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Úvod  
 

 

 S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku publikovaného ve Sbírce 

zákonů pod symbolickým číslem 89/2012 (dále jen: „občanský zákoník“) ke dni 1. 

ledna 2014, došlo pro celou oblast práva soukromého k revoluci, jež nemá za poslední 

roky obdoby. Obecně se hovoří o největší legislativní změně za posledních dvacet let, 

nebojím se však říci, že tato je největší za posledních více než šedesát let, když od 

padesátých let dvacátého století bylo české právo postupně pohlceno socialistickým 

právním myšlením, jehož kořeny v právní úpravě zůstaly i po největší polistopadové 

novele až do 31.12.2013 účinného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen: 

„starý občanský zákoník), a to novele č. 509/1991 Sb. 

 V souvislosti s přijetím občanského zákoníku došlo k zavedení mnohých nových 

nebo staronových institutů do českého právního řádu, jenž se ovšem svým významem 

minimálně rovnají institutům až dosud platným, v našem právním prostředí používaným 

a svým způsobem mezi lidmi rozšířeným a známým.  

Lze s určitostí tvrdit, že zmíněné změny právní úpravy způsobují, a v prvních 

pár letech účinnosti občanského zákoníku jistě stále způsobovat budou, zmatek, 

nejistotu, rozpaky, případně i nepochopení nejen mezi laiky, ale rovněž mezi mnohými 

osobami s vysokoškolským právnickým vzděláním, a to nejen díky rozsáhlosti této 

právní úpravy, ale rovněž díky kompletní změně právního myšlení a nejasností ohledně 

otázky, jakým směrem se bude ubírat judikatura soudů.  

Nový, a pro mnohé neznámý způsob právního myšlení je pak od osob jakýmkoli 

způsobem tuto novou právní úpravu aplikující, samozřejmě vyžadován, to však bez 

možnosti opřít se o v praxi velmi respektovanou současnou judikaturu soudů, zejména 

pak judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, která s ohledem na relativně stále 

ještě krátkou dobu účinnosti občanského zákoníku dosud de facto neexistuje. 

 Účelem této práce je dva z oněch opětovně zavedených institutů - dědickou 

smlouvu a odkaz, podrobněji rozebrat, a případně přiblížit jejich využití v praxi. Je však 

třeba vzít v potaz to, co již bylo uvedeno, a to, že vzhledem k relativně krátké době 

účinnosti občanského zákoníku není pro tuto oblast ucelená nová soudní judikatura. 

Z tohoto důvodu je při výkladu třeba vycházet nejen ze stávajícího znění občanského 
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zákoníku, případně z důvodové zprávy k jeho návrhu či dosud existujících komentářů, 

ale rovněž ze zákonů nebo jiných významných publikací, na které tyto instituty právně 

navazují, zejména pak mám na mysli Obecný zákoník občanský z roku 1811 a jeho 

komentář, vládní návrh československého občanského zákoníku z roku 1937, a 

v neposlední řadě použitelnou judikaturu existující, tedy zejména prvorepublikovou a 

poválečnou.  

 Dále je třeba užít rovněž výkladu komparativního, když zákonodárce se 

k inspiraci moderními zahraničními soukromoprávními kodexy hlásí na mnohých 

místech důvodové zprávy.1 I z tohoto důvodu byly do rigorózní práce zařazeny krátké 

výklady k některým blízkým zahraničním právním úpravám, konkrétně pak 

Německému občanskému zákoníku (BGB) a Švýcarskému občanskému zákoníku 

(ZGB). 

 O obou těchto opětovně zavedených, a i v mnohých evropských zemích 

známých institutů se domnívám, že by mohly mít v praxi velmi dobré využití; považuji 

je za instituty praktické, neboť přesně odpovídají základní zásadě občanského zákoníku, 

kterou je zásada autonomie vůle člověka, když podstatně rozšiřují možnosti zůstavitele 

pořídit se svým jměním pro případ smrti.  

 Nelze však na druhou stranu odhlížet od toho, že ustanovení, která tyto instituty 

upravují, jsou občas nejasná a i po použití všech možných způsobů interpretace právní 

normy (jak z množiny jazykových, logických, tak i systematických) přesto připouští 

více způsobů jejich výkladu, neboť, jak jsem ostatně uvedla výše, judikatura Nejvyššího 

soudu ještě vesměs neexistuje a judikaturu prvorepublikového Nejvyššího soudu 

Československé republiky zná skutečně jen málokdo. V tomto ohledu je zřejmě již na 

úvod vhodné citovat J. Svobodu a O. Kličku, kteří se o nové právní úpravě vyjadřují v 

tom smyslu, že: „na mnoha místech trpí zjevnou vnitřní nekonzistencí (někdy i v rámci 

jediného ustanovení) a někdy násilným převzetím zahraniční právní úpravy do načeho 

právního řádu.“2 

 Uvedeným chci zejména říci, že v těchto stále ještě prvních letech účinnosti 

občanského zákoníku nelze reálně uvažovat o tom, že by snad běžní občané neprávníci 

                                                 
1 V oblasti práva dědického, konkrétně potom právní úpravy dědické smlouvy a odkazu, uvádí 

zákonodárce jako svůj zdroj inspirace zejména právní úpravu obsaženou v švýcarském, rakouském, 

německém a francouzském občanském zákoníku. 
2  SVOBODA, Jiří; KLIČKA, Ondřej. Dědické právo v praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. VII. 
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studovali již tak pro právníka složitou právní úpravu těchto nových institutů a tyto v 

praxi správně aplikovali v jejich pořízeních pro případ smrti, bez pomoci právnicky 

vzdělané osoby, a to ve smyslu osoby vzdělané dle nové koncepce, jinými slovy té 

osoby, která již studovala a řádně nastudovala nový občanský zákoník. Z těchto dvou 

zmíněných institutů pak má tato úvaha význam výlučně pro odkaz, který může být 

součástí jak kodicilu, tak i závěti, a je proto možností zůstavitele pořídit holografní a 

alografní formou, tedy na rozdíl od dědické smlouvy, bez účasti notáře.  

 Co do otázky výkladu dědické smlouvy a odkazu, vzhledem k tomu, že je nelze 

vyčerpávajícím způsobem popsat bez jakékoli návaznosti na jejich obecnější zařazení 

do systému dědického práva, považuji za nutné se právě o tomto v úvodu své práce 

stručně zmínit. 
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1. Zařazení institutů dědické smlouvy a odkazu do systému 

dědického práva 
 

 

 Dědickou smlouvu a odkaz (legatum) řadíme mezi staronové instituty práva 

dědického, což je odvětví, které prošlo v souvislosti s přijetím občanského zákoníku 

největší změnou; lze říci, že se v mnohém navrací před zákon č. 141/1950 Sb., 

občanský zákoník (dále jen: „střední občanský zákoník“), případně starý občanský 

zákoník, k právní úpravě obsažené v ABGB, který byl v českých zemích účinným 

všeobecným soukromoprávním předpisem již od 1.1.1812. Nelze také nezmínit zjevnou 

inspiraci vládním návrhem československého občanského zákoníku z roku 1937, který 

však nemohl být přijat z politických důvodů souvisejících s přijetím Mnichovské 

dohody.  

 Dědické právo, které řadíme mezi absolutní práva majetková, je v občanském 

zákoníku zařazeno do části třetí hlavy třetí, a následuje tak za úpravou práv věcných; 

oproti starému občanskému zákoníku došlo tedy nejen jeho k řádnému systematickému 

zařazení3, ale taktéž k podstatnému rozšíření paragrafovaného znění souvisejícího se 

zavedením mnohých nových, resp. staronových dědickoprávních institutů. Pro srovnání 

lze uvést, že starý občanský zákoník věnoval této právní oblasti pouhých 27 paragrafů 

(§§ 460 – 487); občanský zákoník však právní úpravu téměř zdesetinásobil na 

dohromady 245 paragrafů, což je rozdíl vskutku podstatný. 

 Ono rozšíření pak zejména znamená, že nejen, že byla tato právní úprava 

obsažená ve starém občanském zákoníku podrobněji rozpracována, rozšířena, případně 

„zmodernizována“, čímž mám zejména na mysli její uzpůsobení současné společenské 

situaci a potřebám, ale byla obohacena o některé instituty nové, stejně jako rovněž o 

instituty, které sice, na jednu stranu, jak ostatně uvádím na více místěch této své práce, 

nejsou některým evropským právním úpravám neznámé, a rovněž nejsou neznámé nám 

z hlediska historického, na druhou stranu však je třeba říci, že tyto jsou v obecné rovině 

zcela neznámé pro žijící generace, respektive nejsou součástí jejich právního vědomí, 

                                                 
3 Starý občanský zákoník upravoval právo dědické v části sedmé, která byla obsažena mezi částí šestou 

upravující odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení a částí osmou upravující obecnou část 

závazkového práva a jednotlivé smluvní typy; normy dědického práva byly tedy „vklíněny“ mezi právní 

úpravu relativních majetkových práv. 
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které je mnohdy velmi malé i ve vztahu k dlouhou dobu platným a tedy v českém 

právním řádu „zakořeněným“ institutům.  

 Vrátím-li se však k otázce systematického zařazení obou těchto institutů, 

samotné dědické právo v objektivním smyslu je možno charakterizovat jakožto soubor 

právních norem upravující přechod pozůstalosti ze zůstavitele na dědice a s tím 

související (resp. na to navazující) případný přechod jednotlivých věcí z pozůstalosti či 

mimo pozůstalost na odkazovníky (legatáře), to ovšem pouze za situace, že ve vztahu ke 

konkrétní věci, kterou zůstavitel ke dni své smrti vlastnil4, neexistuje speciální právní 

úprava pro přechod mortis causa.5  

 Aby pak vůbec mohlo dojít k nabytí dědictví určitým dědicem konkrétního 

zůstavitele, je třeba, aby byly splněny požadavky vyplývající z platné a účinné právní 

úpravy, které nazýváme jako tzv. předpoklady nabytí dědictví.  

Předpokladů nabytí dědictví zná naše právní úprava dohromady pět, přičemž se 

konkrétně jedná o:  

1) smrt člověka6,  

2) existenci dědictví, tedy jmění, které zůstavitel vlastnil ke dni své smrti7,  

3) existenci způsobilých dědiců,  

4) dědický titul, a  

5) fakt, že nedošlo ze strany dědice k odmítnutí, zřeknutí se nebo vzdání se    

    dědictví.  

Není-li některý z těchto předpokladů splněn, dědic nemůže dědictví nabýt. 

 

 

                                                 
4 Věcí dle občanského zákoníku rozumíme vše, co je odlišné od člověka a slouží potřebě lidí; občanský 

zákoník se navrací k široké definici věci, opustil tedy koncepci, která na území České republiky platila od 

roku 1951 až do nabytí účinnosti občanského zákoníku, tedy do 1. 1. 2014, který definoval věc velmi 

úzce, jakožto hmotný předmět a ovladatelnou přírodní sílu. 
5
 Příkladem takovéto speciální právní úpravy je přechod peněžitých práv zaměstnance dle § 328 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
6 Zůstavitelem může být pouze člověk, nikoli tedy právnická osoba, jejíž jmění buď na právního nástupce 

přechází při přeměně, nebo nepřechází, a pak je třeba jej vypořádat v likvidaci, případně v insolvenčním 

řízení. 
7 Jmění zahrnuje jak aktiva, tak i případné dluhy zůstavitele; má-li zůstavitel pouze dluh, nepostačuje to 

ke vzniku dědického práva; na druhou stranu ale postačuje, pokud zůstavitel ke dni své smrti vlastní 

pouze majetek, ale dluhy nemá žádné. Pokud má zůstavitel ke dni své smrti jak majetek, tak i dluhy, 

přičemž dluhy několikanásobně výši jeho majetku překračují, k dědění rovněž dochází. 
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1.1 Změna u institutu odúmrti (caducum) 

 

 

 Na tomto místě je třeba dále zmínit, že nabytím účinnosti občanského zákoníku 

došlo k určitému posunu ve vztahu k institutu odúmrti (caducum), který byl dle staré 

právní úpravy chápán jakožto veřejnoprávní institut – případ speciálního právního 

nástupnictví.  

Vzhledem k tomu, že výše zmíněná koncepce vylučovala použití právních 

norem mezinárodního práva soukromého, zavedl občanský zákoník koncepci jinou. 

Nově tedy platí, že není-li zákonných dědiců, a neuplatní-li se zároveň pravidlo 

obsažené v § 1633, věta druhá stanovující, že není-li zákonných dědiců, stávají se dědici 

v poměru hodnoty svých odkazů odkazovníci, tak: „… na stát se hledí, jako by byl 

zákonný dědic;…“8.  

 S ohledem na tuto skutečnost lze dojít k závěru, že nemá-li zůstavitel jiného 

smluvního, závětního nebo zákonného dědice, případně odkazovníka, připadne mu 

dědictví jako odúmrť; předpoklady nabytí dědictví uvedené pod číslem 3), 4) a 5) jsou 

pak u něj dány ze zákona.  

 Rovněž je třeba říci, že ustanovení § 1634 občanského zákoníku výslovně 

vylučuje právo státu dědictví odmítnout. Co se týká institutu vzdání se dědictví podle 

ustanovení § 1490 občanského zákoníku, což lze chápat jako speciální případ zcizení 

dědictví, je toto u státu vyloučeno z povahy věci, když vzdát se dědictví je možno pouze 

ve prospěch jiného konkrétního dědice - odúmrť je ale případ ultima ratio, kdy se na stát 

jako na dědice hledí až tehdy, když zůstavitel jiného dědice nemá.  

 Občanský zákoník nově upravuje i institut zřeknutí se dědického práva 

(renunciaci), k čemuž může dojít jak ve prospěch jiné osoby, tak i bez určení osoby, na 

kterou má dědické právo renuncianta (presumptivního dědice – toho, kdo se dědictví 

zříká) přejít. Domnívám se, že zmíněný institut je z povahy věci, respektive ze 

samotného jeho charakteru, u státu vyloučen z výše uvedených důvodů rovněž, a to 

přestože to zákon výslovně nestanoví. 

 

                                                 
8 § 1634 odst. 1 občanského zákoníku.  
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1.2 Dědický titul a pořízení pro případ smrti – dva odlišné pojmy 

 

 

 Ihned v úvodu je třeba vyjasnit dva základní, a zároveň zcela zásadní pojmy 

z oblasti práva dědického, jejichž pochopení, a tudíž i odlišení, je pro další chápání 

textu této práce nezbytné. 

 Na prvním místě je tedy třeba vyjádřit se k pojmu dědický titul, který, jak 

vyplývá z předchozí kapitoly, je jedním z pěti předpokladů nabytí dědictví. Dědický 

titul pak můžeme charakterizovat jako: „právní důvod, na základě kterého dochází 

k přechodu majetku ze zůstavitele na určité(ho) konkrétní(ho) dědice“9. Lze tedy říci, že 

dědický titul je právním důvodem dědění, jinými slovy tedy právním důvodem, na 

základě kterého je osoba povolána za dědice.  

Občanský zákoník dědické tituly taxativně vyjmenovává v § 1476, kde uvádí: 

„Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou 

působit i vedle sebe.“ Zmíněné ustanovení tedy nejen, že dědické tituly taxativně 

vyjmenovává, ale rovněž tak činí v pořadí jejich speciality. Uvedené znamená, že zákon 

je subsidiárním dědickým titulem ve vztahu k závěti, a závěť je zase subsidiární ve 

vztahu k dědické smlouvě.  

Pravidlo subsidiarity jednotlivých dědických titulů vyplývá rovněž z ustanovení 

§ 1673 odst. 1 občanského zákoníku, dle kterého: „Proti dědici, který se opírá o 

dědickou smlouvu nepopřenou co do pravosti, se k podání žaloby odkáže každý dědic ze 

závěti nebo dědic zákonný. Proti dědici, který se opírá o závěť nepopřenou co do 

pravosti, se odkáže k podání žaloby každý zákonný dědic.“  

 Od pojmu dědický titul je však třeba odlišovat pojem pořízení pro případ smrti, 

který lze charakterizovat jako právní jednání zůstavitele, kterým tento zjednává a 

upravuje právní poměry jiných osob ve vztahu ke svému vlastnímu jmění mortis causa, 

tedy pro případ své smrti; pojmy dědický titul a pořízení pro případ smrti je však třeba 

odlišovat právě z toho důvodu, že ne každým právním jednáním, které lze podřadit pod 

definici pojmu pořízení pro případ smrti, lze zároveň ustanovit osobu za dědice, a 

naopak, ne každým pořízením pro případ smrti je nutně třeba ustanovit osobu dědice.  

                                                 
9 BORKOVÁ, Martina. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Diplomová práce: Závěť. 2013, s. 

11. 
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Občanský zákoník pořízení pro případ smrti taxativně vyjmenovává, a to v § 

1491 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení tak: „Pořízení pro případ smrti jsou 

závěť, dědická smlouva nebo dovětek.“ 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, rozdílem, který oba pojmy zásadně odlišuje, je 

skutečnost, že dědický titul nemusí být právním jednáním zůstavitele10, jinými slovy 

tedy výslovným projevem jeho vůle, vždy je však na jeho základě povolávána osoba za 

dědice. Pořízení pro případ smrti je naopak právním jednáním zůstavitele (tedy 

projevem jeho vůle) bezvýjimečně, což ostatně vyplývá i z názvu tohoto institutu, jeho 

pojmovým znakem však není povolání osoby za dědice11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Dědickým titulem, jenž není právním jednáním zůstavitele, je zákon.  
11 Pořízení pro případ smrti, kterým nelze povolat osobu za dědice, a které tudíž není zároveň dědickým 

titulem, je dovětek (kodicil). 
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2. Dědická smlouva 
 

2.1 Obecná charakteristika smlouvy dědické 

 

 

 Dědická smlouva je typickým institutem práva dědického, který je obsažen 

v právní úpravě řady moderních demokratických států.12 Jednoduše ji můžeme 

charakterizovat jako úplatnou či bezúplatnou smlouvu (tedy vícestranné právní jednání), 

uzavřenou mezi zůstavitelem na jedné straně a dědicem, odkazovníkem nebo jakoukoli 

osobou třetí (ve smyslu osoby, jež na pozůstalosti po smrti zůstavitele nikterak 

neparticipuje) na straně druhé, jejímž účelem je povolat osobu za dědice nebo 

odkazovníka. Dědickou smlouvou lze tedy povolat jak pouze dědice, tak i pouze 

odkazovníka, případně oba; proto to, co je dále v textu uvedeno o dědici, užije se 

přiměřeně i na odkazovníka, není-li uvedeno jinak. 

 Základními znaky dědické smlouvy tedy jsou: 

1) jedná se o dvou či vícestranné právní jednání; 

2) jednou stranou této smlouvy je vždy nutně osoba zůstavitele; 

3) druhou, případně ostatními stranami smlouvy sice mohou, ale naopak 

nemusí být dědic či dědicové, případně odkazovník či odkazovníci; 

znamená to tedy, že smluvní stranou může být i osoba, která na 

pozůstalosti nikterak neprofituje;  

4) obsahem dědické smlouvy je vždy povolání nějaké osoby za dědice nebo 

odkazovníka, touto povolanou osobou však nemusí být smluvní strana 

zůstavitele; 

5) smlouva může být jak bezúplatná, tak i úplatná; úplatnost pak přichází v 

úvahu zejména za situace, kdy se smluvní strana vzdává svého dědického 

práva (a logicky tak za to po zůstaviteli požaduje za jeho života 

protiplnění); 

6) aby se jednalo o dědickou smlouvu ve výše uvedeném smyslu, musí mít 

formu veřejné listiny. 

                                                 
12 Příkladem může být Rakousko, Německo, Francie nebo Švýcarsko; posledně jmenovaným právním 

řádem je pak česká právní úprava dědické smlouvy inspirována nejvíce. 
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 Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, osoba, která je dědickou smlouvou za 

dědice ustanovena, nemusí být smluvní stranou této smlouvy, jinými slovy osoba, která 

je smluvní stranou dědické smlouvy, nemusí být zároveň oním povolaným dědicem.  

Za velmi podstatné považuji, že dědic, který je dědickou smlouvou povoláván, 

má stejná práva jako dědic závětní nebo zákonný; může se proto smlouvou se 

zůstavitelem dědictví zříci, nebo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout, případně se jej 

ve prospěch jiného dědice může vzdát. Právě z tohoto důvodu dědice povolaného 

dědickou smlouvou nazýváme dědicem presumptivním, neboť až do okamžiku uplynutí 

lhůty pro odmítnutí dědictví nemusí být zřejmé, zda tato osoba dědictví skutečně 

nabude nebo nikoliv. 

 Dědická smlouva je svým charakterem institutem mezním, jenž v sobě zahrnuje 

jak prvky smlouvy, tak i prvky závěti. Uvedené má velmi významné konsekvence pro 

praxi, když zůstavitel musí mít pro platné uzavření dědické smlouvy nejen způsobilost 

pořizovací, ale rovněž způsobilost kontraktační. Druhá smluvní strana pak musí mít 

bezvýjimečně způsobilost kontraktační, a pokud je rovněž povolaným dědicem, pak i 

způsobilost dědicem se stát.  

Fakt, že se jedná o smíšený institut, má potom význam i co do jeho zařazení 

v občanském zákoníku; v tomto ohledu je třeba konstatovat, že jsme nepřevzali 

systematiku ABGB, kde byla dědická smlouva řazena do druhého oddílu druhého dílu, 

hlavy 28., tedy mezi jednotlivé typy smluv, když občanský zákoník institut dědické 

smlouvy zařadil do části třetí hlavy třetí, tedy k ustanovením týkajícím se práva 

dědického.  

Nelze však v žádném případě opomenout, že obecná ustanovení nejen o 

právních jednáních (tedy dle části první hlavy páté občanského zákoníku), ale rovněž o 

závazcích, respektive smlouvách (dle části čtvrté hlavy první a druhé občanského 

zákoníku), samozřejmě s případnými modifikacemi plynoucími z části třetí hlavy třetí 

občanského zákoníku, se v každém případě uplatní i zde. 

 Jak vyplývá z výše uvedeného textu, institut dědické smlouvy není českému 

právu úplně nový, když jej upravoval až do nabytí účinnosti středního občanského 

zákoníku v § 1249 a násl. i Všeobecný zákoník občanský. Nutno je však v této 

souvislosti zmínit, že oproti současné právní úpravě byla do konce roku 1950 dědická 

smlouva přípustná pouze mezi manžely, a co do formy postačovalo, aby: „byla zřízena 
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písemně, se všemi náležitostmi písemné závěti“.13 Přijetím nového občanského zákoníku 

tak došlo sice k jisté recepci tohoto institutu, ovšem při podstatně širších možnostech 

jeho využití.  

 Přestože je, jak vyplývá z výše uvedeného, institut dědické smlouvy opětovně 

„zaveden“ až novým občanským zákoníkem, jenž nabyl účinnosti 1.1.2014, považuji za 

podstatné citovat jedno z jeho přechodných ustanovení, konkrétně § 3070, větu první, 

dle které: „Zemřel-li zůstavitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a odporuje-li jeho 

pořízení pro případ smrti právním předpisům účinným v době, kdy bylo učiněno, 

považuje se za platné, vyhovuje-li tomuto zákonu.“ Z uvedeného tedy vyplývá, že 

pořídila-li určitá osoba pro případ své smrti formou dědické smlouvy ještě před nabytím 

účinnosti nového občanského zákoníku, je třeba považovat toto pořízení za platné, 

vyhovuje-li podmínkám stanoveným novým občanským zákoníkem, a to přestože bylo 

toto pořízení sepsáno v době účinnosti starého občanského zákoníku, který institut 

dědické smlouvy neznal.  

 Nutno ještěje pak rovněž zmínit, že dědická smlouva je jak pořízením pro případ 

smrti, tak i dědickým titulem, a to dědickým titulem nejsilnějším. 

 

2.1.1 Forma dědické smlouvy 

 

 

Občanský zákoník vyžaduje, aby byla dědická smlouva uzavřena pouze ve 

formě veřejné listiny. Ačkoliv je pojem veřejné listiny pojmem širším oproti 

notářskému zápisu, ve vztahu k dědické smlouvě přichází s ohledem na platnou a 

účinnou legislativu v úvahu právě pouze a jen notářský zápis. 

 Je třeba poukázat na určitou „odstupňovanost“ co do požadavků na formu 

jednotlivých pořízení pro případ smrti, které jednoznačně souvisí s tím: 

1) jakým způsobem lze pořízení pro případ smrti zrušit, a 

2) o čem lze pořízením pro případ smrti platně pořídit.  

 Na základě dvou výše zmíněných kritérií je potom zřejmé, že dědická smlouva 

vyžaduje ze všech pořízení pro případ smrti formu nepřísnější, neboť: 

                                                 
13 § 1249, věta druhá ABGB 
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1) oproti ostatním pořízením pro případ smrti ji nelze zruši jednostranně, 

ale pouze dohodou všech smluvních stran, 

2) zůstavitel jí může povolat osobu za dědice, jinými slovy tedy je zároveň i 

dědickým titulem. 

 Hovoříme-li o formě dědické smlouvy, nelze rovněž opomenout zdůraznit, že 

tuto lze uzavřít, případně závazek z ní změnit, pouze osobním jednáním, přičemž toto 

osobní jednání je vyžadováno nejen na straně zůstavitele, ale rovněž na straně jeho 

kontrahenta. Znamená to tedy, že aby bylo právní jednání posouzeno jako dědické 

smlouva, nemůže být ani jedna ze smluvních stran zastoupena, a to ani na základě 

zákona, ani na základě rozhodnutí, ani na základě plné moci. 

 Smlouva, která by nevyhovovala požadavkům formy výše uvedeným, by pak s 

ohledem na konkrétní okolnosti případu: 

1) musela být prohlášena za neplatnou pro nedostatek formy, nebo 

2) mohla by být posouzena jako jiný druh právního jednání na základě 

institutu tzv. konverze právního jednání dle ustanovení § 575 

občanského zákoníku; zmíněné ustanovení totiž stanovuje: „Má-li 

neplatné právní jednání náležitosti jiného právního jednání, které je 

platné, platí toto jiné právní jednání, pokud je z okolností zřejmé, že 

vyjadřuje vůli jednající osoby.“  

 S ohledem na smluvní charakter tohoto pořízení pro případ smrti je třeba mít na 

paměti, že stejně jako se vyžaduje konsensus všech smluvních stran pro její uzavření, 

vyžaduje se rovněž konsensus týchž smluvních stran při její změně nebo zrušení, a to 

samozřejmě ve stejné formě jakou má dědická smlouva. Výjimku z tohoto pravidla však 

zakotvuje speciální ustanovení § 1590 občanského zákoníku, které říká, že: „Své 

povinnosti z dědické smlouvy může zůstavitel zrušit i pořízením závěti. K účinnosti 

zrušení se vyžaduje souhlas smluvního dědice učiněný ve formě veřejné listiny.“  

Přestože citované ustanovení na jednu stranu umožňuje zůstaviteli zrušit závazek 

z dědické smlouvy i závětí, nemá dle mého názoru pro smluvní strany z praktického 

hlediska většího významu, když povinnost udělení souhlasu oběma (všemi) smluvními 

stranami zůstává, stejně jako povinnost (sice pouze) kontrahenta zůstavitele pořídit o 

právním jednání notářský zápis. 
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2.1.2 Smluvní strany dědické smlouvy 

 

 

 Smlouva dědická je právním jednáním vícestranným, což znamená, že smluvní 

strany mohou být dvě, může jich být však rovněž více; v tomto ohledu nestanoví zákon 

žádná omezení. Samozřejmě platí obecná zásada, že čím více je smluvních stran, tím se 

šance na případnou změnu nebo zrušení dědické smlouvy zmenšují pro nedosažení 

konsenzu, což by měl mít každý zůstavitel na paměti. 

 Hovoříme-li tedy o smluvních stranách, pak samozřejmě platí co bylo již jednou 

výše uvedeno, a to že na jedné straně musí vystupovat vždy zůstavitel, tedy osoba, jež 

má v úmyslu naložit se svým majetkem mortis causa. Zřejmě není možné vyloučit, aby 

jednu dědickou smlouvu uzavřelo i více zůstavitelů, jsou-li samozřejmě splněny i 

ostatní podmínky její platnosti14, J. Svoboda a O. Klička však k tomuto uvádí ve své 

publikaci velmi dobrou praktickou poznámku, a to že v takových případech: „jedna a 

tatáž listina musí být uplatňována ve dvou, na sobě nezávislých řízeních o pozůstalosti, 

a s tím souvisí i problém evidence takové listiny v Evidenci právních jednání pro případ 

smrti.“15 Uvedené je však „pouhým“ formálním problémem, jistým „vrcholem 

ledovce“, kterému by jistě předcházela celá řada problémů jiných, zejména pak 

formulačních a s tím souvisejících problémů interpretačních. Zejména skutečnost, že 

projevenou vůli bude třeba po smrti zůstavitele interpretovat, by měla mít každá 

smluvní strana, a zejména pak zůstavitel, jehož majetek je předmětem takové smlouvy, 

na paměti. Lze proto doporučit vyhnout se takto složitým, byť nikoli nutně neplatným, 

právním jednáním, a pořídit raději jednodušeji, tak, aby interpretační problémy pokud 

možno nevznikaly.  

 Kdo má být druhou, respektive další smluvní stranou, občanský zákoník 

výslovně nestanoví, a proto se může jednat jak o smluvního dědice, tak i o jakoukoli 

osobu třetí. Vždy však musí být splněna podmínka, že smyslem dědické smlouvy je 

ustanovit určitou osobu za dědice nebo odkazovníka, jinak by se nemohlo jednat o 

smlouvu dědickou.  

 Je-li smluvní stranou zůstavitele osoba smluvního dědice, zůstavitel tohoto 

mortis causa za dědice povolává a smluvní dědic toto přijímá. Fakt, že smluvní dědic 

                                                 
14 Tím myslím zejména i existenci dědice, odkazovníka, či jinou osobu na druhé straně. 
15 SVOBODA, Jiří; KLIČKA, Ondřej. Dědické právo v praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 85. 
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smlouvu podepsal, a tedy své povolání za dědice přijal, mu však neodnímá právo 

dědictví odmítnout, dědictví se pozdější smlouvou se zůstavitelem zříci nebo se jej po 

smrti zůstavitele ve prospěch jiného dědice vzdát.  

 Zmíněná koncepce je ostatně logická, když je třeba vycházet zejména z toho, že 

obsah dědické smlouvy, vyjma zákonného omezení použitím institutu falcidiánské 

kvarty, může být velmi různorodý; zůstavitel může za dědice povolat osobu jak 

například co do konkrétních kusů majetku16, tak i co do celé pozůstalosti, nebo 

například jen podílu na ní.  

Rovněž je třeba uvědomit si velmi podstatnou skutečnost, a to že ode dne 

podpisu dědické smlouvy do dne smrti zůstavitele mohou uběhnout i desítky let, 

přičemž během této doby je zůstavitelovo jmění variabilní; pozůstalost se tak může 

rozrůst o majetek jakékoli hodnoty, nebo na druhou stranu mohou přibýt nemalé dluhy, 

stejně jako sice nemusí dluhy přibýt, ale může zároveň ubýt majetku. Smluvní dědic si 

tak nikdy nemůže být stoprocentně jist, čeho se mu konkrétně po zůstavitelově smrti 

dostane, vzhledem k tomu, že i po uzavření dědické smlouvy není zůstavitel 

s nakládáním se svým majetkem nikterak omezen.17, 18 

 Smluvní stranou dědické smlouvy může být, jak již bylo uvedeno výše, i osoba 

od smluvního dědice, resp. odkazovníka, odlišná. Každého potom zřejmě napadne, proč 

by měla osoba třetí uzavírat dědickou smlouvu se zůstavitelem ve prospěch někoho 

jiného; vysvětlení je ovšem snadné. Relativně často dochází k situacím, kdy zůstavitel, 

typicky otec nebo matka, převede určitou část majetku jednomu svému dítěti již za 

svého života, například proto, že dítě dosud nemá vlastní byt nebo dům, zakládá rodinu, 

nemůže sehnat práci, denně pečuje o své rodiče, apod. Naproti tomu však druhému 

svému dítěti, které takovou finanční pomoc nepotřebuje, nebo které neprojevuje tolik 

péče o rodiče jako jeho sourozenec, nepřevede za života ze svého majetku (ve smyslu 

majetku o určité významnější hodnotě), nic. Právě v těchto případech však po smrti 

                                                 
16 Zda se potom jedná o ustanovení za dědice nebo odkaz se bude muset posoudit podle okolností 

konkrétního případu.  
17 To, že může zůstavitel s majetkem libovolně nakládat za svého života, je s ohledem na ust. § 978 

občanského zákoníku s účinky vůči třetím osobám ustanovením kogentním. Proto, i kdyby si smluvní 

strany sjednaly, že se zůstaviteli zakazuje za svého života s majetkem jakkoli naložit, nemohl by se 

smluvní dědic, vyjma případů, jež jsou zákonem výslovně upraveny, vůči třetím osobám tohoto 

ustanovení dovolávat. 
18 Kdyby však, v souladu s ust. § 1588 odst. 2 občanského zákoníku, zůstavitel pořídil pro případ smrti 

nebo uzavřel darovací smlouvu, jinými slovy tedy bezúplatně pořídil ohledně majetku, který je obsahem 

dědické smlouvy, mohl by se smluvní dědic domoci neúčinnosti takového právního jednání.  
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zůstavitele dochází mezi jeho dědici, a často právě dětmi, tedy dědici nepominutelnými, 

ke zbytečným sporům a hádkám, jež mohou být preventivně odstraněny právě 

uzavřením dědické smlouvy, kterou si dědici zůstavitele například rozdělí majetek 

svého rodiče v jiném poměru, než by jim připadlo pro případ užití zákonné dědické 

posloupnosti.  

 Zákon předpokládá, že spolu s ustanovením jiné osoby za dědice, než je osoba 

kontrahenta (jinými slovy že kontrahent nemá být dědickou smlouvou ustanoveným 

dědicem), může kontrahentem dojít rovněž k renunciaci19. Renunciace pak může být 

provedena jak bez dalšího, tak i ve prospěch jiného dědice, stejně jako může být 

učiněna jak úplatně, tak i bezúplatně.  

V praxi to tudíž může vypadat tak, že matka, která převedla svému svobodnému 

synovi Jiřímu byt darovací smlouvou za svého života, s ním následně uzavře dědickou 

smlouvu, kterou se zbývajícího matčina majetku syn Jiří zřekne20 ve prospěch své sestry 

Ilony, jíž se od její matky nedostalo darovací smlouvou ničeho. Jedná se o jednoduchý 

způsob, jak dosáhnout žádoucího stavu, kdy syn Jiří může s bytem nakládat již za života 

své matky, a zároveň je zajištěno, že sestra také nepřijde zkrátka (samozřejmě za 

předpokladu, že ke dni smrti bude pozůstalost matky tvořena převážně aktivy).  

I kdyby se poté, co byla smlouva uzavřena, sourozenci pohádali, nemůže Jiří vzít 

svou renunciaci jednostranným právním jednáním zpět, když ke změně předchozího 

ujednání by bylo zapotřebí opětovné součinnosti matky. 

 Samozřejmě si lze v praxi představit i jiné možné alternativy. Příkladem může 

být situace, kdy matka se synem Jiřím uzavře pouze smlouvu dědickou, a to úplatnou, 

kterou se syn Jiří zříká dědického práva ve prospěch své sestry Ilony, jeho matka se 

však na oplátku zaváže převést mu za života svůj byt jako úplatu.  

 S ohledem na princip smluvní volnosti však může být úplatnost realizována i 

v opačném směru. Typicky, uzavírá-li dědickou smlouvu zůstavitel s dědicem, může být 

dědic zavázán k určitému plnění, a to jak peněžitému, tak i nepeněžitému, případně 

může být omezen podmínkami, příkazy nebo doložkami času.  

 

                                                 
19 Institut renunciace (zřeknutí se dědického práva) upravuje občanský zákoník v ust. § 1484. 
20 Osobu, jež se dědictví zřekla, nazýváme renunciantem neboli presumptivním dědicem. 
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2.1.3 Předmět dědické smlouvy 

 

 

 Dědickou smlouvou lze, jak již bylo uvedeno, bezúplatně nebo úplatně ustanovit 

osobu za dědice nebo odkazovníka, jinými slovy tedy pořídit o pozůstalosti nebo podílu 

na ní, případně zřídit odkazovníkovi pohledávku za dědicem. Ustanovení § 1585 však 

výše uvedené limituje, když stanovuje, že dědickou smlouvou nelze pořídit o celé 

pozůstalosti, když: „čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl 

pořídit podle své zvlášť projevené vůle“.  

Hovoří-li potom občanský zákoník, o „volné“ čtvrtině, rozumí se tím, že 

nezatížená musí zůstat celá ¼ čisté hodnoty pozůstalosti.21 Zmíněným zatížením se 

potom rozumí úplně vše, co může tuto hodnotu zmenšit; příkladem může být právo 

nepominutelného dědice na povinný díl, zatížení odkazem, případně zatížení 

podmínkou nebo příkazem.22 V případě, že by zůstavitel přesto dědickou smlouvou 

pořídil o větší části, než je zákonem povoleno, šlo by toto zatížení k tíži smluvnímu 

dědici či dědicům, ne tedy dědicům zákonným nebo závětním. 

 Význam popsané limitace je dán zřejmě tím, co již bylo řečeno v předchozí 

podkapitole, a sice že dědickou smlouvu s ohledem na její smluvní charakter nelze 

jednostranně odvolat; zákonodárce tedy zůstavitele chrání pro případ, že by se po jejím 

uzavření v otázce, koho povolat, rozmyslel. Není však na druhou stranu ničím 

vyloučeno, aby zůstavitel pořídil o zbývající čtvrtině jiným pořízením pro případ smrti, 

tedy aby ustanovil dědice rovněž závětí, případně aby zřídil závětí nebo dovětkem 

odkaz.  

 Závětním dědicem, případně odkazovníkem ze závěti či kodicilu, který existuje 

takto simultánně s platně uzavřenou dědickou smlouvou, pak může být totožná osoba, 

jako ta, jež z této dědické smlouvy profituje; uvedené jinými slovy znamená, že 

zůstavitel má právo ustanovit za dědice co do čisté čtvrtiny pozůstalosti, která nemůže 

být ošetřena dědickou smlouvou, osobu totožnou s osobou, kterou ustanovil za dědice 

dědickou smlouvou.  

                                                 
21 Čistou hodnotou pozůstalosti rozumíme hodnotu majetku (aktiv), jež patřil ke dni smrti zůstaviteli (od 

hodnoty věcí tvořících pozůstalost je tedy třeba odečíst hodnotu dluhů). 
22 Z důvodové zprávy nevyplývá, že by doložení času znamenalo omezení ve výše uvedeném smyslu. 

K tomu blíže důvodová zpráva k § 1643 odst. 2 občanského zákoníku, str. 669, jež se zabývá 

problematikou omezení povinného dílu nepominutelného dědice, jehož úpravu lze analogicky použít. 
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 Zákonná limitace co do hodnoty majetku, který může být předmětem dědické 

smlouvy ve vztahu k jednomu zůstaviteli, se mi jeví jako velmi rozumná, protože 

zůstaviteli neumožňuje, aby takto platně pořídil o celém svém majetku, když svou vůli 

nemůže následně jednostranně odvolat.  

 Na tomto místě je však třeba ještě upozornit na již výše v poznámce zmíněné 

ustanovení § 1588 občanského zákoníku, které zůstaviteli umožňuje, aby se svým 

majetkem, o kterém dědickou smlouvou pořídil, nakládal po dobu svého života: „podle 

libosti, což by samozřejmě racionalitu pravidla ohledně jedné nezatížené čtvrtiny mírně 

zeslabovalo. V tomto ohledu je proto třeba poukázat zároveň na druhý odstavec téhož 

ustanovení, dle kterého: „Pořídí-li zůstavitel pro případ smrti nebo uzavře-li darovací 

smlouvu tak, že to s dědickou smlouvou není slučitelné, může se smluvní dědic dovolat 

neúčinnosti těchto právních jednání.“ 

  Smluvní dědic tak má právo odporovat závěti, kodicilu nebo smlouvě darovací, 

jež by s dědickou smlouvou byla v rozporu; jinými slovy tedy pořídí-li zůstavitel 

bezúplatně, ať již inter vivos, tak i mortis causa, o majetku, který zahrnul do dědické 

smlouvy, nemá v žádném případě jistotu, že se tento k jeho později zamýšlenému 

adresátovi skutečně dostane. Na druhou stranu je to však v tomto případě dědic, který 

musí vyvinout aktivitu a neúčinnost řádně v souladu se zákonem uplatnit, jinak je 

takovéto právní jednání zůstavitele nikterak nedotčeno a platné. 

 Jedinou možností zůstavitele, jak naložit se svým majetkem zahrnutým do 

dědické smlouvy, za předpokladu, že změnil názor na osobu beneficienta, a to tak, aby 

toto jeho právní jednání nemohlo být v budoucnu oprávněnou osobou úspěšně 

napadeno, je pořídit ve prospěch této jiné osoby co do zbývající čtvrtiny pozůstalosti, 

nebo této osobě svůj majetek převést, úplatně, což ovšem samozřejmě ztrácí onu 

zásadní výhodu, kterou je ona bezúplatnost převodu; jinou možnost však zůstavitel, 

využije-li beneficient z dědické smlouvy všech právních prostředků k udržení si svého 

práva, nemá.  

 Je tak zřejmé, že tato právní úprava není pouze úpravou limitující a 

ochranářskou, ale s ohledem na oprávnění zůstavitele pořídit ve prospěch totožného 

dědice i závětí v sobě zcela správně zahrnuje rovněž projev základní zásady dědického 

práva, kterou je zásada autonomie vůle zůstavitele. 
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2.1.4 Podmínky a doložky času  

 

 

 Obdobně jak v případě jiných druhů pořízení pro případ smrti, lze i v dědické 

smlouvě dědice omezit podmínkou, případně doložením času. V tomto ohledu je však 

třeba upozornit, že oproti pravidlům týkajícím se podmínek a jiných vedlejších doložek 

v závěti dle ust. § 1561 až 1574 občanského zákoníku, užije se na podmínky obsažené 

v dědické smlouvě nikoli tato speciální úprava, ale úprava obecná podle § 548 a násl. 

občanského zákoníku.23 Má to samozřejmě důsledky praktické. 

 Podíváme-li se na právní úpravu podmínek, doložek času a příkazů v závěti, 

projevuje se i zde jedna ze základních zásad dědického práva - zásada favor testamenti. 

Ustanovení § 1563 odst. 1 týkající se závěti totiž říká: „Uděluje-li se někomu právo 

s nemožnou rozvazovací podmínkou, nepřihlíží se k ní.“ Odstavec druhý téhož 

ustanovení potom říká: „Ustanovení závěti, kterým se někomu uděluje právo 

s nemožnou odkládací podmínkou, je neplatné.“ Z uvedeného tedy vyplývá, že 

nemožná podmínka nemůže v žádném případě zneplatnit závěť jako celek, když buď se 

k podmínce nepřihlíží, nebo je tato sama o sobě neplatná.  

 Podíváme-li se však na obecnou úpravu podmínek v páté hlavě první části 

občanského zákoníku, a to konkrétně na ustanovení § 548 odst. 1, 2. věta, dozvíme se, 

že: „Je-li zánik práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se 

k ní.“ Z formulace daného ustanovení (hovoří o „zániku práva“) lze tedy jednoznačně 

dovodit, že se týká pouze podmínek rezolutivních (rozvazovacích), což znamená, že 

obsahuje-li dědická smlouva nemožnou podmínku suspensivní (odkládací), je třeba 

postupovat v souladu s § 576 občanského zákoníku.  Z ustanovení § 576 občanského 

zákoníku však vyplývá, že neplatnou je v daném případě podmínka sama o sobě pouze 

tehdy, lze-li ji oddělit od ostatního obsahu dědické smlouvy, a lze-li zároveň 

předpokládat, že by k uzavření dědické smlouvy došlo i bez této neplatné podmínky. 

Argumentem a contrario lze proto dojít k závěru, že v ostatních případech nemožná 

suspensivní podmínka nutně zneplatňuje celou dědickou smlouvu. 

 Výše zmíněné však není jediným rozdílem mezi úpravou obecnou a zvláštní, 

když dále lze poukázat zejména na otázku doby, kdy může ke splnění podmínky dojít. 

Ustanovení § 1561 občanského zákoníku upravující vedlejší doložky v závěti říká, že: 

                                                 
23 Uvedené pravidlo výslovně stanovuje ust. § 1587 občanského zákoníku. 
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„Směřuje-li podmínka k jednání dědice nebo odkazovníka, které jím může být 

opakováno, musí být znovu vykonáno po smrti zůstavitele, třebaže se tak stalo již za 

zůstavitelova života, není-li zřejmá jiná vůle zůstavitele.“ Uvedené ustanovení tak nutně 

ukládá osobě dědice či odkazovníka splnit stanovenou podmínku až po smrti 

zůstavitele.  

 Naopak, podíváme-li se na obecnou právní úpravu podmínek, jež se vztahuje i 

na dědickou smlouvu, je zřejmé, že tyto lze splnit kdykoli po jejím uzavření, a jejího 

opakování i po zůstavitelově smrti není proto třeba. Nutno je však v tomto ohledu ještě 

zmínit, že ujednání smluvních stran může určit jinak. 

  

2.2 Způsobilý zůstavitel 

 

 Aby mohl zůstavitel platně dědickou smlouvou pořídit, musí mít nejen 

pořizovací způsobilost, ale rovněž způsobilost kontraktační. Oba tyto druhy způsobilosti 

se potom jistým způsobem odlišují. Pro správné pochopení následujícího textu je pak 

důležité nejprve osvětlit rozdíl mezi pojmy zletilost a svéprávnost. 

 Pojem zletilost je definován v obecné části občanského zákoníku v ustanovení 

§ 30, jehož druhá věta stanovuje: „Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku 

věku“ Jiný způsob dosažení zletilosti není možný.  

 Jiné to však je se svéprávností, která je rovněž definována v ustanovení § 30 

občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se plně svéprávným člověk stává 

dosažením zletilosti; není však vyloučeno, aby se člověk stal plně svéprávným i dříve, a 

to v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 občanského zákoníku: 

1) přiznáním svéprávnosti (tzv. Emancipací) osobě, jež dovršila šestnáctý 

rok věku, osvědčila schopnost sama se živit a obstarat si své záležitosti, a 

zároveň navrhla soudu, aby o její emancipaci rozhodl, nebo alespoň 

souhlasila s návrhem podaným jeho zákonným zástupcem, a 

2) uzavřením manželství osoby, jež dovršila šestnáctý rok věku, a to i v 

případě, že manželství do doby dosažení zletilosti této osoby zaniklo 

nebo bylo prohlášeno za neplatné. 
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 Na rozdíl od zletilosti, které dosáhne každá osoba dovršením osmnáctého roku 

věku „v plném rozsahu“, neboť se nerozlišuje žádná „částečná“ a „plná“ zletilost, platí 

naopak pro svéprávnost, že tato může u osoby existovat v plném rozsahu, nebo pouze v 

rozsahu částečném,24 neboť je pro ni významná rozumová a volní vyspělost osoby.  

 Z výše uvedeného tedy plyne, že zletilost a plná svéprávnost se zpravidla nabývá 

v jeden okamžik, není ovšem vyloučeno, aby osoba byla nezletilá a přitom plně 

svéprávná, a naopak, aby byla zletilá a omezeně svéprávná. V tomto ohledu lze tedy 

uzavřít, že pojem zletilost je vázán výlučně na dosažení určité věkové hranice, plná 

svéprávnost je naopak spjata s rozumovou a volní vyspělostí jedince. 

 

2.2.1 Způsobilost pořizovací  

 

 

Pro způsobilost pořizovací občanský zákoník vyžaduje, aby byl zůstavitel zletilý 

a plně svéprávný. Co do svéprávnosti potom připouští výjimku, když stanoví, že osoby 

ve svéprávnosti omezené mohou platně dědickou smlouvu uzavřít, případně její obsah 

změnit, pouze se souhlasem opatrovníka.  

 Z osob omezených ve svéprávnosti potom občanský zákoník vyděluje speciální 

skupinu, jež je v pořízení formou dědické smlouvy ještě více omezena než ostatní osoby 

omezeně svéprávné; konkrétně se pak jedná o osoby, jejichž svéprávnost byla omezena 

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

podobných přípravků či jedů nebo chorobnou závislost na hráčské vášni představující 

závažnou duševní poruchu“25 Tito, nejen, že potřebují souhlas opatrovníka, ale mohou 

platně pořídit pouze o polovině své pozůstalosti, z níž ještě ona čtvrtina musí zůstat 

ničím nezatížená. Vyjádříme-li potom toto pravidlo početně, respektive zlomkem, 

dojdeme k závěru, že zmíněná skupina osob může platně pořídit o 3/8 svého majetku. 

Přestože praktické využití bude zřejmě velmi vzácné, upozorňuji zejména na 

nutnost kumulativního naplnění podmínky jak zletilosti, tak i svéprávnosti. Osoba byť 

                                                 
24 Úplné „zbavení“ svéprávnosti již, na rozdíl od starého občanského zákoníku, nový občanský zákoník 

neumožňuje. 
25 § 1585 odst. 2 občanského zákoníku. 
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emancipovaná, případně mající před dosažením zletilosti uzavřené manželství26, 

z tohoto důvodu není oprávněna platně dědickou smlouvu uzavřít, a proto chce-li pořídit 

pro případ smrti, může tak učinit pouze závětí nebo kodicilem. 

Na tomto místě si dle mého názoru nelze nepoložit otázku, z jakého důvodu 

dává zákonodárce možnost pořídit pro případ smrti touto „přísnou“ formou, která má, 

jak bylo uvedeno výše, velmi závažné důsledky, osobě omezeně svéprávné (byť se 

souhlasem opatrovníka a s větší limitací co do množství majetku, ohledně kterého může 

takto pořídit), když osoba plně svéprávná, byť nezletilá, tuto možnost nemá.  

Přestože se v praxi bude zřejmě jednat o velmi vzácné případy, nelze se 

nepozastavit nad tím, že sedmnáctiletá emancipovaná žena – začínající podnikatelka, jež 

například převzala kadeřnický salon po své zemřelé matce (nebo dokonce byla-li 

schopna si tento salon založit a „vybudovat“ sama), možnost uzavřít dědickou smlouvu 

nemá vůbec, ale osoba trpící maniodepresivní psychózou, v důsledku které jí byla 

omezena svéprávnost v některých záležitostech, dědickou smlouvu se souhlasem 

opatrovníka a za stávajícího omezení uzavřít může.  

Dle mého názoru se jedná o právní úpravu, jež zcela nekoresponduje se 

zásadami logiky a praktickou zkušeností, když teleologickým výkladem bych došla 

k závěru, že důvodem pro stanovení nutnosti naplnění podmínky zletilosti při 

způsobilosti pořídit pro případ smrti dědickou smlouvou, je to, aby takto mortis causa 

pořizovaly pouze osoby „rozumné, mentálně vyzrálé, jež si již s ohledem na svůj věk a 

psychickou vyspělost dokáží uvědomit závažnost svého jednání a důsledky s tím 

spojené.“ Nemohu se však zbavit dojmu, že tento cíl nebyl s ohledem na výše uvedené 

naplněn, když já osobně považuji sedmnáctiletou začínající podnikatelku jako osobu 

„zřejmě rozumnější a mentálně jistě vyzrálejší“ než člověka, který trpí závažnými 

maniodepresivními stavy. 

 

 

 

 

                                                 
26 Formulace v textu: „mající před dosažením zletilosti uzavřené manželství“ je zjednodušená; ustanovení 

§ 30 odst. 2, věta druhá stanovuje: „Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem 

manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.“ 
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2.2.2 Způsobilost kontraktační 

 

 

 Co se potom týče způsobilosti smluvně se zavazovat, zákon nevyžaduje zletilost, 

která je tak pro tento typ způsobilosti absolutně nerozhodná. Důležitá je naopak 

svéprávnost, jež se v případě nezletilců nabývá postupně s ohledem na jejich 

rozumovou a volní vyspělost, a u osob zletilých, jejichž svéprávnost byla omezena 

soudním rozhodnutím, potom závisí na obsahu takového rozhodnutí; soud je povinen ve 

výroku uvést, ke kterým právním jednáním osoba způsobilá není; u ostatních, tedy 

neuvedených právních jednání potom platí, že je k nim osoba plně způsobilá.  

 

 Dáme-li nyní obě tyto způsobilosti „dohromady“27, dojdeme k závěru, že 

zůstavitel pořizující dědickou smlouvou musí být vždy zletilý. Je-li potom omezeně 

svéprávný, může pořídit pouze tehdy, je-li dle výroku rozhodnutí k nakládání 

s majetkem (byť i omezeně) způsobilý; v každém případě je však třeba rovněž souhlasu 

opatrovníka.  

 Jedná-li se pak o speciálně vymezenou skupinu osob omezeně svéprávných, a to 

alkoholiky, drogově závislé a gamblery, u nichž daná charakteristika znamená závažnou 

duševní poruchu, mohou tito platně pořídit pouze o 3/8 svého majetku, samozřejmě 

pouze za předpokladu, že výrokem rozhodnutí, kterým byla jejich svéprávnost omezena, 

nejsou ve zcizování majetku omezeni více. 

 Zřejmě není nutné příliš zdůrazňovat, co vyplývá z předchozího výkladu a 

ostatně i ze samotné logiky věci, a to že pořídit dědickou smlouvou na straně zůstavitele 

může pouze osoba fyzická, neboť tato jediná je ze zákona nabyta jistou mírou 

svéprávnosti, kterou naopak právnická osoba nedisponuje.  

 Podstatnou skutečnost, kterou není možno v tomto výkladu opomenout, je fakt, 

že dědickou smlouvu může zůstavitel uzavřít pouze osobním jednáním, což znamená, že 

není možné, aby byl při jejím uzavírání zastoupen, a to jak ve smyslu zákonného 

zástupce, tak i opatrovníka nebo zmocněnce na základě plné moci. 

 

                                                 
27 Svým způsobem způsobilost pořizovací zde „pohltila“ způsobilost kontraktační, pro kterou zákon 

stanovuje méně přísné podmínky. 
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2.3 Způsobilý dědic 

 

Dědic, jež své dědické právo odvozuje z dědické smlouvy, musí být vždy 

způsobilým dědicem; kontraktační způsobilost pak musí mít pouze tehdy, je-li zároveň 

smluvní stranou. 

Podmínky dědické způsobilosti jsem relativně podrobně rozebrala ve své 

diplomové práci28, přesto však považuji za nutné některé otázky týkající se tohoto typu 

způsobilosti zmínit.  

 

2.3.1 Objektivní dědická nezpůsobilost 

 

 

Objektivně nezpůsobilým dědit je ten, kdo nemá právní osobnost, tedy 

způsobilost být nositelem práv a povinností. Výjimkou z této zásady výslovně 

stanovenou zákonem je právnická osoba, která ačkoliv v době smrti zůstavitele ještě 

neexistuje, a tedy právní osobnost ještě nemá, vznikne-li do jednoho roku po jeho smrti, 

stává se způsobilým dědicem, resp. odkazovníkem. Druhou výjimkou je pak nasciturus.  

Co do otázky způsobilosti právnické osoby uzavřít dědickou smlouvu jako dědic 

či odkazovník, případně i osoba třetí, je vhodné zmínit poznatek J. Svobody a O. 

Kličky29, kteří správně zdůrazňují, že s ohledem na skutečnost, že i u této smluvní 

strany (tedy na straně osoby odlišné od zůstavitele) vyžaduje zákon výlučné osobní 

jednání, může se čtenář občanského zákoníku ocitnout v jisté „interpretační pasti“, 

neboť na jednu stranu občanský zákoník nepřiznává, jak bylo ostatně výše uvedeno, 

právnické osobě svéprávnost, což nutně znamená, že právnická osoba nemůže sama 

jednat, tak, jako to mohla činit za staré právní úpravy, ale musí ji nutně zastupovat 

zákonný zástupce, kterým je ze zákona statutární orgán, na druhou stranu však zákon 

připouští, aby byla „druhou stranou“ dědické smlouvy. Aniž bych pak v tomto ohledu 

jakkoli tuto právní úpravu hodnotila, je zřejmé, že se ze strany zákonodárce jedná o 

                                                 
28 BORKOVÁ, Martina. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Diplomová práce: Závěť. 2013, 

s. 6 a násl. 
29 SVOBODA, Jiří; KLIČKA, Ondřej. Dědické právo v praxi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 86-87. 
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zřejmý „protimluv“, který tak bude moci překlenout až soudní judikatura, nedojde-li v 

tomto směru přímo k novelizaci občanského zákoníku. 

 

2.3.2 Obecně o subjektivní dědické nezpůsobilosti 

 

 

 Problém může rovněž nastat při řešení otázky, jak je to u dědice se způsobilostí 

subjektivní, kterou můžeme obecně rozdělit na dva druhy. 

Za prvé se jedná o dva případy vymezené v ustanovení § 1481 občanského 

zákoníku, kde je dědická nezpůsobilost odvislá nejen od chování dědice, u něhož tato 

překážka nastává, naplní-li některou ze skutkových podstat vymezených v 

tomto ustanovení, ale rovněž na právním jednání zůstavitele, kterému občanský zákoník 

svěřuje zcela v souladu se zásadou jeho autonomie vůle právo subjektivní nezpůsobilost 

dědice vyloučit tím, že mu jeho závadné jednání „výslovně promine“30. Jedná se o 

případy, kdy je nezpůsobilým dědit ten, kdo se dopustil činu povahy úmyslného 

trestného činu na osobách v blízkém vztahu k zůstaviteli, jež jsou taxativně vymezeny v 

zákoně, a dále pak ten, kdo se dopustil zavrženíhodného činu proti zůstavitelově 

poslední vůli.  

Druhým případem jsou zcela nově zakotvené situace závadného chování 

potenciálního dědice dle ustanovení § 1482 občanského zákoníku, jež starý občanský 

zákoník neznal. Jejich naplnění je sice na jedné straně opět odvislé od chování 

potenciálního dědice, stejně jako na právním jednání zůstavitele, který má možnost 

dědici opět odpustit, povaha „odpuštění“ je však na druhou stranu jiná než prvním 

případě, kde se vyžaduje odpuštění výslovné. Tomuto závěru odpovídá i zcela jiná 

formulace zákonodárce, který stanovuje, že taková osoba je vyloučena z dědického 

práva: „jako zákonný dědic“31, případně že je vyloučena z dědického práva: „podle 

zákonné dědické posloupnosti“32 Jedná se tak o případ manžela, jenž se dopouštěl na 

druhém manželovi - zůstaviteli domácího násilí, a to v případě, že v době smrti 

zůstavitele bylo na základě návrhu zůstavitele zahájeno řízení o rozvod manželství 

právě z důvodu domácího násilí, a dále o rodiče, který byl zbaven rodičovské 

                                                 
30 § 1481 in fine občanského zákoníku. 
31 § 1482 odst. 1 in fine občanského zákoníku. 
32 § 1482 odst. 2 in fine občanského zákoníku. 
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odpovědnosti. U posledně jmenovaného se však plně uplatní právo reprezentace, a tedy 

nedědí-li po svém dítěti rodič, nastupuje na jeho místo jeho potomek. Právo 

reprezentace se naopak neuplatní u vyloučeného odkazovníka – manžela, jenž se na 

druhém manželovi – odkazovníku dopustil domácího násilí.  

V praxi je pak třeba rozlišit, zda se osoba potenciálního dědice dopustila daného 

„závadného“ jednání vylučující jeho dědickou způsobilost ještě před sepsáním dědické 

smlouvy, nebo teprve po jejím sepsání. 

 

2.3.3 Subjektivní dědická nezpůsobilost dle § 1481 občanského zákoníku 

 

 

Vrátím-li se tedy k případu dědické nezpůsobilosti dle ustanovení § 1481 

občanského zákoníku, zřejmě nenastává obtíž při výkladu, zda je dědic způsobilým 

dědicem, dopustí-li se jednání popsaného v tomto ustanovení až po uzavření dědické 

smlouvy. Zde za užití jak jazykového, tak i teleologického výkladu lze dojít k jedinému 

závěru, a to že v takovémto případě je osoba z dědického práva pro překážku 

subjektivní nezpůsobilosti dědit vyloučena.  

Jako příklad lze uvést bezdětného zůstavitele Stanislava, který dědickou 

smlouvou uzavřenou se svým synovcem Ivanem, toho času úspěšným lékařem, ustanoví 

tohoto svého synovce svým smluvním dědicem. Bohužel však za pět let po uzavření 

dědické smlouvy synovec Ivan, který v mezidobí přišel o práci a stal se závislým na 

alkoholu, odcizí z bytu zůstavitele hotovost ve výši 15.000,- Kč. Je pak zřejmé, že 

zemřel-li by Stanislav, aniž by učinil jakékoli jiné právní jednání směřující k dosažení 

stavu popsanému v dědické smlouvě, Ivan nebude pro svůj výše popsaný skutek 

způsobilým dědit, a nezanechá-li Stanislav zároveň jiné pořízení pro případ smrti, bude 

na místě postupovat dle pravidel zákonné dědické posloupnosti, ze které však bude 

synovec Ivan vyloučen pro nezpůsobilost rovněž.  

Určitý problém pak může nastat ve výkladu pojmu „výslovné prominutí“, což má 

význam pro situace, kdy se potenciální dědic dopustí některého z jednání popsaného 

v ustanovení § 1481 občanského zákoníku ještě před tím, než s ním, nebo dokonce 

s osobou od něj odlišnou, ale v jeho prospěch, zůstavitel uzavře dědickou smlouvu. 

Otázkou tedy je, zda uzavření dědické smlouvy až poté, co se potenciální smluvní dědic 
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dopustil některého z jednání popsaného v ustanovení § 1481 občanského zákoníku, lze 

nebo nelze vykládat jako právní jednání spočívající ve „výslovném prominutí“, 

samozřejmě za předpokladu, že zůstavitel o tomto zavrženíhodném jednání 

potenciálního smluvního dědice věděl.  

Domnívám se, že za pomoci výkladu teleologického, historického a 

systematického, s odkazem na základní zásady dědického práva, zejména pak 

s odkazem na princip autonomie vůle zůstavitele, je třeba dojít k závěru, že ano. I prof. 

Eliáš v důvodové zprávě k této problematice uvádí: „Úprava se však upřesňuje v tom 

směru, že se vyžaduje výslovné prominutí. Jde o reakci na poznatky z praxe, která 

v některých případech dospívá k závěru, že tu dědická nezpůsobilost není, s odkazem na 

faktické chování zůstavitele, třebaže interpretace takového chování je značně sporná a 

podsouvá mrtvému vůli, kterou zjevně neměl.“33  

Přestože tedy zůstavitel výslovně neuvede, že dědici „odpouští“ nebo „promíjí“, 

jednání směřující k jeho ustanovení za smluvního dědice při plném vědomí, resp. zjevné 

znalosti dědicovy minulosti, resp. jeho činů, je dle mého názoru třeba jednoznačně 

považovat za jednání, jehož smyslem je dědici toto jeho jednání prominout. 

Vezmu-li tedy výše zmíněný případ zůstavitele Stanislava, za předpokladu, že mu 

jeho synovec Ivan odcizil hotovost ve výši 15.000,- Kč ještě před tím, než zůstavitel při 

plné znalosti věci uzavřel s Ivanem u notáře dědickou smlouvu, je zřejmé, že stalo-li se 

tak až poté, co se mu Ivan například doznal, situaci si vysvětlili, Ivan začal pravidelně 

navštěvovat protialkoholní léčebnu, a Stanislav přesto Ivana za dědice ustanovit chtěl, 

což stvrdil smlouvou uzavřenou formou veřejné listiny, nelze pochybovat o jeho 

skutečné vůli Ivanovi jeho čin odpustit. 

Jiná by byla ovšem situace, kdyby v rámci prověřování výše zmíněného skutku 

naplňujícího znaky skutkové podstaty přečinu krádeže vloupáním nebylo zjištěno, kdo 

by mohl být potenciálním pachatelem, a Stanislav by tudíž neměl ani tušení, že mu byla 

hotovost odcizena právě Ivanem. Domnívám se proto, že uzavřel-li by Stanislav v 

pozici zůstavitele následně s Ivanem dědickou smlouvu, kde by jej označil za svého 

univerzálního sukcesora, nebude Ivan způsobilým dědicem, vyjde-li po smrti Stanislava 

najevo, že čin spáchal právě Ivan, ledaže by se Ivanovi podařilo prokázat, že jeho strýc 

Stanislav o tom, že právě on je pachatelem daného skutku, již v době, kdy s ním 

                                                 
33 Důvodová zpráva k ustanovení § 1481 - 1483, str. 606. 
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uzavíral dědickou smlouvu, věděl; něco takového prokázat by však v praxi bylo velmi 

obtížné. 

 

2.3.4 Subjektivní dědická nezpůsobilost dle § 1482 občanského zákoníku 

 

 

Ustanovení § 1482 občanského zákoníku nehovoří ani v jednom ze svých 

odstavců o zůstavitelově prominutí, ale naopak vylučuje možnost, aby osoba, která se 

zde popsaného závadného jednání dopustila, dědila na základě zákonné dědické 

posloupnosti. 

Naplní-li osoba skutkovou podstatu popsaného jednání ještě před tím, než s ní 

zůstavitel sepíše dědickou smlouvu, případně než sepíše dědickou smlouvu s jinou 

osobou, avšak v její prospěch, a to opět za kumulativního splnění podmínky, že 

zůstavitel si je plně vědom dědicova činu, nevznikají při výkladu opět žádné potíže, 

když je zřejmé, že postup dle zákonné dědické posloupnosti lze zvrátit pořízením pro 

případ smrti. Smluvní dědic tak je způsobilým dědicem, a to přestože se v minulosti 

některého ze zde popsaných činů dopustil. 

Na výše popsanou skutkovou situaci dopadá ustanovení § 1482 odst. 2 

občanského zákoníku.34 Příkladem může být případ, kdy matka Jaroslava, v té době 

dvacetiletá narkomanka a alkoholička, byla zbavena rodičovské odpovědnosti vůči 

svému tehdy pětiletému synovi Kamilovi, ovšem postupem času se vztah Jaroslavy a 

Kamila zlepšil, neboť v mezidobí Jaroslava podstoupila protidrogovou a 

protialkoholickou léčbu, a snažila se Kamilovi ztracená léta vynahradit. Uzavřel-li by 

syn Kamil za této skutkové situace se svou matkou Jaroslavou, například vzhledem k 

jeho riskantnímu zaměstnání, dědickou smlouvou, kterou by ji ustanovil odkazovníkem 

co do finanční hotovosti ve výši 100.000,- Kč, přesto, že matka Jaroslava jinak naplnila 

skutkovou podstatu jednání popsaného v ustanovení § 1482 odst. 2 občanského 

zákoníku, nebude v případě smrti Kamila dána překážka její subjektivní dědické 

                                                 
34 Z povahy věci je de facto vyloučeno, aby popsaná situace dopadala i na jednání popsané v ustanovení § 

1482 odst. 1 občanského zákoníku. V praxi lze totiž téměř vyloučit případy, kdy by například manžel užil 

domácího násilí proti manželce, ona poté v jeho prospěch platně (tedy za splnění podmínky svobodné a 

vážné vůle) sepsala dědickou smlouvu, kde by jej ustanovila svým dědicem, ale zároveň podala návrh na 

rozvod manželství právě z důvodu domácího násilí. 
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nezpůsobilosti (která je vyžadována i u odkazovníků, k této otázce se vyjadřuji dále 

v textu), neboť je zřejmé, že ze strany Kamila došlo k prominutí tohoto jejího chování. 

Dopustí-li se pak popsaného zavrženíhodného jednání osoba potenciálního 

smluvního dědice až poté, co se zůstavitelem uzavřela, případně někdo jiný uzavřel 

v jeho prospěch, dědickou smlouvu, kterou byla tato osoba ustanovena za dědice nebo 

odkazovníka, což si lze reálně představit v případě popsaném v ustanovení § 1482 odst. 

1 občanského zákoníku, je situace poněkud odlišná. 

Příkladem tak může být paní Lenka, která uzavřela se svým manželem Romanem 

dědickou smlouvu, poté se však u jejího manžela objevily sklony k domácímu násilí, 

pro které se s ním paní Lenka rozvádí. Bohužel však ještě před právní mocí soudního 

rozhodnutí o rozvodu manželů paní Lenka v důsledku jednoho z násilných výbuchů 

svého manžela Romana zemře.  

V takovém případě na jednu stranu musíme konstatovat, že za pomocí jazykového 

výkladu nelze manžela Romana z dědického práva pro subjektivní dědickou 

nezpůsobilost vyloučit dle § 1482 odst. 1 občanského zákoníku, když dle tohoto 

ustanovení je potenciální dědic vyloučen pouze z dědění dle zákonné dědické 

posloupnosti. Systematickým výkladem bychom však museli dojít k závěru, že by 

subjektivní dědická nezpůsobilost u manžela Romana nastala, a to pro naplnění 

ustanovení § 1481 občanského zákoníku. 

Je proto třeba mít na paměti, že jednání popsaná v § 1482 občanského zákoníku 

vylučují u osob potenciálních dědiců pouze dědění ze zákona, nikoli však dědění 

z dědické smlouvy nebo jiného pořízení pro případ smrti. Je ovšem na místě vždy 

zkoumat, zda popsaným jednáním osoba smluvního dědice nenaplnila zároveň znaky 

některého z jednání popsaného v ustanovení § 1481 občanského zákoníku.  

Naplní-li pak osoba znaky i některého z jednání uvedených v ustanovení § 1481 

občanského zákoníku, což je i případ předchozího modelového příkladu, je třeba 

zodpovědět otázku, zda zůstavitel toto jednání svému smluvnímu dědici výslovně 

neprominul. Teprve dojdeme-li k závěru, že k výslovnému prominutí ze strany 

zůstavitele nedošlo, je na místě učinit závěr o existenci subjektivní dědické 

nezpůsobilosti. 

Dále je třeba si uvědomit, že na rozdíl od zůstavitele, u kterého zákon výslovně 

stanovuje podmínku zletilosti, není tato vyžadována u jeho kontrahenta. Není proto 
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vyloučeno, že smluvní stranou zůstavitele bude i osoba nezletilá, která je ovšem plně 

svéprávná35, nebo bude-li s ohledem na její omezenou svéprávnost danou rozumovou a 

volní vyspělostí k tomuto právnímu jednání plně způsobilá.  

 

2.4 Dědická smlouva uzavřená mezi manžely 

 

 

 Občanský zákoník obsahuje dvě speciální ustanovení o dědické smlouvě, kterou 

uzavírají manželé, případně snoubenci s účinky ke dni vzniku jejich manželství. Je třeba 

připomenout, že rakouský ABGB, jenž byl v českých zemích účinným 

soukromoprávním předpisem do 31. 12. 1950, upravoval dědickou smlouvu pouze jako 

smlouvu uzavíranou výhradně mezi manžely nebo snoubenci. Tomu ostatně odpovídalo 

rovněž její zařazení mezi tzv. smlouvy svatební.  

 Občanský zákoník primárně stanovuje, že uzavřít dědickou smlouvu mezi 

manžely je přípustné, a to tak, že jeden z manželů povolává druhého za dědice nebo 

odkazovníka, případně tak, že se manželé povolávají za dědice nebo odkazovníka 

vzájemně. Totéž potom platí pro případ snoubenců, ovšem s jedinou výjimkou, a to že 

účinnost dědické smlouvy je ze zákona vázána až na okamžik uzavření manželství. 

 Otázkou v tomto ohledu je, zda je přípustné, aby jeden manžel (snoubenec)36 

uzavřel s druhým manželem dědickou smlouvu, kterou se tento druhý manžel dědictví 

zříká, případně zda druhý manžel jakožto kontrahent dědické smlouvy nemusí být 

zároveň onou osobou na pozůstalosti participující, tedy dědic nebo odkazovník, což je 

v ostatních případech přípustné; ve prospěch této myšlenky hovoří již zmíněný § 978 

občanského zákoníku, který zakotvuje kogentnost ustanovení týkajících se absolutních 

majetkových práv; otázkou však je, zda by se v tomto případě nejednalo o výklad ad 

absurdum. V každém případě budeme muset vyčkat judikatury. 

 Co se potom týká otázky zrušení práv a povinností z dědické smlouvy, občanský 

zákoník výslovně stanovuje, že rozvod manželů tento důsledek automaticky nezpůsobí. 

Zákon však dává bývalým manželům právo žádat soud, aby o zrušení dědické smlouvy 

                                                 
35 Před dosažením zletilosti může osoba plné svéprávnosti nabýt po dovršení 16. roku věku buď 

uzavřením manželství, nebo prostřednictvím tzv. emancipace; v obou případech je třeba souhlasu soudu. 
36 Pro lepší přehlednost textu nebudu již dále v textu za označením „manžel“ uvádět v závorce i pojem 

snoubenec, každopádně co je uvedeno u manželů, platí obdobně i pro snoubence. 
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rozhodl na základě návrhu jednoho z nich; v tomto ohledu však občanský zákoník 

předpokládá kladné rozhodnutí soudu pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky zákonem 

stanovené, a to kumulativně. Na prvním místě se vyžaduje, aby bývalý manžel, který se 

zrušení dědické smlouvy domáhá, nebyl tím, kdo zapříčinil rozvrat manželství, a 

zároveň je třeba, aby tento manžel s rozvodem nesouhlasil.  

 Otázkou potom zůstává, kdo bude o těchto skutečnostech rozhodovat, vzhledem 

k tomu, že součástí výroku rozsudku, kterým se manželství rozvádí, není, na rozdíl od 

doby účinnosti ABGB, informace o tom, z čí viny k rozvodu došlo. Lze proto 

předpokládat, že si soud rozhodující o zrušení dědické smlouvy bude muset zmíněné 

otázky vyřešit jako otázky prejudiciální.  

 Uvedené však nebrání manželům dohodnout se, že se práva a povinnosti 

z dědické smlouvy rozvodem ruší, což výslovně připouští ustanovení § 1593 

občanského zákoníku. 

 Jinak než zrušení manželství rozvodem se však posoudí otázka neplatnosti 

manželství, když občanský zákoník říká, že právní mocí rozhodnutí o neplatnosti 

manželství se práva a povinnosti z dědické smlouvy ex lege ruší. Vzhledem k tomu, že 

zmíněné ustanovení má, jak již bylo řečeno výše, kogentní charakter, lze dovodit, že 

není možné, aby si manželé sjednali v tomto ohledu něco jiného. Tento fakt jim však 

nebrání, aby po prohlášení neplatnosti manželství uzavřeli dědickou smlouvu novou, 

tentokrát již nikoliv dle speciálních ustanovení § 1592 a násl. občanského zákoníku o 

dědické smlouvě mezi manžely, ale dle obecných ustanovení § 1582 – 1591 občanského 

zákoníku.  

 Nutno ještě dodat, že zmíněné pravidlo se neuplatní za situace, kdy jeden 

z manželů před rozhodnutím o neplatnosti manželství zemřel; v takovém případě totiž 

zůstává dědická smlouva dle zákona v platnosti.37 

 

                                                 
37 Rozhodnout o neplatnosti manželství po smrti jednoho z manželů lze dle ustanovení § 685 občanského 

zákoníku pouze tehdy, bránila-li uzavření manželství překážka bigamie nebo incestu, jinými slovy tedy 

bylo-li manželství uzavřeno někým, kdo již dříve vstoupil do manželství nebo registrovaného partnerství 

a toto nezaniklo zákonným způsobem, nebo jedná-li se o manželství mezi osobami příbuznými v linii 

přímé, v linii pobočné v druhém stupni nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením. 
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2.5 Porovnání právní úpravy institutu dědické smlouvy v České republice 

a některých dalších evropských zemích 

 

Je zřejmé, že dědická smlouva není institutem, jež by byl znám pouze českému 

právnímu řádu, ale naopak se jedná o tradiční institut známý i ostatním evropským 

zemím s kontinentálním typem právní kultury. Důvodová zpráva se ostatně k inspiraci 

některými evropskými civilními kodexy hlásí, zejména potom zmiňuje přejmutí obsahu 

některých ustanovení Švýcarského občanským zákoníkem (ZGB).38 

Účelem této části mé práce tak je srovnat právní úpravu institutu dědické smlouvy 

v některých, dalo by se říci, příbuzných, právních řádech evropských zemí, s novou 

českou právní úpravou, a zejména potom poukázat na rozdíly mezi touto cizí, a českou 

právní úpravou institutu dědické smlouvy.  

 

2.5.1 Právní úprava dědické smlouvy v Německém občanském zákoníku 

(BGB) 

 

Německý občanský zákoník (Bürgerliches gesetzbuch – zkratka BGB) upravuje 

institut dědické smlouvy v dílu čtvrtém části páté, která je věnována dědickému právu, 

konkrétně pak v ustanoveních čl. 2274 – 2302. 

Dalo by se říci, že stejně jako tomu je dle českého občanského zákoníku, i německý 

občanský zákoník umožňuje zůstaviteli, aby prostřednictvím dědické smlouvy ustanovil 

za dědice, případně odkazovníka, kteroukoli osobu, tedy buď svého kontrahenta, nebo i 

osobu třetí. Dědická smlouva dle BGB pak, stejně jako tomu je u nás, může být 

sjednána výlučně osobním jednáním zůstavitele, a musí být nutně uzavřena formou 

notářského zápisu. 

Na rozdíl od české právní úpravy, jež u zůstavitele ve svém důsledku nevyžaduje 

plnou kontraktační způsobilost, když dědickou smlouvu může uzavřít za určité zákonem 

stanovené limitace se souhlasem opatrovníka i osoba omezeně svéprávná, je-li zletilá, 

v německém právním řádu je splnění podmínky plné kontraktační způsobilosti 

vyžadováno, s výjimkou dědické smlouvy uzavírané mezi manžely či snoubenci, kde 

                                                 
38 Důvodová zpráva k ustanovení § 1582 - 1585, str. 649. 
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postačuje souhlas zákonného zástupce, a je-li tímto zástupcem opatrovník, tak i 

opatrovnického soudu. 

Německá právní úprava rovněž zakotvuje tzv. vzájemnou dědickou smlouvu, kde 

jedna smluvní strana povolává za dědice, případně ustanovuje odkazovníkem svého 

kontrahenta, a tento na oplátku činí totéž vůči první smluvní straně. Český občanský 

zákoník zná vzájemné povolání se za dědice/odkazovníka, pouze v případě dědické 

smlouvy uzavírané mezi manžely, obecně se však o této možnosti nezmiňuje.  

Dalším rozdílem německého dědického práva oproti právu českému je možnost 

uzavření tzv. společné dědické smlouvy mezi manžely, jejíž princip spočívá v tom, že 

pokud manželé povolají jeden druhého za svého univerzálního sukcesora, mohou si 

zároveň sjednat, že po smrti jich obou má celý jejich majetek připadnout osobě třetí; na 

tuto třetí osobu pak majetek napadne po smrti druhého z manželů. Rovněž není bez 

zajímavosti, že dědickou smlouvu tzv. „manželskou“ mohou uzavřít i partneři ve 

smyslu osob, které uzavřely registrované partnerství.  

Dědická smlouva, respektive její jednotlivá ustanovení, mohou být přímo 

zůstavitelem, tedy bez ohledu na názor jeho kontrahenta, zneplatněna v zákonem 

stanovené promlčecí lhůtě pro omyl na straně zůstavitele, nátlak nebo pro opomenutí 

nepominutelného dědice, který je v době zneplatnění naživu. Takovou možnost sice náš 

občanský zákoník přímo mezi ustanoveními upravujícími právo dědické neobsahuje, ale 

je zřejmé, že se na tyto případy použije právní úprava nicotnosti a neplatnosti právních 

jednání obsažená v části prví občanského zákoníku. 

Co do otázky odvolání dědické smlouvy zásadně platí, že tuto lze odvolat pouze 

další smlouvou uzavřenou mezi týmiž smluvními stranami, případně stejně jako tomu je 

i v České republice, sepíše-li zůstavitel následně závěť dědickou smlouvu negující; s tou 

však musí ostatní smluvní strany vyslovit souhlas ve formě notářského zápisu.  

 Rozdílem mezi českou a německou právní úpravou je pak otázka jednostranného 

odvolání dědické smlouvy. Německý občanský zákoník výslovně stanovuje, že vyhradí-

li si v textu dědické smlouvy zůstavitel právo jejího odvolání, může pak dědickou 

smlouvu jednostranně, tedy bez souhlasu ostatních smluvních stran, odvolat. Dále BGB 

zakotvuje i speciální případy jednostranného odvolání dědické smlouvy ze strany 

zůstavitele, a to pro chování beneficienta, pro které by zůstavitel mohl vydědit svého 

nepominutelného dědice, a dále pak za předpokladu, že dědická smlouva byla sjednána 
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úplatně – za poskytování pravidelných dávek zůstaviteli během jeho života, přičemž 

jejich poskytování bylo ze strany kontrahenta ukončeno. 

Jistý problém však co do otázky neplatnosti, případně odvolání dědické 

smlouvy, nastává v případě tzv. společných dědických smluv, tedy u smluv, kde se 

smluvní strany povolávají za dědice/odkazovníky, vzájemně. Pro tyto případy tak 

Německý občanský zákoník stanovuje, že nutně musí dojít ke zneplatnění celé dědické 

smlouvy, tedy včetně závazku druhé smluvní strany. 

Další zajímavou odlišností německého dědického práva je možnost dědice či 

odkazovníka dědictví/odkaz, kterého se mu má dostat na základě jednoho dědického 

titulu či pořízení pro případ smrti, odmítnout, a naopak dědictví či odkaz, kterého se mu 

má dostat z jiného důvodu, přijmout.  

Příkladem tak může být dědic, kterému se má dostat podílu na pozůstalosti na 

základě dědické smlouvy, ovšem vzhledem k tomu, že dědickou smlouvou nedošlo k 

vyčerpání celé její hodnoty, má se dědici dostat dědictví rovněž na základě zákonné 

dědické posloupnosti. Dle německého práva je tedy pouze na dědici, zda se rozhodne 

přijmout oba tyto podíly na pozůstalosti, či zda jeden nebo oba z nich přijmout odmítne. 

Uvedené však platí pouze v situacích, kdy se má dědictví/odkazu dědici či odkazovníku 

dostat na základě různých dědických titulů či pořízení pro případ smrti. Proto, mělo-li 

by se dědici dostat části pozůstalosti na základě jedné dědické smlouvy, a poté jiné části 

pozůstalosti na základě druhé dědické smlouvy uzavřené s týmž zůstavitelem později, 

samozřejmě za předpokladu, že tato první dědickou smlouvu neneguje, nemá dědic 

možnost dědictví podle prve uzavřené dědické smlouvy odmítnout, a podle následně 

uzavřené dědické smlouvy přijmout či naopak.  

  

2.5.2 Právní úprava dědické smlouvy ve Švýcarském občanském zákoníku 

(ZGB) 

 

 Švýcarský občanský zákoník upravuje institut dědické smlouvy ve své části třetí, 

dílu prvním, oddílu čtrnáctém nazvaném: „pořízení pro případ smrti“. Švýcarská 

právní úprava tohoto institutu je v mnohém velmi podobná právní úpravě české, když 
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sama důvodová zpráva hovoří o dokonce o tom, že některá ustanovení byla do českého 

občanského zákoníku přejata.39 

 Dědickou smlouvu dle švýcarského občanského zákoníku zůstavitel úplatně či 

bezúplatně povolává dědice či ustanovuje odkazovníka, přičemž tímto dědicem či 

odkazovníkem může, ale nemusí, být další smluvní strana (případně smluvní strany) 

dědické smlouvy. Stejně jako dle české právní úpravy, je dle ZGB přípustné, aby 

obsahem dědické smlouvy byla i renunciace kontrahenta zůstavitele, přičemž je-li 

renunciace učiněna ve prospěch konkrétní osoby, jež dědictví z jakéhokoli důvodu 

nenabyde, stává se dědická smlouva (ve smyslu smlouvy o zřeknutí se dědického práva) 

nicotnou. Shodně jako tomu je dle českého občanského zákoníku, lze dědickou smlouvu 

zřídit pouze formou notářského zápisu, a to osobním jednáním zůstavitele. 

 S ohledem na skutečnost, že dědická smlouva je právním jednáním 

vícestranným, je možné změnit ji, případně zrušit pouze se souhlasem všech smluvních 

stran, a to opět pouze formou notářského zápisu. Výjimku v tomto ohledu tvoří právo 

zůstavitele závazek z dědické smlouvy jednostranně odvolat, a to naplní-li smluvní 

dědic či odkazovník po uzavření smlouvy některý z důvodů pro vydědění; zůstavitel 

v těchto případech může učinit i kteroukoli formou, jež je předepsána pro sepsání platné 

závěti.  

Na rozdíl od české právní úpravy je ve Švýcarsku výslovně zakotveno právo 

zůstavitele dovolat se ve lhůtě stanovené zákonem nicotnosti ustanovení dědické 

smlouvy, a to z důvodu omylu, nátlaku a podvodu. 

 Švýcarský občanský zákoník dále explicitně stanovuje, že důsledkem 

předemření smluvního dědice či odkazovníka je nicotnost dědické smlouvy. Řešena je 

pak i s tím související situace, a to pokud byla smlouva uzavřena úplatně. V těchto 

případech se tak dědici předemřelého smluvního dědice či odkazovníka mohou domáhat 

vydání bezdůvodného obohacení, jež v důsledku úplatnosti v té době již nicotné 

smlouvy na straně zůstavitele vzniklo. 

 Co do otázky způsobilosti smluvních stran, zůstavitelem způsobilým pořídit 

formou dědické smlouvy je pouze zletilá osoba, která je schopná úsudku.40 Dědickou 

                                                 
39 Důvodová zpráva k ustanovení § 1582 – 1585 na str. 649 stanovuje: „Navržená ustanovení o dědické 

smlouvě přejímají obsah čl. 512 an. a 534 an. Ze švýcarského občanského zákoníku (ZGB).“ 
40 V anglickém překladu „capable of judgement“ (čl. 468 odst. 1 ZGB) 
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smlouvu pak mohou uzavřít i osoby nesvéprávné se smluvně zavazovat, a to se 

souhlasem jejich zákonného zástupce. 

 Platnost dědické smlouvy může dědic, případně legatář, za předpokladu, že na 

tom má právní zájem, napadnout žalobou, a to pro nedostatek zůstavitelovy pořizovací 

způsobilosti, nedostatek svobodné vůle, pro rozpor obsahu se zákonem nebo dobrými 

mravy, stejně jako pro formální vady, a to v jednoleté subjektivní a desetileté objektivní 

lhůtě ode dne zahájení dědického řízení, z některých důvodů pak dokonce až v 

objektivní lhůtě třiceti let. Zajímavé je, že jako obranu lze tuto námitku neplatnosti 

vznést bez jakéhokoli časového omezení.   

 Stejně jako tomu je i u nás, švýcarské právo umožňuje, aby zůstavitel stanovil 

podmínku, je-li však tato v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy, je nicotná, 

podmínka příliš zatěžující nebo nesmyslná se pak považuje za nenapsanou. Rovněž pak 

považuji za zajímavé, že lze platně pořídit ve prospěch zvířete, přičemž osoba obtížená 

je povinna stanoveným způsobem o zvíře pečovat.  

 Švýcarský občanský zákoník se pak výslovně vyjadřuje rovněž ke skutečnosti, o 

jakém dílu majetku zůstavitele může tento pořídit. V tomto ohledu je zde určitý posun 

oproti právní úpravě české, když jisté části zůstavitelova majetku se musí nutně dostat 

nejen jeho potomkům, ale rovněž manželovi či registrovanému partnerovi, stejně jako 

oběma rodičům. Můžeme proto říci, že objem majetku, se kterým může zůstavitel 

naložit, je v praxi ve svém důsledku menší, než jak je tomu v České republice. 
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3. Odkaz  

3.1 Pojem odkazu 

 

Odkaz neboli legatum je jednostranným právním jednáním zůstavitele, které lze 

charakterizovat jakožto příkaz, aby dědic nebo odkazovník, který se ve vztahu k odkazu 

nazývá osobou obtíženou, vydal (zpravidla) věc41, případně zřídil právo k věci, 

náležející do pozůstalosti nebo i věci, která do pozůstalosti nenáleží, legatáři, tedy osobě 

oprávněné z odkazu.  

Z uvedeného vyplývá, že osobou obtíženou musí být vždy osoba profitující z 

pozůstalosti na základě poslední vůle zůstavitele, tedy dědic nebo odkazovník; 

legatářem ovšem může být jak samotný dědic, pak hovoříme o tzv. přednostním odkazu, 

tak i osoba jiná.42 Samotný pojem odkazu však v občanském zákoníku přímo definován 

není, a lze se proto setkat i s definicemi jinými, od jiných autorů.  

Tak například F. Rouček v komentáři k Obecnému zákoníku občanskému chápe 

odkaz jakožto: „přímé poskytnutí osobě třetí posledním pořízením, pokud nejde o 

povolání k posloupnosti universální.“43 

Základní znaky odkazu, které musí nutně každá jeho definice obsahovat, jsou 

tedy následující: 

 

3.1.1 Pořízení pro případ smrti 

 

 Prvním znakem charakterizujícím odkaz je jeho zřízení pořízením pro případ 

smrti, a to buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím uvedení, že se určité věci dědici 

                                                 
41 Předmětem odkazu nemusí být výlučně věc, když jím může být i živé zvíře, které pod pojem věci 

neřadíme (blíže je o této problematice pojednáno v podkapitole zabývající se předmětem odkazu). Proto 

tam, kde je z důvodů stylistických užito v textu pouze pojmu věci, myslí se tím i živé zvíře.  
42 Ze samotného smyslu institutu odkazu lze do budoucna předpokládat, že častější variantou bude odkaz 

osobě, která dědicem není. 
43 ROUČEK, František. SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 1. svazek. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, díl třetí, s. 221. 
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dostat nemá.44 Pojem pořízení pro případ smrti byl vysvětlen již v podkapitole 1.2 této 

práce, a rovněž se k němu vyjadřuji dále v textu.  

 

3.1.2 Přímé poskytnutí třetí osobě 

 

 Odkaz je státem vynutitelný příkaz dědici, aby třetí osobě vydal jako předmět 

odkazu určitou věc nebo zřídil právo k věci. Právě znakem vynutitelnosti 

prostřednictvím státní moci se institut odkazu liší od příkazu (modus), což je přípustná 

vedlejší doložka v pořízení pro případ smrti, která však, na rozdíl od odkazu, 

vynutitelná není. Ustanovení § 1569 občanského zákoníku stanovuje, že příkaz se 

posoudí jako rozvazovací podmínka, což znamená, že jeho nesplnění má pro dědice za 

následek ztrátu dědictví. Na druhou stranu však neexistuje však žádná autorita, jež by 

dědice donutila příkaz vykonat. 

 Odkaz, na rozdíl od příkazů, lze tedy s úspěchem soudně vymoci, a to klasickou 

žalobou na plnění, tedy stejně jako jiné pohledávky vzniklé z jiných právních titulů. 

 

3.1.3 Odkazem není osoba povolána za dědice 

 

 Odkazem zůstavitel přikazuje dědici (v postavení dlužníka), aby vydal předmět 

odkazu nebo zřídil k němu právo třetí osobě (v postavení věřitele). Zůstavitel tak tímto 

právním titulem vytváří věřitelsko – dlužnický, tedy závazkový, právní vztah mezi 

dědicem a odkazovníkem. F. Rouček v komentáři k Obecnému zákoníku občanskému 

pak k této problematice uvádí, že: „nejde o povolání k posloupnosti univerzální“.45 

Otázce rozdílu mezi osobou dědice a odkazovníka je věnována celá jedna kapitola dále. 

 

 

                                                 
44 Ustanovení § 1594 občanského zákoníku stanovuje, že: „Povolá-li zůstavitel dědice s určením, že ten 

určitou věc dědit nemá, považuje se to za zřízení odkazu zákonným dědicům.“ 
45 ROUČEK, František. SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 1. svazek. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, díl třetí, s. 221. 



 

40 

 

3.1.4 Rozdíl mezi odkazem a darováním pro případ smrti 

 

 

S účinností občanského zákoníku se do našeho právního řádu navrátil rovněž 

institut darování pro případ smrti (donatio mortis causa), který je odkazu určitými znaky 

podobný, v některých znacích se však dosti podstatně odlišuje.  

 Předně, darování pro případ smrti je druhem darování, které, jak již jednoznačně 

napovídá jeho zařazení v systému občanského zákoníku do části čtvrté upravující 

relativní majetková práva, je typem smlouvy, tedy dvou či vícestranného právního 

jednání. Odkaz, který může být zřízen pouze pořízením pro případ smrti, je tedy na 

rozdíl od institutu darování pro případ smrti možno zřídit i jednostranným právním 

jednáním zůstavitele, kterým je závěť nebo kodicil. Uvedený rozdíl se však logicky stírá 

v případě, kdy je odkaz zřízen dědickou smlouvou, která je rovněž vícestranným 

právním jednáním.  

Přestože u darování zákonodárce obecně nepředepisuje ani nutnost zachování 

písemné formy, u darování pro případ smrti je z povahy tohoto institutu46 vždy nutné 

aplikovat ustanovení § 2057 odst. 2 občanského zákoníku, které stanovuje, že: 

„Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň 

s projevem vůle darovat a přijmout dar.“ Z uvedeného je patrné, že darování pro případ 

smrti tak může být platně provedeno pouze písemně. 

Na tomto místě by tak mohla vyvstat otázka, zda tedy existuje nějaký praktický 

rozdíl mezi darováním pro případ smrti a odkazem zřízeným dědickou smlouvou. Tento 

však vyplývá z předchozího textu, a je jím forma, kterou lze platně sepsat dědickou 

smlouvu. Dědická smlouva totiž, na rozdíl od darování pro případ smrti, musí mít formu 

veřejné listiny (notářského zápisu). Přestože tedy docházíme k závěru, že v obou 

případech je nutno dodržet písemnou formu, u zřízení odkazu dědickou smlouvou se 

vyžaduje navíc forma zpřísněná, kterou je notářský zápis, a to pod sankcí její 

neplatnosti.  

Na tomto místě považuji za nutné poukázat na formulaci, na kterou jsem 

upozorňovala již výše v textu, a to konkrétně na ustanovení § 2063 věta první 

občanského zákoníku, jež stanovuje, že: „Darování závislé na podmínce, že obdarovaný 

                                                 
46 A to z toho důvodu, že daruje-li dárce až pro případ své smrti, nutně to vylučuje jeho vůli předat dar 

k užívání obdarovanému již v době, kdy je tato smlouva uzavírána. 
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dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz.“ Zákonodárce však neříká, že by snad 

tímto způsobem měl být zřízen odkaz, ale že co do otázky věcné, tedy co do charakteru 

takového darování, má toto znaky „jako“ odkaz.  

Takovému vysvětlení odpovídá i druhá věta § 2063, která stanovuje: „Podle 

ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně 

práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu.“ Navíc tato věta dává rovněž 

klíč k otázce, co je hlavním rozdílem mezi odkazem a darováním pro případ smrti, a to 

(ne)možnost odvolání.  

Pro shrnutí je tedy možno říci, že: 

- odkaz je institut umožňující osobě pořídit pro případ své smrti jednostranně 

nebo i smlouvou; je-li odkaz zřízen jednostranným právním jednáním, má zůstavitel 

právo jej odvolat, byl-li však zřízen smluvně, zůstaviteli právo jej jednostranně odvolat 

nenáleží (vyžaduje se souhlas všech smluvních stran, nestanoví-li zákon jinak47); rovněž 

bezúplatnost není nutně pojmovým znakem odkazu.48 

- darování je institut umožňující dárci inter vivos smluvně bezúplatně převést 

svůj majetek nebo jeho část, přičemž dárce má ze dvou zákonných důvodů právo dar 

odvolat; 

- darování pro případ smrti umožňuje dárci mortis causa smluvně bezúplatně 

převést svůj majetek nebo jeho část, dárce však nemá možnost dar ze zákonných 

důvodů odvolat, protože se tohoto svého práva písemně vzdal. 

 

3.2 Zřízení odkazu, pojem kodicil (dovětek) 

 

 

 Jak již bylo uvedeno, odkaz lze zřídit pouze prostřednictvím tzv. pořízení pro 

případ smrti. Druhy pořízení pro případ smrti občanský zákoník vyjmenovává taxativně 

v § 1491 občanského zákoníku, kde uvádí: „Pořízení pro případ smrti jsou závěť, 

dědická smlouva nebo dovětek.“  

                                                 
47 Občanský zákoník stanovuje jinak v případě dědické smlouvy mezi manžely, konkrétně pak 

v ustanovení § 1593 odst. 1 větě druhé, kde uvádí: „Po rozvodu manželství se každá strana může 

domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud.“ 
48 Dědická smlouva může být jak úplatná tak i bezúplatná, stejně tak může obsahovat i podmínky či 

příkazy; podmínky a příkazy pak může obsahovat i závěť a kodicil. 
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 Dědickou smlouvu a závěť řadíme mezi dědické tituly, dovětek (kodicil), což je 

opět nový institut dědického práva, který starý občanský zákoník nezakotvoval, však 

dědickým titulem není. Přestože je tedy dovětek obdobně jako závěť jednostranným 

právním jednáním zůstavitele, lze jím v souladu s ustanovením § 1498 občanského 

zákoníku buď pouze nařídit odkaz, nebo případně dědici či odkazovníku stanovit 

podmínku, doložku času nebo příkaz; ustanovit osobu za dědice jím ovšem nelze, neboť 

toto lze pouze prostřednictvím některého z dědických titulů, kterým však dovětek není. 

Lze se proto ztotožnit s názorem vyjádřeným v důvodové zprávě, a to že rozdíl mezi 

dovětkem a závětí je co do přípustnosti jejich obsahu.  

 Ačkoliv nelze povolat dovětkem dědice, neznamená to automaticky, že nemůže 

existovat samostatně jako jediné pořízení pro případ smrti. Důvodová zpráva pak 

zmiňuje dva typy kodicilů, jež mají svůj původ již v římském právu, a to: 

1) kodicil testamentární, který je pouhým doplněním již existující závěti; v 

tomto případě je tedy dědickým titulem závěť, kterou kodicil pouze 

upřesňuje nebo doplňuje, podstatné však je, že derogační účinky vůči 

závěti mít nemůže, a dále 

2) kodicil intestátní, který existuje jako jednostranné právní jednání 

zůstavitele samostatně, tedy bez existence jiného pořízení pro případ 

smrti; v případě kodicilu intestátního je potom dědickým titulem zákon, a 

osobami obtíženými z odkazu nutně zákonní dědicové.  

 I když neexistuje závěť, ale pouze intestátní dovětek, je rovněž možné stanovit 

podmínku, doložení času nebo příkaz, a to zákonným dědicům. Přestože může, jak 

vyplývá z výše uvedeného, nepřímo dojít k vyloučení určitého dědice z možnosti dědit a 

zároveň nástupu dědice jiného (ve svém důsledku může intestátní kodicil způsobit efekt, 

jaký má negativní závěť), vzhledem k tomu, že explicitně nedochází k povolání osoby 

za dědice nebo stanovení, že určitá osoba dědictví nenabude, domnívám se, že to lze 

považovat za přípustné. 

 

 

 



 

43 

 

3.3 Odvolání odkazu 

 

 Stejným způsobem jako může zůstavitel odkaz nařídit, může jej také odvolat. 

Zmíněná věta dokonce platí doslovně – záleží totiž na tom, jakým druhem pořízení pro 

případ smrti zůstavitel odkaz nařídil.  

 Vezmeme-li si nejsilnější dědický titul – dědickou smlouvu, je třeba mít na 

paměti její charakter jakožto minimálně dvoustranného právního jednání. S ohledem na 

tento fakt pak může zůstavitel odkaz odvolat opět pouze se souhlasem ostatních 

kontrahentů, a to ve formě veřejné listiny, případně následně sepsanou závětí, pokud 

s tím ostatní kontrahenti ve formě veřejné listiny vysloví souhlas.49  

Nelze však opomíjet ustanovení § 1588 odst. 1 občanského zákoníku zakotvující 

právo zůstavitele nakládat s majetkem, který je předmětem dědické smlouvy tzv. „dle 

libosti“. Ačkoliv ustanovení § 1588 odst. 2 občanského zákoníku pak umožňuje 

smluvnímu dědici, respektive odkazovníkovi, dovolávat se neúčinnosti právního jednání 

zůstavitele mající charakter pořízení pro případ smrti nebo darování, nebrání to 

uplatnění ustanovení § 1602 občanského zákoníku upravující odvolání odkazu 

faktickým jednáním. 

 V případě, že je odkaz nařízen závětí, tedy jednostranným právním jednáním 

zůstavitele, lze jej odvolat také pouze jednostranně. V úvahu přichází dohromady tři 

varianty, z nichž při prvních dvou dochází ke zrušení celé, nebo alespoň části, samotné 

závěti.  

 1) právní zrušení závěti  

 Na prvním místě je možno odkaz nepřímo odvolat tzv. právním zrušením závěti, 

případně její části, a to buď prostým sepsáním závěti nové, která vedle původní nemůže 

obstát50, jejím formálním zrušením ve formě, která je předepsána pro její sepsání51, 

nebo, byla-li závěť sepsána ve formě veřejné listiny, rovněž jejím vydáním od osoby, u 

které je uložena.52 

                                                 
49 Ustanovení § 1590 občanského zákoníku. 
50 Ustanovení § 1576 občanského zákoníku. 
51 Zákon nevyžaduje, aby došlo k odvolání závěti stejnou formou, jakou došlo k jejímu sepsání; 

postačuje, pokud je dodržena jakákoli zákonná forma. Proto lze alografní závěť zrušit například jejím 

odvoláním, jež má formu veřejné listiny, nebo závěť ve formě veřejné listiny lze zrušit holografním 

odvoláním, apod.  
52 V praxi nejčastěji přichází v úvahu forma notářského zápisu, proto bude mít vůči takové závěti 

derogační účinky její vydání notářem. Nelze ovšem opomíjet závěti privilegované (závěti pořízené 
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 2) fyzické zrušení závěti 

 Druhou možností je tzv. fyzické zrušení závěti, tedy její úmyslné zničení, 

například spálením, roztrháním, apod., a to buď rukou zůstavitele, nebo rukou cizí 

s jeho souhlasem.  

 

 3) odvolání odkazu faktickým jednáním zůstavitele 

 Třetí, a zároveň poslední možností je potom již výše uvedené odvolání 

samotného odkazu faktickým jednáním zůstavitele, aniž by však došlo ke zrušení závěti 

jako takové dle ustanovení § 1602 občanského zákoníku; jinými to tedy znamená, že se 

text závěti nezmění, ale přesto bude odkaz odvolán. 

 zničení nebo zcizení předmětu odkazu 

 Prvním případem faktického jednání, jež v souladu se zákonem znamená 

odvolání odkazu, je zničení nebo zcizení předmětu odkazu z vůle zůstavitele. Nařídí-li 

proto zůstavitel vydat odkazovníkovi jako předmět odkazu jeden ze svých Muchových 

obrazů, přičemž měsíc na to se rozhodne prodat právě tento obraz na aukci, což se mu 

také podaří, nemůže se odkazovník po smrti zůstavitele s úspěchem domáhat vydání 

této věci. 

 zpracování předmětu odkazu 

 Druhou možností, jak odkaz fakticky odvolat, je z vůle zůstavitele předmět 

odkazu pozměnit takovým způsobem, že se z něj stane věc jiná. Nařídí-li tedy v závěti 

zůstavitel vydat jako předmět odkazu legatáři své drahé látky, nemůže se tento po smrti 

zůstavitele s úspěchem domáhat vydání šatů, které z nich byly v mezidobí z vůle 

zůstavitele ušity. 

 vymožení odkázané pohledávky 

 Třetí, a zároveň poslední případ se potom týká pohledávky. Zákonodárce 

v občanském zákoníku stanovuje, že za odvolaný se takový odkaz považuje, jestliže 

zůstavitel odkázanou pohledávku vymůže a vybere. Důležité je zdůraznit, že v tomto 

ohledu se vyžaduje aktivita na straně zůstavitele; jinými slovy to musí být právě 

zůstavitel, který dlužníka o splnění požádal, případně žaloval. Za odvolání proto nelze 

                                                                                                                                               
s úlevami), kde je zákonem propůjčena forma veřejné listiny i jiným formám než je notářský zápis. 

V takovém případě bude mít derogační účinky její vydání osobou či orgánem, u kterého má být ze zákona 

uložena do doby, než bude v souladu s § 1546 zařízena její úschova u notáře.  
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považovat situaci, kdy dlužník v okamžiku splatnosti či kdykoli poté sám z vlastní vůle 

zůstaviteli na pohledávku plní. 

  

 Jak tedy z textu vyplývá, zákonodárce klade důraz na to, že k uvedeným 

právním skutečnostem musí dojít z vůle zůstavitele, a to buď jeho osobním jednáním, 

nebo s jeho souhlasem. Rovněž pak lze připustit alternativu, že k samotnému zcizení, 

zpracování, apod. dojde bez jeho vůle, následně by však zůstavitel musel dané právní 

jednání ratihabovat.53   

 Je zřejmé, že ustanovení o faktickém odvolání odkazu lze bez dalšího užít na 

situace, kdy předmět odkazu v době jeho nařízení náleží zůstaviteli, jinými slovy tedy 

kdy je odkaz součástí pozůstalosti. Je však možno rovněž konstatovat, že užití 

ustanovení § 1602 občanského zákoníku nebrání ani skutečnost, že předmět odkazu 

v době jeho nařízení součásti pozůstalosti není, je-li však zároveň splněna podmínka 

volního aktu zůstavitele při onom „faktickém odvolávání“.  

 Dojde-li tedy například k ušití šatů z látek patřících osobě třetí, jež měla být 

povinna odkaz vydat, na příkaz či pouze se souhlasem zůstavitele54, považuje se toto 

jednání za odvolání odkazu v souladu s pravidlem stanoveným v ustanovení § 1602 

písm. b) občanského zákoníku.  

 

3.4 Předmět odkazu 

 

 Odkaz, jak již bylo uvedeno výše, je druhem právního jednání. Naopak to, o čem 

má být tímto právním jednáním, pořízeno, nazýváme předmětem odkazu, nikoli 

odkazem. Předmětem odkazu je potom primárně určitá věc, nikoliv však výlučně. 

  Věcí v právním smyslu rozumí občanský zákoník: „vše, co je odlišné od osoby 

a slouží k potřebě lidí“55; z této definice ovšem zákon některé kategorie výslovně 

vylučuje. Tak pod pojem věci občanský zákoník nezahrnuje lidské tělo a jeho části, a to 

                                                 
53 Navážu-li na příklad s látkami, může dojít například k tomu, že manželka zůstavitele buď zaviněně, 

nebo nevědomky, vezme manželovu látku a nechá si z ní ušít u krejčího šaty. Zjistí-li po nějaké době 

zůstavitel, že manželka použila jeho látky, a souhlasí-li s tím (i konkludentně), lze co do látky, jež byla 

vypotřebována, považovat odkaz za odvolaný. Nezjistil-li by však zůstavitel, že jde o jeho látku, kterou 

nařídil vydat jako předmět odkazu, odkaz se za odvolaný nepovažuje. 
54 Souhlas pak lze udělit i pouze konkludentně. 
55 § 489 občanského zákoníku. 
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přestože byly od těla odděleny, a dále rovněž živá zvířata, na něž se však použije 

ustanovení o věcech obdobně, neodporuje-li to jejich povaze jakožto živých tvorů.56 

Osobně se proto domnívám, že na rozdíl od prvně jmenované kategorie – lidského těla a 

jeho částí, což jsou typické věci extra commercium, jinými slovy tedy věci vyloučené z 

právního obchodu, nic nebrání tomu, aby předmětem odkazu bylo i živé zvíře. F. 

Rouček v komentáři k Obecnému zákoníku občanskému k této problematice uvádí: 

„Objektem odkazu může býti vše, co jest předmětem právního obchodu.“57 

 V této souvislosti je třeba rozlišovat, zda má zůstavitel v úmyslu zřídit k věci 

odkazovníkovi či pododkazovníkovi vlastnické právo, což učiní formulací, kterou 

dědici nebo odkazovníkovi nařizuje určitou věc „vydat“, nebo zda chce zřídit k věci 

právo jiné58, jako například služebnost, právo stavby, nájem, apod.  

 V samotném pořízení pro případ smrti je pak třeba toto právo řádně specifikovat; 

příkladem pak může být formulace: „ustanovuji za dědice svou dceru Ivanu, a zároveň 

jí nařizuji, aby ve prospěch odkazovníka pana PhDr. Jana Sládka, nar. 13.9.1954, 

trvale bytem Vinohradská 7, 130 00 Praha 3, zřídila doživotní osobní služebnost bytu 

v domě na ulici Na Vinici 12, 120 00 Praha 2, který je součástí pozůstalosti“.  

 Samotná věc, která je předmětem odkazu, a k níž má být odkazovníkovi zřízeno 

právo (ať již vlastnické, nebo jiné) pak může náležet do pozůstalosti, nebo do 

pozůstalosti náležet nemusí; může se jednat o věc hmotnou či nehmotnou, movitou nebo 

nemovitou59, věc určenou individuálně nebo druhově, věc zastupitelnou nebo 

nezastupitelnou, zuživatelnou60 či nezuživatelnou, nebo i věc hromadnou. Podrobněji je 

o této problematice v kapitole zabývající se jednotlivými druhy odkazu. 

 

 

 

                                                 
56 § 494 věta druhá občanského zákoníku. 
57 ROUČEK, František. SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 1. svazek. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, díl třetí, s. 229. 
58 Právo je v souladu s § 496 odst. 2 občanského zákoníku rovněž věcí, a to věcí nehmotnou. 
59 Ačkoliv lze s ohledem na hodnotu majetku jednotlivých zůstavitelů spíše očekávat, že předměty odkazů 

budou častěji věci movité než nemovité. 
60 Zuživatelná věc může být předmětem odkazu pouze tehdy, připouští-li to fakticky její povaha; tak si 

jako způsobilý předmět odkazu – věc zuživatelnou, lze představit např. oblečení náležející do skladu 

oděvního závodu. 
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3.5 Nabytí vlastnického práva k předmětu odkazu a jeho splatnost 

 

 

 Velmi důležitou otázkou, jež je třeba ihned zpočátku zodpovědět, je skutečnost, 

kdy vůbec přechází k předmětu odkazu na legatáře vlastnické právo. Občanský zákoník 

v tomto ohledu vychází ze zásady uvedené v § 1620, a to že právo na odkaz nabývá 

odkazovník pro sebe a své nástupce smrtí zůstavitele; jinými slovy tedy vlastnické 

právo k předmětu odkazu přechází ze zůstavitele přímo na legatáře, a to zpětně, 

k okamžiku jeho smrti.  

Tento závěr ostatně vyplývá i z důvodové zprávy, kde je uvedeno: „V této 

souvislosti je důležitá skutečnost, že vlastnickým titulem pro odkazovníka je pořízení pro 

případ smrti, že tedy není požadováno, aby dědic vytvářel odkazovníku nějaký další 

právní důvod pro nabytí jeho vlastnického práva. Dědic má pouze povinnost 

odkazovníku vydat, na co mu již vlastnické právo vzniklo a vydání odkazu dědicem 

nepředstavuje víc než splnění toho, nač odkazovník své subjektivní právo již nabyl.“61  

 Ačkoliv § 1620 občanského zákoníku není ustanovením dispozitivním62, je 

přesto možné, aby právo na odkaz, respektive vlastnické právo k předmětu odkazu, 

legatáři vzniklo na základě projevené vůle zůstavitele i později než jeho smrtí, a to 

tehdy, bude-li zůstavitel vázat jeho vznik na splnění podmínky, na doložce času, nebo 

splnění příkazu. V těchto případech nabývá odkazovník vlastnické právo k předmětu 

odkazu, resp. pododkazu, za prvé později než smrtí zůstavitele, a za druhé nikoliv přímo 

od zůstavitele, ale až od osoby obtížené, kterou je dědic nebo jiný odkazovník, tedy od 

zůstavitele zprostředkovaně. 

 Bez ohledu na to, zda právo na odkaz vzniká smrtí zůstavitele nebo později, 

platí, že odmítne-li legatář odkaz, hledí se na něj, jako by se odkazovníkem nikdy 

nestal. 

 Samotný okamžik vzniku práva na odkaz, v římském právu nazývaném jakožto 

„dies cendens“ nebo, jak říká učebnice práva římského: „právo na budoucí odkaz, 

jakési čekatelské, nástupnické právo, které přecházelo na zůstavitelovy dědice a které se 

                                                 
61 Důvodová zpráva k ustanovení § 1620 - 1626, str. 661.  
62 § 978 občanského zákoníku totiž ve vztahu k části třetí upravující absolutní majetková práva stanovuje, 

že: „Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to 

zákon.“ 
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považovalo za součást jeho majetku“63 je však třeba odlišit od doby jeho splatnosti, tedy 

od doby, kdy odkazovníku vzniká bezprostřední právo na odkaz, resp. na vydání odkazu 

od osoby obtížené, která se v římském právu označovala jako: „dies veniens“.64 

Primární je v tomto ohledu vždy vůle zůstavitele, který může splatnost stanovit 

libovolně65; občanský zákoník ovšem přesto subsidiárně stanovuje, že odkaz je splatný 

ihned, má-li být vydána věc nebo zřízeno právo k věci náležející do pozůstalosti, je-li 

předmětem odkazu menší odměna pro zaměstnance či jedná-li se o odkaz veřejně 

prospěšný, dobročinný nebo podobný.  

 Splatnost jeden rok od smrti zůstavitele pak platí pro všechny ostatní odkazy 

v předchozí větě neuvedené. Opět se na tomto místě setkáváme s neurčitými právními 

pojmy, když není zcela zřejmé, co všechno lze zařadit pod „menší odměnu“ pro 

zaměstnance, nebo jaký je odkaz „podobný“ odkazům veřejně prospěšným a 

dobročinným; v těchto otázkách bude hrát zásadní roli opět judikatura soudů.  

 S ohledem na informaci výše uvedenou lze proto říci, že na časové ose 

rozlišujeme dva zásadní okamžiky, a to okamžik přechodu vlastnického práva 

k předmětu odkazu a jeho splatnost.66 Jedná se de facto o obdobu smluvní 

dvoufázovosti převodu vlastnického práva, kde se rozlišuje titulus jakožto právní 

důvod, a modus, tedy způsob nabytí vlastnického práva. Oním titulem je v našem 

případě pořízení pro případ smrti, jež se stává účinným okamžikem smrti zůstavitele, 

případně ve vztahu k otázce přechodu vlastnického práva k předmětu odkazu na 

konkrétní osobu i později, a modem potom okamžik splatnosti.  

 Na časové ose lze možné okamžiky převodu vlastnického práva a splatnosti 

vyjádřit následovně: 

 

                                                 
63 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 

1995, s. 311. 
64 V římském právu však byl dies veniens spojován s jinou právní skutečností než je tomu dnes, a to 

s okamžikem přijetí dědictví dědicem, který byl osobou obtíženou (oneratus). 
65 Zůstavitel může stanovit i postupnou splatnost, typicky například ve formě jednotlivých příspěvků na 

studium, výživného, apod. V těchto případech občanský zákoník v ustanovení § 1626 uvádí, co by se dalo 

dovodit i výkladem, a to že právo na takovýto odkaz jako celek nabývá odkazovník smrtí zůstavitele nebo 

později, stanoví-li zůstavitel tento pozdější okamžik, právo na vydání jednotlivých splátek mu však 

vzniká postupně, jak je určeno v pořízení pro případ smrti (jinými slovy tedy splatnost konkrétní splátky 

nastává měsíčně, ročně, nebo jinak, podle toho, jak zůstavitel stanovil). 
66 Tyto však v určitých případech splývají v jedno, konkrétně pak u odkazů, jež jsou splatné „ihned“. 
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1)  odkaz věci, která je součástí pozůstalosti, případně odkaz práva k takové věci, 

odkaz menší odměny pro zaměstnance a odkazy veřejně prospěšné, dobročinné a 

podobné, nestanoví-li zůstavitel jinak 

  

  

2) odkazy, které nelze zařadit pod bod 1), nestanoví-li zůstavitel jinak 

 

 

 

 

3)  pouze na základě projevu vůle zůstavitele 

 

  

 

4) pouze na základě projevu vůle zůstavitele 
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Kterou osobu a v jaké míře potom v rámci těchto časových úseků tíží nebezpečí 

škody na věci občanský zákoník přímo explicitně nestanoví, lze si však pomoci 

výkladem, zejména pak logickým a systematickým.  

 Občanský zákoník v ustanovení § 1625 říká, že: „Při odkazu jednotlivé věci 

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

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

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

Nebezpečí škody na věci tedy tíží a zároveň veškeré plody a užitky náleží vlastníku 

věci, kterým je odkazovník, až ode dne splatnosti odkazu, tedy až ode dne dovršení oné 

dvoufázovosti zmíněné výše. Do té doby pak jak nebezpečí škody, tak i plody a užitky 

náleží osobě, jež věc drží, tedy dědici, a v případě pododkazu po vydání jeho předmětu 

odkazovníku tohoto odkazovníka.  

 Lze proto shrnout, že ačkoliv se stává odkazovník vlastníkem věci zpětně, ke dni 

smrti zůstavitele, nebezpečí škody na věci jej tíží až ode dne splatnosti, stejně jako mu 

od tohoto okamžiku náleží plody a užitky z věci. Proto, dojde-li ke zkáze nebo zničení 

předmětu odkazu před jeho splatností, bude dědic povinen k jeho relutární náhradě. 

Jinak tomu bude v otázce pododkazů, kdy bude-li již vydán předmět pododkazu 

odkazovníkovi, ale tento jej dosud pododkazovníkovi nevydal, bude nebezpečí škody na 

věci tížit, stejně jako plody a užitky náležet, tomuto odkazovníku, nikoliv tedy dědici. 

 

3.6 Rozdíl mezi dědicem a odkazovníkem 

 

  

 Na tomto místě je třeba vymezit rozdíl mezi legatářem a dědicem. S ohledem na 

skutečnost, že odkaz z českého právního řádu vymizel roku 1965 s účinností starého 

občanského zákoníku, přičemž ke zmatení pojmů došlo již středním občanským 

zákoníkem, lze očekávat, že v praxi bude jejich rozlišování činit, zejména nyní, 

relativně ještě v počátcích účinnosti občanského zákoníku, potíže. Toto má samozřejmě 

podstatné konsekvence pro praxi, protože pořízení pro případ smrti mohou mnohdy 
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pořizovat osoby bez právnického vzdělání, a to samozřejmě bez jakékoli asistence či 

rady právníka.67 

 Během účinnosti starého občanského zákoníku bylo možné ustanovit za dědice 

osobu jak co do určitého podílu na dědictví (dle současné terminologie co do určitého 

podílu na pozůstalosti),68 tak i co do určité věci či věcí, určitého práva nebo často co do 

určité peněžité částky. Proto při formulaci v závěti: „dům odkazuji své manželce 

Jarmile, peněžní prostředky na všech svých bankovních účtech odkazuji dceři Heleně, 

osobní automobil vnukovi Samuelovi a obraz krajiny, který jsem namaloval, a který visí 

v ložnici nad postelí, odkazuji své dlouholeté kamarádce Miroslavě Jakubové“ byli 

podle staré právní úpravy všechny tyto vyjmenované osoby, předpokládáme-li splnění 

všech předpokladů nabytí dědictví, v postavení závětních dědiců, přičemž měl-li 

zůstavitel ještě nějaký další majetek, tento připadl dědicům zákonným. Dohromady tito 

závětní, případně i zákonní dědicové, byli účastníky dědického řízení a podíleli se v 

poměru svých dědických podílů na úhradě dluhů zůstavitele.  

 Nový občanský zákoník však již mezi pojmy dědic a odkazovník rozlišuje velmi 

důsledně. Jednoduše lze tento rozdíl chápat tak, že dědicem je osoba, které náleží buď 

celá pozůstalost, nebo nějaká část (podíl) z ní, naopak odkazovníkem je osoba, které 

zůstavitel zůstavil pouze určitou věc, věci nebo právo(a) k nim. Jedná se však jen o 

velmi schematické rozlišení, které je třeba vymezit podrobněji a přesněji.  

 Dědicem občanský zákoník rozumí osobu, které náleží právo na pozůstalost či 

poměrný podíl z této pozůstalosti, jež se ve vztahu k dědici nazývá dědictvím.69 Dědic 

je univerzálním sukcesorem zůstavitele, a proto, stejně jako tomu bylo podle staré 

právní úpravy, se podílí pro viribus hereditatis70 na dluzích zůstavitele v poměru 

hodnoty svého dědictví k hodnotě pozůstalosti. Každý dědic je potom účastníkem 

dědického řízení. 

 Pojem odkazovníka zákon výslovně nedefinuje, lze jej ovšem vymezit nepřímo 

prostřednictvím definice odkazu. Odkazovník (legatář) je věřitelem dědice nebo jiného 

odkazovníka; jedná se o osobu, která má za dědicem (jiným odkazovníkem) 

                                                 
67

 Výjimkou jsou situace, kdy je obligatorně předepsána forma veřejné listiny, kterou krom případů závětí 

pořizovaných s úlevami představuje notářský zápis. 
68 Starý občanský zákoník nerozlišoval mezi pojmy dědictví a pozůstalost; pojem pozůstalost se do 

českého právního řádu vrátil až s účinností občanského zákoníku. 
69 § 1475 odst. 1,3 občanského zákoníku. 
70 Výjimkou je v tomto směru stát při odúmrti; ten má povinnost k úhradě dluhů zůstavitele „pouze“ cum 

viribus hereditatis. 
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pohledávku, a naopak, vůči které má dědic (jiný odkazovník) dluh. Právním titulem 

takto vzniklého závazku je pořízení pro případ smrti, tedy dědická smlouva, závěť nebo 

kodicil. Tento dluh dědice či odkazovníka, jež se nazývá osobou obtíženou, pak spočívá 

v povinnosti něco dát (dare) nebo konat (facere), může se tedy jednat o povinnost vydat 

určitou věc z pozůstalosti nebo zřídit právo k takové věci, může se ovšem taktéž jednat 

o povinnost vydat určitou věc nebo zřídit právo k věci, která do pozůstalosti nenáleží, 

případně povinnost zřídit odkazovníkovi právo. Osoba odkazovníka (není-li zároveň 

dědicem) pak není účastníkem dědického řízení, přičemž splatnost její pohledávky není 

ze zákona vázána na okamžik právní moci rozhodnutí o dědictví. 

 Je tedy evidentní, že osoby dědice a odkazovníka se od sebe velmi podstatně 

odlišují a není proto možné je směšovat, což ovšem, jak již bylo uvedeno výše, bude 

zřejmě v praxi problém. 

 Vezmeme-li si příklad formulace v závěti, jak je uveden výše, zůstavitel zde 

používá slovo „odkazuji“. V době účinnosti staré právní úpravy bylo zřejmé, co chtěl 

zůstavitel říci, protože zákon nepřipouštěl nic jiného, než ustanovení za dědice; v praxi 

to tudíž nečinilo potíže a všechny takto povolané osoby byly považovány za dědice.  

 Problém ovšem nastává nyní, za účinnosti současného občanského zákoníku, 

když pojem „okazuji“ může znít zmatečně, s ohledem na podobnost se slovem „odkaz“. 

 Lze proto určité formulace zůstavitelům doporučit; některé pak lze dovodit i 

z důvodové zprávy.71 Pro stanovení osoby dědice jsou to například formulace typu: 

„ustanovuji za svého dědice“ nebo „ustanovuji svým dědicem“, „za svého dědice 

povolávám“, případně: „svým dědicem co do (např. ¼ pozůstalosti) povolávám B a co 

do (¾ pozůstalosti) ustanovuji C“.  

 V případě odkazovníka by pak formulace mohla znít: „za svého dědice 

povolávám B a nařizuji mu, aby vydal obraz osobě C jako odkaz“, nebo například takto: 

„za svého dědice povolávám B a přikazuji, aby osobě C vydal obraz jako předmět 

odkazu“.  

 S tímto závěrem se ovšem nelze úplně spokojit, protože ne každý zůstavitel čte 

důvodovou zprávu a dovozuje si z ní pro sebe možné formulace pro sepsání závěti, 

případně ne každého zůstavitele vůbec napadne, že výše uvedené formulace mohou být 

v současné době problémem, přičemž z toho důvodu ani nemá potřebu jít se poradit s 

                                                 
71 Např. str. 653 poslední odstavec. 
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notářem či jiným právníkem. S ohledem na skutečnost, že jednou ze stěžejních zásad 

nejen práva dědického, ale celého práva občanského je zásada autonomie vůle (v tomto 

případě autonomie vůle zůstavitele), a s tím související princip favor testamenti (což lze 

analogicky vztáhnout i na jiná pořízení pro případ smrti), je třeba co nejvíce případné 

nejasné nebo matoucí formulace v pořízeních pro případ smrti překlenovat (pokud 

možno) výkladem.  

Vezmeme-li si proto již zmíněný příklad formulace v závěti „dům odkazuji své 

manželce Jarmile, peněžní prostředky na všech svých bankovních účtech odkazuji dceři 

Heleně, osobní automobil vnukovi Samuelovi a obraz krajiny, který jsem namaloval, a 

který visí v ložnici nad postelí, odkazuji své dlouholeté kamarádce Miroslavě 

Jakubové“, je pro určení, která z osob zde vyjmenovaných bude dědicem a která 

odkazovníkem, třeba zamyslet se nad následujícím: 

1) zda je majetek tvořící pozůstalost vyjmenovanými věcmi úplně nebo 

alespoň téměř vyčerpán, nebo zda takto vyjmenované věci tvoří pouhý 

zlomek, případně pouhou část zůstavitelova majetku, 

2) jaká je hodnota jednotlivých takto „odkázaných“ věcí. 

 Teprve po řádném zhodnocení situace zůstavitele dle dvou výše uvedených 

kritérií, a zároveň po srovnání hodnot jednotlivých „odkázaných“ věcí, je možno 

výkladem dovodit, co je třeba považovat za odkaz a co za ustanovení za dědice.  

Tak za předpokladu, že je vyjmenovaným majetkem pozůstalost buď úplně, 

nebo takřka vyčerpána (zbývalo by např. jen oblečení, nějaké drobné předměty malé 

hodnoty nebo starý bezcenný nábytek), ale zároveň by byl náš zůstavitel velmi bohatý, 

neboť by hodnota domu činila například 30.000.000,- Kč, na účtech by měl zůstavitel 

50.000.000,- Kč, ovšem starší auto by mělo hodnotu pouhých 80.000,- Kč a obraz 

1.000,- Kč, bylo by možno dvě posledně jmenované osoby v jeho pořízení pro případ 

smrti považovat za odkazovníky (pro menší hodnotu „odkázaných“ věcí). 

Lze si však představit i situaci, kdy by pozůstalost byla vyjmenovanými věcmi 

opět vyčerpána, ovšem hodnota domu - chalupy by například činila „jen“ 800.000,- Kč, 

na účtech by měl zůstavitel 300.000,- Kč, auto by mělo hodnotu 100.000,- Kč a obraz, 

protože byl zůstavitel zároveň velmi uznávaným malířem, by měl hodnotu 250.000,- 

Kč. V takovém případě by pak bylo na místě považovat všechny vyjmenované osoby za 

dědice zůstavitele.  
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Pokud by ale zůstavitel měl v posledně uvedeném případě ještě další dva 

činžovní domy v Praze o hodnotě dohromady 50.000.000,- Kč a zámek o totožné 

hodnotě na střední Moravě, bylo by naopak třeba všechny osoby uvedené v závěti 

považovat za odkazovníky. 

 Fakt, zda je osoba považována za odkazovníka nebo dědice, má vyjma jeho 

(ne)podílení se na úhradě zůstavitelových dluhů a (ne)účasti na dědickém řízení ještě 

další konsekvence související s možným uzavřením dědické dohody, která je upravena 

velmi problematickým § 1694 občanského zákoníku.  

 Jak jsem již uváděla ve své diplomové práci,72 lze toto ustanovení vykládat 

v souladu s názorem Š. Kleina73 tak, že odstavec druhý je ve vztahu speciality 

k odstavci prvnímu; proto nestanoví-li zůstavitel příkaz, že určitým způsobem 

pozůstalost rozdělena být musí, připouští občanský zákoník uzavření dědické dohody za 

použití odstavce 1. Na druhou stranu nelze souhlasit s názorem, že není-li dědická 

dohoda v takových případech uzavřena, je třeba pozůstalost rozdělit mezi dědice 

rovným dílem, s odkazem na jazykový výklad daného ustanovení.  

Domnívám se, že § 1694 odst. 2 nelze vykládat pouze za pomoci gramatického 

výkladu, ale že je třeba užít výkladu teleologického a historického, kdy úmysl 

zákonodárce zjevně směřoval k tomu, aby za situace, kdy zůstavitel nepřikáže výslovně, 

jakým způsobem by měla být pozůstalost rozdělena (vyloučí tím tedy použití § 1694 

odst. 1), a neuzavřou-li dědicové zároveň dědickou dohodu, rozdělí soud pozůstalost 

v souladu s takto vyjádřeným „přáním zůstavitele bez právní závaznosti“, jinak by tím 

byla fakticky popřena zásada autonomie vůle zůstavitelovy.  

V našem modelovém případě dědici mají možnost uzavřít dědickou dohodu, 

protože jak uvádí důvodová zpráva k ustanovením § 1594 – 1596,74 pojem „odkázání“ 

nelze chápat jakožto zůstavitelův příkaz rozdělit si pozůstalost konkrétním způsobem, 

ale pouze jako projev vůle zůstavitele bez právní závaznosti. Na druhou stranu, 

odkazovník možnost uzavření dohody s dědici nemá, protože jak již bylo uvedeno výše, 

odkazovníci účastníky dědického řízení nejsou.  

                                                 
72 BORKOVÁ, Martina. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Diplomová práce: Závěť. 2013, 

s. 16-17. 
73 KLEIN, Šimon. Odkaz a dědění konkrétně určených věcí v NOZ. Ad Notam. 2013, č. 3, roč. 83, s. 5 an. 
74 Str. 654. 
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Měla-li by tudíž o zmíněný obraz, který má být správně vydán kamarádce 

Miroslavě Jakubové (v postavení odkazovnice), zájem manželka zůstavitele (v 

postavení dědičky), a naopak, chtěla-li by Miroslava Jakubová namísto obrazu raději 

jeho hodnotu v penězích (1.000,- Kč), nebylo by možné, aby se tak domluvili v rámci 

dědického řízení. Možnost dohody mezi dědici a odkazovníky však není vyloučena 

mimo toto řízení. 

 

3.7 Zřizovatel odkazu 

  

 

 Otázku způsobilosti zřídit odkaz občanský zákoník upravuje ve svém § 1595, 

kde uvádí, že: „Odkaz může zřídit osoba způsobilá pořizovat závětí.“ Za pomocí 

logického výkladu, konkrétně pak argumentu a minori ad maius, pak dovozujeme, že 

osobou způsobilou je vyjma osoby způsobilé pořizovat závětí rovněž ten, kdo může 

platně uzavřít dědickou smlouvu.  

Občanský zákoník jde však v otázce způsobilosti ještě dále, když v tomtéž 

ustanovení uvádí: „Zůstavitel nezpůsobilý pořizovat může ze svého majetku odkázat 

jinému jen předměty malé hodnoty.“ Z tohoto ustanovení vyplývá, že odkaz může zřídit 

rovněž osoba, jež není způsobilá pořídit závětí, je-li předmětem odkazu pouze nepříliš 

hodnotná věc či věci. S ohledem na skutečnost, že posledně jmenovaný zůstavitel 

nemůže platně sepsat jiné pořízení pro případ smrti vyjma kodicilu, a to právě z důvodu 

jeho jinak pořizovací nezpůsobilosti, je jím sepsaný kodicil pak nutně kodicilem 

intestátním, a osobou obtíženou je pak vždy nutně zákonný dědic.  

 Praktický problém by pak mohl vzniknout v souvislosti s výkladem sousloví: 

„předměty malé hodnoty“, důvodová zpráva nám ovšem přichází na pomoc, když říká, 

že zůstavitel může zřídit odkaz k předmětům, se kterými může v závislosti na míře 

svéprávnosti sám právně jednat. U nesvéprávných nezletilců je proto mírou jejich 

rozumová a volní vyspělost, u osob zletilých, jejichž svéprávnost je omezena soudním 

rozhodnutím, se pak přípustná hodnota předmětu odkazu odvíjí od výroku tohoto 

rozhodnutí.75  

                                                 
75 Rozhodnutí o omezení svéprávnosti musí ve výroku obsahovat, k čemu osoba není způsobilá; ke všem 

ostatním právním jednáním pak způsobilost na straně této osoby dána je. 
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 Je zřejmé, že v praxi budou uplatnitelné zejména hraniční případy, když si lze 

například představit, že senior, u něhož jeho příbuzní dosáhli vydání rozhodnutí o 

omezení svéprávnosti, bude chtít zřídit odkaz ve formě menší finanční hotovosti svému 

vnukovi, nebo téměř patnáctiletý zůstavitel, jenž se po těžké autonehodě ocitnul poprvé 

v nemocnici, bude chtít zřídit odkaz, jehož předmětem bude jeho horské kolo, pro svého 

nejlepšího kamaráda.  

 V tomto ohledu se mi tato právní úprava jeví jako zdařilá a odpovídající základní 

zásadě celé oblasti soukromého práva – zásadě autonomie vůle, když má-li omezeně 

svéprávná osoba právo takto omezeně právně jednat inter vivos, není důvodu, proč by 

neměla mít tuto možnost i pro případ její smrti, tedy mortis causa. Ostatně vyjma již 

výše zmíněného výkladu historického, lze ke stejnému závěru dojít i za pomoci výkladu 

teleologického, když zákonodárce v občanském zákoníku umožňuje tzv. darování pro 

případ smrti, kde zákonodárce nesvéprávné osoby nelimituje více, než činí obecná 

právní úprava týkající se svéprávnosti.  

 

3.8 Osoba obtížená 

 

 

 Osoba, která je povinna předmět odkazu vydat, se nazývá osobou obtíženou. 

Takovou osobou pak může být pouze dědic nebo odkazovník76; jinými slovy tedy 

někdo, komu náleží určitý prospěch z pozůstalosti.  

V tomto ohledu došlo k jistému posunu oproti úpravě obsažené v Obecném 

zákoníku občanském. F. Rouček v komentáři k této problematice přímo uvádí: „nelze 

odkazem obtížiti osoby, které sice dostanou něco z pozůstalosti, ale bez zřetele na vůli 

zůstavitelovu (neboť jim zůstavitel nic nezanechává, proto nelze zde říci, že by 

zanechání mohlo být omezeno)“.77 Z citovaného úryvku totiž vyplývá, že nelze osobu 

obtížit, a tím její „profit“ z pozůstalosti omezit, není-li zároveň jakožto osoba 

z pozůstalosti benefitující, tedy dědic nebo odkazovník, povolána v pořízení pro případ 

smrti. Pokud tedy za účinnosti ABGB zůstavitel například obtížil svou manželku 

                                                 
76 Tyto osoby se potom odlišují zejména tím, jak velkého profitu se každému z nich z pozůstalosti musí 

dostat. 
77 ROUČEK, František. SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 1. Svazek. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, díl třetí, s. 223. 
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odkazem, ale zároveň ji v závěti neuvedl jako svou dědičku, přičemž z důvodu 

odmítnutí dědictví jediným závětním dědicem na ni dědictví napadlo jakožto na dědičku 

zákonnou, nebyl odkaz platný. 

 Občanský zákoník však výše zmíněné pravidlo zjevně nepřebírá, když 

ustanovení § 1633 odst. 2 říká: „Kdo nabyl dědictví proto, že dědic ani náhradník 

povolaný dědickou smlouvou nebo závětí dědit nechtěl nebo nemohl, splní ostatní 

nařízení zůstavitele.“ Důvodová zpráva k tomuto ustanovení pak uvádí: „nelze zcela 

pominout zůstavitelovu poslední vůli, byť jeho nařízení, kdo má být závětním dědicem, 

naplněno nebude. Z tohoto důvodu se ukládá dědicům nastoupivším podle zákonné 

posloupnosti, aby splnili ostatní nařízení zůstavitele, jsou-li v jeho pořízení pro případ 

smrti uvedena.“78Je tedy zřejmé, že v tomto ohledu nebyla praxe zavedená Všeobecným 

zákoníkem občanským přejata. 

 Na tomto místě je potřeba připomenout rozdíl mezi dědickou smlouvou jakožto 

dvou či vícestranným právním jednáním, a ostatními pořízeními pro případ smrti, které 

jsou právními jednáními jednostrannými. Tuto skutečnost by měl mít každý zůstavitel 

na paměti, protože má velmi významné konsekvence i pro praxi. V souladu s výše 

uvedeným sice může zůstavitel obtížit odkazem jakoukoli osobu, jež profituje 

z pozůstalosti na základě zůstavitelovy vůle, z logiky věci se však tato zásada nemůže 

uplatnit v případě, kdy zůstavitel pořídí pro případ smrti dědickou smlouvou, kterou lze, 

ostatně jako jakoukoli jinou smlouvu, měnit pouze se souhlasem všech smluvních stran. 

Proto, obtíží-li zůstavitel smluvního dědice jiným, v budoucnu učiněným pořízením pro 

případ smrti, může se tento v souladu s § 1588 odst. 2 občanského zákoníku, dovolat 

neúčinnosti tohoto zůstavitelova právního jednání. Uvedené plyne jak ze smluvního 

charakteru dědické smlouvy, tak i z faktu, že se jedná o pořízení pro případ smrti 

nejsilnější, a mající tedy přednost před závětí. 

 

3.8.1 Dědic jako osoba obtížená, institut falcidiánské kvarty 

 

 

 Občanský zákoník stanovuje, že odkaz tíží, v případě povolání více dědiců, 

všechny tyto dědice, a to poměrně podle hodnoty jejich podílů ve vztahu k hodnotě 

                                                 
78 Str. 664. 
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pozůstalosti. Dané pravidlo platí dokonce i tehdy, když je předmětem odkazu věc, jež 

náleží pouze některému (některým) z takto povolaných dědiců, a nikoliv do 

pozůstalosti. 

 Povolá-li tedy otec za dědice své tři děti formulací v závěti: „za dědice 

povolávám své dva syny, Michala a Jiřího, a svou dceru Evu.“ přičemž taktéž dodá: 

„Zároveň nařizuji, aby byl synovi Jiřímu vydán předmět odkazu, automobil Škoda 

Fabia, modré barvy, SPZ: 2A4 3461, jejímž vlastníkem je dcera Eva“, dojde k tomu, že 

se o hodnotu automobilu Škoda Fabia poměrně sníží podíly na pozůstalosti všech 

dědiců, v tomto konkrétním případě pak rovnoměrně (protože podíly všech jsou stejné). 

V praxi se tudíž dceři Evě dostane kompenzace za 2/3 ceny předmětného automobilu, 

tak, aby se na odkazu podílela jen ze své jedné třetiny.  

 Zákon ovšem zároveň uvádí, že výše nastíněné pravidlo platí pouze tehdy, 

nedojde-li ze strany zůstavitele k vydání zvláštního příkazu, aby odkaz splnil konkrétní 

spoludědic. Proto užije-li zůstavitel formulaci: „za dědice povolávám své dva syny, 

Michala a Jiřího, a svou dceru Evu. Zároveň nařizuji, aby dcera Eva vydala synovi 

Jiřímu jako předmět odkazu svůj automobil Škoda Fabia, modré barvy, SPZ 2A4 3461“ 

je zřejmé, že úmyslem zůstavitele bylo obtížit pouze dceru Evu, nikoli všechny 

spoludědice, o hodnotu odkazu by se tedy krátilo přímo dědictví její. 

 Občanský zákoník chápe  institut odkazu jako nástroj, jak umožnit určitým 

osobám nabýt předměty nebo práva menší hodnoty, a to aniž by se tyto osoby musely 

zároveň podílet na případných dluzích zůstavitele. Proto v tomto směru zákonodárce 

chrání dědice, když zavádí, oproti právní úpravě v ABGB, starý římskoprávní institut 

tzv. falcidiánské kvarty (quarta Falcidia). Dědici se v důsledku tohoto pravidla musí 

dostat hodnota alespoň čtvrtiny dědictví, ke kterému byl povolán. Zákon tedy, jinými 

slovy nepřipouští, aby zůstavitel jednotlivými odkazy celou pozůstalost vyčerpal, nebo 

dokonce i „přečerpal“.  

 Samotné vyčerpání hodnoty pozůstalosti odkazy ovšem pořízení pro případ smrti 

nezneplatňuje, a je tudíž v dispozici samotného dědice, zda se poměrného krácení 

odkazu dovolá či nikoli. Aby však dědici vznikl nárok na poměrné krácení odkazu, musí 

si zažádat o tzv. beneficium inventarii (dobrodiní inventáře), tedy soupis pozůstalosti, 

protože v případě, že tak neučiní, má dle § 1630 občanského zákoníku nárok pouze na: 

„náhradu nákladů učiněných při splnění odkazů a na přiměřenou odměnu za svou 
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námahu.“ Nestačí-li potom k úhradě výše uvedeného hodnota pozůstalosti, podílí se na 

úhradě odkazovníci poměrně s ohledem na hodnotu jejich odkazů. Občanský zákoník 

pak dodává, že v těchto případech náleží dědici zadržovací právo k předmětům odkazů, 

jež dosud nebyly vydány, přičemž do doby, než bude dědici poskytnuto náležité 

zajištění, pak nemá tento povinnost odkazy vyřizovat. Obdržel-li již pak odkazovník 

předmět odkazu a nechce vydat příspěvek ve formě peněžité náhrady počítaný podle 

hodnoty odkazu ke dni jeho přijetí,79 má možnost vydat předmět odkazu i s užitky, čímž 

se této povinnosti poskytnout příspěvek zprostí. 

 V tomto ohledu pak může čtenáře napadnout, jak se bude postupovat 

v případech, kdy je pozůstalost odkazy přečerpána. S ohledem na výše uvedené je totiž 

možné nařídit vydání jak věci nebo zřízení práva k věci do pozůstalosti náležící, tak 

taktéž věci, jež do pozůstalosti nenáleží; k přečerpání by proto mohlo dojít relativně 

snadno, a to buď záměrně, nebo pouze v důsledku zůstavitelovy nepozornosti. Rovněž 

si pak lze v praxi představit, že dědic i takovéto dědictví přijme, když občanský zákoník 

v celku nepochopitelně nepřevzal institut dědické přihlášky, jež u nás platil za doby 

účinnosti ABGB, a nečinnost dědice tudíž spojuje s přijetím dědictví.  

Občanský zákoník však zmíněnou problematiku řeší v ustanovení § 1631 odst. 2, 

kde uvádí, že v těchto případech se primárně vyřídí odkazy zaopatření, výchovy a 

výživy, přičemž ostatní se poměrně sníží. Je-li osobou obtíženou dědic, není možné, aby 

vydal více, než kolik činí hodnota celé pozůstalosti.80 

 Nutno ještě dodat, že ve vztahu k nepominutelným dědicům platí speciální 

právní úprava, když zákonodárce stanoví výši jeho povinného dílu, u zletilého dědice 

minimálně ¼, u nezletilého potom minimálně ¾ jejich zákonného dědického podílu.81  

                                                 
79 Například z toho důvodu, že na vyplacení náhrady nemá dostatek peněžních prostředků. 
80 Hovořím zde úmyslně o pozůstalosti, nikoliv o dědictví ve vztahu ke konkrétnímu dědici. Je tedy 

možné, aby odkazovník žádal po kterémkoli dědici (neurčí-li zůstavitel povinnost vydat věc nebo zřídit 

právo konkrétnímu dědici) vydání předmětu odkazu, a to až do výše hodnoty celé pozůstalosti. To, že je 

hodnota pozůstalosti např. třikrát větší než hodnota dědictví tohoto konkrétního dědice, není z hlediska 

práva nijak podstatné, a je potom na dědicích, aby se mezi sebou vyrovnali. 
81 U nepominutelného dědice se výše jeho povinného dílu počítá z podílu, který by mu náležel na základě 

zákonné dědické posloupnosti, a to i kdyby zůstavitel pro případ smrti v jeho prospěch pořídil, oproti 

ochraně jiných dědiců, kde ona ¼ odkazy nezatížená náleží z podílu, který byl dědici zůstaven pořízením 

pro případ smrti; teprve není-li takového pořízení, počítá se její výše ze zákonného dědického podílu. 

Samozřejmě, že v případě, kdy výše povinného dílu u nepominutelného dědice je nižší než ¼ dědictví, jež 

zůstavitel tomuto dědici odkázal závětí, platí opět ona quarta Falcidia a dědic se může dovolávat 

poměrného krácení odkazů. 
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 Vezmeme-li si ovšem již uvedený příklad formulace v závěti: „za dědice 

povolávám své dva syny, Michala a Jiřího, a svou dceru Evu. Zároveň nařizuji, aby byl 

synovi Jiřímu vydán předmět odkazu, automobil Škoda Fabia, modré barvy, SPZ: 2A4 

3461, jejímž vlastníkem je dcera Eva“, můžeme narazit na výkladový problém. 

 Vezměme za prokázané, že zůstavitelova pozůstalost bez hodnoty automobilu 

Škoda Fabia měla hodnotu 20.000,- Kč a samotný automobil jako předmět odkazu 

potom 100.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že všichni tito dědicové jsou zletilí (a jiné děti 

ani manželku zůstavitel nemá), zjistíme, že podmínka minimální výše povinného dílu 

pro každého je splněna, pokud z oněch dohromady 120.000,- Kč (automobil + hodnota 

zbytku pozůstalosti) dostane každé toto zletilé dítě dědictví v hodnotě 10.000,- Kč. 

V tomto našem případě je velikost povinného dílu, který se musí dostat 

nepominutelným dědicům, a čistá hodnota dědictví, které se musí dědici dostat při 

aplikaci zásady falcidiánské kvarty, stejná.82  

 V tomto ohledu ale narážíme na první problém. Sečteme-li hodnoty, která se 

musí dostat každému z dědiců, dojdeme k číslu 30.000,- Kč. Jenomže automobil Škoda 

Fabia, který má být vydán jako předmět odkazu, a jež v tomto našem případě jde k tíži 

všem dědicům, má hodnotu 100.000,- Kč, přičemž celá pozůstalost má hodnotu 

120.000,- Kč. Je zřejmé, že fakticky nelze „ukrojit“ část automobilu za 10.000,- Kč a 

vydat tak kousek za pouhých 90.000,- Kč, tak, aby si zbytek pozůstalosti, oněch 

30.000,- Kč, rozdělili dědicové. 

 Za těchto okolností bude v praxi samozřejmě nejčastěji docházet k dohodě mezi 

dědici a odkazovníky, je však třeba vyřešit situaci pro případ, že by se tyto dvě skupiny 

osob nedohodly.  

 Možnosti přichází v úvahu dvě, a to: 

1) mezi dědici a odkazovníkem vznikne ze zákona podílové 

spoluvlastnictví, což by v našem případě znamenalo, že co do 1/10 

automobilu budou vlastníkem všichni dědicové, tedy každý z nich co do 

1/30 
83, a co do 9/10 bude spoluvlastníkem odkazovník; protože odkazovník 

                                                 
82 K tomuto výsledku dospějeme tak, že hodnotu celé pozůstalosti vydělíme číslem 3 (počet povolaných 

dědiců), tedy 120.000 děleno 3, což se rovná částce 40.000,- Kč. Vynásobíme-li pak částku 40.000,- Kč 

jednou čtvrtinou (¼), dostaneme hodnotu 10.000,- Kč, přičemž tato částka musí zůstat každému z dědiců, 

dovolají-li se poměrného krácení odkazu.  
83 Hodnota podílu každého z těchto tří spoluvlastníků bude stejná, proto 1/10 děleno třemi, což dá podíl 1/30 

z celku. 



 

61 

 

je však zároveň dědicem (jedná se o tzv. přednostní odkaz) přiroste podíl 

ve výši 1/30 k jeho 9/10, dohromady bude tedy vlastníkem podílu o 

velikosti 28/30.; toto řešení je však velmi nepraktické, a svým způsobem 

by zřejmě vždy vyústilo v rozdělení spoluvlastnictví, tedy de facto v to, 

co uvádím v následujícím bodě; 

2) odkazovníku vznikne právo na vydání předmětu odkazu za dědicem, 

ovšem oproti vydání peněžité náhrady rovnající se hodnotě, o níž má být 

odkaz krácen, v našem případě tedy o 10.000,- Kč.  

Která z těchto variant v praxi nakonec zvítězí, tedy zda bude judikaturou 

dovozena první, nebo druhá možnost, je samozřejmě otázkou. Já sama bych se ovšem 

jednoznačně přikláněla k možnosti druhé, tedy vydání předmětu odkazu oproti peněžité 

náhradě, a to z důvodu již výše zmíněné větší praktičnosti tohoto řešení.  

 

3.8.2 Odkazovník jako osoba obtížená, pojem pododkazu 

 

 

 Zůstavitel může rovněž nařídit, že povinnost vydat předmět odkazu má nikoli 

dědic, ale odkazovník. V těchto případech hovoříme o tzv. pododkazu, když, jak bylo 

uvedeno výše, odkazovník své právo nutně odvozuje od práva dědice na pozůstalost; 

proto vyjádříme-li si „postupnou řadu“ osob profitujících z pozůstalosti, pak se jedná o 

dědice, na nějž nutně navazuje první odkazovník a na něj zase druhý odkazovník; první 

odkazovník je potom ve vztahu ke druhému odkazovníku osobou obtíženou. Jednoduše 

řečeno, v osobě odkazovníka dochází k určité „kumulaci postavení“. Na jednu stranu je 

beneficientem, tedy osobou oprávněnou z odkazu, na druhou stranu je ale taktéž osobou 

obtíženou pododkazem. 

 Na rozdíl od vztahu dědic jakožto osoba obtížená a legatář jako beneficient, se 

v případech, kdy je osobou obtíženou odkazovník, pravidlo falcidiánské kvarty 

neuplatní. Je tedy možné, aby zůstavitel nařídil vydání předmětu pododkazu, který je 

svou hodnotou vyšší než samotný odkaz, čímž vznikne, že je odkazovník z takového 

právního vztahu „tratný“.  
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Odkazovník – osoba obtížená má pak v těchto případech v souladu s § 1599 

občanského zákoníku pouze dvě možnosti. Buď splní odkaz tak, jak byl nařízen nebo 

odkaz odmítne, což je pro něj z ekonomického hlediska jednoznačně výhodnější.  

 V tomto ohledu je ovšem třeba zmínit ještě jeden případ, a to když odkazovník, 

jenž je povinen vydat předmět pododkazu, který svou hodnotou překračuje hodnotu 

odkazu, tento odkaz nenabude. Zákon zde neřeší důvody, pro které se tak stane; může 

tedy jít typicky o odmítnutí jakožto jednostranný projev vůle odkazovníka, může se ale 

rovněž jednat o důvod spočívající v nabývací nezpůsobilosti. Odkaz se pak stává 

uvolněným a přechází na jiného beneficienta dle pravidel uvedených v občanském 

zákoníku (viz dále v textu práce); takový „odvozený“ beneficient má však, na rozdíl od 

původního legatáře, možnosti tři. Za prvé může pododkaz splnit tak, jak byl 

zůstavitelem nařízen. Za druhé může odkaz odmítnout. Za třetí se ale může, na rozdíl od 

původního legatáře, plnění vůči pododkazovníkovi zprostit tím, že mu vydá předmět 

toho odkazu, který on sám od dědice nabyl.  

 Uvedu-li si tedy příklad závěti, která říká: „ustanovuji za dědice svého manžela 

Stanislava Říhu, a přikazuji, aby jako předmět odkazu vydal své dceři z prvního 

manželství, paní Renatě Hrubé, částku 20.000,- Kč z pozůstalosti. Zároveň přikazuji 

paní Renatě Hrubé, aby koupila mé kamarádce Ireně Zatloukalové osobní automobil 

značky Renault Megane v základní výbavě a vydala jej jako pododkaz. Paní Renatě 

Hrubé ustanovuji náhradníka, pana Ing. Jana Slováčka, svého synovce“ sama paní 

Renata Hrubá by měla možnost buď peníze přijmout a zároveň vydat automobil 

podstatně vyšší hodnoty, nebo odkaz odmítnout. Pokud by ale paní Hrubá odkaz 

odmítla a tento napadl na jejího náhradníka, pana Ing. Jana Slováčka, tento by měl 

možnost nejen pododkaz splnit nebo jej odmítnout, ale taktéž v případě jeho přijetí 

vydat pododkazovnici, paní Ireně Zatloukalové, oněch 20.000,- Kč z pozůstalosti, čímž 

by se povinnosti splnit pododkaz ve formě nákupu automobilu a jeho vydání zprostil.  

 Může se proto naskytnout otázka, jaký by mohl mít odkazovník důvod pro přijetí 

legátu, když jej tíží pododkaz vyšší hodnoty. Ekonomický důvod to samozřejmě být 

nemůže, když je s jeho přijetím nutně spojena povinnost tento odkaz vydat nebo splnit 

pododkaz, který legatáře vyjde „ještě dráž“. Jediným možným racionálním důvodem se 

proto zdá být snaha odkazovníka o to, aby se pododkaz dostal ke svému adresátovi, 

protože za předpokladu, že všichni potenciální odkazovníci odkaz odmítnou, povinnost 
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jeho splnění v souladu s ustanovením § 1628 odst. 3 občanského zákoníku zanikne, 

v důsledku čehož přijde pododkazovník zkrátka. 

 

3.9 Legatář 

 

 

Osobou oprávněnou z odkazu nazývá občanský zákoník odkazovníkem 

(legatářem). Osoba odkazovníka musí splňovat určité zákonem stanovené předpoklady, 

bez nichž se legatářem nemůže stát; tyto jsou stejné jako pro dědice a zákon je 

vypočítává negativně; odkazovník tedy nesmí být ani objektivně, ani subjektivně 

nezpůsobilým dědit.  

Co se týká dědické způsobilosti objektivní, zásadně zřejmě nevznikají větší 

pochybnosti stran skutečnosti, zda je daný subjekt zároveň subjektem práva, případně 

zda spadá pod kategorii výjimek, kterými jsou nasciturus a právnická osoba, která ještě 

nevznikla, vznikne-li do jednoho roku ode dne smrti zůstavitele.  

V souvislosti s nasciturem však považuji za nutné zdůraznit, že s novou právní 

úpravou došlo opět k jistému posunu, když občanský zákoník dnes v § 25 výslovně 

stanovuje, že na počaté dítě se hledí jako na narozené: „pokud to vyhovuje jeho 

zájmům.“ Lze si proto představit, že tato podmínka nebude splněna například tehdy, 

když pododkaz tížící nascitura jakožto odkazovníka bude vyšší hodnoty než samotný 

odkaz. V takových případech by proto, dle mého názoru, byla dána objektivní 

nezpůsobilost legatáře odkaz nabýt, a nemohlo by z toho důvodu dojít k situaci, jež 

nastávala za účinnosti starého občanského zákoníku, a to že by bylo třeba za každého 

nascitura, nebylo-li nabytí pro něj výhodné, odkaz odmítat84, k čemuž se navíc vyžaduje 

souhlas soudu.85 

Subjektivní nezpůsobilost nabýt odkaz se neváže na objektivní znaky, ale 

naopak, je nebo není dána v důsledku chování samotného odkazovníka. Důvody pro 

vyloučení pak můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na ty, které ačkoliv prošly určitými 

změnami, mají svůj základ ve starém občanském zákoníku; navíc se vyznačují tím, že je 

                                                 
84 Starý občanský zákoník institut odkazu neupravoval, všechny osoby, jimž bylo něco z pozůstalosti (dle 

staré terminologie „dědictví“) odkázáno, byly považovány za dědice; v případě, že byl dědicem 

nasciturus, byl tento vždy způsobilým dědicem, a nechtěl-li jeho zákonný zástupce pro něj dědictví 

přijmout, mohl jej odmítnout pouze se souhlasem soudu. 
85 Odmítnutí odkazu přichází totiž v úvahu pouze tehdy, je-li odkazovník způsobilým odkaz nabýt.   
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může zůstavitel odpustit, čímž odkazovníkovi tato překážka, jež mu bránila odkaz 

nabýt, odpadne. Za druhé se potom jedná o důvody nové, jež starý občanský zákoník 

neupravoval vůbec, a které, na rozdíl od prvně jmenovaných, zůstavitelem odpuštěny 

být nemohou. Problematiku subjektivní nezpůsobilosti dědit jsem podrobněji rozebrala 

jak výše v textu, tak i ve své diplomové práci.86 

Odkazovníkem pak může být jak individuálně určená osoba, tak i blíže 

vymezená, nebo i nevymezená skupina osob. Občanský zákoník v tomto směru hovoří o 

možnosti zřízení odkazu ve prospěch „chudých“, „příbuzných“, nebo odkazu za 

účelem „dobročinným“, „veřejně prospěšným“ nebo „podobným“.87 Neurčí-li pak 

zůstavitel, kdo má právo volby, komu konkrétně bude předmět odkazu vydán, dává toto 

právo subsidiárně občanský zákoník dědici, přičemž nemůže-li dědic z objektivních 

důvodů volbu vykonat88, má toto právo soud.  

Domnívám se, že v tomto ohledu je právní úprava zdařilá, když tuto možnost 

zůstavitelům dává. Dědic, který si předmět odkazu nemůže ponechat, ale musí jej takto 

vymezené skupině osob vydat, si alespoň může sám zvolit, komu konkrétně přispěje89, 

zda v případě tzv. veřejně prospěšného odkazu podpoří např. určitou církev, místní 

fotbalový klub, muzeum nebo léčebnu dlouhodobě nemocných či zda je případně podělí 

všechny a jakým podílem. 

 

3.10 Uvolněný odkaz 

 

 V praxi může relativně často docházet k situacím, kdy odkazovník zůstavitele 

předemře, odkaz odmítne, nebo jej z jiných důvodů nenabude. V takovém případě je 

třeba vyřešit, zda na někoho tento odkaz přechází, a v případě, že ano, na koho.   

 Zákon umožňuje, aby zůstavitel v souladu s ustanoveními § 1601 a § 1628 odst. 

1 občanského zákoníku určil legatáři náhradníka, tedy osobu, na kterou uvolněný odkaz 

automaticky napadne. Není-li potom náhradník určen, nebo nenabude-li odkaz, je 

                                                 
86 BORKOVÁ, Martina. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Diplomová práce: Závěť. 2013, 

s. 6 a násl. 
87 Vše v § 1600 občanského zákoníku. 
88 Například proto, že je dědicem nasciturus, malé dítě, osoba právě se nacházející v kómatu, apod. 
89 To samozřejmě za předpokladu, že to předmět odkazu umožňuje, tedy zejména tehdy, pokud budou 

předmětem odkazu peněžní prostředky. 



 

65 

 

rozhodné, jakým způsobem je formulována zůstavitelova poslední vůle; v praxi potom 

mohou dle občanského zákoníku nastat tři různé varianty. 

 

 1) výslovné rovnoměrné podělení více legatářů 

 Zůstavitel může povolat za odkazovníka více osob, přičemž tyto podělit 

výslovně rovnoměrně. Stane-li se pak odkaz uvolněným, přiroste rovnoměrně ostatním 

kollegatářům. Příkladem takové formulace v pořízení pro případ smrti může být: 

„Ustanovuji za dědice své dva syny, Jaromíra a Lukáše, a zároveň jim nařizuji, aby 

vydali jako předmět odkazu mým dvěma vnukům, Janovi a Matyášovi, a vnučce Elišce, 

každému z nich, částku 20.000,- Kč, a to tak, že v jejich prospěch zřídí účet u Komerční 

banky a.s., a peníze na tento účet vloží.“ Proto, nenabude-li z jakéhokoli důvodu odkaz 

vnuk Matyáš, rozdělí se jeho podíl rovnoměrně mezi Jana a Elišku; každý tedy na účet 

dostane 30.000,- Kč.  

 

 2) rovnoměrné podělení více legatářů plynoucí ze zákona 

 Nespecifikuje-li zůstavitel konkrétní podíl každého odkazovníka, platí, že 

všechny podíly jsou stejné.90 I v tomto případě potom uvolněný odkaz přiroste 

spoluodkazovníkům. Příkladem formulace zůstavitele pak může být: „Ustanovuji za 

dědice své dva syny, Jaromíra a Lukáše, a zároveň jim nařizuji, aby vydali jako předmět 

odkazu mým dvěma vnukům, Janovi a Matyášovi, a vnučce Elišce, dohromady částku 

60.000,- Kč, a to tak, že každému z nich zřídí účet u Komerční banky a.s. a vloží jim na 

něj tyto peníze.“  

 Občanský zákoník sice hovoří o tom, že není-li určen podíl, je třeba, aby byly 

tyto určeny: „všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení“91, s ohledem na 

zmíněné ustanovení § 1500 odst. 1 občanského zákoníku rozumíme tímto i ono „bližší 

nespecifikování“ podílů. 

 

 3) výslovné nerovnoměrné podělení více legatářů 

 Posledním případem je situace, kdy zůstavitel podíly určí, přičemž tyto jsou 

rozdílné. Může učinit například takto: „Ustanovuji za dědice své dva syny, Jaromíra a 

                                                 
90 Je třeba postupovat analogicky s ustanovením § 1500 odst. 1 občanského zákoníku, jež stanovuje: „Je-

li povoláno několik dědiců a podíly nejsou určeny, mají právo na pozůstalost rovným dílem.“ 
91 § 1628 odst. 1 občanského zákoníku. 
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Lukáše, a zároveň jim nařizuji, aby vydali jako předmět odkazu mému vnukovi Janovi 

částku 30.000,- Kč, mému druhému vnukovi Matyášovi částku 25.000,- Kč, a mé 

nejmladší vnučce Elišce částku 45.000,- Kč, a to tak, že v jejich prospěch zřídí účet u 

Komerční banky a.s., a peníze na tento účet vloží.“  

 Vzhledem k tomu, že podíly jsou zde určeny u každého odkazovníka jinak, 

uvolněný Matyášův podíl žádnému z jeho spoluodkazovníků nepřirůstá. Chtěl-li by 

potom zůstavitel tento důsledek zvrátit, musel by tak výslovně v posledním pořízení 

stanovit, v souladu s ustanovením § 1628 odst. 2 občanského zákoníku, a to například 

takto: „Nenabude-li některý z odkazovníků předmět odkazu, přeji si, aby tento uvolněný 

odkaz přirostl zbylým kollegatářům, a to každému podle poměru velikosti jeho odkazu 

v poměru k velikosti všech odkazů“, nebo například: „Nenabude-li některý 

z odkazovníků předmět odkazu, přeji si, aby se tento uvolněný odkaz rozdělil rovným 

dílem mezi ostatní kollegatáře.“  

 

 Vůle zůstavitele je tedy neomezená, musí však být řádně v pořízení pro případ 

smrti vyslovena. Netřeba zřejmě dodávat, že v ostatních případech, kdy odkaz 

kollegatářům nepřirůstá, povinnost k jeho splnění zaniká.92 

 

3.11 Jednotlivé druhy odkazů 

 

 Občanský zákoník se v části třetí hlavě třetí nezabývá pouze obecnou nebo 

rámcovou první úpravou jednotlivých institutů dědického práva; na mnoha místech se 

naopak čtenář dočká ustanovení velmi konkrétních až kasuistických, přičemž institut 

odkazu je v tomto směru dokonalým příkladem. Občanský zákoník tedy, vyjma 

obecnějších ustanovení o odkazu, zakotvuje právní úpravu pro jednotlivé druhy odkazů, 

což není nic jiného než ustanovení zabývající se konkrétními druhy předmětů odkazů. 

 Účelem této právní úpravy, jež je silně inspirována vládním návrhem 

občanského zákoníku z roku 1937, je v souladu s důvodovou zprávou: „dát zákonný 

výklad těm ustanovením, v nichž případně zůstavitel svoji poslední vůli neprojevil 

                                                 
92 § 1628 odst. 3 občanského zákoníku.  
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dostatečně přesným způsobem.“93 , a předejít tak zbytečným a zpravidla 

dlouhotrvajícím sporům mezi dědici a odkazovníky. 

 

3.11.1 Odkaz individuálně určené věci 

 

 

 Typickým předmětem odkazu je věc nezastupitelná. Může se jednat typicky o 

věc movitou, což bude s ohledem na výši zůstavitelova majetku zřejmě častější, může se 

však rovněž jednat i o věc nemovitou; tato pak může, ale také nemusí, náležet do 

pozůstalosti. Konkrétním příkladem pak může být již výše zmíněný „automobil Škoda 

Fabia, modré barvy, SPZ: 2A4 3461“, dále se pak může jednat např. o starožitnost 

(lampa, stolek po babičce, obraz), věc upomínkové hodnoty (rodinné album, dědečkova 

sbírka známek), věc do domácnosti (strýčkova výkonná vrtačka) nebo o domácího 

mazlíčka. 

 Zda se jedná o věc nezastupitelnou, nebo věc určitého druhu, tedy věc 

zastupitelnou, má značný význam pro určení, zda, v případě, že je v pořízení pro případ 

smrti odkaz opakován, náleží legatáři věc tolikrát, kolikrát je opakována (a není-li jí, 

potom relutární náhrada), či zda náleží pouze jedenkrát. Primární je v tomto ohledu vůle 

zůstavitele; nevyjádří-li však zůstavitel jinak, užije se subsidiárního ustanovení 

občanského zákoníku, jež říká, že jedná-li se o věc určenou individuálně, přestože by 

byla v poslední vůli zůstavitele zmíněna na více místech, náleží legatáři pouze jednou.  

 Náležela-li věc v době, kdy zůstavitel sepisoval pořízení pro případ smrti, 

samotnému legatáři, není možno k takovému odkazu přihlížet. Vezmeme-li si proto náš 

příklad zůstavitele pořizující ve prospěch svých tří dětí: „za dědice povolávám své dva 

syny, Michala a Jiřího, a svou dceru Evu. Zároveň nařizuji, aby byl synovi Jiřímu vydán 

předmět odkazu, automobil Škoda Fabia, modré barvy, SPZ: 2A4 3461, jejímž 

vlastníkem je dcera Eva“, zjistilo-li by se, že ve skutečnosti byl ke dni pořízení této 

poslední vůle zůstavitele vlastníkem předmětného automobilu právě syn Jiří, jednalo by 

se, naprosto logicky, o odkaz neplatný. 

 Jiná by ovšem byla situace, kdyby syn Jiří tento automobil nabyl až později, tedy 

po pořízení zůstavitelovy poslední vůle94; tehdy by musel od dědiců obdržet namísto 

                                                 
93 Důvodová zpráva k §§1604 – 1619, str. 659 – 660. 
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předmětu odkazu relutární náhradu. Je třeba zdůraznit, že oním podstatným okamžikem 

je okamžik sepsání zůstavitelovy poslední vůle, nikoli tedy okamžik jeho smrti, jenž pro 

tento případ nehraje vůbec žádnou roli.  

 Z pravidla, které bylo uvedeno v předchozím odstavci, tedy že nabude-li 

odkazovník předmět odkazu po sepsání zůstavitelovy poslední vůle, náleží mu za tento 

relutární náhrada, se však uplatní jedna výjimka; peněžitá náhrada tedy synovi Jiřímu 

v postavení odkazovníka nenáleží, pokud by tento zmíněný automobil po pořízení 

poslední vůle získal bezplatným převodem (tedy darováním) ze strany samotného 

zůstavitele.  

 Toto řešení hodnotím jako spravedlivé a logické, když zákonodárce vychází z 

faktu, že úmyslem zůstavitele bylo přenechat konkrétní osobě – v našem případě synovi 

Jiřímu, blíže určený automobil Škoda Fabia, kdy nejprve se rozhodl přenechat mu jej 

pro případ své smrti, později své rozhodnutí však změnil a rozhodl se darovat synovi 

automobil ihned. Bylo by proto dle mého názoru v rozporu se zásadou zůstavitelovy 

autonomie vůle, kdyby se synovi Jiřímu mělo dostat náhrady i v těchto případech. 

 V předchozím textu bylo na několika místech zmíněno, že předmět odkazu 

může, ale nemusí náležet do pozůstalosti; podstatným zde však je rovněž fakt, zda za 

předpokladu, že nezastupitelný předmět odkazu do pozůstalosti nenáleží, náleží tento 

některému z dědiců či nikoliv. Zásadně se totiž uplatní pravidlo, že nelze přikázat 

vydání jako předmět odkazu to, co nenáleží alespoň některému z dědiců, nebo, je-li 

nařízen pododkaz, alespoň některému z odkazovníků (nenáleží-li předmět odkazu do 

pozůstalosti).  

 Zákonodárce však z uvedeného stanovuje výjimku, když předpokládá situaci, že 

zůstavitel nařídí takovouto nezastupitelnou věc získat pro odkazovníka od osoby 

z pozůstalosti nikterak neprofitující, a to výslovně koupí.  

 Příkladem pak může být starožitná čínská váza sousedky, paní Horákové, 

ačkoliv tato není ani dědičkou, ani odkazovnicí. Zůstavitel pak může v závěti uvést: „Za 

dědičku ustanovuji svou vnučku Ing. Miroslavu Vlkovou, nar. 7.8.1983, a zároveň jí 

nařizuji, aby pro odkazovnici, mou kamarádku, paní Vladimíru Mikulkovou, nar. 

21.11.1948, koupila od mé sousedky, paní Blaženy Horákové, bydlící na této ulici pod č. 

                                                                                                                                               
94 V tomto ohledu je lhostejno, jakým způsobem předmět odkazu pan Jiří nabyl, zda mu jej jeho sestra 

Eva prodala, darovala nebo například směnila za automobil jiný. 
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p. 1128, starožitnou čínskou bílou keramickou vázu, s červeno-zelenými ornamenty, a 

vydala jí ji jako předmět odkazu.“ V takovém případě pak ze zákona vyplývá, že lze-li 

danou věc pořídit za obvyklou cenu, má se osoba obtížená o její získání alespoň 

pokusit. Není-li pak toto možné, a to buď proto, že ji vlastník nechce prodat vůbec, 

nebo protože ji nechce prodat za obvyklou cenu, náleží legatáři relutární náhrada právě 

ve výši obvyklé ceny této věci, přičemž se lze logicky domnívat, že obvyklá cena 

předmětu odkazu se bude posuzovat ke dni splatnosti odkazu. 

 Nebude-li tedy, v našem modelovém příkladu, paní Horáková chtít Ing. Vlkové 

danou vázu prodat, splní tato dědička odkaz tím, že odkazovnici, paní Mikulkové, 

vyplatí obvyklou cenu této vázy ke dni její splatnosti. Je totiž zřejmé, že nelze na dědici 

nebo v případě pododkazu i legatáři spravedlivě žádat, aby byl tento bez dalšího 

povinen od třetí, na pozůstalosti nijak neprofitující osoby, získat věc, jež je předmětem 

odkazu, a tento pak vydat nebo k němu zřídit právo odkazovníkovi či 

pododkazovníkovi, bez možnosti poskytnutí peněžité náhrady.  

 

3.11.2 Odkaz věci určitého druhu 

 

 

 Tento oddíl občanského zákoníku se týká situace, kdy zůstavitel přikáže vydat 

odkazovníkovi věc zastupitelnou. Co potom rozumíme pod pojmem věc zastupitelná, je 

definováno v § 499 občanského zákoníku, který říká: „Movitá věc, která může být 

nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné. V 

pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí.“ Z uvedeného tedy vyplývá, že se 

může jednat pouze o věc movitou95, a to takovou, který není specifická, 

individualizovaná, ale existuje jich více stejného druhu. Konkrétním příkladem takovéto 

věci může pak být již zmíněný: „osobní automobil značky Renault Megane v základní 

výbavě“, protože takových automobilů je spousta, když je lze zakoupit v každé prodejně 

automobilů značky Renault. Zákonodárce pak v tomto pododdílu rozlišuje mezi penězi 

jakožto specifickým druhem zastupitelné věci a ostatními věcmi určitého druhu. 

 Ve vztahu k „ostatním věcem určitého druhu“, jak jsou uvedeny v poslední větě 

předchozího odstavce, se potom zásadně uplatní pravidlo opačné od pravidla uvedeného 

                                                 
95 Movitou věc definuje občanský zákoník v § 498 odst. 2, a contrario § 489 odst. 1. 
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pro věci nezastupitelné; není tedy vůbec rozhodné, zda věc náleží do pozůstalosti, zda 

náleží osobě obtížené odkazem, nebo zda těmto osobám vůbec nenáleží.  

 Nastane-li potom ona posledně zmíněná situace, že nikomu z uvedených osob 

věc, jež má být vydána jako předmět odkazu, nenáleží, je zákonnou povinností osoby 

obtížené takovou věc pro odkazovníka získat, a to: „v jakosti přeměřené osobním 

poměrům a potřebě odkazovníka“.96 Kurzívou odlišený dodatek je pak pro praxi velmi 

podstatný. Vezmu-li tedy opět za příklad onen zmíněný: „osobní automobil značky 

Renault Megane v základní výbavě“, je-li tento totiž součástí pozůstalosti nebo vlastní-li 

jej osoba obtížená, je zřejmé, který konkrétní automobil má být vlastně vydán. Má-li 

však být tento osobou obtíženou teprve získán, nemusí být hned zřejmé, zda má pro 

odkazovníka pořídit automobil nový, zda postačuje automobil starší, a postačuje-li 

automobil ojetý, kolik kilometrů má mít najeto, nakolik může být opotřebován, apod. 

V tomto ohledu je proto třeba vycházet ze zmíněných osobních poměrů a potřeb 

odkazovníka, které se mohou v konkrétních případech velmi podstatně odlišovat.  

 V praxi ovšem, oproti případu, že ani v pozůstalosti, ani v majetku osob 

obtížených, se předmět odkazu nenachází, může nastat situace opačná, a to že jich je 

v pozůstalosti více. Bude-li tedy zůstavitel vlastnit například tři automobily značky 

Renault Megane v základní výbavě, stanovuje zákonodárce zásadu, že neurčí-li 

zůstavitel výslovně, že si z nich může vybrat sám odkazovník97 nebo že může vybrat 

osoba třetí98, vybere odkazovníku předmět odkazu osoba obtížená. Jedinou podmínkou 

pak je, že odkazovník musí mít možnost tento předmět odkazu užívat; nelze mu proto 

vydat automobil s poškozeným motorem, automobil bez kol, nebo automobil jiným 

způsobem či z jiných důvodů neschopný svého základního účelu – jízdy.  

 Je třeba zdůraznit, že v tomto případě není nutno dodržet onen standard 

stanovený pro předměty odkazu do pozůstalosti ani majetku osob obtížených 

nenáležejících, odpovídající: „jakosti přeměřené osobním poměrům a potřebě 

odkazovníka“, ale postačuje, aby tento mohl předmět odkazu užívat.  

                                                 
96 Ustanovení § 1605 odst. 2 občanského zákoníku. 
97 Zákonodárce pak v ustanovení § 1604 odst. 2 občanského zákoníku výslovně uvádí, že odkazovník si 

v takovém případě může zvolit i věc nejlepší. 
98 Nevykoná-li pak odkazovník nebo jiná zůstavitelem určená třetí osoba volbu, určí odkaz se zřetelem 

k osobním poměrům a potřebě odkazovníka soud, jak vyplývá z ustanovení § 1606 odst. 1, 2 občanského 

zákoníku. 
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 Zmíněná právní úprava je v tomto ohledu logická a racionální, když je si třeba 

uvědomit, že v pozůstalosti nemusí být žádný z více předmětů odkazu téhož druhu, jež 

by zmíněnému standardu pro věci do pozůstalosti či majetku osob obtížených 

nenáležející odpovídal. Podmínka vyžadující možnost užívání proto postačuje. 

 Již na počátku této podkapitoly jsem zmínila, že pravidlo, které říká, že je třeba 

vydat legatáři i věc do pozůstalosti nebo majetku obtížených osob nenáležející, se 

uplatní pouze zásadně. Určí-li proto explicitně zůstavitel, že se má předmět odkazu 

vydat z jeho vlastnictví, není-li takovýto předmět odkazu v okamžiku delace součástí 

pozůstalosti, není odkaz platný. Je-li potom součástí pozůstalosti nedostatečné množství 

těchto věcí, uspokojí se legatář pouze jimi.  

 Podíváme-li se ovšem na zákonné formulace: „Při odkazu věci určitého druhu, 

která však v pozůstalosti není, není odkaz platný. Odkáže-li zůstavitel několik věcí 

určitého druhu a není-li jich v pozůstalosti určené množství, spokojí se odkazovník 

s těmi, které v pozůstalosti jsou.“99 nebo: „Neodkáže-li však zůstavitel věc určitého 

druhu výslovně ze svého vlastnictví a není-li taková věc v pozůstalosti, opatří ji osoba 

obtížená odkazem odkazovníku v jakosti přiměřené osobním poměrům a potřebě 

odkazovníka.“100, je velmi důležitou otázkou, zda měl zákonodárce na mysli opravdu 

pouze případy, kdy předmět odkazu není ve vlastnictví zůstavitele, a tedy součástí 

pozůstalosti, nebo zda měl na mysli rovněž situaci, že věc není ani ve vlastnictví osob 

obtížených odkazem.  

 Jazykovým výkladem lze dojít k závěru, že měl zákonodárce na mysli opravdu 

pouze prvně uvedenou situaci; tento závěr však absolutně neodpovídá výkladu 

teleologickému. V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 občanského zákoníku101 se však 

domnívám, že bude třeba dát v tomto ohledu výkladu teleologickému přednost, a 

zahrnout pod uvedené situace rovněž případy, kdy předměty odkazu nejsou ani 

v majetku obtížených osob. 

 Druhou kategorií zastupitelných věcí, které mohou být předmětem odkazu, jsou 

potom peníze. Zákonodárce jednoznačně stanovuje, že je tyto třeba legatáři jako 

předmět odkazu vyplatit vždy, bez ohledu na to, zda se v pozůstalosti nacházejí či 

                                                 
99 Ustanovení § 1605 odst. 1 občanského zákoníku. 
100 Ustanovení § 1605 odst. 2 občanského zákoníku.  
101 Ustanovení § 2 odst. 2 občanského zákoníku říká: „Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný 

význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu 

zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.“ 
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nenacházejí. Zdědí-li proto osoba rodinnou usedlost za dvacet milionů korun, přičemž je 

jí nařízeno vydat jako předmět odkazu jinému 50.000,- Kč, které ovšem součástí 

pozůstalosti nejsou, a ani dědic tuto sumu v likvidní formě nemá, je stejně jeho 

povinností tyto opatřit. 

 

3.11.3 Odkaz pohledávky 

  

 Způsobilým předmětem odkazu může být rovněž pohledávka, případně dluh. 

Občanský zákoník upravuje několik případů, je proto třeba řádně vymezit strany 

zmíněného závazkově právního vztahu. V úvahu tak připadají tři následující situace: 

 

 1) odkaz zůstavitelovy pohledávky za kteroukoli osobou vyjma beneficienta  

 O první případ jde tehdy, má-li zůstavitel pohledávku za třetí osobou, kterou má 

v úmyslu pro případ své smrti postoupit na odkazovníka. Jinými slovy to znamená, že 

zůstavitel je věřitelem, třetí osoba je dlužníkem, a dědici, tedy univerzálnímu nástupci 

zůstavitele, vzniká povinnost tuto pohledávku vydat, tedy přesněji řečeno postoupit, 

zůstavitelem určenému odkazovníku, který se stává novým věřitelem.  

 Ačkoliv se o tom občanský zákoník výslovně nezmiňuje, je zřejmé, že 

dlužníkem nemusí být pouze tzv. „osoba třetí“, tedy osoba odlišná od těch, jež 

participují na uvedeném právním poměru, ale může se jednat rovněž o dědice nebo 

odkazovníka, jež je osobou obtíženou odkazem. Osoba obtížená odkazem má totiž vždy 

v takovém případě povinnost předmětnou pohledávku postoupit i s příslušenstvím a 

případným zajištěním, vydat doklady, jež jsou k pohledávce potřebné a rovněž sdělit 

vše, co je k uplatnění této pohledávky vůči dlužníku třeba. 

  

 2) odkaz zůstavitelovy pohledávky za legatářem - beneficientem 

 Druhou variantou je postoupení takové pohledávky, jejímž věřitelem je 

zůstavitel, je-li dlužníkem legatář, kterému se má odkazu dostat. Zákon pro tento případ 

stanovuje povinnost osobě obtížené vydat legatáři, jenž je samotným dlužníkem, 

kvitanci (apochu) nebo jeho vlastní dlužní úpis; ve svém důsledku tedy dochází ze 

strany věřitele k prominutí dluhu mortis causa. 
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 Zákon rovněž připouští postoupení tzv. „všech pohledávek“.102 Jedná-li se 

potom o případ, kdy je dlužníkem této pohledávky samotný odkazovník, jedná se, jak 

již bylo uvedeno výše, svým způsobem o prominutí dluhu, přičemž prominutí dluhu 

odkazem, neurčí-li zůstavitel jinak: „se nevztahuje na dluhy vzniklé po zřízení 

odkazu“.103  

 Zmíněné pravidlo ostatně zakotvuje logický závěr, že zůstavitelovu vůli je třeba 

vždy posuzovat k okamžiku sepsání jeho pořízení pro případ smrti, jehož okolnosti jsou 

pro sepis tohoto posledního pořízení zásadní. Je třeba mít na paměti, že s ohledem na 

ustanovení § 978 občanského zákoníku je třeba ustanovení týkající se druhů odkazu 

považovat za kogentní; proto se domnívám, že ačkoliv se uvedený výklad může jevit až 

absurdní, odchýlení se od uvedeného pravidla zůstavitelovou výslovnou formulací, že 

prominutí dluhu se bude vztahovat rovněž na dluhy v budoucnu vzniklé, by bylo třeba 

považovat za neplatné ustanovení pro rozpor se zákonem dle § 580 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

  Je-li potom dlužníkem osoba třetí, případně osoba obtížená odkazem, stanovuje 

občanský zákoník v § 1613, že: „Odkaz všech pohledávek zahrnuje sice všechny 

pohledávky trvající po zřízení odkazu, nikoli však pohledávky vzniklé z převoditelných 

cenných papírů a vkladních knížek, ani pohledávky váznoucí na nemovitých věcech a 

pohledávky vznikající z práva věcného“. Z daného ustanovení potom vyplývá, že aby 

byla pohledávka způsobilým předmětem odkazu, musí existovat ke dni sepsání poslední 

vůle zůstavitele. Je proto nerozhodné, existuje-li rovněž ke dni zůstavitelovy smrti. 

 Jedinou výjimkou negující předchozí větu jsou potom již zmiňovaná ustanovení 

§§ 1602 a 1603 občanského zákoníku o odvolání odkazu zůstavitelem, když za 

odvolaný se odkaz považuje, vymůže-li a vybere zůstavitel pohledávku z vlastní vůle, 

tedy v důsledku vlastní aktivity. Nejsou-li všechny tyto podmínky splněny, 

odkazovníku se musí vždy dostat relutární náhrady. Zároveň ovšem občanský zákoník 

určité typy pohledávek jakožto možných druhů předmětů odkazu vyjímá; s ohledem na 

kogentnost právní úpravy absolutních majetkových práv lze tedy uzavřít, že uvedené 

nebudou moci být způsobilým předmětem odkazu vůbec, a to ani při výslovném 

stanovení samotným zůstavitelem. 

                                                 
102 Ustanovení § 1613 občanského zákoníku. 
103 Ustanovení § 1615 občanského zákoníku. 
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 3) odkaz zůstavitelova dluhu  

 Občanský zákoník však krom odkazu pohledávky hovoří rovněž o odkazu dluhu. 

Uvedené potom míří na situace, kde v onom věřitelsko-dlužnickém, tedy závazkovém 

vztahu, je zůstavitel dlužníkem a jeho věřitelem je legatář. Odkáže-li potom zůstavitel 

dluh legatáři, povinnost osoby obtížené spočívá v tom, že tento je povinen vůči legatáři 

uznat dluh, jenž je předmětem odkazu, a jehož původním dlužníkem byl zůstavitel, a 

tento dluh splatit nejpozději okamžikem splatnosti ostatních odkazů. Není proto 

rozhodné, jaké je původní ujednání mezi dlužníkem a věřitelem ohledně doby 

splatnosti, plnění dluhu ve splátkách, apod. Smrtí zůstavitele pozbývají tato ujednání 

platnosti a dluh se stává splatným stejně jako ostatní odkazy; buď tedy podle 

výslovného určení zůstavitele, nebo podle subsidiárního ustanovení § 1624 občanského 

zákoníku. 

 Doplňkovým je potom § 1617 občanského zákoníku stanovující, že učiní-li 

zůstavitel předmětem odkazu peněžitou částku, jejíž výše je stejná jako výše dluhu vůči 

osobě, v jejíž prospěch nařídil odkaz, nepovažuje se takový odkaz za prominutí dluhu. 

Zmíněné pravidlo má velmi významné důsledky, protože v uvedeném případě by se 

odkazovníku muselo dostat jak plnění z dluhu, tak i plnění z nařízeného odkazu, jinými 

slovy by tedy předmětnou peněžitou částku dostal dvakrát, pokaždé na základě jiného 

právního důvodu. 

 

3.12 Porovnání právní úpravy institutu odkazu v České republice a 

některých dalších evropských zemích 

 

 Vzhledem k tomu, že právní úpravy zmiňované v této části práce jsou, vyjma 

Švýcarska, podobně rozsáhlé či rozsáhlejší než je právní úprava česká, nemohou zde 

být, s ohledem na šíři tématu a omezenost obsahu práce, podrobně rozebrány ve všech 

aspektech, a výklad proto nelze považovat za komplexní.  

 Cílem níže provedeného výkladu je tak poukázat na některé shodné, resp. 

obdobné či naopak opačné principy zakotvené v těchto právních úpravách, které by 

čtenář mohl srovnat s výše provedeným výkladem právní úpravy těchto institutů v 
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České republice, neboť, jak bylo několikrát uvedeno v textu této práce, zákonodárce se 

při tvorbě občanského zákoníku zahraničními právními úpravami nechal často 

inspirovat, některé instituty však přebrány nebyly a naopak byla zvolena koncepce 

odlišná. 

 

3.12.1 Právní úprava odkazu v Německém občanském zákoníku (BGB) 

 

 Německý občanský zákoník upravuje institut odkazu ve své knize páté 

obsahující právní úpravu dědického práva, konkrétně pak v dílu třetím věnovanému 

závěti, oddílu čtvrtém nazvaném jako odkazy, tedy v ustanovení §§ 2147 – 2196. Právní 

úprava německá je tak o jedenáct paragrafů rozsáhlejší než právní úprava v našem 

občanském zákoníku. 

 Stejně jako je zakotveno v našem právním řádu, i německý občanský zákoník 

stanovuje, že odkazem lze obtížit jak dědice, tak i odkazovníka, přičemž v případě 

pochybností se má za to, že osobou obtíženou je dědic. Neurčí-li pak zůstavitel jinak a 

je-li odkazem obtíženo více osob, určí se podíl každého na tomto odkazu jejich podílem 

na pozůstalosti. Pokud však zůstavitel stanoví, že se určitého majetku nemá dostat jím 

povolanému dědici, považuje se to za odkaz ve prospěch dědiců ze zákona.  

 Legatářem pak může být zůstavitelem určena nejen osoba třetí, ale rovněž 

samotný dědic, přičemž v takovém případě hovoříme, stejně jako tomu je i u nás, o tzv. 

přednostním odkazu. 

 Způsobilým předmětem odkazu pak může být nejen předmět náležející do 

pozůstalosti, ale rovněž i předmět, který do pozůstalosti nenáleží. Podmínkou však je, 

že si zůstavitel byl vědom toho, že předmětem odkazu určuje věc, která v pozůstalosti 

nemusí být. Pokud by totiž tato podmínka splněna nabyla, tedy že by se zůstavitel 

domníval, že předmět odkazu, který určuje, je součástí pozůstalosti, nebyl by takový 

odkaz platný. Je-li tedy odkaz věci nenáležející do pozůstalosti nařízen v souladu s 

obsahem předchozí věty platně, má osoba obtížená povinnost tuto věc pro odkazovníka 

obstarat, tedy v praxi zpravidla koupit. V případě ovšem, že by se věc nedala sehnat, 

nebo by to pro osobu obtíženou znamenalo nepřiměřené náklady, je osoba obtížená 

povinna nahradit legatáři hodnotu této věci v penězích. 
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 Německá právní úprava umožňuje, aby zůstavitel určil, že se má odkazu dostat 

více osobám; v takovém případě je na zůstaviteli, zda nechá výběr na osobě obtížené, 

případně zda za účelem výběru konkrétního legatáře určí osobu třetí. Není-li pak výběr 

proveden ve lhůtě, kterou zůstavitel, případně soud, určil, nebo není-li jím žádná lhůta 

stanovena nebo nemůže-li tato osoba výběr provést, stávají se všechny zůstavitelem 

jmenované osoby společnými a nerozdílnými věřiteli osoby obtížené. Nestanoví-li však 

zůstavitel, kdo má výběr provést, má se za to, že je touto osobou osoba obtížená.  

 Určí-li zůstavitel ve vztahu k určitému odkazu více legatářů, může rovněž 

stanovit, že výběr, které jednotlivé věci tvořící předmět odkazu se dostanou tomu 

kterému odkazovníku, bude opět na osobě obtížené, případně osobě třetí. Nedojde-li 

pak k výběru ze strany takto určené osoby, připadne každému z odkazovníků stejný 

podíl na předmětu odkazu. 

 Rovněž je možné, aby zůstavitel určil, že se má odkazovníku dostat alternativně 

pouze některá z více jmenovaných věcí. Neprovede-li pak výběr osoba třetí, kterou za 

tímto účelem zůstavitel jmenoval, přechází právo provedení výběru na osobu obtíženou. 

 Zůstavitel může odkazem pamatovat i na určitou skupinu osob, případně na 

nějaký účel, přičemž volba konkrétního odkazovníka je pak opět buď na osobě obtížené, 

nebo na třetí osobě za tím účelem zůstavitelem určené. 

 Jestliže je jeden předmět odkazu určen více osobám, a některá z nich odkaz 

nenabude, přiroste uvolněný podíl k podílům ostatních, a to jak v případě, kdy jsou 

všechny jejich podíly stejné, tak i v případě, že jsou podíly všech ostatních odkazovníků 

zůstavitelem přesně určeny. Jsou-li pak podíly některých odkazovníků stejné a jiných 

odkazovníků určeny jinak, přiroste uvolněný odkaz poměrně těm legatářům, jejichž 

podíly jsou stejné. Jiné to však je u uvolněného odkazu (nikoli tedy uvolněného podílu 

na předmětu odkazu), kdy povinnost jeho splnění v případě, že legatář zemře před 

momentem delace, zaniká. Je tedy opět patrné, že naše právní úprava je v tomto ohledu 

s právní úpravou německou de facto totožná. 

 Od institutu uvolněného odkazu, tedy situace, kdy odkaz nenabude zůstavitelem 

stanovený odkazovník, v důsledku čehož povinnost osoby obtížené splnit odkaz zaniká, 

je třeba odlišit situaci, kdy dědic jakožto osoba obtížená odkazem nenabude dědictví. 

BGB v tomto případě stanovuje, že neprojevil-li zůstavitel jinou vůli, je odkaz platný; 
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osobou obtíženou se však v takovém případě stává ten, kdo nabude dědictví namísto 

původně povolaného dědice. 

 Lépe, nebo spíše výslovně a tedy přesněji, je v německém občanském zákoníku 

řešena otázka nápadu odkazu (dies cedens) a splatnosti odkazu (dies veniens). V tomto 

ohledu BGB rozlišuje tři situace. Předně, jedná-li se odkaz, který není zatížen žádnou 

podmínkou či doložkou času, napadá odkaz (tedy právo na odkaz vzniká) ke dni nápadu 

dědictví, jinými slovy tedy ke dni smrti zůstavitele. Podmínkou však zároveň je, že je 

odkazovník v době nápadu dědictví alespoň počat (nasciturus), nebo že se v době 

nápadu dědictví ví, kdo konkrétně odkazovníkem je.104 Není-li totiž splněna tato 

podmínka, nastává situace druhá, a tedy že k nápadu odkazu dochází až v době narození 

legatáře, případně jeho výběrem oprávněnou osobou. Třetí situace pak nastává v 

případě, že je odkaz zatížen suspenzivní podmínkou nebo doložkou času. Zde tak 

dochází ke vzniku práva na odkaz až splněním podmínky či uplynutím času. Splatnost 

odkazu by pak měl určit přímo zůstavitel, případně může rovněž stanovit, že právo určit 

datum splatnosti odkazu je na osobě obtížené. Nezvolí-li osoba obtížená jiné datum 

splatnosti, má se za to, že odkaz je splatný v den její smrti. Pododkaz pak nemůže být 

splatný dříve, než samotný odkaz. 

 Relativně podstatným rozdílem oproti naší právní úpravě odkazu je zakotvení 

pravidla, dle kterého musí ke dni vzniku práva na odkaz (tedy k nápadu odkazu) dojít v 

případě existence suspenzivní podmínky nebo doložky času, do třiceti let ode dne 

delace dědictví, a nebude-li tato podmínka splněna, odkaz zaniká. Uvedené pravidlo 

platí bezvýjimečně, je-li legatářem právnická osoba, je-li však legatářem člověk, 

stanovuje německý občanský zákoník dvě výjimky. Tak se za prvé zmíněné pravidlo 

neuplatní v případě, že podmínka či doložka času spočívá v tom, že dojde k určité 

okolnosti buďto přímo u osoby obtížené, nebo u odkazovníka, je-li však tato osoba 

(tedy osoba, na kterou se podmínka či určení času vztahuje) v době delace naživu. 

Anglický překlad k ustanovení § 2163 odst. 1 bod 1. stanovuje: „[...] a legacy remains 

effective even after the expiry of thirty years: if it has been granted in case a particular 

event occurs in respect of the person charged or the person provided for, and the 

person or the person provided for concerning whom the event is to occur is alive at the 

time of the devolution of inheritance.“  

                                                 
104 Jak bylo uvedeno výše v textu, je možné, aby byl svěřen výběr odkazovníka osobě obtížené, případně 

jiné osobě. 
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 Uvedu-li tedy příklad, jestliže zůstavitel ve své závěti určí, že právo na odkaz, 

který zde blíže specifikuje, vzniká legatáři v případě, že dojde k prodeji jistého 

konkrétního pozemku, nebude-li tato suspenzivní podmínka splněna do třiceti let ode 

dne delace, právo na odkaz legatáři zaniká. Jiná by byla ovšem situace, kdyby onou 

podmínkou nebyl prodej domu, ale skutečnost, že si sám odkazovník, kterému jsou však 

v době delace například pouze dva roky, vlastní dům koupí; tehdy by odkazovníku 

právo na odkaz svědčilo i v případě, že by si dům pořídil například ve svých čtyřiceti 

letech, což je evidentně za delší dobu než třicet let ode dne nápadu dědictví na dědice. 

 Druhou z výjimek z výše uvedeného pravidla je skutečnost, že dědic, zadní 

dědic (fideikomisární substitut) nebo odkazovník jakožto osoba obtížená má vydat 

předmět odkazu svému sourozenci, opět však za předpokladu, že nějaký takový 

sourozenec je „narozen“.105 Domnívám se, že uvedené je třeba vykládat v tom smyslu, 

že osoba obtížená ke dni nápadu odkazu takového sourozence má, a tento není pouhým 

nasciturem. 

 Legatář má právo celý odkaz odmítnout prohlášením učiněným vůči osobě 

obtížené. Odmítnutí pak musí být učiněno až po nápadu dědictví, a to bezpodmínečně, 

jinak je neúčinné. Jestliže odkazovník odkaz přijme, ztrácí právo jej poté odmítnout. Jak 

dále vyplývá z první věty tohoto odstavce, není přípustné, aby odkazovník odmítl pouze 

část odkazu a další část přijal; v takovém případě by odmítnutí bylo rovněž neúčinné a 

odkazovník by tudíž přijal celý odkaz. 

 Německý občanský zákoník rovněž obsahuje rovněž podrobná ustanovení 

týkající se odkazu věci a odkazu pohledávky, velmi podrobná úprava je věnována 

problematice vypořádání zatížení předmětu odkazu, a to i ve vztahu k jednotlivým 

druhům věcí. Lze proto obecně říci, že právní úprava německá týkající se problematiky 

odkazu je co do obsahu v některých ohledech podobná právní úpravě naší, přestože 

některé instituty neobsahuje (typicky institut falcidiánské kvarty), naše úprava je však 

dle mého názoru s ohledem na její členění na oddíly a pododdíly přehlednější. V 

německé právní úpravě musím jednoznačně kladně hodnotit velmi přesně popsanou 

problematiku vzniku práva na odkaz a splatnosti odkazu, včetně vzájemného vztahu 

těchto dvou časových okamžiků, což lze v naší právní úpravě dovozovat pouze relativně 

složitě výkladem. 

                                                 
105 Ustanovení § 2163odst. 1 bod 2 BGB. 
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3.12.2 Právní úprava odkazu ve Švýcarském občanském zákoníku (ZGB) 

 

 Švýcarský občanský zákoník upravuje institut odkazu v části třetí (dědické 

právo), dílu prvním (dědicové), oddílu čtrnáctém (pořízení pro případ smrti), pododdílu 

třetím, který jej věnován typům dispozic pro případ smrti, konkrétně pak v ustanoveních 

§ 484 a následujících. 

 Tak dle švýcarského občanského zákoníku může zůstavitel nařídit odkaz, a to 

jak ve prospěch dědice, tak i třetí osoby, která dědicem není. Zajímavé je, že dle 

švýcarského práva je možné nařídit odkaz nejen co do části majetku zůstavitele, ale taky 

co do celého jeho majetku, což lze dovodit z formulace ustanovení čl. 484 odst. 2 ZGB, 

dle kterého: „He or she may bequeath a specific legacy or the usufruct of the whole or 

the part of the estate, […].“, v případě ovšem, že by odkaz svou hodnotou překračoval 

hodnotu dědictví odkázanému dědici – osobě obtížené, odkaz se poměrně zkrátí. Z 

uvedeného vyplývá, že na rozdíl od naší právní úpravy, a obdobně jako tomu je v právní 

úpravě německé, se zde neuplatní institut falcidiánské kvarty.  

 Není rovněž podmínkou, aby předmět odkazu náležel do pozůstalosti, zůstavitel 

však musí mít o této skutečnosti povědomost, jinak, obdobně jako je tomu v Německu, 

povinnost osobě obtížené splnit odkaz nevznikne.  

 I za předpokladu, že dědic – osoba obtížená dědictví nenabude, a to z jakéhokoli 

důvodu (předemře, dědictví odmítne, apod.), zůstává odkaz platný a účinný.  

 Švýcarský občanský zákoník dále výslovně řeší situaci, kdy je zůstavitelem 

využit institut tzv. přednostního odkazu, jinými slovy tedy kdy odkazovníkem je 

zároveň dědic, a to nenabude-li tento dědic dědictví. V takovém případě záleží na tom, 

zda se jednalo o odkaz ve prospěch zákonného či závětního, resp. smluvního dědice, 

neboť je-li dědicem a zároveň odkazovníkem dědic zákonný, nemá možnost dědictví 

odmítnout a zároveň přijmout odkaz. Jiné tomu je ovšem u dědice závětního či 

smluvního, kterému právo na přijetí odkazu v případě odmítnutí dědictví svědčí.  

 Rovněž je možné, stejně jako dle naší právní úpravy, zřídit k odkazu jak 

náhradnictví, tak i svěřenské nástupnictví. 
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 Na rozdíl od právní úpravy naší, případně německé nebo rakouské, je právní 

úprava odkazu ve Švýcarském občanském zákoníku méně komplexní, resp. více 

roztříštěná, a z toho důvodu dle mého názoru méně přehledná.   
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4 Historie institutů odkazu a dědické smlouvy 
 

4.1 Římské právo 

 

 

 Římské právo je velmi významným právním systémem platícím a vyvíjejícím se 

na území starověké Římské říše, jenž podstatným způsobem zasáhl do současné podoby 

zejména kontinentálního, a tedy i českého, práva. Systém římského práva se po jeho 

postupném znovuobjevování na italských univerzitách106 stalo vzorem pro kanonické 

právo a následně právo jednotlivých evropských zemí. 

 Systém římského práva byl velmi propracovaný, což bylo ostatně hlavním 

důvodem jeho středověké recepce; uvedené potom platí i pro oblast práva dědického.   

 

4.1.1 Dědická smlouva 

 

 Dědická smlouva nebyla římskému právu známým institutem, a to s ohledem na 

svůj charakter vícestranného právního jednání, které, jak již vyplývá z jeho podstaty, 

může být zrušeno nebo změněno pouze na základě konsenzu všech smluvních stran. 

Nemožnost změnit či zrušit svou poslední vůli však bylo v římském právu považováno 

za rozporné s již tehdy známým principem autonomie vůle zůstavitelovy, jež byl 

vyjádřen následovně: „Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum 

exitum.“ - Vůle zůstavitele je proměnlivá až do posledního okamžiku života; viz D 34, 4, 

4 – Ulpianus.“107  

 Přestože římské právo pojem dědické smlouvy neznalo, můžeme zde najít dva 

instituty do jisté míry podobné, respektive dva instituty mající určité, v porovnání s 

dědickou smlouvou obdobné znaky a obdobnou funkci, a to konkrétně: 

 mortis causa donatio (darování pro případ smrti), a 

                                                 
106 První římskoprávní škola, tzv. škola glosátorů, vznikla na univerzitě v Bologni na přelomu 11. a 12. 

století n. l.  
107 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 426  
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 tzv. vojenský testament, který v sobě pro svou vysokou neformálnost 

může za použití extenzivního výkladu nést právě i jisté prvky dědické 

smlouvy. 

 Darování pro případ smrti bylo jediným již ze své podstaty vícestranným 

právním jednáním, které umožňovalo bezúplatný převod vlastnického práva mortis 

causa. K takovému darování pak v praxi mohlo dojít následujícím způsobem: 

 darování s odkládací podmínkou, že k převodu vlastnického práva k 

daru dojde, přežije-li obdarovaný dárce; k odevzdání daru, stejně jako 

k převodu vlastnického práva k němu však došlo až po smrti dárce; 

 darování formou fiduciárního převodu vlastnického práva k daru ještě 

před okamžikem smrti dárce, to ovšem pouze za předpokladu, že se 

dárce nacházel v bezprostředním nebezpečí smrti; k odevzdání i 

převodu vlastnického práva k daru zde tudíž došlo již před okamžikem 

smrti dárce; uzavřením tohoto typu smlouvy však vznikla 

obdarovanému povinnost vrátit dar zpět dárci pro případ, že by tento 

ono bezprostřední nebezpečí smrti, v němž se nacházel v době 

uzavření tohoto právního jednání, přežil; 

 darování s odkládací podmínkou, že k převodu vlastnického práva k 

daru dojde pouze v případě, že obdarovaný dárce přežije, k odevzdání 

daru však došlo již uzavřením smlouvy, tedy před okamžikem smrti 

dárce; tento typ smlouvy pak bylo možno užít pouze, předpokládal-li 

dárce nějaké nebezpečí. 

 V justiniánském právu pak nalézáme další podmínku, a to nutnost přijetí daru 

obdarovaným, a dále právo dárce dar jednostranně odvolat. K právu dárce dar odvolat 

však lze uvést, že dárce se mohl tohoto svého práva vzdát. Uvedené právo pak dárci 

nepříslušelo v případě, že k odevzdání daru došlo ještě před dárcovou smrtí.  

 Vojenský testament pak, jak již napovídá i jeho název, byl formou privilegované 

závěti. Jisté prvky dědické smlouvy zde pak spatřujeme zejména díky tomu, že 

podmínky pro sepsání tohoto typu testamentu byly stanoveny natolik široce, že ve svém 

důsledku nebylo vyloučeno, aby jej sepsalo více osob formou smlouvy. Nutno ovšem 

dodat, že smluvní stranou mohla být pouze osoba, jež byla pro sepsání vojenského 

testamentu způsobilá.  
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 Jak ovšem vyplývá z článku R. Černocha108, takto široký výklad vojenského 

testamentu se objevuje až v době recepce římského práva, a nelze proto říci, zda se v 

době do pádu západořímské říše vojenské testamenty nesoucí v sobě znaky dědických 

smluv skutečně vyskytovaly nebo nikoliv.  

 

4.1.2 Odkaz 

 

 Právě v systému římského práva existuje původ institutu odkazu, kde se 

postupně vytvořily dvě jeho formy; legát (legatum) a fideikomis (fideicomissum). 

 Legatum byl formální odkaz civilního práva, tedy příkaz způsobilého109 

zůstavitele testamentárnímu dědici110 k vydání věci nebo zřízení práva třetí osobě111; to, 

zda ke dni smrti zůstavitele vznikalo honoratovi ve vztahu k předmětu odkazu právo 

věcné nebo právo obligační, záleželo potom na druhu legátu.112  

 Zřídil-li zůstavitel legát vindikační, vznikl ke dni jeho smrti honoratovi ve 

vztahu k předmětu odkazu věcněprávní nárok, čehož důsledkem bylo honoratovo právo 

s úspěchem žalovat kohokoli na vydání předmětu odkazu prostřednictvím reivindikační 

žaloby. Aby však byl vindikační legát platný, nejen, že musela být splněna náležitá 

forma jeho zřízení, ale samotný zůstavitel musel mít předmět odkazu, jak v den jeho 

zřízení, tak v den své smrti113, v tzv. kviritském vlastnictví114. V případě, že některá 

z podmínek splněna nebyla, byť by legát splňoval podmínky pro zřízení legátu jiného, 

typicky damnačního, byl tento považován za neplatný.  

 Legát damnační naopak dával honoratovi ve vztahu k předmětu odkazu za vznik 

„pouhý“ obligační nárok, na druhou stranu ovšem předmětem odkazu mohla být jak věc 

náležející jak ke dni zřízení odkazu, tak i zároveň ke dni jeho smrti, zůstaviteli 

                                                 
108 ČERNOCH, Radek. Umožňuje římské právo uzavření dědické smlouvy? Časopis pro právní vědu a 

praxi, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, roč. 21, č. 1. 
109 Myšleno ve smyslu jeho testamentární způsobilosti, kterou musel zůstavitel mít nejen v době 

pořizování pro případ smrti, jako je tomu dne, ale rovněž ke dni své smrti. 
110 Ten byl  římskoprávní terminologií označován jako tzv. oneratus. 
111 Ten byl římskoprávní terminologií nazýván jakožto tzv. honoratus nebo legatarius. 
112 Římské civilní právo rozlišovalo dohromady čtyři druhy legátů; konkrétně pak legát vindikační, 

damnační, legát sinendi modo a legát praecepční. 
113 Jinými slovy tedy musel být součástí pozůstalosti. 
114 Kviritské vlastnictví bylo jediným typem vlastnictví (dominium) známé římskému civilnímu právu; od 

vlastnictví bonitárního (vytvořeno v rámci práva praetorského), se odlišovalo vyšší mírou právní ochrany. 

Subjektem kviritského vlastnictví mohl být jen římský občan.  
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(postačovalo i tzv. bonitární vlastnictví), tak i věc náležející oneratovi. Damnační legát 

se pak postupem času stal jak subsidiární115, tak i převládající formou legátu. U všech 

druhů legátů však platilo, že musela být splněna určitá forma jeho zřízení, a že oneratem 

mohl být pouze testamentární dědic. 

 Fideikomis byl naopak odkazem neformálním, jenž až do počátku principátu 

nebyl římským právem vynutitelný; povinnost předmět odkazu vydat byla pak pouhým 

morálním závazkem onerata.  

 Rozdíly mezi legátem a fideikomisem byly dva, a to: 

1) fakt, že se u zůstavitele nevyžadovala ani v době pořízení, ani v době 

delace, testamentární způsobilost, 

2) oneratem nemusel být pouze testamentární dědic, ale jakákoli osoba 

profitující z pozůstalosti, tedy jak dědic, a to i intestátní, tak i 

odkazovník.  

 Posledně zmíněná odlišnost je pak civilními kodexy řešena různě i v novodobé 

právní teorii a praxi. Například v českých zemích do 31. 12. 1950 účinný civilní kodex 

ABGB umožňoval nařídit vydání předmětu odkazu pouze takovému dědici nebo 

odkazovníku, který je povolán posledním pořízením zůstavitele. Naopak dnes účinný 

občanský zákoník tuto myšlenku nepřijímá, když svým ustanovením § 1633 odst. 2 

umožňuje, aby předmět odkazu tížil i dědice či odkazovníka zákonného. 

 Postupem času se rozdíl mezi převládající formou legátu – legátem damnačním a 

fideikomisem stíral, když konečně Justiniánským zákoníkem Corpus iuris civilis (529 – 

535 n.l.) byly oba tyto instituty sjednoceny pod názvem „legatum“. Tento mohl zřídit 

pouze zůstavitel, jenž měl ke dni své smrti testamentární způsobilost116; na základě 

platně zřízeného legátu vznikal honoratovi obligační nárok na vydání věci, byla-li pak 

věc k okamžiku smrti zůstavitele v jeho vlastnictví, i prostřednictvím reivindikační 

žaloby. 

 Římské právo znalo rovněž institut tzv. univerzálního fideikomisu, kterým 

zůstavitel mohl pořídit ohledně celé pozůstalosti, na rozdíl od legátu, kterým bylo 

možno pořídit o maximálně její jedné polovině. V těchto případech bylo tedy povinností 

dědice (nazýván jako fiduciární dědic) jakožto univerzálního sukcesora zůstavitele 

v okamžiku, kdy se dědicem stal, převést celou pozůstalost oneratovi. 

                                                 
115 Zákonem Sc. Neronianum. 
116 Tato se však již nevyžadovala k okamžiku pořízení pro případ smrti. 
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 Předmětem odkazu potom mohlo být na základě římského práva vše, co mělo 

majetkovou hodnotu; otázku co, a jakým způsobem mohlo být odkázáno, se potom 

řídilo formou daného odkazu.  

 Velmi důležité je pak zmínit známý zákon Lex Falcidia (40 př. n. l.), který 

zavedl omezení ve vztahu k zatížení pozůstalosti odkazy, když v reakci na vzrůstající 

popularitu užívání odkazů a časté přetěžování pozůstalosti stanovil, že alespoň ¼ 

pozůstalosti musí zůstat ničím nezatížená; zmíněné pravidlo se pak stále uplatňuje i 

v moderních demokratických soukromoprávních kodexech, český občanský zákoník 

nevyjímaje.  

 

4.2 Právní úprava na českém území 

 

 

 Právní úpravu hmotného práva dědického na českém území nelze zcela 

jednoznačně a bez možných pochybností seznat a charakterizovat, a to s ohledem na 

charakter pramenů práva, jimiž byl převážně právní obyčej. K. Adamová a A. Sýkora 

ostatně uvádí: „S právními obyčeji je to zvláště obtížné a otázkou vždy zůstává, do jaké 

míry psané památky reflektují právní obyčeje, do jaké míry si jejich nedodržování 

vynutilo písemnou deklaraci jejich platnosti a konečně, do jaké míry zasáhly tehdejší 

„zákonodárné“ orgány do dědického práva normou novou,…“117  

 Dědické právo v období feudálního státu samozřejmě můžeme poznávat pouze 

z psaných pramenů, ať již právních či neprávních, ať se jedná o deklaraci právního 

obyčeje nebo o nově zavedené pravidlo. Mezi nejvýznamnější prameny zemského 

psaného práva dědického potom řadíme tyto: 

 

- Statuta Konrádova (Konrád I. Ota, 1189) 

- Velké privilegium Jana Lucemburského (Jan Lucemburský, 

1310) 

- Maiestas Carolina (Karel IV., 1355) 

- O právech, súdiech i o dskách země České Knihy devatery 

(Viktorín Kornel ze Všehrd, 1. verze: 1497, 2. verze 1507) 

                                                 
117 ADAMOVÁ, Karolina; SÝKORA, Antonín. Dědické zemské právo v české historii. 1. vyd. Ostrava: 

Key Publishing s.r.o., 2013, s. 11. 
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- Privilegium Vladislava II. Jagellonského (Vladislav II. 

Jagellonský, 1497) 

- Vladislavské zřízení zemské (Vladislav II. Jagellonský, 1500) 

- Obnovené zřízení zemské (Ferdinand II. Habsburský, 1627 

pro Čechy, 1628 pro Moravu) 

 

4.2.1 Období před přijetím Obnoveného zřízení zemského 

 

 První zmínku o existenci institutu posledního pořízení zůstavitele (nikoliv tedy 

institutu odkazu nebo dědické smlouvy jako takové) nalézáme ve Velkém privilegiu 

Jana Lucemburského z roku 1310, z čehož lze, mimo jiné, usuzovat, že zmíněný institut 

byl známý již před vydáním tohoto privilegia. „Testamentární“ dědická posloupnost, 

jejíž prvky lze v této době vystopovat, však byla součástí dědické posloupnosti zákonné, 

když přicházela v úvahu pouze za předpokladu, že zůstavitel neměl neoddělené118 syny 

a dcery, otázkou však je, zda měla přednost před zákonnou dědickou posloupností 

dalších neoddělených příbuzných do čtvrtého stupně příbuzenství.119 Důležité je v této 

souvislosti zmínit, že osobou zůstavitele, která mohla posledním pořízením majetek 

odkázat, mohla být, z logiky věci, pouze tzv. „hlava nedílu“, tedy osoba mající 

dispoziční právo k nedílu.120 

 O posledním pořízení se rovněž zmiňuje Karel IV. ve svém kodifikačním 

pokusu Maiestas Carolina, které podrobně popisuje rovněž nemožnost vydědění 

neoddělených synů a dcer co do majetku, jež zůstavitel zdědil po předcích. Z uvedeného 

lze tedy dovodit, že se v praxi rozlišoval majetek nabytý od předků, a majetek, jež 

zůstavitel nabyl sám, vlastní činností, na který se omezení včetně nemožnosti vydědění 

nevztahovala. Nutno ještě dodat, že Maiestas Carolina užívá pojmu „kšaft“ jakožto 

                                                 
118 Neoddělenými příbuznými rozumíme účastníky nedílu. Nedílem byl potom typ ideálního 

spoluvlastnictví příbuzných, kteří spolu žili, k rodinnému majetkovému souboru; dispoziční právo 

k nedílu měla pouze tzv. „hlava nedílu“, ostatní členové rodiny z něj brali užitky, dispoziční právo však 

neměli žádné. Podíl na tomto souboru pak nebyl předmětem dědického práva; zemřel-li účastník nedílu, 

přirostl jeho podíl poměrně k podílům ostatních, narodil-li se nový člen rodiny, podíly ostatních se 

poměrně zmenšily. Institut nedílu byl v zemském právu zrušen Obnoveným zřízením zemským. 
119 Blíže o této problematice: ADAMOVÁ, Karolina; SÝKORA, Antonín. Dědické zemské právo v české 

historii. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2013, s. 16-18. 
120 Jednalo se nejčastěji o otce (dědu) rodiny, mohlo se však např. jednat i o znovu neprovdanou vdovu 

starající se o své děti. 
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k formě poslední vůle zůstavitele, k jehož platnosti se ovšem vyžaduje souhlas 

panovníka prostřednictvím tzv. mocného listu.  

 Velmi významným právním dílem jsou Všehrdovy Knihy devatery; význam 

tohoto díla potom spočívá zejména v tom, že zachycuje zemské právo platné nejen 

za doby autorova života, ale rovněž z hlediska historického. Všehrd ve svém díle 

zmiňuje jak posloupnost intestátní, tak i posloupnost testamentární, přičemž potvrzuje, 

že posloupnost testamentární je součástí posloupnosti zákonné, když tato nastává až 

v případě, kdy nejsou žádní zákonní dědicové zůstavitele, tedy tzv. „nedílní příbuzní“. 

Viktorín Kornel ze Všehrd rovněž zaznamenává pojem „kšaft“, který sám ztotožňuje 

s posledním pořízením, kterým se nařizuje odkaz. Jak ostatně uvádí ve své publikaci 

Adamová a Sýkora: „lze dojít k závěru, že v očích Všehrdových představoval kšaft jen 

prostředek singulární sukcese.“121 Důležité je v této souvislosti rovněž zmínit, že 

dědické právo znalo rovněž darování pro případ smrti; účelem tohoto institutu bylo 

potom vyhnout se odúmrti, tedy napadnutí majetku zůstavitele, který neměl žádné 

zákonné dědice (nedílné příbuzné), na panovníka. 

 Privilegiem Vladislava Jagellonského potom došlo k významnému posunu ve 

prospěch šlechty, a to k rozšíření okruhu zákonných dědiců za účelem omezení 

odúmrtního práva panovníka, když bylo stanoveno, že nebylo-li nedílných příbuzných a 

nezanechal-li zůstavitel poslední vůli, dědí rovněž oddělení příbuzní dle blíže 

vymezených pravidel, a teprve není-li jich, připadne majetek panovníkovi jako odúmrť. 

 Vladislavské zřízení zemské je potom spíše než novým pramenem práva 

deklarací práva již existujícího, proto de facto nepřináší co do oblasti práva dědického 

hmotného žádné převratné změny. Z textu Vladislavského zřízení zemského, konkrétně 

pak z čl. 185 lze však již přímo dovodit existenci institutu odkazu v dnešním slova 

smyslu (tzv. „odkázanie“) umožňující singulární sukcesi týkající se věcí movitých. Z 

uvedeného proto vyplývá velmi podstatný fakt, a to že odkaz byl fungujícím institutem 

již dávno před Obnoveným zřízením zemským.  

 Ze samotných nalezených kšaftů sepsaných v 16. – 17. století je patrno, že tímto 

právním jednáním, bylo možno pořídit buď se zpoplatněným souhlasem panovníka o 

                                                 
121 ADAMOVÁ, Karolina; SÝKORA, Antonín. Dědické zemské právo v české historii. 1. vyd. Ostrava: 

Key Publishing s.r.o., 2013, s. 36. 
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nemovitostech122, nebo o věcech movitých, pro což se jeho souhlas zřejmě 

nevyžadoval.123 Jinak tomu ovšem bylo v případě kšaftů tzv. městských, kde institut 

mocného listu, tedy nutnosti panovníkova souhlasu k dispozicím s majetkem, nebyl 

znám; souhlas panovníka tedy nebyl vyžadován ani pro pořizování o nemovitostech. 

 Právní obyčej dále umožňoval, aby zůstavitel poté, co již pořídil pro případ své 

smrti kšaftem, nařídil odkaz nebo pořídil kšaftem opětovně; toto své právo si však 

musel vyhradit výjimkou v původně sepsaném kšaftu, jinak bylo toto právní jednání 

neplatné. Příkladem takové formulace v kšaftu vymiňujícím si následné pořízením 

odkazem může být: „Té pak moci sobě pozůstavuji, jestliže bych komužkoli, osobám 

nebo osobě, z téhož statku po mě pozuostalého do sumy jednoho tisíce kop míšeňských, 

buď oustně, nebo na smrtelné posteli před dobrými lidmi aneb listem pod pečetí mou 

odkázati a dáti chtěl, to abych učiniti mohl a to aby tak pevné a stálé bylo, jako bych to 

všecko zejména v tomto kšaftu a pořízení mém dostaviti dal.“124 

 Rovněž není bez zajímavosti, že se v této době objevují i kšafty mající charakter 

kodicilu, a to kodicilu intestátního doplňujícího zákonnou dědickou posloupnost, 

prostřednictvím kterého byl nařizován odkaz movitého majetku (formou singulární 

sukcese). Již před Obnoveným zřízením zemským je proto možno vystopovat vlivy 

římskoprávní nauky, zejména potom co do otázky kšaftu a testamentární posloupnosti. 

 Jak uvádí Adamová a Sýkora: „V první polovině 16. století mají kšafty zahrnuté 

do uvedené edice více charakter singulárních „odkazů“, které doplňují zákonnou 

dědickou posloupnost. V druhé polovině 16. století se charakter publikovaných kšaftů 

mění více ve prospěch generální sukcese.“125 Lze proto uzavřít, že kšafty existovaly ve 

dvojí formě, buď jako závěť, kterou bylo možno, krom povolání osoby za dědice, 

nařídit rovněž odkaz, a ve formě kodicilu, buď intestátního doplňující zákonnou 

                                                 
122 Takto učiněné pořízení pro případ smrti mělo stejnou váhu jako nápadní zápis, což byl jiný druh 

posledního pořízení, při kterém šlechtic předstupoval před úředníka provádějící zápisy do zemských 

desek ohledně nemovitostí a prohlásil, o které nemovitosti pořizuje pro případ své smrti. Osoba, v jejíž 

prospěch měla být nemovitost zapsána (tzv. „zápisník“), musela toto ustanovení před úředníkem přijmout 

buď osobně, nebo alespoň v zastoupení. 
123 Fakt, že pro kšaft pořizující pouze o věcech movitých, nemusel být dán souhlas panovníka mocným 

listem, není jednoznačný, když spousta dobových kšaftů odkaz na mocný list obsahovala; dalo by se 

proto dovodit, že právní obyčej přikazující souhlas panovníka ke kšaftování ohledně movitých věcí 

původně existoval, ale postupně mizel. 
124 KRÁL, Pavel. Mezi životem a smrtí: testamenty české šlechty v letech 1550 – 1650. 1. vyd. České 

Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity, 2002, s. 289. 
125 ADAMOVÁ, Karolina; SÝKORA, Antonín. Dědické zemské právo v české historii. 1. vyd. Ostrava: 

Key Publishing s.r.o., 2013, s. 69. 
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dědickou posloupnost, nebo testamentárního, vymínil-li si zůstavitel jeho pořízení 

v dříve sepsaném kšaftu – závěti. 

 Jisté prvky dědické smlouvy potom můžeme pozorovat v institutu tzv. dědického 

spolku. Právní obyčej umožňoval šlechticům (dvěma nebo i více), aby před panovníkem 

nebo zemským soudem uzavřeli dohodu o založení spolku, podle které zemřel-li jeden 

z jeho účastníků (jeden ze smluvních stran) a neměl-li zároveň zákonných dědiců 

(nedílných příbuzných), má připadnout veškerý majetek ostatním stranám této dohody. 

Nevýhodou samozřejmě bylo, že zmíněné ujednání nebylo možno bez souhlasu 

kontrahentů změnit nebo zrušit, a proto postupem času četnost používání tohoto 

institutu poklesla.  

   

4.2.2 Období po přijetí Obnoveného zřízení zemského 

 

 Obnovené zřízení zemské přináší do právního řádu ty římskoprávní prvky, které 

se do práva dědického před jeho přijetím nedostaly. Velmi významnou změnou, kterou 

se podstatně mění zejména otázka zákonné dědické posloupnosti, je zrušení institutu 

nedílu, a co do otázky testamentární posloupnosti zrušení nezbytnosti souhlasu 

panovníka s dispozicemi s nemovitým majetkem prostřednictvím mocného listu a 

rovněž zrušení institutů spolku a nápadního zápisu.  

 Co do kšaftů přináší Obnovené zřízení zemské zejména podrobné požadavky 

procesního charakteru, o odkazech nebo dědické smlouvě se však nijak nezmiňuje. 

Z dochovaných dobových kšaftů lze však dovodit, že s výjimkou výše uvedeného 

nedošlo z hlediska hmotněprávního k žádným podstatným změnám; možnost singulární 

sukcese prostřednictvím kšaftu tedy zůstala. 

 

4.2.3 Všeobecný občanský zákoník 

 

 Institut dědické smlouvy i odkazu upravuje první komplexní kodifikace 

soukromého práva na území Českých zemí – obecný zákoník občanský z roku 1811 
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(ABGB), účinný na našem území od 1.1.1812 do 31.12.1950.126 Tento věnuje institutu 

dědické smlouvy dohromady 6 paragrafů, institutu odkazu pak celých 47 paragrafů, což 

je dokonce o 9 více, než kolik odkazu věnuje náš nový občanský zákoník.  

 Podrobně dědickou smlouvu upravuje obecný zákoník občanský ve svých 

ustanoveních §§ 1249 – 1254. Na rozdíl od současného občanského zákoníku, který jej 

upravuje v části třetí hlavě třetí nazvané: „Dědické právo“, obecný zákoník občanský, 

vyjma zmínky v ustanovení § 602 ABGB, zařadil dědickou smlouvu do svého dílu 

druhého oddílu prvého nazvaného: „O osobních právech k věcem“, jinými slovy tedy 

mezi relativní majetková práva, konkrétně pak do hlavy 28. upravující tzv. smlouvy 

svatební.  

 Již ze samotného zařazení dědické smlouvy lze dovodit, že nebyla institutem 

všeobecně použitelným, tak, jak je tomu dnes127, ale mohla být uzavřena výlučně mezi 

manžely. Uvedené pravidlo bylo rovněž explicitně upraveno ve výše zmíněném 

ustanovení § 602 ABGB, který uvádí: „Dědické smlouvy o celé pozůstalosti nebo o 

poměrném jejím dílu mohou býti platně sjednány jen mezi manžely. Předpisy o tom jsou 

obsaženy v hlavě o smlouvách svatebních.“ Z uvedeného důvodu nelze dle mého názoru 

zcela jednoznačně tvrdit, že dědická smlouva je institutem staronovým, se kterým má 

český právní řád určitou historickou zkušenost, když reálná „zkušenost“ se týká pouze 

dědických smluv uzavíraných mezi manžely, tedy pouze v rámci nejužší rodiny, a 

zároveň pouze s obsahem, jak je nastíněn níže. 

 Oproti občanskému zákoníku se tedy právní úprava obsažená v ABGB týkala 

pouze takových smluv uzavíraných mezi manžely, kterými jeden manžel povolával za 

dědice druhého manžela co do celé pozůstalosti nebo její části, a druhý manžel toto 

povolání přijímal. Možnosti (ve smyslu obsahových variant dědické smlouvy), které 

občanský zákoník dává kontrahentům dnes, tak předlohu v ABGB nemají.  

 Čím se však náš zákonodárce inspiroval, byl princip tzv. falcidiánské kvarty. 

Zůstavitel dle tohoto pravidla mohl platně pořídit pouze co do tří čtvrtin hodnoty své 

pozůstalosti; překročil-li pak tuto hodnotu, byla jeho dědická smlouva co do objemu 

                                                 
126 V Rakousku je ABGB účinným právním předpisem dodnes. 
127 Uvedeným myslím zejména skutečnost, že dle dnešní právní úpravy může dědickou smlouvu uzavřít 

zůstavitel s jakoukoli osobou, bez ohledu na to, zda je ke svému kontrahentovi v nějakém příbuzenském 

či obdobném poměru; tím však není popřena nezbytnost existence příslušného typu způsobilosti u všech 

smluvních stran, tedy buď způsobilosti pořizovací, způsobilosti kontraktační nebo způsobilosti dědické, 

případně jejich kombinace.  
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majetku, kterým přesahovala ony tři čtvrtiny, neplatná. Nutno rovněž dodat, že zbylá 

jedna čtvrtina majetku zůstavitele musela zůstat zcela nezatížená, nebylo proto možné, 

aby na ni vázly jakékoli dluhy či práva nepominutelných dědiců na povinný díl. 

Uvedené pravidlo však, stejně jako tomu je dnes, nebránilo zůstaviteli, aby o zbylé 

čtvrtině pořídil jiným „posledním pořízením“, a to i ve prospěch dědice, kterého povolal 

i dědickou smlouvou. Nepořídil-li pak zůstavitel o této zbylé čtvrtině, připadla 

zákonným dědicům.  

 Co do otázky formy, právní úprava obsažená v obecném zákoníku občanském 

byla mírnější, než jak je tomu nyní; postačovalo, aby dědická smlouva vyhovovala 

podmínkám pro platné pořízení písemnou závětí. Rovněž otázka způsobilosti 

kontrahentů – manželů se potom odvíjela od jejich způsobilosti pořídit platnou 

písemnou závětí zvolené formy. Jistou výjimku v tomto ohledu stanovilo ustanovení § 

1250 ABGB, dle kterého slíbenou pozůstalost nebo její část mohl přijmout, a tedy 

kontrahentem se stát, i manžel, jež nebyl v době jejího pořízení svéprávný; to však 

pouze za předpokladu, že mu pozůstalost tzv. „nebyla ke škodě“.128 Manžel, který nebyl 

svéprávný, však o pozůstalosti či její části platně pořídit nemohl129; nikoli však 

bezvýjimečně, když za platně pořízenou se tato smlouva považovala za předpokladu, že 

byla schválena soudem. 

 Velmi významným rozdílem oproti současné právní úpravě pak byla možnost 

zůstavitele, jenž pořídil formou dědické smlouvy o své pozůstalosti či její části ve 

prospěch svého manžela, nakládat s tímto majetkem za svého života i po jejím uzavření 

zcela libovolně, a to bez jakékoli možnosti druhého manžela toto rozhodnutí zůstavitele 

jakkoli zvrátit.  

 Na rozdíl od institutu dědické smlouvy, který má v občanském zákoníku s 

ohledem na odlišnosti současné právní úpravy jiný obsah i charakter, právní úpravou 

institutu odkazu se nynější zákonodárce nechal inspirovat velmi silně, a to včetně 

systematiky. Spíše než na podrobnou charakteristiku institutu odkazu se tak v 

následujícím textu zaměřím na odlišnosti právní úpravy obsažené v ABGB oproti právní 

úpravě současné.  

 Na prvním místě je třeba zmínit, že obecný zákoník občanský neumožňoval, aby 

se osobou obtíženou odkazem stal ten, kdo ze závěti nikterak neprofitoval na základě 

                                                 
128 § 1250 ABGB. 
129 Jinými slovy neměl-li pořizovací způsobilost předepsanou pro danou formu závěti. 
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poslední vůle zůstavitele. V praxi si pak lze představit například situaci, kdy dědic ze 

závěti, jehož dědictví je zatíženo odkazem, předemře, a toto jeho dědictví tak napadne 

na osobu jinou dle ustanovení o zákonné dědické posloupnosti. Na základě současné 

právní úpravy by zatížení odkazem přešlo i na tohoto zákonného dědice; ABGB však 

uvedený postup vylučoval. F. Rouček ve svém komentáři k obecnému zákoníku 

občanskému uvádí: „Naproti tomu nelze odkazem obtížiti osoby, které sice dostanou 

něco z pozůstalosti, ale bez zřetele na vůli zůstavitelovu (neboť jim zůstavitel nic 

nezanechává, proto nelze říci, že by zanechání mohlo býti omezeno).“130  

 Velmi podstatným rozdílem oproti současné právní úpravě, stejně jako oproti 

tehdejší úpravě dědické smlouvy, bylo právní nezakotvení existence limitace hodnoty 

odkazu prostřednictvím institutu tzv. falcidiánské kvarty. Tato absence však měla velmi 

podstatný důsledek pro praxi, když zůstaviteli umožňovala vyčerpat odkazy celou 

hodnotu dědictví. Současnou právní úpravu lze proto v tomto ohledu charakterizovat 

jako ve vztahu k osobám dědiců za ochranářskou, když zakotvení této limitace zaručuje 

každému z dědiců, že se mu dostane alespoň čistá hodnota jedné čtvrtiny dědictví, které 

na něj napadlo. I přes tuto problematickou úpravu však dědic nikdy nepřišel zcela 

zkrátka, když v případě vyčerpání celé hodnoty pozůstalosti měl nárok alespoň na: 

„náhradu nákladů, které učinil ve prospěch podstaty, a na odměnu přiměřenou své 

námaze.“131 Došlo-li pak ze strany zůstavitele dokonce k přečerpání pozůstalosti, 

odkazy se poměrně krátily, jak je tomu i dnes. 

 K jisté změně došlo pak rovněž co do právní úpravy jednotlivých druhů odkazů. 

Současný občanský zákoník zná „pouhé“ čtyři druhy, o kterých bylo pojednáno výše, 

obecný zákoník občanský však upravoval druhů dokonce čtrnáct. Na první pohled se 

proto může jevit, že v tomto ohledu došlo k podstatné redukci právní úpravy, při 

podrobnějším zkoumání lze však dojít k závěru, že co ABGB chápe výslovně jako 

„druh odkazu“, upravuje občanský zákoník jako pro tento institut uplatňující se zásadu 

či princip, jež může z právní úpravy vyplývat i nepřímo. Některé druhy odkazů 

upravených v obecném zákoníku občanském pak mají pro současný právní stav 

archaickou povahu (např. odkaz věna), s ohledem na svou kazuističnost je lze zařadit 

                                                 
130 ROUČEK, František. SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 1. svazek. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, díl třetí, s. 223. 
131 § 690 ABGB. 
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pod některý z nyní upravených čtyř druhů odkazů (např. odkaz svršků, domácího 

nářadí, odkaz schránky, odkaz zlata, stříbra; prádla; ekvipáže, nebo odkaz klenotů, 

skvostů a ozdoby), nebo se netýkají druhu předmětu odkazu, ale otázce jeho rozdělení 

osobám, kterým je určen – tedy legatářům, pro případ, že se zůstavitel v „posledním 

pořízení“ k otázce rozdělení nevyjádřil, nebo vyjádřil nepřesně (např. odkaz dětem, 

odkaz příbuzným, nebo odkaz osobě služebné).  

 

4.2.4 Vládní návrh zákona z roku 1937 

 

 K vypracování vládního návrhu občanského zákoníku v roce 1937 (dále také jen: 

„vládní návrh“ nebo „vládní návrh občanského zákoníku“) bylo přistoupeno za účelem 

„modernizace“ práva občanského, resp. za účelem přizpůsobení právní úpravy novému 

společenskému prostředí. Jisté změny přinesl tento vládní návrh i co do institutů 

dědické smlouvy a odkazu, samozřejmě při zachování jejich podstaty a smyslu; změny, 

které se těchto institutů dotýkaly, proto můžeme obecně popsat jako změny dílčí. 

 Prvním posunem, který vládní návrh zaváděl oproti obecnému zákoníku 

občanskému, bylo zařazení dědické smlouvy do dílu druhého týkajícího se práv 

majetkových, oddělení prvního mezi ustanovení o právu dědickém (§ 377 – 689)132, 

konkrétně pak do hlavy16 nazvané: „Pořízení pro případ smrti“. 

 Malou novinkou, se kterou vládní návrh v rámci úpravy tohoto institutu přišel, 

byla možnost jejího uzavření nikoliv pouze manžely, ale rovněž osobami, které do 

manželství teprve vstoupit hodlají (snoubenci), s tím, že účinnosti tato smlouva nabývá 

okamžikem uzavření jejich manželství. I nadále však bylo zapovězeno dědickou 

smlouvu uzavřít s osobou, která není manželem nebo snoubencem. 

 Relativně podstatnou změnu, kterou vládní návrh přinesl, pak byla povinnost 

dědickou smlouvu uzavřít ve formě notářského zápisu, když obecný zákoník občanský 

připouštěl jakoukoli formu, kterou je možno platně pořídit závětí; s uvedeným rovněž 

souviselo nově zakotvené pravidlo o konverzi právního jednání stanovující, že bude-li 

dědická smlouva neplatná pro nedodržení povinné formy, případně nebude-li vyhovovat 

předpisům o kontraktační způsobilosti, jež je u smlouvy dědické vyžadována nad rámec 

                                                 
132 Oddělení druhé dílu druhého vládního návrhu pak upravovalo rovněž práva věcná, a to v ustanovení 

§§ 99 – 376. 
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způsobilosti pořizovací mimo jiné i dnes, může být přesto platná jako poslední pořízení. 

Zejména v tomto ohledu lze tedy spatřovat posun ve prospěch co možná největšího 

naplnění zůstavitelovy vůle. 

 Poslední větší změnou dotýkající se smlouvy dědické bylo ustanovení řešící 

problém jejího zániku pro případ rozvodu nebo rozluky manželství133, případně byly-li 

by v době smrti zůstavitele důvody pro rozluku manželství, což jsou pravidla, která v 

ABGB vůbec nebyla obsažena.   

 Tak vládní návrh stanovoval, že rozluka dědickou smlouvu sice ruší, povolání 

nevinného manžela však zůstává nadále v platnosti. Jinak pak byla situace řešena pro 

případ rozvodu, když vládní návrh rozlišoval mezi rozvodem dobrovolným a 

nedobrovolným. První z uvedených neměla mít na platnost a trvání dědické smlouvy 

vliv, mělo-li by se však jednat o rozvod nedobrovolný, mohla být za podmínek 

stanovených zákonem dědická smlouva odvolána posledním pořízením bývalého 

manžela.  

 Je evidentní, že návrh sledoval ochranu manžela, jež se na rozpadu manželství 

nepodílel, když v ustanovení § 451 uvádí, že změna dědické smlouvy posledním 

pořízením je přípustná pouze: „jsou-li nedobrovolným rozvodem vinny obě strany nebo 

není-li jím vinna strana žádná“. Je-li potom nedobrovolným rozvodem vinna jen strana 

jedna: „má toto právo jen strana nevinná.“ 

 V tomto ohledu je třeba ještě dodat, že se vycházelo z tehdejší zákonné praxe, a 

to že součástí výroku rozhodnutí o rozvodu manželství byla rovněž informace stran 

skutečnosti, z čí viny k rozvodu došlo, na rozdíl od současného stavu, kde lze uvedené 

dovodit pouze z odůvodnění.  

 Oproti relativně stručné právní úpravě dědické smlouvy pak byla institutu 

odkazu věnována celá hlava 18 oddílu druhého vládního návrhu občanského zákoníku.  

 Na prvním místě je třeba říci, že již z definice odkazu byla vypuštěna nutnost, 

aby byl odkaz nařízen způsobilým zůstavitelem; nejedná se však o změnu věcnou, když 

ke stejnému závěru by bylo možno dojít implicite za pomoci systematického výkladu. 

                                                 
133 Do roku 1949 se rozlišovalo mezi rozvodem od stolu a lože, což znamenalo „pouhé“ zproštění 

povinnosti manželů spolu žít, aniž by ovšem docházelo k právnímu zániku manželství. Rozluka byla 

naopak jedinou možností, jak mohlo manželství právně zaniknout za života manželů (pojem rozluka lze 

tedy připodobnit k pojmu rozvod v dnešním slova smyslu). 
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 Z hlediska systematiky bylo nově mezi právní úpravu odkazu zařazeno pravidlo 

poukazující na rozdíl mezi odkazem a darováním pro případ smrti; totožné pravidlo, 

které převzal i náš občanský zákoník, však bylo obsaženo i v ABGB, a to v hlavě 

upravující darovací smlouvu.  

 Dílčí změnou, jež se promítla i do našeho občanského zákoníku, bylo doplnění 

pravidla u odkazů učiněných vůči skupině lidí, jako jsou chudí, příbuzní, apod. Tak bylo 

nově zakotveno, že není-li zůstavitelem stanoveno, jakým způsobem má být odkaz 

rozdělen, a není-li zároveň dědic schopen provést volbu, kterou mu v takových 

případech zákonodárce svěřuje, mají být odkazovníci určeni soudem.  

 Z vládního návrhu pak byla zcela vypuštěna ustanovení o předmětu odkazu a 

interpretaci odkazu, která obecný zákoník občanský výslovně upravoval. 

 Rovněž stojí za zmínku, že došlo ke změně terminologie, která se promítá i do 

problematiky odkazu a dědických smluv, a to u pojmů obecné náhradnictví (nově jen: 

„náhradnictví“) a svěřenské náhradnictví (nově: „svěřenské nástupnictví“), zejména pak 

za tím účelem, aby nedocházelo ke směšování těchto zcela odlišných institutů. Nutno 

také dodat, že terminologie užitá v tomto ohledu ve vládním návrhu byla převzata do 

našeho občanského zákoníku. 

 Ke zpřesnění právní úpravy pak došlo i v ustanovení upravující odkaz věcí 

určitého druhu, když ustanovení § 656 věta první obecného zákoníku občanského 

nepřesně stanovovalo: „Odkázal-li zůstavitel jednu věc nebo několik věcí určitého 

druhu, ale bez bližšího ustanovení, a je-li více takových věcí v pozůstalosti; má volbu 

dědic.“ Přestože pak F. Rouček v komentáři k obecnému zákoníku občanskému uvádí: 

„Jedná se zde o dědici jako o osobě odkazem obtížené, ale ustanovení o těchto sluší 

užíti i na případy, kdy osobou obtíženou jest odkazovník (§649), [...]“134, napravil 

zákonodárce ve vládním návrhu tuto nepřesnost a namísto slova „dědic“ zvolil 

přiléhavější termín „osoba obtížená“. 

 Zcela opačná zásada pak byla zakotvena v ustanovení týkajícím se odkazu 

pohledávky. Obecný zákoník občanský totiž ve svém ustanovení § 667 stanovil: 

„Odkáže-li zůstavitel někomu stejnou částku, jakou mu je sám dlužen; nemá se za to, že 

odkazem chtěl shladiti dluh. V tomto případě zaplatí dědic částku dvakráte; jednou jako 

                                                 
134 ROUČEK, František. SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 1. svazek. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, díl třetí, s. 232. 
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dluh a po druhé jako odkaz.“ Vládní návrh občanského zákoníku však zvolil koncepci 

opačnou, když ve svém ustanovení § 485 stanovoval: „Odkáže-li zůstavitel někomu 

stejnou částku, jakou mu je sám dlužen, má se za to, že odkazem chtěl shladiti dluh.“ 

Nutno je zde však pro úplnost podotknout, že nyní účinný občanský zákoník převzal 

koncepci obsaženou v obecném zákoníku občanském, nikoli tedy koncepci vládního 

návrhu.  

 Přestože pak vládní návrh občanského zákoníku nepřevzal všechny druhy 

odkazu z ABGB (např. odkaz schránky, odkaz hotovosti nebo odkaz adresovaný 

osobám služebným), stále upravoval více druhů odkazů, než jak činí nynější občanský 

zákoník. Tato koncepce však nebyla přejata jak pro její zbytečnou kazuističnost, tak i z 

toho důvodu, že již neodpovídá současnému společenskému prostředí (např. již výše 

zmíněný odkaz věna).  

 Co do otázky nabytí odkazu doznala právní úprava změny v tom smyslu, že bylo 

do vládního návrhu doplněno ustanovení o právu legatáře své právo na odkaz zcizit. 

 Za velmi podstatnou změnu pak považuji rovněž úpravu splatnosti odkazu. 

Obecný zákoník občanský ve svém ustanovení § 685 stanovoval: „Odkaz jednotlivých 

věcí pozůstalostních a práv na ně se vztahujících, menší odměny pro osoby služebné a 

odkazy zbožné mohou býti požadovány ihned, jiné odkazy však teprve za rok po smrti 

zůstavitele.“  Je zřejmé, že za pomoci interpretace nelze dojít k jinému závěru, než že 

dané ustanovení je ustanovením kogentním, a není proto možné, aby zůstavitel určil 

dobu splatnosti jednotlivých odkazů odlišně. V tomto ohledu tak vládní návrh 

občanského zákoníku doznává zásadní změny, když ve svém ustanovení § 499 

stanovuje: „Odkaz jednotlivých věcí pozůstalostních a práv na ně se vztahujících, pak 

menších odměn pro zaměstnance, jakož i odkazy dobročinné mohou býti požadovány 

ihned; jiné odkazy jsou splatné za rok od smrti zůstavitele, není-li zřejmá jinaká vůle 

zůstavitele.“ Opět je pak třeba říci, že úpravu obsaženou ve vládním návrhu převzal i 

současný občanský zákoník.  

 Oproti právní úpravě obsažené v obecném zákoníku občanském vládní návrh 

dále nově zakotvil právo legatáře na zajištění svého práva na odkaz vůči dědici, je-li 

předmětem tohoto odkazu buď opakující se plnění (z čehož vyplývá, že jednotlivé 

dávky jsou splatné až v budoucnu), nebo takové plnění, které se sice neopakuje, ale jeho 

splatnost nenastala okamžikem smrti zůstavitele, ale později, buď tedy za jeden rok od 
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smrti zůstavitele, nebo jindy, s ohledem na lhůtu nebo podmínku135 stanovenou přímo 

zůstavitelem. Uvedené pravidlo se však dle znění vládního návrhu neuplatní: „je-li 

zřejmé, že takového zajištění není třeba“136 .  

 Co do otázky uvolněného odkazu obecný občanský zákoník stanovoval, že není-

li zůstavitelem legatáři ustanovena osoba náhradníka, dochází k akrescenci uvolněného 

odkazu pouze za předpokladu, že bylo odkazem pamatováno na více osob, přičemž 

zůstavitel výslovně nařídil, že si mají odkaz rozdělit rovným dílem, nebo v tomto 

ohledu nestanovil ničeho, z čehož by rovné podělení rovněž vyplývalo. V případě 

nesplnění této podmínky byl odkaz zmařen. Aby však zákonodárce předešel zmaření 

odkazu, vložil do vládního návrhu ustanovení § 504, jež umožňovalo akrescenci 

uvolněného odkazu i v případě, že zůstavitel určil odkazovníku určitý konkrétní podíl 

na odkazu, to však pouze za kumulativního splnění dvou dalších podmínek, a to: 1) že 

ze zůstavitelova posledního pořízení bylo možno dovodit, že měl v úmyslu zanechat 

odkazovníkům odkaz celý (tedy včetně onoho uvolněného podílu), a 2) že ze 

zůstavitelova posledního pořízení bylo možno dovodit, že podíly určil pouze z toho 

důvodu, aby omezil odkazovníky navzájem mezi sebou.  

 Úplně posledním upřesněním, kterého se pak vládním návrhem mělo dosáhnout 

ve vztahu k institutu legátu, bylo explicitní zakotvení zadržovacího práva dědice v 

případě, že je pozůstalost odkazy natolik obtížena, že její „zbytek“ po odečtení hodnoty 

všech odkazů a jiných závazků nepostačuje ani k úhradě jeho nákladů a přiměřenou 

odměnu, které se mu má z pozůstalosti dostat za jeho námahu.  

 Z uvedeného je tudíž patrné, že změny, které vládní návrh v této oblasti přinesl, 

a to přestože se nejednalo o změny zásadní, zkvalitnily právní úpravu natolik, že si 

současný zákonodárce mohl dovolit ji téměř celou převzít, a to i pro řešení právních 

vztahů v postmoderní společnosti 21. století. 

 

 

 

 

                                                 
135 Podmínka byla jak v obecném zákoníku občanském, tak i ve vládním návrhu nazývána pojmem: 

„výminka“. 
136 § 502 vládního návrhu. 
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Shrnutí a zhodnocení nové právní úpravy ve vztahu k 

institutům dědické smlouvy a odkazu 

  

Jak jsem již uvedla v úvodu této své práce, legislativní změny, které nastaly 

v důsledku přijetí občanského zákoníku, jsou v oblasti práva dědického natolik zásadní 

a významné, že lze hovořit téměř o revoluci, která nemá v novodobém českém právním 

prostředí obdoby.  

Jistý problém však vidím zejména v tom, že oproti právním předpisům 

upravujícím mnohá jiná právní odvětví, typicky oblast trestního nebo přestupkového 

práva, která jsou charakteristická proto, že jich nemusí být, a v praxi samozřejmě ani 

není, užito plošně na všechny osoby, když člověk mající běžnou laickou znalost 

morálních a etických pravidel (a pochopitelně tato pravidla dodržující) se s nimi vůbec 

nemusí setkat, občanské právo, a tím spíše pak jeho součást - právo dědické, upravující 

přechod majetku a závazků po smrti člověka na jiného, nutně dopadá na každou osobu 

bez výjimky. 

Často se lze proto setkat s otázkou, zda bylo nutné právní úpravu dědického 

práva podrobit takto podstatným změnám, když právní úprava ve starém občanském 

zákoníku, byť samozřejmě poněkud sporá a neúplná, byla již určitým způsobem 

zakotvena v právním vědomí lidí, a to i těch, kteří nemají vysokoškolské právnické 

vzdělání, a byla tedy svým způsobem obecně zažitá.  

Dle mého názoru však nastíněná otázka není příliš na místě, neboť právní 

vědomí lidí v České republice nelze v žádném případě přeceňovat. Osobně mám 

zkušenost, že toto je i u vysokoškolsky vzdělaných osob (samozřejmě v jiném oboru 

než právo), opravdu velmi malé až téměř nulové.  

Určitá forma „hysterie“, která před účinností nového občanského zákoníku mezi 

lidmi panovala, a to zejména pak v některých otázkách týkajících se práva dědického, 

tak byla dle mého názoru způsobena vyvolána spíše než aktivním zájmem obsah nového 

občanského zákoníku a jeho porovnáváním s dosud zavedenými a používanými 

zásadami, „poplašnými“ názvy článků v novinách svědčících právě o zjevné neznalosti 

podstaty nové právní úpravy, neboť obecně v České republice platí, že čím čtenější 

noviny mezi obyčejnými lidmi, tím nabubřelejší titulek a naopak. Tyto reakce však v 
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žádném případě nemohou svědčit o dobré úrovni právního vědomí a uvědomování si 

skutečných změn právní úpravy. 

Podstatnějším problémem však dle mého názoru je, že s novou právní úpravou 

dědického práva mají v praxi problém i řádně vystudovaní právníci, když starší 

generace těch, kteří studovali za první republiky, případně mezi světovými válkami 

v dobách účinnosti Všeobecného zákoníku občanského, a kteří by tudíž mohli čerpat ze 

svých znalostí tohoto předpisu, stejně jako znalostí tehdejší judikatury, již povětšinou 

nežijí, a vyjma právníků, kteří byli podrobeni státním nebo jiným zkouškám v období 

posledních přibližně dvou až tří let, a v neposlední řadě notářů zde není nikdo, kdo by 

byl skutečně nucen právní úpravu dědického práva detailně nastudovat.  

Samozřejmě nelze přehlížet, že přestože se právní úprava dědického práva nutně 

týká každého z nás, osob, jež pořizují pro případ smrti, a tudíž ve svém důsledku 

vyloučí aplikaci zákonné dědické posloupnosti, je mezi běžným obyvatelstvem stále 

menšina. 

Na druhou stranu je však obecnou pravdou, že pořízení pro případ smrti namísto 

zákonné dědické posloupnosti častěji volí osoby vlastnící majetek velké hodnoty, na 

rozdíl od osob nemajetných, případně osob vlastnící majetek tak říkajíc „běžné“ 

hodnoty. S tím souvisí rovněž závažnost důsledků, které takovéto pořízení pro případ 

smrti má, zejména pak s ohledem na to, že zůstavitel v době probíhajícího dědického 

řízení již nežije, a proto nemůže být ani logicky nápomocen při řešení sporů či 

nejasností, jež se mohou v tomto pořízení pro případ smrti objevit.  

Právě s ohledem na to, co jsem výše napsala, a to že pořizování pro případ smrti 

se v minulosti, stejně jako je tomu nyní, sice týkalo vždy pouhého zlomku obyvatel, 

přičemž navíc z této menšiny velká většina osob – zůstavitelů pořizovala a stále 

pořizuje formou veřejné listiny – notářského zápisu za účelem vyhnutí formálním a 

pokud možno i obsahovým, resp. formulačním vadám tohoto vysoce formálního 

právního jednání, ovšem na druhou stranu s o to závažnějšími důsledky, považuji za 

důležité, aby právní úprava nejen že zakotvovala takové principy, jež by soud 

vykládající konkrétní pořízení pro případ smrti zůstavitele nutily překlenovat případné 

obsahové nejasnosti výkladem, a to co možná nejvíce s přihlédnutím ke skutečné vůli 

zůstavitele, ale aby takovým případným nejasnostem a formulačním problémům 

předcházela jednoznačnými a pochopitelnými ustanoveními. 
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Nové, případně staronové instituty dědického práva obsažené v občanském 

zákoníku, a zejména pak institut odkazu, jsou však již svou podstatou mnohdy velmi 

komplikované, že není v lidských silách právně je upravit stručně, jednoduše a přitom 

obecně bez zbytečné kazuistiky. Zákonodárce by však měl mít na paměti, že jím užitá 

ustanovení budou v praxi, i s ohledem na jejich praktičnost, skutečně používána, a že by 

proto důsledkem jejich nastudování měla být pokud možno aplikace nepřipouštějící 

možnost dvojího či vícerého výkladu, a to alespoň osobami s vysokoškolským 

právnickým vzděláním. 

Osobně se bohužel domnívám, že tento cíl naplněn nebyl, což je dáno nejen 

zmíněnou komplikovaností nových institutů jako takových, ale rovněž tím, že, jak již 

bylo výše uvedeno, současní právníci nové instituty neznají, a nemají proto s jejich 

praktickým využitím žádné zkušenosti. 

Na druhou stranu se domnívám, že jak odkaz, tak i dědická smlouva byly do 

občanského zákoníku zahrnuty právem, neboť se jedná o instituty v praxi velmi dobře 

využitelné a dovolím si říct i potřebné, neboť dávají zůstavitelům nové možnosti při 

jejich posledním pořízení; dalo by se dokonce říci, že de facto vyplňují mezery v právní 

úpravě v tom smyslu, že umožňují něco, s čím se za staré úpravy nemohl zůstavitel 

setkat, neboť obdobné instituty, či instituty mající alespoň obdobnou funkci, starý 

občanský zákoník vůbec neznal.  

Vzhledem k tomu, že většina osob, zejména pak za situace, že má majetek větší 

hodnoty, pořizuje pro případ smrti formou veřejné listiny u notáře, lze mít za to, že po 

nastínění své poslední vůle tomuto notáři je a bude právě notář schopen takovému 

pořizovateli (budoucímu zůstaviteli) doporučit, který institut bude nejlépe pro naplnění 

jeho poslední vůle užít, a to včetně bližšího osvětlení účelu takového institutu. Uvedené 

pak znamená, že v praxi nezáleží příliš na tom, zda je to právě zůstavitel, kdo má 

vědomost o nových možnostech svého posledního pořízení, ale naopak notář, který toto 

poslední pořízení sám sepisuje tak, aby byla co možná nejvíce naplněna zásada 

autonomie vůle zůstavitele. Uvedené však opět naráží na problém, kterým se zabývám 

výše, a to že notáři právě s ohledem na nejednoznačný výklad některých ustanovení volí 

zaběhnuté instituty a těmto novým, přestože by mohly být pro zůstavitele přínosné, 

raději „pro jistotu“ neaplikují.  
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Doufejme tedy, že se případné nejasnosti podaří překlenout výkladem, jež bude 

proveden pokud možno s významným přihlédnutím k základním zásadám dědického 

práva, aby to pak nebyli zůstavitelé a jejich dědici či odkazovníci, kdo by v důsledku 

přijetí nové právní úpravy, jež měla jejich postavení právně zkvalitnit, tratil nejvíce.  
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Resumé v českém jazyce 
  

 

Smrt člověka je přirozenou právní skutečností, jež se nevyhne žádnému z nás. 

Většina osob však během svého života nabyde určitý majetek, který pak nutně po smrti 

každého jedince přejde na právního nástupce. Většina z nás proto během svého života, 

zejména pak s přibývajícím věkem, uvažuje, jak se svým majetkem naložit pro případ 

své smrti. Je asi běžným fenoménem, že jistá část populace nechá průchod zákonné 

dědické posloupnosti, na druhou stranu však existuje i druhá skupina osob, která má 

zájem o rozdělení svého majetku dle své vůle odlišně od pravidel nastavených zákonem. 

Druhé skupině zmíněných osob pak vychází zcela vstříc nový občanský zákoník, který 

výrazně posiluje zásadu autonomie vůle a staví ji do čela všech soukromoprávních 

principů. Tomu odpovídá i výrazné navýšení tomu odpovídajících institutů, a to 

zejména těch v oblasti práva dědického.  

 Právě s ohledem na to, že instituty dědické smlouvy a odkazu jsou v občanském 

zákoníku zakotveny nově, resp. jedná se o instituty, které jsou sice známé v jiných 

evropských zemích, a byly známé i u nás za účinnosti Všeobecného zákoníku 

občanského, případně i středního občanského zákoníku, za starého občanského 

zákoníku účinného bezmála padesát let upraveny nebyly, a proto se nelze divit, že jsou 

dnešním adresátům nové právní úpravy zcela neznámé. Právě tento závěr mě pak vedl 

k tomu popsat v této práci dva z těchto (staro)nově zavedených institutů dědického 

práva – dědickou smlouvu a odkaz, o kterých se domnívám, že jsou skutečně v praxi 

dobře použitelnými. 

 V první kapitole, jež následuje za úvodem, jsem nejprve považovala za nutné 

zařadit oba zmíněné instituty dědického práva do systému práva, stejně jako osvětlit 

některé základní pojmy, jejichž znalost považuji pro pochopení textu práce za 

nezbytnou. 

 Druhá kapitola, která je rozdělena do pěti podkapitol, je věnovaná institutu 

dědické smlouvy. První podkapitola je věnována obecné charakteristice smlouvy 

dědické, kam jsem zařadila otázku formy tohoto institutu, jejích smluvních stran, 

obsahu a rovněž problematiku doložek času a podmínek. V druhé podkapitole následuje 

výklad k otázce způsobilosti zůstavitele, v třetí podkapitole k otázce způsobilosti 
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smluvního dědice, a čtvrté podkapitole pak dědických smluv uzavíraných mezi 

manžely. V neposlední řadě bylo na místě porovnat českou právní úpravu rovněž 

s právní úpravou tohoto institutu v jiných evropských zemích, přičemž jsem zvolila 

první úpravy ve Švýcarském a Německém občanském zákoníku. 

 Institutu odkazu je pak věnována celá třetí kapitola této práce, která je následně 

rozdělena do dalších dvanácti podkapitol. Předně je pozornost věnována charakteristice 

institutu odkazu a vysvětlení jednotlivých pojmových znaků, přičemž pozornost je 

věnována rovněž poukázáním na rozdíl mezi odkazem a pořízením pro případ smrti. 

Následně se práce věnuje otázce zřízení odkazu, odvolání odkazu a předmětu odkazu, 

dále pak řeší problematiku nabytí vlastnického práva k předmětu odkazu a jeho 

splatnost. Následuje podkapitola věnovaná výkladu rozdílu mezi osobami dědice a 

odkazovníka, a podkapitoly věnující se jednotlivým subjektům souvisejícím s tímto 

institutem, a to osobě zřizovatele odkazu – tedy zůstaviteli, osobě obtížené a legatáři 

(odkazovníkovi), tedy osobě, která z odkazu profituje. V neposlední řadě byla pozornost 

věnována rovněž otázce uvolněného odkazu a výkladu týkajícího se jednotlivých druhů 

odkazů. Stejně jako tomu bylo u dědické smlouvy, i zde bylo na místě porovnat právní 

úpravu českou s právní úpravou zahraniční, přičemž stejně jako u dědické smlouvy byly 

zvoleny Švýcarská a Německá právní úprava.  

Ve čtvrté kapitole jsem zaměřila pozornost na historii obou institutů, přičemž 

tato je rozdělena na dvě podkapitoly, první se věnuje právu římskému, druhá pak právní 

úpravě obou těchto institutů na českém území, a to jak v období do přijetí Obnoveného 

zřízení zemského, tak po jeho přijetí, stejně jako právní úprava obsažená v ABGB, a 

následně i ve vládním návrhu občanského zákoníku z roku 1937.   

Práce je ukončena zhodnocením nové právní úpravy obou institutů v 

jejím závěru. 
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Resumé v anglickém jazyce 
 

Death is a natural legal fact that, that none of us is able to avoid. However, most 

people acquire some property during his/her life that after death indispensably transfers 

to a legal successor. Most of us, therefore, especially with increasing age, think about 

how to dispose of the property acquired for case of our death. It is probably a common 

phenomenon that some part of population prefers passage of intestate succession, on the 

other hand, there exists a second group of people being interested in division of property 

according to their will which is quite different from rules given by law. New civil code 

obliges the second group of people because it significantly accents the principle of 

autonomy of will and, moreover, places it at the top of all civil-law principles. This 

corresponds with a fact of significant increase of matching institutes, especially within 

the area of law of succession.  

Especially because of the fact institutes of contract of succession and legacy are 

newly incorporated in the civil code, or we encompass them among institutes known to 

many other European countries as well as known when the General civil code and the 

Middle civil code were effective respectively, they were not part of the legislation 

during the effect of the old civil code and so we cannot be surprised they are quite 

unknown to contemporary addressees. 

In the first chapter that follows the introduction I found necessary to put both 

law-of-succession institutes into the system of law as well as to clarify some basic terms 

knowledge of which I found quite necessary to understand the following text properly.  

The second chapter that is divided into five subchapters deals with the institute 

of contract of succession. The first subsection deals with a general characteristics of the 

contract of succession, especially the matter of form of the institute, its contracting 

parties, subject-matter as well as the problematics of time clauses and conditions. The 

second subsection contains interpretation of the testator’s capacity, the third one 

capacity of a contracting heir and the fourth one characteristics of contracts of 

succession made by and between spouses. Last but not least, I found important to 

compare the Czech legislation with another European legislations concerning this 

institute, while I chose a legislation contained in the Swiss and German civil codes. 
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Institute of legate is contained in the whole third chapter which is divided into 

twelve subchapters. My attention was first paid to a characteristics of the institute of 

legate and explanation of its basic features, as well as pointing out the difference 

between legate and mortis causa disposition. This is followed by the problematics of 

establishing the legate, cancelling the legate and the subject-matter of the legate, as well 

as the problematics of acquisition of ownership of the subject of the legate and its 

maturity. The next subchapter contains interpretation of difference between heir and 

legatee, and then subchapters containing the individual subjects related to this institute, 

among which we encompass a person making the legate – the testator, the person 

charged and the legatee, which is a person having a profit from the legate. Finally, I 

paid my attention to the matter of loosened legate as well as to the matter of different 

kinds of legates. Similarly to the contract of succession, I found important to compare 

the Czech legislation with foreign legislation, again with the Swiss and German one.  

The fourth chapter focuses on history of both institutes, and is divided into two 

subchapters first of which deals with the Roman legislation, and the second one with 

Czech legislation within the period before and after the promulgation of the Renewed 

Land Ordinance as well as the legislation contained in ABGB and the Governmental 

proposal of the civil code from 1937. 

The work itself is finished by evaluation of the new legislation of both institutes 

in its conclusion. 
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Abstrakt práce v českém jazyce 
 

 

 

Cílem této mé práce je uvést a následně blíže rozebrat dva z nově, respektive po 

dlouhé době opětovně zavedených institutů dědického práva, a to dědické smlouvy a 

odkazu.  Vzhledem k tomu, že smrt je přirozenou právní skutečností, jež nutně postihne 

každého z nás, přičemž zejména s přibývajícím věkem mnoho z nás dosti důkladně 

zvažuje, komu mortis causa „odkázat“ majetek nabytý za života, měl by se každý, kdo 

takto uvažuje, má-li zároveň zájem vyhnout se zákonné dědické posloupnosti, seznámit 

s těmito novými a dle mého názoru velmi praktickými instituty. Celá tato práce je 

rozdělena do šesti kapitol (včetně úvodu a závěrečného shrnutí). Stěžejními částmi 

práce jsou potom kapitola druhá až čtvrtá zabývající se nejprve jistým úvodem do celé 

problematiky a osvětlením základních pojmů, po čemž následuje rozbor institutů 

dědické smlouvy a odkazu, včetně komparace s vybranými zahraničními právními 

úpravami, a výklad týkající se historie obou zmíněných institutů. Samotné kapitoly 

zabývající se dědickou smlouvou a odkazem jsou rozděleny do podkapitol tak, aby byly 

rozebrány veškeré jejich aspekty; u institutu dědické smlouvy tedy její stručná 

charakteristika, forma, problematika smluvních stran a předmětu dědické smlouvy, 

včetně problematiky doložek času a podmínek, na což navazuje výklad o otázce 

způsobilosti smluvních stran a následné srovnání s německou a švýcarskou právní 

úpravou, a v případě institutu odkazu opět jeho stručná charakteristika, poukázání na 

rozdíl mezi odkazem a pořízením pro případ smrti, dále otázka zřízení a odvolání 

odkazu, problematika předmětu odkazu, nabytí vlastnického práva k předmětu odkazu a 

jeho splatnost, výklad týkající se rozdílu mezi dědicem a odkazovníkem, včetně 

podrobnějšího rozboru osob zůstavitele, osoby obtížené a legatáře. V neposlední řadě 

bylo třeba zaměřit se rovněž na problematiku uvolněného odkazu a výklad 

k jednotlivým druhům odkazů, a následně komparaci české právní úpravy s německou a 

švýcarskou. Celá práce je následně zakončena stručným shrnutím obsahující 

zhodnocení právní úpravy dědické smlouvy a odkazu.  
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Abstrakt práce v anglickém jazyce 
 

 

Aim of this work is to introduce and then closely describe two of new, or better 

to say re-established institutes of law of succession - contract of succession and legacy. 

Because death is a natural legal fact that none of us avoids which results in a fact that 

most of us, especially with increasing age, think thoroughly whom to bequeath property 

acquired during his/her life, everyone who ponders in such a way in case he/she wants 

to avoid intestate succession should have a knowledge of these new institutes, in my 

opinion very practical ones. The whole work is divided into six chapters (including 

introduction and conclusion). Chapters two to four are the principal chapters of this 

work dealing first with some kind of introduction into the whole problematics by 

explanation of basic terms, which is followed by interpretation of the institute of 

contract of succession and legacy, including comparison with chosen foreign 

legislations, as well as history of both mentioned institutes. The chapters dealing with 

contract of succession and legacy are divided into subchapters so that all aspects of 

these institutes could be explained; concerning contract of succession it is its short 

characteristics, form, problematics of time clauses and conditions, which is followed by 

the matter of capacity of contracting parties and comparison with German and Swiss 

legislation; in case of the institute of legacy it is again its short characteristics, pointing 

out the difference between legacy and mortis causa disposition, then question of 

establishment and cancelling of the legate, problematics of subject-matter of the legate, 

acquisition of ownership of the subject of the legate and its maturity, interpretation of 

difference between heir and legatee, as well as more detailed analysis of testator, person 

charged and legatee. Last but not least it was important to focus on a problematics of 

loosened legate as well as to the matter of different kinds of legates, and then 

comparison of Czech legislation with German and Swiss one. The whole work is 

finished by a short summary containing evaluation of the new legislation of the contract 

of succession and legacy.  


