečně, nestanoví-li zůstavitel jinak. 

Z daných ustanovení vyplývá, že dělení na podmínky, doložení času a příkaz 

má význam zejména pro teorii, v praxi se však dané instituty posoudí jednotně. Bez 

                                               
49 § 1569 odst. 2 NOZ.
50  MIKEŠ, Jiří; MUZIKÁŘ Ladislav. Dědické právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 
2003, s. 77.
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ohledu na to, o kterou vedlejší doložku se jedná, má-li rezolutivní povahu a je-li 

zároveň její splnění nemožné, posoudí se, jako by nebyla napsána. 

Jak u stanovení podmínky, tak u doložení času nebo příkazu se jedná o 

explicitně nevyjádřenou fideikomisární substituci (o tomto institutu je pojednáno výše 

v bodě 3.2). Zůstavitel tímto tedy nepřímo stanovuje buď svého instituta, nebo svého 

substituta, případně oba. Neurčí-li v pořízení pro případ smrti některého z nich, bude na 

místě, v souladu se zásadou subsidiarity, zákonná dědická posloupnost. 

Nový občanský zákoník uvádí, že institut, tedy přední dědic, má k dědictví 

omezeno vlastnické právo pouze na právo požívací. Zákonodárce chce tímto 

ustanovením chránit majetek, kterého se má po určité době dostat substitutovi. Institut 

tedy nemá možnost s daným dědictvím nakládat, tedy jej například zcizit nebo zatížit, 

vzhledem k tomu, že by se tak dělo na újmu substituta, kterému se má dědictví dostat. 

Na druhou stranu je ovšem taktéž stanoveno, že substitut má povinnost poměrně přispět 

institutovi na dluhy dědictví tížící, což má předního dědice chránit proti situacím, kdy 

by byl povinen sám vyrovnat dluh dědictví zatěžující, ale samotná aktiva poté vydat 

substitutovi. Jako problematické vidím nejasné vyjádření zákonodárce obratem 

„poměrně“; je otázkou, jakým způsobem bude soud pro případ, že neurčí konkrétní 

podíl zůstavitel nebo nedohodnou-li se spolu přední a zadní dědic, určovat, jak se mají 

mezi sebou poměrně vyrovnat, když délka trvaní práva na dědictví předního dědice

nebude stanovena doložkou času, u které je zřejmé, kdy nastane.51

Při pojednání o vedlejších doložkách je třeba zmínit taktéž institut započtení 

(kollace). Do závěti může zůstavitel dle současné právní úpravy připojit příkaz 

k započtení toho, co osoba dědice, případně jeho předka,52 bezplatně nabyla od 

zůstavitele již za jeho života, nejedná-li se o obvyklá darování. V případě však, že 

zůstavitel příkaz ke kollaci do své závěti nepřipojí, dojde k započtení pouze tehdy, 

jestliže by byl dědic ze závěti neodůvodněně zvýhodněn oproti dědici 

neopomenutelnému; nedochází-li tedy ke zkrácení neopomenutelných dědiců, je 

                                               
51  Tak může právo na dědictví přednímu dědici svědčit až do jeho smrti, nebo např. do doby než se ožení, 
než dostuduje, apod. Jak dlouho ovšem tato doba bude trvat, není jasné až do okamžiku, kdy daná 
skutečnost nastane.
52  Dědicům, kteří jsou potomky dítěte, které v 1. skupině nedědí (ve vztahu k dědicům je tedy toto dítě
předkem), se započte i to, co od zůstavitele bezplatně získal tento jejich předek, jak vyplývá z ustanovení 
§ 484 OZ.
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výlučně na vůli zůstavitele, zda příkaz ke kollaci do své závěti připojí či nikoli, přičemž 

pokud takovýto příkaz nepřipojí, k započtení nedojde.

Taktéž nový občanský zákoník institut kollace upravuje a rozlišuje mezi tzv. 

započtením na povinný díl a započtením na dědický podíl. Na povinný díl se tedy 

nepominutelnému dědici započítává to, co získal z pozůstalosti odkazem, případně 

jiným opatřením zůstavitele, dále však ex lege taktéž to, co bezplatně od zůstavitele 

získal v posledních třech letech před jeho smrtí; to, co bezplatně nabyl od zůstavitele 

dříve, se započte pouze v případě, že k tomu dá zůstavitel výslovný příkaz. Dané 

pravidlo však neplatí u věcí, které jsou taxativně vymezeny v § 1661 odst. 1 NOZ53; 

v těchto případech se uplatní pravidlo opačné, tedy že tyto věci se započtou, neprojeví-li 

zůstavitel jinou vůli (z čehož vyplývá, že toto započtení může i zakázat).  V tomto 

směru dochází ke změně oproti současné právní úpravě, kde, došlo-li by 

k nedůvodnému znevýhodnění neopomenutelného dědice, započte se mu vše, co od 

zůstavitele bezplatně získal, bez ohledu na to, kdy k nabytí došlo.

Co se týká započtení na dědický podíl, postupuje se stejně jako u započtení na 

povinný díl, až na to, že k němu dojde pouze, nařídí-li to zůstavitel projevem poslední 

vůle. Výjimku však opět tvoří situace, kdy by byl nedůvodně znevýhodněn

nepominutelný dědic; v takových případech by mohl soud započtení provést i bez 

výslovného vyjádření zůstavitele.

Na rozdíl od příkazu jakožto vedlejší doložky, jak je uveden výše, nesplňuje 

kollace jednu z jeho základních definičních znaků, a to konkrétně jeho nevynutitelnost –

kollace totiž zakládá jinému právo, které je na dědici vymahatelné.

4) Forma závěti

Obecně je možno říci, že závěť je právním jednáním obligatorně písemným. 

Toto vyplývá ze současně účinného občanského zákoníku, konkrétně z § 476 odst. 1, 

který stanovuje, že: „Zůstavitel může závěť napsat buď vlastní rukou, nebo ji zřídit 

v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu.“ Stejný princip 

                                               
53  Jedná se o to, co dal zůstavitel nepominutelnému dědici na úlevu v nákladech spojených se založením 
samostatné domácnosti, se založením manželského nebo jiného soužití, s nástupem povolání, se 
započetím podnikání nebo to, co použil na úhradu dluhů zletilého potomka.
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výslovně upravuje i § 1532 NOZ. Nutno ovšem dodat, že totéž ustanovení, na rozdíl od 

současné právní úpravy, stanovuje z tohoto pravidla i výjimku, a to ohledně závěti 

sepsané s úlevami (o tomto institutu je pojednáno níže.)

Platná právní úprava, jak vyplývá z výše citovaného ustanovení § 476 OZ, 

umožňuje sepsat závěť holografní neboli vlastnoruční, od roku 1992 taktéž allografní, 

tedy závěť sepsanou jinak než vlastní rukou zůstavitele, a dále formou notářského 

zápisu. Nový občanský zákoník stanovuje, že závěť je možno sepsat buď soukromou, 

nebo veřejnou listinou, v praxi se však jedná o jiné stanovení téhož, jelikož závěť 

sepsaná soukromou listinou zahrnuje závěť holografní a allografní, závěť sepsaná 

formou veřejné listiny bude mít zřejmě ve většině případů podobu notářského zápisu. U 

každého z těchto způsobů musí být splněny obecné podmínky pro platnost právního 

jednání a podmínky obsahu uvedené výše. 

4.1 Závěť pořízená s úlevami (privilegovaný testament)

Z daného pravidla však existují dle nového občanského zákoníku výjimky, a to 

při pořizování tzv. závěti s úlevami (jedná se o tzv. privilegovaný testament, který nyní

účinný občanský zákoník neupravuje). Jak již ze samotného názvu daného institutu 

vyplývá, jedná se o formu zjednodušenou, kterou lze užít pouze tehdy, jsou-li splněny 

podmínky stanovené zákonem. Účelem této úpravy je umožnit osobám, které se ocitly 

v určité mimořádné situaci předvídané zákonem, která jim však neumožňuje sepsat 

závěť tzv. „klasicky“, projevit poslední vůli jiným způsobem, tak, aby byla zaručena 

realizace zásady testovací autonomie zůstavitele. O tom, že se jedná o úpravu 

mimořádnou, svědčí i fakt, že dojde-li k ukončení této mimořádná situace a přežije-li ji 

zůstavitel, je platnost jeho závěti, která byla pořízena s úlevami, zákonem časově 

omezena, což je odůvodněno tím, že pak již zůstaviteli nic nebrání v tom sepsat závěť 

oním klasickým způsobem.

Nový občanský zákoník tedy upravuje dva druhy možných úlev. První se týká 

pořízení ústní závěti u osoby, která se ocitne v bezprostředním ohrožení života nebo 

případně při jiné mimořádné události,54 a to za situace, že na ní nelze rozumně 

                                               
54  Tou může být např. epidemie, válečné události, katastrofy apod.; tento příkladmý výčet však nový 
občanský zákoník neobsahuje, na rozdíl od některých zahraničních právních úprav.
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požadovat pořízení ve formě jiné, a to před třemi současně přítomnými svědky. Tito 

svědci o dané skutečnosti buď pořídí záznam, který se stane důvodem dědické 

posloupnosti, nebo jím bude soudní protokol o jejich výslechu. Jedná se tedy o jedinou 

výjimku ze zásady, že závěť je právním jednáním obligatorně písemným.

Druhá možnost reflektuje situaci, kdy nelze závěť sepsat formou veřejné listiny 

u notáře. Zákon proto stanovuje tři další případy, kdy se závěť při splnění ostatních 

formálních náležitostí za veřejnou listinu považuje, přestože ji nesepisuje notář, ale 

osoba jiná. U všech těchto případů je nutné, aby byly sepisování závěti přítomni alespoň 

dva svědci a samozřejmě osoba, která v dané situaci tzv. nahrazuje notáře. 

Prvním případem je sepsání závěti starostou obce či osobou vykonávající 

pravomoci starosty v případě, kdy je dle § 1543 NOZ: „důvodná obava, že by zůstavitel 

zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny.“ Jedná se tedy o 

situaci, kdy se osoba zůstavitele ocitá v bezprostředním ohrožení života a je důvodná 

obava, že sepsání závěti formou notářského zápisu by se, tak říkajíc, nestihlo. Stejně tak 

zákon umožňuje, aby v případech, kdy pro to má zůstavitel vážný důvod, sepsal závěť 

taktéž velitel (příp. jeho zástupce) českého námořního plavidla nebo letadla. Zřejmě 

v praxi nejvyužívanějším případem však bude sepsání závěti velitelem vojenské 

jednotky České republiky, případně jiným vojákem s hodností alespoň důstojníka, a to 

při účasti zůstavitele na ozbrojených konfliktech nebo vojenských operacích. Důvodová 

zpráva uvádí, že nejvíce bude této úpravy zřejmě využíváno u českých vojáků 

vysílaných na zahraniční vojenské mise, a to „zpravidla mladých lidí, z nichž většina při 

odjezdu sotva myslí na smrt a pořizuje závěti.“55

Přestože se jedná o závěť pořízenou s úlevami, kde je hlavním účelem 

minimalizovat formální náležitosti, které jinak, při sepisování závěti klasickým 

způsobem, musí být splněny, nelze od všech formalit upustit úplně. Zákon tedy 

stanovuje, že i v těchto případech je třeba, aby byla splněna podmínka přítomnosti 

daného počtu svědků, stejně tak je stanovena povinnost, aby se tito svědci na listinu 

podepsali. Jistou výjimkou je situace, kdy se svědek podepsat z určitého zásadního 

důvodu nemůže. Je-li tento fakt v listině uveden výslovně, nepůsobí absence takového 

podpisu neplatnost dané závěti. 

                                               
55  Důvodová zpráva, str. 637.
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Na druhou stranu, právě proto, že se jedná o testament privilegovaný, jsou i 

tyto formální náležitosti modifikovány, taktéž s ohledem na fakt, že při pořízení závěti 

před osobami, které jsou vyjmenovány výše, je třeba počítat s tím, že na rozdíl od 

notáře tyto osoby nemusí, a často ani nebudou, osobami s právnickým vzděláním, a 

z tohoto důvodu se chyba jednoduše vyskytnout může. Zákon, právě s ohledem na 

dodržení zásady favor testamenti, říká, že v případě, kdy tyto formality sice porušeny 

jsou, ale: „je-li přesto jisté, že listina spolehlivě zaznamenává zůstavitelovu poslední 

vůli, nepůsobí to neplatnost závěti.“56 Zároveň ovšem stanovuje, že: „taková listina se 

však za veřejnou listinu nepovažuje“.57 Tato situace by mohla nastat například tehdy, 

kdy by se přítomní svědci na listinu zapomněli podepsat, nebo se sice podepsat 

z objektivních příčin nemohli, ale záznam o tom by nebyl uveden v listině, přestože by 

se během dědického řízení prokázalo, že soupisu závěti přítomni byli. Je třeba ještě 

dodat, že důkazní břemeno je samozřejmě na osobě, která se dané závěti dovolává.

Úlevy můžeme spatřovat i v požadavcích na svědky, kteří musí být úkonu 

přítomni (o obecných požadavcích na svědky je pojednáno níže v části týkající se 

allografní závěti). Pro tyto případy postačuje, že svědek dosáhl patnáctého roku věku, 

navíc nevadí, je-li omezen ve svéprávnosti; to ovšem za předpokladu, že je fakticky 

schopen takovýto úkon věrohodně dosvědčit.

4.2 Holografní závěť

Holografní, neboli vlastnoruční závěť, jak již její název napovídá, musí být 

sepsána vlastnoručně zůstavitelem. Toto se vyžaduje ohledně celého textu závěti, včetně 

uvedení data a podpisu. Jak se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí, je třeba, aby 

celý text listiny tvořil logický celek. Za neplatnou by proto byla považována závěť, 

která by sice byla sepsána vlastnoručně zůstavitelem, datum na ní by však bylo uvedeno 

jiným způsobem než vlastnoručně, např. jinou osobou nebo strojem, počítačem, apod.58

Taktéž se vyžaduje, aby byla závěť dostatečně čitelná a nevznikly pochybnosti ohledně 

                                               
56  § 1547, odst. 2 NOZ.
57 Tamtéž.
58  K tomu např. rozhodnutí NS ČR ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 21 Cdo 3597/2009 nebo ze dne 25. října 
2005, sp. zn. 30 Cdo 1454/2005.
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identifikace dědiců či majetku právě z důvodu například zaměnitelnosti některých 

písmen v důsledku špatně čitelného rukopisu.

V souvislosti s holografní závětí vyvstal v praxi problém, co se přesně pod 

pojmem „vlastnoruční“ rozumí. Nejvyšší soud se k této problematice vyjádřil 

mnohokrát. Mohli bychom proto shrnout, že za vlastnoruční je považována taktéž závěť 

sepsaná nedominantní rukou zůstavitele, nebo například i nohou, sepisuje-li závěť osoba 

se zdravotním postižením a je-li tento způsob psaní u ní obvyklý. Podstatou je, aby 

zůstavitel užil svého rukopisu, případně tedy jiný způsob, který nese znaky rukopisu. 

Naopak, je naprosto vyloučeno jakýmkoli způsobem pomáhat zůstaviteli se 

sepisováním holografní závěti tím, že mu jiná osoba tzv. povede ruku.59

4.3  Allografní závěť

Allografní závětí rozumíme takovou závěť, která je sepsána jinak než formou 

veřejné listiny, nikoli však vlastní rukou zůstavitele. Typicky se jedná o dokument 

sepsaný na počítači, na stroji nebo i vlastnoručně, ale osobou od zůstavitele odlišnou. 

Zákon opět chrání pravost a pravdivost takovýchto dokumentů a to tím způsobem, že 

vyžaduje splnění i některých dalších formálních požadavků, vyjma těch uvedených 

v obecné části zákoníku.

Dalo by se říci, že nyní účinný občanský zákoník rozlišuje mezi dvěma druhy 

allografní závěti. První je tzv. obecnou allografní závětí; jedná se o závěť zůstavitele, 

který, ačkoliv ji nesepsal vlastní rukou, není osobou, která by nemohla či neuměla číst 

nebo psát. Zákon stanovuje, že pro to, aby byla tato závěť platná, musí být splněno 

několik podmínek, s tím, že není ovšem podstatné, v jakém pořadí budou provedeny. 

Předně se tedy vyžaduje, aby zůstavitel danou závěť podepsal vlastní rukou, dále, aby 

před dvěma současně přítomnými svědky výslovně prohlásil, že se jedná o jeho 

poslední vůli a za třetí, aby se svědci na danou listinu podepsali. V tomto případě není 

podstatné, kdo danou listinu sepisuje, zda je psána rukou, zda na počítači, stroji, atd. Je 

přípustné, aby ji sepsala osoba nezletilá, osoba nezpůsobilá k právním úkonům, stejně 

                                               
59  Rozsudek NS ČR ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1744/2007.
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jako i samotný dědic60 atd., vzhledem k tomu, že žádné podmínky na pisatele závěti 

kladeny nejsou, a kdo je oním pisatelem se ani nikterak nezjišťuje. Z toho vyplývá, že je 

taktéž přípustné, aby byl pisatelem sám svědek závěti, splňuje-li ovšem požadavky, 

které zákon na svědka klade. Podstatné je, aby tuto listinu zůstavitel vlastnoručně 

podepsal a aby před dvěma současně přítomnými svědky prohlásil, a to výslovně 

(konkludentní, neboli mlčky projevený souhlas nestačí), že daná listina obsahuje jeho 

poslední vůli. Svědci tedy nemusí být přítomni samotnému sepisování závěti, stejně tak 

jako nemusí znát její obsah; jejich úkolem je být přítomen při tom, když zůstavitel 

výslovně prohlašuje, že daná listina obsahuje jeho poslední vůli, a na tuto se podepsali. 

Není obligatorně stanovena povinnost, aby svědci uvedli zároveň i doložku, že se jedná 

o svědky daného úkonu. Jak ovšem uvádí J. Mikeš a L. Muzikář61, je vhodné, aby tuto 

doložku svědci pro vlastní ochranu do závěti uvedli, taky vzhledem k tomu, že mohou 

podepisovat listinu, jejíž obsah neznají. 

Každá závěť, tedy i závěť allografní, musí krom vlastního textu listiny a 

podpisu obsahovat taktéž datum, přičemž se jedná o datum, kdy byla závěť podepsána, 

a to i přesto, že mohla být sepsána již dříve. Judikatura dovodila, že v takovém případě 

musí text, datum a podpis tvořit logický celek; to znamená, že datum musí být napsáno 

buď rukou zůstavitele, nebo pisatelem závěti, lhostejno však, zda za samotným textem, 

před textem nebo jinde (stále však pouze v případě, že tvoří s textem logický celek). 

Není tedy možné např. nahradit neexistující datum doložkou ověřující pravost podpisu 

zůstavitele.62  

Poslední vůli formou allografní závěti mohou sepsat taktéž osoby, které 

z určitého důvodu nemohou číst nebo psát; jedná se o tzv. zvláštní allografní závěť. Tak 

se jedná o osoby, které číst nebo psát neumí, dále potom o osoby nevidomé a osoby 

hluché nebo hluchoslepé, které číst nebo psát nemohou. Jako samostatný podtyp uvádím 

tuto skupinu proto, že zákon vyžaduje splnění ještě přísnějších kritérií, než je tomu u

výše uvedené, allografní závěti obecné.

                                               
60  Rozsudek R 28/2000 konstatuje, že ustanovení § 476f OZ, které vyžaduje, aby osoba pisatele byla 
odlišná od osoby dědice jak závětního, tak i zákonného, včetně osob jim blízkých, se na allografní závět 
dle § 476 b OZ nepoužije; NS argumentuje, že ustanovení § 476f OZ je použitelné tam, kde se vyžaduje 
součinnost osoby pisatele, tato však při sepisování závěti podle § 476b OZ není třeba.
61 MIKEŠ, Jiří; MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 
2003, s. 91-92. 
62 R 25/2006.
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Občanský zákoník tedy u osob, které neumí, respektive pro handicap nemohou 

číst nebo psát63, vyžaduje přítomnost tří svědků, pisatele a předčitatele. Je však 

výslovně umožněno, aby pisatelem a předčitatelem byli samotní svědci, důležité je 

ovšem dodat, že pisatel nemůže být zároveň předčitatelem. Toto je požadavek logický, 

vzhledem k tomu, že účelem všech těchto formalit je zabránit případnému zneužití 

závěti zůstavitele, který objektivně není schopen její text zkontrolovat. Předně je tedy 

třeba, aby zůstavitel projevil před těmito osobami svou poslední vůli. Poslední vůle je 

následně sepsána pisatelem, přečtena předčitatelem, načež musí zůstavitel prohlásit, že 

daná listina obsahuje jeho pravou poslední vůli. Svědci se musí na listinu podepsat. 

Obligatorně je vyžadováno, aby v případě, kdy je zůstavitel osobou s handicapem, 

v důsledku čehož nemůže číst nebo psát, bylo uvedeno, kdo je pisatelem, kdo listinu 

přečetl, resp. tlumočil a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že daná listina obsahuje 

jeho poslední vůli.

V případě, že předčitatel nebo pisatel, případně oba, jsou osoby od svědků 

odlišné, musí být taktéž přítomny při celém úkonu pořizování závěti zůstavitele, jak je 

uvedeno v předchozím odstavci64, na druhou stranu od nich zákon nevyžaduje, aby se 

na listinu podepsali. Rozdíl oproti obecné allografní závěti spočívá taktéž v tom, že 

z povahy věci musí být svědci spraveni o obsahu závěti, přičemž současná právní 

úprava, na rozdíl od nového občanského zákoníku, neupravuje povinnost mlčenlivosti o 

obsahu takového pořízení pro případ smrti u osob, které jsou mu přítomny. 

V situacích, kdy takovouto allografní závěť pořizuje osoba hluchá nebo 

hluchoslepá, která nemůže číst nebo psát, vyžaduje se, aby jí byla listina tlumočena 

takovým způsobem dorozumívání, který je pro ni vhodný, přičemž všechny osoby 

úkonu obligatorně přítomné musí tuto dorozumívací techniku ovládat.

Co se týká osob svědků u všech typů allografní závěti, občanský zákoník 

vyžaduje, aby se jednalo osoby na daném úkonu naprosto nezainteresované, stejně tak 

jako aby byly bez jakéhokoli smyslového postižení, které by jim fakticky znemožňovalo 

daný úkon řádně dosvědčit, a aby byly plně způsobilé k právním úkonům. Nesmí se 

tedy jednat o osoby dědiců, jak závětních, tak i zákonných, stejně tak jako o osoby jim 

blízké; dále potom svědkem nesmí být osoba hluchá, němá, slepá a osoba, která 

                                               
63 Rozhodnutí R 69/2007 stanovuje, že se musí jednat o překážku na straně zůstavitele objektivní, ať již 
tedy zdravotní, či jinou.
64 R 7/2007.
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nerozumí jazyku, ve kterém je daný úkon činěn. Z judikatury vyplývá, že je-li svědkem 

osoba, která je osobou blízkou pouze vůči některému ze závětních dědiců, je závěť 

neplatná pouze co do části, která se týká tohoto dědice.65 Za situace, že je pisatelem, 

předčitatelem, případně tlumočníkem osoba odlišná od svědků, zákon zakazuje, aby se 

jednalo o zákonné nebo závětní dědice a osoby jim blízké.

V jistých ohledech je institut allografní závěti upraven v novém občanském 

zákoníku téměř totožně, v jistých ohledech naopak přináší určitá zpřesnění či doplnění. 

To, co bylo řečeno o tzv. obecné allografní závěti a závěti sepsané v případě, kdy je 

zůstavitel osobou, která nemůže, respektive neumí číst nebo psát (zvláštní allografní 

závěť), nový občanský zákoník, svým způsobem, přejímá. 

Nově se vyžaduje, aby poslední vůli sepsanou osobou, která nemůže číst nebo 

psát, podepsal i zůstavitel, případně nemůže-li se z nějakého důvodu podepsat, aby před 

alespoň dvěma svědky připojil na dané pořízení pro případ smrti buď rukou, nebo i 

jinak, sobě vlastní znamení, pod které jeden z těchto svědků uvede jeho jméno. Není-li 

osoba zůstavitele schopna učinit na listinu ani žádné sobě vlastní znamení, může pořídit 

pouze formou veřejné listiny, allografní formou tedy nikoliv. 

Nový občanský zákoník taktéž rozšiřuje okruh osob, které nemohou být 

svědky, pisateli, předčitateli a tlumočníky při pořizování allografní závěti. Tak je mezi 

tyto osoby nově řazen i odkazovník a osoba jemu blízká, zaměstnanec dědice nebo 

odkazovníka a vykonavatel závěti. Zároveň však z ustanovení § 1540, odst. 1 NOZ 

vyplývá to, co v současné době plyne pouze z judikatury. Nový občanský zákoník zde 

výslovně stanovuje, že: „dědic nebo odkazovník není způsobilý svědčit o tom, co se mu 

zůstavuje.“ Stejně tak to platí pro osoby jemu blízké či jeho zaměstnance. Z daného 

tedy plyne, že tato osoba může platně svědčit, nikoli však ohledně toho, co se zůstavuje 

jemu samému; platí tedy, že v případě, kdy by se tak stalo a osoba dědice nebo 

například některý z jeho zaměstnanců opravdu vystupoval zároveň jako svědek, byla by 

závěť co do části týkající se tohoto dědice neplatná. Odstavec dva zmíněného 

ustanovení pamatuje na tyto situace a říká, že jestli dědic (či osoba jemu blízká nebo 

jeho zaměstnanec) působí jako svědek, musí ve vztahu k dědictví nebo odkazu, který 

                                               
65 R 88/2005.
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má být ustanoven jemu samému, toto do závěti zůstavitel vepsat vlastní rukou, nebo je 

třeba, aby tak učinil před třemi svědky.66 Obdobně to platí i pro vykonavatele závěti.

4.4 Závěť sepsaná formou veřejné listiny

Zůstavitel má možnost sepsat závěť taktéž formou veřejné listiny. Současná 

právní úprava hovoří o notářském zápisu, vzhledem k tomu, že pořídit jinou formou 

veřejné listiny není přípustné. Naopak, nový občanský zákoník umožňuje poslední vůli 

sepsat, krom notářského zápisu, i jiným způsobem, přičemž takto pořízená závěť se 

považuje za veřejnou listinu; jedná se však pouze o případy pořízení tzv. 

privilegovaného testamentu (o tom blíže bod 4.1). Z daného tedy vyplývá, že zůstavitel 

může kdykoli pořídit pouze formou notářského zápisu; k pořízení jinou formou veřejné 

listiny by musely nastat objektivní skutečnosti uvedené právě v ustanovení týkající se 

onoho privilegovaného testamentu.

Existují dva případy, kdy je pořízení formou notářského zápisu dle současné 

právní úpravy pro zůstavitele jedinou možností, jak pro případ smrti platně pořídit; za 

prve se jedná o nezletilce, který dovršil patnáctý rok věku; dále potom případy, kdy 

chce zůstavitel závětí zřídit nadaci nebo nadační fond. Nezletilec starší patnácti let může 

takto pořídit jak bez souhlasu svého zákonného zástupce, tak i bez souhlasu soudu podle 

§ 28 OZ.

Sepsání notářského zápisu je pro zůstavitele v mnohém výhodnější než sepsání 

závěti soukromou listinou. Předně, notář by měl být určitou zárukou, že listina bude 

sepsána platně; že v ní tedy nebudou takové chyby, nedostatky či vadné formulace, 

které by způsobovaly neplatnost celé závěti, případně některé její části. Navíc, závěť je 

pak automaticky bez jakékoli další žádosti ze strany zůstavitele zanesena do Centrální 

evidence závětí, kterou vede Notářské komora ČR; nehrozí tedy takové riziko jako u 

závěti sepsané soukromou listinou, kterou má zůstavitel schovanou např. u sebe doma, a 

to že by se závěť po jeho smrti například nenašla, že by ji někdo zničil, a na to, že byla 

sepsána, by se vůbec nepřišlo, apod. Další nespornou výhodou je její důkazní síla. 

                                               
66  Nový občanský zákoník přímo hovoří o třech svědcích; z důvodové zprávy (str. 633) vyplývá, že je 
toto ustanovení použitelné pouze ohledně obecné allografní závěti, protože autoři uvádí: „Výjimečně se 
však v § 1541 odst. 2 navrhuje připustit, aby i tyto osoby případně svědčily, bude-li závěť učiněna před 
třemi svědky (namísto běžných dvou).“
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Vzhledem k tomu, že u veřejných listin, na rozdíl od listin soukromých, platí presumpce 

pravosti a správnosti, musela by osoba popírající pravost či správnost této veřejné 

listiny prokázat opak; důkazní břemeno tedy leží na tom, kdo popírá, nikoli na tom, kdo 

tuto veřejnou listinu jako důkaz předkládá.

Notářský řád stanovuje náležitosti pro platné sepsání takového notářského 

zápisu. Nejprve je třeba, aby zůstavitel a ostatní osoby přítomné danému úkonu (tedy 

svědci, tlumočník, případně důvěrník) prokázali svou totožnost úředním dokladem. Pro 

případ, že některá z osob platný úřední doklad, kterým by prokázala svou totožnost, 

nemá, zakotvuje notářský řád institut tzv. svědků totožnosti; jedná se o dvě osoby, které 

musí notáři prokázat svou totožnost (v případě, že je notář nezná) a potvrdit totožnost 

osoby bez dokladu. Není asi nutné dodávat, že svědkem totožnosti může být pouze 

osoba, která danou „osobu bez dokladu“ zná natolik, aby její totožnost byla schopna 

potvrdit. 

Poté následuje sepsání závěti zůstavitele notářem, přičemž zůstavitel její text 

schválí a na listinu se podepíše. V případě, že se jedná o hluchého nebo němého 

zůstavitele, který ovšem číst a psát může, je povinen vlastnoručně na listinu uvést, že ji 

četl a že ji schvaluje. Je přípustné, aby závěť formou notářského zápisu sepsaly taktéž 

osoby, které nemohou číst nebo psát, ostatně, jedná se o jedinou formu, kterou vyjma 

zvláštní allografní závěti mohou platně pořizovat. Notářský řád však uvádí, že pro 

platnost takovéto závěti je třeba přibrat dva tzv. svědky úkonu, tedy svědky, obdobně 

jako to platí u allografní závěti, kteří budou sto dosvědčit celý onen úkon; musí být tedy 

přítomni jak vyjádření poslední vůle zůstavitele vůči notáři, tak jejímu přečtení a 

potvrzení zůstavitelem.67 Jsou povinni se na závěť taktéž podepsat. Svědkem, jak říká 

notářský řád, nemohou být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům, 

osoby zůstaviteli blízké a osoby, které jsou na věci zúčastněny, dále osoby, které 

nemohou číst nebo psát a taktéž zaměstnanci notáře.

V případě, že je účastník hluchý nebo němý a navíc nemůže číst nebo psát (to 

ale neplatí tehdy, jestliže je zůstavitel schopen se s textem seznámit prostřednictvím 

                                               
67  Zajímavým rozhodnutím NS je rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2120/2009, ze dne 27. 4. 2011. Tento ve své 
právní větě vyjadřuje, že fakt, že došlo k sepsání, lépe řečeno předpřipravení závěti notářkou a 
zůstavitelem podle § 65 odst. 1 notářského řádu již dříve, bez účasti svědků, nezpůsobuje neplatnost 
tohoto notářského zápisu, jestliže před svědky zůstavitel potvrdil text, který notářka již dříve sepsala, 
přičemž tato byla připravena na jeho případnou změnu nebo doplnění. Přítomnost svědků se tedy při 
samotném psaní textu notářského zápisu podle § 65 odst. 1 notářského řádu nepožaduje. 
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pomůcek nebo přístrojů a je schopen se na listinu podepsat), vyžaduje notářský řád v § 

67 odst. 2 přibrání taktéž tzv. důvěrníka, tedy osoby, která je schopna se se zůstavitelem 

dorozumět. Obecně pro důvěrníka platí to, co pro svědky, na druhou stranu ale 

důvěrníkem může být i osoba zůstaviteli blízká. Notář poté komunikuje se zůstavitelem 

prostřednictvím tohoto důvěrníka. 

Notář má povinnost přibrat tlumočníka v případě, kdy on ani žádný z jeho 

pracovníků, kteří jsou, resp. mohou být sepisování závěti přítomni, neovládají jazyk 

některého z osob účastných daného úkonu. Tlumočníkem v těchto případech může být 

pouze osoba vedená v Evidenci znalců a tlumočníků a nesmí se zároveň jednat o osobu 

zůstaviteli blízkou a osobu, která je na úkonu nějak zúčastněna. Jeho povinností je se na 

notářský zápis podepsat a přidat otisk svého úředního razítka.

Lze říci, že veškeré informace důležité při sepisování notářského zápisu musí 

být v této listině uvedeny. Tak je nutno zaznamenat, z jakého důvodu jsou přibráni 

svědci, příp. důvěrník, dále taktéž je nutno uvést skutečnost, že se zůstavitel seznámil 

s obsahem závěti prostřednictvím pomůcek, že byl text účastníku přetlumočen a že 

s ním vyslovil souhlas, pak také prohlášení důvěrníka, že sdělil zůstaviteli obsah celého 

notářského zápisu a v neposlední řadě taktéž doložku svědka úkonu podle § 68 odst. 1 

notářského řádu.68

Nový občanský zákoník upravuje sepisování závěti nikoli pouze ve formě 

notářského zápisu, ale obecně formou veřejné listiny; výslovně stanovuje, že každý 

může svou poslední vůli touto formou projevit. Samozřejmě i zde platí, že nezletilec 

starší patnácti let, který dosud nenabyl plné svéprávnosti, může platně projevit svou 

poslední vůli pouze formou veřejné listiny, stejně tak je možné pouze touto formou 

zřídit nadaci, což vyplývá z ustanovení § 309 odst. 1, 4 NOZ.69 Nově je ovšem 

umožněno, aby formou veřejné listiny, a to výlučně, pořizovaly taktéž osoby, jejichž 

svéprávnost je omezena, a to v rozsahu takového omezení. (Blíže o této problematice je 

pojednáno výše v bodě 2 týkající se pořizovací nezpůsobilosti).

                                               
68  Notářský řád v § 68 odst. 1 uvádí: „Je-li k sepsání notářského zápisu nutná přítomnost svědků úkonu, 
uvede se v závěru notářského zápisu doložka obsahující prohlášení svědků, že byli přítomni po celou dobu 
projevu vůle účastníka o tom, co má být pojato do zápisu, při předčítání notářského zápisu a jeho 
schválení účastníkem.“
69  Zde nový občanský zákoník stanovuje, že nadaci je možno zřídit nadační listinou, kterou může být i 
pořízení pro případ smrti. Nadační listina však musí mít formu veřejné listiny.
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Za velmi důležité považuji zmínit odlišnost oproti současnému stavu, kterou 

zakotvuje § 1537, věta druhá NOZ. Toto ustanovení totiž stanoví, že: „Pořizuje-li závěť 

v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst 

nebo psát, použije se § 1535 obdobně.“ § 1535 poté upravuje podmínky pro platné 

sepsání zvláštní allografní závěti; předně tedy vyžaduje současnou přítomnost tří, 

nikoliv dvou svědků úkonu, jak je tomu dnes podle notářského řádu. Toto ustanovení by 

měl mít tedy na paměti ten zůstavitel, který v současné době, tedy před účinností 

nového občanského zákoníku, sepíše závěť veřejnou listinou, přičemž předpokládá, že 

nezemře před 1. 1. 2014. Dnes je totiž možné sepisovat závěti již podle nového 

občanského zákoníku, přičemž tyto budou platné, zemře-li osoba v době jeho účinnosti. 

Je však třeba mít na paměti, že krom nových institutů, které je možno do závěti či 

jiného pořízení pro případ smrti zakomponovat, upravuje nový občanský zákoník taktéž 

jiné požadavky na platnost daného úkonu formálního rázu, které je nutné splnit. O této 

problematice je blíže pojednáno v bodě 6, který upravuje přechodná a závěrečná 

ustanovení.

Nutnost u osob omezených ve svéprávnosti (a to jak nezletilců, kteří zároveň 

ještě nedosáhli plné svéprávnosti, tak dle nového občanského zákoníku i u osob, kterým 

byla jejich svéprávnost omezena soudním rozhodnutím) pořídit právě formou veřejné 

listiny je odůvodněna tím, že osoba, která takovou veřejnou listinu pořizuje, by mohla

osobním kontaktem se zůstavitelem při sepisování jeho poslední vůle zjistit, v jakém 

duševním rozpoložení se zůstavitel nachází, a tedy jeho případnou zjevnou 

nezpůsobilost odhalit a jeho poslední vůli tak odmítnout sepsat. 

Domnívám se, že v současné době je možnost odmítnout sepsání závěti formou 

notářského zápisu dána § 53 odst. 1 pís. a notářského řádu ve spojení s § 37 odst. 1 OZ 

nebo § 38 odst. 2 OZ. Ustanovení notářského řádu umožňuje notáři odmítnout 

provedení úkonu, v našem případě tedy sepsání notářského zápisu, tehdy, jestliže tento 

úkon odporuje zákonu či jiným právním předpisům. Je-li tedy evidentní, že zůstavitel 

není v onen okamžik, kdy požaduje sepsání závěti, v takovém duševním rozpoložení, 

které by umožňovalo projevit jeho vůli vážně, svobodně, určitě a srozumitelně, nebo je-

li zjevné, že se například v důsledku požití alkoholu, jiných omamných nebo 

psychotropních látek apod. nachází ve stavu duševní poruchy, která jej k tomuto úkonu 

činí neschopného, odporoval by takto sepsaný notářský zápis občanskému zákoníku, 
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protože ten takováto jednání považuje za absolutně neplatná. Na druhou stranu i 

v případě, že poslední vůli sepisuje notář, je možné, aby se osoba, které je poslední vůle 

na újmu, domáhala její neplatnosti (či neplatnosti některé její části). Notář samozřejmě 

není schopen vždy zjistit, zda je osoba zůstavitele plně způsobilá k sepsání své poslední 

vůle či nikoliv, vzhledem k tomu, že některé, třeba i přechodné, duševní poruchy nejsou 

natolik evidentní, aby je byl schopen na onom zůstaviteli rozpoznat. Samotné sepsání 

závěti nebo i jiné poslední vůle zůstavitele u notáře formou notářského zápisu tedy není 

absolutní zárukou platnosti takovéto závěti, na druhou stranu, jak jsem se již zmínila 

výše, neplatnost závěti v takovém notářském zápisu obsažené by musela prokazovat 

osoba, která toto tvrdí, nikoli tedy osoba, která jej jako důkaz předkládá. Obdobně bude 

zřejmě právní úprava koncipována taktéž za účinnosti nového občanského zákoníku, 

protože ten výslovně osobám, nejčastěji se bude jednat právě o notáře, které budou 

s takovýmito zůstaviteli (zákon myslí zůstavitele, jejichž svéprávnost je omezena) 

pořízení pro případ smrti sepisovat, ukládá povinnost, aby zkontrolovali, zda tito 

opravdu mohou projevit svou vůli: „ vážně, s rozvahou a bez donucení“.70

5) Zrušení závěti

Vzhledem k tomu, že závěť je právním jednáním kdykoli odvolatelným, 

upravuje jak současná právní úprava, tak i nový občanský zákoník, způsoby, jakými je 

možno závěť zrušit. V současné době účinný občanský zákoník zmiňuje ve svém § 480 

způsoby tři. Předně se jedná o možnost sepsat závěť pozdější, přičemž ovšem platí, že 

nová závěť plně ruší závěť starší pouze v případě, že obě vedle sebe nemohou obstát. 

Proto lze doporučit, chce-li zůstavitel novou závětí opravdu plně derogovat závěť 

starou, aby to do textu listiny výslovně uvedl a předešel tak případným budoucím 

nejasnostem. Druhou možností je odvolání, přičemž daná listina musí splňovat 

náležitosti formy, které jsou předepsány pro závěť. Není třeba, aby listina o odvolání 

měla stejnou formu jako zůstavitelem sepsaná závěť, kterou chce odvolat, musí mít 

ovšem nějakou, myšleno jakoukoli formu, které je třeba k závěti. Je tedy například 

přípustné, tu závěť, která byla sepsána notářským zápisem, odvolat holografní listinou. 

                                               
70  § 1538 NOZ.
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Třetí variantou, kterou občanský zákoník zmiňuje, je možnost listinu zničit, což lze 

učinit jakýmkoli způsobem, například tedy jejím roztrháním, spálením, apod. Komentář 

k občanskému zákoníku71 ovšem zmiňuje, že je třeba, aby byl dán úmysl zůstavitele 

danou listinu zničit. Proto, dojde-li ke zničení závěti neúmyslně, účinky takového 

zrušení nemohou nastat.

Nový občanský zákoník se neomezuje pouze na jedno ustanovení jako 

současná právní úprava; zrušení závěti věnuje ustanovení hned sedm, a to §§ 1575 –

1581 NOZ. Předně, nový občanský zákoník výslovně zmiňuje, že závěť, případně i její 

jednotlivá ustanovení, lze kdykoliv zrušit, což je projev principu odvolatelnosti závěti 

jakožto jednostranného právního jednání. Nicotné, a tedy bez právních následků je však 

prohlášení, že neplatná jsou všechna pořízení pro případ smrti do budoucna, případě

pořízení pro případ smrti učiněná v určité formě. Z daného tedy vyplývá, že je možné 

platně zrušit pouze existující závěť, tedy závěť již sepsanou, stejně tak jako že se nelze 

do budoucna vzdát možnosti pořídit pro případ smrti, a to v jakékoli formě. 

Způsoby, jakými je možno závěť zrušit, jsou, až na některé novinky, stejné 

jako dnes, jistou odlišnost ale spatřujeme v kategorizaci. Tak nový občanský zákoník 

umožňuje zrušit závěť buď pořízením závěti nové, nebo odvoláním, přičemž odvolání je 

možno učinit buď výslovně, tedy novou listinou, pro kterou se vyžaduje, stejně jako je 

tomu dnes, jakákoli forma předepsaná pro závěť; dále potom mlčky, čímž je chápáno 

zničení závěti nebo úmyslné neobnovení závěti zničené či ztracené, a v neposlední řadě, 

u závěti sepsané formou veřejné listiny taktéž vydáním této závěti osobně zůstaviteli. 

Poslední uvedená možnost je novinkou inspirovanou německým občanským zákoníkem 

(BGB), dnes účinný občanský zákoník takovýto institut nezná.

Lze říci, že jednoznačně pozorujeme určitý posun směrem od relativně 

přísného formalismu ke snaze brát co nejvíce v potaz úmysl zůstavitele. Proto platí, že 

dojde-li ke zničení pouze některého ze stejnopisů závěti, neznamená to ještě, že by 

zůstavitel automaticky zamýšlel její odvolání. V těchto případech by tedy bylo třeba 

prokazovat úmysl zůstavitele danou závěť zničit ještě jinak. Stejně tak je stanoveno, že 

k odvolání může dojít i jiným porušením listiny, případně taktéž neobnovením listiny 

zničené nebo ztracené, o čemž ovšem zůstavitel ví; vyžaduje se však nepochybný, z 

okolností plynoucí zůstavitelův zrušovací úmysl.
                                               
71  ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník II.: komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 1305. 
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Z nové právní úpravy jednoznačně vyplývá rozdíl mezi vydáním závěti sepsané 

formou veřejné listiny a vydáním závěti sepsané formou soukromé listiny, která byla 

vzata do úřední úschovy. V prvním případě totiž dochází ke zrušení závěti; nutno ovšem 

dodat, že o tomto následku musí být zůstavitel osobou, která mu listinu vydává, poučen. 

Naopak, uloží-li si zůstavitel závěť do úřední úschovy a vyžaduje poté její vydání, 

nedochází tímto úkonem k odvolání závěti, a proto měl-li by zůstavitel v úmyslu závěť 

zrušit, musel by tak učinit jiným způsobem v zákoně stanoveným, nejjednodušeji 

zřejmě zničením dané listiny. Další rozdíl vidíme taktéž v tom, že závěť sepsanou 

formou veřejné listiny je možno vydat pouze zůstaviteli osobně, jakékoli zastoupení na 

jeho straně je tedy novým občanským zákoníkem vyloučeno; toto však neplatí pro 

vydání závěti sepsané formou soukromé listiny z úřední úschovy, kde notářský řád (ale 

podle nyní účinného znění) umožňuje zastoupení na základě zvláštní plné moci s úředně 

ověřeným podpisem zůstavitele.72  

Podstatnou změnu oproti současnému stavu vidíme v ustanovení § 1581 NOZ. 

Hovoří totiž o situaci, kdy zůstavitel zruší svoji závěť novější, ale zároveň uchová svou 

závěť staršího data; pro tyto případy je stanoveno, že platnost této starší závěti se 

obnoví a bude se na ni nadále hledět, jako by nebyla vůbec nikdy zrušena. Nyní účinný 

občanský zákoník sice výslovně tuto problematiku neupravuje, přesto však judikatura 

dovodila zásadu přesně opačnou, a to, že je-li původní závěť nahrazena závětí novou a 

poté je tato nová závěť zničena, platnost původní závěti se neobnovuje.73 V této 

souvislosti tedy dochází k úplné diskontinuitě se současným stavem. 

Jak dnes, tak i za účinnosti nového občanského zákoníku, je umožněno 

fakticky zneplatnit závěť nebo kodicil tím, že zůstavitel s majetkem, který takto 

odkázal, naloží již za svého života, tedy jej například prodá nebo daruje. 

                                               
72 § 84 odst. 1 notářského řádu.
73 R 30/1982.
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6) Přechodná a závěrečná ustanovení

Nový občanský zákoník zakotvuje ve svém § 3069 zásadu, že se při dědění 

použije právo platné v den smrti zůstavitele.74 Jedná se o princip logický a také tradiční. 

Neodpovídá však na otázku, jak se bude postupovat v případě, že zůstavitel zemře 

v době účinnosti nového občanského zákoníku, pořídil-li však pro případ smrti v době 

účinnosti současné právní úpravy. Tuto problematiku řeší ustanovení následující, tedy § 

3070 NOZ. Stanovuje, že pořídil-li zůstavitel pro případ smrti v době účinnosti 

současného občanského zákoníku, ale zemřel až v době od 1. 1. 2014, bude se co do 

platnosti jeho poslední vůle postupovat podle současné, dnešní právní úpravy (tedy dle 

úpravy účinné v době, kdy bylo poslední pořízení učiněno); odporuje-li ovšem této, v tu 

dobu „staré“, tedy dnešní právní úpravě, a vyhovuje-li zároveň novému občanskému 

zákoníku, bude se postupovat podle nového občanského zákoníku. Na základě tohoto 

paragrafu je tedy přípustné sepisovat poslední pořízení podle nové právní úpravy již 

dnes, a je na zůstaviteli, jakým způsobem ošetří, aby se tohoto pořízení pro případ smrti 

užilo až po účinnosti nového občanského zákoníku, přičemž před jeho účinností 

občanského zákoníku současného. M. Šešina v tomto směru uvádí možnost sepsání 

listin dvou, jedné podle současné právní úpravy a druhou podle budoucí, podmíněnou 

faktem, že se zůstavitel dožije data 1. 1. 2014.75 Stejné pravidlo platí taktéž pro sepsání 

listiny o vydědění neopomenutelného dědice.

V případě, že osoba zůstavitele pořizuje svou poslední vůli během účinnosti 

současného občanského zákoníku, ale pro období od 1. 1. 2014, M. Šešina76 upozorňuje 

taktéž na to, že nejen obsahové, ale i formální náležitosti závěti mohly dojít změny. 

Proto v případě, kdy zůstavitel sepisuje závěť dnes, ale již „po novu“, pro případ, že by 

zemřel až po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, přičemž tato závěť by 

vzhledem k využití nových institutů, které nový občanský zákoník přináší, byla podle 

dnes účinné právní úpravy neplatná, musí nejen obsah, ale taktéž formu přizpůsobit této 

                                               
74  Není zcela jasné, proč zákonodárce volí úsloví „právo platné“, a nikoli například „právní úprava 
účinná“ v den smrti zůstavitele. Domnívám se, že daná formulace je matoucí, ačkoliv se tak běžně, i v 
právních textech, používá (např. úsloví „v platném znění“), a to právě proto, že platným právem je 
v současné době i nový občanský zákoník, který ovšem není dosud účinný, a proto není možné, aby 
vyvolával jakékoli právní účinky.
75  ŠEŠINA, Martin. Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku. Ad notam 2012, č. 3, 
roč. 82, s. 3 an.
76  Tamtéž.
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nové právní úpravě. Jako příklad je možno uvést povinnou přítomnost dvou svědků 

úkonu, sepisuje-li závěť notář s osobou - zůstavitelem, který nemůže číst nebo psát (tato 

povinnost vyplývá z § 65 odst. 1 notářského řádu), kdežto podle úpravy v novém 

občanském zákoníku se dle § 1537, resp. 1535, vyžaduje přítomnost nikoli pouze dvou, 

ale hned tří svědků, obdobně jako tomu je při sepisování zvláštní allografní závěti.

Stejně tak platí, že uzavře-li zůstavitel s presumptivním dědicem dohodu o 

zřeknutí se dědického práva podle § 1484 NOZ, je tato v případě, že zůstavitel zemřel 

v době účinnosti nového občanského zákoníku, platná (samozřejmě splňuje-li ostatní 

náležitosti, které se pro platnost takového právního jednání vyžadují).

7) Centrální evidence závětí

Dle současné právní úpravy, závěti, listiny o vydědění a listiny o jejich 

odvolání (dále jen „závěti“), a dále pak listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o 

odvolání ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do 

funkce správce dědictví (dále jen „listiny o správě dědictví“), mohou být evidovány 

v Centrální evidenci závětí (dále jen „CEZ“). CEZ je neveřejným registrem, který 

provozuje Notářská komora ČR, a která eviduje některé údaje týkající se právě listin 

výše uvedených.77 Záměrně uvádím, že eviduje pouze některé údaje ohledně těchto 

listin; evidují se totiž údaje o pořizovateli (zůstaviteli), údaje o dané listině, a o notáři, u 

kterého je uschována; samotný text listiny se ovšem neeviduje. Stejně tak záměrně 

uvádím, že dané listiny evidovány v CEZ být mohou, neplatí to ale o všech. Sepíše-li 

zůstavitel listinu formou notářského zápisu, je notář povinen, a to bez jakéhokoli návrhu 

ze strany zůstavitele, tuto do CEZ zanést. Na druhou stranu, u listin, které jsou sepsány 

formou soukromé listiny (tedy u holografních nebo allografních), není jejich evidence 

v CEZ povinná a je tak na samotném zůstaviteli, aby se rozhodl, zda si ji ponechá 

schovanou doma, nebo zda ji uloží u notáře do úřední úschovy. Učiní-li onu druhou 

možnost, je opět povinností notáře do CEZ tuto listinu zaevidovat. Nutno ovšem dodat, 

že listiny o správě dědictví mají předepsanou obligatorní formu notářského zápisu.

                                               
77  V elektronické podobě je CEZ vedena od 1. 1. 2001, přičemž listiny o ustanovení správce dědictví jsou 
zde evidovány od 1. 1. 2005.
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Za života zůstavitele má k listině přístup pouze notář, u něhož je listina 

uložena, Notářská komora ČR a zůstavitel; zůstavitel může žádat nikoli stejnopis, ale 

pouze prostý opis dané listiny. Po smrti zůstavitele se k informacím z CEZ dostane 

notář, který byl pověřen funkcí soudního komisaře v řízení o dědictví po daném 

zůstaviteli, dále potom soudy a správní orgány, a v neposlední řadě taktéž osoba, která 

prokáže právní zájem. V těchto případech je třeba požádat Notářskou komoru ČR, aby 

sdělila, zda jsou evidovány závěti či listiny o správě dědictví a u kterého notáře jsou 

uloženy. Osoba, která prokáže právní zájem, může požádat po smrti zůstavitele i 

kteréhokoli notáře o opis/potvrzení, zda jsou/nejsou evidovány tyto listiny, případně u 

kterého notáře jsou evidovány.

Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník upravuje krom výše zmíněných 

listin taktéž některé nové formy pořízení pro případ smrti,78 budou tyto zřejmě v CEZ 

od 1. 1. 2014 taktéž evidovány.79 Nový občanský zákoník ovšem přichází s jistou 

novinkou, která je zmíněna již v kapitole věnující se zrušení závěti. Požádá-li po 

účinnosti nového občanského zákoníku zůstavitel za svého života, aby mu byla vydána 

závěť sepsaná formou veřejné listiny, bude se tento úkon považovat za odvolání, tedy 

zrušení oné závěti, o čemž musí být ovšem zůstavitel poučen. Toto pravidlo však 

nebude platit v případě, kdy si zůstavitel uloží u notáře závěť, kterou sepsal formou 

listiny soukromé; pokud by pak zůstavitel žádal o její vydání, nejednalo by se o projev 

vůle závěť odvolat.

Shrnutí, zhodnocení současné a nové právní úpravy

Jak již bylo řečeno v úvodu, dědické právo v objektivním smyslu, tedy soubor 

právních norem upravující pravidla přechodu většiny aktiv a pasiv zůstavitele pro 

případ smrti na jeho právní(ho) nástupce, je velmi důležitou součástí občanského práva, 

což je dáno faktem, že se nutně týká každého člověka. Závěť, tedy jednostranný projev 

vůle zůstavitele, jejímž úkolem je ustanovit především svého dědice, tedy univerzálního 

                                               
78  Jedná se o dědickou smlouvu a dovětek (kodicil).
79  Ačkoliv nový občanský zákoník v přechodných a závěrečných ustanoveních umožňuje, aby zůstavitel 
platně sepsal pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku již teď, pro případ, že zemře 
až v době jeho účinnosti, z notářského řádu nevyplývá, že by bylo možno takováto pořízení již dnes 
evidovat v CEZ (notářský řád má totiž taxativní výčet listin, které se zde evidují; mezi těmi ovšem nové 
formy pořízení pro případ smrti nenalezneme).
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sukcesora, je institutem, prostřednictvím kterého je realizována základní zásada jak 

samotného práva dědického, tak i obecně práva občanského, a to zásada autonomie 

vůle, v tomto případě autonomie vůle zůstavitele. V současné době účinný občanský 

zákoník, ačkoliv je za dobu své existence, a zejména po roce 1989, poznamenán řadou 

novel, nezapře, že byl vybudován na základě socialistického právního myšlení. Toto se 

promítá zejména co do malého množství ustanovení týkajících se problematiky nejen 

závěti, ale celého dědického práva, tak i co do kvality, tedy obsahové stránky oněch 

ustanovení. Ačkoliv to není stanoveno výslovně, z právní úpravy, respektive 

z jazykových obratů, formulací a vyjádření jednoznačně vyplývá snaha zákonodárce o 

co možná největší potlačení principu autonomie vůle zůstavitele, a to i přes onu řadu 

novel, kterými si občanský zákoník prošel. Zjevná je původní favorizace zákonné 

dědické posloupnosti před posloupností testamentární. Spousta otázek, které nejsou 

danými zákonnými ustanoveními řešeny, musí být vyřešeny pomocí judikatury, která je 

zejména v této právní oblasti opravdu četná, a to i přes to, že díky neexistenci spousty 

tradičních institutů dědického práva, nemůže z povahy věci vznikat tolik soudních sporů

jako v případech, kdybychom tyto instituty v současné době upraveny měli.

Naopak, nový občanský zákoník, hlásící se k demokratickým hodnotám a 

kontinuitě s prvorepublikovou právní úpravou obsaženou v recipovaném ABGB, na 

prvním místě zdůrazňuje právě zásadu autonomie vůle. Tento princip nejen, že je 

explicitně vyjádřen v § 1 odst. 2 NOZ, ale obecně vyplývá i z jednotlivých ustanovení 

zákona. Jak již jsem několikrát v této práci zmínila, úprava dědického práva v novém 

občanském zákoníku je o mnoho rozsáhlejší než současná, také ovšem mnohem 

detailnější a komplikovanější. Přestože se zákonodárce inspiroval jak úpravou v ABGB, 

tak i jinými současnými moderními zahraničními občanskými kodexy, zejména tedy 

zákoníkem německým (BGB), quebeckým (CCQ), nizozemským (BW), švýcarským 

(ZGB), ruským (GK) a dalšími, je důvodné očekávat, že vzhledem k nárůstu počtu 

těchto norem a více než šedesátileté existenci zákonodárství vybudovaného na úplně 

opačných, socialistických principech, může aplikace nového občanského zákoníku 

v praxi činit určité potíže. Nový občanský zákoník zakotvuje spoustu staronových, 

případně nových institutů, se kterými jak soudci, tak i advokáti, notáři nebo i jiní 

právníci nemají žádnou zkušenost (vyjímaje několik málo dosud žijících právníků, kteří 

mají profesní zkušenosti z doby ještě před účinností středního občanského zákoníku); 
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bude proto nutné vycházet zřejmě jak z judikatury prvorepublikové, tak zejména novou 

judikaturu vytvářet. Lze očekávat, že s nárůstem počtu nových institutů upravených 

někdy ne příliš jasnými ustanoveními dojde taktéž k nárůstu soudních sporů, a tudíž i 

nutnosti nejasné věci řešit právě pomocí nově vytvářené judikatury; toto však přichází v 

době, kdy současná polistopadová judikatura začala být po více než dvaceti letech 

relativně ustálená.

Nový občanský zákoník tedy na jednu stranu navrací občanskému právu 

demokratické základy, doplňuje a zpřesňuje instituty a otázky, které jsou v nyní 

účinném občanském zákoníku upraveny neúplně nebo upraveny nejsou vůbec; na 

druhou stranu zavádí instituty staronové nebo nové, se kterými současní právníci, natož 

laická veřejnost, nemají žádnou zkušenost. Vzhledem k tomu, že došlo k enormnímu 

nárůstu v počtu právních norem, které ne vždy odpovídají na všechny otázky, které 

poctivého čtenáře při jejich studiu mohou napadnout, přičemž důvodová zpráva taktéž 

jasnou odpověď neposkytuje, je otázkou, kolik nových sporů toto bude v praxi přinášet. 

Díky tomu, že nová právní úprava s sebou přináší jak nesporné výhody, tak i jisté 

nevýhody, není možné v současné době jednoznačně zhodnotit všechny konsekvence, 

které pro praxi přinese; jistě však daleko větší testovací svobodu vůle zůstavitelů, na 

druhou stranu ovšem také jistě o mnoho více sporů z jednotlivých jimi učiněných 

pořízení pro případ smrti.
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ABGB všeobecný zákoník občanský (Allgemeines 
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Ostrava: Sagit, 2012.
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Abstrakt v českém jazyce

Smrt, jakožto přirozená právní skutečnost, se týká každé fyzické osoby. Dědické 

právo, které je součástí práva obecného soukromého, zasahuje do života každého 

jednotlivce právě tím, že majetkové poměry těchto osob, myšleno ty, které smrtí 

nezanikají nebo nepřechází na právní nástupce zvláštní sukcesí, je třeba s použití norem 

dědického práva vypořádat.

Cílem mé diplomové práce je zařadit dědické právo do systému práva, stručně 

pojednat o jednotlivých předpokladech nabytí dědictví, mezi něž řadíme i dědický titul, 

a poté se zaměřit na závěť, jakožto jeden z dědických titulů, a to v rámci komparace 

úprav v nyní účinném občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. (dále jen: „OZ“) a novém 

občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2014 (dále jen: 

„NOZ“).

Práce se skládá ze sedmi kapitol. Kapitola první obsahuje krátký úvod k danému 

tématu, kapitola druhá a třetí obsahuje stručné pojednání o problematice dědického 

práva a vysvětluje základní pojmy jako pojem dědění, dědictví a pozůstalost. Čtvrtá 

kapitola se zaměřuje na podmínky nabytí dědictví, přičemž je rozdělena na čtyři části, 

z nichž každá zevrubně popisuje onu jednotlivou podmínku, konkrétně tedy smrt 

fyzické osoby, existenci dědictví, způsobilého dědice a neodmítnutí dědictví. O páté 

podmínce nabytí dědictví, a to dědickém titulu, když jedním z nich je právě závěť, 

pojednává kapitola pátá. Důvodem relativně rozsáhlého úvodu do problematiky závěti 

je fakt, že je velmi úzce spjata i s jinými dědickoprávními instituty a nelze ji tudíž 

uspokojivě a v celém rozsahu vyložit zcela izolovaně.

Šestá nejrozsáhlejší kapitola popisující závěť tvoří jádro celé práce a je 

rozdělena na sedm částí. První se zaměřuje na samotný pojem závěti, druhá pojednává o 

pořizovací nezpůsobilosti. O obsahu a formě závěti je pojednáno v rozsáhlých částech 

třetí a čtvrté, které jsou pro přehlednost dále rozděleny na body. Následuje část týkající 

se zrušení závěti, přechodných a závěrečných ustanovení v NOZ vztahujících se 

k závěti a otázka Centrální evidence závětí. Vzhledem k tomu, že současný občanský 

zákoník dědické právo, resp. problematiku závěti upravuje poskromnu, je třeba ve 

spoustě otázek vycházet z judikatury – cílem je tedy jednotlivé instituty vyložit jak ve 

světle zákona, tak i judikatury, která je právě v oblasti institutu závěti (ale i celého 
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dědického práva) velmi bohatá a významná.  Současně jsou jednotlivé instituty 

obsažené v současné úpravě srovnány s úpravou obsaženou v NOZ a taktéž vyloženy

instituty nové, resp. staronové, které v nyní účinném občanském zákoníku nenalezneme.

Sedmá kapitola obsahující závěr je poslední částí práce, jejímž účelem je 

kriticky zhodnotit současnou a novou právní úpravu týkající se závěti, u obou upozornit 

jak na jejich výhody, tak i nevýhody. Samozřejmě je pravdou, že na tuto problematiku 

existuje spousta názorů, ale bude to až praxe, která nám dá spolehlivě odpověď na 

otázky, které si dnes klademe. 
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Abstract in English

Death as a natural legal fact relates to every natural person. Law of succession, 

which is a component of general private law, affects life of every individual. The reason 

of this is the fact that the property relations that do not terminate by a death of an 

individual or do not succeed by a special succession are to be solved by a usage of this 

branch of law regulations.

The purpose of my work is to put Heritage law into a system of law, shortly 

describe all conditions for acquiring inheritance, one of which is a succession title. I 

concentrate on a problematic of Testament, which is one of the succession titles, by 

comparing relevant regulations of a Civil code no 40/1964 Sb. (hereinafter referred to 

as: “CC”) and a new Civil code (hereinafter referred to as: “NCC”) no 89/2012 Sb., 

coming into effect on 1st January 2014.

The thesis is composed of seven chapters. Chapter one contains a short 

introduction of the topic while Chapter two and three contain a short insight into the 

problematic of the Law of succession in general and the basic terminology like 

Inheritance (Succession) and Heritage. Chapter four focuses on Conditions of acquiring 

inheritance and it is subdivided into four parts, each of which describing one of such

conditions – death of a person, existence of heritage, existence of capable heir and the 

fact that this hair does not refuse the heritage. Chapter five then investigates the fifth 

condition - a Succession title, one of which is the Testament itself. The reason of this 

wide introduction is the fact that the problematic of Testament is very closely related to 

other institutes of the Law of succession and it is simply not possible to describe it 

without any mention of them.

The Sixth voluminous chapter illustrating the Testament is the core of the work 

itself and it is subdivided into seven parts. Part one describes the Term of Testament, 

Part two deals with the problematic of Incapability of Testator. Parts three and four that 

are further subdivided into subparts are the longest ones focusing on the Testament’s 

content and form, following parts deal with Annulment of Testament, Temporary and 

Final Provisions of the NCC relating to the problematic of Testament and finally a part 

containing information about Central evidence of Testaments. Because of the fact that 

CC has quite little mention of Testament, or Heritage law in general, it is important to 
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use also judicature – the aim of this work is to describe relevant institutes not just within 

the meaning of Civil code, but also within the meaning of this judicature, which is, 

when speaking about the problematic of Testament or Heritage law in general, very 

numerous and significant. I compare relevant institutes occurring in both, CC and NCC 

and analyse new (or re-established) institutes, which are not included in CC.

Part seven, a conclusion, is the last part which critically evaluates both 

legislations relating to the problematic of Testament, the contemporary and the new 

one. Its purpose is to depict their advantages and disadvantages, to show that there are 

many points of view on this matter and that it is a practice that will give us a clear 

answer to all these questions.
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