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Úvod
Žádná událost se nedá popsat jako jistější, o níž víme, že nevyhnutelně nastane, než
smrt. Smyslem tohoto výroku je předeslat, jak nepopiratelnou roli sehrává následné
dědění v našich běžných životech. Úmrtí osoby je událostí, která je právně relevantní při
vzniku, změně nebo zániku nespočtu práv a povinností a je speciální právě v možnosti
se na ni v tomto ohledu patřičně připravit. K tomuto účelu slouží ustanovení dědického
práva obsažená v občanském zákoníku. Oblast této úpravy je neodmyslitelnou součástí
existence každého z nás a jejím cílem je především zachování kontinuity při přechodu
veškerého jmění zemřelé osoby.
Zákon č. 89/2012 Sb. nám dnes, po kompletní rekodifikaci, dává spoustu
možností pro uspořádání svých majetkových poměrů pro případ smrti. Nebylo tomu ale
tak vždy a především od 50. let 20. století byla zřejmá snaha o potlačení či úplné
zamezení volného pořizování pro případ smrti ve prospěch intestátní dědické
posloupnosti. Civilní právo zaznamenalo posílení institutů svědčících zůstaviteli až
novelizacemi obč. zák. z roku 1964 a nutno poznamenat, že změny, i přes jisté úsilí,
nebyly dostačující.
Stále větší tlak na navrácení se k římskoprávní nauce a evropským kořenům,
způsobený nevyhovující úpravou práva soukromého, vyvolal rekodifikační snahy již
v porevoluční době let devadesátých. Ovšem složitost problematiky a potřeba řešit
nespočet nastalých překážek odsouvala datum možného přijetí nového kodexu na
neurčito.
Až z kraje roku 2012 se po dlouhých přípravách podařilo přijmout občanský
zákoník, zpočátku nazývaný „nový“. Datum zadání tématu mé diplomové práce byl
6. leden 2014, a proto se v názvu objevuje onen, již překonaný termín. Dnes, po více
než roce a půl jeho účinnosti je nevhodné tento výraz používat, a proto se zkratka NOZ
objevuje v textu jen v obsazích citací. Další užívané zkratky pro civilní kodexy se řídí
usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 2. 2014, ve kterém se
kolegium zabývalo používáním zkratek pro „starý“ a „nový“ občanský zákoník. Po
diskusi a vyjádřeních ostatních soudů se usneslo na variantách „obč. zák.“ pro zákon
č. 40/1964 Sb. a „o. z.“ pro dnes účinnou úpravu. Rozhodnutí NS samozřejmě
respektuji a snažím se ho v následujících kapitolách držet všude tam, kde je to možné.
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Samotná práce si klade za cíl vystihnout a analyzovat změny v dědickém právu a
popsat jednotlivé instituty související s autonomií vůle zůstavitele. Celý text je členěn
na kapitoly, které se dále rozdělují na oddíly, případně, pro větší přehlednost i na
pododdíly.
První kapitola je věnována historickým východiskům proměn dědického práva
za poslední dvě století a snaze o kontextuální pochopení všech radikálních změn, jež
probíhaly v této oblasti soukromého práva.
Účelem kapitoly druhé je definování jednotlivých základních pojmů, bez nichž
bych se při psaní této studie nemohla obejít, a které jsou imanentní úpravě dědění.
Některé z nich zde popisuji obecně a dále se věnuji jen jejich různým formám, jiné zde
v podstatě vyčerpám, protože plně nesouvisí se zadaným tématem.
Třetí kapitola pojednává o již zmiňované rekodifikaci soukromého práva, nyní
ovšem mnohem podrobněji. Ze začátku líčím průběh prací a příprav na o. z. 2012, jeho
záměr a cíl, ovšem jádrem této části jsou hlavně základní zásady a principy prostupující
celé dědické právo. V posledním oddílu se zabývám přímo právními jednáními, jež
ovlivňují vypořádání zůstavitelovy pozůstalosti. Uvádím zde také jejich výčet a popis,
jelikož se většina z nich v našem právním řádu objevuje po dlouhé době.
Čtvrtá a nejpodstatnější kapitola se podrobně věnuje dědickým titulům, a to
hlavně dědické smlouvě a závěti, protože v nich se nejvíce odráží veškerá přání
zůstavitelů. Snažím se zde zdůraznit novoty a popsat všechny možnosti, které tyto
důvody dědění pořizujícím mortis causa nabízejí.
Pro úplnost a vyčerpání zadání přidávám v kapitole páté ještě výklad zbývajících
institutů, jimiž se na základě zůstavitelových rozhodnutí upravuje nápad pozůstalosti na
dědice a jsou proto dalšími podstatnými variantami, jimiž lze modifikovat přechod
jmění pro případ smrti.
V závěru shrnuji obsah své diplomové práce a zhodnocuji změny po rekodifikaci
soukromého práva, s konstatováním, že je třeba chvíli vyčkat, až budou využívány nově
nabízené způsoby nakládání s pozůstalostí v praxi.
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1.

Historický vývoj českého dědického práva

V této kapitole bych se ráda zaměřila na vývoj dědického práva na našem území, a to na
dobu od posledních dekád vlády Habsburské monarchie až do nedávné přelomové
rekodifikace soukromého práva, účinné k 1. 1. 2014, kterou se právo soukromé
v podstatě navrací ke svým přirozenoprávním kořenům a více se přibližuje klasickému
římskému právu. Vynechám části českých dějin, které si zajisté zasluhují velkou
pozornost ze spousty jiných důvodů, avšak z logických příčin během nich nedošlo
k žádným změnám úpravy práva dědického, a proto se dále v diplomové práci nebudu
zmiňovat o období mnichovského diktátu a Protektorátu Čechy a Morava, kdy byly
veškeré snahy o novelizaci stávající právní úpravy utišeny.
V období trvajícím přibližně dvě století, prošlo dědické právo opravdu
dramatickými změnami. Největší nastaly především v oblasti autonomie vůle
zůstavitele, která je stěžejním projevem osobní svobody v rámci dědického práva, a na
které se dá překvapivě dobře znázornit míra vyspělosti společnosti v oblasti svobodného
nakládání se soukromým majetkem.

1.1.

Obecný občanský zákoník

V zemích Habsburské monarchie, později tzv. Rakousko – Uherska, bylo dědické právo
upraveno v rámci práva civilního v obecném občanském zákoníku z roku 1811,
všeobecně známém jako ABGB. Tento zákoník platil ve všech zemích rakouského
císařství, vyjma zemí Koruny uherské, nabyl účinnosti 1. ledna 1812 a na našem území
si udržel platnost rekordně dlouhou dobu i navzdory všem změnám ve státním zřízení,
2. světové válce a ideologickým smýšlením. V platnosti zůstal až do roku 19501, resp.
1965, kdy byl vydán zákoník práce, který zrušil jeho poslední ustanovení. Obrovský
dopad a vliv, který měl při svém vzniku, si v určitém směru ponechal dodnes. Nejen, že
je doposud pramenem rakouského soukromého práva, ale nyní, v reakci na rekodifikaci

1

MALÝ, K a kolektiv, Dějiny Českého a Československého práva do roku 1945, Praha: Linde Praha
a. s., 1997, str. 167
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u nás, je s nadsázkou východiskem také našeho práva soukromého, jelikož inspirace při
tvorbě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je zmíněna již v Důvodové zprávě, a to ve
formě základního zdroje pro vládní návrh zákona z roku 1937.2
Konkrétně u dědického práva platilo pravidlo, že smrtí zůstavitele byl jeho
pozůstalostí myšlen souhrn všech práv a závazků, pokud se nezakládaly jen na jeho
osobních poměrech. „Dědic, který chtěl dědit, se musel přihlásit a uvést titul, z něhož
tak činí (dědická smlouva, závěť, zákon), a také musel uvést, zda se přihlašuje
bezvýjimečně, nebo s výhradou dobrodiní soupisu.“3 Dále zde byly v platnosti nařízení,
která byla obsažena v závěti, například příkazy, odkazy a podmínky, jenž z našeho
práva na dlouhou dobu v dalším období vymizela.

1.2.

Vznik první republiky

Jak je naznačeno výše, vznik Československé republiky v roce 1918 nepřinesl zatím
žádné změny v úpravě práva soukromého. To se řídilo obecným občanským zákoníkem
z roku 1811. Takzvaným recepčním zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného
státu československého, který byl na území českých zemí převzat, recipován, z právního
řádu Rakouska – Uherska. Proto byl u nás účinný zákoník rakouský, a to na základě
ustanovení čl. 2 „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají
prozatím v platnosti“4. Byť z tohoto článku jasně vyplývá, že mělo být převzetí
právního řádu jen prozatímní, nepodařilo se, s ohledem na neutěšenou situaci v Evropě
a komplikovanost problematiky, soukromé právo novelizovat. Zde je ještě třeba
zdůraznit fakt, že ABGB platil jen na území Českého království, nikoli na Slovensku,
z tohoto důvodu byly rekodifikační snahy za první Československé republiky
podpořeny také cílem upravit stávající stav dvojí právní úpravy – české a slovenské.
Ačkoliv byly práce zahájeny už v roce 1920 a vládní návrh občanského zákoníku byl
v roce 1937 hotov, nebyl však nikdy kvůli již zmíněné vyhrocené mezinárodně politické

2

Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku: oficiální text důvodové zprávy publikovaný
na http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zákona
3
ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář - Svazek IV. Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. XIX
4
Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu Československého, čl. 2
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situaci přijat. I přes jeho neúčinnost považuji za správné ho v tomto místě zmínit,
jelikož se stal jedním z východisek o. z. 2012.

1.3.

Období po nástupu komunismu

Jakmile mluvíme o právu dědickém, automaticky si představíme soukromý majetek, se
kterým můžeme svobodně disponovat. Ne vždy byla ovšem existence soukromého
vlastnictví podporována. Právě v této době měl zůstavitel nejomezenější možnosti
projevit vůli o dalším osudu svého majetku po smrti. Situace se začala zostřovat po
převzetí moci komunistickou stranou v roce 1948 a následným vydáním tzv. středního
občanského zákoníku – zákon č. 141/1950 Sb. Zákoník byl vyústěním právnické
dvouletky, zavedl nové formy vlastnictví s preferencí jeho takzvaných socialistických
forem a snažil se o vymizení rozdílu mezi veřejným a soukromým právem, jenž byl
znakem kapitalismu a buržoazie a v nově budovaném zřízení už neměl místo. Přijetím
kodexu se naprosto změnila funkce dědického práva a jako každé další odvětví práva
civilního

se

mělo

přizpůsobit

novým

společenským

poměrům,

které

byly

v Československu nastoleny. Vznikem těchto druhů vlastnictví se stalo, že předmětem
pozůstalosti byly už jen věci osobní spotřeby, rodinné domy, předměty domácí a úspory
nabyté prací. Dědické právo bylo v zákoníku zařazeno až na konec, v čemž byl
spatřován „jakýsi přechod k rodinnému právu, k němuž je dědické právo funkčně
zaměřeno.“5 a zůstavitelova autonomie vůle tak byla, oproti dřívější vysoké míře
volnosti, potlačena.
Změnu zaznamenal i několik desetiletý platný princip nabytí dědictví,
kterým se přijetím obč. zák. 1950 stal již den smrti zůstavitele. V duchu potlačování
možností nakládání se soukromými statky dle svého uvážení, bylo mnoho dalších
institutů redukováno. Již zde se z úpravy dědického práva ztratila dnes opět navrácená
dědická smlouva a odkazu se věnoval pouhý jeden paragraf. Také veškeré výhrady
učiněné podmínkami, příkazy, svěřenským nástupnictvím nebo doložením času se staly
neplatnými a bylo tak velmi zjednodušeno dědické řízení a celá úprava přechodu
zůstavitelových práv, jako taková.
5

HOLUB, R. Komentář k občanskému zákoníku: právo dědické, Praha: Orbis, 1957, str. 14
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Vzhledem k přijetí nové československé ústavy, která se stala proklamací
završení socialismu a budování cesty ke komunismu, byla dle představ stranického
„politbyra“ potřeba vytvořit občanský zákoník nový, zohledňující ještě radikálnější
myšlenky. Pokud budeme zákoník z roku 1950 považovat za ideologický, pak musíme
vidět zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jenž z těchto politických poměrů vzešel,
jako úplnou deformaci klasických tezí římského a kontinentálního práva. „Horlivost
československých kodifikátorů ilustruje skutečnost, že OZ 1964 svou radikálností
předčil dokonce model sovětského občanského práva.“6 Tento kodex lze chápat jako
faktický odklon od veškerých tradičních institutů, jenž byly ze zákona zcela odstraněny
nebo odsunuty do pozadí.
Pokračoval tedy trend snižování počtu ustanovení, která se týkala práva
dědického, což vyústilo v úplné vypuštění odkazu a možnosti zřeknout se dědictví, čímž
se opět snížila autonomie vůle zůstavitele.
Nerada bych zde zabíhala hlouběji do českých právních dějin a jsem si jistá,
že toto období by svými změnami v oblasti práva vydalo na nejednu diplomovou práci,
proto, především v následující podkapitole, jen ve zkratce zmíním novely práva
civilního, úzce se dotýkající tématu mé diplomové práce.
První a jednou z nejdůležitějších změn obč. zák. 1964 byla novela
provedená zákonem č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a
upravují některé další majetkové vztahy, jež po nezdařené koncepci radikálního kodexu
navracela klasické prvky zpět do našeho právního řádu a více se snažila vyhovět
praktickému životu nejen ideologickému dogmatu. Co se týká dědického práva,
největším posunem vpřed bylo opětovné zavedení možnosti vydědění a v kontextu
s platností závěti i obnovení účinků relativní neplatnosti právních úkonů.

1.4.

Soukromé právo po 17. listopadu 1989

Nové hospodářské, sociální a politické podmínky nastolené po listopadu 1989 nutně
potřebovaly zákonnou oporu v podobě aktuální úpravy, jenž by reflektovala
celospolečenskou proměnu. Nejpodstatnějším důvodem porevolučních změn proto byla
6

KUKLÍK, J. a kol. Dějiny československého práva 1945 – 1989, Auditorium, 2008, str. 521

6

nutnost obnovy soukromého práva v jeho standardech v rámci kontinentálního práva
a návrat k evropským kořenům.
První polistopadovou novelizací občanského práva se stal zákon
č. 509/1991, jehož hlavním úkolem bylo upravení občanského práva v souladu
s přijatou Listinou základních práv a svobod a provedení nejdůležitějších změn
vedoucích k překonání potřebné doby před přijetím nového kodexu civilního práva.
Dědického práva se zde týkalo několik ustanovení o vydědění, formách závěti a těch,
jenž rozšířila třetí dědickou skupinu o potomky sourozenců a zavedla další skupinu
novou, čtvrtou, jenž povolávala k dědění prarodiče zůstavitele nebo jejich děti. 7 Ačkoliv
byla chápána jako dočasné provizorium a myšlenka na novou kodifikaci existovala již
dávno před rokem 1991, můžeme vidět, že se vše podařilo, po několika neúspěšných
pokusech, dovést do zdárného konce až o celých 20 let později.

7

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář - Svazek IV. Wolters
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2.

Definice pojmů v dědickém právu

Dědické právo je částí práva soukromého a je jednou z oblastí, které se rekodifikace
dotkla nejvýrazněji. „Oproti původním 27 ustanovením představuje nynější úpravu
dědického práva celkem 245 ustanovení hlavy III části třetí občanského zákoníku,
k nimž je třeba připočíst ještě institut darování pro případ smrti (§ 2063 a násl.)
a rovněž procesní ustanovení ohledně řízení o pozůstalosti v novém zákoně o zvláštních
řízeních soudních“8 V tomto zákoně upravujícím ryze procesní stránku se dědického
řízení týkají ustanovení § 98 - § 288. Předchozí věty jasně demonstrují obrovskou
změnu, kterou úprava práva na pozůstalost prošla. Rozmnožení ustanovení nemá na
svědomí pouze začlenění staronových institutů do právního řádu, nýbrž také rozšíření a
větší míra možností u těch, které znala již předchozí úprava.
Vzhledem k tomu, jak diametrálně se liší současný občanský zákoník
od zákoníku předchozího a jak moc se změnilo pojmosloví v souvislosti s navrácením
se k tradičním českým právním termínům, považuji za nutné si hned v počátku mé práce
vymezit jednotlivé termíny tak, jak jsou chápany a vysvětlovány nyní. Není ale třeba
uvádět všechny, ani na to není v této kapitole prostor, proto se budu věnovat jen těm,
které považuji za elementární a nezbytné legálně definovat a také těm, které se v našem
právu objevují po dlouhé době nebo zcela nově.

2.1.

Dědické právo

Dědickým právem rozumíme podle ustanovení § 1475 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.
právo na pozůstalost a na poměrný podíl z ní. Zákonným východiskem je článek 11
Listiny základních práv a svobod, kde v odstavci 1 větě třetí stojí, že se dědění zaručuje.
Hned v prvním paragrafu hlavy III s názvem Dědické právo se tak
setkáváme s novinkou ve formě přesného určení toho, co právo dědické vlastně
znamená. V občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. se této oblasti věnovala část sedmá se
stručným názvem dědění, která neobsahovala žádné vymezení uvedené výše a velmi
ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář - Svazek IV. Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. XVII
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stručně začínala § 460, který zní: „Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele“.9 Podle mého
názoru je už u prvního ustanovení jasně zřejmé, že bylo při tvorbě nového občanského
zákoníku důrazně dbáno na komplexní pojetí a systematičnost, což hodnotím velmi
kladně a při takové rozsáhlosti kodexu i jako praktické a svým způsobem nevyhnutelné
opatření.

Pro lepší pochopení následujících pojmů a jejich provázanosti přikládám schéma
z článku Kateřiny Hynčicové s názvem Jak se bude dědit podle NOZ?, uveřejněném v
periodiku Právní rádce v roce 2013.10

9

SVEJKOVSKÝ J., Nový občanský zákoník, Srovnání nové a současné úpravy občanského práva, 1.
vydání, C. H. Beck, Praha 2012, str. 332
10
HYNČICOVÁ, K. Jak se bude dědit podle NOZ?, Právní rádce, 2/2013
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2.2.

Pozůstalost a dědictví

Specifickým rysem účinné úpravy je rozlišení mezi pozůstalostí a dědictvím. Oba
termíny jsme sice znali už dříve, ovšem bez legální definice v zákoně, a mohlo tak často
docházet k nepřesnému používání a záměnám.
Širším pojmem je zde pozůstalost, která znamená veškeré jmění zůstavitele
v okamžiku jeho smrti, mimo práv ryze osobní povahy, které dále na dědice
nepřecházejí. Těmito jsou práva a povinnosti úzce spjaté se zemřelým, jako je
manželství, vyživovací povinnosti, dále také některé povinnosti ze závazkověprávních
vztahů, některá věcná práva, pracovní poměr a další. Složitá situace je v případě nároků
na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění, protože v minulosti též
zanikaly okamžikem smrti pořizujícího, ale po změně právní úpravy se s účinností od 1.
1. 2007 stávají předmětem dědění. 11
To znamená, že pozůstalostí je vše, co může, ale v zásadě též nemusí
připadnout na dědice. Naproti tomu ta část pozůstalosti, která skutečně dědici připadá,
se nazývá dědictví.

2.3.

Zůstavitel

Zůstavitelem rozumíme takovou fyzickou osobu, jejíž práva a povinnosti přecházejí její
smrtí nebo prohlášením za mrtvého na dědice. Zcela zásadní myšlenkou je dle
o. z. 2012 závaznost zůstavitelovy vůle, což je markantní změna oproti obč. zák. 1950
a obč. zák. 1964, kde byla výrazně potlačena. Před účinností dnešního občanského
zákoníku tak existovala možnost odklonu od textu závěti, kde byly přiděleny jednotlivé
části majetku dle přání pořizujícího a dědici si rozdělovali majetek podle svých dohod
nezávisle na textu poslední vůle. „Nyní došlo k zásadnímu obratu, kdy je rozhodující
vůle zůstavitele a ta musí být dodržena, dědici se musí vůli zůstavitele podrobit, pokud
chtějí dědit.“12

11

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 936/2010 ze dne 4. 4. 2011
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Zásada závaznosti vůle zůstavitele je tedy jednou z klíčových zásad celého
odvětví práva dědického a promítá se do většiny jeho ustanovení. Jako její nejdůležitější
dopad se jeví vykládání závěti (potažmo dovětku) tak, aby byl pochopen především její
smysl a účel, to znamená, že se opravdu zkoumá obsah pořízení pro případ smrti
a forma ustupuje do pozadí. Aplikaci tohoto principu najdeme přímo v zákoně, a to
například v těch ustanoveních, která umožňují konverzi jednoho institutu v druhý, za
předpokladu splnění podmínek pro jeho platnost. „Uplatnění vůle zůstavitele posiluje §
1569 o příkazu, když stanoví, že příkaz se posuzuje jako rozvazovací podmínka, takže se
zůstavení práva zmaří, nebude-li příkaz proveden.“13 Neoddiskutovatelným přínosem je
tedy snaha o podržení platnosti pořízení i přes možné nedostatky.

2.4.

Dědic

Definice zní vcelku jednoduše, a to tak, že dědicem je osoba způsobilá nabýt dědictví.
Jako dědic (i odkazovník viz 2.5) může být povolána i právnická osoba, která dokonce
ještě nevznikla a která má vzniknout teprve v budoucnu a považuje se za způsobilou,
pokud vznikne do jednoho roku od zůstavitelovy smrti. Dříve touto právnickou osobou
mohla být pouze nadace a nadační fond, dnes už to může být jakákoliv další právnická
osoba, tudíž i libovolná korporace.
Co se týče dědiců, jakožto osob fyzických, jsou někteří dle ustanovení §
1481 z dědického práva vyloučeni. Dědicky nezpůsobilí jsou ti, kteří se dopustili
úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho potomkům nebo manželu nebo
zavrženíhodného činu proti jeho poslední vůli, ledaže jim zůstavitel tento čin výslovně
prominul. Dále dle § 1482 je z dědického práva, jako zákonný dědic, vyloučen i manžel
zůstavitele, pokud v čase smrti probíhalo řízení o rozvod manželství na návrh
zůstavitele, a manžel se na něm dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí.
Poslední zmiňovanou skupinou, jenž je dědicky nezpůsobilá též dle § 1482, jsou rodiče,
zbaveni rodičovské odpovědnosti, pokud její výkon zneužívali nebo ji z vlastní viny
závažným způsobem zanedbávali, a to při dědění po dítěti dle zákonné dědické
13

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář - Svazek IV. Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. XXVII

11

posloupnosti. Důvody dědické nezpůsobilosti se tedy dají shrnout následovně: „Dědická
nezpůsobilost vylučuje z dědického práva osobu, která se dopustila činu, v jehož
důsledku se stala nehodnou dědictví nabýt, protože by její podílení se na výhodách
plynoucích z právního nástupnictví po zůstaviteli odporovalo zásadám spravedlnosti
a obecné morálce.“14

2.5.

Náhradnictví

Dědické náhradnictví, označováno též jako obecná či vulgární substituce, umožňuje
povolávat za dědice osoby odlišné od dědice předpokládaného. Děje se tak tehdy, kdy
tento primární dědic dědictví nenabude. „Zůstavitel bude mít možnost zvolit si
náhradníka třeba pro případ, že původní dědic zemře, či dědictví odmítne. Bude také
moci přikázat svému dědicovi, aby majetek, který tento dědic přijal, byl pro případ
tohoto dědice převeden na ustanoveného následného dědice.“15
Náhradník nastupuje pouze, pokud ten, jehož zůstavitel označil jako
obmyšleného, nakonec část pozůstalosti nezíská, a to z jakéhokoliv myslitelného
důvodu. Může se jednat o objektivní okolnosti, jako jsou smrt, prohlášení za mrtvého
nebo ztráta dědické způsobilosti na straně jedné a odmítnutí dědictví na straně druhé.
Zajímavostí, alespoň pro mne, je fakt, že zůstavitel by mohl ve svém pořízení mortis
causa pamatovat pouze na tu kterou variantu, pro níž presumovaný dědic nedědí, a
ustavit ho náhradníkem například jen v případě smrti původního obmyšleného.
Tímto způsobem lze ustanovit další náhradníky již uvedeným náhradníkům,
a tak stále dál, jejichž jedinou povinností je schopnost nabývat dědictví, čili být dědicky
způsobilý, v okamžiku zůstavitelovy smrti. 16
Existence náhradnictví vyplývá z možného požadavku pořizujícího vyhnout
se zákonné posloupnosti tam, kde se uprázdní podíl na pozůstalosti a v této souvislosti
by došlo k přírůstku, akrescenci, k podílu některého z ostatních účastníků dědického
řízení.

14

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Sagit, 2012, str. 605
LINHART, A. Revoluční změny v dědickém právu, Justice, 2013
16
SVOBODA, J., KLIČKA, O.: Dědické právo v praxi. 1. vydání, C. H. Beck, Praha 2014, str. 156
15

12

2.6.

Odkazovník

Jako posun správným směrem vnímám nový institut odkazu, který od 1. 1. 2014
umožňuje pro případ smrti odkázat určitou věc i jinak, než povoláním za dědice, jako
tomu bylo v předchozí úpravě. Tento postup byl nevyhovující především kvůli principu
univerzálního dědického nástupnictví, který mimo jiné znamená, že tento povolaný
dědic nezískává jen svoji odkázanou věc a tudíž podíl na dědictví, ale získává i s tím
spojený podíl na dluzích. V této změně spatřuji velký význam především v tom, že díky
vyčlenění z povinnosti přispívání na zůstavitelova pasiva se dá odkaz dobře využívat
k různým charitativním a dalším obdobným účelům.
Jak říká sám zákon, odkazovník není dědicem, proto odkaz také nepatří
mezi dědické tituly, jen mu vůči dědici vzniká právo na vydání odkázané věci.
Odkazovník je tedy osoba, jež má nárok na plnění vůči právnímu nástupci zůstavitele,
odkazem obtíženého.
Blíže se tomuto tématu věnuji v kapitole páté s názvem Odkaz.

2.7.

Dědické tituly

Pokud existuje majetek zemřelé osoby, který je možné dědit a existuje také alespoň
jeden způsobilý dědic, pak je posledním článkem dědického nástupnictví takzvaný
dědický titul. Velkou novinkou, kterou rekodifikace přinesla, je zvýšení počtu
dědických titulů neboli důvodů dědění, na jejichž základě se osoba stává dědicem. K již
známým dvěma přibyl ještě třetí, kterým je dědická smlouva. Dědické důvody jsou dnes
taxativně vymezeny v § 1476 o. z. 2012 a jsou jimi zákon, závěť a dědická smlouva
upravená v občanském zákoníku v oddíle třetím § 1582 - § 1593.
Dědění ze zákona je historicky nejstarším dědickým titulem, jenž nastupuje
všude tam, kde zůstavitel o celém svém majetku nerozhodne závětí nebo jiným
pořízením pro případ smrti a neurčí tak osud svého jmění vlastním úkonem. Zákonná
posloupnost je v o. z. 2012 upravena v díle 4 ustanoveními § 1633 - §1641.
Ačkoliv se intestátní posloupnosti věnuje poměrně nízký počet ustanovení,
prošla od bývalé právní úpravy značnými změnami. Tou první a nejdůležitější je

13

rozšíření tříd, dříve skupin, zákonných dědiců ze čtyř na šest a tím rozšíření počtu
dědiců, kteří dnes přicházejí v úvahu při tomto typu přechodu pozůstalosti. Dědické
třídy jsou vytvářeny dle proximity rodinných vztahů. Tato blízkost vychází z právního
smyslu rodinného práva, tudíž nemusí zohledňovat biologická ani faktická pouta mezi
příbuznými. Uplatňuje se zde několik základních principů, princip familiarizace, díky
němuž vzniká nárok na dědictví přirozeně pro určitý okruh osob a princip reprezentace,
kdy při uvolnění podílu jednoho dědice, přistupují místo něj jeho zákonní nástupci.
Systém zákonného dědického nápadu je ovládán stupněm příbuzenství,
řídícím se počtem zrození, a spočívá v postupném povolávání dědiců z jednotlivých tříd
po sobě. Nově se zákon zmiňuje také o několikerém příbuzenství a pravidle pro postup
při existenci takové situace. Ten, kdo bude se zemřelým příbuzný z více stran má nárok
na všechny tyto podíly a nastupuje tedy ve všech dědických třídách podle svých
rodinných pout.
Povšimněme si také ustanovení o odúmrti: „Nedědí-li žádný dědic ani podle
zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl
zákonný dědic; stát však nemá právo odmítnout dědictví, ani právo na odkaz
podle § 1594 odst. 1 věty třetí.“17 Tento paragraf je zlomový především v rámci
mezinárodního práva soukromého. „Dosud totiž platilo, že když zemřel český občan
vlastnící nemovitosti v zahraničí nemající ani zákonné dědice, právem odúmrtě připadly
nemovitosti státu, ve kterém se nacházejí. Vystupuje-li nově český stát jako zákonný
dědic, připadnou nemovitosti podle dědického práva jemu.“18
Vzhledem k vybranému tématu své závěrečné práce, která pojednává o vůli
zůstavitele, se nebudu dále zabývat zákonnou dědickou posloupností, kde se nemůže
svobodné rozhodování pořizujícího nijak projevit, a proto z dědických titulů podrobně
rozeberu pouze závěť a dědickou smlouvu.

17

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 1634 odst. 1
BEZOUŠKA, P; PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: Nejdůležitější změny, Anag, 2013,
str. 211
18
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3.

Rekodifikace soukromého práva

Již od devadesátých let působila komise pro rekodifikaci civilního

práva

při Ministerstvu spravedlnosti České republiky, skládající se ze zástupců z řad
advokátů, notářů, soudců a akademických pracovníků, kteří se měli podílet na nové
podobě občanského zákoníku.
Její dva členové, prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš a doc. JUDr. Michaela
Zuklínová, byli pověřeni tehdejším ministrem spravedlnosti přípravou věcného záměru
nového kodexu, jenž měl za úkol ukázat základní náčrt budoucí úpravy a řešení
problematických nebo nedostačujících částí té stávající.
Dne 18. 4. 2001 byl tento věcný záměr schválen a zavazoval tak
zpracovatele při přípravě paragrafového znění návrhu, jenž byl představen 17. 5. 2005.
Zajímavostí je,

že byl obsah

jednotlivých

ustanovení průběžně vyvěšován

na internetových stránkách a bylo tak umožněno se vyjádřit i široké veřejnosti.
V lednu roku 2009 byl vládě předložen návrh zákona o mezinárodním právu
soukromém, zákona o obchodních korporacích a konečně i nového občanského
zákoníku, přičemž mezi lety 2005 až 2009 proběhlo několik podstatných událostí,
vážících se k návrhu. Za prvé to bylo vytvoření reorganizované komise, jejíž práce byla
předložena roku 2007 po řadě diskusí, konferencí a debat na úrovni relevantních
institucí,

leckdy

do připomínkového

i

s mezinárodním
řízení,

kde

byl

zastoupením.
návrh

drtivou

Dále

proběhlo

většinou

rozeslání

podpořen,

byť

s navrhovanými úpravami a doporučeními a v neposlední řadě byl zpracován velmi
kladný Jazykový posudek návrhu občanského zákoníku Ústavem pro jazyk český
Akademie věd České republiky. 19
Nerada bych zabíhala do větších podrobností, tak jen připomenu dlouhou
cestu zákoníku přes připomínková řízení, předložení Legislativní radě vlády,
schvalování v jednotlivých komorách parlamentu následované podpisem prezidenta
republiky dne 20. února 2012 až k vyhlášení nového občanského zákoníku dne 22.
března 2012 v částce 33 Sbírky zákonů pod číslem 89/2012 Sb. Termín účinnosti
kodexu byl schválen rozhodnutím vlády na 1. 1. 2014.
19

Ministerstvo
spravedlnosti
České
http://obcanskyzakonik.justice.cz/legislativni-proces/
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republiky

[online],

Dostupné

z:

V tento den nabyl účinnosti i zákon o zvláštních řízeních soudních, někdy
chybně nazýván jako zákon o nesporech, který je procesním předpisem a ve své hlavě
třetí upravuje řízení o pozůstalosti. Pokládám za příhodné si vyjasnit vzájemný vztah
tohoto zákona a zákona o občanském řízení soudním. OSŘ je vůči ZŘS zákonem
subsidiárním, jelikož ZŘS neupravuje všechna zvláštní řízení bezezbytku. Tudíž se OSŘ
použije v takovém rozsahu, kde ZŘS mlčí nebo k tomuto použití výslovně nabádá..

3.1.

Cíle a účel nové úpravy

Z výše uvedených situací a vypracovaných dokumentů je tím nejzajímavějším rozhodně
důvodová zpráva, která jasně shrnuje potřeby a účel nové úpravy soukromého práva.
V její kapitole druhé s názvem Hlavní zásady navrhované právní úpravy je vysvětleno,
co návrh zákona sledoval a jakými principy se řídil. Byl to především důsledný odklon
od marxisticko-leninské koncepce právního systému, která z některých oblastí právní
úpravy do té doby nevymizela zcela, ať už v rámci pojmosloví nebo metody úpravy a
vymezením věcné působnosti. Dále naopak příklon k evropským kontinentálním
konvencím a tuzemským právním tradicím, které se u nás vyvíjely před nástupem
socialismu roku 1948.20 Je tedy jasné, že základním požadavkem návrhu byla
diskontinuita s do té doby platným občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a vytvoření
obecného kodexu.
Pilířem nového občanského zákoníku se stala přirozenoprávní koncepce a
římské právo, které stále platí za základ celoevropské právní kultury a je původcem
mnoha nám vlastních právních institutů. Tím, že zákoník vychází z práva přirozeného je
zřejmé, že stojí na ideje svobody člověka, která má přednost před státem, což
koresponduje s čl. 8 Listiny základních práv a svobod, z něhož vyplývá, že stát svobodu
osobě nedává, nýbrž ji pouze zaručuje.21
Tímto se dostáváme k přehodnocení hierarchie základních zásad, kde se
na pomyslný vrchol dostává, namísto dříve vedoucí zásady rovnosti osob, zásada
20

Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku: oficiální text důvodové zprávy publikovaný
na http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zákona
21
Listina základních práv a svobod, vyhlášená ve Sbírce zákonů jako součást Ústavního pořádku ČR pod
č. 2/1993 Sb, č. 8
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autonomie vůle. V dědickém právu se tato změna projevuje výrazným zvýšením jistoty
zůstavitele o dopadech jeho jednání pro případ smrti. Je až nepochopitelné, že se u nás
tak dlouho udržela platná právní úprava, která fakt, že zůstavitel nemůže po své smrti
nijak ovlivnit a upravit výsledek dědického řízení, považovala za oprávnění k tomu, co
nejvíce jeho možnosti omezit. Příkazy a podmínky v závěti byly považovány za
irelevantní, a ať už byl úmysl a přání pořizujícího jakýkoliv, dědici bylo umožněno
s nově nabytým majetkem zacházet absolutně dle svého uvážení a vůle zůstavitele byla
upozaděna.
S účinností o. z. 2012 a s jiným upřednostňováním jednotlivých principů se
výrazně změnil pohled na formální stránku právních úkonů, což se velkou měrou dotklo
právě práva dědického. Spatřuji v tom především klady, protože došlo k rozšíření
platnost i na úkony, které by dříve stíhala absolutní či relativní neplatnost. Nenese to
s sebou pouze samá pozitiva, jak se na první pohled může zdát. Tomuto tématu se
věnuje bývalý prezident Notářské komory České republiky, Martin Foukal, v rozhovoru
pro periodikum Právní rádce v roce 2013. „Zamýšlím se i nad rizikem zneužívání
menších nároků na formální stránku, jelikož v současné společnosti jsou hodnoty
posunuty do takové roviny, že stejně jako vidíme zneužívání pojmu demokracie, hrozí i
riziko zneužívání sympaticky vypadající smluvní volnosti nebo mírnějších požadavků na
pořízení závěti.“22

3.2.

Zásady dědického práva podle nového občanského zákoníku

Dědické právo, jako součást práva soukromého, je ovládáno počtem zásad a vůdčích
právních idejí, jež jsou výslovně uvedeny v různých částech o. z. 2012 a důvodové
zprávě, nebo je možno je nepřímo dovodit pomocí výkladu jednotlivých zákonných
ustanovení. V dalších odstavcích se pokusím vyjmenovat a přiblížit ty opravdu základní
principy, na nichž celé dědické právo stojí.
Zásada zachování hodnot vytvořených zůstavitelem je tím nejzákladnějším
pravidlem, jež má fungovat jako motivace pro jejich tvorbu a předání budoucím

22

JANUŠ, J. Volnost v dědictví může být i zneužitelná, Právní rádce, 7/2013
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generacím. Tato zásada má samozřejmě i ekonomický dopad v tom smyslu, že nutí
k vytváření majetku, který nelze spotřebovat a hospodářsky tak stimuluje k vyšším
výkonům, protože o své statky zůstavitelovi nejbližší nepřijdou jejich přechodem na
stát, ale má jistotu, že přejdou na jeho dědice, které si sám určí.
Mezi další podstatná pravidla bych zařadila zásadu univerzální sukcese, kde
dědic vstupuje jedním aktem, zpravidla smrtí zůstavitele, do veškerých jeho práv
a závazků. Nabývá tedy vše najednou, aniž by musel pro nabytí jednotlivých věci
v rámci pozůstalosti činit samostatná právní jednání.
Pořizovací svoboda zůstavitele se úzce váže k zásadě závaznosti jeho vůle,
jelikož tato svoboda, by při pořízení pro případ smrti bez možnosti vymožení
zamýšleného následku, byla pouhou prázdnou deklarací bez obsahu. Zůstavitelova
volnost zde ovšem není pojímána absolutně. Musí zejména zohlednit práva
nepominutelných dědiců a také si nemůže vymínit některé úkony svých právních
nástupců v dědickém řízení, například nelze zakázat odmítnutí dědictví. K závaznosti
vůle zůstavitele se více zmiňuji v jiné části předkládané práce.
Zásady týkající se dědiců samotných zmíním jen okrajově, jelikož nejsou
přímo předmětem, kterým se zde zabývám. Patří k nim především zásada rovnosti, která
je imanentní soukromému právu jako takovému, dále zásada volnosti dědice přijmout či
odmítnout dědictví, zásada dědění dle pokrevního příbuzenství, jež reflektuje rodinné
vztahy při zákonné dědické posloupnosti a v neposlední řadě ještě zásada ingerence
veřejné moci při nabytí dědictví, která se stará o řádný průběh dědického řízení. 23
Nesmím samozřejmě opomenout notoricky známou zásadu semel heres, semper heres,
neboli jednou dědic, navždy dědic, jejíž počátek nalezneme již v dobách antického
Říma. Znamená, že ten kdo se jednou dědictví ujme, už se ho nemůže zpětně vzdát.

3.3.

Právní jednání ovlivňující vypořádání zůstavitelova majetku

Právní jednání, která ovlivňují, co se s majetkem zůstavitele stane po jeho smrti, jsou
především dědické tituly, to znamená zákon, závěť a nově též dědická smlouva, jimiž se
23

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář - Svazek IV. Wolters
Kluwer, a.s., Praha 2014, str. XXV
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budu podrobněji zabývat v následujících kapitolách. Existují zde ale též další druhy
jednání, zohledňující zůstavitelova přání a příkazy. Vzhledem k tomu, že byly některé
z nich nově nebo po několika desetiletích, zařazeny do našeho právního řádu až
s účinností o. z. 2012, rozhodla jsem se jejich výčet a krátké vysvětlení zařadit do této
kapitoly.
Jsou jimi dovětek, negativní závěť, přikázání započtení na dědický podíl,
smlouva o zřeknutí se dědického práva, povolání vykonavatele, manželská smlouva
o majetkovém režimu, svěřenský fond a svěřenské nástupnictví a nakonec darování pro
případ smrti. I když může zmíněná manželská smlouva ovlivnit vypořádání
zůstavitelovy pozůstalosti, nebudu se jí zde věnovat, protože souvisí především
s právem rodinným a toho dědického se týká jen okrajově.

3.3.1.

Dovětek

Dovětek, kodicil, sice nepatří mezi takzvané dědické tituly, jelikož jím samostatně
nepovoláváme dědice, ale dle ustanovení § 1491 o. z. 2012 je vedle závěti a dědické
smlouvy jedním z druhů pořízení pro případ smrti a hned po těchto titulech je podle
mého názoru další na řadě v hierarchii právních jednání zohledňujících vůli zůstavitele.
Podle § 1498 o. z. 2012, který zní: „Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz,
stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku
nebo dědici příkaz. Co je stanoveno o závěti, platí obdobně i o dovětku.“24 můžeme
vidět široké možnosti, jenž nám nová úprava, po rekodifikaci a navrácení tohoto
institutu po více než půl století, přináší. Z názvu je patrné, že se jedná pouze o doplněk
nebo dodatek k závěti, kterým zůstavitel podrobněji upravuje svou poslední vůli. Nelze
ale rozumět výše uvedenému tak, že dovětek nemůže existovat bez závěti, jelikož může
stát také samostatně a ponechávat tak základní úpravu dědictví na zákonné posloupnosti
a zavazovat zákonné dědice ke splnění odkazů a jiných povinností z dovětku. Dokonce
své dědice nemusí zůstavitel pouze zavazovat, ale může zde jen vyslovit svá přání a
tužby, jak má být po jeho smrti s majetkem naloženo. To, zda budou vyplněny, lze tímto
pak ponechat na samotném uvážení svých právních nástupců.
24

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, §1498
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Druhá věta § 1498 hovoří o tom, že co je platné pro závěť, platí i pro
dovětek. Znamená to především jedno, a to legální požadavek, že se od závěti kodicil
neliší svou formou, výkladem nebo vyžadovanou způsobilostí pro pořízení, ale pouze
svým obsahem, kterým nesplňuje předpoklady pro zařazení mezi dědické tituly.
Rozšířením druhů pořízení pro případ smrti vyvstává problém, jak
v některých případech přesně určit, o jaký z nich se jedná. Může vzniknout takzvaný
spor o dovětku. „K tomu může dojít zejména tehdy, když zůstavitel rozděluje jednotlivé
věci ze svého jmění určitým osobám a z textu listiny nelze poznat, zda ustanovuje dědice
tím, že jejich podíly určí nikoli ve zlomcích nebo procentech na celé pozůstalosti, nýbrž
věcmi, které jim přidělil, nebo zda zůstavitel pouze nařizuje splnění odkazů.“25
Dalším představitelným sporem, je ten o platnosti dovětku, kterým je
uloženo splnit odkaz. Problémem je zde především fakt, že odkazovník není účastníkem
dědického řízení a ti, kteří se budou domnívat, že je pořízení zůstavitele neplatné,
nebudou chtít odkaz plnit. Jediným řešením se zde jeví žaloba osob obtížených
o splnění odkazu nebo dokonce žaloba obtížené osoby, pokud nebude mít soudem
potvrzené nabytí dědictví, dokud nebude splněn samotný odkaz. Tudíž se věc bude
projednávat v řízení sporném a ne v rámci řízení dědického.
Odkazu se věnuje kapitola pátá, a proto není mým úmyslem vymezit celou
problematiku v rámci této podkapitoly.

3.3.2.

Negativní závěť

Negativní závětí se dle o. z. 2012 rozumí prohlášení o tom, že dědic, vyjma
nepominutelného, nenabude pozůstalost, i když mu svědčí zákonná dědická
posloupnost. Toto pořízení nemusí být opřeno o žádný zákonný ani jiný rozličný důvod,
a proto se nejedná o vydědění, jež musí samozřejmě splňovat mnohem přísnější pravidla
a týká se jen těch dědiců, které zákon nazývá nepominutelnými. V dřívější úpravě
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. jsme nic podobného najít nemohli a koncepce

25

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář - Svazek IV. Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. 80
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takové pořízení sui generis nepřipouštěla, byť je praktické a absolutně respektuje vůli
zemřelé osoby.
Pro zůstavitele to vlastně znamená příležitost „vydědit“ kohokoliv, kromě
svých dědiců nepominutelných. Tato možnost má smysl především při dědění podle
intestátní posloupnosti, kde si chce být zůstavitel jist, že ten který příbuzný nenabude
jeho majetek ze zákona. Neřeší se zde příčiny ani neodůvodněnost takového jednání,
jinak by tento úkon postrádal smysl, a zpravidla půjde o osobní znelíbení se v rámci
širší rodiny.
Ustanovení, upravující tyto situace najdeme v § 1649 odst. 2 o. z. 2012 a litera
zákona výslovně zůstavitelovu úpravu vyloučení dědiců prohlášením nijak nenazývá.
To až praxe a teorie ji subsumovala pod pojem negativní závěť. Svou podstatou se
nejedná tak úplně o poslední pořízení jakým je testament, ale spíše o další druh
vydědění v širším slova smyslu, jež ovšem v klasické podobě postihuje pouze dědice
nepominutelné, jak je zmíněno výše. Této premise svědčí i systematické zařazení
negativní závěti v posledním ustanovení oddílu, nazvaném Vydědění, v části třetí hlavě
III dílu pátém a oddílu druhém o. z. 2012. Proto bylo pro určité okolnosti důležité
vytvořit koncepci, která umožní zamezit dědickému nápadu i dalším osobám a svým
způsobem rozšíří okruh osob krytý institutem vydědění. Jelikož tam se jedná o nejbližší
příbuzenské vztahy a vazby, existuje taxativní výčet zákonných důvodů pro realizaci
exhereditace, jejíž účel je zřejmý. Ovšem zajistit, aby někdo ze vzdálenějších rodinných
svazků nedostal v dědickém řízení určitou část pozůstalosti, ničemu takovému, jako je
uzavřený výpočet důvodů, nepodléhá a ustanovení negativní závěti je tak pouze v rukou
zůstavitele a jeho požadavků.

3.3.3.

Přikázání započtení na dědický podíl

Nejprve bych ráda vysvětlila, co znamená institut započtení per se, jelikož se o něm
nezmiňuji dříve, a jaký je jeho smysl a význam v právní úpravě.
Jedná se o započítání toho, co zůstavitelovi nástupci od něj obdrželi za
života, ať už v podobě daru nebo například majetkových úlev. Tento institut je v zákoně
obsažen především proto, aby kompenzoval majetkové protěžování dědice na úkor
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jiného a nezvýhodňoval ho poté v rámci výpočtů dědických podílů nebo povinných dílů
nepominutelných dědiců. Zajímavé je, že termín „neodůvodněné zvýhodnění“
nenajdeme v žádném předpisu konkrétně vymezen. Posouzení tak bude záviset jen na
uvážení soudu ad hoc a nejspíše i na majetkových poměrech zemřelého.
Nelze samozřejmě započíst bez zákonných limitů, jež jsou obsaženy
v § 1660, zákona č. 89/2012 Sb. Odstavec 1 hovoří o započtení všeho, co
nepominutelný dědic skutečně nabyl odkazem nebo jiným opatřením, provedeným
zůstavitelem. Druhý odstavec dále upřesňuje bezplatná obdržení a omezuje je časovou
podmínkou. Započítávají se pouze ta, která proběhla během posledních třech let před
zůstavitelovým odchodem, pokud on sám nepřikáže jinak. Ve vztahu k potomkům
nepominutelných dědiců se navíc započítají i ta darování a jiné výhody, které obdrželi
také dědicovi předci. Poslední věta tohoto odstavce upravuje předmět započtení na
dědický podíl, který v minulém kodexu výslovně vymezen nebyl, a upravuje ho
negativně tak, že se při započtení nepřihlíží k obvyklým darováním. 26 To co dříve
dovozovala judikatura, máme nyní v zákoníku vyjádřeno jasně a musíme tak vymezit
pouze význam pojmu obvyklá darování.
Darování, která nepodléhají započtení, jsou zpravidla pozornosti věnované
při různých výjimečných příležitostech, jako jsou svátky, narozeniny, Vánoce, promoce,
svatební dary a podobně. Obvyklost darů a úlev nákladů se posuzuje s ohledem
na majetkové a výdělkové poměry zůstavitele, přičemž ty, překračující klasickou mez,
je možno započíst na povinný díl nebo dědický podíl a vyrovnat tak rozdíly velikosti
nápadu mezi jednotlivými dědici.
Tento institut, jako další z variant aplikace zůstavitelovy vůle, znamená, že
pro případ smrti, může svým dědicům, kteří nedisponují právem na povinný díl,
zanechat části pozůstalosti dle svého uvážení. Toto započtení lze realizovat jen při
existenci zůstavitelova příkazu nebo za situace, kdy by byl nepominutelný dědic
neodůvodněně zvýhodněn. „Nicméně vždy bude záležet na vůli zůstavitele, neboť to je
on, kdo svobodně rozhoduje o tom, jak se naloží po jeho smrti s jeho majetkem, zda se
k započtení přistoupit nemá vůbec, nebo naopak, že se mají započítat jen některá plnění,
anebo plnění poskytnutá za určité období.“27
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Předmětem se započtení na dědický podíl nijak neliší od toho na povinný
díl, a to včetně posuzované doby, pokud to sám zůstavitel v příkazu k započtení
nezmění. Jsou zde ale dva rozdíly, které tyto práva od sebe odlišují. Prvním je rozdíl
v osobách, přičemž započtení na povinný díl se týká pouze nepominutelných dědiců,
kteří mají na tuto část pozůstalosti zákonný nárok, zatímco započtení na dědický podíl
zahrnuje dědice všechny. Druhým je už zmiňovaný příkaz, kterým zůstavitel projevuje
svá přání ohledně zápočtu. Forma zde předepsaná, je stejná jako u vyhotovení závěti
a většinou bude příkaz zahrnut přímo v pořízení mortis causa, což nijak nevylučuje
možnost učinit ho například pro účely zákonné dědické posloupnosti izolovaně.

3.3.4.

Smlouva o zřeknutí se dědického práva

Zřeknutí se dědictví, jinak řečeno renunciace, bylo ještě v zákoníku z roku 1950
vyjádřeno v § 516 a dnešní úprava tuto možnost opět navrací do právního řádu. Jedná se
o ujednání, kdy se ten, komu by se mělo v budoucnosti dostat plnění v dědickém řízení,
vzdává svého práva na podíl z pozůstalosti.
Důvodová zpráva přičítá ustanovení § 1484 o. z. 2012 především
praktičnost v případech, kdy takzvaní presumptivní dědici nabydou od zůstavitele určitý
majetek, jenž by v budoucnu podléhal započtení. Vzhledem k rozepřím, které právě tyto
situace vyvolávají, se pro praxi jeví účelným zahrnutí možnosti smluvně vyloučit
dědice, jako ideální varianta. Pro ilustraci využití tohoto institutu přidávám příklad
uvedený v periodiku Justice v roce 2012. „Pan František má dvě děti, syna a dceru.
Když se syn rozhodl postavit si vlastní dům, daroval mu otec nemalý finanční obnos, aby
se nemusel zadlužit u banky. Dcera od otce nic nedostala. Aby po jeho smrti nebyla
znevýhodněna a aby tak zabránil případným sporům v dědickém řízení, podmínil
František svůj dar synovi tím, že s ním zároveň podepíše dohodu o zřeknutí se
dědictví.“28
Je potřeba zdůraznit skutečnost, že zřeknutí se svého povinného dílu
nepominutelným dědicem neznamená, že se zříká i práva na díl, připadající mu
zákonnou posloupností. Není nikterak omezeno, o jaké části zůstavitelova majetku má
28 BUŘÍNSKÁ, B. Dnes neumírej! Jak se bude dědit od roku 2014?, Justice 2012
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být smlouva sepsána, a proto tak lze učinit jak zcela, tak také pouze v některém úseku.
Stejně je tomu i u ostatních dědiců, kterým povinný díl nenáleží a vzdávají se práva na
díl zákonný.
Nadto je nutné odlišovat mezi smlouvou o zřeknutí se dědického práva,
kontrahovanou zůstavitelem a vzdání se dědictví. „Dědic se v řízení o dědictví může
svého dědictví vzdát, a to ve prospěch jiného dědice. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ke
vzdání dochází až po smrti dědice.“29 Dalším odlišným znakem je fakt, že zatímco
odmítnutí probíhá nezávisle na přání zůstavitele a je výlučně jednostranným úkonem,
smlouva o zřeknutí se dědictví vyžaduje součinnost stran a musí mít vždy formu veřejné
listiny. Stejně jako v jiných podobných případech, kdy je zákonodárcem stanovena
veřejná listina jako forma obligatorní, se tím klade důraz na ochranu obou kontrahentů a
jejich majetkových poměru neutrální osobou v podobě notáře.

3.3.5.

Povolání vykonavatele

Jednou z mnoha novot platné úpravy dědického práva je institut vykonavatele závěti,
převzatý z právního řádu common law. V těchto zemích je jeho náplní rozdělení
pozůstalosti dle poslední vůle a její vypořádání, což u nás postrádá smysl, jelikož je tato
činnost v kompetenci státních úřadů, zpravidla soudů a jimi delegovaných notářů.
„Důvod, proč v zemích common law vznikla potřeba institutu vykonavatele závěti,
souvisí s tím, že v těchto zemích neexistují notáři latinského typu, tedy notáři jako
specializovaní, profesionální právníci, kteří jsou státem pověřeni výkonem některých
pravomocí, které by jinak patřily výhradně státu.“30
Myšlenky, které stojí za zařazením institutu vykonavatele závěti, jsou
v důvodové zprávě popsány velmi stroze. Dle jejího textu se vlastně jedná pouze
o jakýsi dohled nad vykonáváním zůstavitelovi vůle postavený na důvěře mezi
zemřelým a vykonavatelem. Ustanovení § 1554 odst. 1 o. z. 2012 vyjmenovává
povinnosti, které jsou následující. Vykonavatel dbá o řádné splnění poslední vůle
zůstavitele, a to s péčí řádného hospodáře, disponuje se všemi právy potřebnými ke
29
30
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splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat
nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a obecně splnit pokyny zemřelé osoby. 31 Další
odstavec zmiňuje správce pozůstalosti v souvislosti s dělbou povinností, kdy při
nepovolání správce, náleží vykonavateli také správa pozůstalosti, dokud soud
nerozhodne o jiném opatření.
Rozdíl mezi správcem a vykonavatelem se objevuje již ve formálních
požadavcích na jejich ustanovení. Zatímco k povolání správce je obligatorně
vyžadována veřejná listina, u vykonavatele tento požadavek nenajdeme. V praxi to
dopadá na vykonavatele závěti při zjišťování, jaká ustanovení týkající se správce se na
něj využijí, přesněji řečeno, v jakém rozsahu. Pokud se jedná o listinu soukromou, pak
využijeme právní úpravu pouze přiměřeně, zatímco při povolání listinou veřejnou zvolil
zákonodárce termín obdobně.
Nyní se dostávám k požadavkům kladeným na samotnou osobu
vykonavatele. Může jím být jak osoba fyzická, tak také osoba umělá, právnická. U
fyzických osob je jedinou zákonnou podmínkou na způsobilost zastávat tuto funkci plná
svéprávnost. Tím se stává v podstatě jediným požadavkem na vykonavatele obecně,
jelikož není vyžadována ani bezúhonnost a u právnických osob o svéprávnosti
nemůžeme hovořit. Účel úpravy bez tvrdých formalismů vidím především v možnosti
ponechat výběr zcela v rukou zůstavitele. Vzhledem k zásadnímu požadavku důvěry
budou ustavováni zejména členové rodiny a osoby zůstaviteli blízké, u kterých by
přísnější úprava mohla způsobit nemožnost plnit zůstavitelovo přání a stát se
vykonavatelem.
Ukončení funkce vykonavatele závěti se děje zejména skončením
pozůstalostního řízení, ale mohou se objevit i další okolnosti, které znemožní v plnění
poslední vůle pokračovat. Jde o odstoupení nebo odvolání. Odstoupení se děje z vlastní
vůle vykonavatele a soud k němu přihlédne bez dalšího tak, že ho vezme na vědomí.
U odvolání je situace složitější. Zákon uvádí seznam možností, kdy lze odvolání
uskutečnit v § 1560 o. z. 2012. Nejspíše nejvyužívanější ukončení odvoláním bude
v praxi závažné porušení povinností, dále neschopnost povinnosti řádně plnit a pro
nepředvídané situace si zákonodárce ponechává formulaci „pro jiný vážný důvod“, čímž
dává najevo demonstrativní povahu tohoto výčtu.
31
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Procesní stránka odvolání je kvůli nespornému pozůstalostnímu řízení
trochu komplikovaná. Předpokládá se totiž, že se nemusí skutečnosti dokazovat
a rozporovat a k odvolání stejně dojde. To znamená především opravdu intenzivní
a jasné porušení povinností nebo další neplnění zákonem stanovených náležitostí.
Pokud by tyto důvody nebyly zcela zřejmé, bude s největší pravděpodobností nutné, aby
osoby zúčastněné

na dědickém řízení

nebo

další oprávnění podali

návrh

na vykonavatelovo odvolání soudu.
„Dále má zůstavitel možnost určit ve své závěti i správce pozůstalosti,
který vykonává správu pozůstalosti a zároveň se řídí pokyny vykonavatele závěti.“32 To,
že jsou pokyny pro správce závazné, signalizuje fakt, že zákonodárce považuje za
stěžejní vykonání zůstavitelovy vůle a správu majetku, na její úkor, upozaďuje.
Myslím si, že je toto rozdělení rolí správné a vychází ze základních zásad
prolínajících se celým dědickým právem. Na druhou stranu ale přiznávám, že se mi jeví
konkurence těchto dvou samostatných funkcí jako zbytečně duplicitní a věřím, že
bychom se v konkrétním pozůstalostním řízení spokojili jen s jedinou osobou, která by
pozůstalost spravovala.

3.3.6.

Svěřenské nástupnictví a svěřenský fond

Svěřenské nástupnictví neboli fideikomisární substituce je dalším z vnějších projevů
vůle zemřelého. Jedná se o situaci, kdy zůstavitel nařídí, aby dědictví přešlo při určitých
okolnostech, jako je například smrt, z takzvaného předního dědice (fiduciář) na
svěřenského nástupce (fideikomisář), kterým je dědic další, náhradní. Jak fiduciář, tak
také fideikomisář musí splňovat základní požadavek, že jde o dědice, dle vlastního přání
zemřelého a doba, ve kterou na ně pozůstalost napadá, není shodná.
Rozdíl mezi tímto institutem a obecným náhradnictvím je právě v onom
rozdílném okamžiku přechodu dědictví na náhradníka. Zatímco u substituce vulgární
nabývá náhradník dědictví pouze v okamžiku, kdy ho nenabývá presumovaný dědic, tak

32
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u náhradnictví svěřenského toto neplatí. Zde nabývá fideikomisář svoji část vždy,
ovšem až po nějaké době, po kterou s majetkem disponuje dědic původní.
„Svěřenské nástupnictví může mít podobu povolání dědice určitému dědici,
zákazu uloženého dědici, aby o zanechaném jmění pořizoval, povolání za dědice
někoho, kdo v době smrti zůstavitele ještě není, anebo povolání dědice s podmínkou,
příp. na určitou dobu.“33 Praktickým účelem jeho vzniku je okolnost, kdy určitý dědic
sice nemá nebo nemá plně způsobilost pořizovací, ale přesto je obmyšleným, a to
především kvůli předejití odúmrti.
Mohla by dokonce existovat celá řada těchto náhradníků, přičemž je
podstatné vymezit, kdo se jimi vůbec rozumí. Občanský zákoník v § 1514 říká, že řada
je neomezená v případě, kdy jsou svěřenští nástupci zůstavitelovými současníky.
Současníkem se v tomto případě myslí každý, kdo existuje v době smrti pořizujícího,
včetně nascitura, u osob fyzických. Co se týká osob právnických, je situace o něco
složitější. Nemusí se jednat pouze o osoby s právní osobností, kde samozřejmě problém
nevzniká, ale jsou sem zahrnuty i ty, které budou založeny až na základě pořízení pro
případ smrti a jejich vznik se uskuteční do jednoho roku od úmrtí. 34 A contrario je
zřejmé, že pro případ povolání zatím neexistující osoby, je řada náhradníků uzavřená.
Končí tak nabytím dědictví prvním svěřenským nástupcem z řad současníků.
Pokud hovoříme o formální stránce vzniku fideikomisární substituce,
stanovil zákonodárce elementární podmínku. Opět je zapotřebí, aby bylo toto nařízení,
projeveno v pořízení mortis causa. Není rozhodné, zda se jedná o stanovení svěřenského
nástupnictví výslovně nebo mlčky, a to tak, že v listině není explicitně vyjádřeno, kdo
má dotyčným poddědicem být. Po takovém způsobu pořízení dále nastupují dědici
fiduciáře.
Po vzniku předmětného typu náhradnictví bych chtěla také vyjmenovat
případy jeho zániku. Svěřenské nástupnictví zaniká, pokud není žádný z nástupců. Dále,
když nenastala předpokládaná situace, pro kterou bylo zřízeno. S jednou výjimkou také
uplynutím 100 let, kde se výjimečným stavem míní, požadavek nabytí dědictví
fideikomisářem nejpozději okamžikem smrti dědice, jež žije v době úmrtí zůstavitele.
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Další způsoby konce jsou vázány na nezpůsobilost dědit. Rozlišujeme tak zrušení
v rozsahu povinného dílu, za předpokladu, že bylo svěřenské nástupnictví nařízeno
svému potomku, který je nezpůsobilý, a to v okamžiku, kdy tento důvod odpadne a
způsobilost nabude. Druhou variantou je zánik nástupnictví, které bylo zřízeno také
z důvodu nezpůsobilosti pořizovat, ve chvíli jejího znovunabytí. Posledními dvěma
důvody pro zrušení fideikomisární substituce jsou zánik nabytím dědictví osobou, jež
v době úmrtí zůstavitele ještě neexistovala a zánik takového nařízení svému
nepominutelnému dědici, které opět v době smrti zůstavitele, nemělo potomka.
„Konečně se pak s účinností nového občanského zákoníku otevírá cesta
k tomu, aby zůstavitel zřídil ve svém pořízení pro případ smrti nejen nadaci a nadační
fond, ale také ústav a svěřenský fond, přičemž právě svěřenské fondy umožní pružnou
účelovou správu majetku.“35 Rozdíl mezi nadačními a svěřenskými fondy tkví
v okamžiku vzniku, přičemž ten svěřenský začíná existovat smrtí zůstavitele, zatímco
nadační vzniká až zápisem do nadačního rejstříku.
Svěřenský fond je v našem právním řádu dalším novým institutem,
založeným o. z. 2012, a je určený pro správu majetku. Může vzniknout za účelem
veřejně prospěšným i soukromým a je rozdílný od jiných souborů majetku. Toto
majetkové uskupení je sui generis především proto, že přestává být ve vlastnictví svého
zakladatele. V případě nadačního fondu založeném mortis causa je obhospodařován
správcem, odlišným od osoby vlastníka, ve prospěch obmyšleného, který je stanoven
samotným zůstavitelem. 36
Obecně je tato úprava fondů vystavena vysoké kritice pro teoretické
umožňování takzvaného praní špinavých peněz, z důvodu anonymizace zakladatele i
obmyšleného. Ovšem má i řadu zarytých příznivců, kteří do ni vkládají naděje a až čas a
budoucí judikatura odhalí její potenciál.
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3.3.7.

Darování pro případ smrti

Darování pro případ smrti, neboli donatio mortis causa, sice svým zařazením nespadá
do částí dědického práva, nepatří tedy mezi dědické tituly z taxativního výčtu § 1476
o. z. 2012 ani mezi pořízení pro případ smrti, jak je upraveno v § 1491 o. z. 2012.
Nicméně je tento institut řízen autonomií vůle zůstavitele, a proto ho řadím mezi právní
jednání ovlivňující vypořádání zůstavitelova majetku.
Tento zvláštní typ darování, jenž je realizován až po smrti dárce,
za předpokladu, že ho obdarovaný přežije, je staronovou úpravou znovu představenou
rekodifikovaným občanským zákoníkem. Stejně jako některé další ustanovení týkající
se ovlivnění majetkových dispozic, bylo odstraněno středním občanským zákoníkem
v roce 1950 ve snaze upřednostnit zákonnou dědickou posloupnost.
„Dar vázaný na podmínku, že obdarovaný dárce přežije, má být pravidelně
posuzován jako odkaz (pak případ podléhá úpravě pořízení pro případ smrti); o dar
půjde jen za podmínek tohoto ustanovení.“37 Tímto ustanovením autoři Encyklopedie
pojmů nového soukromého práva míní § 2063 o. z. 2012, podle kterého se darování
pro případ smrti řídí úpravou o darování, a to pokud přijme obdarovaný dar a dárce se
výslovně vzdá práva ho odvolat, přičemž obdarovanému vydá listinu. Z toho vyplývá
rozdíl v možnosti odvolatelnosti těchto dvou institutů. Zatímco odkaz, jako
jednostranný právní úkon, může zůstavitel odvolat vždy, takto upravené darování
odvolat nelze.
Současná právní úprava tedy primárně posuzuje toto darování jako odkaz s
výjimkou, kdy při naplnění podmínky věty druhé § 2063 o. z. 2012, viz výše, půjde
o darování pro případ smrti. To tedy nastane pouze za existence písemné darovací
smlouvy, což dovozujeme z § 2057 odst. 2 o. z. 2012, kde je obligatorní písemná forma
nutná pro neodevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a dar přijmout.
Z uvedeného nám konečně plyne vzájemný vztah obou institutů vypadající tak,
že při nedodržení podmínek pro platnost darování pro případ smrti, se z něj konverzí
stane odkaz.
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4.

Vůle zůstavitele v právních důvodech dědění

Dědické tituly, chceme-li právní důvody dědění, jsou nezbytné požadavky pro přechod
pozůstalosti na zůstavitelovi právní nástupce. Vždy tedy musí existovat alespoň jeden,
jinak by k dědění nemohlo docházet, jelikož by chyběl jakýkoliv právní titul
pro dědický nápad.
Vysvětlení tohoto pojmu podávám již v kapitole druhé Definice pojmů
v dědickém právu, a proto se na tomto místě nechci opakovat s legální definicí, nýbrž
bych ráda upozornila na dopady věty druhé § 1476 o. z. 2012, která říká, že všechny
dědické tituly mohou působit vedle sebe.
Zde je nutno podotknout, že výčet dle § 1476 je nejen taxativní, ale také má
smysl v něm obsažené postupné řazení jednotlivých dědických titulů. Ten titul s největší
silou je jmenován na prvním místě a je jím tedy dědická smlouva, naopak posledním,
výlučně subsidiárním důvodem dědění, je dle platné úpravy zákon. Již zmíněná věta
druhá téhož paragrafu se týká situací, při nichž dědické tituly existují paralelně. V tento
moment nesmí titul popřípadě tituly, které budou ve vztahu speciality k ostatnímu, či
ostatním, vyčerpat celou pozůstalost, jinak samozřejmě další důvod dědění nenastoupí.
Z další podkapitoly bude patrné, že k paralelnímu použití dojde vždy, když bude
v dědickém řízení rozhodovat platná dědická smlouva, a to kvůli pravidlu volné čtvrtiny
pozůstalosti.

4.1.

Dědická smlouva

Dědická smlouva je v občanském zákoníku hierarchicky zařazena až za ustanovení
o závěti, avšak vzhledem k tomu, že je co do právní síly, mocnější38, řadím ji v tomto
textu před ni, jelikož mi to přijde i přes předpokládanou menší četnost užívání
systematičtější.
Historicky z našeho území vymizela již účinností takzvaného středního
občanského zákoníku v roce 1950 a od té doby se v platném právu objevuje spolu
38
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s rekodifikací až nyní. 39 Díky ní se tedy počet dědických titulů rozrostl o mírně atypický
druh, jenž se od závěti liší především svou podobou kontraktu.
Dědická smlouva je tedy nejsilnějším dědickým titulem, jenž má pro svou
platnost dle § 1582 odstavce 2 o. z. 2012 obligatorně stanovenu formu veřejné listiny,
a kterou zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice či
odkazovníka a druhá strana to přijímá. „Zákon stanovuje, že dědická smlouva může být
uzavřena pouze formou notářského zápisu, a vyžaduje se osobní jednání smluvních
stran, a tedy ji nelze uzavřít v zastoupení.“40 Z názvu je jasně patrné, že se jedná
o smlouvu, tudíž o dvoustranný projev vůle, ovládaný, stejně jako všechny ostatní
dohody, principem smluvní volnosti. Je v podstatě přechodem mezi posledním
pořízením a smlouvou a naplňuje znaky obou těchto institutů, což kromě vyšší právní
síly znamená i vyšší nároky kladené na její uzavření. Kromě pořizovací způsobilosti
zůstavitele, která se zde neliší od té závětní, je u kontrahenta třeba také způsobilosti
smluvní. Obě strany by si tak měly především uvědomit skutečnost, že se nejedná jen
o jednostranné pořízení mortis causa. Tento fakt znamená nemožnost vypovězení nebo
změny bez souhlasu druhé strany a platí zde všechny soukromoprávní pravidla v čele se
zásadou pacta sunt servanda.
Ochranným prvkem, který veřejná listina pro zůstavitele přináší a je
zákonodárcem zamýšlen, spočívá v nutné přítomnosti notáře, jenž bude dědickou
smlouvu vyhotovovat. Vzhledem k možnému poškození pořizujícího, tak obligatornost
této formy nemá příčinu jen v největší síle dědického titulu, ale též v sobě, v osobě
notáře, koncentruje odbornost a vhodný dozor, jenž je v tomto případě bezpochyby
potřebný.

39

HURDÍK J., a kol. Občanské právo hmotné, Obecná část, Absolutní majetková práva, Aleš Čeněk,
Plzeň 2013, str. 289
40
PAVELKA, J.; ŠMÍDA, D. V čem spočívá dědická smlouva a odkaz?, Právní rádce, 7/2013, str. 20

31

4.1.1.

Předmět dědické smlouvy

Dovolím si pododdíl vyčlenit z obecného popisu dědické smlouvy především proto, že
úprava tohoto institutu je pro většinu z nás v podstatě neznámá a její předmět je oproti
ostatním pořízením značně omezen.
Předmět není zúžen, co do své podstaty, ale co do poměrné výše k celkové
pozůstalosti. Občanský zákoník v § 1585 odst. 1 jasně říká, že dědickou smlouvou nelze
pořídit o celé pozůstalosti. Může se tak učinit pouze do té míry, aby alespoň čtvrtina
pozůstalosti zůstala volná a zůstavitel tak o ní mohl dále rozhodnout podle své zvlášť
projevené vůle. Chce-li zůstavitel zanechat smluvnímu dědici i tuto zbylou čtvrtinu,
může tak učinit formou závěti. O této čtvrtině neslyšíme v dědickém právu poprvé. Její
počátek sahá až do roku 40 př. Kr., kdy byl vydán Falcidiův zákon stanovující
takzvanou falcidiánskou kvartu, jako část dědictví, jež nesměla být zatížena odkazy.41
Omezení je zde zárukou principu autonomie vůle zůstavitele, jemuž dává,
vedle smluvního ujednání, možnost pořídit také jednostranným právním úkonem. Pokud
o zbylé části pozůstalosti nepořídí závětí příp. jinou formou, podléhá režimu zákonné
posloupnosti.
Speciální úpravu dědické smlouvy má její uzavření mezi manželi. „Ti se
mohou dědickou smlouvou povolat vzájemně za dědice nebo odkazovníka, popřípadě
jedna strana povolává za dědice nebo odkazovníka stranu druhou a tato strana povolání
přijímá (§ 1592 NOZ).“42 Dokonce mohou být stranami této smlouvy i snoubenci, ale
její účinnost nastává až po uzavření manželství. Zajímavou se jeví otázka zneplatnění
dědické smlouvy v případě její existence po rozvodu manželů. „Rozvodem práva a
povinnosti nezanikají, pokud si to manželé při sepsání smlouvy neujednali. V případě
rozvodu se však vždy může každá strana domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud,
pokud to není k újmě strany, která rozvrat manželství nezavinila a s rozvodem
nesouhlasila.“43

KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M.: Římské právo. 2. vydání, str. 310
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Plzeň 2013, str. 291
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Ještě je zde vhodné připomenout, že zůstaviteli náleží plná dispoziční
volnost v nakládání se svým vlastnictvím i po uzavření dědické smlouvy. Možné spory
z toho vzniklé lze řešit na základě dovolání se neúčinnosti jí odporujících pořízení. Více
nám v tomto ohledu ukáže až nová judikatura, stejně jako v otázkách okamžiku, ke
kterému se bude vypočítávat ona výše vzpomínaná čtvrtina. Jistě totiž nevíme, zda
budeme brát v úvahu majetek v době podpisu smlouvy či v době úmrtí zůstavitele,
Kromě čekání na rozhodnutí soudů v budoucnu je zde možnost využití judikatury
z období, kdy v našem právním řádu ustanovení o dědické smlouvě existovala.

4.2.

Závěť

Nejpoužívanějším dědickým titulem je bezesporu zákon, podle něhož se dědí vždy,
pokud zůstavitel nezanechal jiné pořízení pro případ smrti. Pomyslné druhé místo
zaujímá v našem systému právě dědění na základě závěti neboli testamentu, jež bylo až
do účinnosti o. z. 2012 vedle zákonné dědické posloupnosti jedinou další možností,
která svědčila dědické sukcesi.
Zmínky o testamentech nalezneme již v římském právu, a i když jsou mladší
než ty o posloupnosti zákonné, můžeme jasně vidět, že už v té době byla úprava závěti
a dědění podle ní velice rozvinutá. Je ovšem pravdou, že prapůvodní smysl římské
závěti byl od toho dnešního nejspíše odlišný. „Nejstarší římský testament byl zřejmě
testament, kterým si dědice opatřoval ten, kdo vlastních intestátních dědiců neměl – byla
to jakási „adopce“ na případ smrti.“44
Dědění na základě tohoto titulu se u nás, troufám si tvrdit, že i kdekoliv
jinde, nikdy nerozmohlo tak, jako to na základě zákona. Důvody jsou nasnadě. První
spatřuji v tom, že k zákonné posloupnosti už není třeba dalšího úkonu a zůstavitel tak
před svou smrtí nemusí činit žádné kroky pro následný přechod svých práv. Druhý
podle mého názoru vychází z okolností úmrtí zůstavitele, protože všude tam, kde byl
jeho odchod nepředpokládaný, ať už kvůli nízkému věku, dobrému zdravotnímu stavu
nebo vis maior, nebyla závěť v daném okamžiku sepsána. Dalším důvodem může být
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nepotřeba svůj majetek pro případ smrti ošetřit, například pro jeho zanedbatelnost nebo
pro existenci pouze zákonných dědiců, jako těch, kteří by připadali v úvahu pro závěť.
V neposlední řadě vidím příčiny vítězství zákonné posloupnosti nad tou testamentární
v nízkém povědomí o dědickém právu obecně a o vrozené nechuti lidí uvažovat
nad svou smrtí, tím i nad rozdělením svých věcí a práv pro tento případ.
V dnešním občanském zákoníku nalezneme, oproti minulosti, legální
definici závěti, a to hned v prvním paragrafu druhého oddílu druhého dílu hlavy druhé
třetí části a rozumíme jí tedy „odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své
smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i
odkaz.“45 Z tohoto a následujících ustanovení můžeme vyčíst mnohé, z čehož většina se
vztahuje především k další podkapitole týkající se platnosti posledního pořízení.
Odvolatelnost zde chápeme nejen jako možnost závěť kdykoliv zůstavitelem
změnit podle okolností a své vůle, nýbrž i jako nezávaznost v tom smyslu, že zůstavitele
nijak neomezuje v nakládání s vlastním majetkem za svého života. Platí tedy, že
dispoziční práva pořizujícího nejsou tímto jednáním mortis causa dotčena do té doby,
než vlastní závěť vyvolá právní účinky, což nastane okamžikem jeho smrti.

4.2.1.

Platnost závěti

Jak již bylo podotknuto výše, závěť je právním úkonem, jenž musí, podle platného
práva, splňovat určitá formální pravidla. Podle článku Josefa Hympla, uveřejněného
v časopisu Justice v roce 2011, jsou ovšem tyto pravidla dnes mnohem mírnější než
dříve: „Nemělo by se už stávat, že poslední vůle bude neplatná třeba jen kvůli banální
chybě, jakou je umístění podpisů svědků na listině před podpisem zůstavitele.“46
Účinností o. z. 2012 je sice na formálnost nahlíženo jinak než dříve a dle
ustanovení § 1494 odstavce 2 je třeba závěť vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno
vůli zůstavitele, stále to ovšem neznamená, že bychom se mohli vyvarovat všech
obecných či zvláštních náležitostí, jež musí splňovat.
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V prvé řadě musí jít o jasný, svobodný a vážný projev vůle, který je ryze
osobní povahy. K platnosti závěti je tedy nutné, aby byla provedena přímo osobou
zůstavitele a nikoliv v zastoupení jiného a ani není možné, aby testoval spolu s ním
někdo další. Z uvedeného plyne, že tento projev smí činit pouze konkrétní fyzická osoba
a nikoli osoba právnická.47
Mezi obecné náležitosti, jež musí být bezpodmínečně splněny u všech forem
závěti, patří testovací způsobilost zůstavitele, specifický projev jeho vůle a určité
nároky na závěť jako takovou. Také musí být ze samotného textu jasné, komu má
zůstavitelovo jmění připadnout. Není nezbytné uvádět celé jméno obmyšleného, ale
postačí, když zde najdeme jiné jednoznačné označení závětního dědice.48
Co se týče způsobilosti testátora, musí se vždy jednat pouze o osobu
fyzickou, jež je schopná jednat a tím vyvolat právně relevantní důsledky. Takto jednat
smí pouze člověk s plnou svéprávností. Svéprávnost se obecně váže na rozumovou
a mravní vyspělost každého jedince a té plné je zpravidla dosaženo dovršením
osmnáctého roku věku, případně emancipací nezletilce nebo uzavřením manželství.
Plně svéprávná osoba tedy může pořizovat závěť bez dalšího, přičemž existují zákonem
vymezené a předpokládané případy, kdy takto činit může i osoba se svéprávností
omezenou.
Jedná se o případy, kdy je pro platnost tohoto posledního pořízení potřebná
forma veřejné listiny. Veřejná listina je vyžadována u testamentu osob, jež spadají
do kolonky mladiství, to znamená, že jejich věk dosáhl patnácti let a ještě nepřekročil
osmnáctý rok, a u osob s omezenou svéprávností. Tyto skupiny osob jsou v testovací
volnosti omezeny především ve vlastním zájmu a pro vlastní dobro, naopak je to ale
u skupiny druhé, kterou jsou lidé užívající psychotropní látky, mající chorobnou
závislost na alkoholu a hazardních hrách. Závětní forma je u nich sice nedotčena
a mohou ji pořizovat jakkoliv, ovšem pouze do výše poloviny svého majetku. Smysl zde
spatřuji nikterak v ochraně zůstavitelů, nýbrž jejich zákonných dědiců, kteří by mohli
být nezodpovědným jednáním poškozeni.
S platností závěti byla s minulým občanským zákoníkem pevně spjata i její
datace. V minulosti platilo pravidlo, kdy se taková listina stávala, bez uvedení dne,
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měsíce a roku vzniku, absolutně neplatnou. Například v rozsudku Nejvyššího soudu ČR
ze dne 27. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1190/2004 bylo řečeno, že „údaj o datu podpisu
závěti uvedený v listině o ověření pravosti podpisu závěti nemůže nahradit chybějící
datum v samotném textu závěti, ani nemůže opravit datum uvedené v textu závěti, které
není datem, kdy byla závěť skutečně podepsána. Podpis musí být umístěn na úplném
konci závěti; to neplatí pro umístění data.“49
Dnes můžeme odkázat na znění § 1494 odst. 1, který a contrario umožňuje
určité výjimky, při kterých testament zůstává v platnosti i bez jasného časového
vymezení jeho pořízení. Pokud je tedy zřejmé, kdy byla závěť pořízena a zároveň
neexistuje těchto listin více a neodporují si, lze ji považovat za platnou i bez přesně
zapsaného data. To pro praktické účely znamená další krok, který napomáhá větší jistotě
při testovací volnosti a dodržení zůstavitelovy vůle, které je třeba se dle základních
dědických principů držet.

4.2.2.

Formy závěti

Pro každý testament jsou, jako pro většinu písemných soukromoprávních ujednání,
vyžadovány patřičné formální náležitosti, k nimž dozajista patří také požadavek
srozumitelnosti, jasnosti a přesnosti, aby projev vůle testátora nezpůsoboval žádné
pochybnosti o tom, co je jeho smyslem a byl tak dostatečně určitý.
Dle platné zákonné úpravy je možné vedle skupiny takzvaných
privilegovaných závětí, se speciálním režimem, pořídit testament celkem v trojí podobě,
což bude důkladně popsáno níže. Pokud jde o ty obecné, neprivilegované, musí mít
vždy podobu písemnou, a to ve formě listiny soukromé nebo veřejné.
Dokonce lze sepsat i tzv. mezinárodní závěť v souladu s Washingtonskou
úmluvou ze dne 26. 10. 1973 o jednotném právu pro formu mezinárodní závěti. Tento
druh závěti, upravený mimo o. z. může být sepsán v jakémkoli jazyce a jakýmkoli
způsobem. Pořizovatel pak pouze prohlásí, že zná obsah listiny a že obsahuje jeho
poslední vůli. Přítomni musí být dva svědci a pověřená osoba, kteří se podepisují na
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samotnou listinu., kam se dále připojí podpisy zůstavitele a notáře.50 Specifikem úmluvy
je fakt, že neřeší problematiku kolizní metodou, jak bývá zvykem, ale zavádí přímé
normy.
Osobně bych volila spíše formu veřejné listiny, která se mi jeví mnohem
méně napadnutelná případnými nespokojenými dědici a především proto, že v osobě
notáře spatřuji odborníka, jenž zajisté dokáže fundovaně poradit a vyhovět všem přáním
pořizujícího mnohem lépe a rozumněji, nežli si zůstavitel dokáže poradit sám a
zorientovat se v poněkud rozsáhlé materii zákonné úpravy. I když je sepsání formou
soukromé listiny méně náročné po finanční stránce a nároky na změnu či zánik listiny
prakticky neexistují, myslím, že pro složitější případy úpravy majetkových poměrů pro
případ smrti bude nezbytné takto činit notářským zápisem. Čímž bezezbytku souhlasím
s článkem Závěť podle nových pravidel dědění lze sepsat už nyní, kde byl vysloven
názor, že „Nová úprava je natolik složitá, že je lepší to svěřit odborníkovi – notáři. Ten
podle rodinné situace může poradit, jak to udělat, případně navrhnout i jiné varianty.
Zůstavitel pak bude mít stoprocentní jistotu, že neudělal žádnou chybu.“51

4.2.2.1.

Závěť pořízená veřejnou listinou

Veřejnou listinou se pro účely zachycení vůle zůstavitele rozumí pouze notářský zápis
prováděný notářem dle notářského řádu, zákon č. 358/1992 Sb. Jedná se o tradiční
formu sepisování závěti a v některých případech dokonce o formu obligatorní, jelikož
jiná by způsobovala neplatnost pořízení. „Závěť pořízenou obligatorně formou veřejné
listiny požaduje § 1493 NOZ (tj. závěť ve prospěch zdravotnického nebo sociálního
zařízení, v němž se zůstavitel nachází nebo jehož služby přijímá, když je za dědice či
odkazovníka povolána osoba spravující toto zařízení nebo jeho zaměstnanec nebo
osoba, která v takovém zařízení působí, vyžaduje k platnosti formu notářského zápisu),
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závěti,

dále pak § 1526 NOZ (závěť člověka staršího 15 let, který dosud nenabyl plné
svéprávnosti) a § 1528, odst. 1 NOZ (závěť člověka s omezenou svéprávností).”52
Podle mého názoru je tato forma výhodná hned z několika důvodů. Prvním
z nich je zásada presumpce správnosti veřejnoprávních aktů, kam se bezpochyby počítá
i notářský zápis, a která zajišťuje poněkud větší míru jistoty při teoretickém napadnutí
její platnosti. Důkazní břemeno zde tak v případě vyvolaného sporu leží na tom, kdo
spor namítá a popírá obsah v listině zaznamenaný.
Druhým pozitivním faktorem je přítomnost osoby notáře, jejímž úkolem je
především dohled nad zákonností a správností testamentu, ale také dohled nad tím, zda
je úkon činěn dobrovolně a bez nátlaku tak, aby autonomie vůle zůstavitele zůstala zcela
zachována. Pokud by se tak z jakékoliv příčiny nedělo, je povinen ji odmítnout a to
musí učinit též tehdy, pokud by on nebo jemu osoba blízká měli mít na věci zájem nebo
v ní být jinak zainteresováni.
Poté, co je listina takto sepsána, je zachycena v takzvané Centrální evidenci
závětí, kterou vede Notářská komora jako neveřejný seznam, což pořizujícímu dává
větší jistotu jejího uložení. Vedle vlastního textu závěti je zde uvedeno také místo, den,
měsíc a rok provedeného úkonu, označení notáře a jeho sídla, jméno, příjmení, rodné
číslo a bydliště pořizovatele, údaj o tom, že byl zápis přečten a schválen a samozřejmě
také razítko dotyčného notáře a jeho podpis.

4.2.2.2.

Závěť ve formě soukromé listiny

Soukromou listinou je dokument, kde je zachyceno zůstavitelovo přání pořídit závět, a
to ať již ve formě textu psaného vlastní rukou nebo jakkoliv jinak, byť s vlastnoručním
podpisem. 53
Pokud je celý text samotné závěti sepsán vlastní rukou zůstavitele, jedná se
o závěť holografní, zatímco při sepsání testamentu jiným způsobem, ať už pomocí
počítače či jiného technického zařízení s přiloženým podpisem, mluvíme o závěti
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alografní. Už z faktu, že se v obou případech jedná o listinu soukromou, je patrné, že
požadavky na její formální náležitosti budou menší, než jak je tomu u sepsání závěti
notářským zápisem.
Holografní závěť, jak je uvedeno výše, musí být sepsána celá vlastní rukou
zůstavitele, což splňuje důležitý předpoklad pro budoucí možnou prokazatelnost
pravosti. Pravost podpisu zde není třeba ověřovat úředně a při napadení závěti se
posoudí styl písma na základě odborného vyjádření grafologa například porovnáním
jiných vlastnoručních textů s danou závětí a podobně. Jako podpis nelze posoudit
takový text, který neobsahuje označení zůstavitele ani jménem ani příjmením54, ale
například u podpisu pouhým příjmením, kde nejsou pochybnosti o pravosti, se o platný
podpis jedná.
Co se týká samotného textu závěti, zákon nám neklade mnoho požadavků.
Z logiky věci vyplývá, že je nutné z textu pochopit jeho obsah a smysl, což při ručně
psané závěti znamená, že je důležité dbát na čitelnost a určitou vnitřní bezrozpornost.
Ovšem na jazyk už se žádné podmínky nekladou. Není proto podstatné, zda je testament
psán v češtině, ale jestli je vyhotoven jazykem, jenž zůstavitel prokazatelně ovládá
v době své smrti. Podstatné dokonce není ani to, jestli je text sepsaný opravdu vlastní
rukou samotného autora a k platnosti postačí zápis provedený, kupříkladu z důvodu
indispozice, i jinou částí těla. Nemyslím si ale, že by takovéto minoritní případy měly
být rozebírány v rámci diplomové práce a proto je zde zmiňuji jen jako dokreslení
argumentu menšího formalismu pořizování pro případ smrti.
Vzhledem k upozadění psaní dokumentů ručně na papír a kvůli potřebě
zahrnout další možné způsoby pořízení závěti, existuje také forma alografní. Jedná se o
testament psaný jinak, než rukou zůstavitele. To znamená nejen případy, kdy je samotný
text napsán testátorem osobně, avšak jiným způsobem nežli vlastnoručně, ale jde také o
možnost sepsání závěti jinou osobou s pouhým připojením zůstavitelova podpisu.
Alografní závěť chápeme ve dvou variantách. Obecná alografní závěť musí
být opatřena vlastním podpisem zůstavitele a na stvrzení prohlášení o autenticitě jeho
poslední vůle musí být připojeny další dva podpisy svědků. Přítomnost těchto svědků je
vyžadována současně při projevu oné pravosti jeho posledního pořízení, avšak není
nutné, aby byli seznámeni s obsahem samotné listiny nebo aby přihlíželi jejímu
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sepisování. Každý z nich je povinen, k prokázání své totožnosti a způsobilosti být
závětním svědkem, přidat doložku, která umožní jejich následnou identifikaci.
Ustanovení § 1536 odstavec 1 o. z. 2012 se týká alografní závěti zvláštní a
určuje svým zněním dvě kumulativní podmínky. Jedná se o závěť, kterou pořizuje
osoba se smyslovým postižením, kterým se zde myslí pouze nemožnost číst nebo psát.
Pokud jde o způsob tlumočení obsahové stránky posledního pořízení, osoba s daným
postižením si ho může zvolit, ale musí být tento prostředek dorozumívání uveden
v listině spolu s údajem, že byl proveden, kdo závěť četl nebo tlumočil a jak zůstavitel
potvrdil, že se jedná o jeho poslední vůli. 55 Další nutnou podmínkou je, především
z důvodu vyšší míry zranitelnosti nevidomých, přítomnost tří svědků. Z logiky věci se
navíc přidává povinnost čtení závěti nahlas, nikoliv ovšem tím, kdo ji sám psal, aby
proběhla kontrola více očí.
Kromě vyšších nároků na pořízení poslední vůle zůstavitele, zákon klade
vyšší nároky i na osoby svědků. V tomto případě se jedná pouze o osoby plně
svéprávné, jenž ovládají jazyk či způsob dorozumívání a listina, kterou osvědčují, stojí
mimo jejich zájem. To znamená, že se nejedná o nikoho, kdo by mohl na jejím základě
nabývat či být jinak zvýhodněn, čili dědic, odkazovník, ale ani jim osoby blízké a jejich
zaměstnanci. 56 Důsledkem nesplnění všech výše popsaných podstatných náležitostí by
mohla nastat neplatnost závěti, a to jako celku tak pouze části, jenž se dá vyčlenit.
Například by se jednalo o takový případ, kdy by osoba, která byla svědkem, byla
osobou blízkou obmyšleného. Zde by tato situace zneplatnila pouze tu část, ve které by
se jednalo o předmětného obmyšleného.

4.2.2.3.

Privilegované formy závěti

Účinný občanský zákoník zavedl nové formy závěti, ze kterých je patrná inspirace
z jiných moderních kodexů civilního práva a které dbají rozličných životních okolností.
Zákonodárce prostřednictvím privilegovaných forem závěti, jakožto speciálních
k předchozím, pamatuje na situace, které nejsou klasickými pro pořizování pro případ
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smrti, jelikož v sobě nezahrnují možnost rozmyslu a důsledného zhodnocení, jak se
svým majetkem mortis causa naložit. Nejsou to tedy situace typické a v podstatě ani
vítané, protože každý pořizující by měl dopředu důkladně zvážit, jaké kroky považuje
za správné a vhodné pro poslední pořízení.
Jelikož jde o opravdu výjimečné stavy, zákon zde není stejně striktní, jako u
ostatních forem testamentů. Nebylo by to ani možné a stejná formálnost by dokonce
popírala samotný účel jejich vzniku.
Konkrétně se jedná o skupiny situací, kdy se zůstavitel účastní ozbrojeného
konfliktu, nachází se na palubě letadla nebo plavidla, které podléhá českému právnímu
režimu, je v bezprostředním ohrožení života nebo na místě, kde je ochromen
společenský styk anebo dle § 1543 o. z. 2012 ještě existuje důvodná obava, že zůstavitel
zemře dříve, než zvládne pořídit závěť ve formě veřejné listiny.
Než se dostanu k jednotlivým typizovaným druhům, je potřeba říci, že
ačkoliv se jedná o takzvané úlevy, jejich úprava je jednou z těch obsáhlejších a i přes
snahu o zjednodušenou formu, se mi jako zjednodušená nejeví vždy. Mohou zde
vyvstávat zásadní problémy z důvodů neznalosti přesných formálních náležitostí
předepsaných zákonem, ať už ze strany těch, jenž takovou listinu pořizují, tak těch jenž
ji mají dosvědčovat svou přítomností. V případě, že se objeví takové chyby, které
nesnižují jistotu o pravé poslední vůli zůstavitele, se navrhuje podržet závěť
v platnosti.57
Pokud mluvíme o zůstaviteli ocitnuvším se v ozbrojeném konfliktu nebo
nacházejícím se v obdobných vojenských operacích, mluvíme o testamentu vojenském,
který je znám již z římského práva jako jedna z forem závěti. Zvláštností této
podkategorie privilegovaných závětí je především osoba pořizujícího, kterou může být
pouze omezený okruh subjektů. Jedná se o osoby, které můžeme nazvat osobami
náležejícími k armádě, přesněji řečeno k ozbrojeným silám, z čehož a contrario
vyvozuji, že válečný zpravodaj, lékaři mimo ozbrojené složky a mnoho dalších, takto
testovat nemohou, byť se nacházejí ve stejné nebo obdobné situaci. Rozdíl zde není
pouze v subjektu testátora, ale také v subjektech pořizujících záznam o posledním
pořízení, těmi se pro vojenský testament mohou stát jen vojáci minimálně důstojnické

57

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Sagit, Praha 2012,
str. 638

41

hodnosti nebo velitelé jednotek a jejich úkolem je přečtení listiny před konečným
potvrzením jejího obsahu pořizujícím. Vzhledem k opravdu speciální formě a
závažnosti se bezodkladně závěť posílá veliteli nadřízeného velitelství a dále se předává
přímo Ministerstvu obrany České republiky.
Pořizování testamentu na palubě letadla nebo plavidla, jež podléhá právu
české vlajky, ostatním úlevám vymyká především v jednom bodě, a to v tom, že není
vyžadováno bezprostřední ohrožení na životě. To v praxi znamená, že tak může bez
podmínek testovat každý, kdo se na daném místě nachází a projeví vůli tak učinit, ať už
z opodstatněných nebo neopodstatněných obav o svoje zdraví. Zde zaznamenává
závětní listinu velitel letadla či lodi v příslušných denících a postupuje ji svému
nadřízenému orgánu. Vzhledem k představitelným okolnostem to samozřejmě nemůže
být bráno jako podmínka, jíž se musí velitel držet a konat kroky směřující
k zaznamenání listiny bez zbytečného odkladu. Je pouze na jeho uvážení, jak vyhodnotí
situaci a co považuje v konkrétní okamžik za stěžejní úkony, které mají přednost.
Předposlední privilegovaný způsob pořízení pro případ smrti závětí se týká
osob, které se ocitnou v patrném a bezprostředním ohrožení života nebo v místě, kde je
ochromen společenský styk. Ochromení společenského styku je poměrně vágní pojem,
pro který nenajdeme přímé vodítko v demonstrativním výčtu zákonodárce. Řada
evropských kodexů obsahuje taxitavní výčet takových událostí, jako například zákoník
švýcarský, rakouský, španělský, nizozemský nebo portugalský. 58 Vykládá se jako místo
s nízkým osídlením, kde například došlo k některé z přírodních katastrof, jako jsou
povodně, sesuvy půdy nebo lavinové nebezpečí nebo jako místo, kam je s ohledem na
roční období či dopravní omezení obtížné se dostat. V tomto případě se uplatní úlevy za
splnění dvou podmínek. Musí se jednat o nepředpokládaný a navíc život ohrožující stav.
Zákon umožňuje zaznamenat testament také starostou obce, kde se
zůstavitel nalézá, nebo osobou oprávněnou vykonávat jeho pravomoci v případě, že je
důvodná obava ze smrti testátora před tím, než by mohl svou poslední vůli pořídit
veřejnou listinou.
Všechny čtyři uvedené formy se po splnění podmínek považují za veřejnou
listinu, ovšem odlišnou, co do délky platnosti. Zákon, na základě zásady in favore
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testamenti, s porušením formalit nespojuje neplatnost listiny jako takové, pouze ji
považuje za listinu soukromou, a to tehdy, pokud lze spolehlivě zjistit, že se jedná
opravdu o poslední vůli pořizovatele. Jestliže zůstane zůstavitel živ, pozbývá závěť
platnosti uplynutím dvou týdnů v případě patrného a bezprostředního ohrožení života a
stejně tak i v případě místa s ochromeným společenským stykem. Ostatní typy závětí
pořízených s úlevami se stávají neplatnými uplynutím tří měsíců ode dne pořízení.
Všechny tyto lhůty ale staví nebo posouvá počátek běhu doba, po kterou zůstavitel
nemůže pořídit poslední vůli veřejnou listinou.
Okolnost, jež mi připadá i přes to, že mluvíme o takzvaných úlevách, vcelku
obtížná, je přítomnost určitého počtů svědků. Jsem si vědoma faktu, že je zapotřebí více
osob, pro osvědčení pravosti listiny a potvrzení svobodné a vážné vůle zůstavitele, ale
právě v případech, kde může být vážně ohrožen život, a to navíc bezprostředně, si
neumím dobře představit, jak by osoby ve stejné situaci zachovali chladnou hlavu a
vystupovali jako závětní svědci. V ostatních případech, v tom ovšem problém nevidím a
považuji to za základní způsob ochrany jak zůstavitele, tak případných závětních
dědiců. Co se týče jejich počtu, jedná se vždy o minimálně dva svědky, přičemž u
situace uvedené v ustanovení § 1542 o. z. 2012 je zapotřebí současná přítomnost svědků
dokonce tří.
Kde se nesporně o privilegium jedná, je v případě svědků skutečnost, že na
rozdíl od těch, kteří jsou přítomni při vzniku klasické závěti ve formě soukromé listiny,
není vyžadována jejich plná svéprávnost. Zde postačí dosažení patnáctého roku věku či
omezená svéprávnost při zachování schopnosti věrohodně popsat skutečnosti pro
platnost závěti významné.59 Dokonce nemusí být ani podepsáni na listině, za
předpokladu, že tento nedostatek vznikl kvůli omezení možnosti psát či jiné závažné
překážce a tento fakt je uveden přímo v závěti.
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4.2.3.

Závětní příkazy, podmínky a doložení času

V 50. letech 20. století vymizely z našeho právního řádu takzvané vedlejší doložky
závěti, jež umožňují zůstaviteli specifičtěji upravit podmínky nabývání pozůstalosti.
Bylo to z důvodů, které jsem uvedla již na začátku své práce, souvisejících s tehdejší
státní ideologií a jejím nazíráním na přechod vlastnictví či vlastnictví obecně. To
znamená, že jejich uvedení nemělo až do 1. 1. 2014 žádné právní důsledky. 60
S platným kodexem civilního práva se navracejí závětní podmínky, doložení
času a příkazy, a to ve formě negativního výčtu obsaženého v § 1551 odst. 2 o. z. 2012.
Nelze tedy směřovat vedlejší doložku tak, aby dědice, případně odkazovníka,
obtěžovala z důvodu svévole zůstavitele, zjevně odporovala veřejnému pořádku nebo
byla nesrozumitelná. V následujícím ustanovení nalezneme ještě speciální úpravu pro
doložky, týkající se manželství obmyšlených. Kde stojí, že nemůže být předmětem
poslední vůle nic, co by přikazovalo manželství uzavřít nebo neuzavřít či v něm setrvat
nebo jej zrušit, avšak lze zřídit právo na dobu, dokud se manželství jako takové
neuzavře. Touto úpravou „zákon chrání dědice před příliš vynalézavými či
pomstychtivými příbuznými.“61
Pokud se zaměříme na podmínku, jako první typ vedlejších doložek, dá se
říci, že je vždy vázána na budoucí událost, ovšem i takovou, která nemusí nikdy nastat.
Teorie zná pouze dva typy podmínek, a sice ty které označuje jako odkládací neboli
suspenzivní a podmínky rozvazovací čili rezolutivní. Příkladem bych uvedla nejčastěji
označované situace, kterým zůstavitel přikládá v souvislosti s dědickým nápadem
nejvyšší důležitost, a tím je zpravidla dokončení vzdělání u podmínky odkládací a
spáchání trestného činu, respektive pravomocný odsuzující rozsudek, u podmínky
rozvazovací.
Obecné dělení podmínek je v praxi důležité zejména v otázce jejich
platnosti. Nemožná rozvazovací podmínka je sice platná, ale nazírá se na ni, jako by
neexistovala, zatímco nemožná podmínka odkládací se stává přímo neplatnou a dědic či
odkazovník, kterého se týká, nebude v této souvislosti povolán vůbec.
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Rozdílem mezi časovou doložkou a podmínkou je fakt, že doložka se váže
na moment, o kterém víme, že opravdu nastane a pro případ, že by se tak nakonec
nestalo, považujeme ji za podmínku. Záměrem zůstavitele při stanovení časové doložky
v závěti je možnost nabytí dědictví obmyšleným jen po nějakou dobu či nabytí déle, než
okamžikem jeho smrti. Obdobně jako u podmínek zde najdeme dva typy doložek.
Prvním je situace, kdy obmyšlený nabývá dědictví v jinou chvíli, než je úmrtí
pořizujícího, a toto právo mu náleží bez dalšího na nikterak definovanou dobu. Druhým
je případ, kdy o své právo po určité době přichází a tato doba je v závěti jasně
definovaná.
Dies ad quem je výraz používaný pro onu časovou mez, po kterou dědic
disponuje svým dědictvím od okamžiku smrti zůstavitele až po určitou chvíli jím
vyslovenou. Ve chvíli jejího naplnění přechází právo předmětného nabytého dědictví na
další osobu ustanovenou samotným pořizujícím nebo na osobu, jíž svědčí intestátní
posloupnost.
V případě dies a quo, označující se jako čas, od kterého se právo počítá, je
stav obdobný. To znamená, že právo nejprve nabydou ti obmyšlení, na něž pamatoval
zůstavitel ve své závěti anebo zákonní dědici a náleží jim do doby závětí předpokládané.
Pro situace, které reálně nastat nemohou, ačkoliv jsou v závěti výslovně
uvedené, máme dvě možná řešení. Tím prvním je použití zásady in dubio pro reo ve
chvílích, kdy je jasné, že šlo o pouhý omyl zůstavitelův. Časová doložka zůstává platná
a pouze se upraví tak, aby co nejlépe vystihovala jeho vůli. V druhém případě, kdy
okamžik předvídaný testamentem nikdy nastat nemůže a nejde zde o pouhou formální
vadu, postupujeme v mezích zákona tak, jakoby se jednalo o podmínky nemožné.
Příkaz, jak již název napovídá, je rozkazem dědici, aby se zachoval nebo
naopak se zdržel určitého jednání v souvislosti s pozůstalostí. Musí být jasně a určitě
projeven záměr zůstavitele stanovit závětnímu dědici povinnost nakládat s pozůstalostí
nebo její částí dle jeho vyslovené vůle. Nesmí se toliko jednat o pouhá přání, byť by
byla zahrnuta v předmětné listině.
Pokud se obmyšlený nezachová dle platného příkazu, ztrácí právo na nabytí
své části dědictví. S tím se pojí požadavek, že musí existovat někdo, kdo je schopen
plnění příkazu kontrolovat nebo vynucovat. Takovou osobou je samozřejmě
vykonavatel, když je povolán a dále ten, komu příkaz svědčí nebo speciálně označená
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osoba, jejíž povinností je vymáhat jeho splnění. V případě, že zůstavitel uložil příkaz,
jenž má význam pro veřejný zájem, lze dokonce jeho dodržení vymáhat i orgánem
veřejné moci.

4.2.4.

Zánik závěti

Z definice závěti víme, že se jedná o odvolatelný projev vůle, a proto může být
zůstavitelem kdykoliv zrušena či měněna, aniž by bylo potřeba úkonů jiné osoby,
například notáře či dědiců. Kromě daného ustanovení připsal zákonodárce ještě § 1575
o. z. 2012, kde v odstavci 1 nalezneme výslovně zakotvené právo pořizujícího kdykoliv
zrušit závěť či její jednotlivá ustanovení. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21
Cdo 2968/2006, musí být právní úkon pořízení nebo zrušení závěti učiněn výlučně
osobně jejím pořizovatelem a není možné, aby tyto úkony za zůstavitele činil jakkoliv
ustavený zástupce.62 To znamená především zachování autonomie jeho vůle nejen
během pořízení, ale i při dalším nakládání s testamentem, ovšem jen za předpokladu
jeho testovací způsobilosti.
Vzhledem k tomu, že existuje více forem závěti, je jasné, že známe i více
forem jejího zániku, kterými jsou, dle § 1575 odst. 2 o. z. 2012, odvolání nebo pořízení
nové závěti. Pokud se zaměříme na odvolání závěti, i zde můžeme vybírat z různých
alternativ. Občanský zákoník nám nabízí odvolání výslovné, provedené mlčky a u
veřejné listiny v notářské úschově také její vyjmutí z ní, jako novinku převzatou
z německé úpravy.

4.2.4.1.

Zřízení závěti pozdější

V pořízení závětí není zůstavitel nikterak omezen co do jejich počtu. V praxi tato
možnost způsobuje hned dvě myslitelné varianty, které se rozlišují tím, zda závěť
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pozdější konkuruje, či nekonkuruje té původní a obdobně se postupuje při pořízení
dalších.
V případě, že v novém testamentu není upraven stejný předmět, jako ve
stávajícím, platí, že obě sepsané závěti mohou vyvolávat následky současně, a zůstávají
proto v platnosti vedle sebe, jako stejně silné dědické tituly. Pokud se ovšem jedná o
situaci opačnou a testamenty se zcela nebo zčásti svým obsahem překrývají, pozbývá
platnosti závěť vyhotovená dříve. Tuto platnost ztrácí buď zcela, nebo jen
v inkriminované dílčí části, ve které nemůže obstát tím, že upravuje stejná práva
k pozůstalosti.
Skutečnost zřízení pozdější závěti má sice v případě konkurence zrušovací
funkci, ale je důležité mít na paměti fakt, že i takto zneplatněná závěť se za určitých
okolnosti stane, přímo ze zákona, znovu platnou. Jde o situace, kdy nebyla tato listina
výslovně zrušena nebo zničena a naopak ta závěť pozdější byla pozměněna natolik, že
by mohla obstát vedle té původně zneplatněné.

4.2.4.2.

Odvolání závěti výslovně

Výslovné odvolání závěti je nutné provést formou, kterou je možno platně závěť
pořídit.63 Myslí se tím tedy libovolný způsob vzniku testamentu, včetně všech pořízení
privilegovaných.
Byť by se dalo očekávat, že se způsobem, jakým závěť vznikla, bude
souviset též způsob jejího odvolání, není tomu tak. To znamená, že i testament pořízený
ve formě listiny veřejné, lze platně odvolat listinou soukromou nebo například
testamentem vojenským. Zákonodárce nejspíše vychází z obecné logiky v tom smyslu,
že v určitých chvílích nebude možno testovat všemi zákonnými způsoby současně a
přesto bude potřeba provést změnu své poslední vůle v daný okamžik.
Odvolávat nemusíme pouze závěť jako celek, ale samozřejmě lze zrušit jen
její část nebo více částí. Dokonce se nemusí jednat jen o zánik závěti jediné, a to
v případě, že existuje více sobě si vzájemně nekonkurujících. Při odvolávání tudíž
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nejsme limitováni kvantitativně ani kvalitativně a opět záleží jen na vůli zůstavitele,
jakou formu a rozsah si vybere.

4.2.4.3.

Odvolání závěti mlčky

Mlčky v právním slova smyslu neznamená zamýšlet budoucí následek bez vnějšího
vyjádření, nýbrž musí následovat i úkon, ze kterého je jasně patrné co se činí.
V souvislosti s odvoláním závěti lze uvažovat o jejím neformálním zrušení. Takto lze
závěť zničit spálením, vyhozením do koše, roztrháním nebo pouhým přeškrtnutím
podstatných náležitostí, které způsobí její neplatnost.
Podstatou nakládání se závětí i většinou dalších pořízení pro případ smrti je
vůle osoby zůstavitele, jako jediné osoby vykonávající všechny úkony směřující k jejich
vzniku, změnám nebo zániku. Proto náhodné či úmyslné zničení testamentu jinou
osobou nebo vis maior, bez vědomí a souhlasu zůstavitele, nelze považovat za
konkludentní odvolání závěti. Výše uvedené je potřeba mít na zřeteli, jelikož i takto
neexistující pořízení je stále schopno, kvůli ochraně a jistotě zúčastněných, vyvolávat
zamýšlené následky.

4.2.4.4.

Vyjmutí závěti z notářské úschovy

Pokud se ukládá závěť do úschovy, ať už jako listina soukromá nebo veřejná, stále platí,
že dispozice s ní náleží čistě zůstaviteli a je jen na jeho uvážení, jak s ní naloží
v budoucnu. Proto je povinností takového notáře, listinu na žádost vydat, kdykoli je o to
požádáno, a to pouze do rukou zůstavitele.
Jestliže se takto vydá závěť ve formě veřejné listiny, jedná se, na základě
§ 1579 odst. 1 o. z. 2012, o její zrušení ex lege. O tomto postupu musí být pořizující
poučen a o takovém poučení je proveden dvojí záznam, jednak přímo ve vydávané
listině a taktéž ve spisu daného notáře.
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4.2.5.

Dědická substituce

Náhradnictví je v dědickém právu popsáno ve dvou samostatných oddíle v části druhé a
třetí této diplomové práce. Proto zde jen znovu zmíním skutečnost, že se jedná o
institut, který umožňuje zůstaviteli jednak se vyhnout uprázdnění dědického podílu
v dědickém řízení a druhak rozhodnout o tom, kdo bude, v případě svěřenského
nástupnictví, dalším dědicem přímo určeného obmyšleného.
Existují tedy dva typy dědické substituce, kterými jsou substituce vulgární a
substituce fideikomisární. Jejich vzájemný vztah zákonodárce upravil v ustanovení
§ 1512 odst. 2 o. z. 2012, jenž říká, že v pochybnostech, o kterou z forem se jedná, se
má za to, že je povolán náhradník obecný, čili vulgární substitut.

4.3.

Vzájemný vztah dědických titulů

Díky nárůstu počtu dědických titulů je vhodné vymezit jejich vzájemné postavení a
princip jejich souběžné existence. Vedle zákona, závěti a dědické smlouvy bych zde
ráda vysvětlila ještě jejich poměr k odkazu, jakožto novému institutu, který přinesl
o. z. 2012. Bude nejspíše zajímavé sledovat, jak se reálně všechna tato pořízení pro
případ smrti uplatní vedle intestátní posloupnosti v běžném životě. „Využití nových
institutů v praxi závisí na tom, jak intenzivně budou lidem nabízeny k využití notáři či
advokáty, tedy osobami, které jsou povolány poskytovat právní služby.“64
Nejprve bych ráda vymezila vztah mezi všemi pořízeními pro případ smrti
oproti dědickému nápadu ovládanému zákonnou posloupností a poté se zaměřím na,
nejvíce využívané varianty, které je nutné zohlednit.
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4.3.1. Zákonná dědická posloupnost
Předpokládám obecnou známost postupu v případě, že zůstavitel nezanechá žádnou
listinu, jež by upravovala jeho úmysl pořídit mortis causa. Zde, jako jediná možnost,
nastupuje dědění ze zákona. Pokud ovšem existuje některé z pořízení, musí se mu dát
přednost a vyhovět tak vůli zůstavitele Zkoumáme proto, zda se tímto úkonem vyčerpá
veškerá pozůstalost či nikoli a na základě zjištění postupujeme dále.
Zatímco v případě, že je pořízeními upraven veškerý majetek, který je
předmětem dědického řízení, zákon, jako dědický titul, nevyužijeme vůbec. Na druhou
stranu je ovšem nutné řídit se dle ustanovení o intestátní posloupnosti vždy tam, kde
není závětí, dědickou smlouvou nebo dovětkem pozůstalost vyčerpána zcela.
Z výše uvedeného nám tedy vyplývá pouze jakási doplňková funkce dědického
nápadu prostřednictvím posloupnosti zákonné, která nastupuje až po všech ostatních
možnostech, jež zůstaviteli, díky jeho pořizovací autonomii, náleží. I přes fakt že k ní
nastupuje až v okamžiku uspokojení ostatních plnění ovlivňujících nápad pozůstalosti,
je jistě tou dlouhodobě nejvyužívanější a předpokládám, že to tak zůstane i nadále.

4.3.2. Vztah závěti a dědické smlouvy
Jak z předchozích částí diplomové práce víme, dědická smlouva, jakožto dvoustranné
právní jednání, nemůže být rušena nebo měněna úkonem jen jedné ze smluvních stran a
uzavírá se obligatorně ve formě veřejné listiny. Na druhé straně stojí závěť,
jednostranný a odvolatelný projev vůle, jenž je možné kdykoliv měnit nebo rušit, dle
uvážení zůstavitele samotného, bez vnějších omezení.
Již z větších požadavků, které jsou třeba pro platnou dědickou smlouvu a z její
povahy závazku je patrné, že jako taková má přednost před závětí a je tedy nejsilnějším
dědickým titulem v našem právním řádu. Dává tak mnohem větší jistotu obmyšlenému
kontrahentovi nežli samotný testament. Je tu ovšem problém v možnosti neomezeného
nakládání se svým majetkem za života, a to i přes ponechání dědické smlouvy
v nezměněné podobě. Jsem přesvědčená, že v praxi bude tento fakt vyvolávat spory
vznikající z umenšování předmětu vymezeného dědickou smlouvou.
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Mohla by nastat situace, kdy je pořízená dědická smlouva formálně vadná.
Například tím, že je sepsána, i přes jasný zákonný požadavek, jako listina soukromá.
V takovém případě se postupuje, jako by se nejednalo o tenhle typ posledního pořízení,
nýbrž o platně vyhotovený testament. Samozřejmě za dodržení dalších vyžadovaných
podstatných náležitostí.
Dědickou smlouvou nesmí být pořízeno o celé pozůstalosti, ale jen do jejích tří
čtvrtin, takže vedle této listiny vždy svědčí nápadu zůstavitelova majetku ještě další
z dědických titulů. Na rozdíl od závěti či zákona, které jako důvody dědění mohou
působit samostatně, při sepsání dědické smlouvy se pokaždé využije ještě jeden z nich
jako vedlejší titul, rozhodující o zbytku dědictví.

4.3.3. Vztah odkazu a závěti
Blíže popisuji institut odkazu v další kapitole, a proto na tomto místě opravdu pouze
vymezím jeho vzájemný vztah se závětí.
Odkaz chápeme jako vznik pouhé pohledávky na vydání věci či zřízení práva,
v čemž se odlišuje od dědického titulu, na jehož základě má dědic přímý podíl na
pozůstalosti. Pro platnost odkazu podle zákonné úpravy, se vyžaduje, aby byl součástí
pořízení pro případ smrti. To znamená, že nejen, že je logické, že nestojí samostatně,
jako jediný podklad pro dědění, ale navíc musí být přímo v jiném zahrnut.
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5.

Odkaz

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., účinný od 1. 4. 1964 vymazal z našeho právního
systému na celých 50 let institut odkazu, jakožto jeden ze základních druhů pořízení
pro případ smrti. Vzhledem k tomu, že se tento institut navrací do soukromoprávní
úpravy po tak dlouhé době, je více než vhodné se podrobně věnovat, jak jeho vlastní
definici, smyslu a účelu, tak také jednotlivým termínům s ním spojených.
Odkazem (legátem) se dle dnes účinného zákoníku rozumí jednostranný
právní úkon, jímž zůstavitel k tíži osob nabývajících z dědictví, poskytne prospěch
osobám třetím. 65 Jedná se tedy jak o právo na určité plnění od právních nástupců
zůstavitelových, tak o vlastní předmět plnění, jímž může být cokoliv, co je předmětem
právního obchodu. Historicky pochází z práva římského a jako legatum je zmíněn již
v Zákoně dvanácti desek z poloviny 5. století p. n. l., kde šlo o dar z dědictví, jímž se
projevovala zůstavitelova náklonnost.
Jak již možná vyplynulo z výše napsaného, osobou odkazem obtíženou je
myšlen ten povinný, který má splnit závazek z odkazu a je tedy v postavení dlužníka
vůči odkazovníku, jenž je zde v postavení věřitele.
Co se skrývá pod pojmem odkazovník (legatář), je vysvětleno v kapitole
druhé, proto se dostávám rovnou k výrazu pododkazovník a s ním spojeného termínu
pododkaz (sublegát). Z názvu může být poměrně zřejmá konstrukce tohoto pořízení,
která se od té klasické odkaz - odkazovník liší pouze osobou, jež je povinná plnit. Jedná
se tedy o případ, kdy je osoba odkazem obdařená povinna poskytnout předmětné plnění
osobě třetí, pododkazovníku.66
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5.1.

Druhy odkazu

Jednotlivým typizovaným druhům odkazu je v zákoně věnována poměrně velká
pozornost a jejich úprava je podrobná. Důvodem tahového množství výkladových
ustanovení je snaha o předcházení nejistotě při nedostatečném projevení vůle
zůstavitele.
Zaprvé je dnes znám odkaz věcí určitého druhu. Takové věci mohou být
součástí pozůstalosti, stát mimo ni nebo se může jednat o odkázání peněz. V prvním
případě bude problematická snad jen volba předmětu odkazu v případě, kdy zůstavitel
například odkáže jízdní kolo a ve chvíli úmrtí jich bude vlastnit několik a nebude
zřejmé, o které se jedná. Tehdy dojde k výběru odkazu osobou pověřenou. Tou se stává,
mimo pořizujícího, osoba obtížená odkaz, popř. pododkazem, nebo pověřený
vykonavatel závěti, správce pozůstalosti či jiná osoba. Pokud ani ustanovená jiná osoba
dle § 1606 odst. 1 o. z. 2012 volbu neprovede, určí odkaz soud.67
Ustanovení § 1605 popisuje případ, kdy je odkázaná věc, která není
součástí pozůstalosti. V odstavci 1 je uvedeno: „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 určité množství, spokojí se odkazovník s těmi, které
v pozůstalosti jsou.“68 Jinými slovy lze říci, že odkaz nebude platný při výslovném
odkázání věci druhově určené ze své pozůstalosti. Odstavec druhý vykládá stav, kdy
nebude výslovné uvedení požadavku vydání dané věci ze svého jmění. Takto obtížená
osoba má povinnost věc opatřit v přiměřené jakosti a na svůj náklad. V otázce peněz
nevzniká prostor k úvahám a osoba obtížená je zavázána vyplatit jejich výši legatáři.
Další variantou je odkaz věci určité. Tady je problematické, když odkázaná
věc náleží v době smrti zůstavitele odkazovníku, pokud ji neobdržel bezplatně přímo od
něj, nebo je ve vlastnictví cizí osoby. Tehdy se k odkazu nepřihlíží. Výjimkou je
v druhém případě možnost vyplacení peněžité sumy odkazovníku. Při neochotě
vlastníka věc prodat, a pokud zůstavitel nařídil její koupi, vyplatí se legatáři její obvyklá
cena.
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Jedním z druhů odkazu je odkaz týkající se pohledávky. Takto lze
pohledávku postoupit, prominout dluh či zajištění, prodloužit lhůtu k placení, splnit dluh
zůstavitele, spočívající v jeho uznání osobou obtíženou a také je možno odkázat stejnou
částku, jakou byl dlužen zůstavitel odkazovníku. Zajímavý je v posledním případě fakt,
že takto obdrží legatář nejen sumu, rovnající se původnímu dluhu, ale také odkaz.
Neposkytuji zde bližší popis jednotlivých variant, a to kvůli přesahu do práva
závazkového a hlavně proto, že je z názvů a úpravy vcelku jasně patrné, jak se při
odkazech pohledávky postupuje.
Poslední kategorií by dle názvu čtvrtého Pododdílu Jiné odkazy měla být
množina, kam patří odkaz dětem a příbuzným a odkaz dluhu zůstavitele vůči
odkazovníku, ale není tomu tak. „Neupřesňují jiné odkazy, nýbrž upřesňují osoby
odkazovníků jakýchkoli odkazů, u kterých jejich okruh nebude patrný ze zůstavitelova
pořízení pro případ smrti.“69 Tato část o. z. 2012 by se tedy dala podřadit pod obecná
ustanovení o odkazech a dle pravidel zde uvedených se bude postupovat vždy tam, kde
nebude patrná vůle zůstavitele.

5.2.

Zřízení odkazu

Pro zřízení odkazu lze použít jakoukoli formu pořízení mortis causa. To znamená, že
požadavek odkázání části pozůstalosti musí být uveden přímo v dědické smlouvě,
závěti, dovětku nebo, dle § 1594 odst. 2 o. z. 2012, také v darování pro případ smrti.
V tomto typu darování se jedná o situaci, kdy dárce zemře před obdarovaným. Pro
zřízení odkazu dědickou smlouvou je nutné uzavřít takovou smlouvu mezi zůstavitelem
a smluvní stranou, jíž se tato strana povolává jako odkazovník. Z toho vyplývá, že
předmětem nebude právo na pozůstalost nebo její podíl, jak je tomu u dědické smlouvy
běžné, ale právě právo na odkaz.
Pro platnost se vyžaduje jen způsobilost pořizovatele, vyjma případu
uvedeného v § 1595, platné pořízení pro případ smrti, kde je nařízení odkazu uvedeno,
způsobilost daného odkazovníka a popis předmětu, který je odkazován legatáři.
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Text samotného nařízení odkazu by měl obsahovat vymezení osoby
odkazovníka i osoby obtížené a samozřejmě předmět odkazu. Důvodová zpráva uvádí
jako ideální formulaci: "jako odkaz“, ze které je zřejmý druh nařízení, jenž zůstavitel
zamýšlel pořídit.70 Osobně se také domnívám, že je vhodné v pořízení pro případ smrti,
kterým se odkaz zřizuje, výslovně slovem „odkaz“ vyjádřit svůj úmysl, jelikož jiné
vyjádření může způsobovat nejasnosti a z nich vedoucí případné spory.

5.3.

Předmět odkazu

„Předmětem odkazu může být v podstatě vše, co může být předmětem právního obchodu
a co má určitou hodnotu pro odkazovníka, přičemž nemusí jít o hodnotu majetkovou.“71
Naopak to nemohou býti věci z právního obchodu vyloučené, pohledávky, které
zanikají smrtí zůstavitel, některé pohledávky, kterým brání překážka ujednání dlužníka
a daného pořizujícího a také věci, jež nemohou být odkázány určité osobě. Poslední
možnost je tedy vyloučena jen pro daného případného odkazovníka a jedná se například
o přechod družstevního podílu na jinou osobu než manžela zemřelého.
Další požadavek na plnění odkazu spočívá v tom, že předmět musí být
možný a dovolený. Budou jím zpravidla věci hmotné, a to movité i nemovité. Zde je
důležité zmínit, že na základě zásady superficies solo cedit, je dobré výslovně odkázat
stavbu i pozemek zároveň nebo vykládat zůstavitelovu vůli v souvislostech tak, aby byl
co nejvíce zachován její smysl. Nakonec mohou být předmětem odkazu i věci nehmotné
movité, o nichž byla řeč výše a kterými jsou především dluhy a pohledávky.
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5.4.

Nabytí odkazu

Právo na odkaz nabývá legatář pro sebe a své nástupce dnem smrti zůstavitele.72
Z předchozí věty plyne, že ačkoliv právo nabývá odkazovník okamžikem úmrtí
pořizujícího, samotné nabytí odkazu je odsunuto na později a probíhá stejným
způsobem jako nabytí práva vlastnického. Tuto chvíli mohou dále modifikovat příkazy,
podmínky a časové doložky, jejichž obsah způsobí dospělost onoho práva na nabytí
v jiný čas. Odkazovník se tedy takto obohatí až plněním osobou obtíženou, a to
vydáním předmětné věci nebo práva, vyplacením finančního obnosu, postoupením
pohledávky a podobně.
K okamžiku nabytí odkazu plněním obtíženého se váže zákaz, vyjádřený
judikaturou uvedenou ve sbírce Glaser-Unger Neue Folge, který říká, že odkazovník
nesmí vzít věc jemu odkázanou do držby bez souhlasu dědiců či soudu, byť ho k tomuto
jednání zmocnil zůstavitel. 73
Přechod na legatářovi nástupce, uvedený v § 1620 odst. 1 o. z. 2012,
přichází v úvahu ve chvíli, kdy odkazovník zemře až po smrti zůstavitele, ovšem dříve,
než opravdu dojde k nabytí odkazu. To vše za předpokladu jeho trvající způsobilosti
nabývat z pozůstalosti.
Další přechod odkazu nastává postoupením pohledávky na jeho vydání, což
lze provést smluvně, a to i bez souhlasu obtíženého. Výjimkou potvrzující pravidlo je
například právo na důchod a některé další pohledávky, které nelze zcizit, a proto ani
postoupit.74
Jiná situace nastává u práva na odkaz, jenž má vzniknout v budoucnu.
Takové právo nelze upravit dohodou ani převést ani o něm jinak rozhodnout, například
tím, že by odkazovník ještě za života zůstavitele uzavřel budoucí kupní smlouvu.
Existuje zde jediný dovolený případ, kterým je smlouva o zřeknutí se odkazu, jež se mi
ovšem jeví jako nelogická.
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„Zatímco nabytí dědictví potvrzuje dědici soud, právo na odkaz uplatňuje
odkazovník vůči dědici přímo.“75 Tato přímost spočívá nejen v absenci nezávislého
třetího, jako rozhodce, ale také v nepřítomnosti dalšího speciálního titulu, který by
upravoval přechod odkazu. Není tedy potřeba jiná listina, nežli původní pořízení pro
případ smrti, kde je upraven předmět, jenž má obtížený obmyšlenému povinnost vydat.
Nyní se dostávám k samotnému způsobu nabytí, který je shodný se
způsobem plnění druhu závazku, o nějž se jedná. „U odkazu movité věci to bude její
vydání, u odkazu pohledávky její postoupení (§ 1612), u odkazu dluhu jeho uznání,
splnění, případně i zajištění; u odkazu věci zapsané ve veřejném seznamu a odkazu
práva k ní (např. nemovitostí a věcných práv k ní) vydání potvrzení s úředně ověřeným
podpisem a provedení zápisu do takového seznamu (§ 1105); u odkazu snížení
nájemného bude sepsán dodatek k nájemní smlouvě, kterým se nájemné sníží, apod.“76
Otázka okamžiku nabytí vlastnického práva k věci je poměrně složitá. U
těch věcí, k jejichž nabytí je třeba určité smlouvy, se tak stává touto samotnou dohodou.
V případě vydání odkazu ovšem zpravidla žádná další smlouva nevzniká a nemůže za ni
být považováno pořízení mortis causa. Zde tedy dojde k nabytí vlastnického práva ve
chvíli vydání dané věci, jež je předmětem odkazu a dojde tak k jeho splnění osobou
obtíženou.
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6.

Vydědění a ochrana nepominutelných dědiců

Ačkoliv pod autonomii vůle zůstavitele nepochybně spadá také institut vydědění a
institut nepominutelného dědice, nebudu se těmto tématům věnovat tolik podrobně, jako
těm předcházejícím, a to především z důvodu požadavků na rozsah diplomové práce a
také proto, že by si zasloužily samostatné pojednání, jelikož změny, kterými prošly, se
dotýkají samotných základů, na kterých byly v minulosti vystavěny. Vysvětlím tedy
pouze termíny, které zákonodárce používá v jejich souvislosti, a pokusím se zdůraznit
novinky vzniklé přijetím o. z. 2012.
„Vydědění můžeme volně definovat jako tzv. jednostranný právní úkon,
kterým zůstavitel odnímá svému potomkovi jako neopominutelnému dědicovi právo
dědit, jež by mu jinak náleželo.“77 Z předchozí věty plyne, že vydědit lze pouze tzv.
nepominutelného dědice, jenž má z tohoto titulu nárok na povinný díl. O obou užitých
výrazech se rozepíši dále v kapitole.

6.1.

Nepominutelný dědic

V zásadě lze říci, že je institut nepominutelného dědice jediným průlomem jinak
absolutní testovací volnosti zůstavitele, který slouží především k ochraně jeho dětí, či
jejich potomků, pro případ, že by došlo k úmyslnému či neúmyslnému opomenutí
v pořízeních mortis causa. Jedná se tedy výlučně o ochranu velmi úzkého
příbuzenského vztahu. Dle taxativního výčtu obsaženém v § 1643 odst. 1 o. z. 2012 jsou
za nepominutelné dědice považovány pouze děti pořizujícího a v případě, kdy na ně
dědictví nenapadá, se jedná o jejich potomky.
I přes to, že se takto vymezená osoba nazývá dědic nepominutelný, může
docházet k případům, kdy její opomenutí neprávem nastane. V takové situaci neexistuje
nárok na povinný díl, ale jen na poměrnou hodnotu dědictví jako celku, to znamená na
odpovídající peněžní částku. V rámci zásady dispoziční ovšem není vyloučeno i jiné
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ujednání dědiců a nakonec tak může dojít ke stejnému závěru, jaký by nastal při jeho
neopomenutí.
Je zde potřeba dodat, že lze sledovat tendenci, vyplácení poměrné části
finančními prostředky přednostně. „Povinný díl se nově bude vyplácet primárně
v penězích, přičemž bude chápán jako pohledávka nepominutelného dědice za dědicem
skutečným.“78 Takováto úprava má dva dopady, jež můžeme pro účely návaznosti
citace, nazývat následky. „Jedním z následků je respektování zůstavitelovy poslední
vůle, závěť bude podržena v platnosti, nebude stižena relativní neplatností a dědicem se
stane ten, koho zůstavitel určí.“79 Druhým se v rekodifikované právní úpravě míní
odstranění nedobrovolného podílového spoluvlastnictví mezi nepominutelnými dědici a
dědici ostatními, což dříve způsobovalo složité problémy. Dnes lze takového dědice
z dědění v podstatě vyloučit, aniž by bylo využito vydědění, přičemž místo postavení
dědice se zde jedná o postavení věřitele.

6.2.

Povinný díl

Povinný díl je takový nárok nepominutelného dědice na poměrnou část pozůstalosti, o
které zůstavitel nemůže rozhodnout naprosto svobodně a hraje tak jakousi ochranou roli
pro zůstavitelovi potomky.
Obč. zák. 1964 v ustanovení § 479 uváděl toto: „Nezletilým potomkům se
musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům
aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť
tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků.“80 To
už dnes obsahově neplatí, ovšem rozdělení na potomky zletilé a nezletilé zůstalo
zachováno s tím rozdílem, že byly sníženy ony dědické podíly. Nyní se u osob, jenž
splňují podmínky býti nezletilými nepominutelnými dědici, jedná o takovou část, která
nesmí být menší, nežli tři čtvrtiny jejich podílu stanoveného zákonem při zákonné
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dědické posloupnosti. Ti zletilí nepominutelní dědici mají právo na nabytí dědictví ve
výši alespoň jedné čtvrtiny onoho zákonného podílu.
Výpočet povinného dílu se provádí odečtením pasiv od pozůstalosti, čímž
získáme čistou hodnotu zůstavitelova majetku, a dělením dle počtu a druhu dědiců. To
znamená, že musí proběhnout sepsání veškeré pozůstalosti a úřední odhad.
Jakmile se zjistí povinný díl, který připadá na nepominutelného dědice,
odečítá se z této části hodnota toho, co tato osoba nabyla od zůstavitele. Majetkem, jenž
zde leží na straně pasiv, může být cokoliv, co dědic nabyl bezúplatně během posledních
tří let zůstavitelova života a to, co získal z pozůstalosti, o které se vede řízení. Takový
postup se nazývá započtení na povinný díl a je popsán v pododdílu 3.3.3.

6.3.

Důvody vydědění

V závislosti na využívání zásady exheredationes non sunt adiuvandae znamenající, že
vydědění by nemělo mít podporu, uvedl zákonodárce, stejně jako v minulosti, taxativní
výčet důvodů vedoucích k možnému vydědění. Tyto důvody musí existovat již v době,
kdy zůstavitel ve svém pořízení mortis causa vyhotovuje prohlášení o exhereditaci, byť
by bylo sebejasnější, že se obsah z výčtu naplní v budoucnu.
Zajímavostí stávající úpravy tohoto institutu, týkající se důvodů svědčících
pro vydědění, je fakt že dnes, oproti dřívějšku, nemusí být výslovně zapsány v listině
zůstavitele. Přijde mi to poměrně překvapivé, i přes to, že je úmysl vysvětlen
Ministerstvem spravedlnosti České republiky následovně: „Důvod je podle ministerstva
spravedlnosti známý oběma stranám, jak tomu, kdo se k takovému kroku uchýlil, tak
potomkovi, a proto není nutné ho zveřejňovat.“81 Údajně by šlo, kvůli zveřejňování
těchto příčin před ostatními dědici, správci a dalšími subjekty dědického řízení, o
dehonestaci nepominutelného dědice. Odvážím se tvrdit, stejně, jako JUDr. Petr
Kolman, Ph.D v článku uveřejněném na webových stránkách Bulletinu advokacie, že
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neuvedení zůstavitelovy pohnutky způsobí problémy praxi, a to především vyvoláním
sporů o platnost takového prohlášení o vydědění ze strany nepominutelných dědiců. 82
Výše jsem uvedla, že prohlášení o exhereditaci existuje na listině, kterou se
pořizuje pro případ smrti, ale nemusí to tak být vždy a lze takto učinit i jiným
způsobem. Jiná forma ale musí splňovat stejné náležitosti, jako jsou vyžadovány u
zřízení platné závěti.
Ráda bych nyní zmínila legální důvody vydědění uvedené v § 1646 a násl.
o. z. 2012. Ve výčtu, který není možné žádným výkladem či použitím analogie rozšířit,
je uvedeno: neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, neprojevování opravdového zájmu,
jaký by měl být, dle litery zákona projeven, odsouzení pro trestný čin spáchaný za
okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze a vedení trvale nezřízeného života. Předchozí
důvody znal i minulý občanský zákoník jen v mírně změněné podobě. Dnes ovšem
známe další dva, které více rozšiřují zůstavitelovy možnosti uplatnění svých dědických
práv. Jsou jimi dědická nezpůsobilost a zadlužení nebo marnotratné počínání a s tím
související obava z nezachování ani povinného dílu z pozůstalosti svým potomkům.
Není důvodné se zde vypisovat o všech výše uvedených skutečnostech
svědčících pro vydědění, z nichž o většině se dá říci, že i laik si dokáže představit jejich
obsah. Na druhou stranu ovšem za podstatné považuji vysvětlení změny výkladu
jednoho ze zákonných důvodů a popis dvou nových typizovaných, o čemž se zmíním
dále.
Důvodová zpráva k o. z. 2012 zahrnuje ilustrační příklad navádějící
k posunu v chápání vydědění na základě spáchání trestného činu. Nestačí jen
konstatování, že potomek konal protiprávně a naplnil tak znaky uvedené v trestním
zákoníku, nýbrž se musí zkoumat jeho čin i se zřetelem ke vztahu k osobě zůstavitele.
Pokud by exheredace měla obstát, musí se ono konání dotknout cti, důstojnosti nebo
vážnosti rodiny pořizujícího. Nelze proto vydědit potomka pravomocně odsouzeného
například za krádež, když je samotný zůstavitel recidivistou odsouzeným za stejný
zločin. 83
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Co se týká zmíněných nových důvodů vydědění, soustředím se nejprve na
ten, dle kterého lze od dědictví odstavit dokonce i nepominutelného dědice, a to pro
jeho nezpůsobilost. Pokud tak zůstavitel opravdu učiní, pozbývá takový dědic nárok na
pozůstalost z vůle pořizujícího a nikoliv ze zákona, což má význam především ve
zvýšení míry jistoty v případných sporech.
Poslední možností, kterou zákon zůstaviteli pro vydědění nabízí, je situace,
kdy je určitý nepominutelný dědic natolik zadlužený nebo se chová marnotratně.
Pořizující se v tomto případě musí obávat, že se na základě takového chování nedostane
dalším potomkům ani jejich povinného dílu. Vidíme zde aplikaci zásady zachování
hodnot v praxi, která se následně projevuje skrze nutnost zůstavit dětem, popřípadě
vnoučatům, takto vyděděného nepominutelného dědice, onen odebraný povinný díl.
Závěrem bych v této kapitole ještě podotkla, že neexistuje povinnost
zůstavitele nepominutelnému dědici oznámit svůj záměr o vydědění ani ho o již
proběhlém nařízení exheredace informovat. „Takže jsou zbytečné obavy některých
seniorů – zůstavitelů, že by nezdárný potomek např. nepřebíráním pošty (či tajením
svého místa trvalého pobytu za života zůstavitele) mohl zabránit svému vydědění.“84
V případě nesouhlasu se může obrátit na soud, kde bude prokazovat, že byl vyděděn
nezákonně, ovšem důkazní břemeno leží na jeho straně.
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Závěr
Vzhledem k nedávnému počátku účinnosti občanského zákoníku jsem se snažila
zachytit dramatické změny, jimiž se výrazně proměnila úprava dědického práva. V
předchozích kapitolách byla provedena analýza jednotlivých institutů souvisejících
s právem na pozůstalost, a to s ohledem na autonomii vůle zůstavitele. Analýza měla za
cíl potvrdit zvýšení míry svobody s nakládáním s majetkem pro případ smrti a podat
podrobné vysvětlení hlavních novot, jenž se v našem právním řádu objevily oproti tomu
předcházejícímu. Důraz jsem kladla na popis a rozbor daných změn v historických
a politických souvislostech, na využití nových možností úpravy dědického práva v praxi
a na upozornění na problémy, které mohou při využívání nových institutů vyvstávat.
Stávající zákoník je mnohem více nakloněn vůli a přáním zůstavitele, než ten
předcházející, jež nemohl, i přes porevoluční novely, popřít svá východiska v
takzvaném středním občanském zákoníku. Tento zákoník z roku 1950 i zákon č.
40/1964 byly hluboce ovlivněny socialistickým pojetím člověka, a i přes veškeré snahy
o distancování se od bývalých vládnoucích ideologií, se našemu právnímu řádu
nepovedlo, až do přijetí dnešního kodexu, úplně vymanit z jejich odkazu.
Přijetí v různých ohledech přelomového občanského zákoníku se jevilo jako
jediná možnost, jak české právo civilní opět navrátit do souladu s kontinentálním
právem a jeho principy. Po letech snažení o správnou koncepci, se podařilo návrh
schválit oběma komorami poslanecké sněmovny a uvést ho v platnost vyhlášením na
začátku roku 2012.
Jak je již popsáno na předchozích stranách, dnešní úprava dědického práva je
rozsáhlejší, podrobnější a především mnohem více nakloněná zůstavitelově pořizovací
volnosti, než byla veškerá platná úprava v posledních desetiletích. Tato proměna
s sebou bezesporu nese nespočet pozitiv, ať už je to větší výběr mezi druhy pořízení
pro případ smrti, závaznost přání pořizovatele poslední vůle, kladení důrazu
na materiální stránku závěti, a jí podobných dokumentů, před tou formální a podobně.
Ale má též svá negativa. Prvním z nich by mohlo být, i přes značnou snahu o
systematičnost, určitá nepřehlednost kvůli vysokému počtu ustanovení a dále například
vyšší míra rizika při využívání nových institutů a spory o ně.

63

Předpokládám, že veškerá prázdná místa vyjasní budoucí judikatura a
s možnými úskalími si tak praxe poradí. Ovšem chvíle, kdy bude existovat dostatečná
materie soudních rozhodnutí, nenastane ze dne na den a proces její tvorby a ustálení
bude trvat minimálně několik let. Tímto se dostávám k palčivému problému
znevýhodňujícímu hlavně dnešní seniory. Ti, kteří by nejvíce chtěli využívat škálu
možností, jež dědické právo nabízí, nebudou mít po určitý čas absolutní jistotu, že jimi
zamýšlený následek nastane, přesně tak, jak si představovali. Můžeme tedy jen doufat
v konzistentní soudní činnost už od samého počátku.
Diplomová práce, kromě historických podnětů a dalších důvodů pro potřebu
nového kodexu, podrobně zkoumá vybrané instituty, jež jsou plně podřízeny moci
zůstavitele. Autonomie jeho vůle se tedy projevuje hlavně v ustanoveních o dědických
titulech, pořízeních pro případ smrti a dále všude tam, kde může přechod pozůstalosti
ovlivnit sám zůstavitel. Jmenovitě jsem se důkladně věnovala především vysvětlení
terminologie tohoto oboru, závěti, dědické smlouvě, odkazu a rámcově také institutu
vydědění, jelikož je považuji za ty nejdůležitější a nejvhodnější ke komplexnímu
výkladu ve světle nové úpravy.
Myslím, že je ještě pořád brzy na obecné hodnocení změn v dědickém právu
provedené rekodifikací a praxe i judikatura si vyžaduje svůj čas, aby vyrovnala se
s novými okolnostmi. Výstižně to popsal Aleš Linhart ve svém článku pro Justici v roce
2013. „Samozřejmě až praxe ukáže, nakolik veřejnost využije pestré palety možností,
které jí nová právní úprava v oblasti dědického práva přináší. Jak ovšem ukazuje již
dnes velké množství dotazů na řešení různých rodinných situací a vztahů, zdá se, že
NOZ vykročil správným směrem.“85
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Resumé
Předmětem mé diplomové práce je přiblížení a popis základních institutů dědického
práva s ohledem na autonomii vůle zůstavitele tak, jak jsou upraveny v občanském
zákoníku po jeho rekodifikaci účinné k 1. 1. 2014. S ohledem na podstatné a rozsáhlé
změny, kterými si prošly prostředky, jimiž může pořizující za života upravit nakládání
s pozůstalostí mortis causa, mi téma přišlo aktuální a z toho důvodu jsem si ho zvolila.
Snažila jsem se podat ucelený obraz možností otevírajících se před zůstavitelem
v případě, že se rozhodne upravit rozdělení svého majetku mimo zákonnou dědickou
posloupnost.
Celá práce je rozdělena do šesti kapitol, jejichž obsah objasňuje historii
dědění na našem území, elementární pojmy, příčiny vzniku dnešního kodexu, instituty
upravující přechod pozůstalosti na právní nástupce a v největším rozsahu též dědické
tituly, a to ve světle novot, které přinesla úprava civilního práva.
V první části textu se zabývám historickým vývojem a východisky
dědického práva v období od posledních desetiletí vlády Habsburské dynastie, až do
přijetí o. z. 2012, jelikož je vhodné mít alespoň rámcovou představu o souvislostech
vedoucích až k dnešní podobě dědění.
Druhá kapitola vysvětluje základní legální pojmy užívající se napříč celou
oblastí vymezenou § 1475 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
Další část je věnována průběhu přijetí nové úpravy, jejímu účelu a smyslu,
imanentním principům a především právním jednáním, která ovlivňují osud majetku
zemřelého, vyjma důvodů dědění.
Čtvrtá a patrně nejpodstatnější součást předkládané závěrečné práce
pojednává o dědických titulech, jako nezbytných požadavcích pro přechod pozůstalosti
a o jejich vzájemných vztazích. Jmenovitě se jedná o zákon, jemuž se vzhledem
k respektování vybraného tématu nedostalo velkého prostoru, závěť a dědickou
smlouvu.
Posledními dvěma kapitolami už jen doplňuji výčet variant odrážejících
další možná přání zůstavitele. Tím je odkázání dílu pozůstalosti třetí osobě k tíži osob
nabývajících z dědictví a samozřejmě vydědění, jako způsob odnětí dědického práva
nepominutelnému dědici.
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Abstract
The subject of my diploma thesis is to show in detail and describe the basic institutes of
inheritance with regards to the autonomous will of the testator, according to the Civic
Code after the recodification in force since 1.1.2014. With regards to significant and
extensive changes of the means, with which the testator can manage the treatment of the
inheritance mortis causa, I considered this subject relevant and that is why I chose it. I
tried to supplant a wholesome view of the possibilities open to testators in case they
decide to change the division of their property out of the lawful hereditary succession.
The thesis is divided into six chapters that contain the history of inheritance in
our country, basic terms, reasons for the creation of the current codex, institutes
governing the transition of the estate to the legal successor and the largest part explains
the inheritance titles according to the changes brought about by the alteration of the civil
law.
In the first part of the text, I describe the historical development and basis of
inheritance laws in the period since the last decade of the reign of the Habsburg dynasty,
until the adoption of the Civic Code in 2012, since it is valuable to have at least some
idea about the circumstances leading to the current way of inheritance.
The second chapter explains the basic legal terms used in the area of § 1475 and
following of Act n. 89/2012, Coll.
The next part is dedicated to the process of adoption of the new legislation, its
purpose and meaning, immanent principles and, above all, legal proceedings that
influence the fate of the property of the deceased, except for the reasons for inheritance.
The fourth and probably the most important part of this diploma thesis is about
inheritance titles as necessary requirements for the transition of the inheritance and
about their mutual relations. Namely, there are the law that was not given much space
due to respecting the subject of the thesis, last will and the contract of inheritance.
In the last two chapters I only complete the list of possibilities reflecting
possible wishes of the testator. That is to bequeath a part of the inheritance to a third
person to the detriment of the persons acquiring the heritage, and of course,
disinheritance, as means of taking away rights to inherit of an inalienable heir.
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