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Úvod 

 Dědění je jednou z neodmyslitelných součástí našeho života. Za svého života 

budujeme vlastní jmění a vstupujeme do závazků. Po smrti člověka je pak zapotřebí 

zajistit kontinuitu v těchto právech a povinnostech, a to tak, aby nové uspořádání co 

nejlépe vyhovovalo přáním zemřelé osoby.  

 K tomuto účelu slouží ustanovení dědického práva. V dnešní době je časté, že se 

lidé sami nestarají a nechají vše na pravidlech zákonné, intestátní posloupnosti. Avšak v 

tomto případě nemá zůstavitel možnost projevit svou vůli, respektive ji projevuje 

pasivně tím, že se rozhodne nekonat. 

 Vzhledem k historickému vývoji, kdy byla ustanovení českého soukromého 

práva přizpůsobena socialistickému zřízení, a mnoho institutů bylo upraveno či dokonce 

odstraněno, bylo nutné po revoluci v roce 1989 provést změny, které by civilní právo 

navrátily k evropským standardům. Nejdůležitější novela zák. č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku byla novelizace zák. č. 509/1991, Sb. 

 Avšak vzhledem k rozsahu změn, které bylo nutné učinit, aby se české civilní 

právo navrátilo k západoevropským kořenům, bylo nakonec rozhodnuto o kompletní 

rekodifikaci českého soukromého práva. 

 Na konci rekodifikačního úsilí byl v roce 2012 přijat zákon č. 89/2012, občanský 

zákoník, který měl nahradit zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k 

rozsahu změn byla jeho účinnost odložena, aby se s tímto zákonem mohla dostatečně 
seznámit jak odborná, tak i laická veřejnost. Tento zákon nabyl účinnosti k 1. 1. 2014.  

 Jedním z cílů zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku má být opětovné 

posílení institutů, jejichž prostřednictvím dochází k individuálním projevům vůle, 

protože v občanském právu od 50. let 20. století byly patrné snahy tyto instituty potírat, 

či je přímo odstraňovat právě ve prospěch zákonné posloupnosti. Pro dosažení tohoto 

cíle bylo použito několik metod, například výrazné zjednodušení daného institutu 

(závěť), nebo dokonce jeho úplné vyloučení z právního řádu (odkaz, dědická smlouva). 

Občanský zákoník se tak snaží tyto instituty oživit a upravit detailněji. 
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 Právě tyto změny si má diplomová práce klade za cíl popsat a analyzovat. Po 

domluvě s konzultantem a vzhledem k obsáhlosti tématu jsem se rozhodl v práci 

pracovat se třemi instituty, a to jmenovitě závětí, dědickou smlouvou a odkazem. 

Důvody pro zvolení konkrétních institutů jsou popsány níže, u konkretizace 

jednotlivých kapitol. Dále si kladu za cíl nahlédnout do zahraniční právní úpravy, 

konkrétně do právních řádů Německa a Rakouska. 

  Práce je členěna na kapitoly, které jsou dále členěny na oddíly. Některé oddíly 

jsou pak dále členěny na pododdíly. 

 První kapitolu věnuji obecné charakteristice dědického práva, jeho základním 

zásadám a některým změnám v terminologii. Nakonec uvádím systematické zařazení 

dědického práva v Občanském zákoníku. 

 Druhou kapitolu věnuji závěti. Závěť považuji za jeden z nejvýznamnějších 

institutů dědického práva. Některé prvky problematiky závěti (například forma, 

náležitosti osoby zůstavitele) nová právní úprava příliš nezměnila, avšak došlo k 

velkým změnám v problematice dalších přání vyjádřených v závěti. Přestože je závěť 
slabší titul než dědická smlouva, rozhodl jsem se ji ve své práci zařadit před tento 

institut. Domnívám se, že s největší pravděpodobností bude závěť využívána častěji než 

dědická smlouva. 

 Třetí kapitolu věnuji institutu dědické smlouvy. V tomto případě se jedná o 

institut staronový, který se v českém právním řádu vyskytoval až do roku 1950, kdy z 

něj byl odstraněn zákonem č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem. Tento institut je 

zvláštní zejména svou dvojí povahou, jde o institut tvořený z části pravidly práva 

dědického a zčásti pravidly práva smluvního. 

 Čtvrtou kapitolu věnuji odkazu. I zde se jedná o staronový institut, který byl zák. 

č. 141/1950 velmi zjednodušen a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dokonce 

úplně odstraněn z české právní úpravy. Občanský zákoník tento institut do českého 

právního řádu vrací. Nejzajímavějším momentem tohoto právního institutu je, že 

ačkoliv je upraven v části o dědickém právu, ve skutečnosti se nejedná o pravý dědický 
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titul, nedochází při něm k přechodu podílu zůstavitelových dluhů, nýbrž jen k přechodu 

konkrétně určené věci. 

 Poslední, pátou kapitolu věnuji novinkám v úpravě nakládání s dluhy 

zůstavitele. Tato oblast doznala několika poměrně zásadních změn. Problematika 

nakládání s dluhy se týká všech výše zmíněných institutů, proto ji řadím mimo kapitoly 

věnující se konkrétním institutům. 

 V závěru práce pak obecně zhodnocuji změny v právu civilním a hlavně v právu 

dědickém. 

. 
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1. Obecná zjištění 

1.1 Pojem dědického práva 

 "V dědickém právu jde o právní úpravu přechodu zanechaného majetku po smrti 

oprávněného subjektu na jeho právní nástupce. Těm, kdo se jimi stanou, svědčí dědické 

právo v subjektivním smyslu. Jde o souhrn práv a povinností vzniklých dědici ve spojení 

s nápadem dědictví."  1  

 Zůstavitel je však při rozhodování o svém majetku vázán omezeními, kdy proti 

sobě stojí dvě základní zásady. 

 Podle zásady familiarizace by měl zanechaný majetek připadnout 

zůstavitelovým pokrevním příbuzným případně jeho manželovi. Při důsledném 

uplatnění této zásady by však byla vyloučena možnost pořízení pro případ smrti. 2  

 Naproti tomu stojí zásada osobní autonomie. Podle ní může zůstavitel naložit se 

svým majetkem pro případ smrti zcela libovolně. 3  

 Z těchto dvou přístupů jsou poté v o.z. přítomny oba. Primární je zásada 

testovací volnosti, ale s určitými omezeními. Jednak je určen okruh osob zvaných 

nepominutelní dědicové, kteří mají nárok minimálně na zákonem stanoveným podíl na 

dědictví, dále pak stanovením formálních a obsahových náležitostí, při jejichž nesplnění 

je závět absolutně neplatná. 

 Další zásadou je zásada univerzální sukcese. Dědic vstupuje do všech práv a 

povinností zůstavitele, tedy aktiv i pasiv. 4 Výjimkou z této zásady je odkaz. 

 Rozdílné přístupy se uplatňují i při přechodu pozůstalosti na dědice. Jedním z 

nich je, že v okamžiku smrti zůstavitele vzniká res nullius, ležící pozůstalost, a teprve 

                                                 

1 MIKEŠ, Jiří; MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Leges, 2011, s. 9. 
ISBN 9788087212790. 
2 srov. ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné, svazek 3., 5. Jubilejní a 
aktualizované. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 259. ISBN 9788073574656. 
3  srov. Tamtéž 
4 srov. SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. 
Praha: Linde, 2013, s. 37-41. ISBN 9788072019311. 
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rozhodnutím soudu o dědictví nabude k pozůstalosti vlastnické právo dědic (například 

rakouská úprava §797 ABGB). Naproti tomu stojí přístup, že majetek přechází na 

dědice již okamžikem smrti zůstavitele. Tento přístup je vlastní české právní úpravě. 

 "Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele s výjimkou práv a povinností vázaných 

výlučně na osobu zůstavitele. Výjimku z této výjimky tvoří taková práva a povinnosti, 

které byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci" 5 Takovýmto 

právem může být například nárok na bolestné. I zde došlo ke změně, jelikož v ust. OZ 

1964 bylo vyloučeno, aby přecházela tato práva a povinnosti spjatá výlučně s osobou 

zůstavitele. 

 Dědické právo je v Novém občanském zákoníku zařazeno v Části třetí - 

Absolutní majetková práva, Hlavě třetí - Dědické právo. 

                                                 

5 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1475, část III. - odst. 4.  
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2. Závěť 

2.1 O závěti obecně 

 Závěť je jedním z nejdůležitějších institutů dědického práva. Závěť není 

nejčastěji využívaným dědickým titulem, tím je zákon. V Občanském zákoníku je dle § 

1476 zařazena na druhé místo za dědickou smlouvu, která je nejsilnějším dědickým 

titulem. Přesto je systematicky zařazena úprava závěti před úpravu dědické smlouvy, 

dle slov zákonodárce právě z důvodu předpokládané četnosti využití. 

 Od 50. let byla snaha potlačit autonomii vůle preferencí zákonné posloupnosti a 

závěť byla vázána různými omezeními. Například nebylo možné uvést v závěti doložení 

času, podmínky či příkazy. V omezené formě se v 90. letech některé prvky závěti vrací, 

některé však nikoliv.  

 Tvůrci Občanského zákoníku se snažili navrátit české občanské právo ke 

standardům evropského kontinentálního práva, a proto vraceli také odstraněné instituty 

v plném rozsahu. 

 Ovšem snaha posílit autonomii vůle v dědickém právu má své meze, nelze 

uspořádání vztahů ponechat jenom na vůli zůstavitele. Proto pak Občanský zák. 2012 

obsahuje určité limity, jak mají být uspořádány poměry po jeho smrti (jedním z omezení 

je například okruh nepominutelných dědiců a jejich právo na nepominutelný díl). 

 Dalším znakem snahy "oživit" testament v českém dědickém právu je zvýšení 

počtu relevantních ustanovení právní úpravy. 

 Systematicky je závěť zařazena pod pořízení pro případ smrti (vedle institutů 

dědické smlouvy a dovětky). 
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2.2 Náležitosti osoby zůstavitele 

 Podle zákona jsou na budoucí zůstavitele kladeny určité nároky, vzhledem 

důsledkům závěti. Tyto nároky nejsou nějak vysoké, aby projev vůle osoby zůstavitele 

nebyl příliš omezen. Jedná se jen o podstatné náležitosti. Případy, kdy je zůstavitel 

nezpůsobilý pořídit závěť, jsou opravdu jen okrajové. 

 Osoba nesvéprávná je nezpůsobilá si pořídit závět. Avšak i takovému člověku je 

v některých případech povolena výjimka. Pokud je nesvéprávný kvůli nedostatku věku, 

může pořídit závěť formou veřejné listiny, dosáhl-li věku alespoň patnácti let. Pokud je 

omezen ve svéprávnosti z důvodu duševní choroby v takové míře, že by nemohl pořídit 

závěť, může ji přesto pořídit v jakékoliv formě, uzdravil-li se natolik, že je schopen 

projevit svou vůli. Zde se ovšem nabízí otázka praktického dokazování, kdy prokázání 

takového světlého okamžiku bude jistě obtížné. 

 Pokud má fyzická osoba omezenou svéprávnost, ale jen do takové míry, že to 

nebrání pořídit si závět, může závěť pořídit, a to formou veřejné listiny a za přítomnosti 

notáře, který, zaručí, že je zůstavitel opravdu schopný pořídit závěť. 

 Pořizovací způsobilost může být omezena i jen částečně. V případě, že je 

pořizovatel omezen ve svéprávnosti pro závislost na látkách ovlivňujících mysl 

(alkohol, drogy, jiné psychotropní látky či jedy), může pořídit závěť v jakékoliv formě, 
avšak zůstavitel je omezen v rozsahu v jakém může pořídit. Zůstavitel tak může pořídit 

závěť o polovině svého majetku. O druhé polovině zůstavitel pořídit závěť nemůže a po 

zůstavitelově smrti bude děděna dle pravidel zákonné posloupnosti. Výjimkou je 

situace, kdy by byl v pozici zákonného dědice jen stát. V tomto případě stát nepožívá 

této ochrany a zůstavitel není omezen ve své pořizovací způsobilosti. 

 Rakouský občanský zákoník ABGB má vymezení nezpůsobilosti v § 566 a násl. 

velice podobné. Základní podmínkou nezpůsobilosti je stav mysli, kdy člověk není 

schopen plnohodnotně rozhodovat (choroba, postižení, navíc se zde vyskytuje 

momentální indispozice – opilství). V případě tzv. světlého okamžiku je pak na 

zůstaviteli, aby prokázal, že k této změně skutečně došlo. V případě že byl pořizovatel 

prohlášen za marnotratníka, může pak pořídit závěť před notářem či soudem. Tento 



8 

 

orgán pak zjišťuje, zda byla zůstavitelova vůle projevena svobodně (nikoliv ovlivněna 

například slibem úplaty). 

 Nezletilé osoby musejí dodržet podobná pravidla pořizovaní, jako v českém 

právním řádu. Závěť mohou pořídit, i když nejsou zletilí, ovšem pouze formou veřejné 

listiny.  

 Mezi ustanovení o pořizovací nezpůsobilosti náleží i ustanovení o podstatném 

omylu. V případě podstatného omylu je dané ujednání neplatné. Za podstatný omyl se 

pak považuje chyba v osobě dědice či věci, která měla být odkázána. V případě, že se 

jedná jen o chybné pojmenování, je ustanovení považováno za platné. 

 V rakouském právním řádu je věnována zvláštní pozornost členům církevních 

řádů. Ti mohou pořizovat závěti jen v případě, že řád dosáhl zvláštního povolení 

uzavírat závěť. Vzhledem k tomu, že církevní, popřípadě řádový majetek obvykle 

nepatří jednotlivým členům, ale celému řádu je toto ustanovení pochopitelné. Dále pak 

je těmto osobám povoleno pořizovat pro případ smrti v případě, že řád opustili, či se na 

ně dle právních předpisů jako na členy řádu již nenahlíží.  

 Německá právní úprava v § 2229 a § 2233 BGB stanovuje velice podobná 

pravidla. Nezletilá osoba může pořídit závěť od šestnácti let věku a to formou veřejné 

listiny. V tomto případě svou vůli ústně sdělí notáři, který ji zapíše. Na rozdíl od 

českého právního řádu může svou vůli sdělit i předáním zapečetěného dokumentu,  

ve kterém je vůle obsažena.  

 Člověk, který není schopný pochopit smysl projevu vůle v závěti a jeho 

důležitost, také nemůže pořídit závěť. V případě, že pořizovatel není schopen číst, musí 

svou poslední vůli projevit formou veřejné listiny.  

2.3 Způsob pořízení závěti 

 Pořízením závěti zůstavitel projevuje svou osobní vůli, jak se má v případě jeho 

smrti naložit s pozůstalostí, která po něm zbude. V tomto projevu musí být dodrženy 

některé důležité aspekty.  
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 Svou vůli musí každý zůstavitel projevit jednotlivě, nelze tedy uzavřít 
hromadnou závěť pro více zůstavitelů (například několik rodinných příslušníků). 

Občanský zákoník tento postup dokonce explicitně zakazuje v §1496. Naproti tomu 

německá právní úprava v této oblasti připouští výjimku, kdy manželé mohou dle § 2265 

BGB pořídit společnou závěť. Rakouské právo tuto možnost připouští v § 1248 ABGB. 

  Dalším aspektem je osobní projev vůle zůstavitele. Není tedy možné se při 
tvorbě závěti nechat zastoupit. Toto pravidlo bylo obsaženo i v právní úpravě obsažené 

v občanském zákoníku z roku 1964.  

 Výklad závěti je v Občanském zákoníku dále upřesněn. "Závěť je třeba vyložit 

tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Slova použitá v závěti se vykládají 

podle jejich obvyklého významu, ledaže se prokáže, že si zůstavitel navykl spojovat s 

určitými výrazy zvláštní, sobě vlastní smysl." (§ 1494 odst. 2 o.z.)  

 Tímto ustanovením se opět prokazuje snaha co nejvíce vyhovět skutečné vůli 

zůstavitele i přes to, že obecný výklad jeho slov může být odlišný. Přesto je zřejmě lepší 

držet se standardního výkladu slov, či případně alespoň poskytnout nějaké vodítko k 

tomuto zvláštnímu výkladu (například odkazem na jiné zůstavitelovy listiny), čímž se 

interpretace velice usnadní. 

2.4 Úlevy při pořízení závěti 

 Český právní řád vyžaduje při pořízení závěti splnění určitých formálních 

požadavků. Může však dojít k situacím, kdy by splnění těchto požadavků bylo velice 

obtížné, či dokonce nemožné. Tvůrci zákona pamatovali i na tyto situace. Za určitých 

okolností je tedy možné pořídit závěť jen za využití omezených prostředků, které jsou 

momentálně k dispozici (splnění jen některých formalit). 

 Podobné situace jsou již zakotveny v římském právu, které umožňovalo jisté 

úlevy při pořizování závětí za mimořádných okolností. "Mezi situace, kdy bylo možno 

takto pořídit, pak řadilo testament pořízený na venkově, testament pořízený v době 
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nakažlivých chorob, testament pořízený rodiči jen ve prospěch dětí či jiných přímých 

potomků a nakonec testament vojenský." 6 

 Podobná úprava výjimek při pořizování závěti se do českého práva vrací, 

vzhledem k tomu, že byla zákonem č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem z právního 

řádu vyřazena. "Zákoník z roku 1950 totiž nepředpokládal, že by vůbec mohlo dojít  

k výjimečným situacím, kdy by bylo nutné tyto úlevy použít." 7 Na druhé straně je zcela 

nepochybné, že jsou situace, které nedokáže nikdo ovlivnit, proto je důležité, že jsou  

v zákoně upraveny i tyto úlevy. 

 K tomu, aby byly tyto úlevy přípustné, musí tedy nastat nějaká mimořádná 

událost. V některých případech je dostačující, aby taková událost jen hrozila, respektive 

musí zde být vážný důvod k povolení výjimek při pořízení závěti. Konkrétní vážné 

důvody bude muset postupem času ukázat praxe a zejména judikatura,  

ale domnívám se, že by se mezi takové důvody dalo zařadit například ohrožení lodi či 
letadla blížící se bouří (na rozdíl od situace, kdy již bouře nastala a úlevy jsou přípustné 

bezezbytku). Zbývá tedy dořešit, jak vážné a bezprostřední musí být hrozící nebezpečí. 

 Základní výjimka při pořizování závěti umožňuje pořídit závěť ústní formou. 

Musí však být splněny další podmínky. Fyzická osoba, která chce pořídit závěť ústní 

formou, musí být pro náhlou událost v patrném a bezprostředním ohrožení života. Poté 

může pořídit závěť ústně před třemi současně přítomnými svědky.  

 Totéž právo má i ten, kdo se nachází v místě, kde je běžný společenský styk 

ochromen následkem mimořádné události a nelze-li po něm rozumně požadovat, aby 

pořídil v jiné formě (§ 1542 odst. 1 o.z.). 

                                                 

6 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd., 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 279-280. ISBN 3406400825. 
7 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd., 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 279-280. ISBN 3406400825. 
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 Svědci by měli pořídit o této skutečnosti záznam, avšak pokud tak neučinili, 

bude důvodem pro dědickou posloupnost protokol o soudním výslechu, respektive ústní 

závěť, o jejímž obsahu bude svědčit právě tento soudní protokol. 8 

 Zákon povoluje i výjimku v podobě nižších nároků na osoby svědků. Standardně 
musejí být svědky osoby plně svéprávné. Při pořizování závěti s úlevami, mohou být 

svědky i fyzické osoby, které dosáhly patnáctého roku věku, a fyzické osoby, které byly 

ve svéprávnosti omezeny, pokud jsou způsobilé věrohodně popsat skutečnosti 

významné pro platnost závěti (§ 1548 odst. 1 o.z.). 

 Další možnou výjimkou je nahrazení orgánů oprávněných ke kvalifikovanému 

pořízení závěti, formou veřejné listiny. Tato úprava vychází z toho, že dané úřední 

osoby musí mít pro výkon své funkce určité zvláštní vlastnosti (zejména úřední 

pověření pro výkon své funkce). 

 Jedná se o kapitány letadel či námořních plavidel (zastupují úřední moc na svých 

letadlech či plavidlech, navíc musí složit kapitánské zkoušky, které zajišťují určitou 

kvalifikaci), případně starosty obcí, nebo osoby vykonávající funkci starosty, na základě 
oprávnění dle jiného právního předpisu. V těchto případech je pro platné pořízení závěti 
potřeba, kromě této úřední osoby, dalších dvou svědků. 

 Poslední povolenou výjimkou při pořízení závěti je pořízení závěti vojáka, nebo 

jiného člena ozbrojených složek velitelem, nebo jiným nadřízeným důstojníkem (kteří 
opět zastupují úřední moc), za účasti dvou svědků. Musí být splněna podmínka,  

že závěť je pořízena za ozbrojeného konfliktu, či v průběhu jiných vojenských operací.  

 Při pořízení závěti s úlevami za pomocí úředního orgánu (či osoby tento orgán 

zastupující) je možné, aby se za splnění určitých podmínek z této listiny stala listina 

veřejná. Pokud záznam pořizující osoba podepíše, přečte ji zůstaviteli, ten prohlásí,  

že se skutečně jedná o jeho projev poslední vůle a svědci tuto skutečnost dosvědčí, získá 

tento dokument status veřejné listiny. Pokud nedojde ke splnění všech formalit, (ale 

                                                 

8 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1542, část II. - odst. 3 
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jasně vyplývá, že je na dokumentu zachycena poslední vůle zůstavitele), není listina 

neplatná, ovšem status veřejné listiny nemá. 

 Vzhledem výjimečnosti pořizování závěti s úlevami zákon stanovuje omezenou 

platnost těchto dokumentů. 

 V případě úlev, kdy listina nemůže získat status veřejné listiny, bude při 
nenaplnění účelu (smrt zůstavitele), dokument platný dva týdny od pořízení. 

 V případě kvalifikované formy, kdy listina může získat status veřejné listiny, 

bude listina platná tři měsíce od pořízení. 

 Tyto lhůty ovšem nezačnou běžet, dokud zůstavitel nemůže pořídit závět formou 

veřejné listiny, tedy dokud poskytování veřejných služeb, jako například notářství, není 

znovu dostupné. 

 Německý občanský zákoník BGB v § 2249 a násl. upravuje tuto problematiku 

podobně. V kontextu úpravy formálních požadavků na pořízení závěti, které jsou 

přísnější, působí úlevy jako větší. 

 Je možné při pořizování závěti formou veřejné listiny takovou závěť pořídit před 

starostou obce (spolu se dvěma svědky), či lze závěť pořídit ústně před třemi svědky. Ti 

o tomto musí pořídit záznam, kdy se musí přiměřeně řídit Notářským řádem 

(Beurkundungsgesetz ). 

 Německý právní řád neobsahuje ustanovení o nahrazení orgánu pořizujícím 

veřejnou listinu například kapitánem letadla či lodi.  

 Dle německého práva je také omezena časová platnost těchto závětí, a to na 

dobu tří měsíců od doby, kdy již lze závěť pořídit před notářem. 

 Vzhledem k tomu, že rakouské právo upravuje ústní závěti jako přípustnou 

formu testamentu, úlevy se v § 597 ABGB týkají jen osobních náležitostí svědků, kdy 

postačuje, aby jim bylo jen čtrnáct let a počet svědků byl dva. Závěti s úlevami lze 

pořídit v případě námořní plavby či moru, případně jiné nakažlivé nemoci a mají 
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časovou platnost šesti měsíců. Vojenské závěti jsou zpracovány ve vojenských 

předpisech. 

2.5 Formy závěti 

 Na konkrétní formu závěti je kladeno několik požadavků. Forma by měla být 

písemná (až na některé výjimky) a musí splňovat další podmínky. 

 Rozlišujeme tři základní druhy závěti: 

 Holografní závěť je sepsána vlastní rukou. Vzhledem k tomu, že autentičnost 

závěti lze dovodit právě díky sepsání vlastní rukou zůstavitele (tedy bezpochyby 

vyjadřuje svou vůli), k platnosti takové závěti postačuje jen podpis samotného 

zůstavitele a k jejímu pořízení není potřeba žádných svědků. 

 Alografní závěť není sepsána vlastnoručně, ale buď pomocí technických 

prostředků (tiskárna, psací stroj) nebo někomu nadiktována. Vůle musí být projevena 

osobně zůstavitelem. K ověření této skutečnosti je pod alografní závěť připojen podpis 

zůstavitele a také podpisy dvou svědků. Zůstavitel musí před svědky jasně a zřetelně 
prohlásit, že závěť obsahuje jeho poslední vůli. Svědkové dokládají, že tuto vůli vyjádřil 
skutečně zůstavitel. 

 Pravidlo osobního projevu vůle zůstavitele je ještě znatelnější u dalších způsobů 

pořízení závěti. V případě smyslově nebo jinak postižených osob (postižení týkající se 

jejich schopnosti číst a psát) je zapotřebí alespoň tří svědků a jsou stanovena i pravidla 

kontroly. Jeden svědek závěť sepíše, další svědek závěť nahlas přečte, či ji reprodukuje 

jiným způsobem (například znakovou řečí). Ostatní svědci musí vždy jiný způsob 

reprodukce také ovládat. Zůstavitel nakonec musí potvrdit souhlas s takto sepsanou 

závětí. 

 Podle zákona musí svědkové splňovat určité požadavky.  

 Základním požadavkem je schopnost svědčit. K tomu je zapotřebí znát jazyk (či 
jiný způsob dorozumívání, který je použit) a být svéprávný.  
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 Další požadavky směřují zejména k prevenci případné manipulace se závětí. 
Jako svědek nemůže vystupovat dědic ani odkazovník, stejně tak osoba jim blízká či 
jejich zaměstnanci. Pokud chce zůstavitel takové osoby i přes tento zákaz využít jako 

svědky, musí být ustanovení závěti směřující vůči těmto osobám sepsána vlastnoručně, 
nebo musí toto ustanovení potvrdit alespoň tři svědci. 

 Posledním druhem jsou závěti formou veřejné listiny. "Osnova úmyslně užívá 

termín veřejná listina, nikoliv notářský zápis pro případy, pokud by se v budoucnu 

objevila jiná procesní možnost (například zápis do soudního protokolu." 9 Dle mého 

názoru, je tato forma nejvhodnější. Orgán dohlížející na pořízení závěti formou veřejné 

listiny má s touto činností zkušenosti. Tento orgán odborně zůstaviteli poradí a zajistí, 

že závěť bude obsahovat všechny náležitosti, jaké předepisuje zákon. Zejména možnosti 

rady a pomoci zůstaviteli vedly zákonodárce k tomu, že v jistých případech, kdy lze 

oprávněně pochybovat o schopnostech zůstavitele, je pro takovou osobu možné pořídit 

závěť pouze formou veřejné listiny. Jedná se pak o fyzické osoby, které ještě nedosáhly 

zletilosti či trpí nějakou duševní poruchou vedoucí k omezení jejich svéprávnosti. Touto 

úpravou je tak zajištěno, že tyto osoby mohou pořídit závěť, ale učiní tak na základě 
odborné konzultace. 

 Německý právní řád připouští dle § 2231 BGB pouze závěti holografní 

(respektive § 2247 BGB), což se projevuje i tím, že ani dodatky dopsané cizí rukou 

nejsou platné. 10 Dále jsou pak platné závěti sepsané veřejnou listinou. Nepřipuštění 

alografních závětí působí jako velmi přísné omezení. 

 Rakouská právní úprava je naproti tomu dokonce ještě benevolentnější, než 

česká právní úprava.  

 Kromě závětí upravených v § 577 a násl. ABGB, konkrétně holografních, 

alografních, veřejnou listinou, či zvláštních (například u smyslové postižených), kdy 

                                                 

9 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Konsolidovaná verze ze dne 3. února 
2012, důvodová zpráva k § 1526. 
10 srov. SIEBERT, Begr. von Hs. Th. Soergel. Neu hrsg. von W… Bürgerliches Gesetzbuch: mit 
Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 12., völlig neubearb. Aufl., Stand: Frühjahr 1992. Stuttgart [u.a.]: 
Kohlhammer, 1992, s. 1303. ISBN 3170096931. 
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jsou podobné i počty svědků, dovoluje rakouská právní úprava dokonce pořízení závěti i 
ústní formou.  

 Pro ústní pořízení závěti musí být přítomni tři svědci, kteří na požádání musí 

společně a shodně vypovědět o obsahu závěti. V případě, že jeden svědek nemůže 

(například sám již nežije), jsou zapotřebí alespoň dva, jinak je závěť neplatná. Zákon 

pak sice nepožaduje, avšak doporučuje, aby si tito svědci obsah závěti zapsali nebo 

alespoň poznamenali, kvůli možné pozdější reprodukci.   

 Ústní forma závěti, dle mého názoru, není příliš vhodná, vzhledem k možným 

komplikacím při dokazování jejího obsahu. I přes to, že je třeba výpověď alespoň dvou 

svědků, může dojít k nepřesné reprodukci slov zůstavitele, což poté může vést k více 

zněním závěti a tedy potížím při interpretaci poslední vůle zůstavitele. 

 Oba právní řády pak podobně jako český právní řád nepožadují, avšak 

doporučují, uvést v závěti i datum, z důvodu předejití případným sporům o to, která 

závěť je pozdější, tedy ta platná, či jiných sporů týkajících se platnosti závěti (například 

příčetnost při pořizování).  

 V tomto případě by však zákon měl uvedení data striktně vyžadovat. Závěť je 

velmi důležitý dokument, který bohužel ze své podstaty je aktivně použit až ve chvíli, 

kdy již zůstavitel nemůže poskytnout potřebné doplňující informace (v tomto případě 
datum pořízení). Proto mi taková liberalizace přijde až příliš vysoká  

a datum bych přidal mezi povinné náležitosti. Nyní tedy nelze než doporučit 
zůstavitelům, aby datum uvedli z vlastní vůle. 11 

2.6 Změna a zrušení závěti 

 Závěť je jednostranné právní jednání. Pořízením závěti se tedy zůstavitel nijak 

neomezí v možnosti změnit svou vůli a závěť může kdykoliv změnit (na rozdíl od 

dědické smlouvy, kde se jedná o dvoustranné právní jednání, tedy je ke změně či 
zrušení potřeba souhlas obou stran). Závěť je tedy odvolatelný projev vůle (§ 1494 odst. 

1 o.z.). 
                                                 

11  srov. PĚCHA, František. Závěť bez data? To bych nedoporučoval!. Ad Notam. roč. 2013, č. 1. 
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 Zrušit závět leze těmito způsoby: 

1. Zničení staré závěti - k tomuto přispívá fakt, že v případě, že je závěť 
uložená v úschově, může si zůstavitel vyžádat vydání a této žádosti musí být 

vyhověno. Vyžádat si závěť z úschovy ale může pouze zůstavitel, nikoliv 

jiná osoba. V případě, že je závěť pořízena formou veřejné listiny, má pak 

samotné vydání závěti z úschovy zrušovací účinky, o čemž musí být 

zůstavitel před vydáním poučen. V případě, že je závět uložena v písemné 

formě (ne formou veřejné listiny), její vydání z úschovy zrušovací účinky 

nemá. Tato úprava je poměrně pochopitelná. Důvodem je názor,  

že v případě, že dostanu veřejnou listinu do své moci (a tedy ji mohu  

i pozměnit), pozbývá status veřejné listiny. 

2. Výslovné odvolání závěti - toto výslovné odvolání musí být učiněno ve 

formě, jaká je požadována k pořízení závěti. 
3. Sepsání nové závěti - Občanský zákoník mění tento způsob zrušení závěti. 

Podle úpravy v zák. č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, nová závěť ruší 

starou v plném rozsahu, pokud vedle sebe tyto závěti nemohou obstát (§ 480 

odst. 1 obč. zák.). 

 Nová úprava je v tomto případě benevolentnější. "Pořízením pozdější závěti se 

dřívější závěť ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdější závěti obstát." (§ 1576 

o.z.). Z tohoto ustanovení vyplývá, že se stará závěť ruší jen v rozsahu, ve kterém 

nemůže vůči novější závěti obstát, tedy že zbytek závěti zůstává platný. 

 V případě, že by se zůstavitel rozhodl vrátit k původnímu rozhodnutí, stačí zrušit 

novou závěť, čímž se vrátí v platnost závěť starší. Starší závěť ovšem musí být 

uchována. 12  

 Na jednu stranu odpadá nutnost znovu psát podobný text. Na druhou stranu to 

může vést k tomu, že vznikne problém v otázce, která ze závětí je ta správná a platná. 

Proto je nutné, aby závět obsahovala jasné určení doby, kdy byla pořízena, jinak taková 
                                                 

12 srov. ELIÁŠ, Karel a kol. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 
zákoníku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 315 s. ISBN 978-80-7478-013-4., 
kapitola Zůstavuji - dědíš, str. 288. 
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závěť v porovnání s ostatními, které toto určení mají, nemůže obstát a je neplatná. Z 

těchto důvodu by proto možná bylo lepší ponechat ustanovení v podobě, v jaké bylo v 

o.z. a ponechat jednu platnou závěť s ostatními neplatnými (tzn. stále psát to, co už bylo 

napsáno) a to i přes případnou přísnost. Další možností by pak mohlo být výslovné 

vyžadování uvedení data sepsání. 

 Německý občanský zákoník v § 2253 a násl. upravuje zrušení závěti velice 

podobně. Zůstavitel může závěť zrušit kdykoliv, ať už zničením listiny, výslovným 

odvoláním, změnou listiny vyjadřující úmysl jí změnit (například proškrtání, začernění, 

atd.), či sepsáním nové závěti (kdy podobně jako v českém právním řádu nová závět 
ruší starou v rozsahu, v jakém vedle ní nemůže obstát). Pokud je závěť pořízena formou 

veřejné listiny, je její vyžádání i dle německého právního řádu dostačující pro to, aby 

byla závěť považována za zrušenou. Notář musí o tomto ustanovení zůstavitele 

upozornit a vyznačit tento fakt na listinu. V případě úschovy závěti v jiné formě, než je 

veřejná listina, její vydání platnost nijak neovlivní.  

 Rakouské právo má v právní úpravě, v § 713 a násl. ABGB, několik odlišností. 

V případě sepsání nové závěti je stará zrušena. Zůstavitel může vyjádřit opak, že chce 

určité části zachovat. Musí se upřesnit, které části chce zachovat. Mezi další důvody 

zrušení závěti patří odvolání, buďto výslovným, nebo i mlčky (zničením listiny, 

zničením podpisu, apod.). V případě, že ke zničení listiny mělo dojít náhodou, je závěť 
platná. Zde se musí prokázat náhoda a text musí být stále čitelný. Nakonec, podobně 
jako v českém právním řádu, pokud je závěť nahrazena novou, a tato nová závěť je 

odvolána, stává se starší závěť opět platnou. 

2.7 Způsoby dělení pozůstalosti 

 "Občanský zákoník počítá především s tím, že podíl na celé pozůstalosti bude 

dědici vyměřen zůstavitelem nebo zákonem ve formě zlomku či procenta, avšak  
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v případech, kdy to připouští zákon a vůle zůstavitele, mohou si dědici pozůstalost 

rozdělit." 13 

 Na základě příkazu lze určit, kterému dědici připadne ten konkrétní předmět. I  
v případě, že je v závěti určeno, že syn dostane chatu a dcera byt. Hledí se na rozdělení 

tak, že syn dostane podíl odpovídající chatě a dcera podíl odpovídající bytu. Povolání 

dědiců s rozdělením podílu se nazývá povolání cum partibus. 

 V případě, že zůstavitel povolá jen jednoho dědice bez určení podílu, napadá 

celá pozůstalost na něj. V případě, že je sice povolán jen jeden dědic, ale tomu je 

zůstaven podíl, který neodpovídá celé pozůstalosti, dostane takový dědic jen určený 

podíl a se zbytkem pozůstalosti se naloží dle pravidel intestátní posloupnosti. V případě, 
že je povoláno více dědiců, ale pozůstalost mezi ně není podělena celá, také se zbytkem 

pozůstalosti se naloží dle pravidel intestátní posloupnosti. 

 Pokud se při určování podílů vyskytne očividná chyba v součtech, má se za to, 

že se nevyskytla.  

 V případě, že je povoláno několik dědiců, ale podíly určené nejsou, rozdělí se 

pozůstalost mezi dědice rovným dílem. Takové povolání se nazývá povolání sine 

partibus. 

 Je možné kombinovat povolání cum partibus s povoláním sine partibus. Pokud 

jsou podíly určeny jen některým dědicům, tak mezi ostatní dědice je zbytek pozůstalosti 

rozdělen rovným dílem. 

 Pokud se zůstavitel při určování podílů přepočítá, a na dědice uvedeného  

v závěti již nezbude žádný podíl, nastane určité opatření. Odejme se ze všech ostatních 

podílů poměrná část tak, aby tento dědic dostal alespoň tolik, kolik připadlo dědici 

s nejmenším podílem.  

  V případě, že některý dědic nedědí, a nemá stanoveného náhradníka, přiroste 

jeho podíl k podílům ostatních. Toto je ovšem možné jen v případě dělení sine partibus. 

                                                 

13 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1475, část II. - odst. 2 
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"Pokud byly podíly určené, má se za to, že zůstavitel chtěl dědicům odkázat skutečně jen 

vyměřenou část. Proto pak není rozšíření možné a takto uvolněný díl bude sledovat 

intestátní, zákonnou posloupnost."  14  

2.8 Nepominutelní dědicové 

 I přes snahu co nejvíce vyhovět zůstavitelově vůli, zákon stanovuje určitá 

omezení a chrání některé skupiny potencionálních dědiců. Tuto ochranu požívají 

zůstavitelovy děti, popřípadě jejich potomci, pokud děti nedědí. Tato skupina se nazývá 

nepominutelní dědici. 

 Bylo zvažováno rozšíření této skupiny, například o manžela či manželku 

zůstavitele, nebo nezaopatřené rodiče zůstavitele, ale nakonec k tomu přistoupeno 

nebylo a okruh zůstal vymezen úzce. 

 Takto tomu není například v německém právu, kde se § 2303 BGB stanovuje,  

že se mezi nepominutelné dědice řadí jak manželka, tak i rodiče, a samozřejmě také 

potomci zůstavitele. Každý z těchto nepominutelných dědiců má nárok na polovinu 

jejich zákonného dílu a není rozhodné, zda jsou potomci zletilí či ne. 

 Podobná úprava se vyskytuje v právu rakouském, kde se mezi nepominutelné 

dědice dle § 762 ABGB řadí manžel, rodiče (prarodiče) a děti (vnuci, pravnuci). Děti  
a manžel mají nárok na polovinu svého zákonného dílu, zatímco ostatní příbuzní  

v přímé řadě na pouhou třetinu.  

 Občanský zákoník přikazuje, aby zůstavitelovým zletilým dětem připadla 

alespoň jedna čtvrtina jejich zákonného dílu, navíc nezatížená podmínkami či příkazy. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, přikazoval zůstavit zletilým dětem alespoň 

jednu polovinu jejich zákonného dílu (s tím, že příkazy či podmínky nebyly povoleny 

vůbec). 

 Nezletilým zůstavitelovým dětem musí připadnout alespoň tři čtvrtiny svého 

zákonného dílu, opět nezatížených podmínkami či příkazy. I zde došlo ke změně, kdy 
                                                 

14 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Konsolidovaná verze ze dne 3. února 
2012, důvodová zpráva k § 1504 až §1506, 



20 

 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, přikazoval zůstavit nezletilým dětem celý 

jejich zákonný díl. 

2.9 Dědická nezpůsobilost a vydědění  

 Ani ochrana nepominutelných dědiců není absolutní a lze ji prolomit. Zákon 

určuje, kdy nejen nepominutelní dědicové nejsou z důvodu jejich chování vůči 
zůstaviteli vůbec hodni dědit (například spáchání trestného činu proti zůstaviteli či jeho 

rodinným příslušníkům) a jsou tedy z dědění vyloučeni na základě zákona. Zůstavitel 

jim však může tyto činy výslovně prominout. 

 V případě méně závažných prohřešků nepominutelných dědiců pak nejsou 

vyloučeni na základě zákona, avšak zůstavitel má možnost je z vlastní vůle vydědit. 

 Vydědění nemá být jen administrativním krokem při určování podílů na 

pozůstalosti, vedoucí k obcházení podílů nepominutelných dědiců. Jak dědická 

nezpůsobilost, tak vydědění mají silný morální podtext. Zákon, vycházející ze zásady, 

že vydědění se nemá podporovat (exheredationes non sunt adiuvandae - z díla V. 

Knappa) stanovuje systém pravidel, který určuje, kdy připadá využití těchto krajních 

prostředků v úvahu (tedy dědické nezpůsobilosti a vydědění). 

 Zákon určuje okruh osob, které jsou z možnosti dědit vyřazeny z důvodu 

dědické nezpůsobilosti. Tyto osoby, které byly vyřazeny, se musely dopustit těžkého 

poklesku vůči zůstaviteli či jeho nejbližším. Jedná se o spáchání úmyslného trestného 

činu proti zůstaviteli, jeho předkům, potomkům a manželu. U okruhu těchto osob došlo 

k rozšíření. V obč. zák. byly těmto osobami zůstavitel, jeho manžel, děti a rodiče. V o.z. 

je to zůstavitel, jeho manžel, předek a potomek, tedy všechny osoby příbuzné se 

zůstavitelem v přímé linii. 15 Dále mohou vést k dědické nezpůsobilosti činy směřující 

vůči poslední vůli zůstavitele (například donucení zůstavitele k projevu poslední vůle, 

zatajení této vůle, její zfalšování či úmyslné zničení). 

                                                 

15 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1481, část I. - odst. 1. 
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 "Je třeba podotknout, že vzhledem k § 3020, dle kterého ustanovení částí první, 

třetí a čtvrté občanského zákoníku o manželství a o právech a povinnostech manželů 

platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů, je i čin 

povahy úmyslného trestného činu proti partnerovi zůstavitele činem způsobujícím 

dědickou nezpůsobilost." 16 

 Další skupinou osob takto vyloučených z dědického práva mohou být manželé. 

Pokud probíhá v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na 

zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu 

naplňujícího znaky domácího násilí. Zůstavitelův manžel je vyloučen z dědického práva 

jako zákonný dědic (§ 1482 odst. 1 o.z.). 

 Mezi dalšími vyloučenými osobami z dědického práva mohou být rodiče a děti. 
"Byl-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že ji či její výkon zneužíval nebo že 

výkon rodičovské odpovědnosti z vlastní viny závažným způsobem zanedbával, je 

vyloučen z dědického práva po dítěti podle zákonné dědické posloupnosti." (§ 1482 

odst. 2 o.z.). V případě intestátní dědické posloupnosti pak nastupují na místo 

vyloučeného dědice jeho potomci. 

 Zůstavitel má však zachovanou možnost toto vyloučení z dědění zvrátit. Proto 

čin vedoucí k dědické nezpůsobilosti může zůstavitel prominout, musí tak ale učinit 

výslovně. 

 Některé důvody dědické nezpůsobilosti se velice podobají důvodům pro 

vydědění, avšak zákonodárce považoval za vhodné upravit obě možnosti. Vydědění 

předpokládá jednak zůstavitelovu vědomost o dědicově činu, dále jeho aktivní projev 

vůle.  

 Vydědění navíc připadá v úvahu jen u nepominutelných dědiců. Naproti tomu 

vyloučení dědice z dědění pro jeho dědickou nezpůsobilost zasahuje všechny osoby, 

které jinak jako dědici z posledního pořízení nebo ze zákona přicházejí v úvahu. Toto 

vyloučení působí ipso iure, bez zřetele na případnou vědomost či nevědomost 

                                                 

16  srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1481, část I. - odst. 1. 
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zůstavitele, jsou-li pro to dány zákonné předpoklady. Okruh adresátů pro dědickou 

nezpůsobilost je ale širší, než pro vydědění. Jedná se tak o každého, kdo by se takového 

činu proti zůstaviteli dopustil. 17 

 Vydědění se týká jen nepominutelných dědiců. Zákon uvádí taxativní výčet 

jednotlivých důvodů. Vydědit nepominutelného dědice lze v případě, že zůstaviteli 

dědic neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, dědic o něj neprojevuje opravdový zájem, 

jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících  

o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. 

 Pro definici trvale nezřízeného života lze využít i definici vytvořenou před 

přijetím Nového občanského zákoníku, zejména pak rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

24. 11. 2011 sp. zn. 21 Cdo 190/2010, který říká že "Za vedení nezřízeného života lze 

označit takové chování, které evidentně vybočuje z rámce obecné představy o chování  

v souladu s dobrými mravy. O trvalé vedení nezřízeného života pak půjde v takových 

případech, kdy chování vyděděného bude vykazovat známky kontinuálnosti (tedy nikoli 

jen nahodilosti či ojedinělosti) a dlouhodobosti, kdy již zpravidla nebude možné 

očekávat návrat k běžnému způsobu života tak, jak je vnímán většinovou společností." 18  

 Tuto definici následuje demonstrativní výčet, jaké chování lze pod tento pojem 

zařadit. Jedná se zejména "o závislost na alkoholu, drogách nebo hazardních hrách, 

zanedbání povinné výživy, zadlužování bez zjevné možnosti dluhy splácet, opatřování 

prostředků k životu nekalým způsobem, trvalé vyhýbání se práci či promrhávání 

rodinného majetku apod." 19  

 Vydědění musí být provedeno stejným způsobem, jako pořízení závěti, ale 

nemusí být již uveden konkrétní důvod vydědění. Zákonodárce se tak snaží zmírnit 

určitý dehonestující aspekt vydědění. Je však nesporné, že vydědění může vyděděného 

stigmatizovat. "Je jedno, jestli je někdo vyděděn z konkrétního důvodu, nebo jen 

                                                 

17 srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Konsolidovaná verze ze dne 3. 
února 2012, důvodová zpráva k § 1481 až §1483, 
18 Rozsudek NS ze dne 24. 11. 2011 Sp. Zn. 21 Cdo 190/2010 
19 Rozsudek NS ze dne 24. 11. 2011 Sp. Zn. 21 Cdo 190/2010 
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vyděděn." 20 Jedná se především o případy, kdy zůstavitel i vyděděný o důvodech vědí, 

ale nechtějí na ně raději poukazovat. 

 Pokud důvod není uveden, může se vyděděný domáhat svého zákonného dílu. 

Jeho snaha může být úspěšná, pokud nebude prokázán zákonný důvod pro vydědění. Je 

tedy určitě vhodné např. uložit do úschovy dokumenty, které prokazují důvod pro 

vydědění.  

 Důvody pro vydědění v německém právu jsou podobné a jsou blíže 

specifikovány v § 2333 BGB. 

 Hlavními důvody jsou zejména útok na život zůstavitele či jeho nejbližších 

(manžel, dítě), dále pak ostatní druhy trestné činnosti směřující proti těmto osobám. 

Dalším důvodem je zanedbání péče vůči zůstaviteli. Posledním důvodem je pak 

pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin po dobu alespoň jednoho roku 

nepodmíněně či pobyt v jiném zařízení podobného charakteru (psychiatrická léčebna či 
pobyt v léčebně závislostí). 

 Tato definice je přesnější, než definice v českém právním řádu a nechává jen 

málo prostoru pro pochyby. Avšak trestné činy, za které je pachatel odsouzen alespoň 

na jeden rok nepodmíněně, lze nepochybně charakterizovat jako trestný čin spáchaný za 

okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze. 

 Vydědění se provádí formou podobné závěti. V německém právu je ovšem 

nutné, aby důvod pro vydědění byl vždy v prohlášení uveden. V případě vydědění  

z důvodu spáchání trestného činu musí být v době pořízení skutek již spáchán a musí 

být uveden důvod, proč považuje zůstavitel účast vyděděného za nepřípustnou. 

 Nutnost uvést důvod pro vydědění považuji za správnou. Lze tak totiž předejít 

případným problémům při dokazování.  

                                                 

20 KOLMAN, Petr. Vydědění dnes a dle nového občanského zákoníku (NOZ). Bulletin advokacie. Praha: 
Česká advokátní komora v Praze, 29. 11. 2013. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/vydedeni-
dnes-a-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-noz#ftn12 
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 Rakouské právo stanovuje podobné důvody pro vydědění jako právo české. 

Konkrétně jsou uvedené v § 768 ABGB a násl.  

 Jedná o zanedbání péče o zůstavitele, s tím, že z tohoto důvodu mohou být 

vyděděni i rodiče i manžel. Dále se jedná o pravomocné odsouzení ze spáchání 

trestného činu po dobu dvaceti let či doživotí (vzhledem k výši trestu nemůže být  

v tomto případě o zvrhlosti pachatele nejmenších pochyb). Mezi další důvody patří 
trvalé vedení nezřízeného života a pak jsou důvody uvedené pro zákonnou dědickou 

nezpůsobilost. 

 Příčina vydědění nemusí být přímo uvedena. Důkazní břemeno v případě 
rozporu pak leží na ostatních dědicích.  

 Činy vedoucí k vydědění je možné prominout, je ale potřeba užít stejné zákonné 

formy, jako při pořízení závěti.  

2.10 Vedlejší doložky k závěti 

2.10.1 O vedlejších doložkách obecně 

 Primárním účelem závěti (a dědického práva) je uspořádat vztahy po 

zůstavitelově smrti. K plnému projevu jeho vůle je však třeba umožnit zůstaviteli 

projevit svá další, dodatečná přání, nikoliv možnost projevu omezit jen na konstatování, 

jak se má po jeho smrti podělit majetek. 

 Evropské soukromoprávní kodexy dávají možnosti, jak upřesnit svou vůli.  

Z českého práva byla tato možnost odstraněna zákonem číslo 141/1950 Sb., občanským 

zákoníkem, kdy podmínky připojené k závěti ztratily právní účinky. Možnost připojit 

doložky k závěti do českého právního řádu nevrátil ani zákon číslo 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ani jeho novely po roce 1989. Jediným možným příkazem byl dle § 

484 tohoto zákona příkaz k započtení toho, co bylo dědici darováno ještě za života 

zůstavitele. 

 Právní úprava obsažená v  Občanském zákoníku vrací možnost uvést  

v závěti podmínku, doložení času nebo příkaz v plném rozsahu (§ 1551 odst.1 o.z.). 
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 Zákon však pamatuje i na ochranu dědiců a upravuje omezení těchto vedlejších 

doložek. Pokud by tyto vedlejší doložky měly směřovat k svévolnému a zjevnému 

obtěžování dědiců či odkazovníků, případně dokonce odporovat veřejnému pořádku, 

nebude se k takové doložce přihlížet. Hranici svévolného obtěžování dědiců bude muset 

určit praxe a judikatura. 

 Hlavní význam těchto vedlejších doložek je spíše doplnění vůle pro případ 

zůstavitelovy smrti. Můžeme se tak setkat s doložkami přikazujícími dědicům starat se  

o zůstavitelův hrob či povolit nějakému rodinnému příslušníkovi bezplatnou rekreaci na 

zděděném pozemku.  

 Zakázané jsou vedlejší doložky týkající se manželství či registrovaného 

partnerství. K vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníku, aby 

uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval, anebo aby 

manželství zrušil, se nepřihlíží. Zůstavitel však může zřídit někomu právo na dobu, než 

uzavře manželství (§ 1552 o.z.).  

 K nesrozumitelné vedlejší doložce se nepřihlíží. 

2.10.2 Podmínka 

 První vedlejší doložkou je podmínka. Obecně lze podmínkou podmínit vznik, 

změnu nebo zánik práv. Stejně je tomu v případě dědického práva. 

 Základní dělení je na podmínku odkládací a podmínku rozvazovací. Odkládací 

podmínka stanoví, že splněním podmínky dané právo vznikne. Splněním podmínky 

rozvazovací pak právo zaniká.  

 Splnění těchto podmínek v případě vedlejších doložek k závěti, je však nutné dát 

do souvztažnosti se zůstavitelovou smrtí. Proto je u podmínek v dědickém právu 

okamžik jejich splnění konkretizován (realizován). 

 Pokud podmínka směřuje k jednání, které může být opakováno, je nutné toto 

jednání po smrti zůstavitele zopakovat znovu, i přes to, že toto jednání před smrtí 

zůstavitele dědic či odkazovník opakoval, byť i několikrát. Z nutnosti tohoto opakování, 

ale zůstavitel může dědice či odkazovníka vyvázat, pokud tak projeví svou vůli. 
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 Pro nabytí toho, co bylo zůstaveno s odkládací podmínkou, je třeba, aby osoba, 

jíž bylo takto zůstaveno, přežila zůstavitele a byla způsobilá dědit. 

 V případě, že rozvazovací podmínka je nemožná, nepřihlíží se k ní. Pokud je 

nemožná podmínka odkládací, celé takovéto ustanovení je neplatné a dědic či 
odkazovník se vůbec k dědictví povolávat nebude.  

 Nemožnost plnění je začleněno do obecných důvodů pro neplatnost právního 

jednání. Musí se však jednat o objektivní důvody nemožného plnění. V případě 
subjektivního důvodu nemožnosti, se plnění nepovažuje za nemožné. 

2.10.3 Doložení času 

 Doložení času je modifikovaná podmínka, kdy ke splnění této podmínky dojde 

tím, že nastane určitý časový okamžik. Je možné kombinovat dvě varianty. 

 Lze určit, od kdy dané právo svědčí dědicovi (toto určení se nazývá dies a quo - 

počáteční doba), jako modifikace odkládací podmínky, kdy toto právo nebude dědici 

svědčit hned po zůstavitelově smrti, avšak až po uplynutí určeného časového okamžiku.  

 Lze určit i do kdy dědici dané právo svědčí (toto určení se nazývá dies ad quem - 

konečná doba), jako modifikace rozvazovací podmínky. Dědici takové právo bude 

svědčit jen do uplynutí daného časového okamžiku. 

 Pokud je dosažení určeného časového okamžiku nejisté (toto určení se nazývá 

dies incertus an), nepovažuje se takové určení za doložení času, avšak považuje se za 

podmínku i přes to, že na první pohled působí jako určení času. Mezi takovéto 

podmínky můžeme zařadit například dosažení určitého věku. Jedná se sice o časový 

úsek, avšak dědic tohoto věku nemusí dosáhnout. Pokud se ale při vyjádření takové 

podmínky použije konkrétní datum dosažení věku, je nepochybné, že tento den jednou 

nastane a jedná se tedy o platné doložení času. 

 Pokud je čas určen tak, že by nikdy nastat nemohl, posuzuje se takové doložení 

času jako nemožná podmínka. Pokud však došlo jen k pouhé očividné mýlce, určí se 

taková chvíle podle pravděpodobné vůle zůstavitele. V tomto případě by se mohlo 
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jednat například o určení dne, který sice neexistuje (například 30. února), ale dá se  

z něj odvodit čas, který chtěl zůstavitel určit (v tomto případě konec února). 

 V případě doložení času se do splnění daných podmínek s pozůstalostí nakládá 

specifickým způsobem. Pokud byla doložena počáteční doba trvání práva, připadne až 

do uplynutí určené doby toto právo buď dalším povolaným dědicům, nebo dědicům 

zákonným, pokud nebyli žádní jiní dědici povoláni. Podobně se postupuje v případě 
doložení doby konečné. Po uplynutí této doby dědictví opět připadá ostatním 

obmyšleným dědicům, popřípadě dědicům zákonným, pokud takoví dědici v závěti 
uvedeni nejsou. Je pamatováno i na ochranu následných dědiců, proto má k zůstaveným 

právům přední dědic pozici poživatele, nikoliv vlastníka, z čehož plyne například 

omezení ve zcizování daných práv. 

 Také se bere v potaz povinnost podílet se i na zůstavitelových dluzích, proto 

pokud dědic dané právo nabude, musí se zpětně poměrně podílet i na zůstavitelových 

dluzích. 

2.10.4 Příkaz 

 Příkazem zůstavitel přikazuje dědici, aby něco vykonal, opomenul či strpěl. 
Jedná se o modifikovanou rozvazovací podmínku, kdy při jejím nesplnění pozbývá 

dědic právo na podíl z pozůstalosti.  

 Specifickým příkazem pak je odkaz, kdy je dědici přikázáno vydat nějaký 

předmět z pozůstalosti. Odkazu se jako oddělenému institutu bude práce věnovat níže. 

 Z formulace příkazu musí plynout povinnost něco vykonat, opomenout či strpět. 
Pokud by se jednalo jen o doporučení, nebude takový projev právně závazný. 

 Pokud zůstavitel nevyjádří jinou vůli, je možné příkaz splnit i jen přibližně, 
pokud není přesné splnění možné, či dokonce vůbec, pokud nelze příkaz splnit ani 

přibližně. 

 Zákon stanovuje ochranu dědice před příliš přísnými příkazy týkajících se 

zákazu zcizení či zatěžování majetku, zejména s ohledem na jejich dlouhodobosti  

a jejich z toho plynoucí omezení nakládání s majetkem. Zákaz zcizení nebo zatížení 
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zavazuje obtíženého, jen je-li nařízen na přiměřenou dobu a odůvodněn vážným 

zájmem hodným právní ochrany. Jinak může soud na návrh obtíženého rozhodnout,  

že se k zákazu nepřihlíží. Byl-li zákaz zapsán do veřejného seznamu, může obtížený 

požadovat, aby soud zákaz zrušil. Soud návrhu nevyhoví, pokud se neprokáže, že zájem 

na zrušení zákazu zřejmě převyšuje zájem na jeho zachování (§ 1569 o.z.). Judikatura 

bude muset v budoucnu vymezit jaký zájem je hodný ochrany a jaký není, případně jaká 

je přiměřená doba. 

 Splnění příkazu se v první řadě budou domáhat osoby, jimž je splnění příkaz ku 

prospěchu. Je ale i možnost zůstaviteli stanovit další osoby, které splnění příkazu zajistí. 

Takovými osobami může být buď vykonavatel celé závěti, nebo osoba povolaná  

k zajištění vykonání jen daného příkazu. Pokud se v závěti objeví příkazy směřující ku 

prospěchu více osob bez bližšího určení, například chovanci dětského domova, bude 

splnění příkazu vymáhat právnická osoba oprávněná chránit zájmy těchto osob,  

v uvedeném příkladě tedy dětský domov. Směřuje-li příkaz k veřejnému prospěchu, 

může splnění příkazu vymáhat i orgán veřejné moci, dle typu daného příkazu či dle 

blízkosti k dědici. 

2.10.5 Vykonavatel závěti a správce pozůstalosti 

 Zůstavitel si může přát, aby jeho poslední vůli vykonal někdo, komu plně 
důvěřuje a kdo zůstavitele dobře znal, tudíž chápe, jak chtěl zůstavitel svou vůli přesně 
projevit. Zákon povoluje v závěti určit vykonavatele závěti. Ten má za úkol s co 

nejlepším vědomím a svědomím, s péčí řádného hospodáře a řádně vykonat 

zůstavitelovu vůli. 

 Pokud je v závěti tato osoba určena, soud jí o tomto vyrozumí. Pokud 

vykonavatel závěti tuto funkci vykonávat nechce, může z ní odstoupit písemným 

oznámením soudu s tím, že toto odstoupení je účinné doručením soudu. 

 Výkon poslední vůle zůstavitele může trvat delší dobu, zákon tedy umožňuje 

povolat správce pozůstalosti, který dohlíží na majetkovou správu pozůstalosti. Touto 

osobou může být buď vykonavatel závěti, pokud je určen, či jiná osoba, odlišná od 
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vykonavatele závěti. K povolání správce pozůstalosti, na rozdíl od povolání 

vykonavatele závěti, je nutná forma veřejné listiny. 

 Své funkce by se měl správce pozůstalosti ujmout ihned poté, co se dozví  

o zůstavitelově smrti, popřípadě poté, co ho o smrti zůstavitele vyrozumí soud. 

 Pokud je povolán i vykonavatel závěti, řídí se správce pozůstalosti jeho pokyny. 

I správce pozůstalosti může ze své funkce odstoupit za stejných podmínek jako 

vykonavatel závěti, tedy písemným oznámením svého odstoupením soudu. Odstoupení 

je účinné doručením soudu. 

 Obě tyto funkce mohou být vykonávány za odměnu, pokud tak zůstavitel  

v závěti určil. Pokud by některá z takto určených osob hrubě porušovala své povinnosti, 

může ji soud odvolat i bez návrhu. Jejich funkce jinak končí splněním jejich povinností, 

kdy závěť je vykonána a obmyšlené osoby si svůj majetek spravují již samy. 

2.10.6 Nahlédnutí do zahraniční úpravy vedlejších doložek 

 Německé právo vedlejší doložky k závěti také povoluje. Jejich koncepce je však 

rozdílná. V § 2074 BGB a násl. je připuštěno stanovení podmínek, jak odkládacích, tak 

rozvazovacích. 

 Příkaz, odděleně jako v českém právu, se zde nevyskytuje. Vzhledem k tomu,  

že příkaz je modifikovaná rozvazovací podmínka, není to považováno za nutné. 

Zůstavitel může totiž příkaz formulovat právě jako takovou podmínku. 

 Obdobná situace platí i v případě doložení času. Opět se jedná o modifikaci 

podmínek, lze ho tedy formulovat i bez konkrétních ustanovení o doložení času.  

 Podobně, jako v právu českém, platí zákaz podmínek směřujících k zásnubám, 

uzavření či neuzavření, popřípadě rozvodu manželství. 

 Rakouské právo pak k vedlejším doložkám v závěti přistupuje v § 695 a násl. 

ABGB podobně, jako právo české. Povoluje je, dělí je na podmínku, příkaz, doložení 

času (byť jejich podobnost je zmíněna) a konkrétní úprava je podobná české úpravě. 
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 Je zde však jeden velký rozdíl. Dle rakouského práva lze uložit podmínku 

směřující k uzavření manželství, pokud se tato podmínka týká ovdovělé osoby s dětmi 

(jinak se považuje za nepřiloženou). Obecný zákaz uzavřít manželství nelze přikázat, 

lze však připojit zákazy směřující k uzavření sňatku s konkrétními osobami. 
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3. Dědická smlouva 

3.1 O dědické smlouvě obecně, její systematické zařazení 

 Dědická smlouva je v českém dědickém právu institut "staronový". Vyskytoval 

se v něm do roku 1950, kdy byl zákonem 141/1950 Sb., občanským zákoníkem, z 

českého právního řádu odstraněn. Občanský zákoník se k tomuto institutu vrací a 

inspiruje se zejména švýcarským občanským zákoníkem. 

 Oproti závěti, jako základnímu institutu dědického práva, je dědická smlouva 

vícestranné právní jednání. Závěť, jakožto jednostranné právní jednání, může zůstavitel 

libovolně za života měnit či dokonce úplně odvolat. U dědické smlouvy, podobně jako  

u ostatních smluv, je třeba ke změně, vzniku i zániku oboustranného konsenzu. 

 Další zvláštností je, že dědickou smlouvu lze sjednat i za úplatu, a to jak  

v podobě jednorázové platby tak i platby opakující se, renty. 

 Dědickou smlouvu lze sjednat i ve prospěch třetí osoby, kdy se na ní budou 

aplikovat ustanovení § 1767 a násl. o.z., o smlouvách uzavřených ve prospěch třetí 

osoby. 21 

 Vzhledem k jeho smíšené povaze je tento institut různými zákoníky 

systematicky řazen na různá místa. V některých případech je řazen pod ustanovení o 

právu dědickém (například německý BGB - ustanovení § 2274 a následující, švýcarský 

ZGB - ustanovení čl. 512 a následující), v některých pak pod ustanovení o smlouvách, 

jakožto zvláštní smluvní typ (například rakouský ABGB - § 1249 a následující, byť je 

ale dědická smlouva zmíněna i v části věnující se dědickému právu - § 602, kde 

odkazuje na úpravu v části věnující se smluvnímu právu). 

 Občanský zákoník řadí tuto smlouvu pod ustanovení o právu dědickém, do Části 

třetí - Absolutní majetková práva, Hlavy III - Dědické právo, Dílu 2 - Pořízení pro 

případ smrti, Oddílu 3 - Dědická smlouva. Systematicky je tedy řazena pod pořízení pro 

                                                 

21 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1582, část I. - odst. 4,5. 
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případ smrti na druhém místě za závětí, což zákonodárce vysvětluje tak, že  

s největší pravděpodobností se bude institut závěti využívat častěji, ale dědická smlouva 

má větší právní sílu než závěť. 

3.2 Náležitosti osob uzavírajících dědickou smlouvu 

 Základní náležitostí je, aby fyzické osoby pořizující dědickou smlouvu, byly 

plně svéprávné (tedy zletilé a bez omezení svéprávnosti). K požadavku plné 

svéprávnosti existuje výjimka. Kdo byl ve svéprávnosti omezen pro chorobnou závislost 

na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů, 

nebo chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu, 

může pořídit dědickou smlouvou jen o majetku, o němž je způsobilý pořídit závětí.  
Z tohoto majetku se počítá čtvrtina vyhrazená pořízení podle jeho zvlášť projevené 

vůle. (§ 1585 odst. 2 o.z.) Taková osoba tedy může pořídit dědickou smlouvu o třech 

osminách své pozůstalosti (závěť může pořídit o jedné polovině a z této poloviny musí 

zůstat volná další čtvrtina). 

 Lidé s omezenou svéprávností z jiného důvodu také mohou pořídit dědickou 

smlouvu (za podmínek uvedených výše), ale v tomto případě je k pořízení či změně 
nutný souhlas opatrovníka. 

 V případě uzavření dědické smlouvy ve prospěch třetí osoby tato osoba není 

subjektem dědické smlouvy, která byla povolána za dědice či odkazovníka podle 

dědické smlouvy, proto se na ní požadavky způsobilosti kladené na subjekty dědické 

smlouvy nevztahují. 22 

 Dalším omezením je, že tuto smlouvu lze uzavřít jen osobním jednáním, není 

tedy možné uzavírat ji v zastoupení (podobně jako pořizování závěti, i zde musí být 

vůle projevena osobně). 

 Dědická smlouva pořizovaná mezi manžely má pak několik zvláštností.  

V této smlouvě se manželé mohou povolat navzájem (na rozdíl od standardního 

                                                 

22 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1584, část I. - odst. 1. 
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postupu, kdy jedna strana povolává druhou a tato druhá strana povolání přijímá). 

Zároveň je možné takovou smlouvu uzavřít i před vznikem manželství mezi snoubenci, 

avšak tato smlouva nabude účinnosti až po vzniku manželství. 

 V německém občanském zákoníku je problematice náležitostí osob pořizujících 

dědickou smlouvu v § 2274 a násl. v BGB upravena obdobně. 

 Smlouvu lze uzavřít jen osobně a jen v případě, že má daná osoba plnou 

způsobilost pořídit závěť. Z tohoto pravidla je možná výjimka v případě, že smlouvu 

pořizují manželé mezi sebou. V takové situaci pak lze smlouvu pořídit i s omezenou 

svéprávností, avšak zástupce takto omezené osoby s tím musí vyslovit souhlas. Tato 

ustanovení se pak přiměřeně použijí i na snoubence. 

 V rakouském občanském zákoníku jsou požadavky kladené na osoby pořizující 

dědickou smlouvu upraveny jinak. Dle § 1249 ABGB lze dědickou smlouvu uzavřít jen 

mezi manžely.  

 Chráněny jsou osoby s omezenou svéprávností, kdy mohou přijmout neškodnou 

pozůstalost zůstavenou v dědické smlouvě, avšak ke slíbení vlastní pozůstalosti je třeba 

souhlasu soudu. V případě že tak neučiní, bude slib platný formou závěti (tedy ji 

zůstavitel může měnit či rušit). 

 V případě omezení osob podporuji možnost tuto smlouvu uzavírat jen v okruhu 

příbuzných. Rakouská úprava je až příliš strohá a určitě by nebylo na škodu rozšířit 
okruh osob, kterým je umožněno pořídit dědickou smlouvu i na další příbuzné, zejména 

pak ty v řadě přímé. Dědická smlouva by ale, dle mého názoru, měla zůstat v rodinném 

kruhu. 

 Je zde i možnost zneužití dědické smlouvy různými obskurními firmami 

půjčujícími peníze a využití dědické smlouvy jako jistou formu nepřiměřeného úroku. 23 

Bohužel, častými oběťmi těchto praktik jsou právě staří lidé, proto může hrozit 

nebezpečí, že i dědická smlouva bude nově využívána k takové činnosti. 

                                                 

23 srov. ELŠÍK, Petr. Několik úvah k dědické smlouvě obsažené ve vládním návrhu nového občanského 
zákoníku. Ad Notam. roč. 2011, č. 5, s. 7-8. 
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3.3 Formální náležitosti uzavření dědické smlouvy 

 Dědickou smlouvu lze uzavřít formou veřejné listiny. Veřejná listina, za 

současné právní úpravy, znamená notářský zápis a notář může zájemcům o pořízení 

dědické smlouvy poskytnout cenné rady. Forma veřejné listiny poskytuje obsahové 

záruky, vzhledem k tomu, že ji vypracovává odborník. 

 Jelikož se dědická smlouva uzavírá osobním jednáním a tím, že se jedná  

o dvoustranné právní jednání, je potřeba i ke změně jak osobní přítomnost, tak  

i souhlas obou stran.  

 Pokud nejsou splněné formální podmínky dědické smlouvy, zůstane platná 

jakožto závěť.  24 

 Německá právní úprava požadavků na formu dědické smlouvy je podobná české. 

Dědickou smlouvu lze uzavřít také jen formou notářského zápisu a to jen v přítomnosti 

obou stran. Je možné znění dědické smlouvy notáři přímo sdělit, ale také odevzdat již 

vytvořený dokument a to v rozpečetěné či zapečetěné podobě. Obě strany pak musí 

stvrdit, že s obsahem smlouvy souhlasí a že se skutečně jedná o dědickou smlouvu 

uzavřenou mezi nimi. V případě dědické smlouvy mezi manžely, ji lze spojit  

s předmanželskou smlouvou, řešící dělbu majetku po vzniku a za průběhu manželství. 

 Rakouské právo požaduje, aby byla dědická smlouva uzavřena v písemné 

podobě, s náležitostmi písemné závěti. Zákon o notářských zápisech 

(Notariatsaktsgesetz - NZwG) však připojuje podmínku, že svatební smlouvy musí mít 

formu notářského zápisu (§1 odst. 1 písmeno a) NZwG) s tím, že dle Notářského řádu 

(Notariatsordnung - NO) je dokonce nutná přítomnost dvou svědků, případně 
s možností tohoto svědka nahradit dalším notářem (§56 NO).  25 

 

                                                 

24 srov. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 2014-06-03]. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/dedicke-pravo/konkretni-zmeny/dedicka-smlouva/ 
25 srov. AICHER, Josef, RUMMEL, Peter. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch: mit 
IPR-Gesetz, Ehegesetz, Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Landpachtgesetz, 
Konsumentenschutzgesetz, Produkthaftungsgesetz, UN-Kaufrecht : in zwei Bänden. 2., neubearbeitete und 
erw. Aufl. Wien: Manz, 1990-1992, s. 117. ISBN 32140441762. 
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3.4 Omezení a ochrana smluvních stran 

  Základním omezením stran při uzavírání dědické smlouvy je ustanovení 

zakazující uzavřít dědickou smlouvu o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí 

zůstat nezatížena, s výjimkou uvedenou výše. V případě, že má osoba omezenou 

svéprávnost z důvodu závislosti na alkoholu a jiných omamných látkách, či hráčské 

vášni. V tomto případě sice také zůstává toto pravidlo zachováno, avšak taková osoba 

může smlouvu uzavřít jen o polovině pozůstalosti, z níž právě čtvrtina musí zůstat 

nezatížená. O zbývající části pozůstalosti může zůstavitel volně rozhodovat v závěti,  
a pokud chce smluvnímu dědici zůstavit i tuto zbývající část, může tak učinit právě 
formou testamentu. 

 Dalším omezením, tentokrát zůstavitele, je ustanovení upravující možnost 

převést povolané straně její právo na dědictví na někoho jiného. Pokud ve smlouvě není 

ujednáno jinak, je toto zakázáno. 

 I povolaný dědic je zákonem chráněn, a to více způsoby. 

 Dědickou smlouvou zůstavuje zůstavitel povolanému pozůstalost, a tento 

povolaný ji přijímá. Avšak zůstavitelův majetek se může do jeho smrti podstatně 
změnit, zejména může dojít k převládnutí pasiv nad aktivy. I povolaná strana je pro tyto 

případy dále chráněna před povinností přijmout předlužené dědictví. 

 Jedním prvkem ochrany je možnost dědictví nepřijmout. "Ani smluvní dědic, 

který přijal povolání k dědictví, není zbaven práva jakéhokoliv dědice dědictví 

odmítnout." 26 Stejně jako závětní dědic, i smluvní dědic může dědictví odmítnout. 

 Druhým způsobem ochrany je pak snaha předejít výrazným změnám na majetku 

uvedeného ve smlouvě. V tomto případě proti sobě stojí právo zůstavitele nakládat se 

svým majetkem, jak se mu zlíbí, proti zájmu druhé smluvní strany zdědit to, co je 

uvedeno ve smlouvě.  

                                                 

26 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Konsolidovaná verze ze dne 3. února 
2012, důvodová zpráva k § 1582-1585 
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 Zůstavitel má zachovanou svobodu nakládat se svým majetkem, avšak  

s určitými omezeními. Pokud zůstavitel učiní pořízení pro případ smrti, či darovací 

smlouvu zjevně neslučitelnou s dědickou smlouvou, může se zůstavitel domáhat 

relativní neúčinnosti takových právních jednání, což je obdoba odporovatelnosti ze staré 

právní úpravy. Kam až sahá zřejmá neslučitelnost, bude muset určit praxe, případně 
judikatura. Otázkou je, jestli bude snaha takto omezit i dary pro charitativní organizace. 
27 V tuto chvíli se za takové dají s určitostí považovat jen jisté extrémy, například 

ustanovení univerzálního sukcesora v závěti či darování celého majetku. 28 

 Nakonec je umožněno předat majetek povolané straně již za života. V tomto 

případě je možnost předaný majetek sepsat formou veřejné listiny. Pokud by takto 

zůstavitel nepřevedl všechen majetek, nebo by později získal majetek další, bude se 

dědická smlouva týkat jen majetku takto sepsaného, pokud není ve smlouvě uvedeno 

jinak. Pokud je dědická smlouva sjednána za úplatu, majetek je převeden již za života, 

ale smluvní dědic z důvodu své smrti nedědí, práva i povinnosti přejdou z dědické 

smlouvy na dědice takto zemřelého smluvního dědice, pokud není uvedeno jinak. 

 Rakouský právní řád upravuje tuto problematiku obdobně jako český právní řád 

(s ohledem na fakt, že dědickou smlouvu mezi sebou mohou uzavřít jen manželé). I zde 

je nemožné, aby smluvní dědic převedl právo na dědictví na jinou osobu (ovšem bez 

možnosti upravit ve smlouvě jinak). Dále pak není druhá strana omezena v možnosti 

nakládat se svým majetkem za života dle její libosti. Ani zde není možné sjednat 

dědickou smlouvu o celé pozůstalosti, nýbrž čtvrtina musí zůstat volně k dispozici. 

 I německý právní řád poskytuje ochranu všem osobám, kterých se dědická 

smlouva může týkat. Základní ochranou smluvního dědice je možnost dědictví 

odmítnout. Podle německého práva nelze omezit zůstavitele v nakládání majetku 

způsobem mezi živými, avšak dle § 2287 BGB, pokud byl dědic takovým darem 

výrazně zkrácen na svém dědictví, může se po smrti zůstavitele domáhat navrácení 

                                                 

27 srov. DOBEŠOVÁ, Lenka. Dědická smlouva, aneb "staronový dědický titul". Časopis pro právní vědu 
a praxi. 2012, č. 3, s. 292-298. 
28 srov. VERLAG DASHÖFER. Nový občanský zákoník s komentářem, § 1588 odst. 2, [online]. 2014 
[cit. 2014-06-03]. Dostupné z: http://www.infoportal.cz/noz/onb/89-2012-sb-zakon-obcansky-zakonik-
uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTij1g8H5dwqGFLh3QjA-cxQCD-vMUnwPlw/ 
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takového daru v souladu s ustanoveními o bezdůvodném obohacení. Nakonec pak, 

pokud je pořízena závěť o majetku, kterého se týká dědická smlouva. Taková závěť 
bude platná jen se souhlasem druhé smluvní strany. Německé právo sice nepřikazuje, 

aby určitá část majetku zůstavitele musela být nezatížená dědickou smlouvou a byla 

dále k dispozici, avšak aplikují se pravidla týkající se nepominutelných dílů. 

3.5 Zánik a zrušení dědické smlouvy 

 Dědická smlouva je dvoustranné právní jednání. Základním předpokladem pro 

zrušení této smlouvy je tedy konsenzus obou stran. Avšak vzhledem ke smíšené povaze 

dědické smlouvy, kdy stojí na pomezí smluvního a dědického práva, je nutné zvažovat  

i jiné způsoby jejího zániku a zrušení.  

 V dědické smlouvě lze rozlišit jak prvky smluvní (kontraktuální), tak i prvky 

pořizovací (testamentární). 29 Podle toho, o jaký prvek jde, je třeba posuzovat způsoby 

zániku těchto smluvních ustanovení. K zániku smluvních prvků bude zapotřebí souhlas 

druhé strany, zatímco k zániku pořizovacích prvků souhlas druhé strany zapotřebí 

nebude. 

 Ze zákona vyplývá, že je možné dědickou smlouvu zrušit závětí, avšak druhá 

smluvní strana s tím musí souhlasit. Jedná se o způsob konsensuálního zrušení smlouvy, 

jen je takto učiněno v návaznosti na závěť. 

 Zvláštní způsob zániku je pak možný v případě dědické smlouvy uzavřené mezi 

manžely. Rozvodem se smlouva neruší, pokud v ní není stanoveno jinak, avšak i  

v tomto případě se zrušení může domáhat jeden z bývalých manželů u soudu. § 1585 

odst. 2 Nového občanského zákoníku stanoví, že: "Takovému návrhu však soud 

nevyhoví, pokud by návrh směřoval vůči manželovi, který nezapříčinil rozvrat 

manželství a s rozvodem nesouhlasil." (§ 1585 odst. 2 o.z.)  

 V případě, že je manželství prohlášeno za neplatné se dědická smlouva ruší, 

pokud manželství nezaniklo již dříve smrtí jednoho z manželů. 

                                                 

29 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1582, část III. - odst. 9. 
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 "Vzhledem ke smíšenému charakteru dědické smlouvy mezi klasickým 

obligačním a dědickým právem je zajímavá úvaha, která z obecných ustanovení  

o závazcích se budou na dědickou smlouvu aplikovat." 30 V úvahu připadá zejména 

odstoupení od smlouvy. Základním pravidlem je, že strany mohou od smlouvy 

odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo samotná smlouva. V případě že tak stanoví přímo 

samotná smlouva, budou podmínky pro odstoupení jasně vymezené. Zákon odstoupení 

od dědické smlouvy nezakazuje, strany se tedy mohou na možnosti, způsobu a hlavně 
důvodech odstoupení domluvit.  

 Odstoupení připadá v úvahu zejména u dědických smluv uzavřených za úplatu. 

V tomto případě by se dalo nezaplacení (či neplacení v případě opakujících se plnění) 

považovat za podstatné porušení smlouvy, dle § 2002 Nového občanského zákoníku,  

a zůstavitel tak má možnost od smlouvy odstoupit. 

 Otázkou zůstává, kdy by k odstoupení od smlouvy mohlo dojít i ze strany 

dědice. Na některé případy závažného porušení smluvní povinnosti zákon pamatuje (jak 

je uvedeno výše - např. možnost napadnout darovací smlouvy výrazně zkracující 

dědice). Avšak další důvody pro odstoupení bude nutné teprve vymezit. 

 S některými čistě pořizovacími prvky pak smluvní dědic souhlasit nemusí, 

například s určením správce pozůstalosti. 31 

 Rakouský právní řád, vzhledem k omezení možnosti uzavřít dědickou smlouvu 

jen mezi manžely, upravuje problematiku zániku smlouvy v souvislosti s ostatními 

druhy svatebních smluv v § 1254, § 1265 a § 1266 ABGB. 

 Jako u všech smluv, i zde je nejpříznivějším způsobem zániku konsensus 

smluvních stran. Dědickou smlouvu nelze odvolat k tíži druhého manžela, avšak  

v zákonem stanovených případech zaniká. 

                                                 

30 ŠEŠINA, Martin. Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku. Ad Notam. 2012, č. 3, 
s. 3-8. 
31 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1582, část III. - odst. 9. 



39 

 

 Pokud dojde k rozvodu manželství, dědická smlouva zaniká. Stejně tak v případě 
prohlášení manželství za neplatné. 

 Německý právní řád upravuje zánik dědické smlouvy v § 2290 a násl. BGB. 

Základním způsobem zániku smlouvy je opět konsensus mezi smluvními stranami, kdy 

se dohodnou na zrušení smlouvy. 

 Další možností je pak zrušení smlouvy pořízením závěti, avšak jen v případě,  
že s tímto druhá smluvní strana souhlasí. 

 Zrušit dědickou smlouvu uzavřenou mezi manželi lze tak, že se dohodnou  

na pořízení formou společné závěti, která tímto nahradí dědickou smlouvu. 

 Dále je upravena možnost odstoupení od smlouvy.  

 Je výslovně umožněno od smlouvy odstoupit, pokud si strany tuto možnost ve 

smlouvě vymíní.  

 Je upravena i možnost odstoupení od smlouvy ze strany zůstavitele, pokud se 

dědic chová nepatřičně, a to do té míry, že by bylo možno takového dědice vydědit (i v 

případě, že se nejedná o osobu s povinným dílem, přistupuje se k ní v tomto případě 
podobně, jako by byla). 

 V neposlední řadě je pak upravena možnost odstoupit od smlouvy v případě, že 

je smlouva sjednána za úplatu formou opakujících se dávek a dědic svému závazku 

nedostojí, či ho ještě před smrtí zůstavitele zruší.  

 Ani odstoupení od smlouvy není možné učinit v zastoupení. V případě, že je 

osoba omezená ve svéprávnosti, není třeba k odstoupení od smlouvy souhlasu zástupce.  
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4. Odkaz 

4.1 Úvod 

 Původ odkazu můžeme dohledat až do římského práva. 32 ABGB se tomuto 

institutu také hojně věnoval (odkazu je věnována celá hlava 11, obsahující téměř 50 

paragrafů) 33, avšak v zákoně č. 141/1950 Sb., občanském zákoníku, byl tento institut 

z českého dědického práva de facto odstraněn (respektive byl postaven na úroveň 

dědického titulu, čímž ztratil jednu ze svých nejdůležitějších vlastností, kdy nabyvatel 

odkazu nenabývá dluhy zůstavitele).  

 Byla-li někomu zůstavena peněžitá částka nebo jiná movitá věc jako odkaz, platí 

o odkazu a o odkazovníkovi přiměřeně ustanovení o dědictví a o dědici. Pokud je poměr 
ceny odkázané věci vůči ceně zanechaného majetku jen nepatrný a souhrn odkazů 

nečiní více než čtvrtinu toho, co zbude ze zanechaného majetku po odečtení dluhů, 

odkazovník neodpovídá za zůstavitelovy závazky, ani za náklady jeho pohřbu. (§ 537, 

zák. č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník). 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, odkaz neupravoval vůbec. 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník odkaz do českého právního řádu vrací. 

 Odkaz má v dědickém právu zvláštní postavení. Je totiž odlišný od ostatních 

institutů dědického práva. Jeho základní rozdíl je v tom, že se vlastně nejedná o dědický 

titul v pravém slova smyslu. 

 Zatímco dědickým titulem nabývá dědic pozůstalost nebo podíl z ní, což 

znamená jak aktiva, tak i pasiva, odkazem nabývá odkazovník konkrétní předměty (ať 
již jednotlivě či druhově určené), a to bez účasti na zůstavitelových dluzích. 

 Jedná se o výjimku z pravidla univerzální sukcese, dochází k singulární sukcesi. 

Odkazovník tedy není dědicem. Toto je jedním z důvodů, proč se zákonodárce 

                                                 

32 srov. KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. 
vyd., V nakl. Beck 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 304 a násl., ISBN 3406400825. 
33  srov. Císařský patent ze dne 12. června 1811, obecný zákoník občanský., § 647-694 
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domnívá, že díky tomu budou odkazy hojně využívány k dobročinným či charitativním 

účelům, tedy častými odkazovníky budou právě organizace věnující se podobné 

činnosti, jako například nadace, církve, muzea a podobně.  34 

 Dalším rozdílem je to, že zatímco na základě dědického titulu má dědic právo na 

určitý podíl z pozůstalosti, na základě odkazu má odkazovník právo na konkrétní věc z 

pozůstalosti (ať již určenou jednotlivě či druhově – typicky peníze). 

 Posledním zásadním rozdílem je způsob, jakým se odkaz vymáhá. Odkazovníku 

vzniká pohledávka vůči dědici, popřípadě dědicům. Jedná se o obligační vztah, kdy na 

straně jedné stojí odkazovník jakožto věřitel a na straně druhé dědic jako dlužník. 

4.2 Náležitosti osob 

 Aby osoba mohla zřídit odkaz, musí být způsobilá pořídit závěť. Avšak  

i z tohoto pravidla existuje výjimka. I zůstavitel nezpůsobilý pořizovat závěť, může ze 

svého majetku odkázat jinému jen předměty malé hodnoty. Důvodová zpráva tuto 

výjimku zdůvodňuje snahou umožnit i osobě nezpůsobilé právně jednat a odkázat 

oblíbené osobě věc hodnoty spíše upomínkové hodnoty, přičemž vodítkem je standardní 

možnost právně jednat i přes nedostatek věku přiměřeně rozumové a mravní vyspělosti, 

či případně u osob omezených na svéprávnosti soudně jejich možnost jednat v běžných 

a nevýznamných záležitostech každodenního života. 35  

 Odkazovník musí být pro přijetí odkazu schopen dědit. Odkazovník se musí tedy 

dožít smrti zůstavitele a nesmí splňovat další zákonné podmínky dědické 

nezpůsobilosti. 

 Rakouský obecný zákoník občanský se úpravě odkazu věnuje v § 647 a násl. 

ABGB. Problematika odkazu je upravena obdobně, jako v České Republice, tedy 

zůstavitel musí být způsobilý pořídit a odkazovník musí být způsobilý dědit. 

                                                 

34 srov. NOVOTNÝ, Petr, NOVOTNÁ, Monika. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 
81. ISBN 9788024751689. 
35 srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Konsolidovaná verze ze dne 3. 
února 2012, důvodová zpráva k § 1594-1596 
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 Německá právní úprava se odkazu věnuje v § 2147 a následujících BGB. 

Konkrétní požadavky na osoby zřizující odkaz vyjmenovány nejsou, avšak platí obecné 

podmínky pro pořízení závěti. 

4.3 Formální náležitosti zřízení odkazu 

 Odkaz lze zřídit v pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, případně 
dovětek). Základní formální náležitosti jsou stejné, jako u uvedených institutů. 

 Pro zřízení odkazu se dle důvodové zprávy musí uvést příkaz, aby byl předmět 
odkazu dědicem či dědici vydán. V pořízení pro případ smrti je ale běžné používat 

výraz odkazuji, než jazykově správnější zůstavuji (nebo "za dědice povolávám") i pro 

ostatní pořízení pro případ smrti, nikoliv jen odkaz.  

 Taková chyba poté může způsobit interpretační problém, co mělo být zůstaveno 

a co skutečně odkázáno. S tím souvisí i problematika, jak se postavit k případnému 

zbytku dědictví. Odkazovník má nárok jen na předmět uvedený v odkazu, avšak 

v případě dědiců je základním kritériem podíl, který se v případě, že je vymezen 

konkrétními předměty (chata, automobil, byt) přepočítá v poměru k celému dědictví. 

 V tomto případě se musí brát v úvahu, jak moc je dědictví vyčerpáno použitím 

výrazu odkazuji. Pokud je vyčerpáno v podstatě celé, měl zůstavitel zřejmě na mysli 

zřízení dědického práva, případně u předmětů malé hodnoty vůči zbytku pozůstalosti 

měl zřejmě na mysli skutečně zřízení odkazu.  

 V případě, že i přes uvedení odkazů zůstává stále velká část pozůstalosti odkazy 

nezatížená, chtěl zřejmě zůstavitel skutečně odkázat jen určité předměty a se zbytkem 

pozůstalosti se v případě, že nepovolal dědice, naloží dle pravidel intestátní 

posloupnosti. 36 

 Rakouská úprava také požaduje, aby byl odkaz zřízen v platném pořízení pro 

případ smrti. K problematice výkladu odkazů pak uvádí v § 655 ABGB podobná 

                                                 

36 srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Konsolidovaná verze ze dne 3. 
února 2012, důvodová zpráva k § 1594-1596 
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výkladová pravidla jako u závěti, tedy že slova mají být posouzena podle běžného 

hlediska, leda že by zůstavitel měl zvláštní způsob vyjadřování. 

 Německá úprava pak stanovuje, že odkaz lze zřídit v závěti, popřípadě v dědické 

smlouvě, tedy také v pořízeních pro případ smrti. 

4.4 Odvolání odkazu 

 Nejjednodušším způsobem, jak odvolat odkaz, je stejným způsobem, jakým se 

ruší právní jednání, ve kterém je odkaz zřízen. Avšak vzhledem k podstatě odkazu, tedy 

odkázání konkrétní či konkrétně určené věci zákon upravuje i domněnky, kdy se odkaz 

považuje či naopak nepovažuje za odvolaný, v případě, že je s odkázaným předmětem 

nějakým způsobem nakládáno. 

 "Má se za to, že odkaz byl odvolán, jestliže zůstavitel odkázanou věc zničí, nebo 

ji zcizí a znovu nenabude, odkázanou věc změní takovým způsobem, že to je již věc jiná, 

nebo odkázanou pohledávku vymůže a vybere." (§ 1602 o.z.) 

 Na druhou stranu se má za to, že odkaz nebyl odvolán, pokud odkázanou věc 

nabyla jiná osoba, nebo byla-li odkázaná věc změněna či zničena mimo vůli zůstavitele. 

To platí i tehdy, vyrovnal-li dlužník zůstaviteli odkázanou pohledávku z vlastního 

popudu (§ 1603 o.z.). V těchto konkrétních případech pak při zničení věci má 

odkazovník právo na peněžitou náhradu, respektive v případě přeměny věci na tuto 

změněnou věc (případně na peněžitou náhradu, pokud byla tato věc zcizena). V případě 
jen částečného umoření dluhu má pak právo na neumořenou část. 37 

 Kromě úpravy odvolání, či změny právního jednání, kterým byl odkaz zřízen, se 

hlouběji zrušení odkazu rakouská úprava nevěnuje. V ustanoveních o jednotlivých 

druzích odkazů je uvedeno, jak se zachovat v případě, že takto odkázaná věc chybí,  

či byla zcizena. 

 Německý právní řád upravuje zánik odkazu odvoláním pořízení pro případ smrti, 

ve kterém je odkaz zřízen. 
                                                 

37 srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Konsolidovaná verze ze dne 3. 
února 2012, důvodová zpráva k § 1602-1603 
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 Dále je upravena třicetiletá lhůta v případě, že je odkaz podmíněn. Po uplynutí 

této lhůty je odkaz neúčinný. Toto neplatí, pokud podmínka směřuje k osobě obtížené 

odkazem či osobě, v jejíž prospěch je odkaz zřízen a tato osoba v době uplynutí této 

lhůty stále žije (tedy je stále schopna podmínku splnit). Dále pak toto ustanovení neplatí 

v případě, že je odkaz zřízen ku prospěchu ještě nenarozeného bratra či sestry osoby 

obtížené odkazem. 

Další způsoby zániku odkazu jsou upraveny podobně, jako v české úpravě, v § 2169  

a násl. BGB.  

 Odkaz je neúčinný v případech, kdy je splnění odkazu nemožné, eventuelně  
v případě, že předmět již do dědictví nenáleží, vyjma případů, kdy má daný předmět 
odkazovník nabýt i v případě, že již do dědictví nenáleží. 

 Podobně je odkaz zrušen v případě, že je daná věc zůstavitelem změněna či 
smísena tak, že je nelze oddělit. V případě, že je odkázán dluh, a ten je vymožen, bere 

se za to, že vymožený předmět či částka náleží odkazovníku. 

4.5 Nabytí odkazu 

 Jednou ze zvláštností odkazu je jeho obligační charakter. Odkaz se nenabývá  

v dědickém řízení, nýbrž se vymáhá přímo od dědiců (ačkoliv k uplatňování práv  

z odkazu bude s největší pravděpodobností docházet co nejdříve, tedy přímo při 
projednávání dědictví). 

 Vlastnickým titulem pro odkazovníka je pořízení pro případ smrti a není 

požadováno, aby dědic vytvářel odkazovníku nějaký další právní důvod pro nabytí jeho 

vlastnického práva. 38 

 Odkazem jsou obtíženi všichni dědicové, poměrně dle svých dílu až na případy, 

kdy je odkazem obtížená konkrétní osoba.  

                                                 

38 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. IV. Dědické právo.   
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 720 s. ISBN 9788074785795, komentář k § 1582, část II. - odst. 3. 
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 Splatnost odkazu se rozlišuje dle typu odkázané věci. Odkazy jednotlivých věcí, 

menších peněžních odměn pro zaměstnance, případně odkazy pro dobročinné a podobné 

účely jsou splatné hned po smrti zůstavitele. Ostatní pak jeden rok po smrti (srov.  

§ 1624 odst. 1 o.z.). Zůstavitel však může projevit jinou vůli. 

 Zákon pamatuje i na plody, příbytky a jiné užitky. "Při odkazu jednotlivé věci 

náleží odkazovníku ode dne splatnosti odkazu plody a užitky i vše, co k věci přibude, 

včetně práv s věcí spojených. Od téhož dne postihují odkazovníka i závady na odkázané 

věci, jakož i její zhoršení nebo zkáza vzniklé ze skutečností, za které nikdo neodpovídá." 

(§ 1625 o.z.)  

 Je také možné zajistit právo na odkaz opakujících se plnění. Při odkazu 

opakovaného plnění nebo při odkazu, jehož plnění se ještě nelze domáhat vzhledem  

k zákonné lhůtě nebo vzhledem k lhůtě či podmínce určené zůstavitelem, má 

odkazovník vůči osobě obtížené odkazem právo na poskytnutí dostatečné jistoty. Toto 

neplatí, je-li zřejmé, že zajištění není potřeba. Jinak má odkazovník vůči osobě obtížené 

odkazem stejná práva jako každý jiný věřitel (§ 1627 o.z.). 

 Zůstavitel je však při zřizování odkazu omezen. Alespoň čtvrtina pozůstalosti 

musí zůstat dědicům odkazy nezatížená, jinak má dědic nárok na poměrné snížení 

odkazu. Tato čtvrtina se také nazývá Falcidiánská kvarta a její původ můžeme, podobně 
jako u celého institutu odkazu, nalézt v římskem právu. 39 

 Rakouský právní řád upravuje nabývání odkazu v § 684 a násl. ABGB podobně, 
jako český právní řád. Odkazovník nabývá práva k odkazu po smrti zůstavitele. 

 Jednotlivé věci, případně odkazy pro dobročinné a jiné nebo menší odměny pro 

zaměstnance organizace, lze požadovat hned. Ostatní pak po roce od smrti zůstavitele. 

Úprava nabývání plodů po splatnosti odkazu je obdobná jako v o.z. 

 Německý právní řád upravuje nabývání odkazu v § 2176 a násl. BGB. Právo na 

odkaz odkazovníku vzniká smrtí zůstavitele, avšak pokud je nabytí podmíněno 

                                                 

39 srov. KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd., 
V nakl. Beck 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 310. ISBN 3406400825. 
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odkládací podmínkou, vzniká právě naplněním těchto podmínek. Odpovědnost za vady 

je upravena obdobně jako u kupní smlouvy. Plody a užitky náleží odkazovníku poté, co 

je odkaz dospělý. 

 Rozdílem je, že ani jedna z úprav nestanovuje Falcidiánskou kvartu. Umožňuje 

tak odkazy obtížit celé dědictví. Rakouský právní řád stanovuje, že pokud dědictví 

nestačí na úhradu dluhů, budou odkazy poměrně zkráceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

5. Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele 

5.1 Změny v odpovědnosti za dluhy 

 Dosavadní právní úprava nutila dědice uhradit dluhy z pozůstalosti, jen do výše 

nabytého dědictví. Tato úprava se ukázala jako problematická, hlavně z důvodu,  

že dědické řízení často probíhalo jen o předmětech, které se daly dohledat, jelikož byly 

vedeny v evidenci. Jednalo se tak zejména o nemovitosti (vedené v katastru 

nemovitostí), případně vklady na účtech (vedené u banky, či jiného finančního ústavu). 

Avšak mnoho věcí se do dědického řízení vůbec nedostalo, vzhledem k tomu, že je 

budoucí dědici zatajovali (například hotové peníze, vybavení domácnosti - zvláště 
cenné, umělecká díla, atd.).  

 Tímto postupem byli kráceni věřitelé. Ti sice měli možnost prokázat, že do 

pozůstalosti náleží i takto nepřihlášené předměty, avšak dohledat takto celé dědictví je 

komplikované. Nový občanský zákoník tedy přistoupil ke koncepci, že dědic odpovídá za 

všechny dluhy, nezávisle na velikosti dědictví. 40 

5.2 Ochrana dědiců a věřitelů 

 Tímto se však ochrana obrací a naopak by mohl být znevýhodněn dědic, který 

by musel dluhy hradit ze svého vlastního jmění. Tomuto se Občanský zákoník snaží 

předejít umožněním sepsáním pozůstalosti formou tzv. Výhrady soupisu.  

 Dědic, který si vyhradí soupis, bude odpovídat jen do výše takto sepsané 

pozůstalosti a nebude odpovídat za dluhy nad rámec dědictví. Uplatnění výhrady 

soupisu je však časově omezeno. "Dědic má právo vyhradit si soupis pozůstalosti, 

uplatní-li je do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl. Jsou-li 

pro to důležité důvody, soud lhůtu dědici prodlouží." (§ 1675 o.z.) 

                                                 

40 Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele. [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/dedicke-pravo/konkretni-zmeny/odpovednost-dedicu-za-dluhy-
zustavitele/ 
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 Pokud se dědic vzdá výhrady soupisu, nelze již rozhodnutí dále měnit. Stejně 
tak, pokud si výhradu soupisu nevyhradí včas, nemůže si soupis vyhradit dodatečně 
(srov. § 1676 odst. 2 o.z.).  

 Kvůli ochraně některých dědiců nařídí soud soupis pozůstalosti povinně  
v případech, kdy je dědicem osoba nezletilá, nepřítomná, nezvěstná, či právnická osoba 

charitativního charakteru. Stejně tak může nařízení soupisu pozůstalosti požadovat  

i věřitel. 

  Dědic je odpovědný za správnost soupisu majetku. Pokud se prokáže, že  

v soupisu majetku se objeví chyby nikoliv nepatrné, například proto, že dědic nějaký 

majetek zatajil, ruší se účinky této výhrady a s nimi výše uvedená výhoda týkající se 

odpovědnosti za dluhy.  

 Toto se neuplatní pro osoby pod zvláštní ochranou, pokud se neprokáže,  

že majetek úmyslně zatajily. Dědicové mají možnost prokázat, že na chybách nenesou 

vinu. Pokud je za chyby odpovědný správce pozůstalosti, musí nahradit vzniklou škodu.  

 Věřiteli musí být provádění soupisu oznámeno a má možnost se k soupisu 

vyjádřit. Soupis pozůstalosti zpravidla vyhotoví notář. V jednoduchých případech může 

být soupis pozůstalosti nahrazen společným prohlášením dědiců o pozůstalostním 

majetku. 41 

 Německý právní řád upravuje výhradu soupisu obdobně, včetně odpovědnosti za 

nesprávnost vyhotoveného soupisu. Nabízí však další možnost, jak se vypořádat s dluhy 

zatěžující pozůstalost, a to ustanovení obdoby insolvenční správy. 

 Ochrana poskytovaná rakouským právním řádem je založena na způsobu 

přechodu dědictví. Nepřechází totiž smrtí zůstavitele, ale až soudním rozhodnutím.  

V průběhu tohoto řízení jsou povoláni věřitelé, aby své pohledávky přihlásili. Dále má 

následovat svolání věřitelů, kde se dohodne, jakým způsobem vypořádat dluhy. Pokud  

v tomto dědic pochybí, odpovídá za dluhy svým majetkem. 

                                                 

41 srov. FETTER, Richard W. Odpovědnost dědice za dluhy podle nového občanského zákoníku. Daně a 
účetnictví bez chyb, pokut a penále [online]. 2013, roč. 14, č. 5 [cit. 2014-06-09]. Dostupné z: 
http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=132138 
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 Ochrana však funguje oboustranně. Možností pro věřitele je možnost požádat 

soud o tzv. odloučení pozůstalosti. Pokud věřitel před soudem osvědčí obavu z toho,  

že dědic je předlužený, může být pozůstalost odloučena od jmění dědice a tím vlastně 
dojde k jakémusi zajištění věřitelovy pohledávky. Nevýhodou je, že věřitel ztrácí právo 

uspokojit se z dalšího dědicova majetku i v případě, že dědic nepožádal o výhradu 

soupisu. 42 

 

                                                 

42 srov. GÜRLICH, Richard. Výhrada soupisu pozůstalosti a správce pozůstalosti. BECK-online [online]. 
[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?type=html&documentId=nrptembrgrpw44s7gy4a&groupIndex=3&rowIndex=0&conversation
Id=1476556 
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Závěr  

 Z důvodu nového pojetí úpravy dědického práva dle Nového občanského 

zákoníku si tato práce kladla za cíl zejména seznámit se změnami v této úpravě  
a vysvětlení základních prvků této úpravy. Vzhledem ke zdrojům inspirace Nového 

občanského zákoníku byl dalším cílem nabídnout exkurz do zahraničních právních řádů, 

a to konkrétně německého a rakouského. Domnívám se, že tyto cíle byly splněny. 

 Nová koncepce soukromého práva hledá inspiraci v mnoha různých světových 

úpravách. Dále pak v úpravách, které byly platné na českém území dříve.  

 Nový občanský zákoník je ještě mladý a je jisté, že postupem času nastanou 

problémy při aplikaci práva. Je poté na praxi, soudnictví, zákonodárci, ale i neodborné 

veřejnosti, aby tyto problémy uspokojivě řešili. Většina tradičních kontinentálních 

občanských zákoníků vznikala v 19., případně na počátku 20. století. Bylo tedy více než 

dost času vypořádat se s objevivšími se vadami. 

 Dědické právo je oblastí, která v občanském zákoníku patří k těm více odlišným 

od dosavadního stavu. Důvodem je zejména snaha o velký respekt k vůli zůstavitele, ať 
již ji projeví v závěti, nebo v dědické smlouvě. Tento respekt v předchozí právní úpravě 
chyběl a často jsme se tak setkávali s názory, že poslední vůli mrtvého není třeba 

respektovat, protože mrtvý již žádnou vůli nemá. 

 Nová koncepce dědického práva si kladla za cíl tuto autonomii vůle zůstavitele 

posílit a myslím si, že tento svůj cíl splnila. Je ale stejně důležité, aby byly nové, či 
obnovené instituty veřejností náležitě využívány.  
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Seznam zkratek 

o.z. - zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

obč. zák. - zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

BGB - německý občanský zákoník, Bürgerliches Gesetzbuch 

ABGB - rakouský občanský zákoník, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
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Resumé 

 Cíl mé práce je analyzovat vybrané instituty dědického práva. Vzhledem k tomu, 

že občanský zákoník změnil, či znovuoživil některé instituty dědického práva, se má 

práce zabývá těmito změnami, analyzuje je a nabízí exkurz do německé a rakouské 

právní úpravy. 

 Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol, kdy se každá z nich zabývá různými 

instituty dědického práva a závěru. 

 První kapitola uvádí obecný úvod do dědického práva. Části podle toho jak 

následují jsou - Pojem dědického práva, vybrané zásady děď. práva a systematika 

občanského zákoníku a dědického práva. 

 Druhá kapitola se zabývá základním institutem dědického práva, Závětí. Části 

podle toho jak následují jsou - O závěti obecně, Náležitosti osoby zůstavitele, Způsob 

pořízení závěti, Úlevy při pořízení závěti, Formy závěti, Změna a zrušení závěti, 
Způsoby dělení pozůstalosti, Nepominutelní dědicové, Dědická nezpůsobilost a 

vydědění a Vedlejší doložky k závěti. 

 Třetí kapitola se zabývá Dědickou smlouvou, ve které se kombinují pravidla 

dědického práva a práva smluvního. Části podle toho jak následují jsou - O dědické 

smlouvě obecně, její systematické zařazení, Náležitosti osob uzavírajících dědickou 

smlouvu, Formální náležitosti uzavření dědické smlouvy, Omezení a ochrana smluvních 

stran a Zánik a zrušení dědické smlouvy. 

 Čtvrtá kapitola se zabývá odkazem, zajímavým výjimkami z některých 

základních zásad dědického práva. Části podle toho jak následují jsou - O odkazu 

obecně, Náležitosti osob, Formální náležitosti zřízení odkazu, Odvolání odkazu a 

Nabytí odkazu. 

 Pátá kapitola se zabývá změnami v odpovědnosti za dluhy. Části podle toho jak 

následují jsou - Změny v odpovědnosti za dluhy a Ochrana dědiců a věřitelů. 



 

 

 Závěr uvádí, jestli cíle práce dané v úvodu byly naplněny, dále shrnuje změny v 

civilním právu a hlavně změny v právu dědickém a nakonec se zabývá možnou 

budoucností těchto změn. 



 

 

Abstract 

 The purpose of my thesis is to analyse the selected institutes of inheritance law. 

Since the new civil code has altered, or revived some of the institutes, my thesis looks at 

those changes, analyses them and provides a look to German and Austrian civil codes. 

 The thesis composes of introduction, five chapters, each one of them dealing 

with different aspects of inheritance law and conclusion. 

 Chapter one gives us general insight into inheritance law. Parts as follows are - 

General characteristics of inheritance law, selected basic principles and systematic of 

the New civil code and inheritance law. 

 Chapter two focuses on the basic institute of inheritance law, the Testament. The 

following parts focus on specific parts of this institute. Namely as follows - General 

insight into Testament, Persons that make it, The way how to make it, Irregular forms, 

Regular forms, How to change or cancel it, The division of assets, Compulsory shares, 

Disinheritance and Orders in testament. 

 Chapter three focuses on Contract of inheritance as institute that combines parts 

of inheritance and contractual law. The parts as follows are - General insight, Persons 

that make it, Forms in which it is made, Basic protection to the sides, Cancellation and 

changing contract. 

 Chapter four focuses on Legacy interesting in the nature, that it breaks several 

basic rules. The parts as follows are - General insight, Persons that make it, Forms in 

which it is made, Cancellation and The way of procure legacy. 

 Chapter five focuses on alteration in responsibility for debts. Pats as follows are 

Alterations in responsibility, Protection of heirs and creditors. 

 The conclusion states whether the aims in introductions were met, than 

summarises the changes made in civil law and namely inheritance law and finally 

concerns with the possible future of the changes made. 
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