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ÚVOD 
 

 Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala „Řízení o pozůstalosti“. Téma 

dědického řízení či nově terminologicky řízení o pozůstalosti patří k tradičním 

institutům civilního procesního práva a není tedy v českém právním řádu nikterak 

novou úpravou. Stále se však jedná o úpravu aktuální, přičemž v současné době,  

s ohledem na novou úpravu soukromého práva v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, kdy došlo k výraznému rozšíření ustanovení o dědickém právu, a na ni 

navazující novou procesní úpravu v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, aktuálnost daného tématu ještě stoupá. Nová právní úprava se použije 

na všechna řízení o pozůstalosti po zůstavitelích, kteří zemřeli po 1. 1. 2014 včetně. 

 Jak jsem již zmínila, došlo v části nového občanského zákoníku, věnující se 

dědickému právu, k mnohým změnám, objem úpravy se z bezmála třiceti paragrafů 

rozšířil na téměř dvě stě padesát. Nová úprava je založena na principu autonomie vůle 

a na úctě a respektu k zesnulému a projevu jeho poslední vůle s tím, že cílem dědického 

řízení je zachování hodnot pro budoucnost a co největší vyhovění vůli zůstavitele. Jak je 

již asi všeobecně známé, došlo k rozšíření dědických titulů o dědickou smlouvu 

a rozšíření dědických tříd zákonné dědické posloupnosti z nynějších čtyř na šest. Nově 

došlo opět k obnovení institutu odkazu s tím, že odkazovník nemá až na výjimky 

postavení dědice (a není tudíž odpovědný za zůstavitelovy dluhy). Dědic má nyní 

možnost dědictví nejen odmítnout, ale také se ho předem zříci, a to i ve prospěch jiné 

osoby, či se ho v řízení o pozůstalosti vzdát ve prospěch jiného dědice. V závěti může 

zůstavitel nově uvést podmínky nebo příkazy dědicům nebo odkazovníkům, povolat 

dědici náhradníka nebo svěřeneckého nástupce, ve výjimečných případech dává zákon 

možnost pořídit tzv. závěť s úlevou. V nové úpravě došlo také ke zmírnění ochrany 

nepominutelných dědiců, dětí zůstavitele a případně jejich potomků, a to snížením jejich 

povinného dílu na tři čtvrtiny zákonného dědického podílu u nezletilých a jednu čtvrtinu 

v případě zletilého nepominutelného dědice. Povinný díl nemusí nutně odpovídat podílu 

na pozůstalost nebo odkazu, ale může odpovídat částce rovnající se jeho hodnotě. 

 Nakonec dochází také k posílení postavení věřitelů zůstavitele, a to jak při 

běžném průběhu řízení o pozůstalosti, tak v rámci likvidace pozůstalosti. Na rozdíl 

od dosavadního stavu, kdy dědici ze zákona odpovídali za dluhy zůstavitele pouze 
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do výše nabytého dědictví, dochází k přechodu povinnosti uhradit zůstavitelovy dluhy 

na dědice v plném rozsahu, ledaže si vyhradí právo soupisu pozůstalosti. Uplatní-li 

dědic toto právo, odpovídá pouze do výše nabytého dědictví s tím, že nesmí pořízení 

soupisu mařit (například tím, že začne užívat či zcizovat věci z pozůstalosti) a bude tak 

důsledně zaznamenán stav pozůstalosti co se týče jejích aktiv i pasiv.
1
 

 Výše zmíněné téma diplomové práce jsem si vybrala proto, že si své dosavadní 

znalosti úpravy účinné do 31. 12. 2013 ráda doplním o znalost úpravy nové, zejména 

procesní, jejíž rozsah byl také výrazně rozšířen z původních jednatřiceti paragrafů 

občanského soudního řádu na úpravu v zákoně o zvláštních řízeních soudních čítající 

i s likvidací téměř dvě stě paragrafů. Navzdory obecnému negativnímu vnímání 

veřejností z důvodu souvislosti se smrtí (zpravidla blízké) osoby, shledávám tuto 

problematiku zajímavou, a to zejména z důvodu její komplexnosti a výrazného 

prolínání procesněprávní a hmotněprávní úpravy. Nehledě na fakt, že účast v řízení 

o pozůstalosti je v životě člověka prakticky nevyhnutelnou záležitostí. V neposlední 

řadě mi tato problematika, i přes logické spojení s notářskou profesí, připadá v prostředí 

advokacie, do které bych po vystudování ráda zamířila, poněkud zbytečně 

a neoprávněně opomíjená. 

Cílem této diplomové práce je přehledně vylíčit průběh řízení o pozůstalosti podle 

procesních předpisů, zejména zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

přijatého v souvislosti s rekodifikací soukromého práva účinného od 1. 1. 2014, tak aby 

byly patrné jednotlivé fáze řízení o pozůstalosti, a zároveň zohlednit a doplnit výklad 

v nezbytném rozsahu o důležité aspekty a instituty hmotněprávní, které řízení 

o pozůstalosti ovlivňují. S ohledem na přijetí nové právní úpravy jak procesní, tak 

hmotněprávní se budu snažit poukázat na nejdůležitější  změny a rozdíly nové úpravy 

a úpravy účinné do 31. 12. 2013 (o té zpravidla v textu referuji jako o úpravě 

„dosavadní“), a to zejména co se týče zavedení nových či staronových institutů 

dědického práva i dědického řízení. 

Práce kromě úvodu a závěru obsahuje dvě stěžejní části, první z nich se věnuje 

samotnému řízení o pozůstalosti s tím, že je tvořena pěti kapitolami.  

                                                 
1 ELIÁŠ, Karel et al. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 281 - 303 ISBN 978-80-7478-493-4 
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V první kapitole se zabývám nezbytnými obecnými výklady týkajícími se řízení 

o pozůstalosti, obsahuje tedy stručný výklad historie, dále se v ní zabývám prameny 

právní úpravy dědického práva hmotného i procesního, charakteristikou a funkcí jak 

řízení nesporných obecně, tak samotného řízení o pozůstalosti. Následují podkapitoly 

věnované subjektům řízení – soudům a jejich pravomoci a příslušnosti včetně stručného 

pojednání o řízení s mezinárodním prvkem, účastníkům řízení včetně jejich zastoupení 

a procesního nástupnictví, a notáři jako soudnímu komisaři. Tuto obecnou část 

uzavírám podkapitolou ohledně nákladů řízení o pozůstalosti. 

Druhá kapitola zasvěcená samotnému průběhu řízení o pozůstalosti podle nové 

právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 je stěžejní částí práce, jejímž cílem je vylíčit průběh 

řízení dle jednotlivých kroků v něm prováděných. Kapitolu logicky zahajuji pojednáním 

o zahájení řízení a pověření notáře jako soudního komisaře. Následuje popis fáze 

předběžného šetření, případného zastavení řízení o pozůstalosti, problematiky správy 

pozůstalosti a majetku ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela. Na to navazuje 

výklad ohledně zjišťování dědického práva a případných sporů o něj, dále výklad 

o rozsahu pozůstalosti (zjišťování aktiv a pasiv, výhrada soupisu a určování obvyklé 

ceny pozůstalosti) a nakonec se samozřejmě věnuji samotnému projednání dědictví.  

Následující kapitoly navazují na kapitolu předchozí a jsou zasvěceny rozhodnutí 

v řízení o pozůstalosti, zejména jeho možným způsobům, z logiky věci také opravným 

prostředkům řádným i mimořádným. Poslední kapitola v této části práce pojednává 

o situaci, kdy po právní moci rozhodnutí o zastavení řízení nebo o pozůstalosti 

dodatečně vyjde najevo majetek, který taktéž náleží do pozůstalosti.  

V druhá části práce jsem se rozhodla zabývat problematikou likvidace 

pozůstalosti, která je sice teoreticky součástí průběhu řízení o pozůstalosti, jedná se 

však o zvláštní postup, jež není automatickou součástí veškerých řízení. Z tohoto 

důvodu proto likvidaci pozůstalosti jako vybrané otázce řízení o pozůstalosti věnuji 

samostatnou část práce, jelikož byla tato úprava oproti dosavadnímu stavu výrazně 

rozšířena a navíc problematiku likvidace předlužené pozůstalosti považuji vzhledem 

ke zvyšující se celkové zadluženosti české společnosti za velmi aktuální. V rámci této 

části se budu snažit vylíčit průběh likvidace pozůstalosti a všechny její důležité 

instituty. 
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I. ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI 
 

1. OBECNĚ 
 

 Před přistoupením k samotnému průběhu řízení o pozůstalosti, který je stěžejním 

bodem této práce, bych ráda věnovala několik kapitol výkladům obecným, a to historii, 

pramenům právní úpravy, charakteru a funkci řízení o pozůstalosti. Dále se budu 

zabývat procesními subjekty – soudy (zejména jejich pravomocí a příslušností), 

účastníky řízení a notářem jako soudním komisařem. V poslední kapitole této části se 

budu věnovat nákladům řízení o pozůstalosti. 

1.1 Historie 
 

Pro lepší a komplexnější pochopení východisek a vývoje celé úpravy řízení 

o pozůstalosti, která je úzce spjata s historií notářství, stručně nastíním nejdůležitější 

historická fakta a změny, a to od poloviny 19. století až do současnosti.  

Základy novodobé úpravy notářství byly zakotveny už v notářském řádu z roku 

1850, vydaném císařským patentem č. 366/1850 ř. z. Ve snaze potlačit pokoutnictví při 

pořizování veřejných listin v něm bylo notářství pojímáno jako státní instituce. 

Následně byl v roce 1855 vydán notářský řád č. 94/1855 ř. z., přičemž jedním z důvodů 

jeho vydání byla i přílišná formálnost notářského řádu předchozího. Až vydáním 

v pořadí třetího notářského řádu (zákon č. 75/1871 ř. z.) v roce 1871 byla právní úprava 

notářství ustálena. Tento notářský řád byl založen na principu numerus clausus 

a povinném členství v notářských komorách a zakotvil působnost notářů, která 

spočívala, mimo klasickou notářskou činnost, také ve spolupůsobení ve funkci soudních 

komisařů v dědickém řízení.
2
  

Po vzniku samostatné Československé republiky byly recipovány rakouské 

i uherské (zák. čl. XXXV. z roku 1874) předpisy, jež byly změněny několika zákony, 

aby odpovídaly požadavkům vznikajícího československého státu a byly sjednoceny 

                                                 
2
 UNIVERZITA KARLOVA., Právnická fakulta. Ediční středisko. Dějiny právnického stavu a 

právnických profesí. 2. vyd. Praha: Vodnář, 1999, s. 119 - 121. ISBN 80-85889-20-X. 

SKŘEJPEK, Michal, BĚLOVSKÝ, Petr. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 1. vyd. Praha: 

Havlíček Brain Team, 2007, s. 165 - 167. ISBN 978-80-903609-9-0. 
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sazby za notářské úkony na celém území Československa.
3
 Po únorovém převratu 

v roce 1948 byla přijata nová úprava v zákoně č. 202/1949 Sb., kterou došlo ke 

sjednocení dualistické úpravy notářství na celém území republiky a zrušení notářské 

komory.  

V návaznosti na nově přijatý občanský zákoník a občanský soudní řád v období 

právnické dvouletky byl vydán zákon č. 116/1951 Sb., o státním notářství. Tímto 

zákonem došlo k podstatným změnám v organizaci notářství – notářství se stalo státním 

úřadem, notáři a notářští zaměstnanci státními zaměstnanci. Co se týče působnosti 

notářů, nedošlo k žádné větší změně, stále byla rozdělena do tří okruhů, přičemž jedním 

z nich bylo i rozhodování o dědictví z pověření soudu. Zákonem č. 52/1954 Sb. došlo 

nedlouho poté k rozšíření působnosti státního notářství právě o projednávání dědictví. 

Nebylo již tedy nutné pověření soudu a působnost státního notářství provádět řízení 

o projednání dědictví byla stanovena přímo zákonem. Následně vydaný notářský řád 

č. 95/1963 Sb., navazující na občanský soudní řád z roku 1963 (s mnoha novelizacemi 

platný a účinný dodnes) a občanský zákoník vydaný 1964 (platný a účinný do konce roku 

2013), pouze specifikuje pravomoci státního notářství, přičemž jednou z jeho úloh je stále 

konání řízení a rozhodování o dědictví.4 

V návaznosti na zrušení státních notářství k 1. 1. 1993 byl vydán zákon České 

národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NŘ“), účinný taktéž od 1. 1. 1993 až 

doposud, který zakotvil právní úpravu notářství tak, jak ji známe dnes. Notářský řád 

výrazně navazuje na původní rakouskou úpravu, která platila v Československu až do roku 

1949. Notářství je v něm zakotveno jako „specifická právní činnost vykonávaná v rámci 

svobodného povolání, avšak pouze státem pověřenými osobami a na základě jím svěřených 

pravomocí, jejímž předmětem je poskytování právních služeb, a to zákonem předepsanou 

formou, v zákonem vymezených oblastech právních vztahů a za úplatu“5, je organizováno na 

principu numerus clausus (státem je stanoven počet notářů, resp. notářských úřadů) 

a principu povinného členství notářů v notářských komorách. Co se týče působení notáře 

v dědickém řízení, s účinností od 1. 1. 1993 občanský soudní řád v ustanovení § 38 opět 

                                                 
3
 UNIVERZITA KARLOVA., Právnická fakulta. Ediční středisko. Dějiny právnického stavu a 

právnických profesí. 2. vyd. Praha: Vodnář, 1999, s. 127. ISBN 80-85889-20-X. 

SKŘEJPEK, Michal, BĚLOVSKÝ, Petr. Právnický stav a právnické profese v minulosti. 1. vyd. Praha: 

Havlíček Brain Team, 2007, s. 174. ISBN 978-80-903609-9-0. 
4
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářství. 1. vyd. Zlín: Živa, 1994, s. 9 - 15. ISBN 80-901745-1-5. 

5
 BÍLEK, Petr, Roman FIALA, Miloslav JINDŘICH a Karel WAWERKA. Notářský řád a řízení o 

dědictví: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 4. ISBN 978-80-7400-181-9. 
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stanoví, že soud pověří notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení 

o dědictví s tím, že jeho úkony jsou považovány za úkony soudu. Vzhledem k tomu, že 

z dob státního notářství měli notáři významné zkušenosti ohledně dědických řízení, byl 

takový přístup logický. Z působnosti notáře jako soudního komisaře jsou přitom vyňaty 

žádosti o poskytnutí právní pomoci v cizině a soudní rozhodnutí. Od 1. 1. 2001 bylo 

doplněno, že jsou z působnosti notáře jako soudního komisaře vyňata soudní 

rozhodnutí, ledaže jde o usnesení, kterými se upravuje vedení řízení. Notář tedy provádí 

úkony v řízení o dědictví a následně předkládá soudu návrhy soudních usnesení, pokud 

se nejedná o usnesení, jimiž se upravuje vedení řízení. 

Novelou občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb., s účinností od 1. 7. 2009 došlo 

k další zásadní změně, co se týče rozsahu činnosti notáře jako soudního komisaře. Došlo 

k rozšíření jeho pravomocí na  všechny úkony v řízení o dědictví před soudem prvního 

stupně s výjimkou úkonů taxativně stanovených v ustanovení § 38 odst. 2 občanského 

soudního řádu - žádosti o poskytnutí právní pomoci v cizině, ustanovení správce 

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

potvrzení podle § 175z odst. 1. Dle důvodové zprávy k této novele by soudu v řízení 

o dědictví měly být svěřeny pouze základní úkoly, nezbytné pro to, aby byl zachován 

přehled o počtu probíhajících dědických řízení, tj. zejména přidělování věcí soudním 

komisařům a vyřizování věcí týkajících se ciziny.
6
 Poslední, nejaktuálnější 

a nejvýznamnější změnou bylo přijetí zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, který s účinností od 1. 1. 2014 reflektuje novou hmotněprávní úpravu 

obsaženou v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Touto změnou došlo k vydělení právní 

úpravy nesporných a jiných zvláštních řízení, včetně řízení o pozůstalosti, z občanského 

soudního řádu do samostatného zákona. A touto současnou právní úpravou se budu 

především zabývat ve své diplomové práci. 

1.2 Prameny právní úpravy  
 

Jak vyplývá již z textu výše, základním pramenem úpravy dědického práva je 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo 

                                                 
6
 BUREŠ, Jaroslav, Ljubomír DRÁPAL a Zdeněk KRČMÁŘ. Občanský soudní řád: komentář. 7. vyd. 

Praha: Beck, 2006, XXII, s. 147 – 150. ISBN 80-7179-378-7 

BÍLEK, Petr, Roman FIALA, Miloslav JINDŘICH a Karel WAWERKA. Notářský řád a řízení o 

dědictví: komentář. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 758 - 762. ISBN 978-80-7400-181-9. 
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„NOZ“), zejména ustanovení § 1475 až 1720 hlavy III nazvané dědické právo, která je 

součástí části třetí upravující absolutní majetková práva. Mimoto se dědického práva 

dotýkají ustanovení obecná v § 1 až 654, i mnohá další ustanovení.  

Základem procesní úpravy je již zmiňovaný zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních (dále jen „zákon o zvláštních řízeních“ nebo „ZŘS“), a to kromě 

ustanovení obecné části v § 1 až 30 zejména ustanovení hlavy III nazvané „Řízení 

o pozůstalosti“ v druhé, zvláštní části v ustanoveních § 98 až 288. Tato úprava je 

členěna do pěti dílů, které postupně upravují společná ustanovení, projednání dědictví, 

nabytí dědictví následným dědicem, likvidaci pozůstalosti a úschovy v řízení 

o pozůstalosti. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se subsidiárně také ustanovení 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„OSŘ“), přičemž rozsah použití tohoto zákona je velmi široký – dle ustanovení 

§ 1 odst. 3 se použije i vedle ustanovení ZŘS, nevyplývá-li z povahy jednotlivých 

ustanovení něco jiného (tedy jestliže jednotlivá ustanovení užití občanského soudního 

řádu výslovně nevylučují), dále dochází také k situaci, kdy existuje tzv. dvojitá 

subsidiarita, která spočívá v tom, že se pro řízení použijí podpůrně obecná ustanovení 

ZŘS a zároveň ustanovení OSŘ.
7
  

Další právní úprava řízení o pozůstalosti je rovněž obsažena v prováděcích 

předpisech, především ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti České republiky 

č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „JŘ“), instrukci Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává vnitřní 

a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy č. j. 505/2001-Org., ve znění 

pozdějších předpisů. Činnost notářů je pak upravena zejména v zákoně č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„notářský řád“ nebo „NŘ“), Kancelářském řádu přijatém Sněmem Notářské komory na 

základě notářského řádu a také vnitřními předpisy Notářské komory ČR. Odměňování 

notářů je upraveno ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách 

a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský 

tarif“). Mimo tyto zákony je třeba zmínit i zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“), kterého je třeba užít 

v případě řízení o pozůstalosti s mezinárodním prvkem. Navíc od 17. 8. 2015 bude 

                                                 
7
 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014, s. 358. ISBN 978-80-7201-940-3 
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v ČR přímo aplikovatelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012, 

o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu 

veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 

(dále jen „nařízení o dědictví“). 

1.3 Charakteristika a funkce 
 

Řízení o pozůstalosti je jedním z nesporných civilních řízení, která se 

od klasického řízení sporného v mnohém liší. Charakter nesporných řízení je spíše 

preventivní, neřeší tedy porušení nebo ohrožení subjektivního práva ex post, naopak 

jejich účelem je úprava poměrů účastníků do budoucna tak, aby se předešlo případným 

sporům. Z toho také vyplývá fakt, že rozhodnutí v nesporných řízeních mají zpravidla 

konstitutivní charakter a jsou tedy z hlediska hmotného práva právní skutečností, je 

s nimi spojen vznik, změna nebo zánik hmotněprávního vztahu.
8
 Dále na rozdíl od 

sporných řízení musí být civilní pravomoc soudů v řízeních nesporných výslovně 

stanovena.  

Podstatným rozdílem je také vymezení účastníků v obou druzích řízení. 

Ve sporném řízení jsou účastníky v souladu s ustanovením § 90 OSŘ žalobce 

a žalovaný, zatímco pro nesporná řízení platí tzv. druhá a třetí definice účastníků, která 

byla do ZŘS převzata z ustanovení § 94 odst. 1 a 2 OSŘ ve znění účinném 

do 31. 12. 2013. Účastníky nesporného řízení jsou tudíž navrhovatel a ten, o jehož 

právech a povinnostech má být v řízení jednáno, případně navrhovatel a ten, 

kterého zákon za účastníka označuje (§ 6 odst. 1 a 2 ZŘS). Dále jsou v nesporném 

řízení nepřípustné instituty hlavní intervence, vedlejší intervence, společenství 

účastníků, přistoupení účastníka nebo záměny účastníka.  

Z charakteru nesporného řízení vyplývá, že je ovládáno zásadou oficiality, lze 

ho tedy zahájit i bez návrhu na zahájení řízení a účastníci řízení mají pouze omezenou 

možnost dispozice s řízením a předmětem řízení. V souvislosti s preventivní funkcí 

nesporných řízení je další uplatňovanou zásadou zásada vyšetřovací, pro kterou platí, 

že soud je povinen zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí a není omezen 

pouze na skutečnosti, které uvádějí účastníci (§ 20 ZZŘS). Co se týče průběhu řízení, 

                                                 
8
 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014, s. 261 - 262. ISBN 978-80-7201-940-3 
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platí, že se v něm nevede přípravné jednání (místo něj lze svolat jiný soudní rok) 

a soud až na výjimky stanovené zákonem nařizuje jednání, které je hlavní procesní fází 

řízení. V nesporných řízeních je jednání v zásadě neveřejné. Na rozdíl od řízení 

sporného se neuplatňuje zásada koncentrace řízení, účastníci mohou uvádět rozhodné 

skutečnosti a označovat důkazy až do vydání nebo vyhlášení rozhodnutí, také je možné 

vždy nařídit výslech svědka i bez jeho souhlasu.  

Zatímco ve sporném řízení soud rozhoduje ve věci samé rozsudkem, nestanoví-li 

zákon, že rozhoduje usnesením, v nesporném řízení naopak soud ve věci samé 

rozhoduje usnesením, nestanoví-li zákon jinak. S ohledem na charakter nesporných 

řízení není přípustné vydat rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání ani platební 

rozkaz (§25 odst. 2 ZZŘS), protože se neopírají o náležitě zjištěný skutkový stav. 

V odvolacím řízení se na rozdíl od řízení sporných uplatňuje princip úplné apelace, 

účastníci tedy mohou v odvolacím řízení uvádět nové skutečnosti a důkazy, které 

nebyly uplatněny před soudem prvního stupně. Nicméně soud k novým skutečnostem 

přihlédne, i když nebyly uplatněny (§ 28 ZZŘS).
9
 

 Co se týče charakteru samotného řízení o pozůstalosti, jedná se o obligatorní 

řízení, které se zahajuje (i bez návrhu) v každém případě, kdy dojde k úmrtí fyzické 

osoby, případně jejímu prohlášení za mrtvou, jelikož se na takového člověka 

dle ustanovení § 71 odst. 2 NOZ hledí, jako by zemřel. Řízení je mimo jiné založeno 

na principu ingerence státu do dědických právních vztahů, kdy stát ovlivňuje 

uspořádání těchto vztahů. Přestože dle ustanovení § 1479 NOZ vzniká dědicům dědické 

právo smrtí zůstavitele, musí z důsledku právní tradice obligatorně proběhnout soudní 

řízení o pozůstalosti. Je charakteristické, že jednotlivé úkony v řízení na sebe logicky 

navazují a mají předem stanovené pořadí, což je projevem tzv. zásady legálního 

pořádku.  

Řízení o pozůstalosti má dvě základní funkce, legitimační a majetkovou. 

Obecně důležitější legitimační funkce spočívá ve zjištění dědiců jako právních nástupců 

zůstavitele, které je zpravidla obecné a konečné, účelem funkce majetkové je zjištění 

zůstavitelova majetku a dluhů.
10

 Toto zjištění je oproti zjištění okruhu dědiců poněkud 

                                                 
9
 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. 

a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014, s. 355 – 363. ISBN 978-80-7201-940-3 
10

 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: 

Linde, 2013, s. 112. ISBN 978-80-7201-931-1 



 

12 

 

méně spolehlivé a mnohem častěji se stává, že nedošlo k úplnému a definitivnímu 

zjištění rozsahu pozůstalosti. Proto zákon počítá s možností dodatečného projednání 

dědictví v případě, že po pravomocném skončení řízení, ať už jeho zastavením 

či standardním rozhodnutím v řízení o pozůstalosti, vyjde dodatečně najevo majetek 

nebo dluhy zůstavitele. Konečným cílem řízení je zejména uspořádání majetkových 

poměrů zůstavitele, potvrzení právního postavení dědiců, odkazovníků a věřitelů, 

případně i likvidace pozůstalosti, kterou se budu zabývat ve zvláštní kapitole. 

 Jak je patrné, od 1. 1. 2014 došlo také ke změně terminologického označení 

dědického řízení jako „řízení o pozůstalosti“. Dle důvodové zprávy k návrhu zákona 

o zvláštních řízeních soudních bylo nutné reflektovat terminologické změny v novém 

občanském zákoníku, který rozlišuje pojmy „pozůstalost“ a „dědictví“. Pozůstalost je 

chápána jako celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho 

osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci 

(§ 1475 odst. 2 NOZ), tedy celý zůstavitelův majetek k okamžiku jeho smrti způsobilý 

přejít na dědice. Dědictvím je chápána pozůstalost ve vztahu k dědici 

(§ 1475 odst. 3 NOZ), tedy ta část pozůstalosti, která připadne určitému dědici. Nutno 

podotknout, že v samotném novém občanském zákoníku není termín řízení 

o pozůstalosti použit ani jednou, zatímco termín „řízení o dědictví“ je užit hned 

na několika místech v různých částech zákona. Tato změna má v odborné veřejnosti 

i některé odpůrce, např. Mgr. Jiří Bartoš se ve svém článku vyjadřuje takto: „avšak 

podle mého názoru se dědicové „soudí“ o dědictví (o to, aby každý z nich získal 

z pozůstalosti co nejvíce), nikoliv o pozůstalost, jejíž rozsah je objektivně neměnný 

v zásadě bez ohledu na jakékoliv řízení.“
11

 Zajímavý názor ve svém článku zastává 

i JUDr. Kateřina Brejlová, a to: „Nová legislativa používá pojem pozůstalost i dědictví. 

Domnívám se, že pozůstalost je pozůstalostí do okamžiku, dokud o ní není rozhodnuto 

soudem (notářem jako soudním komisařem pověřeným soudem k provedení úkonů 

v řízení o dědictví), a ve vztahu k dědicům se až tímto okamžikem pozůstalost stává 

dědictvím, a to zpětně ke dni smrtí zůstavitele.“
12

  

Ve mne samotné terminologická změna vyvolává menší rozpaky, když ani 

samotný nový občanský zákoník tento termín nereflektuje. Z dosavadní veřejnosti 

                                                 
11

 BARTOŠ, Jiří. Nová procesní úprava dědického práva. Ad Notam, 6/2013, s. 16 - 21 
12

 BREJLOVÁ, Kateřina. Nové postavení věřitele v dědickém řízení a změna v odpovědnosti dědiců za 

dluhy zůstavitele. Ad Notam, 1/2014, s. 12 
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přístupné verze jeho připravované novely
13

 ani nevyplývá, že by tento nedostatek měl 

být napraven, termín řízení o pozůstalosti je užit pouze v nově změněných 

ustanoveních, což by dokonce vedlo k nežádoucímu dualismu. Nejsem si jistá, zda je za 

této situace nutné zažitý a veřejnosti srozumitelnější dosavadní termín „dědické řízení“ 

či „řízení o dědictví“ nahrazovat termínem novým. Navíc se domnívám, že nejen 

u laické, ale možná i právnické veřejnosti bude ještě dlouho docházet k užívání obou 

termínů rovnocenně. 

1.4 Pravomoc a příslušnost soudů 
 

 Procesními subjekty v řízení o pozůstalosti, tedy subjekty, které svou činností 

právně ovlivňují proces a které jsou k tomu účelu vybaveny procesními právy 

a povinnostmi, jsou soud, notář jako soudní komisař a účastníci řízení. Soud je v řízení 

nadán rozhodovací pravomocí a má proto nadřazené postavení.
14

  

Pravomoc soudů je obecně vymezována jako okruh záležitostí, které jsou soudy 

oprávněny a povinny rozhodovat, a vymezuje je mimo rámec soudní soustavy vůči 

orgánům, které do ní nepatří (např. správní orgány).
15

 Civilní pravomoc soudů vést 

řízení o pozůstalosti je založena v ustanoveních § 1 a 2 ZŘS.  

Určení konkrétního soudu, který povede řízení, je věcí příslušnosti. Ta vymezuje 

působnost jednotlivých soudů v rámci soudní soustavy. Z hlediska rozsahu působnosti 

mezi soudy v rámci různých článků soudní soustavy rozlišujeme příslušnost věcnou 

a funkční, rozsah působnosti mezi soudy v rámci jednoho článku řeší příslušnost místní. 

 Věcná příslušnost stanoví, které soudy jsou příslušné věc projednat v prvním 

stupni, obvykle se jedná o soudy okresní nebo krajské. Funkční příslušnost stanoví 

působnost soudů v různých článcích soudní soustavy v rámci projednání jedné věci, 

ve zkratce určuje, který soud je oprávněn rozhodovat o opravných prostředcích. Místní 

příslušnost rozděluje působnost soudů v rámci jednoho článku soudní soustavy (např. 

okresních soudů), a to na základě jejich územního obvodu působnosti, který je stanoven 

                                                 
13

 Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20. 8. 2014 dostupná na internetových stránkách 

www.justice.cz 
14

 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014, s. 85. ISBN 978-80-7201-940-3 
15

 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014, s. 111. ISBN 978-80-7201-940-3 
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v přílohách zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších přepisů 

(dále jen „ZSS“). 

 V řízení o pozůstalosti jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy, 

případně Městský soud v Brně nebo obvodní soudy v Praze, u nichž v řízení 

o pozůstalosti rozhoduje samosoudce. Na rozdíl od dosavadní úpravy, kdy byl místně 

příslušným primárně soud, v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště, je místně 

příslušný k projednání řízení o pozůstalosti dle ustanovení § 98 odst. 1 ZŘS soud, 

v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu 

v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě 

místo jiného pobytu evidovaného podle jiných právních předpisů. Toto jednoduché 

kritérium bylo stanoveno proto, aby se předešlo zbytečným průtahům a nejasnostem.  

Není-li dána příslušnost tímto způsobem, jsou dále stanovena hlediska, která 

mají podpůrnou povahu a která se uplatní, jen jestliže zemřelý neměl evidováno místo 

trvalého pobytu nebo jiné evidované místo jiného pobytu. Místně příslušný je tedy soud, 

v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště, případně kde se naposledy zdržoval 

(neměl-li bydliště nebo nelze-li ho zjistit). Není-li ani takto určen místně příslušný soud, 

je určujícím místo, kde je zůstavitelův nemovitý majetek. Nakonec, není-li dána 

příslušnost ani podle jednoho z výše uvedených způsobů, je místně příslušný soud, 

v jehož obvodu zůstavitel zemřel. Z důvodu obligatornosti řízení o pozůstalosti by byla 

situace, kdy není jasné, který soud je příslušný věc projednat, případně kdy žádný soud 

není příslušný, velmi nežádoucí. Domnívám se, že z tohoto důvodu jsou kritéria pro 

určení místní příslušnosti soudu zvolena podpůrně tak, aby byla tato situace co nejvíce 

eliminována, a že by tato změna měla přinést zjednodušení a urychlení určení místní 

příslušnosti.
16

 

Z těchto pravidel je v odstavci 2 stanovena výjimka pro nařízení závěry 

pozůstalosti a jmenování správce pozůstalosti. Jedná se o instituty, jejichž cílem je 

zejména ochrana a zachování zůstavitelova majetku, z čehož pramení jejich určitá 

neodkladnost. Obojí může v případě, že je tu nebezpečí z prodlení, provést kterýkoliv 

soud věcně příslušný pro řízení o pozůstalosti, tedy kterýkoli okresní soud (případně 

Městský soud v Brně či obvodní soudy v Praze).  

                                                 
16

 MENCLEROVÁ, Markéta. Dědické právo po rekodifikaci - procesní aspekty. Rekodifikační novinky, 
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 Pro řízení o pozůstalosti je dále také upraven institut přikázání věci z důvodu 

vhodnosti, který doplňuje úpravu ustanovení § 12 OSŘ a najde v praxi časté využití. 

Z důvodu vhodnosti a hospodárnosti (zejména úspory nákladů řízení) mají účastníci 

uvedení v § 110 ZŘS právo požadovat, aby bylo řízení o pozůstalosti vedeno například 

v místě jejich bydliště, stejně jako mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu 

(soudnímu komisaři) má být věc přikázána a k důvodu vhodnosti delegace. Jelikož 

ustanovení určující místní příslušnost soudů v řízení o pozůstalosti místo bydliště 

dědiců nezohledňují, je tento institut dle mého názoru pro účastníky řízení 

o pozůstalosti vítaným „vstřícným krokem“.
17

 

1.4.1 Řízení s mezinárodním prvkem 

 

V souvislosti s přijetím nové úpravy soukromého práva byl také přijat nový 

zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“) účinný 

taktéž od 1. 1. 2014, který mimo jiné reaguje na rozvoj evropského mezinárodního 

práva soukromého lépe než právní úprava účinná do 31. 12. 2013. Nová úprava, 

na rozdíl od té dosavadní, preferuje v kolizní úpravě dědického práva hraničního 

určovatele
18

 obvyklého pobytu fyzické osoby na úkor hraničního určovatele státního 

občanství.
19

 Za pozůstalost s mezinárodním prvkem je označována jednak pozůstalost 

po zůstaviteli, který neměl v době své smrti obvyklý pobyt v České republice, a jednak 

pozůstalost, která se alespoň z části nachází v cizině. Nejedná se o pozůstalost 

s mezinárodním prvkem, měl-li zůstavitel v době své smrti obvyklý pobyt v České 

republice a pozůstalost se nenachází ani z části v cizině, ani pokud byl některý z dědiců 

nebo jiných účastníků řízení občanem cizího státu, měl trvalé bydliště nebo se zdržoval 

v zahraničí. 

Máme-li pozůstalost s mezinárodním prvkem, uplatní se na ni právní normy 

mezinárodního práva soukromého a procesního. Ty mohou být obsaženy 

                                                 
17

 Důvodová zpráva k zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. 

a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014, s. 396. ISBN 978-80-7201-940-3 
18

 Určitá skutečnost významná pro daný druh právních vztahů nebo otázek označených v rozsahu kolizní 

normy, která rozhoduje o určení (výběru) práva, jehož se má použít pro jejich úpravu. 

KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7., opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2009, s. 121. 

ISBN 978-80-7239-231-5 
19

 DOBIÁŠ, Petr a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář: podle právního stavu k 1. 

lednu 2014. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, s. 15. ISBN 978-80-87576-94-6 
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v dvoustranných či vícestranných mezinárodních smlouvách, předpisech Evropské unie 

nebo vnitrostátní právní úpravě (v ZMPS) a obsahují tzv. kolizní normy, tedy normy, 

které přímo neupravují práva a povinnosti, ale odkazují na použití práva určitého 

státu.
20

  

Dle ustanovení § 2 ZMPS se úprava obsažená v tomto zákoně užije v mezích 

vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a přímo 

použitelných ustanovení práva Evropské unie. Jak jsem již zmiňovala, je pravomoc 

českých soudů k projednání dědictví dána, měl-li zůstavitel v době své smrti obvyklý 

pobyt v České republice. Následně se určí příslušný soud podle ustanovení § 98 ZŘS. 

České soudy mají dále výlučnou pravomoc, jestliže jsou předmětem pozůstalosti 

nemovitosti, přičemž z tohoto pravidla vycházejí i dvoustranné či vícestranné smlouvy 

o právní pomoci. V ustanovení § 74 odst. 3 ZMPS je dále stanovena pravomoc českých 

soudů v případě pozůstalosti po zůstaviteli, který sice neměl v době smrti obvyklý pobyt 

v České republice, ale cizí orgány nerespektují pravomoc a rozhodnutí českých soudů 

ve věcech dědictví či zůstávají nečinné (odmítnou se dědictvím zabývat nebo se 

nevyjádří). Přestože Česká republika respektuje pravomoc orgánů cizích států 

v dědických věcech, byla přijata tato úprava, aby byla odstraněna právní nejistota 

a předešlo se vzniku zbytečných nákladů spojených se správou neprojednané 

pozůstalosti.  

Toto ustanovení obsahuje ještě výjimku z pravomoci cizích soudů s tím, že 

dědictví po českém občanu se projedná před českým soudem vždy, když to navrhne 

některý z dědiců s obvyklým pobytem v České republice. Mimo výše uvedené případy 

se český soud omezí na potřebná opatření k zajištění majetku po zůstaviteli. V takovém 

případě vydá soud účastníkům na jejich žádost potvrzení o tom, že projednání dědictví 

nenáleží do pravomoci českých soudů, čímž právní úprava nově vychází účastníkům 

řízení vstříc. Před jeho vydáním může provést předběžné šetření, je-li to důvodné. 

Oznámení o tom, že se pozůstalost vydává do zahraničí, se uveřejňuje na úřední desce 

soudu a doručuje všem známým dědicům. Jedná-li se však o majetek nepatrné hodnoty 

(do 15.000,- Kč), který má být vydán vypraviteli pohřbu či jiné osobě, výše uvedený 

                                                 
20

 MIKEŠ, Jiří, MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011, s. 359 

– 360. ISBN 978-80-87212-79-0 
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postup se nepoužije, poněvadž by bylo nehospodárné vydávat majetek takto nízké 

hodnoty do zahraničí.  

Ustanovení § 76 ZMPS upravující rozhodné právo stanoví, že se dědické právní 

poměry řídí právem státu, v němž měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Vychází 

z tzv. jednotného dědického statutu, tudíž se pro movité i nemovité věci použije stejné 

rozhodné právo. Dále reaguje na ustanovení § 74 odst. 3 a určuje, že se použije český 

právní řád, jestliže byl zůstavitel státním občanem České republiky a zároveň má 

alespoň jeden z dědiců v České republice obvyklý pobyt. Co se týče pořízení pro případ 

smrti, zejména závěti, řídí se způsobilosti ji pořídit nebo zrušit (stejně tak i účinky vad 

vůle a jejího projevu) právním řádem státu, jehož občanem je zůstavitel v době projevu 

vůle, nebo ve kterém má v té době obvyklý pobyt. Zůstavitel, popř. smluvní strany 

dědické smlouvy, však může rozhodným právem stanovit i jiný právní řád, a to státu, 

v němž má v době pořízení obvyklý pobyt nebo jehož je v té době občanem. Zákon dále 

stanoví podmínky, za kterých jsou závěť, dědická smlouva či jiné pořízení pro případ 

smrti (včetně jejich zrušení) platná co do formy. Z důvodu zájmu na platnosti pořízení 

pro případ smrti zákon stanoví pět potenciálních právních řádů, přičemž stačí, bude-li 

pořízení pro případ smrti vyhovovat pouze jednomu z nich. Jako řešení případu 

odúmrti, kdy se dědictví řídí právem cizího státu, stanoví ustanovení § 78 ZMPS, že 

zůstavitelovy věci a práva umístěná na území České republiky připadnou státu, jestliže 

není žádný dědic (nepovažuje se za něj stát nebo jiný územní útvar nebo instituce, 

ledaže by byly dědicem ustanoveny v závěti). V tomto případě mají pravomoc 

k rozhodnutí české soudy. 

Zákon nakonec připouští uznání cizích rozhodnutí ve věcech dědických bez 

zvláštního řízení, jestliže byla vydána ve státě obvyklého pobytu nebo státního 

občanství zůstavitele v době jeho smrti nebo byla vydána orgány státu, který vydává 

dědictví k projednání českým soudům nebo přiznává právní účinky jejich rozhodnutím 

v těchto věcech nebo se netýká odúmrti na území České republiky. 

Co se týče předpisů Evropské unie, bude se od 17. 8. 2015 aplikovat Nařízení 

o dědictví, které je závazné a použitelné pro všechny členské státy Evropské unie, čímž 

dojde ke sjednocení pravidel, zjednodušení průběhu a také ušetření nákladů dědických 

řízení. Obsahuje mimo jiné v čl. 20 pravidlo univerzální použitelnosti, které stanoví, že 

se použije právo určené tímto nařízením bez ohledu na to, zda se jedná o právo 



 

18 

 

členského státu. Nařízení stejně jako ZMPS stanoví pravomoc soudů státu, na jehož 

území měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Rozhodné právo určuje Nařízení 

o dědictví, na rozdíl od ZMPS, odděleně pro přípustnost a způsobilost učinit pořízení 

pro případ smrti jiné než dědická smlouva (je jím právo státu, v němž měl zůstavitel 

obvyklý pobyt v době, kdy pořízení učinil, případně státu, jehož byl občanem, pokud si 

tak zvolí), složitěji také pro přípustnost a způsobilost uzavřít dědickou smlouvu 

a účinky vad vůle a projevu v těchto věcech a nakonec pro formální platnost písemně 

vyhotovených pořízení pro případ smrti. V čl. 33 se dále připouští nabytí odúmrti 

státem, a to za podmínky, že věřitelé budou moci uplatit své nároky na uspokojení 

pohledávek tvořících pozůstalost. Ohledně uznávání cizích rozhodnutí nevyžaduje 

nařízení o dědictví zvláštní řízení, ledaže jej navrhne strana uplatňující uznání 

v případě, kdy je sporné, zda má být rozhodnutí uznáno.  

Nařízení dále přináší zcela nový institut, tzv. evropské dědické osvědčení, které 

bude sloužit jako veřejná listina, umožňující lidem prokázat status dědice či správce 

dědictví bez dalších formalit na celém území Evropské unie. Osvědčení bude vydáváno 

na žádost oprávněné osoby, a to na dobu šesti měsíců.
21

 

Právní úprava ve vyhlášených mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká 

republika vázána, ať už dvoustranných či vícestranných může být vskutku rozdílná, 

proto bych pouze na závěr této kapitoly uvedla, že vzhledem k tomu, že se od srpna 

roku 2015 budou přednostně užívat kolizní normy v nařízení o dědictví, a také 

vzhledem k pravidlu univerzální použitelnosti v tomto nařízení obsaženém, stávají se 

veškeré tyto smlouvy s členskými státy Evropské unie (ale i nečlenskými státy 

v případě, že rozhodným právem bude dle nařízení stanoveno právo tohoto státu) 

nepoužitelnými. Ze stejného důvodu bude ohledně členských států Evropské unie 

upozaděna i úprava kolizních norem v zákoně o mezinárodním právu soukromém.
22
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1.5 Účastníci 
 

Dalším procesním subjektem řízení o pozůstalosti jsou účastníci řízení. 

Předpokladem účastenství je způsobilost být účastníkem (procesní subjektivita) 

a procesní způsobilost.  

1.5.1 Předpoklady účastenství 

 

Způsobilost být účastníkem určuje, kdo se může účastníkem řízení stát, 

a znamená právní způsobilost být nositelem procesních práv a povinností. Dle ustanovení 

§ 19 OSŘ má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má právní osobnost, případně 

ten, komu ji zákon přiznává, tedy fyzické osoby, právnické osoby a stát. Fyzické osoby ji 

mají od narození do smrti (§ 23 NOZ). Zvláštním případem je počaté dítě, na které se 

hledí jako na již narozené, tzv. nasciturus (§ 25 NOZ). Právnické osoby mají právní 

osobnost, a tudíž i způsobilost být účastníkem řízení od svého vzniku do svého zániku 

(§ 118 NOZ). Jelikož se stát v oblasti soukromého práva považuje dle ustanovení 

§ 21 NOZ za právnickou osobu, má způsobilost být účastníkem řízení ve stejném 

rozsahu.  

 Procesní způsobilostí se rozumí způsobilost samostatně právně jednat před 

soudem jako účastník a zákon ji účastníkovi přiznává v tom rozsahu, v jakém je 

svéprávný (§ 20 odst. 1 OSŘ). Fyzické osoby nabývají plnou svéprávnost, a tudíž 

i plnou procesní způsobilost zpravidla zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku věku 

(§ 30 NOZ). Před nabytím zletilosti je možné plnou svéprávnost nabýt jejím přiznáním 

nebo uzavřením manželství. Nezletilí jsou způsobilí k právnímu jednání co do povahy 

přiměřenému rozumové a volní vyspělosti jejich věku (§ 31 NOZ), ve stejném rozsahu 

mají i procesní způsobilost. Svéprávnost fyzické osoby trvá až do její smrti, ale může 

být za jejího života omezena (na rozdíl od minulosti již nemůže být fyzická osoba 

svéprávnosti/způsobilosti k právním úkonům zcela zbavena), rozsah procesní 

způsobilosti se logicky odvíjí od rozsahu svéprávnosti. U právnických osob procesní 

způsobilost splývá s procesní subjektivitou.
23
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1.5.2 Účastníci v řízení o pozůstalosti 

 

 Obecně jsou pro nesporná řízení účastníci charakterizováni jako navrhovatel 

a ten, o jehož právech a povinnostech má být v řízení jednáno, případně ten, kterého 

zákon za účastníka označuje. Zákon však ve zvláštní části dále stanoví (§ 110 ZŘS), 

že účastníky při projednání pozůstalosti jsou ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou 

zůstavitelovými dědici, tzn. ti, kterým svědčí dědické právo z dědické smlouvy, závěti, 

která na první pohled nemá žádné zjevné formální nedostatky a která nebyla zrušena, 

nebo ze zákonné dědické posloupnosti.  

Jak je z ustanovení § 1476 NOZ patrné, došlo oproti dosavadní úpravě 

k rozšíření dědických titulů o dědickou smlouvu, navíc je jejich posloupnost volena 

podle jejich právní síly. Dědickou smlouvou, která musí být uzavřena ve formě veřejné 

listiny (notářského zápisu), povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu 

za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá (§ 1582 NOZ). Jedná se 

o smíšený právní útvar mezi smlouvou a závětí - ve své podstatě jde o dvoustranné 

právní jednání, závazné ustanovení za dědice. Naproti tomu závěť je odvolatelný projev 

vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám 

alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz (§ 1494 NOZ). Závěť je nejobvyklejší 

způsob soukromého pořízení zůstavitele o pozůstalosti. V zákonné dědické 

posloupnosti se dědí podle tříd, jejichž počet byl od 1. 1. 2014 rozšířen ze čtyř na šest. 

Sleduje se tím jednak cíl vyhovět některým požadavkům praxe, jednak obnovit okruh 

zákonných dědiců na úroveň existující v našem dědickém právu před její redukcí 

v r. 1950.
24

  

Vzhledem k tomu, že zákonná dědická posloupnost stanoví schéma vyhovující 

běžným životním situacím spořádané rodiny, dochází k dědění ze zákona nejčastěji.
25

 

Ze zákona lze důvodně považovat za dědice pouze dědice té dědické skupiny, která je 

„na řadě“, je-li prokázán příslušný příbuzenský vztah k zůstaviteli, případně je-li 

věrohodné tvrzení o tom, že žil ve společné domácnosti se zůstavitelem – v závislosti na 

tom, zda dědické právo zakládá příbuzenství nebo spolužití ve společné domácnosti.
26
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V situaci kdy nedědí žádný dědic podle dědické smlouvy, závěti ani zákonné 

dědické posloupnosti a nestanou se dědici ani odkazovníci podle ustanovení 

§ 1633 NOZ, připadá dědictví státu (tzv. odúmrť podle § 1644 NOZ) a stát je jediným 

účastníkem řízení. Bylo-li řízení o pozůstalosti zastaveno, protože zůstavitel nezanechal 

majetek nebo zanechal majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty, je 

účastníkem ten, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, jemuž bude dle zákona tento 

majetek vydán.  

Podle zvláštních okolností (§ 111 až 115 ZŘS) může účastníkem pro část řízení 

dále být zůstavitelův manžel, jde-li o rozhodnutí o právech a povinnostech ze 

společného jmění při zániku manželství smrtí zůstavitele, zůstavitelův věřitel, jde-li 

o odloučení pozůstalosti nebo soupis pozůstalosti, které navrhl, nepominutelný dědic, 

jde-li o soupis pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti a vypořádání jeho 

povinného dílu. V reakci na novou úpravu v NOZ je dalším účastníkem řízení 

o pozůstalosti vykonavatel závěti, a to kromě případů, kdy zůstavitel nezanechal 

majetek nebo zanechal majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty (a řízení se 

tak podle ustanovení § 153 nebo 154 ZŘS zastaví) nebo situace, kdy dědictví připadá 

státu. Jde-li v řízení o ustanovení správce pozůstalosti nebo o úkony správy 

pozůstalosti, je účastníkem správce pozůstalosti, a v neposlední řadě při závěře 

pozůstalosti je účastníkem každý, kdo byl dotčen opatřením soudu směřujícím 

k zajištění majetku zůstavitele a kdo se dosud nestal účastníkem z jiného důvodu. 

Jakmile se účel účasti výše uvedených osob, které jsou účastníky jen v určité části řízení 

o pozůstalost, naplní, přestávají být účastníky řízení. 

V zákoně o zvláštních řízeních soudních není řešeno postavení odkazovníků 

v řízení o pozůstalosti, nicméně tato otázka by mohla být poněkud problematická. Dle 

ustanovení § 1477 odst. 2 NOZ odkazovník není dědicem, má však vůči dědici nebo 

dědicům pohledávku. Je možné se přiklonit k názoru, že odkazovník má až na výslovné 

odchylky (dle ustanovení § 1633 odst. 1 NOZ se odkazovníci stávají dědici, nenabude-li 

dědictví zákonný dědic) stejné postavení jako jakýkoliv jiný věřitel 

(§ 1627 odst. 2 NOZ) a účastníkem dědického řízení může být jen za podmínek 

uvedených výše, není-li dále uvedeno jinak.
27

 Odkazovník tedy obvykle není 
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účastníkem řízení a není tudíž ani oprávněn uzavírat dědickou dohodu, čímž se řeší 

problém dosavadní úpravy - umožňuje se tím snížit počet účastníků řízení.
28

 

Ustanovení § 7 odst. 1 ZŘS vede k otázce, zda by soudní komisař neměl v rámci 

předběžného šetření vydávat usnesení o přibrání výše uvedených účastníků do řízení, 

vzhledem k tomu, že se o jejich existenci soudní komisař zpravidla dozvídá až 

v průběhu řízení, tudíž se ho neúčastní již od jeho zahájení a přitom má být v řízení 

jednáno o jejich právech nebo povinnostech. 

1.5.3 Zastoupení 

 

 Účastník může být v soudním řízení zastoupen na základě zákona, na základě 

plné moci (tzv. smluvní zastoupení) nebo na základě soudního rozhodnutí.  

Účastníci, kteří nemohou před soudem nebo soudním komisařem samostatně 

jednat (nejsou plně svéprávní a tudíž nemají ani plnou procesní způsobilost), 

tj. zpravidla nezletilí účastníci a dále osoby, jejichž svéprávnost byla omezena, musí být 

ze zákona zastoupeni zákonným zástupcem nebo opatrovníkem (§ 22 OSŘ). Zákonným 

zástupcem nezletilého je jeho rodič, případně osvojitel. Osobu s omezenou svéprávností 

v řízení zastupuje opatrovník, který je jmenován soudem v rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti (§ 62 NOZ).  

Co se týče řízení o pozůstalosti, je v zákoně zvláštní úprava opatrovnictví 

(§ 118 až 120 ZŘS). Pro případ, že dědic nemůže samostatně jednat před soudem 

a nemá ani zákonného zástupce ani opatrovníka, mu soudní komisař jmenuje usnesením 

pro řízení o pozůstalosti opatrovníka sám, nebylo-li dosud v řízení ve věcech 

opatrovnictví přijato odpovídající opatření. Za situace, kdy hrozí střet zájmů mezi 

dědicem a jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, případně střet zájmů více 

dědiců zastoupených stejným zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, jmenuje soud 

usnesením dědici pro řízení o pozůstalosti zvláštního (tzv. kolizního) opatrovníka. 

Tato situace v praxi nastává velmi často, typicky v případě, že dědici po zůstaviteli jsou 

jeho nezletilé dítě i jeho manžel, který je rodičem a zákonným zástupcem dítěte, nebo 

v případě, že dědici je více nezletilých dětí, které jsou zastoupeny stejným zákonným 

zástupcem. Bude-li však třeba jmenovat kolizního opatrovníka jinému účastníkovi než 

dědici, bude se podpůrně postupovat podle OSŘ jako doposud. Soudní komisař dále 
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usnesením jmenuje opatrovníka dědici, který není znám, jehož pobyt není znám nebo 

jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu jeho bydliště nebo místa, kde se zdržuje, 

nebo kterému se nepodařilo doručit na adresu jeho sídla (tzv. opatrovník ve zvláštních 

případech podle ustanovení § 120 ZŘS).  

Při jmenování opatrovníka dbá soudní komisař ustanovení § 29 odst. 4 

a § 29a OSŘ a jmenuje opatrovníkem zpravidla osobu blízkou nebo jinou vhodnou 

osobu, případně osobu označenou za opatrovníka v předběžném prohlášení (§ 38 NOZ). 

Opatrovníkem může být osoba jmenována, pouze pokud s tím souhlasí. Nemůže-li být 

jmenován nikdo jiný nebo vyžadují-li to zvláštní zájmy opatrovaného, může být 

opatrovníkem jmenován advokát.  

U právnických osob nejde o zastoupení, ale o jednání jménem právnické osoby, 

v rámci civilního procesu (a taktéž i řízení o pozůstalosti). Toto řeší ustanovení § 21 

a § 21a OSŘ. Obvykle za právnickou osobu jedná člen nebo předseda statutárního 

orgánu (tvoří-li ho více osob), pověřený zaměstnanec, vedoucí odštěpného závodu nebo 

prokurista. Za stát vystupuje před soudem Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (dále jen „ÚZSVM“), jehož jménem jedná zaměstnanec pověřený 

generálním ředitelem ÚZSVM podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, nebo organizační složka 

státu, jejímž jménem jedná vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený 

zaměstnanec. Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat 

a jeho zájmy nesmí být v rozporu se zájmy právnické osoby. V téže věci za ni může 

jednat pouze jediná osoba. 

Jak fyzická, tak právnická osoba (zmocnitel) se může nechat zastoupit i na 

základě plné moci zástupcem (zmocněncem), kterého si zvolí. Tím může být v řízení 

o pozůstalosti zpravidla pouze fyzická osoba, a to advokát, notář nebo jakákoli fyzická 

osoba, která je plně svéprávná (tzv. obecný zmocněnec). Obecným zmocněncem 

a advokátem se může účastník nechat zastoupit vždy, při zastoupení notářem se nesmí 

jednat o notáře, který je v daném řízení soudním komisařem. V případě obecného 

zmocněnce může soud rozhodnout, že zastoupení nepřipouští, jestliže zástupce zřejmě 

není způsobilý k řádnému zastupování nebo jestliže vystupuje v různých věcech 

opětovně (tzv. pokoutnictví).  
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Advokátovi a notáři je možné udělit pouze tzv. procesní plnou moc, tedy plnou 

moc pro celé soudní řízení, přičemž mají právo substituce v souladu s ustanovením 

§ 25 odst. 2 a § 25a odst. 2 OSŘ (podrobněji je tato možnost upravena v zákoně 

o advokacii a notářském řádu), tedy nechat se zastoupit dalším zástupcem, obvykle 

advokátem nebo advokátním koncipientem, notářem, notářským kandidátem 

nebo notářským koncipientem. Obecný zmocněnec může jednat jen osobně a může mu 

být udělena i tzv. plná moc prostá, kterou se zmocňuje pouze k provedení jednotlivého 

úkonu. Zmocnění končí odvoláním plné moc zmocnitelem, vypovězením zmocněncem, 

nebo smrtí zmocnitele či zmocněnce. V případě prosté plné moci končí zmocnění 

provedením úkonu, naproti tomu v případě plné moci procesní končí zmocnění 

skončením řízení. Vztah mezi zmocnitelem a zmocněncem se řídí ustanoveními 

o příkazní smlouvě v § 2430 a násl. NOZ.
29

 

1.5.4 Procesní nástupnictví 

 

Procesní nástupnictví je institut, který řeší přechod práv a povinností některého 

účastníka na jinou osobu, tzv. univerzální sukcesi. Obecná úprava v ustanovení 

§ 107 a 107a jej váže na situace, kdy dojde ke ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení, 

a to smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby. V daném případě jsou 

procesním nástupcem účastníka ti, kdo vstoupili do práv a povinnosti, o něž v řízení jde, 

popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení 

jde.
30

  

Pro řízení o pozůstalosti je v zákoně nově zvláštní úprava procesního 

nástupnictví, konkrétně v ustanoveních § 121 a 122 ZŘS. Smyslem této zvláštní úpravy 

je urychlení řízení, je-li poskytnuta náležitá součinnost. Ztratí-li totiž účastník v průběhu 

řízení o pozůstalosti způsobilost být účastníkem (zejména dojde-li k jeho úmrtí), soudní 

komisař pokračuje na jeho místě s tím, kdo do protokolu výslovně prohlásí, že je 

právním nástupcem tohoto účastníka, jestliže své tvrzení o přechodu práv a povinností 

prokáže. Svá tvrzení může právní nástupce prokázat úmrtním listem účastníka, 

usnesením o potvrzení nabytí dědictví po něm, případně potvrzením soudního komisaře 
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projednávajícího pozůstalost o tom, kdo jsou dědici zůstavitele. Dojde-li k zcizení 

dědictví podle ustanovení § 1714 až 1720 NOZ, pokračuje soud na místě dědice 

s nabyvatelem dědictví, jestliže o to u soudu do protokolu nabyvatel výslovně požádá 

a zcizení dědictví prokáže (notářským zápisem o smlouvě o zcizení dědictví, jelikož 

zákon vyžaduje pro tuto smlouvu formu veřejné listiny). Je-li tvrzení právního nástupce 

prokázáno, nevydává se o procesním nástupnictví usnesení. Nedojde-li však k jeho 

prokázání, bude postupováno podle obecné úpravy v OSŘ.
31

 

1.6 Soudní komisariát 
 

Soudní komisař je dalším z procesních subjektů vystupujících v řízení 

o pozůstalosti. Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZŘS provádí jako soudní komisař v řízení 

o pozůstalosti úkony soudu prvního stupně notář, kterého soud pověřil (pověření notáře 

se budu blíže věnovat v rámci kapitoly o průběhu řízení o pozůstalosti). V odstavci 2 

zmiňovaného ustanovení jsou z této obecné pravomoci soudního komisaře stanoveny 

výjimky, které jsou dle důvodové zprávy k zákonu o zvláštních řízeních soudních 

odůvodněny povahou vyjmenovaných úkonů, která vyžaduje, aby je provedl soudce 

(předseda senátu). Jedná se o žádost o poskytnutí právní pomoci v cizině, rozhodování 

o vyloučení notáře, notářských kandidátů, notářských koncipientů a jiných zaměstnanců 

notáře z provedení úkonů soudního komisaře (§ 105 ZŘS), zrušení rozhodnutí 

o pozůstalosti (§ 191 ZŘS), udělení předchozího souhlasu ke zpeněžování majetku 

patřícího do likvidační podstaty, které notář uskuteční (§ 231 ZŘS), připadnutí majetku 

patřícího do likvidační podstaty státu (§ 237 ZŘS) a zastavení likvidace pozůstalosti 

(§ 280 ZŘS). Přesto dle odstavce 3 téhož ustanovení jako doposud připravuje soudní 

komisař soudu všechny podklady pro usnesení a je-li to třeba, činí návrhy na jejich 

znění. Návrh spolu se spisem předá soudu v elektronické podobě (§ 91 JŘ).  

Úkony soudního komisaře v řízení o pozůstalosti provádí především notář, 

nemusí však všechny úkony provádět osobně a může prováděním těchto úkonů pověřit 

notářského kandidáta, notářského koncipienta, případně svého zaměstnance, který složil 

kvalifikační zkoušku podle jiného právního předpisu. Výše uvedené osoby provádějí 

úkony v řízení o pozůstalosti jménem pozůstalostního soudu a mají všichni při 
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provádění úkonů soudního komisaře všechna oprávnění, která přísluší soudu jako 

orgánu veřejné moci při výkonu soudnictví. Všechny tyto úkony se zaznamenávají ve 

formě zvukového či zvukově obrazového záznamu, nebo protokolu, stanoví-li tak zákon 

(§ 103 ZŘS). Prováděním přípravných a dílčích úkolů může notář taktéž pověřit jiného 

svého zaměstnance. Jak notář, tak notářský koncipient a další zaměstnanci notáře jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděli v souvislosti s prováděním 

úkonů v řízení o pozůstalosti. Této povinnosti je z vážných důvodů může zprostit 

předseda pozůstalostního soudu (§ 106 ZŘS). 

Rozhodnutí, kterými se rozhoduje ve věci samé, vydává výhradně notář, zatímco 

notářský kandidát, notářský koncipient a zaměstnanec, který složil kvalifikační 

zkoušku, mohou vydávat pouze usnesení, jimiž se ve věci samé nerozhoduje 

(§ 123 ZŘS). Z právních předpisů nevyplývá, která rozhodnutí jsou rozhodnutími 

ve věci samé a která ne. Tuto definici přináší Nejvyšší soud České republiky, který 

stanoví, že „Pojem „věc sama“ je právní teorií i soudní praxí vykládán jako věc, která 

je tím předmětem, pro který se řízení vede. V řízení o dědictví jde o to, aby rozhodnutím 

soudu byly deklarovány právní vztahy vzniklé v důsledku smrti zůstavitele. Věcí samou 

jsou zde práva a povinnosti majetkové povahy ve svém souhrnu tvořící dědictví po 

zůstaviteli.“
32

 

 

Za rozhodnutí ve věci samé lze považovat zejména rozhodnutí o: 

- dědictví podle § 184 a § 185 odst. 1 ZŘS,  

- návrhu dědice ze zákonné dědické posloupnosti na vypořádání podle § 1693 odst. 3 

NOZ a § 185 odst. 3 písm. a) ZŘS a  

- vypořádání povinného dílu pro nepominutelného dědice nebo schválení dohody 

o tom podle § 185 odst. 3 písm. b) ZŘS.  

 

Dále jsou to usnesení:  

- o schválení dohody pozůstalého manžela s dědici o vypořádání majetku patřícího 

do společného jmění manželů podle § 162 ZŘS, 

- kterým se určí, jaký majetek ze společného jmění patří do pozůstalostního jmění 

a který majetek patří pozůstalému manželovi podle § 162 odst. 2 ZŘS, 
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- vydávaná při sporech o dědické právo, a to usnesení dle § 1672 a 1673 NOZ 

- o tom, se kterými účastníky bude nadále jednáno a kterým z účastníků se účast 

v řízení ukončuje podle § 169 odst. 1 ZŘS, 

- kterým se odkáže ten z účastníků, jehož dědické právo se jeví se zřetelem 

k okolnostem případu jako nejslabší, aby své právo uplatnil žalobou podle 

§ 170 odst. 1 ZŘS, 

- kterým se účast dědice v řízení ukončí podle § 170 odst. 3 ZŘS.
33

 

 

V případě, že pověřený notář nemůže dále vykonávat notářskou činnost a byl mu 

ustanoven zástupce nebo náhradník, případně byl-li do jeho notářského úřadu jmenován 

nový notář, pokládají se tito za notáře pověřeného podle ustanovení § 101 ZŘS. Stejně 

tak jako soud prvního stupně pověřuje notáře jako soudního komisaře prováděním úkonů 

v řízení o pozůstalosti, zruší soud i bez návrhu usnesením toto pověření a současně pověří 

provedením úkonů soudního komisaře jiného notáře, a to je-li tu nebezpečí, že věc 

nebude rozhodnuta v přiměřené době, a byl-li notář na tuto možnost soudem písemně 

upozorněn (§ 104 odst. 1 ZŘS). Zde dochází k posunu oproti dosavadní poněkud laxní 

úpravě, kde v ustanovení § 175zb odst. 1 OSŘ soud pouze mohl pověřenému notáři věc 

odejmout, nyní za splnění zákonných podmínek pověření zrušit musí, přičemž se navíc 

stanoví, že soud pověří jiného notáře současně, nikoli „pak“. Tuto změnu osobně vítám, 

jelikož v řízení o pozůstalosti jsou průtahy (zejména v očích pozůstalých dědiců, kteří 

mají zájem na co nejrychlejším vyřízení věci) opravdu nežádoucí.  

Jak notář, tak i jeho zaměstnanci, které pověřil prováděním úkonů, mohou svou 

činnost vykonávat, jen jestliže tu není se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům 

nebo jejich zástupcům důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Taková situace může 

nastat, například pokud notář sepsal notářský zápis o závěti zůstavitele a současně působí 

jako soudní komisař v dědickém řízení po zůstaviteli.
34

 Dle vyjádření JUDr. Romana 

Fialy a JUDr. Ljubomíra Drápala: „Poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům 

však musí být na první pohled zjevný a vždy je třeba vycházet z konkrétního případu. 

Charakteristickou situací, kdy je dána pochybnost o nepodjatosti soudního komisaře, je 

případ, kdy některý z účastníků dědického řízení zpochybní platnost závěti tímto notářem 
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sepsané. Tento závěr lze rozšířit i na jiné listiny, například na darovací smlouvu 

sepsanou notářem, jestliže by se dar měl stát předmětem započtení na dědický podíl 

některého z dědiců.“
35

 Pro podjatost může soud usnesením notáře (i notářské kandidáty, 

koncipienty a jiné zaměstnance) vyloučit z provedení úkonů notáře jako soudního 

komisaře (§ 105 odst. 1 ZŘS). Současně soud podle rozvrhu pověřování notářů 

usnesením pověří prováděním úkonů v řízení jiného notáře.  

1.7 Náklady řízení 
 

 Obecně v nesporných řízeních nemá žádný z účastníků právo na náhradu 

nákladů řízení podle výsledku řízení (§ 23 ZŘS), lze ji ale přiznat, odůvodňují-li to 

okolnosti případu. Náklady řízení o pozůstalosti obvykle tvoří odměna notáře jako 

soudního komisaře včetně náhrady hotových výdajů, náklady a hotové výdaje účastníků 

a jejich zástupců, odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje (má-li být odměňován), 

náklady důkazů a případně znalečné, tlumočné či svědečné. Součástí nákladů řízení není 

soudní poplatek, jelikož je řízení o pozůstalosti v prvním stupni od soudních poplatků 

osvobozeno (§ 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů). 

1.7.1 Odměna soudního komisaře 

 

V řízení o pozůstalosti tvoří jednu z nejvýznamnějších částí nákladů řízení 

odměna notáře jako soudního komisaře. Přestože v průběhu řízení o pozůstalosti může 

notář jako soudní komisař požádat účastníky řízení, aby složili přiměřenou zálohu na jeho 

odměnu, je nutné v rozhodnutí, kterým se řízení končí i bez návrhu o jeho odměně 

rozhodnout. Byla-li notáři záloha složena, je třeba ji v takovém rozhodnutí zohlednit – 

započíst na odměnu notáře, případně rozhodnout o vrácení přeplatku zálohy.
36

 

Notář, kterému nebylo zrušeno pověření, má právo na odměnu za úkony, které 

v řízení provedl jako soudní komisař osobně nebo které z jeho pověření provedl notářský 

kandidát, koncipient nebo jiný jeho zaměstnanec, dále na náhradu hotových výdajů 

při tom vzniklých a na náhradu za daň z přidané hodnoty, je-li notář plátcem daně 

(§ 107 a násl. ZŘS). Výši odměny upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti 
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č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „notářský tarif“), a to zejména v ustanoveních části čtvrté a páté. Tam 

je stanoveno, že odměna notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení 

o pozůstalosti je stanovena procentuálně ze základu, který je tvořen obvyklou cenou aktiv 

pozůstalosti, nestanoví-li tato vyhláška jinak. V případě dodatečného projednání dědictví 

se výše odměny stanoví pouze z obvyklé ceny dodatečně najevo vyšlého majetku. Jestliže 

bylo však řízení o pozůstalosti zastaveno, určuje se výše odměny notáře paušální částkou 

dle ustanovení § 11 notářského tarifu.  

Nově je v notářském tarifu upravena odměna notáře i pro případ likvidace 

pozůstalosti, kdy je základem odměny výtěžek zpeněžení majetku likvidační podstaty. 

Sazba odměny notáře jako soudního komisaře při likvidaci pozůstalosti je výrazně vyšší 

než sazba odměny za úkony v řízení o pozůstalosti do nařízení likvidace. Nicméně z této 

odměny náleží notáři pouhá jedna čtvrtina, případně poměrná část ze zbytku, provedl-li 

notář úkony likvidace před jmenováním likvidačního správce.  

Náhrada hotových výdajů je notáři poskytována na výdaje účelně vynaložené 

v souvislosti s prováděním úkonu, přičemž hotovými výdaji jsou zejména náklady 

spojené s doručováním písemností, platby za získání informací o majetku, za získání 

údajů z informačních systémů, za zjištění stavu a obsahu listiny podle § 15 jiným notářem 

a cestovní výdaje (§ 19 notářského řádu). Notáři dále náleží náhrada za promeškaný čas 

při úkonech prováděných na jiném místě než v kanceláři notáře nebo v místě konání jeho 

úředních dnů, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a za čas strávený čekáním na 

provedení úkonu z důvodů na straně žadatele. 

Odměnu včetně náhrady hotových výdajů, případně náhrady promeškaného času 

a náhrady za daň z přidané hodnoty (dále jen „odměna notáře“) platí notáři jediný dědic 

nebo více dědiců podle poměru majetku nabytého při rozdělení pozůstalosti, není-li 

dědictví předlužené. V průběhu řízení o pozůstalosti může notář jako soudní komisař 

požádat účastníky řízení, aby složili přiměřenou zálohu na jeho odměnu za prováděné 

úkony a hotové výdaje (§ 89 JŘ). V případě, že se na stát hledí jako na zákonného dědice 

(§ 110 odst. 1 ZŘS), hradí odměnu notáře stát. Dle judikatury
37

 v tomto případě hradí 

odměnu notáře a jeho hotové výdaje za stát okresní soud, který notáře pověřil, aby jako 

soudní komisař provedl úkony v řízení o pozůstalosti. O tom, kdo a v jaké výši platí 
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odměnu notáře, rozhoduje soud i bez návrhu v usnesení, kterým se řízení v prvním stupni 

končí (§ 108 odst. 2). 

1.7.2 Náhrada nákladů účastníků a správce pozůstalosti 

 

 V nesporném řízení zásadně nemají účastníci právo na náhradu nákladů řízení 

podle výsledku řízení. Je však možné jim ji přiznat, odůvodňují-li to okolnosti případu 

(§ 23 ZŘS). Co se týče náhrady nákladů účastníků řízení o pozůstalosti, přizná jim 

soudní komisař náhradu nákladů účelně vynaložených k uplatňování nebo bránění práva 

proti ostatním účastníkům (nebo některým z nich), a to v případě, že to odůvodňují 

okolnosti případu nebo jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele. Byla-li nařízena 

likvidace pozůstalosti, náhrada nákladů se účastníkům nepřizná (§ 128 ZŘS). Tímto 

ustanovením se přiměřeně řídí i náhrada nákladů odvolacího řízení a obdobně i náhrada 

nákladů dovolacího řízení v řízení o pozůstalosti. Náhrada nákladů za zastupování je 

účastníkům přiznána, jsou-li zastupováni advokátem nebo notářem, v případě 

zastupování obecným zmocněncem jim tento nárok nevzniká a soudní komisař přizná 

pouze náhradu vynaložených hotových výdajů.  

 Odměna správce pozůstalosti se stanoví obdobně jako odměna notáře jakožto 

soudního komisaře, procentuální sazbou ze základu, kterým je obvyklá cena aktiv 

pozůstalosti. V závislosti na délce vykonávání funkce správce pozůstalosti se jeho 

odměna poměrně snižuje nebo zvyšuje. Povolává-li zůstavitel správce pozůstalosti nebo 

vykonavatele závěti, může stanovit, zda mají být odměňováni, jakým způsobem či kdo 

má jejich odměnu hradit. 
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2. PRŮBĚH ŘÍZENÍ 

2.1 Zahájení řízení 
 

Řízení o pozůstalosti zahajuje příslušný soud na návrh či bez návrhu. Na návrh 

zahajuje soud řízení v případě, že je z něj patrno, že si navrhovatel činí právo 

na pozůstalost jako dědic (§ 138 odst. 1 ZŘS). Není-li tato skutečnost z návrhu patrná, 

bude se na návrh pohlížet jako na podnět k zahájení řízení z moci úřední. Dle důvodové 

zprávy by tímto zpřesněním dosavadní úpravy mělo dojít k odstranění praxe některých 

soudů, jež vydávají usnesení o zahájení řízení bez návrhu i v případě, kdy podání jim 

došlé má charakter návrhu na zahájení řízení. Je však otázkou, zda se to opravdu podaří. 

Přesto k zahájení řízení o pozůstalosti na návrh dochází zřídka, spíše v případě nutnosti 

dodatečného projednání dědictví.  

Jelikož ZŘS ani OSŘ nepředepisují určitou formu pro návrh na zahájení řízení 

a jedná se o řízení, které lze zahájit i bez návrhu, může být proveden jakoukoli formou – 

písemně v listinné nebo elektronické podobě či ústně do protokolu. Návrh musí mít 

obecné náležitosti podání, tedy musí být patrné, kterému soudu je určen, kdo jej činí, 

které věci se týká a co sleduje, a musí být datován a podepsán. V praxi obvykle nejsou 

striktně požadovány náležitosti návrhu na zahájení řízení podle ustanovení § 79 OSŘ, 

především co se petitu, čili návrhu výroku týče.
38

 Jsem toho názoru, že vzhledem 

k charakteru řízení o pozůstalosti se jedná o vhodný přístup. V souladu s ustanovením 

§ 41 odst. 2 OSŘ posuzuje soud každý úkon podle jeho obsahu, i když je nesprávně 

označen. Nezbytným předpokladem pro zahájení řízení na návrh je spolehlivé doložení 

úmrtí zůstavitele (např. originálem nebo ověřenou kopií úmrtního listu). V případě 

návrhu na zahájení dodatečného projednání dědictví již doložení úmrtí z logiky věci 

není nutné, neboť bylo spolehlivě zjištěno v řízení původním. Řízení je zahájeno dnem 

doručení návrhu soudu, přičemž bylo-li zahájeno řízení o pozůstalosti na návrh, není již 

možné jej zahájit z moci úřední. 

Pokud nebyl podán návrh na zahájení řízení o pozůstalosti, tedy ve většině 

případů, zahájí soud řízení z moci úřední, jakmile se dozví, že došlo k úmrtí fyzické 
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osoby nebo k jejímu prohlášení za mrtvou. Ohledně smrti fyzické osoby má matriční 

úřad dle ustanovení § 137 ZŘS oznamovací povinnost vůči příslušnému soudu. Dále 

mohou soudu tuto skutečnost oznámit například orgány Policie České republiky, 

nemocnice či jiná zdravotnická zařízení. O prohlášení člověka za mrtvého se soud 

dozvídá z pravomocného rozsudku soudu, který vedl řízení o prohlášení za mrtvého. 

Soud o zahájení řízení vydá usnesení, proti němuž není odvolání přípustné (§ 13 ZŘS), 

které nemusí obsahovat odůvodnění (§ 124 odst. 2. ZŘS) a které není třeba doručovat 

(§ 138 odst. 2. ZŘS). Řízení o pozůstalosti je zahájeno dnem vydání usnesení. 

Po zahájení řízení je soud povinen i bez dalších návrhů postupovat tak, aby byla 

věc co nejrychleji projednána a rozhodnuta (§ 100 odst. 1 OSŘ). Až po zahájení řízení 

je možné nařídit a vykonat opatření k zajištění pozůstalosti upravená v ustanovení 

§ 149 ZŘS a následujících, a to závěru pozůstalosti, zákaz výplaty z účtu nebo vkladní 

knížky, opatření ohledně plnění pohledávek zůstavitele a odloučení pozůstalosti. Tato 

opatření mohou být nařízena kdykoli v průběhu řízení, je-li nutné chránit obecný zájem 

nebo důležitý zájem účastníků řízení.  

Nejdůležitějším úkonem soudu po zahájení řízení je však pověření notáře 

provedením úkonů jako soudní komisař. V souladu se zájmem na objektivitě 

a nestrannosti rozhodování soudů je notář, který bude pověřen, určen na základě 

rozvrhu vydaného nejpozději do 10. prosince na období následujícího kalendářního roku 

na návrh příslušné notářské komory předsedou krajského soudu. Rozvrh pověřování 

notářů upravují ustanovení § 99 až 102 JŘ. O pověření notáře soud rozhoduje nově 

usnesením, nikoli opatřením, jak bylo zvykem. Toto usnesení není třeba doručovat 

(§ 101 odst. 2 ZŘS), není proti němu přípustné odvolání a nemusí obsahovat 

odůvodnění, stejně jako usnesení o zahájení řízení o pozůstalosti. Vyvstává však otázka, 

zda soud může obojí učinit různými výroky v rámci jednoho usnesení nebo je nutné 

vydat dvě samostatní usnesení.
39

 Domnívám se, že s ohledem na zájem na rychlosti 

řízení o pozůstalosti, by bylo nejvhodnější rozhodnout o obojím v jednom usnesení 

s tím, že výrok o zahájení řízení by předcházel výroku o pověření notáře provedením 

úkonů jako soudní komisař. Znění zákona však svědčí opačné variantě, když stanoví, že 

soud o pověření notáře rozhodne „po zahájení řízení“. Možná by nebylo od věci při 

případné novelizaci tento, dle mého názoru zbytečný požadavek, ze zákona o zvláštních 
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řízeních soudních vypustit. Následně soud předá notáři, kterého pověřil prováděním 

úkonů v řízení o pozůstalosti, bezodkladně příslušný soudní spis (§ 74 JŘ). 

2.2 Fáze předběžného šetření 
 

  Jak již bylo řečeno výše, je řízení o pozůstalosti ovládáno tzv. zásadou legálního 

pořádku, tudíž mají jednotlivé úkony v řízení předem stanovené pořadí, které nelze 

zpravidla porušit. Úkony na sebe logicky navazují a toto pořadí je promítnuto i do 

právní úpravy v zákoně o zvláštních řízeních soudních.
40

 Po zahájení řízení a pověření 

notáře provedením úkonů v řízení následuje předběžné šetření ke zjištění skutečností, 

které jsou nutným předpokladem dalšího postupu a rozhodnutí v řízení o pozůstalosti. 

Předběžné šetření nicméně není možno chápat jen jako výslech osoby informované 

o osobních poměrech zůstavitele a sepsání protokolu o předběžném šetření, ale v širším 

smyslu jako veškerá potřebná šetření vykonávaná v zájmu zjištění skutečného stavu 

věci, z kterého soudní komisař vychází při svém rozhodování.
41

 Ze znění zákona je 

třeba dovodit, že jde o fázi řízení, která začíná převzetím pozůstalostního spisu soudním 

komisařem a končí nařízením jednání s dědici. Vlastní sepsání protokolu o předběžném 

šetření je začátkem šetření poté, co soudní komisař provede šetření podle § 140 ZŘS.
42

 

2.2.1 Zjišťování z evidencí 

 

 Účelem předběžného šetření je, mimo objasňování podmínek řízení, provést 

veškeré úkony potřebné pro zjištění stavu zůstavitelova majetku, a dále zjištění okruhu 

dědiců, odkazovníků, vykonavatele závěti, správce pozůstalosti a dalších osob, o jejichž 

práva a povinnosti v řízení jde (§ 139 ZŘS). Tyto skutečnosti soudní komisař zjišťuje 

ze seznamu nebo systému vedeného podle jiných právních přepisů. Těmi jsou zejména 

Evidence právních jednání pro případ smrti (od 1. 1. 2014 nahrazuje Centrální evidenci 

závětí), Evidence listin o manželském majetkovém režimu (nahrazuje Centrální 

evidenci manželských smluv), Seznam listin o manželském majetkovém režimu, 

Centrální evidence exekucí a Rejstřík zástav, všechny vedené Notářskou komorou 

České republiky, také informační systém katastru nemovitostí, a dále insolvenční 
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rejstřík a evidence úpadců vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Podle 

ustanovení § 109a až 109f NŘ poskytuje Ministerstvo vnitra notářům údaje taktéž 

ze základního registru obyvatel, systému evidence obyvatel, informačního systému 

cizinců, informačního systému evidence občanských průkazů a informačního systému 

evidence cestovních dokladů, přičemž lze použít jenom takové údaje, které jsou 

nezbytné ke splnění daného úkolu. Ze zákona musí každý, kdo takový systém vede, 

soudnímu komisaři umožnit zjištění potřebných informací, a to i dálkovým přístupem, 

je-li provozován.  

 Zjišťování v Evidenci právních jednání pro případ smrti je soudní komisař 

povinen provést neprodleně po převzetí spisu (§ 75 JŘ). Pro účely řízení o pozůstalosti 

zjišťuje, zda zůstavitel nezanechal závěť, dovětek či dědickou smlouvu, prohlášení 

o vydědění nebo o tom, že dědic, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, dědictví 

nenabude. Dále je zjišťováno, zda nebylo zanecháno přikázání započtení na dědický 

podíl (není-li obsaženo v závěti), povolání správce pozůstalosti nebo smlouva o zřeknutí 

se dědického práva. Stejně tak je evidováno zrušení všech výše uvedených právních 

jednání. 

Z Evidence listin o manželském majetkovém právu provádí soudní komisař 

zjišťování pokaždé u zůstavitelů, u nichž v době smrti trvalo manželství. Zjišťuje se 

existence smluv manželů (snoubenců) o manželském majetkovém režimu odlišném 

od zákonného režimu, o změně smluveného režimu, o změně režimu založeného 

rozhodnutím soudu a dále rozhodnutí soudu o zrušení, obnovení nebo zúžení rozsahu 

společného jmění manželů a o změně smluveného režimu nebo režimu založeného 

rozhodnutím soudu. Seznam listin o manželském majetkovém právu je tvořen 

rejstříkem a sbírkou listin, do které se elektronicky ukládají stejnopisy notářských 

zápisů o smlouvách o manželském majetkovém režimu, anebo stejnopisy rozhodnutí 

soudu o manželském majetkovém režimu.
43

 

2.2.2 Zjišťování od třetích osob 

  

 Jelikož pořízení pro případ smrti či jiné listiny a skutečnosti důležité pro řízení 

o pozůstalosti nemusí být vždy zaznamenány v evidencích či uloženy u notáře, ale 
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mohou být v úschově třeba u některého z pozůstalých dědiců, či zanechány v bytě 

zůstavitele nebo na jiném místě, pamatuje nová úprava (na rozdíl od té dosavadní) i na 

tyto situace. Zákon o zvláštních řízeních soudních (§ 141) zakládá povinnost každého 

sdělit na výzvu soudního komisaře skutečnosti významné pro řízení a rozhodnutí 

o pozůstalosti. Sdělení významných skutečností lze odmítnout jen za podmínek pro 

odepření výpovědi svědka podle OSŘ, tedy pokud by tím osoba způsobila nebezpečí 

trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.  

Stejně tak je každý, kdo má u sebe pořízení zůstavitele pro případ smrti nebo 

jinou významnou listinu, povinen ji na výzvu poskytnout. Tato povinnost se nevztahuje 

na listiny sepsané do notářského zápisu nebo přijaté do notářské úschovy, jejichž stav 

a obsah zjišťuje notář odlišný od soudního komisaře, u něhož jsou uloženy v úschově.  

Za sdělení těchto skutečností nebo vydání listiny má každý, kdo není dědicem, 

právo vyžadovat náhradu hotových výdajů. Musí tak učinit do tří dnů ode dne, kdy 

sdělení nebo listina došly soudu, jinak jeho právo na náhradu zaniká. O tom musí být 

soudem poučen. Není-li listina pro řízení již potřebná, bude předkladateli dle ustanovení 

§ 141 odst. 2 ZŘS vrácena. Je však otázkou, kdy tak má být učiněno, jelikož pořízení 

zůstavitele pro případ smrti stejně jako většina jiných listin jsou pro řízení potřebné 

stále a nemělo by tedy dojít k jejich vrácení, s výjimkou listin sepsaných ve formě 

notářského zápisu. 

2.2.3 Zjišťování stavu a obsahu listin 

 

Zjistí-li soudní komisař z Evidence právních jednání pro případ smrti nebo 

Evidence listin o manželském majetkovém režimu, či od třetích osob, že zůstavitel 

zanechal některou listinu v těchto evidencích vedenou, případně mu byla taková listina 

poskytnuta třetí osobou (jedná se zejména o listiny vyjmenované v ustanovení 

§ 142 odst. 1 ZŘS), musí být provedeno zjištění jejího stavu a obsahu. Bylo-li zjištěno, 

že zůstavitel zanechal více právních jednání pro případ smrti, která nejsou totožná, je 

nutné zjistit stav a obsah všech těchto právních jednání. Má-li je soudní komisař 

v úschově, provede zjištění stavu a obsahu on, jinak o to požádá notáře, který má listinu 

v úschově, nebo soud, u něhož je listina uložena. U soudů jsou uloženy závěti sepsané 

do 31. 12. 1992 formou notářských zápisů státních notářství a notářské zápisy 

o dohodách o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů sepsané od 1. 1. 1992 do 
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31. 12. 1992.
44

 Za situace, kdy listina uvedená v § 142 odst. 1 ZŘS vyjde najevo až po 

skončení řízení o pozůstalosti, zjistí její stav a obsah soud a seznámí s ní osoby, jejichž 

práv nebo povinností by se mohla týkat. Na tento úkon se nevztahuje pověření notáře 

jako soudního komisaře (§ 78 odst. 2 JŘ). 

O zjištění stavu a obsahu listiny musí být sepsán protokol, jehož náležitosti 

stanoví jednací řád v ustanoveních § 76 a 77. V protokolu se zejména uvádí, v jaké 

formě byla listina sepsána, zda není poškozena nebo opravována, zda neobsahuje 

skutečnosti zeslabující její věrohodnost, datum listiny a identifikační údaje o osobách 

uvedených v listině. Je-li listina sepsána ve formě notářského zápisu, uvádí se 

v protokolu také jméno, příjmení a sídlo notáře, který notářský zápis sepsal, a jeho 

rejstříkové označení. K protokolu se následně pevně připojí ověřená kopie zjišťované 

listiny. Provádí-li zjišťování stavu a obsahu listin ten notář odlišný od soudního 

komisaře, který je má v úschově, postoupí protokol bezodkladně soudu, u něhož probíhá 

řízení o pozůstalosti.  

Je-li listina předložena osobně, uvedou se do protokolu kromě výše uvedeného 

také jméno, příjmení, datum narození a bydliště předkladatele a jeho prohlášení, kde 

byla listina uložena nebo nalezena, případně prohlášení, zda byla listina sepsána nebo 

podepsána vlastní rukou zůstavitele a zda byl předkladatel tomuto jednání přítomen. 

Jde-li o listinu, u níž spolupůsobili svědci nebo další osoby, zjišťuje se, jaké je jejich 

současné bydliště a jejich vztah k povolaným a zákonným dědicům. Pokud již nežijí, 

zjišťuje se datum jejich úmrtí. Nakonec se v protokolu potvrdí převzetí listiny a jedno 

vyhotovení protokolu se vydá předkladateli.  

Listiny taxativně uvedené v ustanovení § 142 odst. 4 ZŘS, tedy listina o pořízení 

pro případ smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva 

nebo o zrušení těchto právních jednání, nejsou-li sepsány ve formě notářského zápisu, 

se uloží u pozůstalostního soudu do Sbírky prohlášených pořízení pro případ smrti. 

U listin vyjmenovaných v ustanovení § 143 odst. 1 (listina o pořízení pro případ 

smrti, o prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva a o jejich 

zrušení), které nebyly sepsány formou notářského zápisu a které notář přijal do 

úschovy, je ze zákona nutné provádět zjišťování stavu a obsahu veřejně, taková 

„publikace“ je podstatnou novotou v úpravě řízení o pozůstalosti. Veřejnost zjištění 
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podporuje i snaha o maximální publicitu, např. vyvěšení informace o tomto úkonu na 

úřední desce soudu, v odůvodněných případech i zveřejnění prostřednictvím 

hromadných sdělovacích prostředků.
45

 Vyrozumění o konání úkonu je soudním 

komisařem nejméně patnáct dnů předem zasláno osobám, kterým dle dosavadního stavu 

řízení svědčí zákonná dědická posloupnost nebo které již uplatnily svá práva na 

pozůstalost. Ve vyrozumění se jednak uvádí, u kterého notáře, kdy a kde bude úkon 

proveden, a dále i upozornění, že úkon může být proveden i v nepřítomnosti osob, které 

o něm byly vyrozuměny. Ze zákona provede notář zjišťování, i když se nedostavila 

žádná z vyrozuměných osob. 

Při zjištění stavu a obsahu listiny notář vždy doloží, že se listina nachází v obalu, 

kterým byla opatřena při jejím převzetí do úschovy, a přečte její text. O zjišťování 

sepíše notář protokol se stejnými náležitostmi jako v případě zjišťování stavu a obsahu 

listin podle ustanovení § 142, dále uvede, že vyjmul listinu z obalu, kterým byla 

opatřena při jejím převzetí, a že listinu přečetl. Požádá-li o to některá z přítomných 

osob, uvede notář v protokolu stanoviska, která o stavu a obsahu listiny tato osoba 

uvedla. K protokolu následně notář pevně připojí ověřenou kopii této listiny. 

2.2.4 Zjišťování stavu a obsahu pořízení pro případ smrti pořízeného 
ústně nebo před svědky 

 

V ustanovení § 145 reaguje zákon o zvláštních řízeních soudních na staronovou 

hmotněprávní úpravu tzv. závětí s úlevami neboli privilegovaných závětí 

v ustanoveních § 1542 a následujících NOZ, které umožňují zůstaviteli pořídit závěť 

i za výjimečných podmínek s tím, že jsou podstatně sníženy nároky na její formální 

náležitosti. Tento původně římskoprávní institut se po několika desítkách let vrací do 

české právní úpravy. Je tak nově možné za splnění určitých podmínek pořídit závěť 

ústně před třemi svědky, případně před dvěma svědky a starostou obce, velitelem 

letadla nebo námořního plavidla (nebo jejich zástupcem) a velitelem vojenské jednotky 

(nebo jiným vojákem s hodností důstojníka nebo vyšší). Poněkud překvapivě považuje 

zákon takovou závěť ve smyslu ustanovení § 1547 odst. 1 NOZ
46

 za veřejnou listinu, 
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nicméně v případě nedodržení všech zákonných formalit nezakládá její neplatnost, 

pouze ji za veřejnou listinu nepovažuje.
47

 

Ke zjištění existence a obsahu takového pořízení pro případ smrti musí soudní 

komisař vždy nařídit jednání. Při něm je nutno provést důkaz písemným záznamem 

o zůstavitelově poslední vůli, byl-li svědky vyhotoven, a vyslechnout všechny svědky, 

před nimiž byla zůstavitelova poslední vůle projevena. Výslech svědka není možno 

provést, jestliže mu brání závažné okolnosti, např. nepříznivý zdravotní stav či úmrtí 

svědka. Nestačí-li výše uvedené k prokázání zůstavitelovy poslední vůle, je možné 

provést další dokazování. V těchto případech by měl soudní komisař postupovat velmi 

obezřetně a snažit se zjistit veškeré okolnosti související s pořízením privilegované 

závěti, a to zejména z důvodu možného zneužití tohoto institutu. 

Nově je v ustanovení § 146 ZŘS stanovena povinnost soudního komisaře 

vyslechnout osoby, které byly svědky při pořizování listiny o pořízení pro případ smrti 

nebo prohlášení zůstavitele o vydědění. Pakliže však všichni dědici prohlásí, že na 

výslechu svědka netrvají (zpravidla proto, že nemíní listiny později v řízení 

zpochybňovat) nebo brání-li výslechu závažné okolnosti, není nutné jej provést. Soudní 

komisař je dále ze zákona oprávněn vyslechnout každého, kdo je informován o dědicích 

zůstavitele nebo o jiných osobách, které mohou mít právo na majetek z pozůstalosti. Při 

všech výše uvedených výsleších se postupuje podle obecné úpravy pro provedení 

důkazu výslechem svědka v OSŘ.  

2.2.5 Předběžné šetření 

  

 Jak bylo uvedeno výše, je úkolem soudního komisaře v rámci předběžného 

šetření zjistit především stav zůstavitelova majetku a dále zjistit osoby, o jejichž práva 

a povinnosti v řízení o pozůstalosti půjde, tedy zejména dědice, odkazovníky, 

vykonavatele závěti, správce pozůstalosti, popřípadě osoby další.  

Po provedení šetření v evidencích a případnému zjištění stavu a obsahu listin 

předvolá soudní komisař k sepsání protokolu o předběžném šetření osobu, o níž lze 

předpokládat, že je s osobními a majetkovými poměry zůstavitele nejlépe obeznámena. 

Zpravidla se bude jednat o manžela pozůstalého, nejbližšího příbuzného, vypravitele 

pohřbu (těmi jsou nejčastěji právě manžel nebo jiný blízký příbuzný) nebo jinou 
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vhodnou osobu (§ 81 JŘ). Jak jsem již zmiňovala, zákon stanoví povinnost každého 

sdělit na výzvu skutečnosti významné pro řízení a také právo soudního komisaře 

vyslechnout každého, kdo je informován o dědicích zůstavitele nebo jiných osobách, 

které mohou mít právo na majetek z pozůstalosti. Je-li soudnímu komisaři některou 

z předvolaných osob předloženo pořízení pro případ smrti nebo jiná listina, která může 

mít význam pro nabytí pozůstalosti, provede zjištění jejího stavu a obsahu, jak je 

popsáno v předchozích kapitolách.
48

 Dále zjistí-li soudní komisař, že zůstavitel povolal 

vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti a jestliže tyto osoby již dříve 

neoznámily, že začaly svou funkci vykonávat, vyrozumí je soudní komisař a vyzve je, 

aby se své funkce ujaly.  

2.2.6 Opatření zajišťující pozůstalost 

 

 Předběžné šetření slouží mimo jiné také ke zjištění, zda je třeba provést další 

opatření, v dosavadní úpravě označovaná jako neodkladná opatření. Nejedná se však 

o předběžná opatření ve smyslu ustanovení § 74 a násl. OSŘ, jejichž cílem je 

prozatímní úprava poměrů účastníků, ale o opatření, kterými se má předejít odcizení, 

ztrátě a jinému poškození či znehodnocení majetku náležejícího do pozůstalosti, a která 

mají zajistit zachování jeho celistvosti až do rozhodnutí o dědictví. Dle judikatury by 

tyto dva druhy opatření neměly být zaměňovány, jelikož se účel klasických 

předběžných opatření neslučuje s nespornou povahou řízení o pozůstalosti.
49

 

Ustanovení § 12 odst. 1 ZŘS výslovně stanoví, že v řízení o pozůstalosti předběžná 

opatření nelze nařídit. Zákon o zvláštních řízeních soudních upravuje v ustanovení 

§ 149 až 152 tato opatření: závěra pozůstalosti, zákaz výplaty z účtu nebo vkladní 

knížky, opatření ohledně plnění pohledávek zůstavitele a odloučení pozůstalosti.  

 Podstatou závěry pozůstalosti je zajištění majetku, o němž lze mít za to, že 

patřil zůstaviteli. Nový občanský zákoník v ustanovení § 1682 stanoví, kdy je nutné 

závěru pozůstalosti učinit. S ohledem na její účel jsou to situace, kdy některý z dědiců 

není svéprávný nebo je neznámého pobytu, a není tedy schopen se o pozůstalost sám 

postarat, dále je-li tu obava, že je pozůstalost předlužena, navrhl-li věřitel odloučení 
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pozůstalosti nebo je tu jiný důležitý důvod pro zvláštní opatrnost. V případě 

nesvéprávnosti, nepřítomnosti nebo neznámosti některého z dědiců je možné učinit 

závěru pouze části pozůstalosti, a to takové, která stačí k uspokojení dědického práva 

tohoto dědice. To platí i je-li tu osoba, které přísluší právo na povinný díl. Dle 

ustanovení § 1683 NOZ lze od závěry upustit, je-li v pozůstalosti nemovitá věc 

poskytující dostatečnou jistotu.  

Závěra pozůstalosti se provede bez odkladu uložením do úschovy u soudu, 

soudního komisaře nebo vhodného schovatele či zapečetěním v zůstavitelově bytě nebo 

na jiném vhodném místě. Jak jsem již zmiňovala, může dle ustanovení § 98 odst. 2 ZŘS 

nařídit závěru pozůstalosti kterýkoli soud věcně příslušný k projednání pozůstalosti. 

O závěře rozhoduje soud nebo soudní komisař usnesením, proti němuž je přípustné 

odvolání, které nemá odkladný účinek. Jak závěra pozůstalosti, tak všechna opatření 

k zajištění pozůstalosti zanikají právní mocí usnesení o dědictví (§ 188 písm. a) ZŘS). 

 Do úschovy přijímá soud nebo soudní komisař peníze, cenné papíry a jiné 

hmotné movité věci a vydá o jejich přijetí písemné potvrzení složiteli. Postupuje při tom 

podle zvláštní úpravy pro úschovy v řízení o pozůstalosti v ustanoveních 

§ 281 až 288 ZŘS a § 105 až 112 JŘ. Není však možné do úschovy přijmout hmotné 

movité věci, které nelze uchovávat bez nebezpečí škody nebo nepoměrných nákladů, 

případně které nelze pro jejich velikost nebo povahu uložit v kovové skříni soudu nebo 

soudního komisaře nebo u banky a nepodařilo se pro ně obstarat vhodného schovatele. 

Peněžní prostředky se k úschově vkládají nebo převádí na účet soudu, který je k tomu 

určený, přičemž částka do 20.000,- Kč může být soudem nebo soudním komisařem 

přijata i v hotovosti. Vkladní knížky nebo vkladní listy a cenné papíry, které v jedné 

pozůstalostní věci nepřesahují 20.000,- Kč a drobné hmotné movité věci nepatrné 

hodnoty mohou být uloženy v kovové skříni u soudního komisaře, ostatní přijaté movité 

věci je nutné nejpozději následující pracovní den předat do úschovy u banky. Ostatní 

hmotné movité věci (kromě peněz) může soudní komisař nebo soud přijmout do 

úschovy teprve když je pro jejich úschovu obstarán vhodný schovatel. Náklady úschovy 

hradí schovateli stát s tím, že má podle výsledků řízení právo, aby mu účastníci 

nahradili náklady spojené s takovou úschovou.  

V případě zrušení závěry pozůstalosti před skončením řízení vydá soudní 

komisař věci složiteli, po skončení řízení o pozůstalosti vydá věc tomu, komu podle 



 

41 

 

pravomocného rozhodnutí patří. Není-li tato osoba známa či je neznámého původu nebo 

převzetí odmítla, uloží se věc u soudu. Je-li v rámci závěry pozůstalosti třeba zajistit 

motorové vozidlo a nachází-li se na vhodném místě, uloží se doklady a startovací 

zařízení nezbytné k jeho provozu do úschovy u soudu nebo soudního komisaře. 

Nenachází-li se vozidlo na vhodném místě, umístí se u vhodného schovatele (§ 84 JŘ).  

 Zapečetění v bytě nebo na jiném místě provádí soud nebo soudní komisař 

u vstupu zpravidla tak, že použije lepící písku a otisky úředního razítka, aby bylo možné 

následně zjistit, zda nedošlo k jejich porušení a tudíž k neoprávněnému vniknutí. 

O zapečetění bytu se vyhotoví protokol. Zapečetění lze provést pouze tehdy, pokud byl 

zůstavitel jediným uživatelem bytu a nebrání-li tomu jiná závažná okolnost. Tato 

překážka se uvede do protokolu nebo poznamená do spisu (§ 85 JŘ). 

 Kromě závěry pozůstalosti může soudní komisař také zakázat výplaty z účtu 

nebo vkladní knížky, nejsou tím však dotčena oprávnění zmocněnce zůstavitele 

nakládat s těmito prostředky podle ustanovení § 2664 NOZ.
50

 Dle důvodové zprávy jsou 

tím chráněna práva třetích osob před obzvlášť nepříznivými zásahy (například jsou-li na 

tomto účtu uloženy i prostředky zůstavitelova manžela). Pominou-li důvody pro zákaz 

výplaty, soudní komisař ho usnesením zruší (§ 86 JŘ). Má-li zůstavitel pohledávky, 

uloží soudní komisař dlužníkům usnesením, aby plnění skládali do úschovy soudu. Při 

tom je upozorní, že plnění provedená jinam nebudou mít za následek splnění dluhu. 

 Jelikož nabytí dědictví dědicem funguje na principu univerzální sukcese, tedy 

dědic nabývá po zůstaviteli jeho majetek i dluhy a tento majetek splývá s dědicovým 

majetkem, mohlo by v případě dědice zadluženého již před nabytím dědictví dojít 

k ohrožení postavení zůstavitelova věřitele. Vzhledem k tomu, že z logiky věci by měl 

být zůstavitelův majetek primárně použit na úhradu dluhů zůstavitele a nikoli dluhů 

dědice, obsahuje nový občanský zákoník v ustanoveních § 1709 a 1710 NOZ možnost 

odloučení pozůstalosti. V praxi bude toto řešení přicházet v úvahu zejména v případech, 

kdy dědí pouze jediný dědic. V reakci na to je v § 152 ZŘS stanoveno, že soudní 

komisař rozhodne usnesením o návrhu věřitele na odloučení pozůstalosti nebo její části.  

Návrh na odloučení pozůstalosti může podat věřitel, který osvědčí obavu 

z předlužení dědice (je-li zřejmé, že k obavě není důvod, bude návrh věřitele zamítnut), 
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předtím, než mu soud potvrdí nabytí dědictví. Tímto návrhem se věřitel domáhá, aby 

pozůstalost zůstala odloučena od jmění dědice a byla spravována jako oddělené jmění. 

Vyhoví-li soud věřitelově návrhu, vyhotoví seznam majetku patřícího do odloučené 

pozůstalosti nebo její části, případně majetek zajistí jedním z výše uvedených způsobů, 

je-li to nezbytné. Z takto odloučení pozůstalosti se následně uspokojí věřitel, který 

odloučení navrhl, ztrácí tím však právo na uspokojení z ostatního dědicova majetku, a to 

i v případě, že dědic neuplatnil výhradu soupisu. Je tedy na pečlivém věřitelově 

uvážení, zda je obava z předlužení dědice důvodná a zda se mu vyplatí uplatnit 

odloučení pozůstalosti s tím rizikem, že již se nebude moci uspokojit z dědicova 

majetku, nebo ne. 

2.3 Zastavení řízení 
 

 Z výsledku předběžného šetření nemusí vždy vyplynout, že po sobě zůstavitel 

zanechal majetek, popřípadě jde pouze o majetek bez hodnoty nebo dosahující 

minimální hodnoty a pokračování v řízení o pozůstalosti by v daném případě bylo 

nehospodárné a nadbytečné. Při posuzování, zda zůstavitel zanechal majetek, je třeba 

přihlížet i k jeho případným pohledávkám a jiným majetkovým právům. Vzhledem 

k tomu, že by případný dědic neměl co nabýt, není důvod ani pro zjišťování dědického 

práva. Nezbývá tedy než řízení o pozůstalosti zastavit (§ 153 a 154 ZŘS). Jelikož se 

jedná o rozhodnutí ve věci samé, může ho vydat pouze sám notář jako soudní komisař.  

Nezanechal-li zůstavitel žádný majetek patřící do pozůstalosti, soudní komisař 

usnesením řízení zastaví s tím, že toto usnesení není třeba doručovat, nemusí obsahovat 

odůvodnění a nelze se proti němu odvolat. V jeho písemném vyhotovení stačí uvést 

výrok a den vydání. V případě, že zůstavitel sice majetek zanechal, ale je bez hodnoty 

nebo jen hodnoty nepatrné, bude vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s tím 

souhlasí, a současně se řízení zastaví. Obecně jde o majetek nepatrné hodnoty, pokud 

jeho hodnota podstatně nepřesahuje přiměřené náklady vynaložené na pohřeb 

zůstavitele (v době vydání komentáře v roce 2010 je uváděna částka 10.000 až 15.000,-

 Kč) a vydává se vypraviteli pohřbu, aby mu alespoň částečně pokryl náklady pohřbu 

zůstavitele, k případným pasivům pozůstalosti se v takovém případě nepřihlíží. To 

neplatí o majetku, o němž zákon stanoví, že k němu nabývají vlastnické právo jiné 

osoby.  
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O vydání majetku nepatrné hodnoty vypraviteli pohřbu a zastavení řízení 

rozhodne pouze notář jako soudní komisař opět usnesením. V daném případě je jediným 

účastníkem řízení vypravitel pohřbu, bude-li přítomen, bude mu usnesení také 

vyhlášeno. Toto usnesení je třeba doručit, ale není možné se proti němu odvolat 

(§ 129 písm. e) ZŘS) a nemusí tedy obsahovat odůvodnění. Je-li sporné, kdo se 

o pohřeb postaral, postupuje se podle ustanovení upravujících spor o dědické právo 

(§ 168 až 170 ZŘS).
51

 Ve výše uvedených případech je řízení o pozůstalosti skončeno 

okamžikem, kdy usnesení o zastavení řízení nabudou právní moci. Oproti dosavadní 

úpravě se v tomto směru nic nemění. 

2.4 Správa pozůstalosti 
 

Přestože dědici nabývají dědictví již smrtí zůstavitele (§ 1479 NOZ), je nutné, 

aby pozůstalost někdo spravoval až do té doby, než bude nabytí dědictví dědicům 

soudním rozhodnutím potvrzeno. Správu pozůstalosti spolu se staronovým institutem 

vykonavatele závěti upravuje NOZ na dvou místech, a to v ustanoveních § 1553 až 

1560 a dále v ustanoveních § 1677 až 1681. Zůstavitel může v rámci autonomie vůle 

v závěti povolat vykonavatele závěti, správce pozůstalosti nebo oba dva a případně 

určit, jaké mají povinnosti a jak budou odměňováni (pokud vůbec).  

Správu pozůstalosti tedy primárně vykonává správce pozůstalosti, byl-li 

zůstavitelem povolán. Pokud se tak nestalo, náleží správa vykonavateli závěti, dokud 

soud nerozhodne o jiném opatření. Došlo-li k povolání správce i vykonavatele, bude 

správu pozůstalosti vykonávat její správce s tím, že se bude ale řídit pokyny 

vykonavatele závěti a na jejich vztah se uplatní ustanovení o příkazu v § 2430 až 

2444 NOZ. Naopak nebyl-li jmenován ani jeden z nich, vykonává správu dědic nebo 

všichni dědicové, je-li jich víc a neujednají-li si nic jiného. Je-li proto podle ustanovení 

§ 1677 odst. 2 NOZ vážný důvod, nařídí soud jiné opatření, to bude zpravidla spočívat 

ve jmenování správce soudním komisařem. 
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2.4.1 Vykonavatel závěti 

 

Vykonavatelem závěti určuje zůstavitel zpravidla osobu, které důvěřuje (člena 

rodiny, jinou blízkou osobu, ale i třeba advokáta nebo notáře), aby dbala o řádné splnění 

jeho poslední vůle, a to s péčí řádného hospodáře. Stejně tak může zůstavitel 

vykonavateli povolat i náhradníka pro případ, že by vykonavatel funkci nepřijal, zemřel 

v průběhu jejího výkonu nebo z ní odstoupil. Vykonavatel je nejčastěji povoláván 

závětí, ve které jsou dědicům stanoveny určité povinnosti (odkazy, podmínky pro nabytí 

dědictví nebo příkazy). Proto zůstavitel zároveň často povolává osobu, která dohlédne, 

aby vše výše uvedené bylo splněno s tím, že zůstavitel může vykonavateli závěti 

stanovit konkrétní úkoly. Jeho funkce může v závislosti na zadaných úkolech trvat i po 

skončení řízení o pozůstalosti, dokud nedojde k jejich splnění.  

Vykonavateli náleží všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva 

hájit platnost závěti a namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka – ze zákona se 

vykonavatel závěti stává účastníkem řízení o pozůstalosti a má všechna práva, která 

účastníkovi náleží. Byl-li povolán vykonavatel závěti, řídí se správce pozůstalosti jeho 

pokyny a jejich vzájemná práva a povinnosti se posoudí podle ustanovení o příkazu 

(§ 2430 až 2444 NOZ), vykonavatel závěti má tedy silnější postavení než správce 

pozůstalosti. Je však otázkou, jak je tomu v případě, že zůstavitel povolal vykonavatele 

závěti a správce pozůstalosti byl jmenován soudním komisařem až poté. Dle teorie 

vykonavatel správci jmenovanému soudním komisařem příkazy dávat nemůže a jeho 

pravomoci se řídí § 1554 NOZ.
52

 Kromě výše uvedeného může být vykonavatel 

přítomen soupisu pozůstalosti a vznášet dotazy a připomínky, dále potvrzuje soudu 

splnění zůstavitelových nařízení (zároveň tedy rozhoduje, zda byla nebo nebyla 

splněna) a vydává prohlášení o splnění odkazu. Zůstavitel může vykonavatele dále 

pověřit, aby zvolil, kterou z několika věcí má odkazovník dostat, či například aby určil, 

jak má být pozůstalost rozdělena.  

Zjistí-li soudní komisař v průběhu řízení o pozůstalosti, že zůstavitel jmenoval 

vykonavatele závěti, a ten dosud soudnímu komisaři neoznámil, že svou funkci už začal 

vykonávat, vyrozumí ho soudní komisař o jeho jmenování a vyzve ho, aby se své 

funkce ujal. Z funkce může vykonavatel kdykoli odstoupit s tím, že odstoupení je 
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účinné dojitím soudu (soudnímu komisaři). Jeho funkce končí také pravomocným 

usnesením o nařízení likvidace podle ustanovení § 200 písm. g) ZŘS. Poruší-li závažně 

své povinnosti, případně není-li schopen své povinnosti řádně plnit nebo je-li pro to jiný 

vážný důvod, soudní komisař vykonavatele i bez návrhu odvolá. V případě podání 

námitky neplatnosti povolání vykonavatele závěti, která bude v praxi podávána 

nejčastěji dědici, kteří nebudou s jeho povoláním souhlasit, je vykonavatel oprávněn 

uplatňovat svá práva a povinnosti až do právní moci rozhodnutí o tom, že byl povolán 

neplatně. 
53

 

2.4.2 Správce pozůstalosti 

 

Úpravu institutu správce pozůstalosti přejímá nový občanský zákoník 

z dosavadní právní úpravy správce dědictví. S ohledem na odlišování pojmů 

pozůstalosti a dědictví v novém občanském zákoníku je tento institut nově nazýván 

správce pozůstalosti.  Jeho hlavním úkolem je péče o jmění zůstavitele, tedy majetková 

správa pozůstalosti. Zůstavitelovo povolání správce pozůstalosti je zpravidla vedeno 

snahou zabezpečit majetek, jež tvoří pozůstalost, po dobu samotného řízení 

o pozůstalosti, než se po jeho skončení pozůstalosti ujmou zůstavitelovi dědici podle 

svých dědických podílů. Zájem na zachování pozůstalosti mají stejně tak i případní 

zůstavitelovi věřitelé, aby z ní bylo možné následně hradit zůstavitelovy dluhy. 

K povolání správce pozůstalosti bude v praxi docházet zejména v případech, kdy po 

sobě zůstavitel zanechal například rozsáhlý zemědělský či jiný podnik, jehož provoz 

logicky nechce ani nemůže jen tak přerušit. Navíc žádný z dědiců, na rozdíl od 

povolaného správce pozůstalosti, nemusí být nadán dostatečnými znalostmi 

a schopnostmi k vykonávání takové činnosti. Kromě zůstavitele může správce 

pozůstalosti jmenovat i soudní komisař. Nestanoví-li zákon jinak, má správce 

pozůstalosti jmenovaný soudním komisařem i povolaný zůstavitelem stejné právní 

postavení. 

Povolání správce pozůstalosti může být učiněno samostatně, v závěti nebo 

dovětku k závěti a vyžaduje formu veřejné listiny (notářského zápisu), přičemž musí 

obsahovat jednak samotné povolání správce pozůstalosti a jednak informaci o tom, zda 
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má spravovat pozůstalost celou nebo pouze její část, a dle vůle zůstavitele případně 

i stanovení jeho dalších povinností a způsobu odměňování, pokud má být odměňován. 

Na rozdíl od dosavadní úpravy se nevyžaduje souhlas povolávaného správce 

s ustanovením do jeho funkce. Toto povolání lze zrušit stejným způsobem, jakým se 

zrušuje závěť. Nepovolal-li zůstavitel správce pozůstalosti, náleží její správa 

vykonavateli závěti, dokud soudní komisař nerozhodne o jiném opatření. Je-li správci 

pozůstalosti známo, že byl jmenován, ujme se správy, jakmile se dozví o zůstavitelově 

smrti. Zjistí-li soudní komisař v průběhu řízení o pozůstalosti, že zůstavitel jmenoval 

správce pozůstalosti a ten dosud soudnímu komisaři neoznámil, že svou funkci už začal 

vykonávat, vyrozumí ho o jeho jmenování a vyzve ho, aby se své funkce ujal. 

 Stejně jako vykonavatel závěti může správce z funkce kdykoli odstoupit, 

přičemž odstoupení je účinné dojitím soudu (soudnímu komisaři). Vzhledem 

k ustanovení § 1440 odst. 2 NOZ by tak však neměl učinit v nevhodnou dobu nebo 

odstoupením jinak porušit své povinnosti k řádné správě, pod sankcí povinnosti uhradit 

škodu tím vzniklou. Dále může být z funkce odvolán soudním komisařem (poruší-li 

závažně své povinnosti, nemůže-li řádně funkci vykonávat nebo z jiného závažného 

důvodu). Funkce správce pozůstalosti taktéž končí pravomocným usnesení o nařízení 

likvidace. Při skončení správy musí správce učinit vše, co je vzhledem k tomu nutné 

nebo co je nezbytné k zamezení ztráty, a to s účinky zavazujícími dědice (§ 1443 NOZ). 

Správce pozůstalosti je povinen vykonávat prostou správu v souladu 

s ustanoveními § 1405 a násl. NOZ, činí tedy vše, co je nutné k zachování zůstavitelova 

majetku. Byl-li zůstavitelem jmenován i vykonavatel závěti, musí se správce řídit jeho 

pokyny. Správce pozůstalosti má povinnost poskytnout splátky na zaopatření osobám, 

které na ně mají právo, doručit odkazovníkům zprávu o odkazech a schválí-li to soud, 

také vyrovnat dospělé odkazy, zajistit splnění nesplatných odkazů a odkazů neznámým 

nebo nepřítomným osobám či zastupovat dědice v případech, kdy věřitelé vymáhají 

plnění v období od smrti zůstavitele do potvrzení dědictví dědicům. Věřitelé zůstavitele 

mohou totiž v souladu s ustanovením § 1703 NOZ do potvrzení dědictví vymáhat své 

pohledávky pouze vůči správci pozůstalosti a žádat uspokojení pouze z majetku 

náležejícího do pozůstalosti.  

Zákon o zvláštních řízeních soudních (§ 160) dále stanoví správci pozůstalosti 

povinnost prodat se souhlasem soudu majetek, který nelze bez nebezpečí škody nebo 
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nepoměrných nákladů uchovat (hrozí-li však majetku rychlá zkáza nebo je-li 

pravděpodobné, že rychle ztratí na hodnotě, souhlas se nevyžaduje), dále vyrozumět 

banku či obdobnou instituci, u níž měl zůstavitel účet, o jeho smrti a nakonec 

vyrozumět o zůstavitelově smrti jeho známé věřitele a dlužníky. O schválení vyrovnání 

dospělých odkazů a udělení souhlasu s úkonem přesahujícím rozsah prosté správy se 

rozhoduje usnesením. Po skončení řízení o pozůstalosti oznámí správce známým 

věřitelům a dlužníkům, kdo podle rozhodnutí o pozůstalosti nabyl pohledávku nebo 

dluh zůstavitele, a bance či obdobné instituci, kdo se stal majitelem zůstavitelova účtu.
54

 

Dle ustanovení § 157 ZŘS v situaci, kdy zůstavitel nepovolal správce 

pozůstalosti, může jej soudní komisař i bez návrhu usnesením jmenovat, a to jestliže 

vykonavatel závěti nebyl jmenován, odmítl spravovat pozůstalost nebo je zřejmě 

nezpůsobilý ji spravovat a zároveň dědici nejsou schopni pozůstalost řádně spravovat. 

Dalším případem je situace, kdy je třeba vyhotovit seznam majetku patřícího do 

pozůstalosti nebo je-li k tomu jiný vážný důvod. Povolal-li zůstavitel správce pouze 

části pozůstalosti, jmenuje soudní komisař správce další části nebo zbytku pozůstalosti, 

stanoví-li tak zákon nebo je-li to třeba. Soudní komisař jmenuje i bez návrhu usnesením 

správce pozůstalosti také tehdy, jestliže zůstavitelem povolaný správce nemůže správu 

vykonávat (zemřel, byl prohlášen za mrtvého či nezvěstného, byl omezen ve 

svéprávnosti, odstoupil ze své funkce nebo z ní byl pravomocně odvolán) a je-li 

potřebné, aby pozůstalost či její část spravoval správce nový.  

Jak jsem již uvedla výše, má správce pozůstalosti jmenovaný soudním 

komisařem stejné právní postavení jako správce povolaný zůstavitelem. Soudní komisař 

může správcem pozůstalosti jmenovat pouze osobu, která s tím souhlasí. Za podmínky, 

že se na stát hledí, jako by byl zákonným dědicem, je možné správcem pozůstalosti 

jmenovat i stát. V usnesení o jmenování je nutné vždy vymezit rozsah spravovaného 

majetku zůstavitele nebo uvést účel, pro který byl správce jmenován. Správce je 

povinen se ujmout výkonu své funkce dnem následujícím po doručení usnesení o jeho 

jmenování, případně dnem pozdějším, je-li v usnesení uveden. 
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2.4.3 Správa pozůstalosti vykonávaná dědici 

 

Zákon myslí i na situaci, kdy zůstavitel nepovolal správce pozůstalosti ani 

vykonavatele závěti, který by tuto funkci vykonával místo něj. V daném případě zákon 

podpůrně stanoví, že pozůstalost spravuje dědic a je-li jich více, spravují pozůstalost 

všichni dědicové. Dědicové se mohou dohodnout, že pozůstalost spravuje jen jeden 

nebo pouze někteří z nich, či si mezi sebou rozdělit, co z pozůstalosti bude který z nich 

spravovat. Nicméně nemohou si dohodnout, že bude pozůstalost spravovat jiná třetí 

osoba. Vznikne-li pochybnost o tom, která z uvedených osob má vykonávat správu 

pozůstalosti, rozhodne o tom soudní komisař i bez návrhu usnesením. Může také nařídit 

jiné opatření, je-li tu pro to vážný důvod. Jelikož dědici vykonávají správu fakticky 

hned po úmrtí zůstavitele, musí soudní komisař v předběžném šetření zjistit, zda a jak 

dědici správu vykonávají. 

Stejně jako na jmenovaného správce pozůstalosti se na správu vykonávanou 

dědici vztahují ustanovení § 1678 a následujících NOZ, jedná se tedy opět o správu 

prostou, jejímž účelem je zejména zachování pozůstalosti. Co se týče správy 

pozůstalosti vykonávané dědici, je velmi důležité zmínit ustanovení § 1681 NOZ, které 

stanoví, že ujme-li se dědic plné správy pozůstalosti, aniž je k tomu oprávněn, ruší se 

tím od počátku účinky výhrady soupisu (viz níže), pokud ji učinil. To samé platí i za 

situace, kdy dědic úmyslně zatajil pozůstalostní majetek nebo smísil části pozůstalosti 

s částmi svého majetku, aniž lze rozlišit, komu patří (ledaže tomu tak bylo již před 

zůstavitelovou smrtí), a to i v případě, že tak učinila jiná osoba (i osoba dědici blízká), 

která spravovala pozůstalost v přímém nebo nepřímém zastoupení dědice. Výše 

uvedené se nevztahuje na rozdělení písemností, podobizen, záznamů a jiných věci 

rodinné a upomínkové povahy mezi dědice.
55

 

2.5 Majetek ve společném jmění manželů 
 

 Manželství zaniká rozvodem či prohlášením jednoho z manželů za mrtvého nebo 

jeho smrtí. Na rozdíl od dosavadní úpravy v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rodině“ nebo „ZOR“) již není smrt jednoho 

z manželů jako důvod zániku manželství v zákoně přímo uvedena, je však považována 
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za přirozený způsob jeho zániku. Se zánikem manželství zaniká i společné jmění 

zůstavitele a jeho manžela (dále jen „společné jmění“), které je třeba v řízení 

o pozůstalosti náležitě vypořádat. V případě, že k zániku, zrušení nebo zúžení 

společného jmění došlo za života zůstavitele a zároveň do doby jeho smrti nedošlo 

k jeho vypořádání, je právo na vypořádání společného jmění součástí pozůstalostního 

jmění. Ustanovení ohledně vypořádání společného jmění v rámci řízení o pozůstalosti 

v zákoně o zvláštních řízeních soudních vycházejí z dosavadní úpravy, dle mého názoru 

jsou ale příliš stručná a nedostatečně reflektují rozšířenou hmotněprávní úpravu 

v novém občanském zákoníku, v němž navíc chybí speciální ustanovení o vypořádání 

společného jmění v rámci dědického práva a užije se tedy pouze úprava obecná. 

Hned v úvodu řízení o pozůstalosti, po převzetí spisu od soudu provádí soudní 

komisař zjišťování v evidencích, a to mimo jiné v Evidenci listin o manželském 

majetkovém režimu a Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Snaží se tak 

zjistit, zda společné jmění zůstavitele a jeho pozůstalého manžela podléhá zákonnému 

režimu, nebo by-li tento režim dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu nějak 

změněn či zrušen, a opatřit si o tom listiny. To je důležité proto, že ustanovení 

§ 764 odst. 1 NOZ se stanoví, že v případě zániku společného jmění smrtí manžela je 

rozhodným režimem pro posouzení majetkových práv a povinnosti bývalých manželů 

v řízení o pozůstalosti (v zákoně je chybně uvedeno „řízení o dědictví“) majetkový 

režim, který existoval mezi manžely. Majetková práva a povinnosti se posoudí 

v souladu s pokyny zůstavitele, zanechal-li za života ohledně svého majetku pro případ 

smrti nějaké pokyny, zákon však tyto pokyny nijak nespecifikuje co do formy ani 

obsahu. Lze však předpokládat, že má být pokyn obsažen v zůstavitelově pořízení pro 

případ smrti (dědické smlouvě, závěti, dovětku) a bude určovat, co z majetku ve 

společném jmění má připadnout dědicům, odkazovníkům či pozůstalému manželovi. 

Navzdory výše uvedenému dává zákon dědicům a pozůstalému manželovi možnost se 

dohodnout o vypořádání i jinak. 

Dle ustanovení § 162 odst. 1 ZŘS v případě, že manželství zůstavitele zaniklo 

smrtí, stanoví soudní komisař usnesením obvyklou cenu majetku patřícího do 

společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela ke dni smrti zůstavitele. Zákon sice 

nestanoví, jakým způsobem má být obvyklá cena tohoto majetku určena, bude však 
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třeba sestavit seznam aktiv a pasiv majetku ve společném jmění manželů, aby měl 

soudní komisař přehled, co do tohoto majetku vlastně náleží.  

Soudní komisař primárně schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici 

o vypořádání majetku patřícího do společného jmění, byla-li sjednána. Tato dohoda 

však nesmí být v rozporu s pokyny zůstavitele a zákonem, tedy s vůlí zůstavitele 

vyjádřenou v jeho pořízení pro případ smrti, s právy věřitelů, osob pod zvláštní 

ochranou ve smyslu ustanovení § 1685 odst. 2 písm. a) NOZ a s právy nepominutelných 

dědiců.
56

 Proto by neměla být schválena dohoda, dle které by vše převzal pozůstalý 

manžel a do pozůstalosti by tudíž nepřipadlo nic nebo méně než polovina majetku ze 

společného jmění nebo pouze dluhy či jejich větší polovina. V případě, že je mezi 

dědici a pozůstalým manželem sporné, zda některý majetek patří do společného jmění, 

nepřihlíží se k němu.  

Jestliže k dohodě dědiců a pozůstalého manžela nedošlo, nebyla-li schválena, 

případně je-li pozůstalý manžel také jediným dědicem, musí soudní komisař 

o vypořádání společného jmění zůstavitele a jeho pozůstalého manžela rozhodnout dle 

zásad uvedených v novém občanském zákoníku. Těmi se rozumí pravidla pro 

vypořádání společného jmění uvedená v ustanovení § 742 NOZ, a to s výjimkou 

ustanovení § 742 odst. 1 písm. c), tedy kromě pravidla, že každý z manželů má právo 

žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný 

majetek. Při rozhodování soudní komisař rovněž dbá zůstavitelových pokynů. Soudní 

komisař tak usnesením určí, jaký majetek (nebude rozhodovat o dluzích) ze společného 

jmění patří do pozůstalostního jmění a jaký majetek náleží pozůstalému manželovi, 

případně stanoví pohledávku pozůstalého manžela potřebnou k vypořádání majetku ze 

společného jmění. Vyjde-li během řízení o pozůstalosti před jeho pravomocným 

skončením najevo další majetek, který patřil do společného jmění, vypořádá se 

dodatečně s tím, že soudní komisař vychází z usnesení původního. Všechna výše 

uvedená rozhodnutí se účastníkům doručují do vlastních rukou a je proti nim přípustné 

odvolání, jelikož se dají považovat za rozhodnutí ve věci samé, může je vydat pouze 

notář jako soudní komisař. 

V tomto směru došlo k právní úpravě zákona o zvláštních řízeních soudních 

k výraznému posunu, jelikož dle dosavadní úpravy soudní komisař vždy autoritativně 
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rozhodoval o vypořádání společného jmění. Domnívám se, že možnost účastníků 

uzavřít v této věci dohodu je určitě krokem správným směrem a v ne příliš složitých 

případech, kdy panují mezi dědici a pozůstalým manželem dobré vztahy, by mohla být 

často využívána. Je však důležité, aby soudní komisař při schvalování dohody pečlivě 

dbal na to, zda byla v této dohodě dodržena zůstavitelova vůle.  

Co se týče nevypořádaného společného jmění, které zaniklo nebo bylo zrušeno 

ještě za života zůstavitele, stanoví ustanovení § 163 ZŘS, že do pozůstalostního jmění 

patří i právo na jeho vypořádání. Nakonec bych zmínila i situace, kdy k vypořádávání 

společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela v řízení o pozůstalosti vůbec 

nedojde, jedná se o případy, kdy si manželé sjednali režim oddělených jmění již od 

počátku manželství (společné jmění tedy neexistuje), a dále bylo-li společné jmění za 

trvání manželství zrušeno (zaniklo) a před zůstavitelovou smrtí došlo rovněž k jeho 

vypořádání.
57

  

2.6 Zjišťování dědického práva 
 

Vyšlo-li z výsledků předběžného šetření najevo, komu svědčí dědické právo 

a zároveň zanechal-li zůstavitel majetek vyšší než nepatrné hodnoty, tudíž nedošlo 

k zastavení řízení o pozůstalosti, přistoupí soudní komisař ke zjišťování dědického 

práva. Dochází tím k naplnění legitimační funkce řízení o pozůstalosti, jejímž účelem je 

stanovení okruhu dědiců jako právních nástupců zůstavitele. 

2.6.1 Vyrozumění o dědickém právu 

 

 V takovém případě je povinností soudního komisaře vyrozumět osoby, o nichž 

lze mít podle dosavadních výsledků řízení (předběžného šetření) za to, že jsou 

zůstavitelovými dědici, o jejich dědickém právu. Ne vždy totiž musí být tyto osoby 

informovány o skutečnosti, že jsou zůstavitelovými dědici, dokonce ani nemusí mít 

informaci o zůstavitelově úmrtí. V návaznosti na ustanovení NOZ ohledně práva na 

odmítnutí dědictví je nutné tyto osoby taktéž poučit o možnosti dědictví odmítnout 

a dále o náležitostech a důsledcích takového odmítnutí. Právo odmítnout dědictví má 

obecně každý dědic, v reakci na změny hmotněprávní úpravy dědictví pokud je to však 
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vyloučeno v dědické smlouvě, nepřísluší toto právo smluvnímu dědici, nakonec 

nepominutelný dědic může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu. Odmítnutí 

dědictví je třeba učinit výslovným prohlášením vůči soudu (soudnímu komisaři), které 

může být provedeno i prostřednictvím zmocněnce, ten však musí být k odmítnutí 

dědictví podle plné moci výslovně oprávněn. Na dědice, který dědictví odmítl se hledí, 

jako by dědictví nikdy nenabyl, odmítnutí dědictví je neodvolatelné. K odmítnutí 

dědictví se však nepřihlíží, dal-li dědic svým počínáním najevo, že chce dědictví 

přijmout, například začal již s věcmi z pozůstalosti nakládat. 

K vyrozumění podle ustanovení § 164 odst. 1 ZŘS dochází oproti dosavadní 

úpravě nově usnesením, v němž soudní komisař stanoví dědici jednoměsíční lhůtu pro 

odmítnutí dědictví, případně má-li dědic bydliště v zahraničí, lhůtu tříměsíční. Tato 

prodloužená lhůta byla do zákona přidána rovněž nově. Stejně jako doposud může ve 

výjimečných případech soudní komisař lhůtu pro odmítnutí dědictví z důležitých 

důvodů prodloužit. Poněkud zbytečně je tato lhůta stanovena jak v zákoně o zvláštních 

řízeních soudních (§ 164 odst. 1), tak v novém občanském zákoníku (§ 1487 odst. 1). 

V případě, že dědic ztratil způsobilost být účastníkem řízení o pozůstalosti před 

uplynutím výše uvedené lhůty, vyrozumí soudní komisař jeho procesního nástupce.  

 Usnesení se vyrozumívaným osobám vyhlásí, jsou-li u soudního komisaře 

přítomny, jinak je s ohledem na důležitost takového usnesení třeba jej podle ustanovení 

§ 126 odst. 1 písm. c) ZŘS dědici doručit do vlastních rukou, přičemž náhradní doručení 

je v daném případě zákonem vyloučeno. Nepodaří-li se usnesení dědici doručit na 

adresu jeho bydliště nebo místa pobytu, považuje se tento dědic za dědice neznámého 

původu a soudní komisař mu musí usnesením jmenovat opatrovníka v souladu 

s ustanovením § 120 ZŘS. V případě, že je tu neznámý dědic nebo dědic neznámého 

původu, vyrozumí ho soudní komisař vyhláškou, ve které dědice vyzve, aby se přihlásil 

soudu (soudnímu komisaři) nebo opatrovníkovi, který mu byl jmenován a určí mu 

k tomu lhůtu ne kratší než šest měsíců od vyvěšení vyhlášky na úřední desce soudu, 

zároveň ho poučí o následcích toho, nedá-li o sobě včas vědět. Tato vyhláška se doručí 

ostatním účastníkům řízení, opatrovníkovi jmenovanému soudem a vyvěsí se na úřední 

desce soudu. Je-li to důvodné, může být vyhláška zveřejněna i prostřednictvím 

hromadných sdělovacích prostředků. 
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 Zákon myslí i na možnost, aby osoba, která má za to, že je zůstavitelovým 

dědicem, a nebyla o svém dědickém právu dosud vyrozuměna, mohla uplatnit své 

právo. Může tak učinit až do pravomocného skončení řízení o pozůstalosti, přičemž své 

právo může uplatnit u soudního komisaře písemně nebo ústně do protokolu. Soudní 

komisař tuto osobu následně musí v souladu s výše uvedeným vyrozumět jako všechny 

ostatní dědice.
58

 

2.6.2 Spory o dědické právo 

 

 Dle ustanovení § 168 ZŘS vyšetří soudní komisař dědická práva všech osob, 

které vyrozuměl o dědickém právu dle výše uvedeného postupu nebo které své dědické 

právo řádně uplatnily. To vše za předpokladu, že své dědické právo neodmítly, právo 

odmítnout dědictví jim zaniklo, případně je jejich odmítnutí dědictví neplatné nebo se 

k němu nepřihlíží. V případě, že soudní komisař dojde k závěru, že všechna tato dědická 

práva vedle sebe nemohou obstát, vzniká spor o dědické právo. Jeho podstatou je 

otázka, zda někdo má nebo nemá právo na pozůstalost, proto spory o dědické právo 

nejsou například spory o velikosti dědických podílů nebo o to, zda do aktiv či pasiv 

pozůstalosti náleží určitý majetek.  

Další postup určuje zákon v ustanoveních § 169 a 170 ZŘS v závislosti na tom, 

zda jsou mezi dědici sporné nebo nesporné skutečnosti, na nichž závisí vyřešení 

dědického sporu. Teorie tyto spory také označuje jako právní (v případě nesporných 

skutečností mezi dědici) a skutkové (v případě skutečností sporných). 

 Jestliže vyřešení sporu o dědické právo závisí pouze na skutečnostech, které 

mezi dědici nejsou sporné (jedná se tedy pouze o spor právní), lze jej vyřešit v rámci 

řízení o pozůstalosti. Soudní komisař právně posoudí skutečnosti rozhodné pro vyřešení 

sporu a následně usnesením rozhodne, s kterými účastníky (dědici) bude v řízení 

o pozůstalosti nadále jednáno a kterým se účast v řízení ukončuje. Dědické právo 

odmítnutých účastníků však nezaniká, přestože se k němu v řízení již nadále nepřihlíží.  

 Naopak v případě skutkového sporu o dědické právo, kdy je třeba prokázat 

skutečnosti, které jsou mezi dědici sporné, se postup soudního komisaře liší. Dosavadní 

úprava dědického řízení přímo stanovila, že se soudní komisař snaží odstranit spor 
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dohodou účastníků. V současné době tato povinnost vyplývá pouze z obecného 

ustanovení § 9 ZŘS, že soud vede účastníky k nalezení smírného řešení. Je-li dohoda 

mezi účastníky uzavřena, sepíše soudní komisař o takovém úkonu v souladu 

s ustanovením § 10 odst. 1 ZŘS protokol, ten má v řízení účinky až po podepsání všemi 

účastníky. Pokud k dohodě nedojde, stanoví zákon následující postup. 

Vzhledem k tomu, že řízení o pozůstalosti jako řízení nesporné je ovládáno 

odlišnými zásadami než klasické řízení sporné, není možné v jeho rámci takový spor 

řešit. Soudní komisař proto musí účastníka usnesením odkázat, aby své právo uplatnil 

žalobou u soudu, a to ve lhůtě ne kratší než dva měsíce. Zákon nestanoví počátek běhu 

lhůty, standardně však počíná běžet od právní moci usnesení o odkázání účastníka 

k podání žaloby. Nově je v zákoně stanoveno, že takto odkázán bude účastník, jehož 

dědické právo se se zřetelem k okolnostem případu jeví jako nejslabší 

(§ 170 odst. 1 ZŘS). Téměř totožné pravidlo je opět vyjádřeno i v NOZ v ustanovení 

§ 1672. Vzhledem k tomu, že zákonná dědická posloupnost je po závěti a dědické 

smlouvě nejslabším dědickým titulem, bude se zpravidla jednat o zákonného dědice, 

jenž bude k podání žaloby odkázán. V případě vydědění jím bude vyděděný účastník, 

který tvrdí, že byl vyděděn neplatně. Jestliže však není v závěti či listině o vydědění 

uveden důvod, musí být k podání žaloby odkázán ten, kdo by dědil namísto 

vyděděného, kdyby vydědění nebylo platné (§ 1673 NOZ). 

 V případě, že takto odkázaný účastník žalobu ve stanovené lhůtě nepodá, 

případně bude odmítnuta nebo dojde k zastavení řízení o ní, platí zákonná domněnka 

v ustanovení § 170 odst. 2 ZŘS, že byl spor vyřešen v jeho neprospěch. Vyplyne-li 

v některém z výše uvedených případů nebo z rozhodnutí soudu o žalobě, že dědické 

právo nesvědčí některému z dosavadních dědiců, se kterými je v řízení o pozůstalosti 

jednáno, je toto pro řízení o pozůstalosti závazné. Soudní komisař usnesením účast 

takového účastníka v řízení o pozůstalosti ukončí, nicméně obdobně jako v případě 

právního sporu o dědické právo jeho dědické právo nezaniká, pouze se k němu 

nepřihlíží (§ 169 odst. 2 ve spojení s § 170 odst. 3 ZŘS), toto je opět stanoveno 

i v ustanovení § 1672 NOZ. Nutnost vydání tohoto usnesení je oproti dosavadní úpravě 

novinkou a zřejmě povede k mírnému prodloužení řízení.
59
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2.7 Zjišťování rozsahu pozůstalosti 

 

2.7.1 Aktiva a pasiva pozůstalosti 

 

 Jedním z úkolů řízení o pozůstalosti je zjištění zůstavitelova jmění, přičemž 

jmění osoby tvoří dle ustanovení § 495 NOZ souhrn jejího majetku a jejích dluhů. 

V řízení o pozůstalosti je označujeme jako aktiva a pasiva pozůstalosti 

(§ 171 a násl. ZŘS).  

 Aktiva pozůstalosti jsou tvořena zejména majetkem zůstavitele, který vlastnil 

v den své smrti, dále pohledávkami a majetkovými právy, která sice vznikla teprve po 

jeho smrti, avšak mají původ v právních skutečnostech, jež nastaly za jeho života, 

a která by mu bez dalšího patřila, kdyby nezemřel. Do aktiv také patří právo na 

vypořádání společného jmění, které bylo zrušeno, zaniklo nebo bylo zúženo ještě za 

života zůstavitele a nebylo dosud vypořádáno. Mezi aktiva pozůstalosti nemusí být 

zařazeny movité věci, které tvoří základní vybavení rodinné domácnosti, jelikož 

v souladu s ustanovením § 1667 NOZ připadají pozůstalému manželovi (i když není 

dědicem), to logicky neplatí, pokud pozůstalý manžel bez vážných důvodů se 

zůstavitelem rodinnou domácnost nesdílel.  

Soudní komisař zjišťuje aktiva zejména ze soupisu pozůstalosti, seznamu 

pozůstalostního majetku nebo ze společného prohlášení dědiců o pozůstalostním 

majetku. Nejsou-li takto aktiva zjištěna, objasní se z údajů dědiců a uvedou se 

v seznamu aktiv (obdoba dosavadního soupis aktiv). V případě, že se dědici neshodnou 

na tom, co vše do aktiv pozůstalosti patří, nepřihlíží se v řízení k takto spornému 

majetku. V takovém případě se účastníci mohou svých práv domáhat žalobou 

v občanském soudním řízení. 

Pasiva pozůstalosti naopak tvoří dluhy zůstavitele, které měl v době smrti, dále 

dluhy, které mají původ v právních skutečnostech, z nichž by měl zůstavitel plnit, 

kdyby mu v tom nezbránila jeho smrt. Součástí pasiv jsou i náklady pohřbu a náklady 

některých osob na zaopatření a další dluhy, které vznikly po smrti zůstavitele a zákon 

o nich stanoví, že je hradí zůstavitelovi dědici nebo že se hradí z pozůstalosti, případně 

že jsou pasivem pozůstalosti. Pasiva soudní komisař objasní z údajů dědiců a uvede je 

v seznamu pasiv (dříve soupis pasiv). Opět, neshodnou-li se dědici na tom, co patří do 
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pasiv pozůstalosti, ke sporným dluhům se v řízení nebude přihlížet a dědici se mohou 

obrátit s žalobou na soud v občanskoprávním řízení. 

Nebyl-li vyhotoven soupis pozůstalosti a nebyl ani nahrazen seznamem 

pozůstalostního majetku vyhotoveným správcem pozůstalosti nebo společným 

prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku, vyhotoví soudní komisař seznam aktiv 

a pasiv pozůstalosti, k jehož sestavení poslouží vše, co vyšlo či vyjde najevo během 

řízení o pozůstalosti -  údaje dědiců, výsledky zjišťování v katastru nemovitostí 

(zejména vyhotovení přehledů vlastnictví a výpisů z listů vlastnictví), listiny obsažené 

ve spise o projednání pozůstalosti, dále se k nim připojí majetek a dluhy, které dle 

dohody dědiců a pozůstalého manžela připadnou do pozůstalosti ze společného jmění 

manželů. Dále může soudní komisař využít výzvy podle ustanovení § 141 ZŘS, ve které 

mimo jiné vždy uvede, kterým soudem byl k provedení úkonů jako soudní komisař 

pověřen.
60

 

2.7.2 Soupis pozůstalosti, výhrada soupisu a obvyklá cena pozůstalosti 

 

 Nejvýznamnějším způsobem zjištění aktiv a pasiv je tzv. soupis pozůstalosti 

(§ 1684 a násl. NOZ). Jeho účelem je zjistit pozůstalostní majetek a určit jeho čistou 

hodnotu v době smrti zůstavitele.  

 Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy dědici ze zákona odpovídali za dluhy 

zůstavitele pouze do výše nabytého dědictví, došlo s novou hmotněprávní úpravou 

k posílení postavení zůstavitelových věřitelů a dochází tedy nově k přechodu povinnosti 

uhradit zůstavitelovy dluhy na dědice v plném rozsahu. Taková úprava by však bez 

dalšího byla vůči dědicům příliš tvrdá, proto zákon umožňuje dědicům uplatnit 

tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. Uplatní-li dědic tuto výhradu, hradí dluhy 

zůstavitele pouze do výše ceny nabytého dědictví, jak tomu bylo i doposud.  Takové 

účinky se však vztahují pouze na dědice, kteří právo na soupis pozůstalosti uplatnili, 

postavení ostatních dědiců se tím nemění. Právo na výhradu soupisu pozůstalosti 

nemůže být dědici zůstavitelem odejmuto, ani se ho nemůže dědic v dědické smlouvě 

vzdát. 
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 O této skutečnosti musí být každý, kdo byl vyrozuměn o dědickém právu nebo 

kdo své dědické právo uplatnil u soudu a jehož účast v řízení o pozůstalosti nebyla 

ukončena, usnesením poučen. V usnesení soudní komisař uvede, že si dědic může 

vyhradit soupis pozůstalosti, jak může výhradu pozůstalosti uplatnit (prohlášením 

učiněným ústně před soudním komisařem nebo v písemné formě zasláním soudnímu 

komisaři) a hlavně jaké nastanou následky, pokud výhradu soupisu neuplatní. Dále 

v něm soudní komisař stanoví k uplatnění výhrady lhůtu jednoho měsíce ode dne, kdy 

byl dědic o tomto právu vyrozuměn, z důležitých důvodů ji může i prodloužit. Toto 

usnesení soudní komisař buď vyhlásí, nebo doručí do vlastních rukou osobám 

uvedeným v ustanovení § 1676 odst. 1 NOZ (svéprávný, známý a přítomný dědic, který 

není manželem, potomkem nebo předkem zůstavitele), jedná se o osoby, u nichž ze 

zákona platí, že výhradu soupisu neuplatnili, nevyjádřili-li se ve výše uvedené měsíční 

lhůtě. Ostatní dědice soudní komisař předvolá a o právu výhrady soupisu je vyrozumí 

vyhlášením usnesení s tím, že si od nich vyžádá výslovné vyjádření o tom, zda výhradu 

soupisu uplatňují nebo ne. Toto vyjádření se uvede v protokolu. Pokud se dědic 

nevyjádří nebo se bez řádné omluvy k jednání nedostaví a byl o tom poučen, platí 

zákonná fikce, že výhradu soupisu pozůstalosti neuplatňuje. 

 Došlo-li k uplatnění práva výhrady soupisu pozůstalosti některým z dědiců nebo 

je-li to potřebné pro výpočet povinného dílu, rozhodne soudní komisař o nařízení 

soupisu pozůstalosti. V souladu s ustanovením § 1685 odst. 2 NOZ nařídí soupis také, 

je-li mezi dědici tzv. osoba se zvláštní ochranou (osoba, která není plně svéprávná, je 

neznámá, nepřítomná, nebo právnická osoba veřejně prospěšná či zřízená ve veřejném 

zájmu), je-li nejistota, zda je někdo dědicem nebo kdo je dědicem, žádá-li věřitel 

o odloučení pozůstalosti nebo osvědčí-li věřitel zůstavitele, že je pro to jiný vážný 

důvod. Odůvodňují-li to však okolnosti případu, může soudní komisař usnesením 

rozhodnout o jeho nahrazení seznamem pozůstalostního majetku, jež vyhotoví správce 

pozůstalosti a potvrdí ho všichni dědicové (§ 177 odst. 2 ZŘS, § 1687 odst. 1 NOZ). 

K tomu však není možné přistoupit v případech, kdy je mezi dědici neznámá nebo 

nepřítomná osoba, jelikož seznam pozůstalostního majetku musí být potvrzen všemi 

dědici. V případě nahrazení soupisu pozůstalosti seznamem pozůstalostního majetku 

musí být již jmenován správce pozůstalosti, popřípadě ho soudní komisař za tímto 

účelem jmenuje. Zejména v jednoduchých případech souhlasí-li s tím dědici, může 
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soudní komisař také usnesením rozhodnout, že soupis pozůstalosti bude nahrazen 

společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku, případně i zrušit usnesení 

o již nařízeném soupisu. Z důvodu praktičnosti je vhodné obojí učinit jedním 

usnesením. Je nutné podotknout, že v případě nahrazení soupisu pozůstalosti jiným 

způsobem by měl rozdíl spočívat pouze v tomto způsobu, kterým byl získán přehled 

o jmění zůstavitele, nikoli v úplnosti zjištěných údajů.
61

 

 O době a místu provedení soupisu pozůstalosti vyrozumí soudní komisař 

v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 ZŘS nejméně patnáct dní předem všechny osoby, 

které mají právo mu být přítomny a vznášet dotazy a připomínky. Takovou osobou se 

rozumí vykonavatel závěti, správce dědictví, každý, kdo tvrdí a osvědčí své dědické 

právo nebo právo na povinný díl nebo o kom je známo, že mu takové právo náleží, dále 

věřitel, který si vyžádal odloučení pozůstalosti a se souhlasem soudního komisaře i jiná 

osoba, která na tom prokáže právní zájem. V situaci, kdy hrozí, že bude muset 

odkazovník poměrně přispět na povinný díl, má taktéž právo účastnit se soupisu 

pozůstalosti.  

Nicméně pokud by vyrozumění o době a místu provedení soupisu mohlo vážně 

ohrozit jeho včasné provedení, výše uvedený postup se nepoužije. V takovém případě je 

nutné k soupisu přizvat dva svědky s tím, že svědky nemohou být osoby, které nejsou 

plně svéprávné, které nemohou číst a psát, dále osoby, které mají právo být přítomny 

soupisu a vznášet dotazy a připomínky, ani zaměstnanci notáře, který v řízení provádí 

úkony jako soudní komisař. Soupis pozůstalosti se uvede v protokolu, který kromě 

obecných náležitostí obsahuje údaje o tom, z jakého důvodu se soupis provádí, kdo byl 

u něj přítomen a jaké měl dotazy a připomínky, dále popis majetku zůstavitele a kde se 

nachází, zda byl zajištěn a jak. Věci a jiný majetek se při soupisu popíší tak, aby bylo 

možno zjistit jejich totožnost a aby byla vyloučena jejich záměna. Dle důvodové zprávy 

k zákonu o zvláštních řízeních soudních to znamená, že nemusí být rozepisován 

na jednotlivé předměty, ale jen tak, aby bylo zřejmé, co tvoří pozůstalost. Byl-li soupis 

pozůstalosti proveden bez přítomnosti obecně vyrozumívaných osob pouze s dvěma 

svědky, uvede se do protokolu také prohlášení svědků soupisu o tom, že byli přítomni 

po celou dobu soupisu a že byl soupis proveden řádně a úplně.  
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V souladu s ustanovením § 180 ZŘS následně soudní komisař na podkladě 

provedeného soupisu pozůstalosti, případně seznamu pozůstalostního majetku, 

společného prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku nebo shodných údajů dědiců 

o zůstavitelově majetku a shodných údajů dědiců o pasivech pozůstalosti usnesením 

stanoví obvyklou cenu majetku a jiných aktiv pozůstalosti, výši zůstavitelových dluhů 

a dalších pasiv pozůstalosti a nakonec čistou hodnotu pozůstalosti (cena aktiv po 

odečtení pasiv), případně výši předlužení pozůstalosti. Obvyklou cenou se dle 

judikatury
62

 rozumí cena, za kterou by bylo možno v době smrti zůstavitele majetek 

prodat nebo jinak zpeněžit při dodržení eventuální regulace cenovými předpisy. Při 

ocenění majetku a dluhů tvořících pozůstalost bude soudní komisař vycházet zejména 

ze společného prohlášení dědiců nebo z ocenění provedeného tím, kdo spravuje 

pozůstalost, v odůvodněných případech se cena zjistí znaleckým posudkem s tím, že pro 

ocenění je ve všech případech rozhodný stav v době smrti zůstavitele.
63

 Pouze v případě 

aktiv či pasiv pozůstalosti vzniklých po smrti zůstavitele je rozhodným stavem stav 

v době jejich vzniku. Zjistí-li soudní komisař před pravomocným skončením řízení 

o pozůstalosti nové skutečnosti odůvodňující změnu takového usnesení, provede 

potřebnou opravu samostatným usnesením. Usnesení o určení obvyklé ceny může být 

rovněž i součástí rozhodnutí o dědictví (§ 184 odst. 2 ZŘS). To ovšem nebude možné 

v případech, kdy bude třeba, aby byla obvyklá cena pozůstalostního majetku 

pravomocně určena dříve, tedy například v případě, že bude opatrovnický soud 

schvalovat dohodu o vypořádání společného jmění manželů a dohodu o výši dědických 

podílů. 

2.8 Projednání dědictví 
 

 Řízení o pozůstalosti je zásadně řízení s jednáním, přesto zákon v ustanovení 

§ 183 ZŘS stanoví případy, kdy lze v řízení rozhodnout i bez nařízení jednání. 

Nařizovat jednání není třeba, má-li být řízení zastaveno, protože zůstavitel nezanechal 

žádný majetek patřící do pozůstalosti (§ 153 ZŘS) nebo zanechal majetek bez hodnoty 

či jen hodnoty nepatrné, který bude vydán vypraviteli pohřbu (§ 154 ZŘS), dále nabývá-

li pozůstalost jediný dědic, jež nemá námitky proti soupisu pozůstalosti, případně 
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seznamu pozůstalostního majetku vyhotovenému správcem pozůstalosti nebo v případě, 

že sám předložil soudu prohlášení o pozůstalostním majetku. Nakonec není jednání 

třeba nařizovat ani v případě odúmrti, kdy pozůstalost připadne státu, protože nedědí 

žádný dědic (z dědické smlouvy, závěti, ani zákonné posloupnosti) a na stát se hledí 

jako na zákonného dědice. Přesto je i v těchto případech možné jednání nařídit, pokud 

je to vhodné z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení nebo pokud má být provedeno 

dokazování. Pouze při jednání má totiž účastník možnost plně realizovat svá práva, 

kupříkladu vyjádřit se k důkazům, které byly provedeny.
64

 

 K projednání pozůstalosti (zákon opět užívá termín projednání dědictví) nařídí 

soudní komisař jednání, které je neveřejné. Jelikož v nesporných řízeních není možné 

vést přípravné jednání a jelikož je soudní komisař povinen v zájmu rychlosti 

a hospodárnosti řízení v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 OSŘ připravit jednání tak, 

aby bylo možné věc zpravidla rozhodnout pouze při jediném jednání. Měl by jej tedy 

nařídit teprve, až bude spolehlivě zjištěno dědické právo a okruh dědiců a bude mít 

k dispozici podklady, že kterých lze zjistit rozsah a obvyklou cenu pozůstalosti a výši 

dluhů, stejně jako veškeré skutečnosti důležité pro rozhodnutí v řízení o pozůstalosti.  

K jednání soudní komisař následně předvolá dědice zůstavitele, vykonavatele 

závěti a další účastníky, o jejichž práva a povinnosti při jednání půjde, stejně tak 

předvolá jejich zástupce a další osoby, jejichž přítomnost je při jednání třeba (např. 

svědci, znalci, tlumočníci). Předvolání musí být účastníkům doručeno tak, aby měli 

dostatek času k přípravě, tedy zpravidla minimálně deset dní před nařízeným jednáním 

(§ 115 odst. 2 OSŘ). V případě, že se k jednání dostaví i účastník či jeho zástupce, který 

nebyl předvolán, umožní mu soudní komisař účast při jednání. 

 Soudní komisař řídí jednání v řízení o pozůstalosti tak, aby probíhalo důstojně, 

bez zbytečných průtahů a aby bylo možné úplné projednání věci. V jednání jde zejména 

o ověření správnosti a úplnosti zjištění okruhu dědiců zůstavitele, aktiv a pasiv 

pozůstalosti, obvyklé ceny pozůstalosti, případně poučení dědiců o právu odmítnout 

dědictví či o právu výhrady soupisu, nedošlo-li k tomu již dříve v průběhu řízení. 

Samotné jednání je pro účastníky nejdůležitější fází řízení, jelikož při něm mohou plně 

hájit svá práva a vyjádřit stanoviska k veškerým skutečnostem. Soudní komisař při 
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jednání dále zjišťuje, zda došlo k uzavření dohody dědiců o vypořádání pozůstalosti. 

Cílem jednání v řízení o pozůstalosti je rozhodnutí některým ze způsobů uvedených 

v ustanovení § 185 ZŘS. 

Průběh jednání se zaznamenává ve formě zvukového nebo zvukově obrazového 

záznamu nebo je o něm sepsán protokol, soudní komisař může však rozhodnout, že 

bude současně pořízen záznam i sepsán protokol (§ 40 odst. 1, 2 OSŘ). Ten se 

vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje označení soudu, u něhož je řízení vedeno, 

soudního komisaře, který byl pověřen provedením úkonů v řízení, den sepsání 

protokolu, označení projednávané věci (spisová značka soudu a jméno zůstavitele), 

jména a příjmení osob přítomných při jednání, průběh jednání a výrok rozhodnutí 

přijatého při jednání., dále obsah přednesu účastníků, průběh dokazování a poučení 

poskytnutá účastníkům nebo jejich zástupcům.
65
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3. ROZHODNUTÍ O POZŮSTALOSTI 
 

 Řízení o pozůstalosti končí pravomocným rozhodnutím. Navzdory novému 

rozlišování pojmů dědictví a pozůstalost (viz výše) je zákoně toto rozhodnutí 

označováno jako „rozhodnutí o dědictví“ v ustanoveních § 184, 185 a 188 ZŘS 

a následně jako „rozhodnutí o pozůstalosti“ v ustanoveních § 189, 190 a 191 ZŘS, což 

je poněkud matoucí. Dle mého názoru přistoupíme-li na myšlenku, že řízené probíhá 

o celé pozůstalosti (a proto se tak i nazývá), mělo by platit, že soudní komisař 

rozhodnutím sice potvrzuje dědicům nabytí dědictví, ale zároveň rozhoduje o celé 

pozůstalosti, která je od počátku předmětem řízení, přičemž dědictvím se stávají až její 

části připadnuvší dědicům. Osobně bych tedy za současné situace v souladu 

s označením celého řízení preferovala termín „rozhodnutí o pozůstalosti“. 

 Soudní komisař v řízení rozhoduje o pozůstalosti vždy usnesením, které má 

deklaratorní charakter, a to za předpokladu, že bylo zjištěno dědické právo 

a pozůstalostní jmění, tedy že byla naplněna legitimační i majetková funkce řízení 

o pozůstalosti, a zároveň nebyla nařízena likvidace pozůstalosti. Dále musí být 

soudnímu komisaři prokázáno, že byla splněna zůstavitelova nařízení, což potvrzuje 

vykonavatel závěti a nebyl-li povolán, tak dědicové. Pokud zůstavitel zřídil odkazy, 

musí být rovněž prokázáno, že byly splněny povinnosti vůči odkazovníkům, tedy že jim 

byly podány zprávy o odkazu, že byly splněny splatné odkazy vůči osobám pod zvláštní 

ochranou a bylo zajištěno i splnění jejich nesplatných odkazů a nakonec že bylo 

zajištěno splnění odkazů neznámým nebo nepřítomným osobám. Je-li to zřejmě 

zbytečné, může soudní komisař výše uvedená zajištění prominout.  

Poněkud problematická je otázka okamžiku přechodu pozůstalosti na dědice. 

Doposud bylo v ustanovení § 460 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), stanoveno, že dědictví 

se nabývá smrtí zůstavitele, rozhodnutím o dědictví tudíž došlo pouze k deklaratornímu 

potvrzení této skutečnosti. NOZ však v ustanovení § 1479 pouze stanoví, že smrtí 

zůstavitele vzniká dědické právo, čili právo na pozůstalost nebo poměrnou část z ní 

(§ 1475 odst. 1 NOZ). S ohledem na možnosti podmínek, doložení času či svěřeneckého 

nástupnictví pochopitelně nemůže k přechodu pozůstalosti smrtí zůstavitele vždy dojít.  
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To bylo v úpravě obecného zákoníku občanského, z nějž nový občanský zákoník 

vychází, řešeno institutem ležící pozůstalosti. Nový občanský zákoník však okamžik 

přechodu pozůstalosti výslovně neurčuje, přestože z důvodové zprávy a různých 

ustanovení vyplývá, že v zásadě navazuje na stejný princip, který stanovil již občanský 

zákoník dosavadní. Dle ustanovení § 1486 NOZ se na dědice odmítnuvšího dědictví 

hledí, jako by jej nikdy nenabyl, z čehož lze usuzovat, že před samotným odmítnutím 

k jeho nabytí již došlo. Stejně tak dle ustanovení § 1670 NOZ soud (soudní komisař) 

nabytí dědictví dědicům pouze potvrzuje. Zákon o zvláštních řízeních soudních se 

s problémem okamžiku přechodu dědictví na dědice vypořádává tak, že dle ustanovení 

§ 185 odst. 1 dědictví potvrdí s účinností ke dni vzniku dědického práva, tedy ke dni 

úmrtí zůstavitele.
66

 

Usnesení, jimiž se řízení končí, se považují za rozhodnutí ve věci samé a může 

je tedy vydat pouze sám notář pověřený provedením úkonů v řízení jako soudní 

komisař. Doručují se účastníkům do vlastních rukou a je proti nim přípustné odvolání. 

V usnesení se dle ustanovení § 124 ZŘS uvede označení soudu, jehož jménem bylo 

vydáno, jméno a příjmení notáře, označení zůstavitele a věci, výrok, odůvodnění, 

poučení o odvolání (včetně lhůty a místa k jeho podání) a den a místo vydání usnesení.  

Jednací řád dále stanoví, že se v rozhodnutí uvede jméno a příjmení soudního 

komisaře, adresa jeho notářské kanceláře a údaj, že byl v řízení o pozůstalosti 

pozůstalostním soudem pověřen k provedení úkonů jako soudní komisař. Součástí 

usnesení může být i usnesení o vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého 

manžela či o určení obvyklé ceny pozůstalosti. Bylo-li vyhotoveno písemně v listinné 

podobě, podepíše ho notář, jenž toto usnesení vydal, s  připojením svého úředního 

razítka. Stejnopisy usnesení se taktéž opatří razítkem soudního komisaře. Usnesení 

vyhotovené v elektronické podobě opatří notář svým elektronickým podpisem.  

Kromě formálních náležitostí uvede soudní komisař v usnesení i důvod dědictví, 

důvod rozdělení dědictví (bylo-li rozděleno), zda a který dědic uplatnil výhradu soupisu, 

zda byla nařízena dědická posloupnost (zřízením svěřeneckého nástupnictví, doložením 

času nebo jiným způsobem), kdo byl povolán jako následný dědic a za jakého 

předpokladu a zda může přední dědic s dědictvím volně nakládat. V případě, že se 
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řízení o pozůstalosti rozhodnutím končí, je nutné v něm rozhodnout také o nákladech 

řízení. 

Usnesení může v zásadě obsahovat výroky o: vypořádání společného jmění 

zůstavitele a pozůstalého manžela, určení obvyklé ceny aktiv a pasiv pozůstalosti, 

potvrzení nabytí dědictví dědici nebo dědicům a schválení dohody o rozdělení 

pozůstalosti, schválení dohody o vypořádání povinného dílu nepominutelného dědice, 

přiznání náhrady nákladů účastníků a odměně notáře.
67

 

Co se týče závaznosti rozhodnutí, dle judikatury platí, že „výroky usnesení soudu 

vydaných v dědickém řízení, které se týkají dědického práva (které určují, kdo je 

zůstavitelovým dědicem), jsou závazné pro každého. Ostatní výroky usnesení soudu 

vydaného v dědickém řízení jsou závazné jen pro účastníky dědického řízení.“
68

 

3.1 Účinky rozhodnutí 
 

Jak jsem již zmiňovala, pravomocným rozhodnutím o dědictví se řízení 

o pozůstalosti končí. Mimoto však s právní mocí takového usnesení spojuje ustanovení 

§ 188 ZŘS i další účinky. Jsou jimi zánik závěry pozůstalosti a všech opatření přijatých 

k zajištění pozůstalosti a dále zánik správy pozůstalosti, ať ji vykonává kdokoli (tím ale 

nejsou dotčeny povinnosti osoby vykonávající správu pozůstalosti učinit po skončení 

řízení úkony stanovené v ustanovení § 190 odst. 2 ZŘS). Přesto právní moc rozhodnutí 

o dědictví nebrání osobám, které nebyly v době vydání rozhodnutí účastníky řízení jako 

dědici, v tom, aby se žalobou domáhaly svého práva u soudu. To platí v případě 

sporného majetku, ke kterému se nepřihlíží při stanovení, co vše patří do společného 

jmění manželů nebo aktiv a pasiv pozůstalosti. 

Po právní moci rozhodnutí je nutné provést úkony realizace dědictví, soudní 

komisař má povinnost vyrozumět orgán, který vede veřejný seznam nebo rejstřík o tom, 

kdo se stal vlastníkem věcí a práv z pozůstalostního jmění v nich zapsaných. Je-li tímto 

orgánem katastr nemovitostí, učiní tak předáním stejnopisu pravomocného rozhodnutí 

v elektronické podobě (v listinné podobě, je-li součástí rozhodnutí i geometrický plán) 

spolu s vyplněným formulářem návrhu na vklad, záznam či poznámku katastrálnímu 
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pracovišti katastrálního úřadu, v jehož obvodu působnosti se nemovité věci nacházejí. 

Stejně tak má ten, kdo vykonával správu pozůstalosti, povinnost oznámit známým 

věřitelům a dlužníkům zůstavitele, kdo podle rozhodnutí o pozůstalosti nabyl 

zůstavitelovu pohledávku nebo dluh a zároveň oznámí bance či obdobné instituci, kdo 

se stal majitelem zůstavitelova účtu. 

Zákon v ustanovení § 191 ZŘS počítá i s možností, že se ukáže, že zůstavitel žije 

(zpravidla tomu tak bude v případě, že byl pouze prohlášen za mrtvého), soud (nikoli 

soudní komisař) v takovém případě usnesením rozhodnutí o pozůstalosti zruší a řízení 

zastaví, toto usnesení se účastníkům doručuje do vlastních rukou. Vyjde-li tato 

skutečnost najevo v průběhu řízení před jeho pravomocným skončením, řízení se 

zastaví. Po právní moci usnesení o zrušení rozhodnutí o pozůstalosti a zastavení řízení 

bude nutné učinit opatření k obnovení zůstavitelových práv a povinností s tím, že se 

přiměřeně užije postupu popsaného v předchozím odstavci. 

3.2 Typy rozhodnutí 
 

 Zákon o zvláštních řízeních soudních v ustanovení § 185 vyjmenovává různé 

možnosti rozhodnutí o dědictví, a to s ohledem na autonomii vůle zůstavitele a dědiců, 

případně i na pravidla zákonné dědické posloupnosti. Dědici mají ze zákona obecně 

možnost dohodnout si, jaká bude výše jejich podílů, což jim soudní komisař schválí, 

neodporuje-li to zájmům osob pod zvláštní ochranou. Dědicové na základě pořízení pro 

případ smrti mají dokonce možnost dohodou změnit výši zůstavitelem jim vyměřených 

podílů, pokud to zůstavitel výslovně připustil.  

 

Soudní komisař tedy v usnesení může: 

- potvrdit nabytí dědictví jedinému dědici, 

- rozdělit pozůstalost mezi více dědiců podle nařízení zůstavitele a potvrdit jim podle 

tohoto rozdělení nabytí dědictví, 

- rozdělit pozůstalost mezi více dědiců podle určení třetí osoby (pověřené 

zůstavitelem) a potvrdit jim podle tohoto rozdělené nabytí dědictví, pokud se 

ovšem nerozhodl k takovému určení nepřihlédnout, 

- schválit dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti (není-li v rozporu se zákonem) 

a potvrdit jim podle ní nabytí dědictví, 
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- rozdělit pozůstalost mezi více dědiců (na jejich žádost a jsou-li pro to splněny 

zákonné předpoklady) a potvrdit jim podle tohoto rozdělení nabytí dědictví, 

- potvrdit nabytí dědictví více dědicům podle dědických podílů, jejichž výše byla 

stanovena v souladu se zákonem dohodou dědiců (nedošlo-li k jejímu rozdělení 

podle předchozího bodu), 

- potvrdit nabytí dědictví více dědicům podle dědického podílu ze zákona (nedošlo-li 

k potvrzení podle dvou předcházejících bodů), 

- potvrdit, že dědictví připadlo státu, jestliže se na něj hledí jako na zákonného 

dědice. 

 

Neschválil-li soudní komisař z důvodů výše uvedených dohodu o rozdělení 

pozůstalosti nebo dohodu dědiců o výši dědických podílů, může v řízení pokračovat až 

po nabytí právní moci daného usnesení. V rozhodnutí o dědictví rozhodne soudní 

komisař o návrhu zákonného dědice na vypořádání podle ustanovení 

§ 1693 odst. 3 NOZ, to zákonnému dědici přiznává právo požadovat po ostatních 

dědicích vypořádání v případě, že se o zůstavitele staral delší dobu nebo značnou měrou 

přispěl k udržení či zvětšení zůstavitelova majetku prací, peněžitou podporou nebo 

podobným způsobem, aniž by za to byl nějak odměňován. Je-li mu právo na vypořádání 

přiznáno, poskytne se ve výši přiměřené trvání a rozsahu toho, co plnil, a také hodnotě 

pozůstalosti. O hodnotu práva na vypořádání se jeho dědický podíl následně zvětší. 

Výše uvedené platí i pro dědice, který nebyl zůstavitelovým manželem a plnil vůči 

němu vyživovací nebo obdobnou povinnost. Obsahem usnesení bude dále i rozhodnutí 

či schválení dohody o vypořádání povinného dílu pro nepominutelného dědice, uplatnil-

li právo na povinný díl. 
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4. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
 

 Jelikož při rozhodovací činnosti v soudních řízeních nelze nikdy vyloučit, že 

dojde k pochybení, dává zákon účastníkům možnost domáhat se svých práv pomocí 

opravných prostředků, pokud se rozhodnutím nebo postupem v řízení cítí být na svých 

právech nějak zkráceni. Opravné prostředky dělíme na řádné a mimořádné s tím, že 

řádným opravným prostředkem (odvolání) je napadáno rozhodnutí nepravomocné, 

zatímco mimořádnými opravnými prostředky (dovolání, žaloba pro zmatečnost, žaloba 

na obnovu řízení) se účastníci brání proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci. 

V následujícím textu bych ráda zmínila zejména odlišnosti týkající se jednotlivých 

opravných prostředků v řízení o pozůstalosti oproti klasickým sporným řízením. 

4.1 Odvolání 
 

 Odvolání je jediným řádným opravným prostředkem v civilním procesním právu 

a je jím napadáno rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje 

(§ 201 OSŘ). Vzhledem k odlišnostem řízení o pozůstalosti obsahuje zákon o zvláštních 

řízeních soudních vlastní pravidla ohledně nepřípustnosti odvolání, a to v ustanovení 

§ 129, která se uplatní vedle těch obecně stanovených v ustanovení § 202 OSŘ. V řízení 

o pozůstalosti odvolání není přípustné například proti usnesením, jímž byl notář 

pověřen provedením úkonů jako soudní komisař, či mu bylo pověření zrušeno nebo byl 

ve věci vyloučen. Dále proti usnesením o zastavení řízení podle ustanovení § 153 a 154 

ZŘS nebo proti usnesením, jimiž bylo provedeno vyrozumění o dědickém právu nebo 

právu výhrady soupisu pozůstalosti.  

 Lhůta pro podání odvolání činí patnáct dní od doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí. Na rozdíl od klasického sporného řízení je v řízení o pozůstalosti možné 

podat odvolání jak u soudního komisaře, tak u pozůstalostního soudu. Tato informace 

se spolu s adresami notáře i soudu uvede v poučení v rozhodnutí (§ 90 odst. 1 JŘ). Je-li 

odvolání podáno u soudního komisaře, provede potřebné úkony (např. odstranění vad 

odvolání) a předá spis pozůstalostnímu soudu. Je-li však odvolání podáno 

u pozůstalostního soudu, předá ho ten soudnímu komisaři, aby provedl potřebné úkony 

a následně opět předal spis pozůstalostnímu soudu. Tento postup považuji za zbytečně 

složitý, navrhovala bych, aby v případě, že je odvolání podáno u pozůstalostního soudu, 
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předal soudní komisař spis soudu ihned a ten následně provedl potřebné úkony. To by 

podle mého názoru přispělo jednak k urychlení řízení o odvolání a jednak by se tím 

ušetřily formality spojené s předáváním věci „tam a zpět“. 

 Pozůstalostní soud je zde takovým „mezičlánkem“ oproti obecné úpravě 

v občanském soudním řádu, podle kterého se odvolání podává k soudu, proti jehož 

rozhodnutí směřuje, a ten věc následně předává odvolacímu soudu k rozhodnutí. Je 

tomu tak proto, že ustanovení § 374 odst. 3 OSŘ stanoví, že je-li podáno odvolání proti 

rozhodnutí soudního komisaře, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce), 

přičemž toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze ho opět 

napadnout odvoláním. Takovýto postup by se dal přirovnat k autoremeduře. Vyhoví-li 

pozůstalostní soud odvolání, předá spis opět soudnímu komisaři, aby rozhodnutí doručil 

účastníkům a provedl další úkony v řízení.  

Jestliže však pozůstalostní soud odvolání nevyhoví, předloží spis odvolacímu 

soudu. Ten v řízení postupuje v souladu s obecnou úpravou odvolání v OSŘ. Týká-li se 

odvolání pouze odměny soudního komisaře nebo likvidačního správce, není třeba 

u odvolacího soudu ani nařizovat jednání. Oproti sporným řízením platí v odvolacím 

řízení v nesporných řízeních princip úplné apelace, je tedy možné uvádět nové 

skutečnosti a důkazy, které nebyly v řízení v prvním stupni uplatněny, a odvolací soud 

k takovým skutečnostem nebo důkazům přihlédne i pokud uplatněny nebyly. Jelikož je 

možné řízení o pozůstalosti zahájit i bez návrhu, není odvolací soud vázán mezemi, 

ve kterých se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí. Navíc lze rozhodnutí 

přezkoumat, i přestože ani přes výzvu nebyl v odvolání uplatněn odvolací důvod. 

Z výše uvedeného je patrný značný zájem na náležité opravě veškerých chyb 

a nesprávností v řízení o pozůstalosti a v nesporných řízeních obecně.  

Odvolací soud může nařídit, aby věc v dalším řízení projednal jiný notář jako 

soudní komisař než notář původně pověřený, nebo přikázat věc k dalšímu řízení 

pozůstalostnímu soudu. Učiní tak v případě, že zrušil usnesení, protože nebyl dodržen 

závazný právní názor soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil nebo pokud v řízení došlo 

k závažným vadám. Zruší-li odvolací soud usnesení a dospěje v odvolacím řízení 

k závěru, že jsou dány podmínky pro zrušení pověření notáře (je-li tu nebezpečí, že věc 

nebude projednána v přiměřené době), nařídí, aby věc projednal jiný notář jako soudní 
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komisař. Pozůstalostní soud poté klasickým postupem podle ustanovení § 101 ZŘS 

pověří provedením úkonů jako soudního komisaře jiného notáře. 

4.2 Mimořádné opravné prostředky 
 

 Jak již vyplývá z jejich názvu, neměly by být mimořádné opravné prostředky 

běžně v řízení užívány, zejména proto, že prolamují právní moc rozhodnutí a narušují 

tím právní jistotu. Zákon tudíž stanoví přísnější podmínky pro jejich využití. 

Mimořádnými opravnými prostředky v civilním procesu jsou dovolání, žaloba pro 

zmatečnost a žaloba na obnovu řízení. 

 Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacích soudů, pokud to 

zákon připouští (§ 236 OSŘ). Logicky tak není možné bránit se dovoláním proti 

usnesením vydaným v řízení o pozůstalosti, proti kterým se nelze odvolat.  

 Lhůta pro podání dovolání je dva měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího 

soudu a podává se u soudu prvního stupně nebo u soudního komisaře. Je-li dovolání 

podáno u soudního komisaře v době, kdy již nemá k dispozici pozůstalostní spis, předá 

jej soudní komisař pozůstalostnímu soudu nejpozději nejbližší následující pracovní den. 

Obdobně jako u odvolání není třeba v dovolacím řízení nařizovat jednání, týká-li se 

dovolání pouze odměny a náhrad za činnost soudního komisaře nebo likvidačního 

správce, a dále může dovolací soud obdobně nařídit výměnu notáře jako soudního 

komisaře podle ustanovení § 131 ZŘS.  

 Žalobou pro zmatečnost může být napadeno jen pravomocné rozhodnutí, jímž 

bylo rozhodnuto ve věci samé nebo kterým se řízení o pozůstalosti končí v prvním 

stupni či v odvolacím řízení. Žaloba slouží k opravě rozhodnutí vydaných v řízení, které 

trpí právními vadami (nedostatkem procesních podmínek a jinými závažnými vadami). 

Ustanovení § 134 ZŘS dává účastníkům možnost napadnout žalobou pro zmatečnost též 

rozhodnutí v prvním a druhém stupni, pokud účastníkovi nebyl ustanoven opatrovník 

navzdory skutečnosti, že k tomu byly splněny zákonné podmínky.  

 Lhůta pro podání žaloby pro zmatečnost je v zásadě tři měsíce od doručení 

napadeného rozhodnutí a stejně jako všechny ostatní opravné prostředky v řízení 

o pozůstalosti může být podána také u soudního komisaře. Je-li u něj podána v době, 

kdy již nemá k dispozici pozůstalostní spis, předá ji soudní komisař pozůstalostnímu 

soudu nejpozději nejbližší následující pracovní den. 
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 Posledním mimořádným opravným prostředkem je žaloba na obnovu řízení. Ta 

na rozdíl od žaloby pro zmatečnost míří k nápravě skutkových vad v řízení, jelikož 

vyšly najevo nové skutečnosti nebo lze provést důkazy, které nebylo možno provést 

v původním řízení.  

 Lhůta pro podání žaloby na obnovu řízení je objektivní tříměsíční od doby, kdy 

se účastník dozvěděl o důvodu obnovy a subjektivné tři roky od právní moci 

napadeného rozhodnutí. Žalobu je taktéž možné podat i u soudního komisaře a je-li 

podána v době, kdy již nemá k dispozici pozůstalostní spis, předá ji soudní komisař 

pozůstalostnímu soudu nejpozději nejbližší následující pracovní den. 
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5. DODATEČNÉ PROJEDNÁNÍ, NABYTÍ DĚDICTVÍ 

NÁSLEDNÝM DĚDICEM 
 

 Jak jsem již v textu mnohokrát uvedla, není zjištění rozsahu majetku tvořícího 

pozůstalost v řízení o pozůstalosti vždy definitivní. Zákon proto v ustanoveních § 192 

a 193 ZŘS počítá s možností, že po pravomocném skončení řízení o pozůstalosti vyjde 

dodatečně najevo majetek, který tvoří aktivum pozůstalosti, případně i pasivum 

pozůstalosti. 

 Stane-li se tak po pravomocném zastavení řízení z důvodu, že se jedná 

o pozůstalost bez majetku nebo s majetkem bez hodnoty či nepatrné hodnoty, provede 

soud (soudní komisař) celé řízení o pozůstalosti. Původní usnesení o vydání majetku 

z pozůstalosti vypraviteli pohřbu tím zůstává nedotčeno. Objeví-li se však pouze 

pasivum pozůstalosti, k projednání pozůstalosti se nepřistoupí. Zákon zde hovoří 

o projednání dědictví, domnívám se však, že se jedná o chybu. Dodatečně najevo vyšlý 

majetek je součástí pozůstalosti, o které se má vést řízení. Dědictvím se stane až 

rozhodnutím o připadnutí té které části jednotlivým dědicům (dědici). 

 Vyjde-li dodatečně najevo majetek, který tvoří aktivum, případně i pasivum 

pozůstalosti a o kterém nebylo v řízení dosud jednáno, až po pravomocném řádném 

skončení řízení o pozůstalosti, doplní soud (soudní komisař) o tento majetek soupis 

pozůstalosti (nebo seznam aktiv a pasiv pozůstalosti) pořízený v dosavadním řízení. 

Zároveň vyzve dědice k podání žádosti o projednání těchto aktiv pozůstalosti a určí jim 

k tomu lhůtu ne kratší než dva měsíce. Učiní tak vyhláškou, kterou zveřejní na úřední 

desce soudu. Tento postup se neuplatní, jedná-li se o aktiva nebo pasiva, k nimž se při 

vypořádání majetku ve společném jmění zůstavitele a pozůstalého manžela a zjištění 

aktiv a pasiv pozůstalosti ze zákona nepřihlíží. 

 Nepožádá-li o projednání pozůstalosti ve lhůtě žádný z dědiců, platí zákonná 

fikce, že došlo rovněž k nabytí dodatečně najevo vyšlých aktiv pozůstalosti podle již 

vydaného pravomocného rozhodnutí o pozůstalosti. Byla-li tímto rozhodnutím 

pozůstalost rozdělena mezi více dědiců nebo nabývají-li pozůstalost podle dědických 

podílů, nabývají dědicové dodatečně najevo vyšlý majetek podle těchto podílů. Je-li to 

třeba (například jedná-li se o nemovitost či jiný majetek, který se zapisuje do veřejného 

rejstříku), vydá se o tom usnesení. 
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 V případě, že zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti zřídil svěřenecké 

nástupnictví neboli fideikomisární substituci podle ustanovení § 1512 a násl. NOZ, 

omezil dědictví doložením času (§ 1564 a násl. NOZ) nebo jej jinak podmínil, případně 

má-li z jiného důvodu nabýt dědictví následný dědic, dojde k projednání věci podle 

ustanovení upravujících řízení o pozůstalosti postupem uvedeným výše v této práci. 

Veškeré rozhodné skutečnosti se však posuzují ke dni, kterým pominulo odsunutí 

dědického práva následného dědice (např. den smrti předního dědice, den splnění 

podmínky pro nabytí dědictví atd.), k tomuto dni se také vztahují účinky rozhodnutí 

o pozůstalosti. 

 Plnil-li přední dědic na úhradu zůstavitelových dluhů nebo na povinný díl 

nepominutelného dědice, stanoví soudní komisař v rozhodnutí o pozůstalosti 

následnému dědici povinnost na tato plnění poměrně přispět (§ 194 odst. 2 ZŘS 

a § 1567 odst. 2 NOZ). 

 Zákon o zvláštních řízeních soudních neupravuje postup v situaci, kdy se až po 

pravomocném skončení řízení o pozůstalosti objeví listina o zůstavitelově pořízení pro 

případ smrti uvedená v ustanovení § 142 odst. 1 ZŘS. Ustanovení § 78 odst. 2 JŘ však 

stanoví, že v takovém případě zjistí soud její stav a obsah a seznámí s touto listinou 

osoby, jejichž práv a povinností by se mohla týkat s tím, že se na tuto činnost 

nevztahuje pověření notáře jako soudního komisaře.
69

 

 

                                                 
69 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 665 

– 669. ISBN 978-80-7478-579-5 



 

73 

 

II. ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI - LIKVIDACE 

POZŮSTALOSTI 
 

 Likvidace pozůstalosti je zvláštní formou postupu v řízení o pozůstalosti 

v případě, že po sobě zůstavitel zanechal předluženou pozůstalost. Jde o právní institut 

obdobný insolvenčnímu řízení (například názvy mnoha institutů ohledně likvidace 

pozůstalosti jsou obdobné), kterým se uspokojí pohledávky věřitelů zůstavitele 

z výtěžku zpeněžení majetku, který patří do likvidační podstaty zůstavitele s tím, že 

neuspokojené pohledávky zanikají. Předluženou pozůstalostí se rozumí pozůstalost, ve 

které pasiva převažují nad aktivy pozůstalosti, kdy obvyklá cena majetku v pozůstalosti 

nedosahuje hodnoty pasiv pozůstalosti.  

Přesto však nařízení likvidace nemusí být nutným následkem předluženosti 

pozůstalosti, může dojít ke skončení řízení o pozůstalosti stejně jako u nepředlužené 

pozůstalosti tím, že bude dědici či dědicům rozhodnutím soudního komisaře potvrzeno 

nabytí dědictví. Nařízením likvidace pozůstalosti se však mění postavení dědiců v tom 

smyslu, že neodpovídají v žádném rozsahu za zůstavitelovy dluhy a k uspokojení 

věřitelů dojde pouze z výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty.
70

 

Dosavadní úprava nabízela v případě předluženého dědictví kromě likvidace 

dědictví také možnost dohody dědice či dědiců na straně jedné s věřiteli zůstavitele na 

straně druhé, že jim bude předlužené dědictví přenecháno k úhradě dluhů. Tato dohoda 

podléhala schválení soudního komisaře, který ji schválil, pokud neodporovala zákonu 

nebo dobrým mravům (§ 175p odst. 1 OSŘ). Nová právní úprava však od této možnosti 

upustila. 

V případě předlužené pozůstalosti soudní komisař místo obvyklé ceny 

pozůstalosti stanovuje výši předlužení pozůstalosti v souladu s ustanovením § 180 odst. 

1 ZŘS. V porovnání s klasickým průběhem řízení o pozůstalosti je při likvidaci 

pozůstalosti posílena role soudu ve vztahu k soudnímu komisaři a likvidačnímu správci, 

většinu úkonů tudíž provádějí dle pokynů či se souhlasem pozůstalostního soudu. 

Nicméně stejně jako v dosavadním průběhu řízení o pozůstalosti vykonává soudní 

komisař úkony soudu prvního stupně, kromě rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu 
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ke zpeněžování majetku patřícího do likvidační podstaty, které uskuteční notář 

(§ 231 ZŘS), o připadnutí majetku patřícího do likvidační podstaty státu (§ 237 ZŘS) 

a o zastavení likvidace pozůstalosti (§ 280 ZŘS). 
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1. NAŘÍZENÍ LIKVIDACE POZŮSTALOSTI 
 

 Likvidaci může soudní komisař nařídit na návrh i bez návrhu. Bez návrhu může 

být likvidace pozůstalosti soudním komisařem nařízena kdykoli v probíhajícím řízení 

o pozůstalosti, vyžaduje-li to veřejný zájem a jsou-li splněny zákonné podmínky 

(§ 195 odst. 1 ZŘS), a sice pokud nejsou splněny předpoklady pro zastavení řízení 

o pozůstalosti podle ustanovení § 153 a 154 ZŘS, bylo-li provedeno vypořádání 

majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, zaniklo-li 

manželství smrtí zůstavitele, dále bylo-li stanoveno předlužení majetku zůstavitele (toto 

rozhodnutí může být i součástí usnesení o nařízení likvidace) a nebylo-li dosud 

pravomocně rozhodnuto o dědictví. Návrh na nařízení likvidace mohou podat 

legitimované osoby, tzn. dědic, jemuž svědčí výhrada soupisu, stát, hledí-li se na něj 

jako na zákonného dědice, a nakonec také věřitel, který prokázal svou pohledávku, jíž 

odpovídá dluh patřící do pasiv likvidační podstaty.
71

 

 O nařízení likvidace rozhoduje soudní komisař usnesením podle ustanovení 

§ 196 ZŘS, v němž věřitele vyzve, aby u něj přihlásili své pohledávky ve stanovené 

lhůtě, která nově dle zákona nemůže být kratší než tři měsíce od právní moci tohoto 

usnesení, a dále je poučí o následcích nepřihlášení svých pohledávek řádně a včas. 

Součástí výše uvedeného usnesení může být i rozhodnutí o vypořádání společného 

jmění zůstavitele a pozůstalého manžela nebo rozhodnutí o určení výše předlužení 

pozůstalosti. V rámci tohoto usnesení může soudní komisař rovněž jmenovat 

likvidačního správce, je-li to v řízení třeba. Usnesení o nařízení likvidace se v den 

vydání vyvěsí na úřední desce soudu, u něhož probíhá řízení o pozůstalosti, 

a v odůvodněných případech se taktéž zveřejní prostřednictvím hromadných 

sdělovacích prostředků. Jak zveřejnění na úřední desce soudu, tak případně ve 

veřejných sdělovacích prostředcích by mělo přispět k lepší ochraně věřitelů a jejich 

zájmů. 
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1.1 Účinky nařízení likvidace pozůstalosti 
 

 Nařízení likvidace pozůstalosti s sebou nese nespočet důsledků. Tím 

nejdůležitějším je skutečnost, že se zásadně mění smysl a účel řízení o pozůstalosti, 

neboť již nejde o zjištění a potvrzení dědického práva po zůstaviteli, ale o zajištění 

úhrady pohledávek zůstavitelových věřitelů.
72

 Dle důvodové zprávy účinky nařízení 

likvidace zabezpečují, aby věřitelé zůstavitele byli předepsaným způsobem uspokojeni 

jen prostřednictvím rozdělení výtěžku zpeněžení likvidační podstaty, že z likvidační 

podstaty nebudou uspokojováni dědici nebo osoby, které své nároky odvozují od 

pořízení zůstavitele nebo z dědických posloupností, a že věřitelé nemají žádné jiné 

přednostní právo na uspokojení, které nevyplývá z pravidel likvidace pozůstalosti.
73

 

Účastníky řízení o likvidaci pozůstalosti se stávají věřitelé, kteří se přihlásili 

nebo kteří mají i přes nepřihlášení právo na uspokojení své pohledávky a likvidační 

správce. Vzdají-li se věřitelé však v průběhu likvidace pozůstalosti zcela práva na 

uspokojení své pohledávky nebo toto právo pozbudou, přestávají být účastníky řízení 

tímto dnem. Ostatním účastníkům řízení o pozůstalosti účast na řízení o likvidaci 

pozůstalosti právní mocí usnesení o nařízení pozůstalosti zaniká. Není tím však dotčena 

jejich účast na řízení o opravných prostředcích podaných proti usnesením vydaným do 

té doby (§ 117 ZŘS). 

Co se týče řízení o výkonu rozhodnutí či exekučního řízení, která by postihovala 

majetek náležející do likvidační podstaty, nelze je v souladu s ustanovením 

§ 198 odst. 1 ZŘS po vyvěšení usnesení o nařízení likvidace na úřední desce soudu 

nařídit ani provést. Tato již probíhající řízení se dnem právní moci usnesení o nařízení 

likvidace pozůstalosti zastavují s tím, že jejich účastníky o tom bezodkladně vyrozumí 

soud, který vede řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuční řízení, a týkalo-li se řízení 

nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, oznámí tuto skutečnost i katastrálnímu 

úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.  

Jiná řízení, jejichž účastníkem byl zůstavitel nebo osoba spravující pozůstalost, 

která se týkají majetku patřícího do likvidační podstaty nebo pasiv likvidační podstaty, 

budou po právní moci usnesení o nařízení likvidace taktéž zastavena. To však neplatí 
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pro řízení, v nichž jde o přiznání nebo vymáhání zůstavitelových pohledávek nebo 

jiných práv náležejících do majetku likvidační podstaty, případně o spor (nebo jinou 

právní věc projednávanou v občanském soudním řízení), jehož předmětem je pasivum 

likvidační podstaty, jestliže se věřitel řádně a včas přihlásil, nebo jehož rozhodnutí 

může vést k vyjasnění rozsahu majetku likvidační postaty. Likvidační správce se dnem 

vyvěšení usnesení o nařízení pozůstalosti, případně později dnem svého jmenování 

stává účastníkem těchto řízení na místě zůstavitele nebo toho, kdo spravoval 

pozůstalost. Tato řízení jsou pro další průběh likvidace důležitá a v ideálním případě 

může jejich výsledek vést ke zvýšení aktiv nebo snížení pasiv likvidační podstaty.  

 Právní mocí usnesení o nařízení likvidace v souladu s ustanovením § 200 ZŘS 

zanikají dědická práva zůstavitelových dědiců nebo státu v případě odúmrti, není tím 

však dotčeno jejich právo na vydání likvidačního přebytku. Taktéž zanikají odkazy 

zřízené zůstavitelem, práva nepominutelných dědiců na povinný díl, práva některých 

osob na zaopatření a další práva vzniklá po smrti zůstavitele, o nichž zákon stanoví, že 

je uspokojují dědici nebo že se uspokojují z pozůstalosti. Nakonec zaniká i odloučení 

pozůstalosti, funkce vykonavatele závěti a správce pozůstalosti, pasiva pozůstalosti, 

o nichž to stanoví ZŘS a zůstavitelovy příkazy, pověření, plné moci včetně prokury 

a další jednostranná právní jednání, která by měla trvat i po jeho smrti. Se zánikem 

funkce správce pozůstalosti souvisí i skutečnost, že již dnem vyvěšení usnesení 

o nařízení likvidace přechází správa pozůstalosti na likvidačního správce, byl-li 

jmenován, případně na soudního komisaře. Do právní moci usnesení o nařízení 

likvidace (a zániku funkce správce pozůstalosti) však smí správce provést jen takové 

úkony, které nesnesou odkladu.  

Na rozdíl od odloučení pozůstalosti platí podle ustanovení § 202 odst. 1 ZŘS 

opatření přijatá při závěře pozůstalosti i po právní moci usnesení o nařízení likvidace 

pozůstalosti, nebylo-li usnesením rozhodnuto jinak. Po vyvěšení usnesení o nařízení 

likvidace může soudní komisař na návrh likvidačního správce nebo i bez návrhu zajistit 

majetek náležející do likvidační podstaty a to obdobně jako se zajišťuje majetek v řízení 

o pozůstalosti podle ustanovení § 149 až 151 ZŘS.  Není-li stanoveno jinak, vydají se 

do likvidační podstaty po pravomocném nařízení likvidace pozůstalosti peníze a ostatní 

hmotné movité věci z úschovy. Naopak došlo-li k pravomocným rozhodnutím 

k vyloučení uschovaných věcí z likvidační podstaty nebo k vynětí ze seznamu majetku 
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likvidační podstaty, budou vydány tomu, na jehož návrh byly z likvidační podstaty 

vyloučeny, případně budou vydány složiteli. Vydání věcí provede soudní komisař nebo 

případně soud.
74

  

 Nakonec, dnem právní moci usnesení o nařízení likvidace se stávají splatnými 

pohledávky odpovídající dluhu patřícímu do pasiv likvidační podstaty, jestliže se věřitel 

řádně a včas přihlásil, a také se pro účely likvidace stávají splatnými pohledávky vůči 

třetím osobám, které jsou zajištěny majetkem likvidační podstaty, jestliže je jejich 

věřitel řádně a včas přihlásil a zároveň ve lhůtě určené k podání přihlášek požádal 

o uspokojení ze zajištění.   

 

                                                 
74

 ŠVESTKA, J. et al. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 671 

– 672. ISBN 978-80-7478-579-5 



 

79 

 

2. LIKVIDAČNÍ SPRÁVCE 
 

 Funkce likvidačního správce je zcela novým institutem, který zákon o zvláštních 

řízeních soudních zavádí. Likvidačního správce může soudní komisař jmenovat již 

v usnesení o nařízení likvidace nebo později samostatným usnesením v případě, že se 

ukáže, že to vyžaduje potřeba správy nebo zpeněžování majetku patřícího do likvidační 

podstaty anebo spory o pasiva likvidační podstaty (§ 197 ZŘS). Likvidačním správcem 

jmenuje osobu, která je zapsaná v seznamu insolvenčních správců vedeném 

Ministerstvem spravedlnosti.
75

 Jednak proto, že by bylo neefektivní a neekonomické 

vyvářet nově seznam likvidačních správců, navíc to vnímám jako logický krok 

vzhledem k tomu, že je činnost likvidačního správce obdobná činnosti správce 

insolvenčního. Jmenování může tato osoba odmítnout jen z vážných důvodů 

(§ 203 odst. 1 ZŘS). Není-li výše popsaný postup možný, jmenuje soudní komisař 

likvidačním správcem osobu, která splňuje předpoklady pro zápis do seznamu 

insolvenčních správců a se jmenováním souhlasí.  

 Stejně tak může soudní komisař likvidačního správce usnesením odvolat, a to 

pokud o to z důležitých důvodů požádá, je důvod pochybovat o jeho nepodjatosti nebo 

svoji funkci řádně nevykonává (§ 204 odst. 1 ZŘS). V takovém případě současně 

jmenuje správce nového, který začne svoji funkci vykonávat dnem právní moci 

usnesení o jmenování, nestanoví-li mu soudní komisař z důležitých důvodů, že má 

funkci začít vykonávat již doručením usnesení o jmenování. Odvolaný správce má 

povinnost řádně a bez zbytečného odkladu informovat nového likvidačního správce 

a předat mu veškeré doklady týkající se výkonu funkce. Nedojde-li k odvolání 

likvidačního správce, může dle ustanovení § 205 odst. 1 ZŘS jeho funkce zaniknout 

v případě, že nastane právní skutečnost, s níž se spojuje zánik práva vykonávat činnost 

insolvenčního správce (např. smrt, prohlášení za mrtvého, omezení svéprávnosti). 

Nastane-li taková skutečnost a funkce likvidačního správce tudíž zanikne, jmenuje 

soudní komisař správce nového postupem uvedeným výše. 

Likvidační správce jedná ze zákona při výkonu své funkce svým jménem na účet 

pozůstalosti a označuje se tak, aby bylo zřejmé, že jedná jako likvidační správce 
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a ohledně likvidační podstaty jakého zůstavitele. Dle ustanovení § 206 odst. 1 ZŘS 

vykonává zejména správu majetku patřícího do likvidační podstaty v zákonném rozsahu 

a pořizuje a vede jeho seznam, dále vystupuje na místě zůstavitele nebo osob, které 

dosud spravovaly pozůstalost jako účastník řízení, jehož předmětem jsou majetek nebo 

pasiva likvidační podstaty (jedná se o řízení, která se na rozdíl od ostatních v důsledku 

nařízení likvidace nezastavují) a případně vykonává ohledně majetku likvidační 

podstaty další úkoly, které mu stanoví zákon nebo soud (soudní komisař). Tyto úkony 

zásadně vykonává likvidační správce s tím, že provedením jednotlivých, přípravných 

a dílčích úkonů jeho jménem a na jeho odpovědnost může pověřit svého zaměstnance. 

Jiná osoba odlišná od zaměstnance může jednotlivé úkony provést pouze na základě 

plné moci výslovně ji k tomu opravňující. 

Povinností likvidačního správce je postupovat při výkonu funkce s odbornou 

péčí. S ohledem na skutečnost, že likvidační správce odpovídá za škodu nebo jinou 

majetkovou újmu, kterou při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní způsobil (porušením 

povinností nebo dobrých mravů), je povinen mít po celou dobu výkonu funkce 

pojištěnou odpovědnost za škodu. Odpovědnosti za škodu se likvidační správce nemůže 

zprostit, ledaže by ke škodě nebo jiné majetkové újmě došlo i jinak. Právo na její 

náhradu se však promlčí ve tříleté lhůtě ode dne pravomocného skončení likvidace 

pozůstalosti (§ 208 ZŘS). 

Stejně jako soudní komisař, má i likvidační správce nárok na odměnu za úkony 

učiněné pří výkonu své funkce nebo v souvislosti s ní, nebyl-li z funkce odvolán 

z důvodu, že ji nevykonával řádně. Dále mu přísluší náhrada hotových výdajů a náhrada 

za daň z přidané hodnoty, je-li jejím plátcem. O tomto právu se rozhoduje v usnesení, 

kterým se řízení při likvidaci pozůstalosti v prvním stupni končí, a to i bez návrhu. 

Odměna likvidačního správce včetně náhrady hotových výdajů a případně i za daň 

z přidané hodnoty se hradí z majetku likvidační podstaty podle rozhodnutí, kterým se 

řízení při likvidaci pozůstalosti v prvním stupni končí. Nedojde-li takto k plnému 

uspokojení práva likvidačního správce, uhradí odměnu a náhrady stát z titulu ručení. 

Stejně jako v případě odměny notáře jako soudního komisaře tak za stát činí 

pozůstalostní soud. Soud může likvidačnímu správci na jeho žádost taktéž poskytnout 

přiměřenou zálohu na jeho odměnu a náhrady v průběhu likvidace, tato záloha se uhradí 

z majetku likvidační podstaty podle rozvrhového usnesení soudu. 
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3. LIKVIDAČNÍ PODSTATA 
 

 Likvidační podstata je dle ustanovení § 212 ZŘS tvořena jak majetkem 

zůstavitele, tak i dalším majetkem, který je způsobilým zdrojem uspokojení věřitelů 

zůstavitele. Tvoří ji zůstavitelův majetek, který vlastnil v den své smrti (kromě majetku, 

který při vypořádání společného jmění připadl pozůstalému manželovi, a práv, která 

byla vázána výhradně na osobu zůstavitele), pohledávkami a majetkovými právy 

vzniklými po smrti zůstavitele, která mají původ v právních skutečnostech, které nastaly 

za života zůstavitele, a patřila by mu, kdyby nezemřel, a dále právem na vypořádání 

společného jmění, které bylo zrušeno, zúženo nebo zaniklo za jeho života, ale nebylo 

dosud vypořádáno. Potud se rozsah likvidační podstaty shoduje s rozsahem aktiv 

pozůstalosti. Dále je však likvidační podstata tvořena také majetkem třetích osob, 

z něhož lze za určitých podmínek (viz § 212 odst. 1 písm. d) ZŘS) uspokojit 

zůstavitelovu pohledávku, nebo náhradou za tento majetek, majetkem patřícím do 

likvidační podstaty na základě ustanovení § 225 ZŘS a nakonec i dalším majetkem, 

o němž tak stanoví zákon. Kromě výše uvedeného majetku spadá do likvidační podstaty 

i jeho příslušenství, plody a užitky. 

 Pasiva likvidační podstaty upravuje ustanovení § 238 ZŘS a tvoří je zejména 

náklady zůstavitelova pohřbu, dluhy zůstavitele, které měl v době smrti, a dluhy sice 

vzniklé až po smrti zůstavitele, ale mající původ v právních skutečnostech, z nichž měl 

plnit zůstavitel, kdyby mu v tom nezabránila smrt. Dále do pasiv likvidační podstaty 

patří dluhy z pohledávek, které vznikly ze smluv uzavřených ve prospěch pozůstalosti 

nebo majetku patřícího do likvidační podstaty uzavřených těmi, kdo v době nařízení 

likvidace spravovali pozůstalost, nebo likvidačním správcem či soudním komisařem. 

 Mezi pasiva naopak nepatří úroky a úroky z prodlení, které přirostly až po 

právní moci usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti, pohledávky z darovacích smluv 

a pokuty, penále a další sankce za porušení smluvní či mimosmluvní povinnosti, na něž 

vzniklo právo až po smrti zůstavitele. Pasiva pozůstalosti podle ustanovení 

§ 171 odst. 2 ZŘS, která netvoří pasiva likvidační podstaty (např. právo některých osob 
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na zaopatření) a jim odpovídající pohledávky dnem právní moci o nařízení likvidace 

pozůstalosti zanikají.
76

 

3.1 Zjišťování majetku likvidační podstaty 
 

 Rozsah majetku náležejícího do likvidační podstaty zjišťuje v souladu s pokyny 

soudu likvidační správce nebo soudní komisař (nebyl-li likvidační správce dosud 

jmenován) shodně jako při zjišťování aktiv pozůstalosti především ze soupisu 

pozůstalosti, seznamu pozůstalostního majetku, společného prohlášení dědiců 

o pozůstalostním majetku nebo ze shodných údajů dědiců, případně také ze seznamu 

aktiv a pasiv pozůstalosti. Dále likvidační správce nebo soudní komisař provede šetření 

potřebná ke zjištění, zda do likvidační podstaty patří majetek sporný při vypořádání 

společného jmění zůstavitele a jeho pozůstalého manžela a při zjišťování aktiv a pasiv 

pozůstalosti (dále jen „sporný majetek“). Nad rámec výše uvedeného stanoví zákon 

likvidačnímu správci nebo soudnímu komisaři povinnost vyšetřit, zda tu není další 

dosud neznámý majetek, který by do likvidační podstaty patřil, a dbát při tom, aby byl 

zjištěn veškerý majetek, který patří do likvidační podstaty (§ 214 ZŘS). 

V ustanovení § 215 ZŘS je zakotvena informační povinnost každého, kdo zná 

skutečnosti o majetku patřícím do majetkové podstaty, kde se nachází nebo kde je 

umístěn, obdobně jako informační povinnost třetích osob ohledně skutečností 

významných pro řízení a rozhodnutí o pozůstalosti v ustanovení § 141 ZŘS. Dále musí 

shodně jako v ustanovení § 140 odst. 2 ZŘS každý, kdo vede systém nebo seznam 

obsahující potřebné údaje, likvidačnímu správci nebo soudnímu komisaři umožnit 

zjištění potřebných informací, a to i dálkovým přístupem, je-li provozován. Na rozdíl od 

úpravy řízení o pozůstalosti do nařízení likvidace je však likvidační správce nebo 

soudní komisař v tomto limitován předchozím souhlasem soudu. Z této právní úpravy je 

patrná snaha o to, aby byl rozsah majetkové podstaty co nejdůkladněji a nejspolehlivěji 

zjištěn a žádný majetek nebyl opomenut, tudíž aby došlo k co nejvyššímu uspokojení 

zůstavitelových věřitelů. Na druhou stranu má likvidační správce povinnost oznámit 

soudu, má-li za to, že do likvidační podstaty patří majetek, který by tam podle 

zjištěných informací náležet neměl, nebo uplatní-li někdo právo k majetku, o němž 
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tvrdí, že nepřipouští, aby náležel do likvidační podstaty. Soud toto oznámení prověří 

a udělí následně likvidačnímu správci pokyn, zda má tento majetek pokládat za majetek 

náležející do likvidační podstaty či ne. 

 Na základě skutečností zjištěných výše uvedeným způsobem a pokynů soudu má 

likvidační správce nebo soudní komisař povinnost pořídit a dále vést seznam majetku 

likvidační podstaty a dbát při tom pokynů soudu. Seznam se bezodkladně doplní 

v případě, že po pravomocném skončení likvidace vyjde najevo další majetek náležející 

do likvidační podstaty (§ 218 ZŘS). Majetek se v seznamu zapisuje pod samostatnými 

položkami tak, aby bylo možná jeho náležitá identifikace. Tento seznam je přístupný 

k nahlédnutí (včetně možnosti činit si opisy a výpisy) každému, kdo osvědčí právní 

zájem nebo vážné důvody.  

Pokládá-li se sporný majetek dle pokynu soudu za součást likvidační podstaty, je 

nutné soupis majetku likvidační podstaty oznámit podle ustanovení § 222 ZŘS tomu, 

komu podle informací vyplývajících z předchozích zjištění má náležet, případně tomu, 

kdo k majetku uplatnil právo, které nepřipouští, aby předmětný majetek náležel do 

likvidační podstaty. Likvidační správce nebo soudní komisař současně tuto osobu vyzve 

k podání žaloby k vyloučení tohoto majetku z likvidační podstaty a poučí ji, že se 

podává proti likvidačnímu správci v jednoměsíční (hmotněprávní) lhůtě ode dne 

doručení soupisu, její zmeškání nelze prominout. Usnesení s oznámením soupisu 

a poučením se těmto osobám doručuje do vlastních rukou. Zákon nestanoví, k jakému 

soudu se žaloba podává, předpokládám však, že k soudu pozůstalostnímu. Nedošlo-li 

k podání žaloby, případně byla-li odmítnuta, zamítnuta nebo došlo-li k zastavení řízení, 

platí dle ustanovení § 225 ZŘS zákonná fikce, že majetek náleží do likvidační podstaty. 

Kromě vyloučení majetku z likvidační podstaty může dojít i k jeho vynětí 

v souladu s ustanovením § 223 ZŘS, a to zjistí-li likvidační správce nebo soudní 

komisař, že je v seznamu majetku likvidační podstaty zapsán majetek, ačkoliv do ní 

nepatří. Na pokyn nebo se souhlasem soudu jej následně vyjme ze seznamu. Jedná-li se 

o zapsání nebo vyjmutí majetku evidovaného v seznamech nebo systémech vedených 

podle jiných právních předpisů (typicky katastr nemovitostí), vyrozumí se o tom 

bezodkladně ten, kdo tyto seznamy a systémy vede.
77
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 Na rozdíl od správy pozůstalosti přísluší likvidačnímu správci nebo soudnímu 

komisaři při správě majetku likvidační podstaty práva a povinnosti, která má správce 

majetku při jeho plné správě dle ustanovení § 1409 a násl. NOZ. Jejím cílem 

rozmnožení spravovaného majetku s tím, že správce má právo s majetkem činit cokoli, 

co je nutné a užitečné. Zákon o zvláštních řízeních soudních rozsah těchto práv 

a povinností konkretizuje v ustanovení § 227, veškeré úkony zde uvedené však 

likvidační správce nebo soudní komisař vykonává dle pokynů nebo se souhlasem 

pozůstalostního soudu. 

3.2 Zpeněžení majetku likvidační podstaty 
 

 Po zjištění majetku likvidační podstaty následuje jeho zpeněžení. Dle ustanovení 

§ 93 JŘ je nutné postupovat při zpeněžení zůstavitelova majetku tak, aby bylo 

zpeněžení dosaženo neprodleně. Zpeněžení uskutečňuje likvidační správce nebo soudní 

komisař se souhlasem pozůstalostního soudu, který ve svém souhlasu určí způsob 

a rozsah zpeněžení, případně i cenu a jiné podmínky, které musí být splněny. Nejsou-li 

splněny podmínky soudu nebo nebyl-li ke zpeněžení dán souhlas soudu, nejedná se 

o úkon zpeněžené majetku likvidační podstaty ve smyslu zákona a s jeho účinky.
78

  

Ustanovení § 232 určuje, jakým způsobem je možné zpeněžení celé pozůstalosti, 

její části nebo jednotlivých věcí provést, a to v dražbě provedené soudem podle 

ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí nebo exekuci (§ 328a až 

330a OSŘ), smlouvou uzavřenou mezi nabyvatelem a likvidačním správcem nebo 

soudním komisařem, dále ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách nebo 

v dražbě provedené soudním exekutorem (§ 69 exekučního řádu a § 328a až 

330a OSŘ).  

 Zákon o zvláštních řízeních soudních přichází s novotou, že za určitých 

okolností může zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty provést i věřitel 

(§ 233 ZŘS), a to v případech, kdy mu na majetku vázne zástavní nebo zadržovací 

právo a má platně sjednáno, že věc může dohodnutým způsobem zpeněžit. Tento postup 

podléhá schválení soudu, který zpeněžení věřitelem usnesením povolí, jsou-li splněny 

uvedené podmínky a není-li to v rozporu se zájmy jiného věřitele. Soud věřiteli 
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v usnesení dále určí přiměřenou lhůtu k provedení zpeněžení, uplynutím této lhůty, 

případně oznámením věřitele došlým soudu, že se práva vzdává, zanikne právo věřitele 

uskutečnit zpeněžení. Ode dne právní moci usnesení o povolení zpeněžení věřitelem 

vykonává věřitel správu zastavené nebo zadržené věci a smí ji zpeněžit způsobem, na 

němž se písemně dohodl se zástavcem, zástavním dlužníkem nebo samotným 

dlužníkem. Výtěžek zpeněžení následně věřitel odevzdá soudu a podá mu zprávu 

o průběhu zpeněžování.   

 Ten, kdo při zpeněžení nabude majetek patřící do likvidační podstaty, ho 

v závislosti na způsobu zpeněžení v souladu s ustanovením § 236 ZŘS nabývá buď 

dnem, kterým se nabývá vlastnictví při dražbě, nebo dnem, kterým se vlastnictví nabývá 

při převodu vlastnického práva na základě smlouvy. Současně s tím nabývá také práva 

a povinnosti s věcí spojená a závady váznoucí na věci, s výjimkou zajištění pasiv 

pozůstalosti a dluhů třetích osob. Jedná-li se o majetek zapsaný ve veřejném nebo jiném 

seznamu, je nutné oznámit tomu, kdo takový seznam vede, nabytí vlastnictví 

zpeněžením, způsob provedení zpeněžení, osobu nabyvatele a zánik zajištění 

váznoucího na tomto majetku. Oznámení provádí zpravidla likvidační správce nebo 

soudní komisař, případně dražebník nebo soudní exekutor. Likvidační správce nebo 

soudní komisař zároveň vydá nabyvateli potvrzení o zániku zástavního práva zapsaného 

v rejstříku zástav. 

 Nepodařilo-li se některý majetek zůstavitele patřící do likvidační podstaty 

zpeněžit, rozhodne soud dle ustanovení § 237 odst. 1 ZŘS usnesením na návrh 

likvidačního správce nebo i bez něj, že tento majetek připadá státu. Den nabytí 

vlastnického práva státu je v odstavci 2 v souladu s ustanovením § 1114 NOZ 

stanoveno na den právní moci tohoto usnesení. Naproti tomu majetek třetích osob, který 

se nepodařilo zpeněžit, soud i bez návrhu usnesením vyjme ze seznamu majetku 

likvidační podstaty.   
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4. PŘIHLAŠOVÁNÍ POHLEDÁVEK 
  

 Dle ustanovení § 239 ZŘS mohou být při likvidaci pozůstalosti uspokojeny jen 

takové pohledávky, kterým odpovídá dluh náležející do pasiv likvidační podstaty 

a které byly přihlášeny nebo oznámeny soudu, považuje-li se takové oznámení za 

přihlášku. Tímto oznámením se rozumí podání věřitele, kterým svoji pohledávku 

oznámil již v době od zahájení řízení o pozůstalosti do nařízení likvidace pozůstalosti, 

jež splňuje veškeré náležitosti předepsané zákonem pro přihlášku pohledávky 

(§ 245 ZŘS). Bylo by nepřiměřeně formalistické požadovat po věřiteli řádné přihlášení 

pohledávky po nařízení likvidace pozůstalosti, které by se obsahově shodovalo s již 

učiněným oznámením. U pohledávek, o nichž tak stanoví zákon a dále u pohledávek, 

které vznikly ze smluv uzavřených s likvidačním správcem nebo soudním komisařem, 

se k jejich uspokojení přihlášení nevyžaduje. 

4.1 Přihlášky pohledávek 
 

 V souladu s ustanovením § 240 odst. 1 ZŘS mohou věřitelé mající pohledávky 

odpovídající dluhu patřícímu do pasiv likvidační podstaty podávat přihlášky ode dne 

vyvěšení usnesení o nařízení likvidace na úřední desce soudu do uplynutí lhůty 

stanovené v tomto usnesení. Nově je v zákoně vyjasněno, že se jedná se o lhůtu 

hmotněprávní, je tedy zachována, došla-li přihláška nejpozději poslední den lhůty 

soudu, její zmeškání nelze prominou. Byla-li přihláška podána opožděně, neoprávněnou 

osobou nebo jí byl přihlašován dluh, který nepatří do pasiv likvidační podstaty, soud 

přihlášku usnesením odmítne.  

Co se týče jejího obsahu, zákon nově v ustanovení § 241 ZŘS stanoví, že kromě 

obecných náležitostí podání (kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká 

a co sleduje, podpis a datum) musí přihláška obsahovat vylíčení skutečností, na nichž se 

pohledávka zakládá, vyčíslení jistiny a příslušenství pohledávky v českých korunách, 

a to i v případě, že se jedná o pohledávku nepeněžitou, neurčité výše nebo v cizí měně. 

Přihlašuje-li věřitel vykonatelnou pohledávku, musí v přihlášce dále vylíčit skutečnosti, 

na nichž se její vykonatelnost zakládá. K přihlášce je věřitel dále povinen připojit 

listiny, kterých se přihláška dovolává a případně které dokládají vykonatelnost 

pohledávky. Věřitel, jehož dřívější oznámení pohledávky se považuje za přihlášku, je 
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taktéž povinen doložit tyto listiny, a to do patnácti dnů ode dne právní moci usnesení 

o nařízení likvidace, neučinil-li tak již dříve.  

Jestliže přihláška neobsahuje všechny stanovené náležitosti, je neurčitá nebo 

nesrozumitelná, vyzve soud věřitele, aby ji doplnil nebo opravil ve lhůtě ne kratší než 

patnáct dní a poučí ho, jak má přihlášku doplnit či opravit. Nedojde-li k doplnění nebo 

opravě přihlášky řádně a včas a není-li možné ji pro její nedostatky přezkoumat, soud ji 

usnesením odmítne (o tom věřitele ve výzvě k doplnění rovněž poučí). V případě, že 

věřitel k přihlášce nepřipojil potřebné listiny, stanoví mu soud dodatečnou, nejméně 

desetidenní lhůtu k doplnění své přihlášky. Nedoloží-li listiny v této dodatečné lhůtě, 

nebude nadále k takto neprokázaným skutečnostem přihlíženo. 

Zákon dále upravuje i přihlašování určitých specifických pohledávek. Je-li 

věřitelem přihlašována pohledávka, která je zajištěna majetkem patřícím do likvidační 

podstaty (zástavním nebo zadržovacím právem, zajišťovacím převodem práva), musí 

tento věřitel v souladu s ustanovením § 242 ZŘS nejpozději v poslední den lhůty pro 

podávání přihlášek uvést skutečnosti, na nichž se zajištění zakládá a kdy vzniklo, 

a požádat o uspokojení ze zajištění, jinak se k zajištění pohledávky nepřihlíží. Současně 

musí předložit listiny, které toto právo prokazují. Stejně tak má-li věřitel pohledávku 

proti třetí osobě, která je ale zajištěna majetkem z likvidační podstaty, může přihlásit 

právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění, postupuje při tom obdobně v souladu 

s výše uvedeným. 

Nakonec, přihlašuje-li věřitel pohledávku, za kterou mu vedle zůstavitele 

odpovídají společně a nerozdílně i třetí osoby, není tím dotčeno jeho právo na 

uspokojení od třetích osob ani ze zajištění poskytnutého třetími osobami. Nicméně tyto 

osoby mohou pohledávku, která by jim uspokojením věřitele vznikla a které odpovídá 

dluh tvořící pasivum likvidační podstaty, přihlásit pro případ skutečného uspokojení 

věřitele, jedná se pak o přihlášku podmíněnou (§ 244 ZŘS).
79

 

Přihlášení pohledávky s sebou nese také zákonné následky, a to skutečnost, že 

přestává běžet promlčecí lhůta a lhůta pro zánik práva (prekluze) s účinností ode dne 

vyvěšení usnesení o nařízení likvidace na úřední desce soudu. Byla-li však přihláška 

následně odmítnuta, ani jedna ze lhůt se nestaví. Věřitel, který svoji pohledávku 

přihlásil nebo má právo na uspokojení svojí pohledávky i bez přihlášení, se práva na 
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uspokojení svojí pohledávky může kdykoli v průběhu likvidace zcela nebo zčásti vzdát, 

ztrácí tím ale možnost se této pohledávky v likvidaci pozůstalosti domáhat znovu. Soud 

vezme vzdání se práva na uspokojení práva věřitele usnesením na vědomí. Dojde-li 

v průběhu likvidace pozůstalosti zcela nebo zčásti k uspokojení pohledávky, rozhodne 

soud usnesením, že zcela nebo zčásti pozbyl právo na uspokojení této pohledávky 

z majetku patřícího do likvidační podstaty. 

4.2 Přezkoumání pohledávek 
 

Všechny přihlášené pohledávky, které nebyly soudem odmítnuty, pohledávky 

uplatněné oznámením i ty, jež se přihlašovat nemusí (§ 239 odst. 2 ZŘS), se uvedou 

v seznamu pohledávek. V něm jsou vedeny pod samostatnou položkou s tím, že u každé 

pohledávky se vyznačí informace, které je věřitel povinen uvést právě v přihlášce, tedy 

stručné skutečnosti, vyčíslení jistiny a příslušenství pohledávky a případně údaj, zda se 

jedná o vykonatelnou nebo zajištěnou pohledávku. Do seznamu má právo nahlédnout 

(a činit si výpisy a opisy) každý, kdo osvědčí právní zájem nebo závažné důvody. 

Přihlášené pohledávky musí být následně přezkoumány, nerozhodne-li soud 

jinak, nepřezkoumávají se pohledávky, které vznikly ze smluv uzavřených 

s likvidačním správcem nebo soudním komisařem (tedy ty, jež se podle ustanovení 

§ 239 odst. 2 ZŘS uspokojují, aniž by musely být přihlášeny). Přezkoumání pohledávky 

je postup, který je předpokladem jejího zjištění a tedy i uspokojení z likvidační 

podstaty.
80

 K tomu soudní komisař nařídí přezkumné jednání, které je neveřejné a musí 

se konat nejdříve dvacet dní po uplynutí lhůty k podávání přihlášek.  

K jednání se předvolávají věřitelé, kteří jsou účastníky řízení, jejich zástupci 

a další osoby, jejichž přítomnost je třeba, předvolání se zveřejní vyvěšením na úřední 

desce pozůstalostního soudu, případně též v hromadných sdělovacích prostředcích. 

Dostaví-li se k jednání likvidační správce, má taktéž právo se jednání zúčastnit. 

Přezkoumání pohledávek při jednání není nutné, obsahuje-li seznam pohledávek pouze 

jedinou pohledávku, nebo jestliže se věřitelé vzdali práva účasti na jednání, případně 

souhlasí s přezkoumáváním pohledávek bez nařízení jednání. 
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Při přezkumném jednání postupuje soudní komisař v souladu s ustanovením 

§ 255 ZŘS a ohledně každé přezkoumávané pohledávky dle seznamu pohledávek 

výslovně uvede, zda ji lze pokládat za prokázanou a v jaké výši. Vychází přitom ze 

všech známých rozhodných skutečností, jež vyplývají z předložených listin a dalších 

důkazních prostředků. Ke skutečnostem, které nejsou doloženy listinami, soudní 

komisař nepřihlíží. Při přezkoumávání vykonatelné pohledávky jsou posuzovány pouze 

rozhodné skutečnosti, které nebyly nebo nemohly být uplatněny v řízení, v němž byly 

rozhodnutím pravomocně přiznány. Takovou pohledávku nelze pokládat za 

neprokázanou pouze na základě jiného právního posouzení skutečností uplatněných 

nebo známých v tomto řízení. K promlčení pohledávky se přihlédne, pouze pokud do 

doby jejího přezkoumání uplatní některý z věřitelů námitku promlčení. Po skončení 

přezkumného jednání uvede soudní komisař výsledek přezkoumání pohledávek 

v seznamu pohledávek. 

Jsou-li pohledávky přezkoumávány bez nařízení jednání podle ustanovení 

§ 259 ZŘS, soudní komisař obdobným způsobem posoudí, zda lze pohledávky pokládat 

za prokázané a v jaké výši, na rozdíl od přezkoumávání v přezkumném jednání však 

věřitelé nemohou tyto pohledávky popřít. Své závěry z přezkoumávání uvede soudní 

komisař rovněž v seznamu pohledávek.  

Ke každé pohledávce, o níž soudní komisař uvede, že ji pokládá za prokázanou, 

se ostatní věřitelé mohou vyjádřit, zda ji popírají a v jaké výši (§ 256 odst. 1 ZŘS). 

Pokud soudní komisař i po popření pohledávky setrvá na závěru, že lze tuto pohledávku 

pokládat za prokázanou, vyzve věřitele, aby se vyjádřil, zda požaduje, aby takto 

popřená pohledávka nebo její část byla uplatněna u soudu žalobou. Požaduje-li věřitel 

uplatnění popřené pohledávky u soudu, uloží mu soudní komisař usnesením povinnost 

složit jistotu na náhradu nákladů řízení o této žalobě a náhradu případné škody nebo jiné 

újmy způsobené nedůvodným popřením pohledávky (ve výši jedné třetiny popřené 

pohledávky, minimálně 10.000,- Kč a maximálně 100.000,- Kč) a poučí ho o následcích 

nesložení jistoty včas. 

Po provedeném přezkoumání pohledávek vyzve soudní komisař věřitele, aby se 

žalobou podle OSŘ domáhal určení, že mu pohledávka náleží a v jaké výši, případně že 

má právo na uspokojení pohledávky ze zajištění (dále jen „žaloba na určení 

pohledávky“). Podle ustanovení § 260 odst. 1 ZŘS tak učiní, pokud při přezkoumání 
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pohledávky došel k závěru, že ji nelze mít zcela nebo zčásti za prokázanou, nebo pokud 

byla pohledávka popřena jiným věřitelem a ten včas složil stanovenou jistotu. Učiní tak 

usnesením doručovaným do vlastních rukou, v němž věřitele zároveň poučí, v jaké lhůtě 

a proti komu se žaloba podává a jaké jsou právní následky jejího nepodání 

(příp. nepodání včas). Pokud o pohledávce věřitele soudní řízení již probíhá a jeho 

účastníkem je podle ustanovení § 229 ZŘS likvidační správce, není důvod k takové 

výzvě.  

Žaloba na určení pohledávky se podává ve lhůtě jednoho měsíce od doručení 

vyrozumění věřiteli (jedná se opět o lhůtu hmotněprávní) proti likvidačnímu správci 

a byla-li pohledávka popřena jiným věřitelem, tak též proti tomuto popírajícímu věřiteli, 

k okresnímu soudu (obvodním soudům v Praze, Městskému soudu v Brně). Likvidační 

správce si pro postup v řízení vyžádá pokyny pozůstalostního soudu, kterými se 

následně řídí. V žalobě na určení pohledávky může věřitel uplatnit pouze skutečnosti, 

které v řízení o pozůstalosti uvedl do skončení přezkumného jednání, případně do doby, 

kdy soudní komisař v seznamu pohledávek uvedl, že pohledávku nelze pokládat za 

prokázanou.
81

 

Byla-li žaloba na určení pohledávky zamítnuta nebo odmítnuta nebo došlo-li 

k zastavení řízení, vrátí se po právní moci rozhodnutí složená jistota popírajícímu 

věřiteli. Naopak, bylo-li žalobě vyhověno, vzniká popírajícímu věřiteli povinnost 

nahradit škodu nebo jinou újmu vzniklou nedůvodným popřením pohledávky. Náhradu 

škody je nutné uplatnit pouze do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o žalobě, jinak 

toto právo zaniká. Je-li náhrada škody pravomocně přiznána, uhradí se z jistoty složené 

popírajícím věřitelem, není tím však dotčena uhradit škodu nebo jinou újmu, která touto 

jistotou kryta nebyla. 

Pohledávky, které se pokládají za prokázané, případně které žádný z věřitelů 

nepopřel nebo je jeho popření neúčinné se pro účely likvidace pozůstalosti považují za 

pohledávky zjištěné. Popření pohledávky je dle ustanovení § 268 odst. 2 ZŘS neúčinné, 

vzal-li věřitel své popření později zpět nebo nesložil-li řádně stanovenou jistotu. 

Nicméně i pokud nebyly splněny výše uvedené podmínky, pokládá se pohledávka za 

zjištěnou v případě, že bylo rozhodnutím o žalobě na určení pohledávky nebo v jiném 
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občanském soudním řízení bylo pravomocně určeno, že věřiteli náleží pohledávky 

a v jaké výši nebo že má právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. 

 



 

92 

 

5. ROZVRH VÝTĚŽKU 
 

 Jsou-li přihlášené pohledávky řádně přezkoumány, zjištěny a došlo-li ke 

zpeněžení majetku likvidační podstaty, následuje rozvrh výtěžku zpeněžení. Z tohoto 

rozvrhu se uspokojují zejména pohledávky, které byly zjištěny (§ 268 ZŘS), dále 

pohledávky, které se uspokojují, i když nemusely být přihlášeny (§ 239 odst. 2 ZŘS) 

a i když se nepřezkoumávají (§ 254 odst. 2 ZŘS). 

 Pohledávky zajištěné majetkem patřícím do likvidační podstaty se uspokojují 

z čistého výtěžku zpeněžení tohoto majetku, jež tvoří výtěžek zpeněžení majetku 

zkrácený o poměrnou část nákladů vynaložených na správu majetku patřícího do 

likvidační podstaty, případně též o náklady vynaložené na jeho zpeněžení. Je-li tímto 

majetkem zajištěno pohledávek více, uspokojí se v pořadí podle vzniku jejich zajištění. 

Věřitelé však mají možnost dohodnout si písemně jiný způsob stanovení pořadí pro 

uspokojení svých pohledávek. Nestačil-li přesto výtěžek zpeněžení zajišťujícího 

majetku k plnému uspokojení pohledávek, mají tito věřitelé právo na uspokojení spolu 

s ostatními pohledávkami ostatních věřitelů podle rozvrhového usnesení. 

 Za předpokladu, že zpeněžení majetku prováděl věřitel, jemuž na majetku vázlo 

zástavní nebo zadržovací právo (nebo likvidační správce či soudní komisař) a který 

následně výtěžek zpeněžení odevzdal soudu, rozhodne soud usnesením, že čistý výtěžek 

zpeněžení bude vydán tomuto věřiteli, popřípadě podle pořadí více věřitelům 

zajištěných pohledávek do tří dnů od právní moci usnesení a že případný zbytek čistého 

výtěžku se použije k uspokojení pohledávek ostatních věřitelů podle rozvrhového 

usnesení. 

 Jak jsem již na začátku kapitoly zmiňovala, o uspokojení pohledávek rozhoduje 

soudní komisař rozvrhovým usnesením v souladu s ustanovením § 272 ZŘS, podal-li 

mu likvidační správce řádnou zprávu o zpeněžování majetku likvidační podstaty a byly-

li zjištěny pohledávky, které by měly být podle skupin uspokojeny podle tohoto 

rozvrhového usnesení. V rozvrhovém usnesení soudní komisař rozhodne zejména, jak 

vysoké plnění z výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty připadá na každou 

uhrazovanou pohledávku, které pohledávky a v jaké výši zůstávají neuspokojeny 

a v jaké lhůtě bude věřitelům plnění vyplaceno. 
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 V závislosti na tom, do jaké skupiny náleží, jsou pohledávky dle rozvrhového 

usnesení postupně uspokojovány. Není-li možné plně uspokojit pohledávky náležející 

do téže skupiny, uspokojí se poměrně. Na prvním místě se v souladu s ustanovením 

§ 273 odst. 1 ZŘS uspokojí pohledávky ze smluv, které byly uzavřeny s likvidačním 

správcem nebo soudním komisařem vykonává-li práva a povinnosti likvidačního 

správce a pohledávky vzniklé státu na nákladech vynaložených na zpeněžování majetku 

likvidační podstaty a jeho správu, popřípadě i na úschovu tohoto majetku u vhodného 

schovatele. Další v pořadí se uspokojuje pohledávka odměny a náhrady nákladů 

likvidačního správce a státu, byla-li správci poskytnuta záloha, a notáře za úkony, které 

v řízení o pozůstalosti provedl jako soudní komisař. O úhradě těchto pohledávek bude 

rozhodnuto v rámci rozvrhového usnesení, kterým se řízení při likvidaci pozůstalosti 

končí nebo v usnesení o vydání likvidačního přebytku. Dále budou uspokojeny 

pohledávka nákladů zůstavitelova pohřbu, pohledávka odměny a náhrady nákladů těch, 

kdo vykonávali správu pozůstalosti do nařízení likvidace pozůstalosti a pohledávky 

výživného. Až po uspokojení těchto pohledávek ve výše daném pořadí se uspokojí 

ostatní pohledávky ostatních věřitelů. 

 Jestliže po uspokojení všech pohledávek přesto nebyl vyčerpán celý výtěžek 

zpeněžení majetku likvidační podstaty, tedy vznikl tzv. majetkový přebytek, rozhodne 

soudní komisař usnesením o vydání majetkového přebytku podle jejich podílů dědicům, 

kterým svědčilo dědické právo po zůstaviteli v době nařízení likvidace pozůstalosti, 

případně státu, hledí-li se na něj jako na zákonného dědice. Na tyto osoby nepřecházejí 

pasiva pozůstalosti a ani je nejsou povinni nijak hradit.
82
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6. SKONČENÍ ŘÍZENÍ PŘI LIKVIDACI 
 

 V prvním stupni se řízení o pozůstalosti při likvidaci končí právní mocí buď 

rozvrhového usnesení, kterým dojde k rozdělení celého nebo zbývajícího výtěžku 

zpeněžení majetku likvidační podstaty, anebo usnesením, kterým bylo rozhodnuto 

o vydání likvidačního přebytku. Tímto dnem taktéž zanikají pohledávky odpovídající 

pasivům pozůstalosti v rozsahu, v jakém nebyly uspokojeny z výtěžku zpeněžení 

majetku likvidační podstaty, a platí to i pro pohledávky, které nebyly do likvidace 

pozůstalosti přihlášeny (§ 277 ZŘS). 

 V situaci, kdy se po pravomocném skončení řízení o pozůstalosti při likvidaci 

rozvrhovým usnesením objeví další majetek patřící do likvidační podstaty a zároveň 

v likvidaci nedošlo k plnému uspokojení uhrazovaných pohledávek, nařídí soud 

usnesením, aby o něm bylo v likvidaci pozůstalosti pokračováno. Z výtěžku zpeněžení 

tohoto dodatečně objeveného majetku se uspokojují jenom věřitelé pohledávek, které se 

uhrazují podle výsledků původního řízení. Nepřihlíží se při tom k zániku pohledávek 

z důvodu skončení řízení podle ustanovení § 277 ZŘS. Vyjde-li takto najevo dodatečný 

majetek a všechny pohledávky byly při likvidaci plně uspokojeny, bude usnesením 

rozhodnuto o vydání tohoto majetku, stejně jako je výše popsáno vydání přebytku 

likvidační podstaty. Byl-li tento majetek předmětem odkazu zřízeného zůstavitelem, má 

odkazovník stejné právo na odkaz vůči jeho vlastníku, jaké mu náleží proti dědici, který 

si vyhradil soupis (§ 1630 NOZ). 

 Nakonec, vyjde-li po nařízení likvidace pozůstalosti najevo, že zůstavitel žije, 

pozůstalostní soud usnesením likvidace pozůstalosti zastaví. Nicméně právní účinky 

úkonů, které byly při likvidaci doposud učiněny, zůstávají nedotčeny. Právní mocí 

tohoto usnesení se řízení o pozůstalosti taktéž končí.
83
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ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo přehledně vylíčit průběh řízení o pozůstalosti 

podle procesních předpisů, zejména zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, přijatého v souvislosti s rekodifikací soukromého práva účinného od 

1. 1. 2014, tak aby byly patrné jednotlivé fáze řízení o pozůstalosti, a zároveň zohlednit 

a doplnit výklad v nezbytném rozsahu o důležité aspekty a instituty hmotněprávní, které 

řízení o pozůstalosti ovlivňují. S ohledem na přijetí nové právní úpravy jak procesní, tak 

hmotněprávní jsem se snažila poukázat na nejdůležitější  změny a rozdíly nové úpravy 

a úpravy účinné do 31. 12. 2013, a to zejména co se týče zavedení nových či 

staronových institutů dědického práva i dědického řízení. 

 Přestože zákonem o zvláštních řízeních soudních došlo k výraznému rozšíření 

počtu ustanovení upravujících řízení o pozůstalosti a změně jejich uspořádání, nedošlo 

v hlavních rysech k žádným markantním změnám. Byla tak zachována posloupnost fází 

řízení o pozůstalosti, zejména proto, že je toto řízení ovládáno zásadou legálního 

pořádku a systematika průběhu řízení má svoji logikou ověřenou mnohaletou praxí. 

Vzhledem k tomu, že od vstupu nové úpravy v účinnost neuplynul ještě ani celý rok, je 

poněkud předčasné dělat ohledně této nové právní úpravy radikální soudy. Stejně tak 

k ustálení výkladu nejasných nebo sporných ustanovení, ať už pouhým používání 

v praxi nebo prostřednictvím judikatury, bude nezbytný delší časový úsek. 

 Nová procesní úprava řízení o pozůstalosti reflektuje jednak terminologické 

změny v novém občanském zákoníku, dále zavedení či znovuzavedení specifických 

institutů jak v dědickém právu, tak v procesní úpravě řízení o pozůstalosti. Dle mého 

názoru je právě terminologické zpracování nové úpravy poněkud laxní. Přestože se jak 

nový občanský zákoník, tak zákon o zvláštních řízeních soudních hlásí k důslednému 

odlišování pojmů „pozůstalost“ a „dědictví“, nereflektuje ani jeden z nich tento rozdíl 

úplně a komplexně, což je přinejmenším matoucí a nepohodlné zejména pro odbornou 

veřejnost.  

Co vidím jako velké pozitivum nové úpravy je, že reaguje na potřeby 

a přizpůsobuje se současné společnosti, na rozdíl od úpravy dosavadní, původně tvořené 

v naprosto odlišném prostředí. V hmotněprávní i procesní úpravě došlo k posílení 

postavení věřitelů, autonomie vůle účastníků a zejména je podstatně více respektována 
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samotná vůle zůstavitele. V mnoha aspektech došlo taktéž k žádoucímu zpřesnění 

postupů v řízení, které byly upraveny pouze obecně či rámcově, nicméně co se týče 

kupříkladu zjišťování aktiv pozůstalosti, je úprava zbytečně roztříštěná a umožňuje více 

alternativních postupů, což může zejména v řízení o pozůstalosti, u nějž je zájem na 

rychlém projednání věci, spíše uškodit.  

 Co já osobně shledávám jako největší nevýhodu je značné množství procesních 

ustanovení zařazených v rámci úpravy dědického práva v novém občanském zákoníku. 

Jednak by tomu tak nemělo být už z podstaty věci, občanský zákoník je hmotněprávním 

kodexem, jednak je to zejména pro adresáty právních norem matoucí. Chápu snahu 

autorů zákoníku o zevrubnou úpravu dědického práva, jelikož úprava dosavadní byla 

velmi stručná, přesto se domnívám, že taková ustanovení by zde neměla být zařazena. 

Velká část z nich je navíc v totožném nebo velmi podobném znění obsažena i v zákoně 

o zvláštních řízeních soudních. Takovýto dualismus je dle mého názoru nežádoucí 

a domnívám se, že u dvou nových dosud nenovelizovaných právních předpisů by 

k takové situaci nemělo docházet. Dále bych se v rámci případné novelizace přikláněla 

k vyjasnění otázky okamžiku přechodu pozůstalosti na dědice v novém občanském 

zákoníku. 

 Při psaní diplomové práce jsem pracovala především s knižními publikacemi, 

časopiseckými články a důvodovými zprávami k oběma zmíněným novým zákonům. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu účinnou necelý rok, nebylo jednoduché najít 

prameny, které by se zabývaly konkrétně novou právní úpravou a bylo tedy nutné čerpat 

i z již ne zcela aktuálních publikací a kriticky zhodnotit, jaké pasáže je možné aplikovat i na 

novou právní úpravu. Z knižních publikací jsem vycházela zejména z komentáře 

k dědickému právu v novém občanském zákoníku, jež obsahuje též výklad procesní, avšak 

nikoli v rozsahu výkladu k jednotlivým ustanovením zákona, jak je v komentářové literatuře 

obvyklé. Dále jsem využívala vysokoškolské učebnice, a jak jsem již zmínila, i publikace 

starší pojednávající o dosavadní právní úpravě. Vzhledem k novosti obou zákonů 

a nedostatku aktuální literatury mi významným zdrojem byly důvodové zprávy k oběma 

zákonům, které mi značně pomohly nahlížet na problematiku v historických i právních 

souvislostech. 

 Co se týče odborných časopisů, čerpala jsem zejména z časopisu Ad Notam 

vydávaného Notářskou komorou České republiky, který je přístupný jak v listinné, tak 

v elektronické podobě na stránkách Notářské komory ČR. Články jsem vyhledávala 
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zejména v systémech právních informací. Co se týče judikatury, bylo opět nutné pečlivě 

zhodnotit, která rozhodnutí jsou aplikovatelná i na novou právní úpravu. K jejímu 

vyhledávání jsem využila knižní publikaci přehledu judikatury k danému tématu, tak opět 

systémy právních informací.  

 Jak jsem již několikrát zmínila, jsou zákony upravující hmotněprávní 

i procesněprávní aspekty dědického práva v účinnosti pouze krátkou dobu na adekvátní 

analýzu a zhodnocení jejich vhodnosti, účelnosti a správnosti. K utvoření si zevrubného 

a dostatečně informovaného názoru bude nutná doba několika (desítek?) let užívání 

v praxi. Doufám však, že je tato úprava obecně posunem k lepšímu pro celou společnost 

a její členy. 
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Resumé 
 

Téma mojí diplomové práce zní „Řízení o pozůstalosti“. Toto téma jsem si 

vybrala z několika důvodů. Přestože jde o tradiční institut civilního procesního práva, 

jedná se o téma velmi aktuální s ohledem na novou úpravu soukromého práva v zákoně 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou došlo k výraznému rozšíření ustanovení 

o dědickém právu, a na ni navazující novou procesní úpravu v zákoně č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. Dalším důvodem byla skutečnost, že tuto problematiku 

shledávám zajímavou, a to zejména z důvodu její komplexnosti a výrazného prolínání 

procesněprávní a hmotněprávní úpravy. Jelikož je účast v řízení o pozůstalosti v životě 

člověka prakticky nevyhnutelnou záležitostí, ráda jsem si svoje dosavadní znalosti 

doplnila o znalost nové právní úpravy. V neposlední řadě mi tato problematika připadá 

v prostředí advokacie, do které bych po vystudování ráda zamířila, poněkud zbytečně 

a neoprávněně opomíjená. 

Cílem této diplomové práce je přehledně vylíčit průběh řízení o pozůstalosti tak, 

aby byly patrné jednotlivé fáze řízení o pozůstalosti, a zároveň zohlednit a doplnit 

výklad v nezbytném rozsahu o důležité aspekty a instituty hmotněprávní, které řízení 

o pozůstalosti ovlivňují. S ohledem na přijetí nové právní úpravy jsem se snažila 

poukázat na nejdůležitější  změny a rozdíly nové úpravy a úpravy účinné do 

31. 12. 2013, a to zejména co se týče zavedení nových či staronových institutů 

dědického práva i dědického řízení. 

Práce kromě úvodu a závěru obsahuje dvě stěžejní části, první z nich se věnuje 

samotnému řízení o pozůstalosti s tím, že je tvořena pěti kapitolami.  

V první kapitole se zabývám nezbytnými obecnými výklady týkajícími se řízení 

o pozůstalosti, obsahuje výklad o historii, pramenech právní úpravy dědického práva 

hmotného i procesního, charakteristice a funkci řízení nesporných obecně i samotného 

řízení o pozůstalosti. Následují podkapitoly věnované subjektům řízení – soudům, 

účastníkům řízení a notáři jako soudnímu komisaři. Tuto obecnou část uzavírám 

podkapitolou ohledně nákladů řízení o pozůstalosti. 

Druhá kapitola zasvěcená samotnému průběhu řízení o pozůstalosti podle nové 

právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 je stěžejní částí práce. Obsahuje podkapitoly 

ohledně zahájení řízení a pověření notáře jako soudního komisaře, fáze předběžného 
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šetření, případného zastavení řízení o pozůstalosti, problematiky správy pozůstalosti 

a majetku ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela, zjišťování dědického práva 

a případných sporů o něj, dále se věnuji rozsahu pozůstalosti a nakonec samozřejmě 

samotnému projednání dědictví.  

Následující kapitoly navazují na kapitolu předchozí a jsou zasvěceny rozhodnutí 

v řízení o pozůstalosti a opravným prostředkům řádným i mimořádným. Poslední 

kapitola v této části práce pojednává o situaci, kdy po právní moci rozhodnutí 

o zastavení řízení nebo o pozůstalosti dodatečně vyjde najevo majetek, který taktéž 

náleží do pozůstalosti.  

Druhou část práce jsem se rozhodla věnovat problematice likvidace pozůstalosti 

jako vybrané otázce řízení o pozůstalosti, jelikož byla tato úprava oproti dosavadnímu 

stavu výrazně rozšířena a navíc problematiku likvidace předlužené pozůstalosti považuji 

vzhledem ke zvyšující se celkové zadluženosti české společnosti za velmi aktuální.  
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Abstract 
 

 The title of my Master’s degree thesis is “Proceedings relating to decedent´s 

estate“. I have chosen this topic because of many reasons. Although it is a traditional 

institute of civil procedure law, the topic is still very actual with regard to the new 

legislation in the Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, which was a significant 

extension of inheritance law, and the related procedural legislation in the Act 

No. 292/2013 Coll., on special judicial proceedings. Another reason is that I find this 

topic interesting, mainly because of its complexity and significant blending of 

procedural and substantive legislation. Since participation in inheritance proceeding is 

an inevitable issue in person’s life, I wanted to extend my knowledge of the new 

legislation. Moreover I find this topic wrongfully overlooked in advocacy, to which 

I would like to head after graduation. 

 The aim of the thesis is to describe the course of proceedings relating to 

decedent´s estate and to show the different stages of the procedure and also include 

important substantive aspects and institutes which affect this procedure in the extent 

necessary. With regard to the adoption of new legislation I tried to highlight the most 

important changes and differences between the new legislation and legislation effective 

until 31. 12. 2013, mainly concerning new and old-new institutes of inheritance law and 

inheritance proceedings. 

 Except for the introduction and conclusion the thesis is composed of two main 

parts, first of them is devoted to the proceedings relating to decedent´s estate and 

consists of five chapters. 

The first chapter deals with necessary general aspects of inheritance 

proceedings, consists of subchapters about history, legislation, characteristics and 

function of undisputed proceedings and also inheritance proceedings itself. Following 

subchapters are devoted to the subjects of proceedings – courts, parties of the 

proceedings and notaries as judicial commissioners. The last subchapter concerns the 

costs of the proceedings. 

 The second chapter is dedicated to the course of proceedings relating to 

decedent´s estate itself under the new legislation effective from 1. 1. 2014 and it is the 

pivotal part of the thesis. It consists of subchapters concerning initiation of proceedings 
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and notary commission, phase of preliminary investigation, possible stop of the 

proceedings, issue of administration of the estate, joint property of spouses, detecting 

heirs and extent of the estate and finally of course the hearing in proceedings relating to 

decedent´s estate. 

 Next chapters concern the judicial decision in the proceedings and legal 

remedies. Last chapter of this part of the thesis deals with the situation when 

subsequently proved property which also belongs to the estate appears after a final 

termination of the proceedings. 

 I decided to devote the second part of the thesis to the estate liquidation as 

a selected issue of proceedings relating to decedent´s estate because its legislation has 

been significantly extended. Moreover I consider this issue very actual considering 

increasing indebtedness of the Czech society. 
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