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Úvod
Tématem mé diplomové práce je ochrana nepominutelného dědice a jeho
vydědění. Jedná se o téma z oblasti dědického práva, které je tradičním
občanskoprávním odvětvím a oblastí práva, ve které je kladen zvláštní důraz na úctu k
zemřelému člověku, ochranu rodiny a mezigenerační solidaritu.
Téma z dědického práva jsem si zvolila především z důvodu přijetí občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, neboť jeho přijetím došlo
v dědickém právu k opravdu zásadním změnám, které si podle mého názoru zaslouží
zvýšenou pozornost. Právní úprava dědictví v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je
výrazně rozsáhlejší a komplikovanější než v předchozím občanském zákoníku č.
40/1964 Sb.1 Věnovat svou diplomovou práci právě tomuto občanskoprávnímu odvětví
jsem se rozhodla také z důvodu, že je jednou z oblastí práva, která zasahuje do vztahů
každého člověka v naší společnosti.
Dědické právo má ve společenských a právních vztazích nezastupitelnou úlohu
když upravuje přechod práv a povinností zemřelého člověka (zůstavitele) na další osoby
(dědice). Je však třeba říci, že ne všechna práva a povinnosti, které člověk za svého
života nabývá jsou předmětem dědění. Některá jsou s člověkem tak neoddělitelně
spjatá, že v důsledku jeho smrti zanikají. Smrtí člověka zaniká především většina
osobních a rodinných práv, ale také některá majetková práva a povinnosti. Z těch pak
zejména ty, které byly vázány na dobu života člověka, anebo ty, ke kterým se zavázal
člověk osobně a jejichž splnění nemůže zajistit nikdo jiný.
Dědické právo je při plnění této své úlohy ovládáno několika základními
zásadami. Z hlediska zaměření mé diplomové práce je důležitá zejména zásada
autonomie vůle zůstavitele. Význam této základní zásady dědického práva spočívá v
právu zůstavitele, který v průběhu svého života vytvořil, získal a udržoval určité
hodnoty, rozhodnout o tom, jaký osud tyto hodnoty naleznou po jeho smrti, zejména
pak o tom, kdo je získá.
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Právní úpravu dědického práva nyní nalezneme v hlavě třetí části třetí občanského zákoníku č.
89/2012 Sb. a představuje ji celkem 245 ustanovení. V občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. se
dědickému právu věnovalo pouze 27 ustanovení.

Právo zůstavitele rozhodnout o své pozůstalosti a určit své dědice však není z
určitého a podle mého názoru opodstatněného důvodu zcela neomezené. Tímto
důvodem je ochrana nepominutelného dědice, která je projevem mezigenerační
solidarity v dědickém právu. Tato zvláštní ochrana se přiznává potomkům zůstavitele a
projevuje se tím, že zůstavitel nemůže pro případ smrti rozhodnout o celé své
pozůstalosti ve prospěch jiných osob a svým potomkům ničeho nezanechat.
Doplňujícím a nezbytným protějškem ochrany nepominutelného dědice je institut
vydědění, který umožňuje nepominutelného dědice této zvláštní ochrany zbavit.
Vydědění potomka je však velice závažným rozhodnutím, které má jak ekonomické tak
morální dopady, proto k němu lze přistoupit jen z úzkého počtu zákonem vymezených
důvodů, které však nepamatují na všechny neshody a rozepře, ale pouze na ty
nejzávažnější poklesky potomka.
Cílem mé diplomové práce je podrobně popsat současnou právní úpravu ochrany
nepominutelného dědice a vydědění, a upozornit na hlavní změny, které v důsledku
přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tyto instituty doznaly. V závěru se také
pokusím o zhodnocení, jak se občanský zákoník vypořádal s problémy předchozí právní
úpravy. Z důvodu, že současná úprava dědického práva v občanském zákoníku,
nevyjímaje institutů, které jsou předmětem mé práce, vychází zejména z obecného
zákoníku občanského a z vládního návrhu československého občanského zákoníku z
roku 1937, bude v jednotlivých kapitolách zmíněna také tato úprava.
Při zpracování diplomové práce budu vycházet především z textu jednotlivých
občanských zákoníků, z důvodové zprávy k občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb., z
odborné literatury a odborných článků. S ohledem na nedostatek nové judikatury bude
použito judikátů vydaných k obecnému zákoníku občanskému, které jsou nyní
vzhledem k výše uvedenému opět použitelné, a v případech ve kterých je možné
přihlédnout k judikatuře vydané k občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb., bude využita i
tato. I když je předmětem této práce zkoumání právní úpravy institutů práva hmotného,
považuji za důležité se alespoň krátce zmínit také o procesních záležitostech
upravených v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který je taktéž
účinný od 1. 1. 2014.
Vlastní text mé diplomové práce je systematicky řazen do pěti kapitol, které jsou
pro přehlednost dále rozděleny na příslušné podkapitoly.
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Vymezení pojmu ochrana nepominutelného dědice a vydědění je název kapitoly
první ve které bude pojednáno obecně o pojmu ochrana nepominutelného dědice a o
pojmu vydědění. Bude zde vysvětleno jakými zásadami dědického práva a principy jsou
tyto instituty ovlivněny, jaký je význam jejich právní úpravy a také jejich vzájemný
vztah. V této kapitole bude také v krátkosti zmíněn institut dědické nezpůsobilosti, který
je třeba od institutu vydědění odlišovat.
Kapitola druhá, která je dále rozdělena na pět dalších podkapitol, je zaměřena na
historický vývoj ochrany nepominutelného dědice a vydědění. Historické srovnání
pokládám za nezbytné pro úplnost mé diplomové práce a pro pochopení současné
právní úpravy, které byl předlohou a inspirací obecný zákoník občanský, jímž se zabývá
podkapitola druhá. Jak ochrana nepominutelného dědice, tak vydědění jsou instituty
známé již z římského práva, proto bude první podkapitola věnována právě jejich úpravě
v právu římském. Dále zde bude pojednáno o občanských zákonících č. 141/1950 Sb.,
č. 40/1964 Sb., a pouze ve stručnosti o současné právní úpravě, tedy o občanském
zákoníku č. 89/2012 Sb., neboť její rozbor je obsahem následujících kapitol.
Třetí kapitolu s názvem Ochrana nepominutelného dědice považuji společně s
kapitolou čtvrtou za stěžejní kapitolu mé diplomové práce. V úvodu této kapitoly bude
uvedeno

na

jakém

místě

v

občanském

zákoníku

právní

úpravu

ochrany

nepominutelného dědice nalezneme a v jakých případech se nepominutelnému dědici
tato ochrana poskytuje. V první podkapitole bude vymezen okruh osob, které jsou za
nepominutelné dědice považovány, jejich postavení a také krátce popsáno účastenství
nepominutelného dědice v řízení o pozůstalosti. Následující podkapitola pak bude
zaměřena na problematiku povinného dílu. Bude pojednáno o jeho velikosti, výpočtu,
započtení a také o možných způsobech jeho úhrady. Dále bude věnována pozornost
opominutí nepominutelného dědice a následkům tohoto opominutí. V závěru této
kapitoly se zmíním ještě o institutu odlišném od ochrany nepominutelného dědice,
kterým je právo některých osob na zaopatření.
Následující čtvrtá kapitola bude zaměřena na institut vydědění, v jejímž rámci
bude pojednáno o prohlášení o vydědění a také o tzv. negativní závěti, která je stejně
jako prohlášení o vydědění v širším slova smyslu2 pořízením pro případ smrti. I když se
2

Ve smyslu § 1491 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je pořízením pro případ smrti závěť,

3

jedná o institut odlišný od vydědění, s ohledem na jeho systematické zařazení v
občanském zákoníku pokládám za vhodné se o jeho úpravě zmínit právě na tomto
místě. I přesto, že zůstavitel neučiní prohlášení o vydědění, k vydědění
nepominutelného dědice za určitých podmínek dojde, neboť občanský zákoník znovu
zavádí vydědění učiněné mlčky a po právu, kterým se bude zabývat podkapitola třetí.
Největší pozornost však bude věnována výkladu jednotlivých zákonných důvodů pro
vydědění nepominutelného dědice. V rámci poslední podkapitoly, jež je nazvána
Neplatné vydědění, pak bude jen ve stručnosti zmíněna problematika sporů o platnost
vydědění.
Pátá a poslední kapitola bude zaměřena na právní úpravu ochrany
nepominutelného dědice a vydědění v Německu.
Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 09. 06. 2015.

dědická smlouva nebo dovětek.
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1.Vymezení pojmu ochrana nepominutelného dědice a
vydědění
1.1. Ochrana nepominutelného dědice

Jak již bylo výše uvedeno, důležitou úlohou dědického práva je umožnit přechod
majetkových hodnot zůstavitele na dědice, čímž navazuje na institut soukromého
vlastnictví. Základním pilířem dědického práva tak je čl. 11 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod,3 který stanoví, že „každý má právo vlastnit majetek“ a také že, „dědění
se zaručuje“. K této základní svobodě vlastnit majetek, jehož dědění se zaručuje, patří
mimo jiné i možnost nákládat s předmětem vlastnictví jak mezi živými (inter vivos), tak
i pro případ smrti (mortis causa). V uvedeném článku Listiny nalezneme také deklaraci
zásady, že „vlastnictví zavazuje“, proto na vlastnické právo nelze pohlížet jako na
právo neomezené. Jednou z oblastí, kde již tradičně k omezování vlastnického práva
dochází je oblast práva dědického. Konkrétně zde dochází k omezení vlastníka v
rozhodování o jeho majetku pro případ smrti, čímž rozumíme omezení autonomie vůle
zůstavitele nebo též testovací volnosti.4 I když pro dědické právo má volnost zůstavitele
ve volbě dědice značný význam a princip testovací volnosti je preferován před
principem zákonné posloupnosti, v určitých případech, ve prospěch ochrany
nepominutelných dědiců, prostřednictvím institutu povinného dílu, je tato testovací
volnost omezena. 5 Ochrana nepominutelného dědice je tedy protějškem zásady
testovací volnosti.
Ochrana nepominutelného dědice je tradičním institutem dědického práva, jehož
základní kámen byl položen již v římském právu a jehož pojetí se během historického
vývoje měnilo. Postupně docházelo ke zužování okruhu nepominutelných dědiců a
rozsahu jejich povinných dílů, ale také k rozšiřování možností jak práva
3
4
5

5

Vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.
HORÁK, O. Ochrana nepominutelných dědiců a povinný díl. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012,
č. 3, s. 283.
ELIÁŠ, K. Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. Ad notam.
2003, č. 5., s. 99.

nepominutelným dědicům zkrátit či odejmout.6
Tento institut vyskytující se ve všech civilizovaných právní řádech, určitým
osobám zůstaviteli blízkým, zjednává právo na zákonem stanovený povinný díl z
pozůstalosti pro případ, že zůstavitel na tyto osoby v rámci svého pořízení pro případ
smrti nebude pamatovat, anebo je úmyslně opomine.
Ochranou nepominutelného dědice se v dědickém právu nejvýrazněji projevuje
tzv. princip familiarizace na úkor testovací volnosti. Vychází se z toho, že majetek má
být zachován rodině, neboť lze předpokládat, že jsou to právě tito příbuzní, kteří se o
nashromážděný majetek zůstavitele mohli také, více či méně, zasloužit.7 K této zásadě
„zachování majetku rodině“ se „zřejmě připojuje povinnost jedince nést odpovědnost za
jeho děti (potažmo jejich potomky), které přivedl na svět, resp. za které převzal
rodičovskou odpovědnost jinak (osvojením).“8

1.2. Vydědění
Stejně jako ochrana nepominutelného dědice, je i vydědění tradičním právním
institutem, který se vyvíjí již od dob práva římského. S ochranou nepominutelného
dědice je vydědění velmi úzce spjato, neboť se týká jen těch osob, které ve vztahu k
zůstaviteli mají postavení nepominutelných dědiců, a kterým z tohoto titulu náleží právo
na zákonem stanovený povinný díl z pozůstalosti.
Jak je výše uvedeno, ochrana nepominutelného dědice představuje podstatné
omezení zůstavitelovy testovací volnosti. V životě však mohou nastat situace, kdy by
bylo poskytnutí této ochrany nepominutelnému dědici v rozporu s dobrými mravy.9 Z
tohoto důvodu zákon umožňuje zůstaviteli vyděděním zbavit nepominutelného dědice
jeho práva na povinný díl, avšak jen za podmínky, že se dopustí určitého negativního
jednání, které naplňuje některý ze zákonem taxativně stanovených důvodu vydědění.
6
7
8
9

6

Více viz. kapitola 2. Historický vývoj ochrany nepominutelného dědice a vydědění.
SCHELLEOVÁ, I. a kol. Dědictví a dědické právo. Brno: Computer Press, 2007, s. 63.
MEDUNOVÁ, R. Dědic, který nemá být opomenut. Ad notam. 2009, č. 5, s. 171.
K dobrým mravům více viz. kapitola 4.4. Zákonné důvody vydědění.

Tím, že k vydědění může dojít jen ze zákonných důvodů je ctěna stará zásada dědického
práva zvaná exheredationes non sunt adiuvandae, nebo-li vydědění se nemá
podporovat. Vydědění tak slouží jako korektiv k nastolení spravedlnosti pro případy,
kdy zákon poskytuje zůstavitelovým nejbližším ochranu v podobě povinného dílu,
avšak z morálního hlediska by bylo nepřípustné, aby tito po zůstaviteli skutečně něčeho
dědili.
Pojem vydědění lze chápat ve dvojím smyslu, a to jako právní jednání
zůstavitele pro případ smrti, kterým projevuje svou vůli, že se nepominutelnému dědici
nemá dostat jeho zákonem stanovený povinný díl, nebo že se mu má dostat méně, než
tento činí, a také jako právní následek tohoto jednání, tedy vyloučení nepominutelného
dědice z jeho povinného dílu nebo jeho zkrácení na něm. Aby však tento právní
následek mohl nastat, je zapotřebí určitého zákonem předvídaného negativního chování
nepominutelného dědice, které zakládá důvod vydědění a projev vůle zůstavitele,
kterým ho pro toto chování vyděďuje.10
Je však třeba rozlišovat mezi vyděděním, které znamená vyloučení
nepominutelného dědice z jeho práva na povinný díl, popřípadě zkrácení tohoto jeho
práva, které vyžaduje zůstavitelovu vědomost o negativním chování nepominutelného
dědice a také aktivní právní jednání zůstavitele, a dědickou nezpůsobilostí, neboť
vydědění a dědická nezpůsobilost (incapacitas) jsou dva rozdílné instituty dědického
práva, byť je jejich dopad podobný.11
Dědickou nezpůsobilostí se rozumí vyloučení z dědického práva, ke kterému
dochází ze stanovených důvodů ze zákona (ex lege), které se vztahuje na všechny
dědice, a které nevyžaduje vědomost zůstavitele o dědicově činu a ani jeho aktivní
právní jednání. Dědické právo je založeno na tom, že dědit může jen osoba způsobilá
být dědicem, tedy osoba, která je hodna toho, aby dědictví, popřípadě odkaz nabyla.12
Pokud se tedy dědic dopustí činu, který zákon pokládá za důvod dědické nezpůsobilosti,
bude z dědického práva pro svou nehodnost vyloučen, a to z důvodu, že pokud by dědil
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odporovalo by to zásadám spravedlnosti a obecné morálce.13
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen ObčZ) vymezuje důvody pro které se
dědic stane nezpůsobilým dědicem a které se do jisté míry kryjí s důvody pro vydědění
v § 1481 a § 1482. U důvodů dědické nezpůsobilosti podle § 1481 je s ohledem na
zásadu závaznosti vůle zůstavitele, zůstaviteli přiznáno právo dědici jeho čin výslovně
prominout. Pokud tak zůstavitel učiní, dědicky nezpůsobilý dědic se stane znovu
způsobilým dědicem. Dědická nezpůsobilost zasahuje jen osobu, které se důvody
stanovené zákonem týkají, neboť není spravedlivé trestat za chování předka jeho
potomky. 14 Při zákonné dědické posloupnosti tak na místo nezpůsobilého dědice
nastupují jeho potomci, a to i v případě, že vyloučený dědic zůstavitele přežije, ovšem s
výjimkou případu uvedeného v § 1482 odst. 1 ObčZ.
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2. Historický vývoj ochrany nepominutelného dědice a
vydědění
2.1. Římské právo
Římské právo je zařazeno do této kapitoly o historickém vývoji ochrany
nepominutelného dědice a vydědění především z důvodu, že je to právě římské právo,
jež položilo základy soukromého práva a tedy i institutů práva dědického, včetně těch,
které jsou předmětem mé práce. Římské právo se stalo trvalou složkou naší právní
kultury, je nejenom základem současného evropského kontinentálního systému
soukromého práva, ale také zdrojem inspirace při tvorbě práva.15
Aby úprava ochrany nepominutelných dědiců našla své uplatnění, je zapotřebí
aby vedle posloupnosti zákonné nebo také intestátní, jejímž delačním důvodem je
zákon, existovala i posloupnost testamentární, jejímž delačním důvodem je poslední
vůle zůstavitele – testament. Ve většině historických právních řádů otrokářského
starověku či feudálního středověku byla intestátní posloupnost jednoznačně starší než
posloupnost testamentární a původně převažovala i v římském právu. Za zvláštnost
římského vývoje však považujeme skutečnost, že testamentární dědická posloupnost se
v římském právu začala rozvíjet velice brzy. Již v zákoně dvanácti desek, který
představuje nejstarší kodifikaci římského obyčejového práva, vydaném kolem poloviny
5. století př. n. l., vystupuje intestátní a testamentární posloupnost vedle sebe, přičemž je
důraz kladen zejména na posloupnost testamentární, která představuje vůli zůstavitele
jež určuje kdo bude dědicem.16
Jak z výše uvedeného vyplývá, jednou ze stěžejních římskoprávní zásad, která se
vyvíjela od počátku vývoje samotného římského práva, je zásada volnosti zůstavitele ve
volbě dědice. Tato testamentární volnost byla původně neomezená, postupem času
ovšem docházelo ke střetu testamentární volnosti a postavení nezbytných dědiců, čímž
vyvstala potřeba jim poskytnout ochranu. Ochrana se poskytovala dědicům vlastním a
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nezbytným, tedy osobám, které měly k zůstaviteli nejblíže a jejichž účast na dědické
posloupnosti byla dána tím, že se na ně již za zůstavitelova života hledělo jako na
účastníky majetkových poměrů zůstavitelovy rodiny.17
Za historicky nejstarší nástroj k vyrovnání střetu testamentární volnosti a
postavení nezbytných dědiců považujeme tzv. formální práva nepominutelných dědiců,
která požadovala, aby zůstavitel určité osoby v testamentu nepominul. Tato formální
práva zůstavitele zavazovala pouze k tomu, aby nepominutelné dědice v testamentu
jmenoval. Dědici byli nepominutelnými tedy jen v tom smyslu, že v testamentu museli
být jmenováni, z pozůstalosti jim však zajištěno nebylo ničeho. Zůstavitel, jak uvádí V.
Urfus, „musil je v testamentu jmenovat, při tom bylo však lhostejné, jak: mohl je
jmenovat jako dědice, třeba jen k nepatrnému podílu, mohl je však také prostě vydědit,
aniž musil svoje rozhodnutí zdůvodňovat. Požadovalo se opravdu jen to, aby určité
osoby nebyly v testamentu pominuty mlčením.“ 18 Formální práva nepominutelných
dědiců náležela podle civilního římského práva dědicům vlastním a nutným. Mezi
těmito dědici, kterými byli především zůstavitelovy děti a manžel, hlavní místo náleželo
synovi a projevovalo se zejména tím, že pokud nebyl ustanoven za dědice ani vyděděn
výslovně pro svou osobu, testament se stal pro svou nespravedlivost neplatným. Ostatní
vlastní dědice postačovalo vydědit všeobecným prohlášením.
Pokud však zůstavitel v testamentu výše uvedené požadavky nesplnil docházelo
dle civilního práva k posloupnosti proti testamentu. Touto posloupností rozumíme
posloupnost některých intestátních dědiců, která nastává i přes to, že zůstavitel projevil
poslední vůli testamentem.19 Jejím důsledkem je, že spolu s testamentárním dědicem
dědí i nepominutelní dědici. Pokud tento testamentární dědic byl současně dědicem
vlastním a nutným, pak se těm, které testament opominul, dostalo stejného dílu jako
dědici testamentárnímu. V případě, že testamentárním dědicem byl někdo jiný,
nepominutelní dědicové obdrželi dohromady polovinu dědictví.20
Zásahy práva praetorského, které v římskoprávním vývoji hrálo velkou roli, byly
v oblasti římského práva dědického výraznější než v jiných oblastech. Praetorská
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činnost vyústila ve dvojí posloupnost, civilní a prétorskou, které se obě dále dělily na
posloupnost intestátní a testamentární, a projevila se také v otázce posloupnosti proti
testamentu. Praetor především rozšiřoval okruh nepominutelných dědiců na všechny
děti zůstavitele a držba pozůstalosti, došlo-li k posloupnosti proti testamentu, se tak
udělovala všem dětem, nikoliv jen těm, jež byli dědici vlastní a nutní. V. Urfus uvádí,
že „praetorská posloupnost proti testamentu znamenala, že nepominutelní dědicové
praetorského práva dědili podle svých intestátních podílů. Směřovala tedy proti tomu,
jak byli v testamentu za dědice ustanoveni, nikoli proti vydědění, která testament
obsahoval; ta zůstávala v platnosti a vydědění nemohli žádat o udělení držby
pozůstalosti.“21 U vydědění, bylo navíc vyžadováno, aby všichni mužští nepominutelní
dědicové byli vyděděni výslovně.
Druhá, historicky mladší forma posloupnosti proti testamentu, tzv. materiální
práva nepominutelných dědiců, představovala právo na povinný díl. Materiální práva se
začala rozvíjet až v průběhu 2. století jako odraz upředňostňování kognátského nebo
také pokrevního příbuzenství.22 Okruh nepominutelných dědiců s materiálními právy
byl vymezen široce. Za nepominutelné dědice byli považováni předci a potomci
zůstavitele, ale i jeho sourozenci, nejprve pouze agnátští, později, v justiniánském právu
i kognátští. Možnost uplatnit právo na povinný díl měl jen ten z nepominutelných
dědiců, který byl zkrácen jako nejbližší intestátní dědic zůstavitele. Výše povinného dílu
původně stanovena vůbec nebyla, později byla stanovena na jednu čtvrtinu toho, co by
byl oprávněný obdržel jako intestátní dědic. V justiniánském právu pak povinný díl
tvořil jednu třetinu nebo jednu polovinu zákonného dílu intestátního dědice podle toto,
zda zákonný díl obnášel jednu čtvrtinu nebo méně z celé pozůstalosti. Zůstavitel mohl
splnit svou povinnost zanechat nepominutelnému dědici povinný díl formou odkazu,
později i formou poskytnutí mezi živými, tedy darováním či věnem.23 Nepominutelný
dědic se svého práva na povinný díl či na jeho doplnění mohl domáhat žalobou, která se
nazývala querella inofficiosi testamenti. Tato žaloba měla za cíl prohlásit testament za
inoficiozní, tedy, že se jedná o testament, který nedbá přirozené náklonnosti mezi
příbuznými, a směřovala proti dědici ustanoveném v testamentu, za předpokladu, že se
21
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stal dědicem. Pokud byl nepominutelný dědic žalobou úspěšný, testament byl zrušen a
dědilo se podle intestátní posloupnosti. Nepominutelný dědic tak obdržel celý svůj
intestátní díl, nikoli jen díl povinný. Později mělo úspěšné použití této žaloby za
následek pouze částečnou neplatnost testamentu. Možnost podat tuto žalobu měl
nepominutelný dědic, případně jeho nejbližší intestátní dědic, do 5 let od okamžiku
nabytí pozůstalosti testamentárním dědicem, pokud však uznal testament nebo s dědici
uzavřel smír, jeho právo podat žalobu zaniklo.24
Teprve až justiniánskou novelou v roce 542 došlo ke sloučení formálních a
materiálních práv nepominutelných dědiců, s výjimkou pro sourozence zůstavitele, což
v praxi znamenalo, že „zůstavitel musil svým ascendentům nebo descendentům, kteří
byli v konkrétním případě jeho nejbližšími dědici, zanechat povinný díl a zároveň je
musil ustanovit za dědice; jinak je mohl vydědit nebo pominout jen tehdy, uved-li
výslovně důvod svého počínání.“25
Z výše uvedeného tak výplývá, že až v justiniánském právu, stejně jako je tomu
dnes v českém právu, bylo vydědění nepominutelných dědiců možné pouze ze zákonem
taxativně stanovených důvodů. Počet možných důvodů vydědění se různil s ohledem na
to, zda se jednalo o vydědění zůstavitelova potomka či předka. Pro potomky jich bylo
upraveno celkem 14, pro předky pak bylo stanoveno důvodů 8. Příkladem lze uvést
bránění v pořízení závěti, těžkou urážku či útok na život.26

2.2. Obecný zákoník občanský
Vzhledem ke skutečnosti, že autoři nynějšího občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., se při jeho tvorbě inspirovali především Obecným zákoníkem občanským (dále jen
o. z. o.), jež se německy nazývá Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die
gesammten deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie (ABGB), z roku
1811, bude o tomto zákoníku pojednáno nejen v této podkapitole, nýbrž i v
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následujících kapitolách této diplomové práce.
Není sporu o tom, že o. z. o. byl nejvýznamějším právním kodexem, který kdy
byl na našem území vydán. Ve své době patřil mezi stěžejní evropské civilní zákoníky a
důkazem jeho dokonalosti je především doba jeho platnosti. Na našem území platil z
velké části až do konce roku 1950, v Rakousku dokonce, v novelizované podobě, platí
dodnes.27 Právní úpravu ochrany nepominutelného dědice a jeho vydědění nalezneme v
o. z. o. v hlavě čtrnácté, konkrétně v § 762 – 796.
Obecný zákoník občanský umožňoval jak dědění z pořízení pro případ smrti, tak
i dědění ze zákona, přičemž upřednostňoval dědění z pořízení pro případ smrti.
Testovací volnost zůstavitele však omezoval tím, že stanovil za nepominutelné dědice
děti zůstavitele a pokud jich nebylo, jeho rodiče. Podle o. z. o. se dětmi zůstavitele
rozuměli také jeho vnuci a pravnuci, rodiči pak všichni přímí předkové.28 Zůstavitel tak
v posledním pořízení musel na své děti pamatovat, a v případě, že žádné potomky
neměl, na své rodiče. Z čehož vyplývá, že okruh nepominutelných dědiců byl pojat
šířeji než je tomu dnes. Zároveň o. z. o. nečinil rozdíly mezi potomky manželskými a
nemanželskými, ani mezi muži a ženami. Potomci zůstavitele navíc ani nebyli jinak
rozlišováni, v čem spatřujeme rozdíl oproti úpravě dnešní, kde dochází k rozlišení na
potomky zletilé a nezletilé.
V případě, že zůstavitel v posledním pořízení na nepominutelného dědice vůbec
nepamatoval a nezanechal mu ničeho, nepominutelnému dědici náleželo pouze právo na
vyplacení částky rovnající se hodnotě jeho zákonem určeného povinného dílu. A v
případě, že mu zůstavitel sice majetek zanechal, ale tento majetek výše povinného dílu
nedosahoval, měl právo na vyplacení rozdílu. Nárok nepominutelného dědice tak byl
jen nárokem obligačním, nikoliv dědickým a bylo polemizováno nad tím, zda by nebylo
vhodnější osoby s tímto nárokem označit za „nepominutelné čekatele“.29 K úhradě
povinného dílu, tedy ke splnění obligačního nároku nepominutelného dědice, byli
zavázáni poměrně dědici i odkazovníci, podle poměru čistých hodnot dědických podílů
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a odkazů.30
Velikost povinného dílu byla pro potomky a předky stanovena odlišně. Potomci
měli nárok na polovinu toho, co by jim připadlo podle zákonné posloupnosti dědické.
Předkům pak příslušela jako povinný díl třetina toho, co by byli při zákonné
posloupnosti dědické dostali. Povinný díl mohl zůstavitel zanechat nepominutelnému
dědici v podobě dědického podílu nebo odkazu. K tomu bylo judikaturou dovozeno, že
„je-li nepominutelný dědic ustanoven za dědice podílu pozůstalosti, přísluší mu nárok
na poměrnou část pozůstalosti, nikoliv jen nárok na peněžitou hodnotu této části
pozůstalosti. Obmezení nařízená zůstavitelem (na př. fideikomisární substituce) platí jen
pro část převyšující povinný díl.“ 31 Dědický podíl, případně odkaz tak musel
nepominutelnému dědici zůstat zcela volný, tedy bez jakýchkoli omezujících závad či
podmínek.
Nepominutelnému dědici se na povinný díl započítávalo to, co obdržel z
pozůstalosti ve formě dědického podílu nebo odkazu a některé dary získané za života
zůstavitele. Na povinný díl se tak započetlo např. to co dal zůstavitel za svého života
dceři nebo vnučce jako věno, nebo to, co užil k zaplacení dluhů zletilého dítěte.
Potomkům dětí zůstavitele se na jejich povinný díl započetlo i to, co dostali od
zůstavitele jejich rodiče, na jejichž místo vstoupili. K započtení se přistupovalo v
případě, že nepominutelný dědic uplatnil své právo na povinný díl, a jestliže započtení
zůstavitel v pořízení výslovně nevyloučil.32
Obecný zákoník občanský umožňoval zůstaviteli vyděděním nepominutelnému
dědici odejmout celý jeho povinný díl či jej na tomto dílu zkrátit. Projev zůstavitelovy
vůle vydědit nepominutelného dědice musel být učiněn výslovně, tedy výslovným
vyloučením v posledním pořízení nebo v jiné listině, která se sepisovala za podmínek
daných pro poslední pořízení. Avšak za určitých podmínek se považovalo za vydědění i
takové jednání zůstavitele, kdy pořídil o celém svém jmění a nepominutelnému dědici
ničeho nezanechal, anebo mu zanechal méně než činil jeho povinný díl. Bylo tedy
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přípustné i vydědění učiněné mlčky.33
Co se týče zrušení vydědění, to bylo možné dle § 772 o. z. o. jen jeho
odvoláním, které muselo splňovat všechny předepsané náležitosti posledního pořízení.
Pokud zůstavitel vydědění odvoláním zrušil, nepominutelnému dědici tím vlastně jeho
čin odpustil, a proto ho již z téhož důvodu nebylo možné znovu platně vydědit. V tomto
uvedeném ustanovení o. z. o. se hovoří o „výslovném“ odvolání, avšak Rouček, F. a
Sedláček, J. k tomu uvádějí, že odvolání vydědění se může stát i mlčky, tak, že
zůstavitel „zničí poslední pořízení, které obsahovalo vydědění, anebo tak, že pořídí
znovu a zanechá dříve vyděděnému nepominutelnému dědici majetek.“34
Zůstavitel mohl vydědit nepominutelného dědice jen ze zákonem taxativně
stanovených důvodů, a stejně jako dnes, nebylo ani za platnosti o. z. o. povinností
zůstavitele důvod vydědění v posledním pořízení či v jiné listině uvést. Pro případný
spor o platnost vydědění pak nebylo rozhodné, zda zůstavitel důvod vydědění uvedl či
nikoli, neboť existenci důvodu vydědění musela vždy prokazovat osoba proti které
směřovala žaloba na vyplacení, popřípadě doplnění povinného dílu. Nebylo však
zapotřebí dokázat nepominutelnému dědici existenci důvodu vydědění, který měl na
mysli zrovna zůstavitel, nýbrž postačilo prokázání kteréhokoli ze zákonných důvodů.
Výjimkou z tohoto pravidla byl případ, kdy byla zřejmá vůle zůstavitele vydědit
nepominutelného dědice jen a pouze z důvodu, jež zůstavitel sám uvedl.35 Podmínkou
vydědění dále nebylo ani to, aby důvod vydědění existoval v době zhotovení posledního
pořízení a bylo tak přípustné i tzv. podmíněné vydědění, tedy vydědění pro případ, že u
nepominutelného dědice důvod vydědění nastane teprve v budoucnu, nejpozději však ke
dni smrti zůstavitele.
Důvody pro vydědění byly stejné pro vydědění potomků i předků, ovšem pro
předky o. z. o. uváděl ještě jeden navíc, a to konkrétně v § 769. Předci tak mohli být
vyloučeni z povinného dílu také tehdy, když úplně zanedbali výchovu dítěte, tj.
zůstavitele. Dále podle § 770 o. z. o. vůbec může se posledním pořízením odejmouti
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nepominutelnému dědici povinný díl také pro taková jednání, jimiž dědic se stává podle
§ 540 až 542 nehodným dědického práva. Toto ustanovení umožňovalo vydědění
nehodného (dnes nezpůsobilého) dědice. Nehodným dědického práva se ve smyslu
tohoto ustanovení stal například ten, kdo se proti zůstaviteli dopustil zločinu, nešlo-li
soudit, že mu zůstavitel odpustil. Cílem bylo zabránit tomu, aby se nehodnému dědici, v
případě, že mu zůstavitel odpustí, dostalo povinného dílu. Obdobně jako v o. z. o. je
tento důvod vydědění upraven i v současném občanském zákoníku.36
Obecný občanský zákoník upravoval v § 768 čtyři důvody pro vydědění, které
jak je již uvedeno výše byly společné pro předky i potomky. Nepominutelný dědic tak
mohl být vyděděn, jestliže
a) odpadl-li od křesťanství - tento důvod byl zrušen a to poměrně brzy, již v
roce 1868,
b) zůstavitele v nouzi opustil bez pomoci - podmínkou bylo, aby nepominutelný
dědic o nouzi zůstavitele věděl a zároveň mu mohl pomoci,
c) byl-li odsouzen pro zločin k doživotnímu nebo dvacetiletému žaláři,
d) vedl-li vytrvale život, který se příčí veřejné mravnosti.
Zůstavitel mohl odejmout nepominutelnému dědici povinný díl i pokud měl
„vzhledem k marnotratrnému životu nepominutelného dědice nebo pro jeho velké
zadlužení oprávněnou obavu, že jím nabytý povinný díl by zcela nebo z většiny ušel jeho
dětem.“ 37 Hlavní podmínkou pro vydědění velmi zadluženého nebo marnotratného
nepominutelného dědice z tohoto speciálního důvodu bylo, aby jeho povinný díl připadl
jeho potomkům. Pro platné vydědění bylo tedy nutné, aby nepominutelný dědic měl
nejpozději v době nápadu dědictví alespoň jednoho potomka. I k tomuto důvodu
vydědění se vrací nynější občanský zákoník.38
Pokud byl nepominutelný dědic po právu ze svého povinného dílu vyloučen, ať
už vyděděním nebo z jiného důvodu, o. z. o. mu v § 795 přiznával právo na určité
zaopatření, konkrétně právo na nutnou výživu. Nepominutelnému dědici, který neměl
právo ani na povinný díl, a jehož povinný díl neobdrželi jeho potomci, se vyměřovala
36
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nutná výživa vždy, když se mu jí nedostávalo jinak. Judikaturou k § 795 o. z. o. bylo
dovozeno, že „předpisu § 795 ob. z. obč. jest použíti i na nepominutelného dědice, jenž
se dědictví vzdal. Nepominutelný dědic nesmí býti použitím předpisu § 795 ob. z. obč.
postaven lépe, než by byl, kdyby se mu povinného dílu dostalo.“39 Hodnota toho, co
bylo poskytnuto na nutnou výživu tak nemohla převýšit hodnotu povinného dílu, který
by nepominutelnému dědici náležel, kdyby z něj nebyl vyloučen. I když manžel
zůstavitele nebyl považován za nepominutelného dědice a neměl tak nárok na povinný
díl, právo na zaopatření náleželo za určitých podmínek i jemu.40

2.3. Občanský zákoník č. 141/1950 Sb.
V roce 1948 postihly náš stát radikální politické změny. V důsledku těchto změn
a především pak v důsledku toho, že tehdejší platné civilní právo bylo v přímém
rozporu s tím, jak bylo chápáno právem socialistickým, vznikla potřeba rekodifikace.
Výsledkem této rekodifikace je občanský zákoník č. 141/1950 Sb. (dále ObčZ 1950),
jinak také střední kodex, který na našem území platil od 1. 1. 1951 až do 31. 3. 1964.
Právní úpravu dědictví obsahoval ve své předposlední části, konkrétně v § 509 až 561.
Relativně dobře fungující dědické právo bylo velmi zjednodušeno a jeho hlavní funkcí
bylo především posílit rodinné vztahy. Jedním ze znaků dědického práva v této době
bylo také upřednostňování dědění ze zákona. Ale jak uvádí V. Bednář, „ač byla tato
myšlenka o nadřazenosti zákonné dědické posloupnosti prosazována teorií, jejím
jediným projevem v samotném textu zákona, bylo pouze zařazení dědění ze zákona do
hlavy třicáté páté, o jednu hlavu před dědění ze závěti. Pokud však zůstavitel zanechal
závěť, byla celá tato koncepce zbořena a přednost mělo opět dědění ze závěti, případně
mohlo dojít k dědění z obou těchto důvodů.“41
Okruh nepominutelných dědiců byl tvořen potomky, rodiči a starými rodiči
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zůstavitele. ObčZ 1950 poprvé rozlišoval, stejně jako je tomu dnes, potomky zletilé a
nezletilé, přičemž nezletilým potomkům byla poskytována podstatně větší ochrana tím,
že jim zákon přiznával právo na povinný díl ve výši hodnoty celého jejich zákonného
dědického podílu. Ostatním nepominutelným dědicům, tedy zletilým potomkům,
rodičům a starým rodičům, se muselo dostat minimálně tolik, kolik činila hodnota tří
čtvrtin jejich zákonného podílu. Rodiče a prarodiče připadali v úvahu jako
nepominutelní dědici jen za předpokladu, že by v případě smrti zůstavitele byli jeho
zákonnými dědici. Za nepominutelné dědice však zákon nepovažoval všechny rodiče a
prarodiče, ale pouze ty, jež byli v době zůstavitelovy smrti v nouzi a práce neschopní,
přičemž bylo zapotřebí podmínku nouze a neschopnosti práce splnit současně.
Nepostačovalo tedy, pokud byl rodič v době zůstavitelovy smrti jen v nouzi, nebo jen
práce neschopný.42
Pořízení pro případ smrti, ve kterém zůstavitel zkrátil nepominutelného dědice
na jeho dědickém právu, bylo v rozsahu tohoto zkrácení neplatné. Jednalo se o
neplatnost relativní, kterou nepominutelný dědic, pokud chtěl své právo uplatnit, musel
namítnout, a to nejpozději do doby vydání potvrzení o nabytí dědictví. Na rozdíl od
o.z.o. tak byl nepominutelný dědic skutečným zákonným dědicem zůstavitele,
povolaným i proti znění závěti přímo k dědění, nikoli pouhým věřitelem dědiců ze
závěti.43
V § 533 ObčZ 1950 umožňoval provést započtení na podíl nepominutelného
dědice. Nepominutelným dědicům se na jejich dědické podíly započetlo vše, co od
zůstavitele za jeho života bezplatně obdrželi. Pokud se stal dědicem potomek
vzdálenější, započetlo se i to, co od zůstavitele obdržel jeho předek. Na dědický podíl se
nezapočítávala obvyklá darování, pokud odpovídala výdělečným a majetkovým
poměrům zůstavitele a také to, co zůstavitel poskytl při plnění své zákonné vyživovací
povinnosti.
Podle ObčZ 1950 měl zůstavitel právo vydědit nepominutelného dědice ze třech
důvodů. Důvod, pro který zůstavitel svého nepominutelného dědice vyděďuje, bylo
zapotřebí na rozdíl od o. z. o. uvést v listině o vydědění či v závěti výslovně, jinak
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docházelo k neúčinnosti vydědění.44 Zůstavitel mohl nepominutelného dědice podle §
552 ObčZ 1950 vydědit proto, že
a) jej opustil v nouzi - předpoklady pro vydědění byly stejné jako v o. z. o., tedy
to, aby nepominutelný dědic o nouzi zůstavitele věděl a měl možnost se o něj
postarat,
b) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin - na rozdíl od o. z. o. zde nebyl
vyžadován trest odnětí svobody, ale postačovalo pouhé odsouzení,
c) trvale odpíral pracovat.
Pro vydědění byly vyžadovány stejné náležitosti jako pro pořízení závěti, a
stejně tak i pro zrušení vydědění ObčZ 1950 stanovil stejné podmínky jako pro zrušení
závěti.
Ustanovení § 552 ObčZ 1950 stanovilo také, že pokud došlo k vydědění
potomka zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl jeho potomci. Zůstavitel tak mohl
vyloučit z dědické posloupnosti potomky svého vyděděného potomka jen v případě, že i
na jejich straně existoval důvod vydědění.

2.4. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. (dále jen ObčZ 1964), který platil na našem
území od 1. 4. 1964 až do 31. 12. 2013, byl výsledkem druhé rekodifikace civilního
práva. Ideově vycházel z občanského zákoníku z roku 1950, do dědického práva však
přinesl změny ještě zásadnějšího charakteru. S cílem zpřístupnit právo laické veřejnosti
již dosti zjednodušená právní úprava doznala dalšího zjednodušení. Dědického právo
bylo upraveno v části sedmé ObčZ 1964, konkrétně v § 460 až 487. ObčZ 1964 byl
mnohokrát novelizován a za nejvýznamější novelizace můžeme považovat ty po
listopadu 1989, které měly za cíl přizpůsobit právní úpravu nové politické situaci v
zemi, zejména bylo zapotřebí uvést občanský zákoník do souladu s Listinou základních
práv a svobod. V důsledku těchto novelizací, jak uvádí K. Schelle, „se občanské právo
44
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stalo opět základem soukromého práva, a tak se občanský zákoník znovu vydal na cestu
do řad evropských civilních kodifikací, navazujících na bohaté kodifikační tradice 18. a
19. století.“45
ObčZ 1964 posílil pořizovací volnost zůstavitele tím, že zúžil okruh
nepominutelných dědiců ještě více než ObčZ 1950. Za nepominutelné dědice již
považoval pouze potomky zůstavitele, které dál rozlišoval na zletilé a nezletilé. Za
potomky zůstavitele se považovaly nejen jeho děti, ale také děti těchto jeho dětí, tedy
vnuci a vnučky zůstavitele, případně také jejich potomci. I přes toto zúžení okruhu
nepominutelných dědiců však byla pořizovací volnost zůstavitele stále nepřiměřeně
omezena, neboť povinné díly jednotlivých nepominutelných dědiců byly příliš vysoké.
Nezletilým potomkům se muselo dostat aspoň tolik, kolik činil jejich dědický podíl ze
zákona. Zletilí potomci měli do tzv. velké novely z roku 1991, účinné od 1. 1. 1992,
nárok na tři čtvrtiny a od roku 1992 již jen na jednu polovinu jejich dědického podílu ze
zákona.
Pokud zůstavitel v závěti opominul nepominutelného dědice, byla závěť v části
ve které odporovala právu nepominutelného dědice neplatná. Zprvu byla tato neplatnost
chápána jako absolutní, ovšem již od roku 1983 v § 40a uváděl ObčZ 1964 jako jeden z
taxativně stanovených důvodů relativní neplatnosti ustanovení § 479, jež právě
upravovalo ochranu nepominutelného dědice. Závěť se tak považovala za platnou,
pokud se nepominutelný dědic její neplatnosti nedovolal. Tedy teprve až po dovolání se
neplatnosti byl nepominutelný dědic zákonem povolán k dědění, avšak „jen v rozsahu
omezeném § 479 ObčZ 1964, resp. omezeném nároky ostatních dědiců.“ 46 Právo
dovolat se neplatnosti závěti náleželo nepominutelnému dědici především v rámci řízení
o dědictví, i po skončení dědického řízení se však mohl domáhat vydání svého podílu
žalobou v občanském soudním řízení, ovšem jen za předpokladu, že nebyl účastníkem
řízení o dědictví a proto nemohl uplatnit námitku neplatnosti již v tomto řízení. Právo
podat námitku neplatnosti závěti zanikalo v obecné promlčecí době tří let ode dne smrti
zůstavitele.47 Podle ObčZ 1964 měl nepominutelný dědic v rozsahu svého povinného
dílu postavení dědice, který dědil jako zákonný dědic. Jeho právo na povinný díl tak
45
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bylo právem na podíl z dědictví, a nikoli pouhým nárokem vůči dědici ze závěti na
vyplacení jeho povinného dílu v penězích.48 Pokud zůstavitel něco nepominutelnému
dědici v závěti zanechal, ale činilo to méně než jeho povinný díl, byl ohledně toho, co
mu bylo závětí zanecháno v postavení dědice ze závěti, a ve zbývající části v postavení
dědice ze zákona.49
Jak je uvedeno výše, ObčZ 1964 na jedné straně pořizovací volnost zůstavitele
posílil, na straně druhé tím, že v roce 1964 zcela zrušil vydědění, výrazně zesílil
postavení nepominutelných dědiců. V konečném důsledku tak zůstavitel byl na své
testovací volnosti výrazně omezen, neboť se mu nedostávalo žádných prostředků k
tomu, aby potomky zbavil jejich dědického podílu v případech, kdy by to bylo z
morálního hlediska vhodné. Vydědění jako tradiční institut dědického práva bylo
obnoveno až v roce 1983, kdy byl zformulován jeden důvod, pro který bylo možné
potomka jako nepominutelného dědice vyloučit z jeho dědického podílu. Tímto
důvodem bylo, že potomek v rozporu s pravidly socialistického soužití neposkytl
zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech.
Již výše uvedenou tzv. velkou novelou č. 509/1991 Sb., účinnou od 1. 1. 1992,
byly pro vydědění taxativně stanoveny čtyři důvody. Důvod vydědění musel být v
listině o vydědění, popřípadě v závěti, neboť i v té mohlo být vydědění učiněno,
výslovně uveden a vyžadovalo se, aby tento důvod existoval již v době pořízení listiny o
vydědění či závěti. Zůstavitel mohl vydědit zcela nebo částečně nepominutelného
dědice podle § 469a, jestliže
a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci,
ve stáří nebo v jiných závažných případech,
b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek
projevovat měl,
c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání
nejméně jednoho roku,
d) trvale vede nezřízený život.
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Co se týče požadavků na formu vydědění a jeho náležitosti byly obdobné jako
pro pořízení závěti.
Pokud k vydědění potomka došlo a pokud tak v listině o vydědění zůstavitel
výslovně stanovil, bylo možné vztáhnout důsledky vydědění i na potomky vyděděného,
a to i v případě, že tito potomci podmínky pro vydědění nesplňovaly.50

2.5. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, je výsledkem
poslední rekodifikace civilního práva. V důsledku přijetí tohoto kodexu se v právní
úpravě dědického práva znovuobjevují tradiční instituty, které již v historii byly
součástí našeho právního řádu, ale předchozími zákoníky č. 141/1950 Sb. a č. 40/1964
Sb. byly zrušeny. Jde například o zavedení odkazu, dědické smlouvy, tzv. negativní
závěti, zřeknutí se dědického práva a vzdání se dědictví. ObčZ systematicky řadí
dědické právo mezi absolutní majetková práva a věnuje mu celkem 245 paragrafů.
Základní myšlenkou, kterou je dědické právo v ObčZ ovládáno, je závaznost vůle
zůstavitele, což je zásadní změna oproti stavu předešlému. Dalo by se říci, že dříve
rozhodovali o zděděném majetku dědici, neboť si mohli dohodou rozdělit majetek, který
jim byl zanechán dle své vůle, bez ohledu na ustanovení v závěti. Nyní je rozhodující
vůle zůstavitele, která musí být dodržena. ObčZ vychází z toho, že „právě zůstavitel je
tvůrcem majetku, který je předmětem dědění, případně jde o majetek, který převzal po
předcích a zvelebil jej, a proto jen on má právo rozhodnout o tom, jak s tímto majetkem
bude po jeho smrti naloženo.“51
Okruh nepominutelných dědiců zůstal zachován v takové podobě, v jaké byl
upraven v předchozím ObčZ 1964. Nepominutelnými dědici tak jsou i nadále děti
zůstavitele a v případě, že nedědí, jejich potomci. ObčZ také zůstal již tradičně u
rozlišování potomků na zletilé a nezletilé, přičemž se zletilým potomkům musí dostat
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alespoň jedna čtvrtina jejich zákonného dědického podílu a nezletilým pak alespoň tři
čtvrtiny jejich zákonného dědického podílu. V porovnání s předchozí právní úpravou
tak došlo ke snížení velikosti povinného dílu a tím i k posílení testovací volnosti
zůstavitele.
Pojetí institutu nepominutelného dědice je naprosto odlišné oproti pojetí v ObčZ
1964. Následkem opominutí nepominutelného dědice v posledním pořízení již není
neplatnost tohoto pořízení. Pokud zůstavitel v pořízení pro případ smrti opomine
nepominutelného dědice, který se práva na povinný díl nezřekl a nebyl-li vyděděn,
náleží nepominutelnému dědici právo na povinný díl, případně na jeho doplnění. Nemá
však právo na podíl z pozůstalosti, ale pouze na peněžní částku, která se rovná hodnotě
jeho povinného dílu. Není tak považován za dědice, nýbrž pouze za věřitele dědiců a
odkazovníků.
Zůstaviteli přísluší právo nepominutelného dědice ze zákonných důvodů
vyděděním vyloučit z jeho práva na povinný díl, nebo jej v tomto jeho právu zkrátit.
Povinností zůstavitele již však není v prohlášení o vydědění uvádět důvod, pro který
svého potomka vyděďuje. ObčZ ponechává zcela na jeho vůli, zda důvod vydědění
uvede. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé
povaze,
d) vede trvale nezřízený život.
Vedle těchto důvodů upravil ObčZ ještě další důvody, pro které lze
nepominutelného dědice vydědit. Zůstavitel tak může vydědit, podobně jako v o. z. o.,
nepominutelného dědice pro jeho zadluženost a marnotratnost, nebo také pro jeho
dědickou nezpůsobilost.
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3. Ochrana nepominutelného dědice

Na ochranu nepominutelných dědiců pamatuje ObčZ již ve druhém dílu třetí
hlavy třetí části, kde nalezneme právní úpravu pořízení pro případ smrti, tedy ustavení
dědiců samotným zůstavitelem. Konkrétně se jedná o ustanovení § 1492 ObčZ, kde se
stanoví, že „pořízením pro případ smrti nelze zkrátit povinný díl nepominutelného
dědice, který se práva na povinný díl nezřekl a nedošlo-li ani k vydědění. Pokud tomu
pro pořízení pro případ smrti odporuje, náleží nepominutelnému dědici povinný díl.“ I
když jsou práva nepominutelných dědiců podrobněji upravena v dílu pátém hlavy třetí
části třetí ObčZ, v paragrafech 1642 až 1664, je vhodné zdůraznit existenci právní
úpravy ochrany nepominutelných dědiců již na tomto místě, neboť tím, že právní řád
tuto ochranu nepominutelnému dědici poskytuje, dochází k omezení testovací volnosti
zůstavitele a současně zásady, že dědění podle testamentární dědické posloupnosti má
přednost před děděním podle zákonné dědické posloupnosti.
Nepominutelným dědicům tak bez ohledu na ustanovení v pořízení pro případ
smrti, náleží právo k určitému zákonem stanovenému povinnému dílu z pozůstalosti.
Důvodová zpráva k tomuto citovanému ustanovení ObčZ uvádí, že nezakládá ani
částečnou neplatnost závěti nebo dědické smlouvy, která na práva nepominutelných
dědiců nepamatuje, ale pouze právo nepominutelného dědice vůči závětním dědicům na
vyplacení v penězích toho, oč byl zkrácen. Jak je již shora uvedeno, podle § 479 ObčZ
1964, pokud závěť na práva nepominutelných dědiců nepamatovala a nedošlo-li k jejich
vydědění, byla v této části neplatná, a nepominutelný dědic se této neplatnosti, jestliže
dědit chtěl, musel dovolat.
Ochrana se nepominutelnému dědici poskytuje v případě, kdy mu zůstavitel
ničeho nezanechal nebo v případě, že mu zůstavitel zanechal méně, než stanoví zákon.
Byl-li nepominutelný dědic vyděděn neplatně, byl-li opominut zůstavitelem, ačkoliv
zůstaviteli bylo známo, že je naživu a zároveň se nedopustil ničeho co naplňuje zákonný
důvod vydědění, byl-li opominut, protože o něm zůstavitel při pořízení pro případ smrti
nevěděl a opominutí pramení jen z tohoto důvodu, náleží nepominutelnému dědici
právo na povinný díl. Jelikož, ale právo na povinný díl není právem na podíl z
pozůstalosti, nýbrž jen právem na peněžní částku rovnající se hodnotě povinného dílu,
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nepominutelný dědic se ve všech těchto vymezených případech nestane dědicem. Tím
se stane pokud zůstavitel právo nepominutelného dědice na povinný díl uspokojí tím, že
mu povinný díl o velikosti stanovené zákonem zanechá v pořízení pro případ smrti v
podobě dědického podílu, anebo když nepominutelný dědic bude dědit na základě
zákonné dědické posloupnosti. Uspokojit právo nepominutelného dědice může
zůstavitel také tím, že mu zanechá odkaz. Ani v takovém případě se nepominutelný
dědic dědicem nestane, neboť zákon stanoví, že odkazovník dědicem není.52
Ochrana, kterou zákon nepominutelným dědicům přiznává, tak nalezne své
uplatnění pouze v těch případech, kdy zůstavitel pořídil o svém majetku pro případ
smrti a nepominutelného dědice zcela či z části opominul. Pokud takto zůstavitel
neučiní, a pro případ smrti nezhotoví žádné poslední pořízení, postupuje se podle
zákonné dědické posloupnosti, což znamená, že dědí i dědic nepominutelný. Mohou
však nastat také situace, kdy i přesto, že zůstavitel pořídil pro případ smrti závětí,
připadne část pozůstalosti zákonnému dědici, kterým může být i dědic nepominutelný.
Tato situace může nastat podle § 1499 ObčZ věty druhé, když je povolanému dědici
zůstaven jen podíl, neboť pak zbylá část pozůstalosti připadá zákonným dědicům. Podle
§ 1500 odst. 2 ObčZ, také tehdy, je-li povoláno několik dědiců tak, že jsou všem určeny
podíly, ale pozůstalost není vyčerpána, náleží právo na zbylou část pozůstalosti
zákonným dědicům. Dále také v případě uvolněného podílu, podle § 1504 ObčZ a
contrario, pokud se podíl dědice, který nedědí a nemá náhradníka, uvolní a nepřiroste
poměrně k podílům ostatních povolaných dědiců, z důvodu, že nejsou všichni povoláni
k dědictví rovným dílem, nebo všeobecným výrazem znamenající rovné podělení.
Nepominutelný dědic pak bude mít možnost volby, zda dědictví přijme a bude dědit
jako dědic ze zákonné dědické posloupnosti, nebo dědictví odmítne a bude žádat
povinný díl.53
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3.1. Nepominutelný dědic
ObčZ se navrací k termínu „nepominutelný dědic“, který je znám již z o. z. o. V
terminologii předchozí právní úpravy, kterou představuje ObčZ 1964, se hovořilo o
„dědici neopomenutelném“. Přesněji řečeno, o neopomenutelném dědici hovořila
veškerá právní literatura, která tento zákoník vykládala, neboť v samotném textu zákona
tento termín obsažen nebyl.54
Obecně lze institut nepominutelného dědice vymezit jako zákonem pevně
stanovený okruh osob majících blízký vztah k zůstaviteli, kterým se přiznává zvláštní
ochrana pro případ, že by je zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti opominul.
Ustanovení § 1642 ObčZ stanoví, že „nepominutelnému dědici náleží z
pozůstalosti povinný díl“. Nepominutelný dědic má tedy v první řadě právo na povinný
díl, případně na jeho doplnění, ale mimo to, mu náleží i další práva. Nepominutelný
dědic má dále právo, aby byl zapsán do veřejného seznamu přímo po zůstaviteli, jde-li o
věc zapsanou do tohoto seznamu, a bylo-li mezi ním a dědici ujednáno, že
nepominutelnému dědici bude namísto zaplacení vydána věc z pozůstalosti (§ 1654
odst. 2 ObčZ), být přítomen při odhadu pozůstalosti, vznášet dotazy a připomínky (§
1655 odst. 2 ObčZ ), dále má právo a zároveň povinnost účastnit se na zisku a ztrátě
pozůstalosti, až do určení povinného dílu a právo na poměrné vyúčtování podílu na
zisku a ztrátě pozůstalosti od smrti zůstavitele až do určení povinného dílu (§ 1656
ObčZ), také mu náleží právo na nutnou výživu (§ 1665 ObčZ) a právo navrhnout
odloučení pozůstalosti, osvědčí-li obavu z předlužení dědice (§ 1709 ObčZ).
Nepominutelným dědicem se tedy rozumí osoba, které zákon přiznává právo na
povinný díl, případně na jeho doplnění. Toto právo nepominutelnému dědici náleží v
případě, že byl zůstavitelem v pořízení pro případ smrti zcela nebo z části opominut, za
předpokladu, že je dědicky způsobilý, nezřekl se dědického práva, případně práva na
povinný díl, a ani nebyl platně vyděděn. Předpokladem také je, aby nepominutelný
dědic své právo na povinný díl uplatnil, neboť toto právo je mu zákonem dáno, ale to
zda jej uplatní je jen na něm.
54
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Zůstavitel je povinen při pořizování pro případ smrti na nepominutelného dědice
pamatovat, což v praxi znamená, že pro případ smrti smí volně nakládat pouze s určitou
částí svého majetku.55 Pokud však na nepominutelného dědice v posledním pořízení
pamatovat nebude, aniž by jej platně vydědil, a jako dědice povolá osoby jiné,
opominutý nepominutelný dědic se dostane do postavení věřitele ve vztahu k těmto
závětním dědicům, případně k dědicům povolaným dědickou smlouvou či k
odkazovníkům. ObčZ totiž pojímá povinný díl pouze jako pohledávku nepominutelného
dědice vůči ostatním dědicům, případně odkazovníkům, kterým tak vzniká povinnost k
peněžitému plnění rovnající se hodnotě povinného dílu nepominutelného dědice. Zbavit
se této povinnosti mohou tak, že dědictví odmítnou. Zákonem však není vyloučena ani
případná dohoda s nepominutelným dědicem na jiném způsobu vyrovnání povinného
dílu. V ObčZ 1964 měl nepominutelný dědic právo na podíl na každé majetkové
hodnotě, která do dědictví spadala, a měl tedy postavení zákonného dědice, nikoli
pouhý obligační nárok vůči závětním dědicům. Postavení nepominutelného dědice,
kterému nyní náleží právo na výplatu povinného dílu v penězích, se tak výrazně oproti
jeho postavení dle ObčZ 1964 změnilo. Již není považován v pravém slova smyslu za
dědice, nýbrž toliko za věřitele, čímž vznikla zajímavá situace, neboť jak je výše
uvedeno ObčZ 1964 termínu nepominutelný dědic nepoužíval, ale nepominutelné
dědice za dědice považoval, zatímco ObčZ je takto nazývá, ale jako dědice je nechápe.56
Poslední pořízení již není z důvodu, že opomíjí nepominutelného dědice
neplatné, jako tomu bylo za platnosti ObčZ 1964 a pozůstalost připadne závětním
dědicům, popřípadě odkazovníkům tak, jak si zůstavitel přál. Řešení opominutí
nepominutelného dědice v ObčZ 1964 neplatností posledního pořízení, které se musel
nepominutelný dědic dovolávat, bylo jako nešetrné často terčem kritiky, neboť vedlo k
tomu, že vznikalo majetkové společenství mezi opominutým nepominutelným dědicem
a závětními dědici, které bylo již od počátku poznamenáno nestabilitou a vznikalo z něj
velké množství konfliktů.57 Je však otázkou, jak bude tato konstrukce povinného dílu a
změna postavení nepominutelného dědice v praxi efektivní. K. Wawerka, vyslovil
názor, že zájmy nepominutelných dědiců za předchozí právní úpravy v ObčZ 1964 byly
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zajištěny lépe. Argumentoval tím, že v dědické praxi ve většině případů dochází k tomu,
že ten, kdo bude povinen opominutému nepominutelnému dědici vyplatit povinný díl v
penězích, nabude z dědictví nemovitost, aniž by měl dostatečné finanční prostředky, ze
kterých by jej mohl vyplatit, a že tedy bude pro nepominutelného dědice složitější své
právo uplatnit.58 S tím lze jistě souhlasit, avšak z mého pohledu je tato změna právní
úpravy pozitivní. Považuji za správné, že se potomkům přiznává ochrana v podobě
nároku na určitý povinný díl z majetku zůstavitele, na druhou stranu, ale nevidím žádný
důvod pro to, aby museli dostat přesně ten majetek, který se zůstavitel rozhodl zanechat
jiným osobám.

3.1.1. Okruh nepominutelných dědiců
ObčZ vymezuje okruh osob, které označuje za nepominutelné dědice v
ustanovení § 1643 odst. 1, kde stanoví, že „nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele
a nedědí-li pak jsou jimi jejich potomci“. Právní úprava tak v tomto ohledu zůstává
nezměněna, neboť okruh nepominutelných dědiců byl v ObčZ 1964 vymezen stejně, na
poměry obvyklé ve středoevropské právní kultuře poměrně úzce. V civilních kodexech
mnoha evropských zemí, např. v Německu, Rakousku či Švýcarsku, je do okruhu
nepominutelných dědiců kromě dětí zůstavitele a jejich potomků zahrnován i manžel
zůstavitele a jeho rodiče. 59 Pokud tedy není dětí zůstavitele a ani jejich potomků,
zůstavitel není ve své testovací volnosti nijak omezen. Domnívám se však, že rozšíření
okruhu nepominutelných dědiců by bylo vhodné, nejen z hlediska toho, že jak k
rodičům, tak k manželovi, má zůstavitel během svého života vyživovací povinnost, ale i
z důvodu, že by se tím, že by byl tento okruh rozšířen, dostalo zůstaviteli větší testovací
volnosti, neboť by zároveň došlo ke zmenšení velikosti povinných dílů pro jednotlivé
osoby

nepominutelných

dědiců.

Za

určitou

kompenzaci

nerozšíření

okruhu

nepominutelných dědiců však můžeme považovat zakotvení práv některých osob na
zaopatření v ObčZ. Jedná se sice o institut odlišný od ochrany nepominutelného dědice,
58
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ale rodičům a manželovi zůstavitele přináší právo na určité zabezpečení z pozůstalosti.60
ObčZ označuje za nepominutelné dědice děti zůstavitele, a teprve až pro
případy, kdy tyto jeho děti z nějakého důvodu dědit nebudou, označuje za
nepominutelné dědice jejich potomky. Při určení, který z potomků je nepominutelným
dědicem, se tedy vychází z toho, který z nich by byl označen za dědice ze zákona. Platí
tak pravidlo, že vzdálenější potomci vstupují do postavení nepominutelného dědice
pouze v případě, že již není potomka bližšího.
Důvodů proč dítě zůstavitele dědit nemusí je hned několik. Může dědictví
odmítnout nebo se předem zříct svého dědického práva smlouvou se zůstavitelem, zde
však zákon v ustanovení § 1484 stanoví, že pokud není ujednáno jinak, působí zřeknutí
i proti potomkům. Další důvodem může být dědická nezpůsobilost tohoto dítětě nebo
jeho vydědění. Zůstavitelovo dítě pak nebude dědit ani v případě, že zemře před
zůstavitelem, anebo současně s ním.
ObčZ i nadále zůstává u rozlišování dětí zůstavitele na zletilé a nezletilé. Je již
tradicí, že se nezletilému potomku poskytuje zvýšená ochrana tím, že jeho povinný díl
je v porovnání s dílem zletilého potomka vyšší. Na ochranu nezletilého potomka
zůstavitele je možno nahlížet jako na ochranu absolutní, neboť zákon sice umožňuje
nepominutelného dědice vydědit, lze si ale jen těžko představit, že nezletilý potomek
naplní některý ze zákonem stanovených důvodů pro vydědění. ObčZ nárok nezletilých
nepominutelných dědiců oproti právní úpravě v ObčZ 1964 snížil a stejně tak učinil i u
povinného dílu zletilých, čímž byla ochrana, která se nepominutelným dědicům
přiznává ve prospěch testovací volnosti zůstavitele podstatně omezena.

3.1.2. Účast nepominutelného dědice v řízení o pozůstalosti
V důsledku změny pojetí povinného dílu a s tím související změnou postavení
nepominutelného dědice, který podle současné úpravy není považován za dědice v
pravém slova smyslu, neboť mu ObčZ v § 1654 nepřiznává právo na podíl z
60
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pozůstalosti, ale pouze právo na peněžní částku, která se rovná hodnotě jeho povinného
dílu, se mění také jeho účastenství v řízení o pozůstalosti.
Za platnosti ObčZ 1964 měl nepominutelný dědic postavení účastníka v celém
řízení o pozůstalosti. Podle současné právní úpravy v ObčZ je však zcela nebo zčásti
opominutý nepominutelný dědic pouhým věřitelem osob, které zůstavitel povolal za své
dědice a odkazovníky. Z tohoto hlediska není nepominutelnému dědici přiznáno právo
účastnit se celého řízení o pozůstalosti, nýbrž je mu přiznána účast jen na těch fázích
řízení, které se jeho povinného dílu dotýkají. Ovšem v případě, že zůstavitel zanechá
nepominutelnému dědici povinný díl v podobě dědického podílu, bude mít postavení
účastníka v průběhu celého řízení o pozůstalosti, neboť jak je již výše uvedeno, v tomto
případě je dědicem v pravém slova smyslu.61
Ustanovení § 113 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále
jen z. ř. s.) stanoví, že nepominutelný dědic je účastníkem řízení o pozůstalosti „jde-li v
něm o soupis pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti a o vypořádání jeho
povinného dílu.“ Nepominutelný dědic je tedy v dědickém řízení účasten jen na
úkonech, kterými se zjišťuje rozsah a cena pozůstalosti, neboť z té se vypočítává
hodnota povinného dílu, a na úkonech, kterými se jeho povinný díl vypořádává. Účast
nepominutelného dědice v řízení o pozůstalosti tak vypořádáním jeho povinného dílu
skončí.62
Svoboda, J. a Klička, O. se vzhledem k výše uvedenému nedomnívají, že: „by
mělo být povinností pozůstalostního soudu (soudního komisaře), aby nepominutelného
dědice zvláště vyrozumíval o jeho právu na povinný díl nebo dokonce na dědický podíl
(v případě neplatnosti pořízení pro případ smrti).“63 Nepominutelnému dědici však
musí být umožněno vyjádřit se k pořízení pro případ smrti a uplatnit právo na povinný
díl.

61
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3.2. Povinný díl

Povinný díl představuje právo nepominutelných dědiců, tedy dětí zůstavitele a
nedědí-li, pak jejich potomků, na určitou zákonem stanovenou část pozůstalosti,
respektive právo na peněžitou hodnotu této části pozůstalosti. Právo na povinný díl
nepominutelnému dědici náleží ze zákona, je však pouze na něm, zda toto své právo
uplatní. Za účinnosti o. z. o. Nejvyšší soud vyslovil názor ze kterého lze vycházet i
nyní, a to, že „oprávnění nepominutelného dědice požadovati povinný díl je výlučně
osobním oprávněním, které zaniká smrtí oprávněného a nenáleží tudíž do jeho
pozůstalosti. Od oprávnění požadovati povinný díl jest rozeznávati nárok na povinný
díl, jenž vzniká teprve tou skutečností, že jej nepominutelný dědic uplatnil – tento nárok
může být předmětem pozůstalosti.“64
Zůstavitel může uspokojit právo nepominutelného dědice ze své vůle a zanechat
mu povinný díl v podobě dědického podílu nebo odkazu. Jelikož je ale povinný díl pojat
jako určitá minimální hodnota, která se nepominutelnému dědici musí dostat, platí, že to
co je nepominutelnému dědici ve formě dědického podílu nebo odkazu zanecháno,
nesmí být ničím zatíženo. Tímto zatížením se rozumí podmínky, příkazy a jiná omezení,
například v podobě reálných břemen či služebností. ObčZ výslovně stanoví, že k
nařízením zůstavitele, která by omezovala povinný díl, se nepřihlíží. Pokud zůstavitel
nepominutelnému dědici zůstaví v pořízení pro případ smrti více než by činil povinný
díl, budou se vztahovat nařízení zůstavitele jen na tu část, která přesahuje hodnotu
povinného dílu. Neplatí to ovšem v případě, že nepominutelný dědic zemře před
zůstavitelem, nebo pokud z jiného důvodu dědit nebude, neboť jak uvádí důvodová
zpráva k § 1642 až 1644 ObčZ, „toto omezení je stanoveno jen na ochranu
nepominutelného dědice. Proto se stane účinným v případě, že nepominutelný dědic
dědit nebude.“ Tato právní úprava je převzata z o. z. o., který upravoval to, jak má býti
povinný díl zanechán obdobně v § 774. Lze tak souhlasit s názorem F. Roučka a J.
Sedláčka, kteří k tomu uvádějí, že v případě zatížení dědického podílu nebo odkazu se
jedná o relativní neplatnost, a bude tedy záležet na nepominutelném dědici zda zatížení
64
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uzná a podrobí se jim, nebo nikoli.65 ObčZ dále výslovně zůstaviteli umožňuje, aby
nepominutelnému dědici uložil, aby se rozhodl, zda převezme to, co je mu zůstaveno s
omezením, nebo zda bude požadovat vydání povinného dílu. Nepominutelnému dědici
však tato volba přísluší bez ohledu na to, zda mu ji zůstavitel uloží, neboť ustanovení §
1485 odst. 1 ObčZ mu přiznává právo odmítnout dědictví s výhradou povinného dílu.66

3.2.1. Velikost povinného dílu
ObčZ i nadále činí rozdíl co do velikosti povinného dílu mezi nepominutelnými
dědici zletilými a nezletilými. Věk nepominutelného dědice je však jediným kritériem
pro

stanovení

velikosti

povinného

dílu,

případná

svéprávnost

nezletilého

nepominutelného dědice nemá na velikost jeho povinného dílu žádný vliv, tedy i
nezletilý potomek zůstavitele, který je plně svéprávný, protože mu byla svéprávnost
přiznána nebo proto, že uzavřel manželství, má právo na stejně veliký povinný díl jako
nezletilý plně nesvéprávný potomek.67
Povinný díl, který se nepominutelnému dědici musí dostat, je odvozen od jeho
zákonného dědického podílu. Vyšší míra ochrany je tradičně poskytována potomkům
nezletilým, kterým se podle ustanovení § 1643 odst. 2 ObčZ musí dostat alespoň tolik,
kolik činí tři čtvrtiny jejich zákonného dědického podílu. Zletilý nepominutelný dědic
má právo, aby obdržel alespoň jednu čtvrtinu svého zákonného dědického podílu.
Právní úprava se tak v tomto ohledu změnila ve prospěch testovací volnosti
zůstavitele, neboť v ObčZ 1964, měl nezletilý potomek právo na povinný díl o velikosti
celého jeho dědického podílu ze zákona. Zletilému se pak muselo dostat alespoň jedné
poloviny zákonného dědického podílu. Zůstavitel tak může oproti předchozí úpravě
pořízením pro případ smrti rozhodnout o větší části svého majetku. Dle mého názoru,
byl zůstavitel ve své testovací volnosti podle úpravy v ObčZ 1964 nepřiměřeně
65
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omezován, proto vnímám toto zmírnění omezení testovací volnosti zůstavitele
pozitivně, neboť mám za to, že podíl tří čtvrtin a jedné čtvrtiny zákonného dědického
podílu je plně dostačující. Naopak, jak jsem již výše zmínila, domnívám se, že by bylo
vhodné okruh nepominutelných dědiců rozšířit o rodiče a manžela zůstavitele, a snížit
velikost povinných dílů ještě více.

3.2.2. Výpočet povinného dílu
Pokud zůstavitel nezanechal nepominutelnému dědici povinný díl v podobě
dědického podílu nebo odkazu, platí základní zásada, že nepominutelný dědic není
dědicem, tedy to, že nemá obecně zaručené právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen
právo na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu.
Pravidla pro výpočet hodnoty povinného dílu nalezneme v § 1655 odst. 1 a §
1656 ObčZ.
Hodnotu povinného dílu je možné zjistit až poté, co se určí čistá hodnota
pozůstalosti. Nejdříve se tedy pro stanovení povinného dílu musí majetek v pozůstalosti
sepsat a odhadnout, což znamená, že soud nařídí a provede soupis pozůstalosti podle §
1685 odst. 1 ObčZ, popřípadě rozhodne o nahrazení soupisu pozůstalosti podle § 1687
ObčZ. Účelem tohoto soupisu je zjistit rozsah pozůstalostního jmění a určit čistou
hodnotu majetku v době smrti zůstavitele, a bude potřebné jej provést ve všech
případech, kdy se dědici a nepominutelný dědic nedohodnou na odbytném podle § 1657
ObčZ. Náklady na pořízení tohoto soupisu se hradí z pozůstalosti a jdou poměrně k tíži
všech dědiců a nepominutelného dědice, který má právo na povinný díl. V případě, že
by nebylo možné, aby náklady na pořízení soupisu byly hrazeny z pozůstalosti, uloží
soud povinnost přispět poměrně na úhradu nákladů všem dědicům a nepominutelnému
dědici.
Od hodnoty majetku v pozůstalosti se poté odečte hodnota dluhů zůstavitele a
závad, které na majetku vázly již v době smrti zůstavitele. Aby však mohla být odečtena
hodnota těchto závad, kterými jsou např. právo stavby či služebnosti, bude třeba je
ocenit. Podle § 171 odst. 2 z. ř. s. dluhy zůstavitele nebo také pasiva pozůstalosti tvoří i
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další náklady, jako např. náklady pohřbu, náklady některých osob na zaopatření, ale
také další dluhy, které vznikly po smrti zůstavitele a o kterých zákon stanoví, že je hradí
dědici zůstavitele nebo, že se hradí z pozůstalosti. Těmito jsou např. již výše zmíněné
náklady soupisu a odhadu pozůstalosti. K položkám, které se odečítají od majetku v
pozůstalosti pro účel výpočtu povinného dílu se Nejvyšší soud Československé
republiky vyjádřil ještě za účinnosti o. z. o. takto: „Při vyměřování povinného dílu jest
odpočítati nejen dluhy a břemena, které důvodem svým sahají do zůstavitelova života,
nýbrž i ty které vzešly po zůstavitelově smrti, zatížily pozůstalost a předcházejí svým
pořadím nárok na povinný díl. Rozhodným pro výpočet čisté pozůstalosti jest sice den
zůstavitelova úmrtí, ale veškeré až do vyplacení povinného dílu v pozůstalostním jmění
nastálé změny jdou na účet nepominutelného dědice.“68
Ke zjištěné hodnotě pozůstalosti se při vypočtení povinného dílu připočte to, co
nepominutelný dědic od zůstavitele získal a co mu má být započteno na jeho povinný
díl.69
Podle ustanovení § 1656 ObčZ se při stanovení povinného dílu nepřihlíží k
odkazům a jiným závadám, které vznikají z pořízení pro případ smrti, což znamená, že
se od majetku v pozůstalosti neodečítá hodnota odkazů, které tíží pozůstalost ze
zůstavitelovy vůle, a které mají být z pozůstalosti vydány.70
Základ pro výpočet povinného dílu tvoří rozdíl mezi hodnotou majetku v
pozůstalosti a hodnotou dluhů a závad. Z tohoto základu se pak vypočítá částka, která
má nepominutelnému dědici připadnout. Jak již bylo výše uvedeno, co do velikosti
povinného dílu se nezletilému nepominutelnému dědici má dostat alespoň tolik, kolik
činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu, zletilému pak minimálně jedna
čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. Při výpočtu povinného dílu se vychází z
počtu osob, které by po zůstaviteli dědily ze zákonné dědické posloupnosti jako dědici v
první třídě dědiců,71 přičemž se přihlíží i k nepominutelnému dědici, který právo na
68
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povinný díl nemá z důvodu, že se zřekl dědictví nebo povinného dílu, nebo z důvodu, že
je nezpůsobilý dědit nebo byl zůstavitelem vyděděn. Pro účely výpočtu povinného dílu
ostatních nepominutelných dědiců, se na něj tedy hledí tak, jako by z dědického práva
vyloučen nebyl. Tímto se projevuje zásada exheredatus partem facit ad minuendam,
nebo-li podíl vyděděného způsobí zmenšení povinného dílu.72 Za platnosti ObčZ 1964
byl tento závěr dovozován jen teorií a praxí73, nyní je tato problematika řešena v § 1645
ObčZ výslovně. Dále by se mělo pro účel výpočtu povinného dílu přihlížet také k
nepominutelnému dědici, který se práva na povinný díl nedomáhá.74
Vypočtená hodnota povinného dílu se pak porovná s tím, co nepominutelný
dědic obdržel z pozůstalosti v podobě dědického podílu či odkazu, a dále se k ní
připočte to, co se nepominutelnému dědici má započíst na jeho povinný díl. Rozdíl mezi
hodnotou povinného dílu a součtem hodnot, které se započítavají na povinný díl je
částka, která má být nepominutelnému dědici na povinný díl uhrazena.75
V důsledku toho, že mezi smrtí zůstavitele a určením povinného dílu často
vzniká dlouhá časová prodleva, hodnota povinného dílu může být ovlivněna i právem a
zároveň povinností nepominutelného dědice poměrně se účastnit na zisku a ztrátě
pozůstalosti až do určení povinného dílu. I judikaturou bylo dovozeno, že „při výpočtu
povinného dílu není za základ vzíti stav pozůstalostního jmění, nýbrž jest přihlížeti také
ke zmenšení pozůstalosti, které nastalo dalším provozováním zůstavitelova obchodu až
do vydání výkazu o povinném dílu“. 76 S tímto právem pak souvisí i právo
nepominutelného dědice na poměrné vyúčtování podílu na zisku a ztrátě pozůstalosti od
smrti zůstavitele až do určení povinného dílu.
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3.2.3. Zápočet na povinný díl
Podstatou započtení (kollace), ať již započtení na povinný díl či započtení na
dědický podíl je princip spravedlnosti. Tento institut má vyrovnat pozice dědiců tím, že
se zohlední při stanovení povinného dílu či dědického podílu to, co dědic bezplatně
obdržel od zůstavitele za jeho života. Jak uvádí důvodová zpráva, jedná se o „zvláštní
případy kompenzace (a při úpravě započtení na povinný díl dokonce o případ
kompenzace pohledávky).“
Obecně jsou pro započtení stanoveny dvě zásady. První nalezneme v ustanovení
§ 1658 ObčZ kde se stanoví, že „započtení na povinný díl nebo na dědický podíl
nezákládá povinnost něco vydat“. Nepominutelný dědic tak nemůže požadovat z
důvodu ochrany svých práv, aby dary nebo jejich hodnota, které zůstavitel za svého
života učinil, byly navráceny do majetkové podstaty pozůstalosti.77 Zmíněné ustanovení
zároveň stanoví jednu výjimku z této zásady. Je stanoveno, že započtení nezakládá
povinnost něco vydat, „ledaže se jedná o případ uvedený v § 2072.“ Důvodová zpráva
k ustanovení § 1658 ObčZ uvádí, že touto výjimkou je „možnost odvolání daru pro
zkrácení povinného dílu v případě, že pozůstalost pro vyrovnání povinného dílu nebude
stačit.“ V § 2072 ObčZ však není upraveno odvolání daru pro zkrácení povinného dílu,
nýbrž možnost odvolání daru pro nevděk, která však s ochranou práv nepominutelných
dědiců nijak nesouvisí, a tak je tento odkaz na § 2072 nepoužitelný. Na tento problém se
názory v literatuře liší, je možné nalézt názor, že se jedná o mezeru v zákoně, kterou je
zapotřebí vyplnit78 a také názor, ke kterému se přikláním, že se při přípravě ObčZ
zřejmě zvažovala možnost upravit také odvolání daru pro zkrácení povinného dílu, jako
tomu bylo v o. z. o.79, ale nakonec byla zvolena jiná koncepce práva nepominutelného
dědice, a proto se o mezeru v zákoně nejedná.80 I když ObčZ zvolil jinou koncepci
práva nepominutelného dědice, domnívám se, že odvolání daru pro zmenšení povinného
77
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dílu by mělo být upraveno, neboť jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole konkrétní
hodnota povinného dílu se vypočítává z hodnoty pozůstalosti, ta však v případě, že
zůstavitel ještě za svého života převede svůj majetek s cílem zbavit nepominutelného
dědice jeho povinného dílu, bude velmi nízká a nepominutelnému dědici se tak skutečné
hodnoty jeho povinného dílu nedostane.
Odpověď na otázku, jaká hodnota plnění se započítává, zda hodnota v době
poskytnutí, nebo hodnota v době jiné, nám dává § 1659 ObčZ, kde nalezneme druhou
zásadu, která platí obecně, tedy jak pro započtení na povinný díl tak pro započtení na
dědický podíl, a to, že se při započtení počítá hodnota toho, co bylo poskytnuto a co
podléhá započtení, podle doby odevzdání. Z této zásady se vycházelo i za účinnosti
ObčZ 1964, který to však výslovně to nestanovil.81 Na rozdíl od předchozí úpravy je
také umožněno soudu, aby v mimořádných případech rozhodl jinak. Z důvodové zprávy
k § 1658 a 1659 ObčZ pak vyplývá, že za tyto mimořádné případy nelze považovat
případy běžných tržních výkyvů.
Pro zjištění čisté hodnoty povinného dílu nepominutelného dědice, kterého
zůstavitel v pořízení pro případ smrti zcela nebo částečně opominul, je zapotřebí na
povinný díl započíst vše, co nepominutelný dědic od zůstavitele nabyl a co se má
započíst podle § 1660 a § 1661 ObčZ. Na rozdíl od započtení na dědický podíl, k
započtení na povinný díl nepominutelného dědice není nutné žádné nařízení ze strany
zůstavitele, proto pozůstalostní soud započtení na povinný díl provede, i když to
zůstavitel nenařídil. ObčZ sice výslovně stanoví, že započtení na dědický podíl lze
provést, jen pokud to zůstavitel přikázal projevem vůle učiněným ve formě předepsané
pro pořízení závěti, výslovně však připouští provést započtení na dědický podíl i v
případě, že to zůstavitel nepřikázal, jestliže by jinak byl nepominutelný dědic
neodůvodněně znevýhodněn.
V případě, že zůstavitel v pořízení pro případ smrti nepominutelnému dědici
zůstavil méně než se mu má dostat, má nepominutelný dědic právo, vedle dědického
podílu či odkazu, na doplatek na povinný díl. Na povinný díl se mu potom započte
podle § 1660 odst. 1 ObčZ vše, co z pozůstalosti skutečně odkazem nebo jiným
zůstavitelovým opatřením nabyl. Jak již bylo shora uvedeno, nepominutelný dědic má v
81
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tomto případě možnost se rozhodnout zda nabude to, co mu zůstavitel v pořízení pro
případ smrti zůstavil v podobě odkazu či dědického podílu, byť třeba i s určitými
zatíženími, nebo může odmítnout a požadovat pouze povinný díl.82
Dále se nepominutelnému dědici na povinný díl započte i to, co bezplatně
obdržel od zůstavitele v posledních třech letech před jeho smrtí. Zákon však zůstaviteli
výslovně umožňuje, aby určil, že se má započtení provést za dobu delší. Důvodová
zpráva k § 1660 a 1661 ObčZ uvádí, že „zůstavitel ovšem může přikázat i to, že se k
započtení přistoupit vůbec nemá nebo že se započtou plnění poskytnutá nebo že se má
provést započtení za dobu kratší než tříletou; je to přece on, kdo má právo rozhodnout,
jak bude s jeho majetkem naloženo.“ V tomto spatřujeme změnu oproti předchozí
právní úpravě, neboť v ObčZ 1964 nebyla doba, za kterou se má zápočet provést ničím
omezena. ObčZ také výslovně stanoví, že jsou ze zápočtu vyloučena obvyklá darování,
kterými se rozumějí příležitostné dary, jako např. dary k narozeninám, Vánocům, svatbě
apod. Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 6. 2003, sp. zn. 30 Cdo
889/2002, jež bude aplikovatelný i nadále, bylo dovozeno, že v případě darování jako
předmětu zápočtu má zákon na zřeteli „věnování bez odpovídajícího případného
protiplnění ze strany pozdějšího dědice, přičemž takovéto darování svou povahou a výší
překračuje obvyklá darování odpovídající výdělkovým a majetkovým poměrům dárce.“
Zda se jedná o obvyklé darování bude tedy třeba posuzovat individuálně, s ohledem na
výdělkové poměry dárce, anebo na jeho majetkové poměry. I když je v citovaném
rozhodnutí uvedeno výdělkovým „a“ majetkovým poměrům dárce, nelze vyžadovat,
aby obě tyto podmínky musely být splněny současně. Příkladem může být důchodce,
který pobírá důchod pár tisíc korun měsíčně, ale v loterii vyhrál milióny korun. V tomto
případě by totiž dar za statisíce neodpovídal jeho výdělkovým poměrům a jako takový
by musel být považován za dar, který svou výší překračuje obvyklé darování, i když
majetkové poměry důchodce by nepřevyšoval.83 ObčZ převzal z ObčZ 1964 také slovní
spojení, že se započte vše, co nepominutelný dědic od zůstavitele „bezplatně obdržel“.
Pod slovy bezplatně obdržel se rozumí nabytí věci bez poskytnutí adekvátní
protihodnoty, ovšem s výjimkou výživného a podobných plnění, neboť Nejvyšší soud
ve výše citovaném rozsudku dovodil, že „z možnosti započtení jsou dále vyloučena
82
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plnění, k nimž byl zůstavitel ze zákona povinen (např. poskytovat výživné apod.).“ Pro
případ, že potomek vstoupí právem reprezentace na místo svého předka, ObčZ stanoví,
že se potomku na povinný díl započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel jeho
předek.
Podle § 1661 ObčZ se na povinný díl nepominutelnému dědici započte i to, co
mu zůstavitel dal za svého života na úlevu v nákladech spojených se založením
samostatné domácnosti, se založením manželského či obdobného soužití nebo s
nástupem povolání či se započetím podnikání, a také to, co zůstavitel použil na úhradu
dluhů zletilého potomka. Takové plnění lze započíst bez zřetele na to, kdy k němu
došlo, neboť ObčZ zde nijak časové období neomezuje. Pokud si však zůstavitel bude
přát, aby se započítalo pouze plnění, které se uskutečnilo v posledních třech letech před
jeho smrtí anebo v době jiné, je vyžadováno, aby to ve svém pořízení pro případ smrti
nařídil. ObčZ i v tomto ustanovení uvádí, že potomku, který vstupuje na místo svého
předka, se započte na povinný díl i to, co takto dostali od zůstavitele jeho rodiče, na
jejichž místo vstupuje.

3.2.4. Výplata povinného dílu
Jak již bylo několikrát zmíněno, nepominutelný dědic má jako věřitel vůči
dědicům a odkazovníkům právo na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného
dílu. Jeho právo tak zpravidla spočívá v nároku na vyplacení hodnoty povinného dílu v
penězích. ObčZ však nebrání tomu, aby se nepominutelný dědic dohodl s dědici ze
závěti nebo s dědici z dědické smlouvy na odbytném, které může spočívat jak ve
výplatě v penězích, tak ve vydání určité věci z pozůstalosti.
Pokud se nepominutelný dědic s dědici nedohodne na odbytném a v průběhu
řízení o pozůstalosti uplatní své právo na povinný díl, pozůstalostní soud podle § 185
odst. 3 písm. b) z. ř. s. o vypořádání povinného dílu rozhodne v rozhodnutí o dědictví.
Podle § 1654 odst. 1 ObčZ pozůstalostní soud, který rozhoduje o vypořádání povinného
dílu může za určitých podmínek rozhodnout i o povolení splátek na povinný díl, jejichž
výši a podmínky splatnosti určí, nebo rozhodnout o odkladu splatnosti povinného dílu.
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Takto však může učinit jen v případě, že to lze na nepominutelném dědici rozumně
požadovat a jsou-li na straně dědiců pro to zvlášť závažné důvody. Povinný díl je určen
dnem, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci a osoby povinné k jeho vyplacení
jej pak musejí nepominutelnému dědici uhradit. Takto musejí učinit buďto ve lhůtě
kterou stanoví soud nebo v obecné lhůtě k plnění, tzv. pariční lhůtě stanovené v § 160
odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen OSŘ), podle které
má být povinnost stanovená v rozsudku splněna do tří dnů od právní moci rozsudku,84
neboť tato lhůta se uplatní vždy, nestanoví-li soud lhůtu delší, a také tehdy, pokud soud
v rozhodnutí nestanoví lhůtu žádnou.85 ObčZ také výslovně stanoví, že pohledávka
nepominutelného dědice je vždy úročena ode dne, kdy byla původně splatná. Tímto
dnem bude den stanovený v rozhodnutí, kterým soud povinný díl nepominutelného
dědice vypořádal, nebo den stanovený v dohodě stran o odbytném, která byla schválená
soudem.86
Jak bylo shora uvedeno, nepominutelný dědic se může s dědici ze závěti nebo s
dědici z dědické smlouvy dohodnout na jiném vypořádání povinného dílu. Vzhledem k
tomu, že i nepominutelný dědic je věřitelem a jeho dohoda s dědici by se mohla
dotknout zájmů ostatních věřitelů, ObčZ výslovně stanoví podmínku, že se dohodou o
vypořádání povinného dílu nesmí zkrátit práva dalších věřitelů. Zkrátí-li se v důsledku
této dohody práva dalších věřitelů, je vůči nim neúčinná a mohou postupovat podle §
595 ObčZ, tedy domáhat se uspokojení svých pohledávek i z toho, co neúčinným
jednáním bylo plněno nepominutelnému dědici.87 Podle § 185 odst. 3 písm. b) z. ř. s. v
rozhodnutí o dědictví soud rozhodne nebo schválí dohodu o vypořádání povinného dílu.
Tato dohoda tedy vyžaduje schválení pozůstalostním soudem. V případě, že soud tuto
dohodu schválí, nepoužijí se ustanovení § 1655 a 1656 ObčZ. Nebude tedy nutné
provádět výpočet povinného dílu a ani započtení na povinný díl.
ObčZ umožňuje uzavřít dohodu, dle které bude nepominutelnému dědici
namísto zaplacení vydána určitá věc z pozůstalosti. Tuto dohodu je možné uzavřít v
84
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období od smrti zůstavitele až do doby pravomocného ukončení řízení o pozůstalosti,
tedy nejpozději do dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabude právní moci.88 V případě
takové dohody není zákonem stanovena povinnost odkazovníka přispět k úhradě
povinného dílu. Avšak, jak uvádí M. Šešina, „pokud by došlo k tomu, že věc z
pozůstalosti by svojí obvyklou cenou neuspokojila celou pohledávku nepominutelného
dědice z titulu povinného dílu a nepominutelný dědic by žádal doplnění (§ 1650), pak
nezbude, než aby dědici i odkazovníci k vyrovnání jeho práva přispěli poměrně.“89
Pokud si nepominutelný dědic s ostatními dědici ujedná, že mu bude namísto zaplacení
z pozůstalosti vydána věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, zapíše se
nepominutelný dědic do tohoto seznamu přímo po zůstaviteli. Tedy v případě, že by se
jednalo o nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí, jak tomu zřejmě v praxi bude
nejčastěji, nepominutelný dědic by se zapsal jako vlastník nemovitosti ihned po
zůstaviteli.
Nepominutelný dědic se může s dědici dohodnout i na peněžním vyrovnání,
kterým budou jeho nároky uspokojeny. V této dohodě si však musejí ujednat vše co s
výplatou povinného dílu souvisí, tedy výši odbytného, jeho splatnost, popřípadě také
splátky ve kterých má být povinný díl uhrazen.

3.3. Opominutí nepominutelného dědice a jeho následky
Jak již bylo výše uvedeno, nepominutelný dědic, který je dědický způsobilý,
který nebyl zůstavitelem platně vyděděn a který se nezřekl dědického práva, popřípadě
práva na povinný díl, má právo na povinný díl, případně na jeho doplnění. Zůstavitel
může nepominutelnému dědici zůstavit povinný díl v podobě dědického podílu nebo
odkazu, ale může dojít také k tzv. preterici, tedy k tomu, že zůstavitel nepominutelného
dědice v posledním pořízení zcela nebo zčásti opomine. Při nezákonném opominutí se
nepominutelnému dědici poskytuje ochrana, která spočívá v tom, že mu zákon přiznává
88
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právo na peněžní částku, která se rovná hodnotě jeho povinného dílu, na jejíž vyplacení
má právo vůči dědicům a odkazovníkům. Tato ochrana se nepominutelnému dědici
poskytuje i v případě neplatného vydědění.90
Nepominutelný dědic může být zůstavitelem opominut vědomě, omylem nebo z
důvodu, že o něm zůstavitel při pořízení pro případ smrti nevěděl.
Pokud zůstavitel ví, že má nepominutelného dědice, který je způsobilý dědit a
přesto jej v pořízení pro případ smrti opomine, práva nepominutelného dědice na
povinný díl se to nijak nedotkne, vyjma případu uvedeného v § 1651 odst. 2 ObčZ.
Vzhledem ke skutečnosti, že již není podmínkou platnosti prohlášení o vydědění
výslovné uvedení exheredačního důvodu, není vyloučeno, že se takový projev vůle
zůstavitele bude za určitých podmínek považovat za vydědění učiněné mlčky a po
právu, a že nepominutelný dědic právo na povinný díl mít nebude.91
Nepominutelný dědic může být opominut také z důvodu, že zůstavitel o jeho
existenci při pořízení pro případ smrti nevěděl. Takto opominutý nepominutelný dědic
má právo na povinný díl pokud prokáže, že důvodem jeho opominutí je jen
zůstavitelova nevědomost o něm, tedy, že se nedopustil ničeho pro co by mohl být
vyděděn, a že jeho opominutí není vyděděním učiněným mlčky a po právu. ObčZ
vyžaduje, aby zůstavitel o takovém svém potomku nevěděl v době pořízení pro případ
smrti, tedy v době pořízení závěti nebo uzavření dědické smlouvy. Skutečnost, že se o
potomku dozvěděl později nemá žádný význam.92
Byl-li nepominutelný dědic zůstavitelem v pořízení pro případ smrti opominut,
stává se věřitelem osob, které zůstavitel povolal za dědice a odkazovníky. Tím se stane i
v případě, že mu zůstavitel sice něčeho ze své vůle zanechá, ale nedosáhne-li to hodnoty
jeho povinného dílu, neboť pak musejí dědici a odkazovníci uhradit rozdíl mezi čistou
hodnotou toho, co bylo nepominutelnému dědici zanecháno a vypočtenou hodnotou
povinného dílu. ObčZ výslovně stanoví, že dědici a odkazovníci musejí přispět
nepominutelnému dědici k vyrovnání jeho práva poměrně. Poměr, v jakém dědici a
odkazovníci přispějí na povinný díl, se stanoví podle poměru čistých hodnot jejich
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dědických podílů a odkazů, které z pozůstalosti nabyli.93
ObčZ 1964 nerozlišoval, zda zůstavitel, který nepominutelného dědice v závěti
opominul, o něm věděl či nevěděl, ani zda tak učinil vědomě či omylem. Pokud se
podle § 479 ObčZ 1964 nezletilým potomkům nedostalo aspoň tolik, kolik činí jejich
dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina
jejich dědického podílu ze zákona, byla závěť v této části neplatná, nedošlo-li k
vydědění potomků. Jak již je shora uvedeno, opominutý nepominutelný dědic, který se
neplatnosti závěti dovolal, byl závětním dědicům vnucen za spoluvlastníka, což nebylo
vhodné řešení, především z důvodu, že tím vznikalo spoluvlastnictví, které se
vyznačovalo častými konflikty.94 Následkem opominutí nepominutelného dědice tak již
není neplatnost závěti, nýbrž stejně jako v o. z. o., vznik obligačního nároku
nepominutelného dědice vůči zůstavitelem povolaným dědicům a odkazovníkům, který
spočívá v pohledávce na vyplacení peněžní částky rovnající se hodnotě jeho povinného
dílu.

3.4. Právo některých osob na zaopatření

Právo některých osob na zaopatření je institutem odlišným od ochrany
nepominutelného dědice, avšak ze systematiky ObčZ lze dovodit, že s ochranou
nepominutelného dědice souvisí. S ohledem na skutečnost, že ObčZ nerozšířil okruh
nepominutelných dědiců, tedy, že za nepominutelné dědice označuje i nadále jen děti
zůstavitele a nedědí-li jejich potomky, můžeme tyto práva považovat, ve vztahu k
rodičům a manželu zůstavitele, za určitou kompenzaci jejich nezahrnutí mezi
nepominutelné dědice.95
Úprava práva některých osob na zaopatření v ObčZ byla převzata z o. z. o. a z
osnovy vládního návrhu zákona z roku 1937, a nalezneme ji v díle šestém hlavě třetí
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části třetí ObčZ. Je však třeba říci, že „ve všech případech zahrnutých do tohoto dílu jde
o nabývací tituly, které se neopírají o dědické právo v přesném slova smyslu. Kdo má
právo na zaopatření podle navržených ustanovení, není dědicem a toto právo nabývá
přímo ze zákona.“96
Co se týče názoru odborné veřejnosti na zavedení tohoto institutu, je považován
spíše za nadbytečný, neboť platný právní řád upravuje celou řadu právních institutů,
které osobám majících právo na zaopatření poskytují určité zajištění, jako např. institut
společného jmění manželů, vyživovací povinnost mezi manžely, předky a potomky, ale
také instituty práva veřejného, jako např. dávky státní sociální podpory nebo důchody.97
Právo na zaopatření vzniká ze zákona (ex lege) určitým osobám, vůči kterým
měl zůstavitel za svého života vyživovací povinnost, pokud nejsou zabezpečeny z
jiných zdrojů, a ani prospěchem z pozůstalosti. 98 Konkrétně se jedná o potomky
zůstavitele, jeho manžela, rodiče a případně také osoby, které požívaly do smrti
zůstavitele bezplatné zaopatření v jeho domácnosti.
Zaopatření poskytuje oprávněným osobám z pozůstalosti ten, kdo spravuje
pozůstalost, tedy správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, dědic nebo dědicové, a bude
mít zpravidla podobu peněžitého plnění, neboť v ustanovení § 1678 odst. 2 ObčZ se
hovoří o splátkách na zaopatření. Náklady některých osob na zaopatření tvoří ve smyslu
§ 171 odst. 2 písm. b) z. ř. s. pasiva pozůstalosti. Soud však tyto náklady uvede do
seznamu pasiv pouze v případě, že mezi dědici nebudou spory o rozsah nákladů
zaopatření nebo o tom, zda osobě právo na zaopatření náleží nebo nenáleží. Pokud tyto
spory nastanou, půjde o sporné pasivum, ke kterému se podle § 173 z. ř. s. při
projednání pozůstalosti nepřihlíží a oprávněná osoba se bude muset svého práva na
zaopatření domáhat mimo toto řízení žalobou v řízení sporném.99
Nepominutelný dědic, který se zřekl dědického práva i povinného dílu, odmítl
dědictví bez výhrady povinného dílu, dědictví se vzal, je dědicky nezpůsobilý nebo byl
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zůstavitelem platně vyděděn, nemá právo na povinný díl, ale ObčZ mu přiznává za
splnění určitých podmínek právo na nutnou výživu. Co se považuje za nutnou výživu
však není ObčZ ani důvodovou zprávou vymezeno. Podle mého názoru by mělo jít jen o
zajištění nejnutnějších osobních potřeb nepominutelného dědice sloužících k jeho
přežití, tedy o zajištění stravy, základního bydlení a lékařské péče, respektive léků.
Nepominutelný dědic, který nedědí a nemá právo na povinný díl, má právo na
nutnou výživu pokud se mu jí nedostává a není schopen se sám živit. Pro nabytí práva
na nutnou výživu je zapotřebí, aby tyto dvě podmínky nepominutelný dědic splnil
současně. Ztotožňuji se však s názorem J. Svobody a O. Kličky, že pokud se potomek
stane dědicky nezpůsobilým z důvodu, že se proti zůstaviteli, jeho předku, potomku
nebo manželu dopustil činu povahy úmyslného trestného činu, tak i v případě, že obě
uvedené podmínky splní, mu právo na nutnou výživu nevznikne, neboť by to bylo v
rozporu s § 6 odst. 2 ObčZ kde se stanoví, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého
nebo protiprávního činu.100
Právo na nutnou výživu se nepominutelnému dědici přiznává z důvodu, že k
němu měl zůstavitel za svého života vyživovací povinnost. Pokud však po smrti
zůstavitele je někdo, kdo má vůči nepominutelnému dědici vyživovací povinnost a je
schopen ji plnit, není nutné, aby byla tato jeho výživa zabezpečena z pozůstalosti.101
Proto ObčZ stanoví, že nepominutelnému dědici nenáleží právo na nutnou výživu,
jestliže na jeho místě dědí jeho potomek nebo je-li jeho potomek na jeho místě povolán
k povinnému dílu.
Tímto způsobem se nepominutelnému dědici nemůže z pozůstalosti dostat více,
než kolik by činil jeho povinný díl. Právo na nutnou výživu mu tak náleží po dobu, kdy
se mu nedostává nutné výživy a není schopen se sám živit, maximálně však do té doby,
kdy mu je takto poskytnuta částka rovnající se hodnotě jeho povinného dílu.
Pozůstalému manželu náleží po dobu šesti týdnů od smrti manžela právo na
slušnou výživu. Předpokladem nabytí tohoto práva není splnění jakýchkoli dalších
podmínek a není rozhodující ani to, zda pozůstalý manžel je nebo není dědicem.102
100

SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 27.
NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ, M. Nový občanský zákoník, Dědické právo. Praha: Grada Publishing,
2014, s. 37.
102
SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 146.
101

45

Jedná-li se o těhotnou vdovu, přísluší jí právo na slušnou výživu až do konce šestého
týdne po porodu a totéž právo náleží i matce zůstavitelova dítěte, která za zůstavitele
nebyla provdána.
Po uplynutí doby, po kterou měl pozůstalý manžel právo na slušnou výživu má
právo na nutné zaopatření. Podmínkou je, aby byl pozůstalému manželu jeho zákonný
dědický podíl odepřen nebo zkrácen a také to, že se pozůstalému manželu zaopatření
nedostává jinak a není schopen se sám živit. Toto právo je zákonem omezeno tak, že
pozůstalému manželu náleží do doby uzavření nového manželství, a také tím, že
nemůže tímto způsobem z pozůstalosti dostat více než jednu polovinu svého zákonného
dědického podílu. ObčZ výslovně stanoví, že právo na nutné zaopatření nenáleží
pozůstalému manželu, který bez vážných důvodů nesdílel se zůstavitelem rodinnou
domácnost, který je dědicky nezpůsobilý a ani manželu, který se dědictví zřekl nebo je
odmítl.
V případě, že by právem na slušnou výživu pozůstalého manžela, popřípadě
matce zůstavitelova dítěte, která za zůstavitele nebyla provdána, bylo zkráceno právo
nepominutelného dědice na nutnou výživu, ObčZ v § 1666 odst. 3 stanoví, že se
všechna tato práva zkrátí tak, aby se všem oprávněným osobám dostalo stejně. Nutné
zaopatření však nelze poskytnout, pokud by se tím zkrátilo právo nepominutelného
dědice na nutnou výživu.
Dle § 1667 ObčZ, pozůstalý manžel, který se zůstavitelem sdílel rodinnou
domácnost, ze zákona (ex lege) nabývá vlastnické právo k věcem, které tvoří základní
vybavení rodinné domácnosti, což znamená, že se tyto věci nestávají předmětem řízení
o pozůstalosti. Základní vybavení rodinné domácnosti je pojmem užším než obvyklé
vybavení rodinné domácnosti a tvoří jej jen to nejzákladnější vybavení jako např.
nábytek a nádobí. Toto právo pozůstalému manželu náleží zcela nezávisle na tom, zda
je nebo není dědicem.103 Pokud však bez vážných důvodů se zůstavitelem rodinnou
domácnost nesdílel, vlastnické právo takto nenabývá.
Podobně jako je upraveno právo pozůstalého manžela na nutné zaopatření, je
upraveno i právo pozůstalého rodiče.104 ObčZ přiznává pozůstalému rodiči právo na
103
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nutné zaopatření byl-li mu jeho zákonný dědický podíl odepřen nebo zkrácen, pokud se
mu nedostává nutného zaopatření jinak a není schopen se sám živit. Z pozůstalosti však
může takto dostat nejvýše jednu třetinu svého zákonného dědického podílu. Toto právo
nenáleží rodiči nezpůsobilému být dědicem, rodiči, který se dopustil činu zakládajícího
důvod k vydědění a také rodiči, který se dědictví zřekl nebo jej odmítl. ObčZ
upřednostňuje právo na nutnou výživu nepominutelných dědiců zůstavitele před právem
rodičů na nutné zaopatření, neboť stanoví, že nutné zaopatření rodiči nelze poskytnout,
pokud by se tím zkrátilo právo nepominutelného dědice na nutnou výživu.
Pokud se zůstavitelem v jeho domácnosti žily i další osoby, které požívaly do
smrti zůstavitele bezplatné zaopatření, přísluší jim stejné zaopatření ještě po dobu tří
týdnů po smrti zůstavitele.

Čeněk, 2013. s. 297.
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4. Vydědění
Vydědění lze vymezit jako právní jednání zůstavitele pro případ smrti, kterým
projevuje svou vůli zbavit určitou osobu práva na povinný díl, nebo ji v tomto právu
zkrátit. Jak už bylo uvedeno, vydědit lze pouze osoby, které mají ve vztahu k zůstaviteli
postavení nepominutelného dědice, a kterým z tohoto titulu náleží právo na zákonem
stanovený povinný díl z pozůstalosti, tedy potomky zůstavitele. V případě, že by
zůstavitel chtěl zabránit v dědění jiné osobě, nejednalo by se o vydědění, nýbrž o tzv.
negativní závěť, o které bude pojednáno v samostatné podkapitole.
I když v praxi půjde ve většině případů o vydědění zletilého potomka, vydědit
lze i potomka nezletilého. K možnosti vydědění nezletilého potomka se vyjádřil Krajský
soud v Brně, usnesením ze dne 13. 11. 1998, sp. zn. 18 Co 310/98, jež bude použitelné i
nadále a to tak, že „1. Ustanovení § 469a ObčZ (nyní § 1646 ObčZ) nevylučuje
vydědění potomka, který je v době sepsání listiny o vydědění nezletilý. 2. Při posouzení
důvodnosti vydědění nezletilého potomka je třeba v konkrétním případě zkoumat nejen,
zda se choval způsobem uvedeným v ustanovení § 469a odst. 1 písm. a), b), d) ObčZ
[když při posouzení důvodnosti vydědění podle písm. c) bude třeba vycházet z
pravomocného rozhodnutí soudu], ale též uvážit, zda s ohledem na věk vyděděného,
jeho rozumové schopnosti a volní vlastnosti od něho bylo možno chování vylučující
vydědění požadovat. 3. Vydědění nezletilý potomek se nemůže domáhat dědického
podílu dle § 479 věta prvá ObčZ (nyní § 1643 odst. 2 věta prvá).“
ObčZ v § 1646 odst. 1 větě první stanoví, že „ze zákonných důvodů lze
nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v
jeho právu zkrátit“. S ohledem na toto citované ustanovení, které mluví pouze o
vyloučení nepominutelného dědice z jeho práva na povinný díl anebo o jeho zkrácení v
právu na povinný díl je důležité zmínit, že vyděděním nepominutelný dědic ztrácí jak
dědické právo, které by mu jinak náleželo, tak i právo na povinný díl. V citovaném
ustanovení je také výslovně uvedeno, že k vydědění nepominutelného dědice může dojít
pouze z taxativně vymezených zákonných (exheredačních) důvodů. S ohledem na již
zmíněnou tradiční zásadu dědického práva, že vydědění se nemá podporovat, platí také
zákaz tyto důvody vydědění rozšiřovat použitím extenzivního výkladu nebo analogie.
Možnost zkrátit dědice v jeho právu na povinný díl, jak ObčZ v citovaném ustanovení
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výslovně připouští, se za platnosti ObčZ 1964 dovozovala z judikatury,105 neboť tuto
možnost částečného vydědění ObčZ 1964 výslovně nestanovil.

4.1.Prohlášení o vydědění
Vydědění vyžaduje prohlášení o vydědění, tedy určité aktivní právní jednání
zůstavitele.106 Tímto termínem „prohlášení o vydědění“ ObčZ nahradil původní termín
„listina o vydědění“, který se užíval za platnosti ObčZ 1964.

4.1.1. Formální náležitosti
Požadavky na formu prohlášení o vydědění jsou v podstatě shodné s požadavky,
které byly na prohlášení o vydědění kladeny za předchozí právní úpravy. Důvodová
zpráva k tomu uvádí, že se přejímá myšlenka ustanovení § 469a odst. 3 ObčZ 1964, s
tím, že předepsaný způsob platí i pro odvolání a změnu prohlášení o vydědění.107
Prohlášení o vydědění je samostatným druhem pořízení pro případ smrti a jako
takové vyžaduje, aby bylo učiněno osobně zůstavitelem. Lze jej vymezit jako
odvolatelný projev vůle zůstavitele, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně
nepominutelného dědice zbavuje jeho práva na povinný díl, anebo jej v tomto právu
zkracuje. Toto prohlášení může učinit jen fyzická osoba (člověk), jež má pořizovací
způsobilost. Aby tedy zůstavitel mohl pořídit prohlášení o vydědění, musí splňovat
obecné předpoklady pro způsobilost pořídit pro případ smrti, kterými jsou právní
osobnost a svéprávnost. Právní osobností se podle § 15 odst. 1 ObčZ rozumí způsobilost
mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Tento předpoklad je splněn vždy, neboť
člověk má právní osobnost od narození až do smrti. Svéprávnost je podle § 15 odst. 2
ObčZ způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k
105

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 176/96.
Srov. s kapitolou 4.3. Vydědění mlčky a po právu.
107
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava:
Sagit, 2012, s. 674.
106

49

povinnostem, tedy právně jednat. Plnou svéprávnost, a tím tedy i plnou pořizovací
způsobilost člověk nabývá zpravidla zletilostí. Lze ji však nabýt i na základě rozhodnutí
soudu, tj. přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství.108 Ovšem i člověku,
který nemá plnou svéprávnost ObčZ určitou pořizovací způsobilost přiznává. Ten, kdo
dovršil patnácti let věku může podle ustanovení § 1526 ObčZ bez souhlasu zákonného
zástupce pořizovat ve formě veřejné listiny. Formou veřejné listiny může pořizovat i
ten, kdo byl ve svéprávnosti omezen (§ 1528 odst. 1), nebo v jakékoli formě, pokud se
uzdravil do té míry, že je schopen projevit vlastní vůli (§ 1527). Stejně tak i ten, kdo byl
ve svéprávnosti omezen pro chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání
psychotropních látek nebo podobných přípravků, může v rozsahu omezení pořizovat v
jakékoli formě (§ 1528 odst. 2).
Podle § 1649 odst. 1 ObčZ lze prohlášení o vydědění učinit, nebo je změnit či
zrušit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť. Formální náležitosti, které
jsou předepsány pro sepsání, změnu nebo zrušení závěti, tak platí i pro prohlášení o
vydědění.
Zůstavitel může projevit svou poslední vůli v několika různých formách. Z
hlediska právní jistoty je nejvhodnější pořízení prohlášení o vydědění ve formě veřejné
listiny. Jak bylo uvedeno výše, pouze v této formě mohou prohlášení učinit i osoby,
které nemají plnou pořizovací způsobilost. Další možnou formou ve které lze toto
prohlášení učinit je soukromá listina. ObčZ rozlišuje holografní a alografní formu
soukromé listiny. O holografní prohlášení o vydědění se bude jednat, když zůstavitel
napíše text prohlášení vlastní rukou a vlastní rukou jej také podepíše. O alografní pak,
když zůstavitel sepíše prohlášení jinak než vlastní rukou, ale vlastní rukou ho podepíše
a před dvěma svědky prohlásí, že listina obsahuje jeho vůli vydědit nepominutelného
dědice. Prohlášení o vydědění tak zpravidla vyžaduje písemnou formu. Pouze za
předpokladu, že budou splněny důvody, pro které lze pořídit s úlevami, bude moci
zůstavitel učinit tzv. privilegované prohlášení o vydědění (prohlášení o vydědění s
úlevami).109
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Prohlášení o vydědění může být učiněno v samostatné listině, anebo může být
obsahovou součástí jiného pořízení pro případ smrti. Ve většině případů tomu bude
zřejmě tak, že zůstavitel v závěti

110

někoho povolá za dědice a současně

nepominutelného dědice vydědí.111
Stejně jako je tomu u závěti, zůstaviteli přísluší právo prohlášení o vydědění
kdykoliv zrušit jeho odvoláním nebo pořízením pozdějšího prohlášení. K odvolání může
dojít výslovně, ve formě jaká je předepsaná pro jeho pořízení, nebo mlčky tím, že
zůstavitel listinu o prohlášení a popřípadě všechny její stejnopisy zničí. K odvolání dále
dojde také vydáním prohlášení o vydědění sepsaném ve formě veřejné listiny. S
ohledem na zásadu závaznosti vůle zůstavitele lze předpokládat, že zůstavitel může
prohlášení o vydědění zrušit i „tak, že pořídí znovu a zanechá dříve vyděděnému
nepominutelnému dědici majetek.“112

4.1.2. Obsahové náležitosti
Nejdůležitější obsahovou náležitostí prohlášení o vydědění byl za účinnosti
ObčZ 1964 důvod vydědění. ObčZ 1964 vyžadoval pro platnost prohlášení o vydědění
výslovné uvedení exheredačního důvodu s odůvodněním, že se tím předejde sporům,
které by obnášely rozsáhlé a nákladné dokazování. 113 ObčZ od tohoto požadavku
upustil. Důvody proč se tak stalo vysvětluje důvodová zpráva k § 1648 ObčZ
následujícím způsobem, „zásadně není důvod k tomu, aby zůstavitel zdůvodňoval své
rozhodnutí o vydědění v případech, kdy je ten důvod znám jak jemu, tak i
vyděďovanému potomku. Takových případů je drtivá většina. Učiní-li prohlášení o
vydědění v závěti, což je pravidlem, seznámí se tím příliš mnoho lidí, a to třeba i dlouho
poté, co důvod vydědění nastal a – např. při odsouzení vyděděného pro závažný trestný
110
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čin – upadl v zapomenutí. Účel vydědění je zbavit nepominutelného dědice práva na
povinný díl, nikoli ho denunciovat. Je tedy správné ponechat zůstaviteli na vůli, zda
důvod vydědění uvede, čili nic.“
V případě, že se zůstavitel rozhodne důvod vydědění neuvést, ObčZ výslovně
stanoví, že nepominutelnému dědici právo na povinný díl zůstane zachováno, ledaže se
proti němu prokáže existence zákonného důvodu vydědění. Je však třeba dodat, že i v
případě, že zůstavitel v prohlášení o vydědění uvede některý ze zákonných důvodů
vydědění, není vyloučeno nepominutelnému dědici prokázat existenci jiného zákonného
důvodu než který výslovně uvedl zůstavitel. ObčZ 1964 takový postup nepřipouštěl a
tak, pokud se nepominutelnému dědici podařilo dokázat, že se jednání naplňující důvod
vydědění, který zůstavitel uvedl v prohlášení o vydědění nedopustil, vydědění bylo
neplatné, a to i přes to, že se dopustil jednání, kterým naplnil jiný důvod vydědění.114
Skutečnost, že důvod vydědění nemusí být v prohlášení uveden má význam
zejména pro případné spory o platnost vydědění. V případě, že zůstavitel důvod
vydědění v prohlášení o vydědění uvede a nepominutelný dědic bude namítat, že byl
vyděděn neplatně, je to on, kdo je odkázán k tomu, aby podal žalobu o neplatnost
vydědění a prokázal, že důvod vydědění u něj nenastal. Jestliže však zůstavitel důvod
neuvede, musí tuto žalobu podat a existenci některého ze zákonných důvodů vydědění
dokázat ten, kdo má dědit na místě vyděděného nepominutelného dědice.115
Názory odborné veřejnosti se na tuto zásadní změnu liší. Osobně se přikláním k
názoru, že neuvedení důvodu vydědění přinese v praxi spíše problémy než nějaká
výraznější pozitiva. Domnívám se, že pokud zůstavitel v prohlášení o vydědění
exhederační důvod neuvede a nepopíše skutečnosti, které ho k tak závažnému kroku
jako je vydědění svého potomka vedly, budou jím povolaní dědici, zvlášť pokud ani jim
nesdělí důvod vydědění, velice těžko dokazovat, že některý z důvodů pro vydědění zde
byl dán a že tedy je vydědění platné. Souhlasím i s názorem P. Kolmana, který uvádí, že
není „velkého rozdílu pokud je někdo „jen vyděděn“ či „vyděděn s uvedením
konkrétního důvodu“ k jisté společenské denunciaci dochází v obou případech - a je
tomu tak dobře, pokud má institut vydědění plnit svou úlohu korektivu k nastolení větší
114
115
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míry spravedlnosti.“116
Další poměrně zásadní změnou oproti úpravě v ObčZ 1964 je možnost tzv.
podmíněného vydědění, které i nadále ObčZ výslovně neupravuje, avšak důvodová
zpráva možnost takového vydědění dovozuje. Vzhledem k tomu, že důvod vydědění byl
za platnosti ObčZ 1964 nutnou náležitostí prohlášení o vydědění, musel tento důvod
existovat již v době, kdy zůstavitel toto prohlášení učinil. Nebylo tedy možné vydědit
nepominutelného dědice pro případ, že se teprve v budoucnu dopustí jednání, kterým
naplní některý ze zákonných důvodů vydědění, a to ani v případě, že si byl zůstavitel
téměř jist, s ohledem na styl života svého potomka, že se takového jednání s největší
pravděpodobností opravdu dopustí. 117 V odborné literatuře se však lze setkat i s
opačným názorem, tedy, že vydědění bylo možné podmínit tím, že uvedený důvod
nastane v budoucnu.118 K vydědění nepominutelného dědice tak nyní může dojít nejen
tehdy, bude-li důvod vydědění existovat v době, kdy zůstavitel učinil prohlášení o
vydědění, ale také tehdy, bude-li důvod vydědění existovat v době jeho smrti.
Další změna, o které je potřeba se zmínit spočívá v odlišné úpravě postavení
potomků vyděděného. ObčZ tuto problematiku upravuje v § 1646 odst. 3, kde je
stanoveno, že pokud vyděděný potomek přežije zůstavitele, vztahují se účinky vydědění
i na jeho potomky. Zároveň však zůstaviteli umožňuje, aby projevil vůli jinou.
Zůstavitel tak v případě, že nebude chtít, aby se účinky vydědění vztahovaly i potomky
vyděděného, bude muset tuto svou vůli výslovně uvést v prohlášení o vydědění nebo
potomky vyděděného ustanovit svými dědici. Právní úprava v ObčZ 1964 byla přesně
opačná, tedy pokud chtěl zůstavitel důsledky vydědění vztáhnout i na potomky
vyděděného, musel to v listině o vydědění výslovně uvést.119 Jestliže se, ale vyděděný
potomek smrti zůstavitele nedožije, pak jeho potomci dědit budou, ovšem s výjimkou
těch, kteří budou z dědického práva samostatně vyloučeni. Slovu „samostatně“ je
zapotřebí v tomto kontextu rozumět tak, že důvod vydědění bude muset existovat i na

116

KOLMAN, P. Vydědění dnes a dle nového občanského zákoníku (NOZ). Bulletin – advokacie.cz.
2013.
117
MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011, s. 97.
118
BEDNÁŘ, V. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 101 – 102.
119
NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ, M. Nový občanský zákoník, Dědické právo. Praha: Grada Publishing,
2014, s. 100.

53

straně potomků vyděděného. Již nebude možné jako za platnosti ObčZ 1964120, aby
důvod vydědění existoval jen na straně vyděděného a zůstavitel ho vztáhl i na jeho
potomky.

4.2. Tzv. negativní závěť
Dědické právo v ObčZ je ovládáno základní zásadou závaznosti vůle zůstavitele.
Projevem důsledného uplatňování této zásady je mimo jiné i zakotvení institutu, který je
teorií a praxí nazýván „negativní závěť“. ObčZ 1964 negativní závěť výslovně
neupravoval, a tak se v kruzích odborné veřejnosti vedly spory o to, zda je přípustná či
nikoli. 121 I když je tzv. negativní závěť v ObčZ systematicky zařazena do oddílu
vydědění, jedná se institut odlišný. Cíl však mají podobný, a to zabránit v dědění
konkrétnímu zákonnému dědici.122
Jak už bylo několikrát zmíněno, vydědění přichází v úvahu pouze u
nepominutelného dědice. V případě, že by zůstavitel chtěl znemožnit dědění jiné osobě
než nepominutelnému dědici, není možné na toto jeho jednání nahlížet jako na
vydědění, ale právě jako na negativní závěť. Rozdíl oproti vydědění však nespočívá jen
v osobách. Negativní závěť není vyděděním a zůstavitel tak při jejím pořízení není
vázán na žádné zákonné důvody jako tomu je v případě vydědění nepominutelných
dědiců.
Odejmout dědické právo jiným zákonným dědicům než nepominutelným
umožňuje ObčZ v § 1649 odst. 2. Zůstaviteli tak náleží právo, způsobem jakým se
pořizuje závěť, prohlásit o některém z dědiců, jemuž svědčí zákonná dědická
posloupnost, že pozůstalosti nenabude. Tzv. negativní závěť je tedy dalším, dalo by se
říci, zvláštním druhem pořízení pro případ smrti, jímž zůstavitel vyslovuje svoji vůli
vyloučit z dědického práva kteréhokoli z případných dědiců ze zákona, vyjma svých
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potomků.123 Pokud zůstavitel pořídí tzv. negativní závěť, vyloučená osoba právo na
dědictví pozbyde a dědit budou ostatní dědicové, jimž svědčí zákonná posloupnost. Pro
úplnost je třeba dodat, že i ve vztahu k nepominutelným dědicům může zůstavitel
pořídit negativní závětí, avšak nemůže takto zasáhnout do jejich povinného dílu.124

4.3. Vydědění mlčky a po právu
Vydědění učiněné mlčky a po právu, je dalším institutem dědického práva, jež
ObčZ 1964 neznal. Je výslovně upraven v § 1651 odst. 2 ObčZ, kde se stanoví, že
„dopustil-li se ten, kdo byl opominut nikoli omylem, něčeho, co naplňuje zákonný důvod
vydědění, hledí se toto opominutí jako na vydědění učiněné mlčky a po právu.“ Inspirací
pro zakotvení tohoto institutu byl o. z. o., který jej obdobně upravoval v § 782.
Jak již bylo výše uvedeno, může se stát, že zůstavitel v posledním pořízení
nepominutelného dědice opomine a nezanechá mu ani povinný díl. ObčZ rozlišuje, zda
byl nepominutelný dědic zůstavitelem opominut vědomě, omylem nebo z důvodu, že o
něm zůstavitel při pořízení pro případ smrti nevěděl. Pokud zůstavitel ví, že má
nepominutelného dědice a přesto jej v posledním pořízení opomine nikoli omylem, tedy
vědomě, ObčZ považuje toto opominutí za určitých předpokladů za vydědění ke
kterému došlo mlčky a po právu.
O vydědění mlčky a po právu se bude jednat v případě, že dojde k vědomému
opominutí potomka, který se dopustil něčeho, co naplňuje některý ze zákonných důvodů
vydědění, a tento důvod vydědění se tomuto potomku prokáže. Budou-li splněny
všechny tyto předpoklady, dojde k vydědění potomka aniž by zůstavitel musel vyslovit,
že jej vyděďuje. Což značí rozdíl oproti vydědění, které naopak vyžaduje, aby zůstavitel
svou vůli, že chce vydědit potomka, výslovně projevil.125
Případný spor o existenci exheredačního důvodu bude řešen dle § 1673 odst. 2
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ObčZ. Bude tak na tom, kdo má dědit na místě nepominutelného dědice, aby podal
žalobu s návrhem na určení, že byl vyděděn mlčky a po právu. Pokud nepominutelnému
dědici některý z důvodů vydědění prokáže, právo na povinný díl mít nebude. V případě,
že by s žalobou úspěšný nebyl, nepominutelný dědic by právo na povinný díl měl.

4.4. Zákonné důvody vydědění
Jak již bylo shora uvedeno, vydědit lze nepominutelného dědice jen ze zákonem
stanovených důvodů vydědění. Ustanovení § 1646 odst. 1 ObčZ uvádí čtyři důvody
vydědění, které v podobné formě uváděl i ObčZ 1964. Vedle těchto čtyř důvodů uvádí
ObčZ v ustanoveních § 1646 odst. 2 a § 1647 ObčZ ještě další dva exheredační
důvody, které předchozí občanský zákoník neznal, ale které již součástí našeho
právního řádu v minulosti byly, neboť byly obsaženy v o. z. o. Výčet těchto důvodu je
taxativní, a tak z jiných důvodů nelze nepominutelného dědice platně vydědit.

4.4.1. Neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi
V § 1646 odst. 1 písm. a) ObčZ se uvádí jako první důvod vydědění, že potomek
neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi. Tento důvod vydědění se oproti úpravě
v ObčZ 1964 příliš neliší. ObčZ tento důvod pouze formulačně pozměnil, obsahově
však předchozí úpravě odpovídá, a proto bude možné i nadále přihlížet k dosavadní
judikatuře.
Jak již bylo zmíněno, ObčZ tento důvod vydědění pozměnil pouze formulačně a
to tak, že byla vypuštěna podmínka, aby neposkytnutí pomoci v nouzi bylo v rozporu s
dobrými mravy. Je však třeba říci, že důvodnost vydědění je zapotřebí posoudit s
ohledem na dobré mravy, které se ve společnosti ustálily vždy, vyjma důvodu
uvedeného v 1646 odst. 1 písm. c) ObčZ.126 Dobré mravy slouží zejména jako pomůcka
126
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při výkladu neurčitých pojmů, jako je např. potřebná pomoc, opravdový zájem a
nezřízený život. Samotný pojem dobré mravy je však nesmírně obtížné vyložit a i v
teorii je definován různě. Rozhodovací praxe soudů zastává názor, že dobrými mravy
lze rozumět souhrn etických zásad, které v historickém vývoji osvědčují jistou
neměnnost a jsou zachovávány a uznávány rozhodující částí společnosti. 127 Dobré
mravy tak mimo jiné zahrnují i zásadu slušnosti, která beze sporu obsahuje i povinnost
pomáhat svým nejbližším. K rozporu s dobrými mravy proto dojde vždy, když potomek
neposkytne svému předku pomoc, kterou mu poskytnout mohl.
Neposkytnutí pomoci se týká případů, kdy je zůstavitel v nouzi. Nouze je
termínem, který nahrazuje, ale zahrnuje ObčZ 1964 používaný výčet nemoc, stáří a jiné
závažné případy. Pojem „nouze“ nelze chápat pouze jako nouzi materiální, tedy jako
nedostatek finančních prostředků, chudobu a bídu. Je třeba jí rozumět také různé
kritické životní situace vyvolané např. živelní pohromou (povodní, požárem,
zemětřesením, větrnou smrští), vážnou nemocí, úrazem, ale také úmrtím někoho velmi
blízkého. Za nouzi se dále považuje také nemohoucnost způsobená stářím člověka, kdy
si již člověk s ohledem na svůj věk není schopen sám vlastními silami zajistit nákupy,
dopravu k lékaři a další základní životní potřeby.128
Pro platné vydědění nepostačí jen to, že nepominutelný dědic zůstaviteli
neposkytl pomoc, když se ocitl v nouzi. ObčZ vyžaduje, aby pomoc, kterou
nepominutelný dědic zůstaviteli v nouzi neposkytl byla „potřebná“. Zda se jedná o
pomoc potřebnou je třeba posuzovat z objektivního hlediska s ohledem na již výše
zmíněné dobré mravy, neboť vnímání kdy je a není pomoc potřebná se různí člověk od
člověka. Objektivní posuzování tak má zamezit případné svévoli zůstavitele. 129 J.
Šubrtová, k tomu uvádí, „že potřebnost pomoci se musí posuzovat s ohledem na
nemohoucnost a neschopnost zůstavitele, pro kterou je odkázán na někoho jiného. Jde o
situaci, kdy si zůstavitel v důsledku svého stavu svým vlastním úsilím a svými zdroji
pomoci nemůže.“130
2013, s. 89.
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 8. 2003, sp. zn. 21 Cdo 633/2002. Srov.
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Kromě toho, zda byla pomoc skutečně potřebná a zda si ji zůstavitel nemohl
opatřit sám, je pro posouzení důvodnosti vydědění zapotřebí zkoumat také to, zda o něj
nebylo nebo nemohlo být postaráno jinak a zda nepominutelný dědic vůbec věděl, že
zůstavitel jeho pomoc potřebuje a zároveň měl možnost mu potřebnou pomoc
poskytnout. Bude tedy třeba posoudit, s ohledem na všechny subjektivní a objektivní
kritéria, jestli bylo vůbec možné od potomka spravedlivě požadovat, aby zůstaviteli v
daném případě pomoc poskytl. Nebude tak možné požadovat pomoc od potomka, který
např. trvale žije v zahraničí a je na tom po zdravotní nebo materiální stránce ještě hůř
než samotný zůstavitel. V neposlední řadě je také třeba zjistit, zda zůstavitel pomoc
nepominutelného dědice neodmítl, neboť v případě, že zůstavitel potomkem nabízenou
pomoc, která objektivně byla způsobilá mu danou situaci ulehčit odmítne, důvod k
vydědění potomka naplněn nebude. Podle mého názoru by důvod vydědění potomka
neměl být založen ani v případě, kdy zůstavitel svému potomku, kterého chce z tohoto
důvodu vydědit, také neposkytl potřebnou pomoc, když se ocitl v nouzi.
Základní podmínky pro vydědění z důvodu neposkytnutí potřebné pomoci v
nouzi shrnul Nejvyšší soud v usnesení ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3772/2007,
kde judikoval, že „pro platnost vydědění z důvodu uvedeného v § 469a odst. 1 písm. a/
obč. zák. (nyní podle § 1646 odst. 1 písm a) ObčZ) je nezbytné, aby se zůstavitel ocitl v
situaci, kdy pro zdravotní či jiné potíže nastalé v důsledku onemocnění či věku,
případně pro potíže způsobené jinými okolnostmi (např. přírodní katastrofou, požárem,
povodní) potřebuje pomoc; kdy není schopen sám si, bez cizí pomoci, obstarat své
základní životní potřeby (zdravotní, hygienické aj.). Současně musí jít o situaci, kdy o
uvedené potřeby zůstavitele není postaráno jinak; kdy potomek má reálnou možnost
zůstaviteli potřebnou pomoc poskytnout a kdy zůstavitel potomkem nabídnutou pomoc
neodmítne. Neposkytnutí pomoci zůstaviteli ze strany potomka přitom musí odporovat
dobrým mravům.“

4.4.2. Neprojevování opravdového zájmu
Druhým důvodem vydědění uvedeném v § 1646 odst. 1 písm. b) ObčZ je, že
nepominutelný dědic „o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat
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měl.“ I tento důvod vydědění nedoznal žádných významných změn. Oproti předchozí
právní úpravě v ObčZ 1964 došlo pouze k vypuštění slov „trvale“ a „potomek“. Z
použití slova „neprojevuje“ však lze dovodit, že i nadále bude třeba při posuzování
důvodnosti vydědění intenzitu nezájmu posoudit. Jednorázové neprojevení zájmu jako
např. mimořádné opomenutí narozenin zůstavitele, tak nemůže být důvodem pro
vydědění. Výklad tohoto ustanovení i posuzování důvodnosti vydědění by tedy i nadále
měli zůstat stejné.
Již za platnosti ObčZ 1964 činil tento důvod vydědění výkladové a aplikační
problémy, neboť shora citované ustanovení je formulováno značně obecně, nejasně a
neurčitě a jako takové poskytuje poměrně velký prostor pro případnou libovůli
zůstavitele. Zřejmě i z tohoto důvodu, je tento exhederační důvod v praxi nejhojněji
užíván a také judikaturou nejčastěji řešen, přičemž se názory judikatury a zůstavitele ve
většině případů rozcházejí. Souhlasím s názorem Šubrtové, J., která již v roce 1999,
uvedla, že tento důvod vydědění již neodpovídá poměrům, které ve společnosti panují,
že se tento důvod mohl jevit jako opodstatněný v minulosti, za odlišných společenských
a ekonomických podmínek a při celkové větší spjatosti i širší rodiny. Dnes o téměř o
dvě desítky let později, považuji tento názor ještě za aktuálnější a plně se ztotožňuji s
tím, že by se bez něj právní úprava obešla, neboť případy, kdy by bylo spravedlivé tento
důvod uplatnit, již zahrnuje důvod vydědění potomka pro neposkytnutí potřebné pomoci
v nouzi.131
ObčZ vyžaduje nejen to, aby potomek projevoval o zůstavitele zájem, tedy aby s
ním byl nějakým způsobem ve styku, ale klade důraz na to, aby tento zájem byl
opravdový. Pouhý formální nebo předstíraný zájem o zůstavitele je způsobilý tento
důvod vydědění naplnit. Zájem, který by potomek měl o zůstavitele ve smyslu výše
citovaného ustanovení projevovat, bude třeba vždy posoudit individuálně s ohledem na
všechny okolnosti konkrétního případu, a to jak z objektivního hlediska, tedy i s
přihlédnutím k dobrým mravům, tak z hlediska subjektivního, neboť představy o
projevování opravdového zájmu, o jeho intenzitě a způsobu jakým má být projevován,
se v rodinách liší např. podle počtu členů dané rodiny, sociálních poměrů a zvyků
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panujících v rodině či náboženského založení rodiny.132
V některých případech, kdy vyděďovaný potomek o zůstavitele neprojevuje
opravdový zájem, jaký by projevovat měl, bývá dáváno za vinu i samotnému zůstaviteli,
„že se sám ze své strany také nepřičinil o to, aby se mezi ním a potomkem vytvořily
vztahy, jaké by mezi oběma pokoleními být měly.“ 133 Pro posouzení důvodnosti
vydědění bude tedy zapotřebí zjištovat také to, zda sám zůstavitel měl zájem o styk se
svým potomkem, zda kontakt s ním neodmítal a zda tak svému potomku vůbec umožnil
jakýkoliv zájem o něj projevit. Tento názor je dovozen značným množstvím judikátů.
Příkladem lze uvést usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 9. 2012, sp.
zn. 21 Cdo 3329/2010, kde bylo judikováno, že „je-li skutečnost, že potomek trvale
neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, důsledkem toho, že zůstavitel neprojevuje
zájem o potomka, nelze bez dalšího dovodit, že by neprojevení tohoto zájmu potomkem
mohlo být důvodem k jeho vydědění.“134
Neprojevování opravdového zájmu bude ve většině případů spočívat v pasivitě
potomka, není však vyloučeno, že může spočívat také v jeho aktivním jednání, neboť ve
shora uvedeném usnesení Nejvyšší soud dovodil také, že „skutečnosti odůvodňující
závěr, že potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako
potomek projevovat měl, mohou spočívat jak v pasivitě (nezájmu) potomka ve vztahu k
zůstaviteli, tak také v chování, kterým potomek sice o zůstavitele zájem projevuje, ovšem
způsobem neodpovídajícím řádnému chování potomka k rodiči (prarodiči atd.), tj.
například způsobem trvale překračujícím zásady společenské slušnosti.“135 Pokud tedy
zájem potomka o zůstavitele existuje, ale tento je v rozporu se zásadami obecné
slušnosti, čímž bude např. ponižování zůstavitele nebo jiné podobné chování potomka,
kterým zůstaviteli znepříjemňuje život, bude tento důvod pro vydědění naplněn. V
jiném rozhodnutí Nejvyšší soud pak dospěl k závěru, že za chování, které neodpovídá
řádnému chování potomka k rodiči a které odůvodňuje vydědění, lze považovat také
„návrh na zbavení způsobilosti zůstavitele k právním úkonům (dnes omezení
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svéprávnosti), je-li podán jeho potomkem nikoli v úmyslu chránit zůstavitelovy zájmy a
opírá-li se o nepravdivé a smyšlené důvody.“136 Nejvyšší soud tak dovodil, že tento
důvod vydědění bude naplněn i v případě, kdy je potomkův zájem o zůstavitele čistě
účelový.

4.4.3. Odsouzení pro trestný čin
Největší změny ze všech důvodů vydědění doznal důvod uvedený v § 1646 odst.
1 písm c) ObčZ, kde se stanoví, že zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice,
který „byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé
povaze.“ Jediný důvod vydědění, který v praxi nečinil žádné výkladové a ani aplikační
problémy, tak byl změněn opravdu výrazným způsobem, neboť ObčZ 1964, jež
upravoval tento důvod vydědění v § 469 a odst. 1 písm. c) stanovil, že zůstavitel může
vydědit svého potomka, jestliže „byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí
svobody v trvání nejméně jednoho roku.“ ObčZ 1964 formuloval tento důvod jasně, bez
použití neurčitých pojmů, a tak prokazování existence tohoto důvodu nepůsobilo v praxi
větší potíže. Důvodnost vydědění se prokazovala prostřednictvím pravomocného
odsuzujícího rozsudku o vině a trestu. Stejně tak tomu bude i dnes, avšak tento rozsudek
jistě nebude shledávat, že šlo o trestný čin spáchaný za okolností svědčících o zvrhlé
povaze pachatele, tedy nepominutelného dědice. To, zda nepominutelný dědic, spáchal
čin za těchto okolností, bude zapotřebí posoudit z výroku a odůvodnění odsuzujícího
rozsudku a bude tedy nutné se s jeho obsahem náležitě seznámit.137
ObčZ již nevyžaduje, aby byl potomek odsouzen pro úmyslný trestný čin. Je
tedy nerozhodné, zda byl trestný čin spáchán úmyslně či z nedbalosti. Bude zapotřebí
zkoumat jen to, zda byl trestný čin, pro který byl nepominutelný dědic odsouzen,
spáchán za okolností, které svědčí o jeho zvrhlé povaze. Souhlasím s názorem J.
Svobody a O. Kličky, když tvrdí, že „výklad samotného pojmu „okolnosti svědčící o
136
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zvrhlé povaze...“ si vyžádá mnohaletou judikaturní činnost vyšších soudů, než bude
alespoň v obrysech zřejmé, co vše bude možné podřadit pod tento pojem.“138 Lze se
však domnívat, že tento důvod vydědění bude naplněn, jestliže nepominutelný dědic
bude odsouzen za trestný čin, který spáchal za přitěžujících okolností, které jsou
uvedeny v § 42 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen TrZ), tedy například
když spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné
pohnutky, surovým či trýznivým způsobem, za krizové situace, živelní pohromy nebo
jej spáchal ke škodě dítěte, osoby těhotné nebo osoby vysokého věku.
Dále byla vypuštěna také podmínka odsouzení k trestu odnětí svobody v trvání
nejméně jednoho roku, čímž se současná právní úprava v ObčZ odlišuje i od o. z. o.,
neboť i ten, důvod vydědění spojoval s odsouzením k trestu odnětí svobody, a to v době
trvání alespoň dvaceti let nebo doživotí. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že pevná
hranice vázaná na uložení trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin v trvání
jednoho roku „je v kontextu evropských úprav zcela neobvyklá139 a umožňuje zůstaviteli
vydědit nepominutelného dědice i z důvodu, který nemá žádné morální opodstatnění“140,
a proto se ObčZ vrací k tzv. morální taxaci, na které byl založen i vládní návrh
československého občanského zákoníku z r. 1937. Teoreticky by tak nepominutelný
dědic mohl naplnit důvod vydědění i v případě, že by byl odsouzen na dobu kratší než
jeden rok, nebo v případě jeho odsouzení s podmíněným odkladem výkonu trestu. Je
však otázkou, zda potomek může spáchat čin za okolností svědčících o jeho zvrhlé
povaze a být odsouzen k takto nízkým trestům.
Důvodová zpráva pak dále zdůrazňuje, že poukaz na zvrhlou povahu od sebe
dokáže odlišit případy trestných činů, které si sankci vydědění zasluhují od případů,
které pro vydědění nemají význam, a také, že je nutné posoudit zvrhlou povahu
pachatele nejen „z hlediska obecné morálky, ale i se zřetelem k tomu, nakolik se
konkrétní trestný čin dotýká zůstavitelovy cti a cti jeho rodiny.“ Jako příklad pak uvádí,
že jen těžko může zůstavitel, který je sám zkušeným recidivistou a jako takový byl
138
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opakovaně odsouzen za krádeže, vydědit potomka, který byl odsouzen rovněž za
krádež.141
Vzhledem k výše uvedenému, s ohledem na všechny změny, které ObčZ do
tohoto důvodu vydědění přinesl, nebude možné užít dosavadní judikatury. Výjimkou je
rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo
1065/2013, kde Nejvyšší soud judikoval, že „k odsouzení pachatele, které bylo
pravomocným rozhodnutím zahlazeno, se nepřihlíží nejen v oblasti trestního práva, ale
vždy, spojuje-li s odsouzením pachatele zákon (samozřejmě včetně občanského
zákoníku) určité právní následky.“ V tomto rozhodnutí vyslovil Nejvyšší soud názor, že
pro platné vydědění podle ustanovení § 469a odst. 1 písm. c) ObčZ 1964 (dnes § 1646
odst. 1 písm. c) ObčZ) je důležité, aby byl v době pořízení listiny o vydědění (dnes
prohlášení o vydědění) pachatel pro trestný čin již pravomocně odsouzen, ale naopak,
aby ještě nedošlo k zahlazení jeho odsouzení. Neboť podle § 106 TrZ, bylo-li odsouzení
zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen, tedy tak jako by trestný čin
nikdy nespáchal. Závěr ohledně zahlazení odsouzení vychází z textu trestního zákoníku
a bude tak platný i nadále.142

4.4.4. Trvale nezřízený život
Důvod vydědění uvedený v § 1646 odst. 1 písm. d) ObčZ, kterým je vedení
trvale nezřízeného života, nedoznal žádné změny. I přes jiný pořádek slov je obsah
tohoto důvodu zcela identický jako v ObčZ 1964 a lze tedy říci, že výklad tohoto
ustanovení ani posuzování důvodnosti vydědění by se měnit neměly. Stejně tak i závěry
dosavadní judikatury budou i nadále použitelné.
Tento důvod vydědění upravoval obdobně i o. z. o., konkrétně v § 768, a to tak,
že dítě mohlo býti vyděděno, „vede-li vytrvale život, který se příčí veřejné mravnosti“.
Lze tak souhlasit s názorem F. Roučka a J. Sedláčka, kteří k tomuto důvodu uvádějí, že
141
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zda nepominutelný dědic vytrvale vede život urážející veřejnou mravnost, „to posoudí
se podle názorů obecných a nikoli snad podle trestního zákona. Stačí, že chování je s to
vyvolati veřejné pohoršení, není potřebí aby takové pohoršení skutečně bylo
vyvoláno.“143
Odpověď na otázku, co si představit pod značně obecným pojmem „nezřízený
život“ nám dala soudní judikatura. Aby byla zachována zásada rovnosti před zákonem,
je nutné vykládat tento pojem objektivně.144 Proto se i zde uplatní již výše uvedené
objektivní hodnotící kritérium dobrých mravů. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne
24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2010, „za vedení nezřízeného života lze označit takové
chování, které evidentně vybočuje z rámce obecné představy o chování v souladu s
dobrými mravy.“ Vedením nezřízeného života se rozumí např. chorobná závislost na
alkoholu, psychotropní látkách nebo hazardních hrách, neplnění vyživovací povinnosti,
opakované opatřování si prostředků k životu způsobem, který není v souladu se
zákonem, trvalé vyhýbání se práci nebo zadlužování se bez zjevné možnosti dluhy
splácet.
ObčZ zároveň vyžaduje, aby takové chování potomka vykazovalo jistou trvalost.
Potomek tak musí vést nezřízený život trvale, proto tento důvod vydědění nebude
naplněn, pokud potomek vede spořádaný život a jeho chování bylo pouze výjimečné.
Ve výše uvedeném rozsudku Nejvyšší soud dovodil, že „o trvalé vedení nezřízeného
života pak půjde v takových případech, kdy chování vyděděného bude vykazovat známky
kontinuálnosti (tedy nikoli jen nahodilosti či ojedinělosti) a dlouhodobosti, kdy již
zpravidla nebude možné očekávat návrat k běžnému způsobu života tak, jak je vnímán
většinovou společností.“
Plně se ztotožňuji s názorem odborné veřejnosti, že při posuzování důvodnosti
vydědění bude třeba přihlédnout i ke způsobu života zůstavitele, neboť by bylo v
rozporu s dobrými mravy, kdyby zůstavitel, který je sám např. těžký alkoholik, mohl
vydědit ze stejného důvodu svého potomka.145
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4.4.5. Vydědění nezpůsobilého dědice
Vedle čtyř výše uvedených důvodů vydědění zakotvil ObčZ v § 1646 odst. 2
další důvod vydědění, když stanoví, že „zůstavitel může vydědit i nepominutelného
dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen“. Toto
citované ustanovení se vrací z o. z. o., kde bylo vydědění nezpůsobilého (v terminologii
o. z. o. nehodného) dědice obdobně upraveno v § 770.
Zůstavitel tak může vydědit nepominutelného dědice i z důvodů uvedených v §
1481 ObčZ zakládajících dědickou nezpůsobilost. Dle tohoto ustanovení je z dědického
práva vyloučen ten, „kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti
zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu, nebo zavrženíhodného činu proti
zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil
nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení
zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil“.
Vydědění dědicky nezpůsobilého potomka se může jevit jako nadbytečné, neboť
dědicky nezpůsobilý potomek je vyloučen z dědického práva ze zákonem stanovených
důvodů, aniž by bylo nutné právní jednání zůstavitele. Pokud však zůstavitel vydědí
nepominutelného dědice pro jeho dědickou nezpůsobilost, bude vyloučen z dědického
práva z vůle zůstavitele a nikoli proto, že je podle zákona dědicky nezpůsobilý. Hlavní
smysl tohoto exheredačního důvodu tak lze spatřovat v tom, že tento výslovný projev
vůle zůstavitele, který zákládá vydědění nepominutelného dědice zamezí případným
sporům, zda zůstavitel za svého života nepominutelnému dědici jeho prohřešek
prominul či nikoli.146
Pro právní postavení potomků vyděděného nezpůsobilého nepominutelného
dědice bude platit ustanovení § 1646 odst. 3 a nikoli § 1483 ObčZ147, podle něhož by
potomci nezpůsobilého dědice nastoupili při zákonné dědické posloupnosti na jeho
místo, a to i v případě, kdy by přežil zůstavitele. Pokud tedy přežije takto vyděděný
dědicky nezpůsobilý potomek zůstavitele, pak nebudou dědit ani jeho potomci, ledaže
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zůstavitel projeví jinou vůli. Zemře-li však takto vyděděný potomek dříve než
zůstavitel, potomci vyděděného potomka dědit budou, vyjma těch, kteří budou
samostatně vyloučeni z dědického práva.
V případě, že by se zůstavitel rozhodl, že chce aby jeho nezpůsobilý a vyděděný
potomek dědil, nebude postačovat pouhé výslovné prominutí činu zakládajícího
dědickou nezpůsobilost ve smyslu § 1481 ObčZ. Zůstavitel bude muset také
předepsaným způsobem zrušit prohlášení o vydědění.

4.4.6. Vydědění zadluženého a marnotratného dědice
Poslední zákonný důvod vydědění uvádí ObčZ v § 1647, jímž je vydědění
nepominutelného dědice, „který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je
obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl.“ I tento důvod vydědění byl
obsažen v o. z. o., konkrétně v § 773 a bývá nazýván jako exheredatio bona mente facta
(vydědění v dobrém úmyslu). Toto ustanovení ObčZ je jedním z projevů základní
zásady dědického práva, kterou je zásada zachování hodnot do budoucna. Hlavním
smyslem tohoto ustanovení tedy je zabránit zmaření samotného účelu dědění, a tím
poskytnout ochranu potomkům nepominutelného dědice.148
Každý jednotlivý případ vydědění pro zadluženost nebo marnotratnost
nepominutelného dědice bude třeba posuzovat spíše subjektivně, s ohledem na
majetkové poměry a postavení vyděďovaného nepominutelného dědice, neboť jak uvádí
M. Šešina, „to, co je u jednoho dědice považováno za marnotratnost, je u jiného
běžným standardem spotřeby, stejně jako statisícové dluhy u jednoho dědice jsou u
jiného vzhledem k jeho majetku nepatrné.“149
Pro platné vydědění zadluženého nepominutelného dědice bude zřejmě
rozhodující jen jeho faktické zadlužení. Zřejmě tak nebude hrát žádnou roli to, zda si
zadlužení způsobil nepominutelný dědic sám, například tím, že propadl hráčské vášni.
148
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Aby byl dán důvod vydědění nevyžaduje se ani, aby byl nepominutelný dědic
předlužen. Postačí jen taková míra zadlužení nepominutelného dědice, která vyvolává
obavu, že se jeho potomkům dostane méně, než kolik by činil povinný díl. Ztotožňuji se
s názorem M. Šešiny, že platně vyděděn by měl být jen dědic, jehož značné zadlužení
trvá v době smrti zůstavitele. Jistě nelze považovat za spravedlivé, aby dědic, který už
dávno všechny své dluhy splatil a v době smrti zůstavitele již žádné dluhy nemá, byl
práva na povinný díl zbaven.150 Naproti tomu F. Rouček a J. Sedláček uvádějí, že je
„lhostejno, zda důvod vydědění, který tu byl v době zřízení posledního pořízení, později
odpadl.“151
Vydědění pro marnotratnost nutně nevyžaduje, aby nepominutelný dědic utratil
velkou část svého majetku nebo, aby se v důsledku svého marnotratného chování
zadlužil. Postačí to, že se po určitou dobu choval takovým způsobem, že neexistují
žádné pochybnosti o jeho marnotratné povaze. Tento závěr byl dovozen i rozhodnutím
vydaném k ustanovení § 773 o. z. o., dle kterého „§ 773 o. z. o. nepředpokládá, že
nepominutelný dědic již skutečně měl možnost utratiti velké jmění, stačí, že se po léta
choval tak, že nelze pochybovati, že jest marnotratné povahy.“152
Tento důvod vydědění se vyznačuje tím, že jej nelze rozšířit i na potomky
vyděděného, neboť zůstavitel může nepominutelného dědice pro jeho zadluženost nebo
marnotratnost platně vydědit jen za podmínky, že povinný díl zůstaví dětem tohoto
nepominutelného dědice a případně pokud jich není, jejich potomkům. Povinný díl,
který by jinak připadl vyděděnému potomku, tak zůstavitel musí zanechat všem jeho
dětem, vyjma těch, které jsou dědicky nezpůsobilé, byly vyděděny nebo se dědictví
zřekly. Pro platné vydědění se tedy vyžaduje, aby takto vyděděný nepominutelný dědic
měl nejpozději v době smrti zůstavitele, alespoň jednoho svého potomka. V případě, že
žádného takového potomka nemá, nelze nepominutelného dědice z tohoto důvodu
platně vydědit, neboť zůstavitel nemá komu jeho povinný díl zůstavit. Vydědění pak
nebude platné ani v případě, že zůstavitel v pořízení pro případ smrti potomkům
150
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vyděděného nepominutelného dědice povinný díl nezůstaví.153
Tento důvod vydědění nalezne své uplatnění zejména v případech, kdy se
chování potomka začíná podobat nezřízenému životu, ale ještě není splněna např.
podmínka trvalosti takového chování. Zůstavitel tak bude moci vydědit potomka, který
se nepřiměřeně zadlužuje nebo si počíná martnotratně z tohoto důvodu s tím, že jeho
povinný díl zůstaví jeho potomkům.

4.5. Neplatné vydědění
Jak již bylo shora několikrát uvedeno, nepominutelnému dědici se v případech
jeho nezákonného opominutí zůstavitelem poskytuje ochrana spočívající v garanci
práva na povinný díl. Nejinak tomu je i v případě jeho neplatného vydědění. Ustanovení
§ 1650 ObčZ stanoví, že „nepominutelný dědic vyděděný neplatně má právo na povinný
díl; byl-li zkrácen na čisté hodnotě povinného dílu, má právo na jeho doplnění.“ K
tomuto citovanému ustanovení je však zapotřebí dodat, že nepominutelnému dědici
vyděděnému neplatně náleží právo na povinný díl, jestliže zůstavitel kromě prohlášení o
vydědění, kterým projevil svou vůli nepominutelného dědice vydědit, pořídí i o
veškerém svém majetku ve prospěch jiných osob. V případě, že zůstavitel pořídí pouze
prohlášení o vydědění, které se později ukáže jako neplatné, aniž by pořídil o veškerém
svém majetku, nastupuje zákonná dědická posloupnost k pozůstalosti nebo k její části, a
jelikož je nepominutelný dědic zákonným dědicem uvedeným v první třídě dědiců,
stane se tento neplatně vyděděný nepominutelný dědic, jak uvádí M. Šešina, „dědicem s
právem na celou pozůstalost, bude-li dědicem jediným, nebo s právem na podíl z
pozůstalosti, pokud bude dědiců více, případně na podíl, o kterém zůstavitel nepořídil (§
1499, § 1500 odst. 2) či na uvolněný podíl (a contrario § 1504 a 1505 odst. 1).“154
V této podkapitole je potřeba se ve stručnosti zmínit také o sporech, jejichž
153

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha:
Wolters Kluwer, 2014, s. 368.
154
ŠEŠINA, M. In ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek
IV. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 375.

68

předmětem je platnost vydědění. Tyto spory můžeme rozlišovat podle toho, zda jde o
spor o pravost prohlášení o vydědění, popřípadě o to, zda je prohlášení platné s ohledem
na všechny požadované náležitosti a pořizovací způsobilost zůstavitele, anebo spor o to,
zda byl v konkrétním případě naplněn některý ze zákonem taxativně stanovených
důvodů pro vydědění nepominutelného dědice.
U sporů o platnost vydědění je důležité určení kdo je aktivně legitimován k
podání žaloby o neplatnost vydědění, neboť s touto aktivní legitimací je spjato důkazní
břemeno. Jak už bylo uvedeno výše, pro toto určení bude rozhodující, zda zůstavitel v
prohlášení o vydědění uvedl důvod vydědění či nikoli. ObčZ v § 1673 odst. 2 stanoví,
že uvede-li zůstavitel v prohlášení o vydědění důvod vydědění, aktivně legitimován k
podaní žaloby je vyděděný potomek, který tvrdí, že byl vyděděn neprávem a proto je
prohlášení o vydědění neplatné. Označením důkazních prostředků pak bude muset toto
své tvrzení také prokázat. Pokud však zůstavitel důvod vydědění neuvede, aktivně
legitimováni budou a důkazní břemeno ponesou ti, kdo mají dědit na místě vyděděného
potomka. Těmi, kteří mají dědit na místě vyděděného je zapotřebí rozumět nejen dědice,
nýbrž i odkazovníky, neboť v případě, že se existence důvodu vydědění neprokáže a
bude určeno, že nepominutelný dědic byl vyděděn neplatně, bude mu náležet právo na
povinný díl, případně na jeho doplnění, k jehož vyrovnání přispívají podle § 1653 ObčZ
dědici i odkazovníci poměrně.
V praxi nejspíše nebude příliš často docházet k řešení sporu o platnost vydědění
dohodou mezi dědici a nepominutelným dědicem, avšak i tímto způsobem může být
případný spor o platnost vydědění vyřešen. S ohledem na základní zásadu dědického
práva, kterou je závaznost vůle zůstavitele, však nelze obejít vydědění, které „je
projevem vůle zůstavitele, který (je-li platný), je třeba respektovat. Tato vůle nemůže být
zmařena pouhým souhlasným projevem vůle dědiců, ztotožňujících se s vyděděným, že
zákonné podmínky vydědění nejsou dány.“155 V řízení o pozůstalosti tak bude třeba
nejdříve vyslechnout účastníky, objasnit všechny skutečnosti, právně je posoudit a
teprve umožní-li to výsledky šetření bude možné dohodu uzavřít.
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5. Krátký exkurz do právní úpravy ochrany nepominutelného
dědice a vydědění v Německu
Důvodová zpráva k § 1642 až 1644 ObčZ uvádí, že „standardním
občanskoprávním úpravám odpovídá institucionalizace nepominutelných nároků kromě dětí zůstavitele a případně i jejich potomků - alespoň ještě ve vztahu k manželovi
a rodičům zůstavitele (poukázat lze na úpravu rakouskou, švýcarskou, polskou,
německou atd.)“. Jak již bylo shora několikrát uvedeno, návrh na rozšíření okruhu
nepominutelných dědiců byl zamítnut. ObčZ tak i nadále setrvává u poměrně úzce
pojatého okruhu nepominutelných dědiců, který jak vyplývá z citované důvodové
zprávy, vybočuje z evropských standardů. Pro srovnání české právní úpravy ochrany
nepominutelných dědiců a vydědění jsem se rozhodla zvolit německou právní úpravu
těchto institutů a to jak z důvodu, že německá právní úprava pojímá okruh
nepominutelných dědiců šířeji, tak také z důvodu, že část odborné veřejnosti zastává
názor, že by bylo vhodnější namísto ObčZ přijmout některý ze zahraničních kodexů, a
to zejména německý občanský zákoník, který je léty své účinnosti prověřený, existuje k
němu dostatečné množství judikatury a je harmonizován s evropským právem.156
Základním právním předpisem německého občanského práva je Bürgerliches
Gesetzbuch (dále jen BGB), který byl přijat již 18. 8. 1896. BGB je v účinnosti od 1. 1.
1900 až do současnosti, od doby svého vydání však prošel řadou novelizací. Právní
úpravu dědického práva nalezneme v BGB v knize páté nazvané Erbrecht a představuje
ji celkem 463 ustanovení.
Jak již je shora uvedeno, okruh nepominutelných dědiců je v BGB pojat šířeji
než v ObčZ a zahrnuje nejbližší zákonné dědice zůstavitele, konkrétně jeho potomky,
rodiče a manžela. Rozdílem oproti ObčZ je dále i to, že BGB potomky zůstavitele
nerozlišuje na zletilé a nezletilé.
Testovací volnost zůstavitele je i v německém dědickém právu omezena právem
nepominutelných dědiců na povinný díl z pozůstalosti, který je odvozen od jejich
zákonného dědického podílu. Velikost povinného dílu je podle § 2303 BGB pro
156
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všechny nepominutelné dědice stejná a činí jednu polovinu toho, co by jim náleželo při
dědění ze zákona.157
Právo nepominutelného dědice na povinný díl není právem na podíl z
pozůstalosti, ale právem na výplatu hodnoty jeho povinného dílu vůči dědicům
povolaným zůstavitelem. Nepominutelný dědic tak stejně jako v českém dědickém
právu není považován za dědice v pravém slova smyslu, ale pouze za věřitele dědiců
zůstavitele.158
Právo na povinný díl náleží nejprve dětem a manželu zůstavitele. Podle § 2309
BGB vzdálenější potomci zůstavitele mohou uplatnit právo na poviný díl jen v případě,
že již není potomka bližšího, a rodiče v případě, že již není žádných zůstavitelových
potomků.
Co se týče německé úpravy vydědění, BGB od roku 1896 rozlišuje mezi
vyděděním a odnětím povinného dílu. Českému pojetí institutu vydědění odpovídá
německé odnětí povinného dílu. Jak uvádí V. Bednář, „pojem vydědění je v německém
dědickém právu chápán pouze jako nezahrnutí nebo vyloučení některého ze zákonných
dědiců z dědického nástupnictví prostřednictvím zůstavitelovy poslední vůle." 159
Zůstaviteli přísluší právo odejmout nepominutelnému dědici jeho právo na
povinný díl z důvodů vypočtených taxativně v § 2333 BGB. Tyto důvody jsou od 1. 1.
2010 stejné pro potomky, rodiče i manžela zůstavitele. Do roku 2010 byly důvody pro
jednotlivé osoby nepominutelných dědiců upraveny odlišně. Pro odnětí povinného dílu
potomkům bylo stanoveno pět exheredačních důvodů, pro manžela pak čtyři a jen tři
důvody pro odejmutí povinného dílu rodičům zůstavitele.160 Jako podmínku platnosti
odnětí povinného dílu BGB vyžaduje, aby důvod existoval již v době zhotovení pořízení
pro případ smrti a také to, aby v tomto pořízení byl důvod pro který zůstavitel
nepominutelného dědice povinného dílu zbavuje výslovně uveden.161 Zůstavitel může
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zbavit svého potomka povinného dílu, jestliže
a) usiloval o život zůstaviteli, jeho manželu, jinému jeho potomku nebo osobě
zůstaviteli blízké,
b) se dopustil trestného činu nebo těžkého úmyslného přečinu proti zůstaviteli,
jeho manželu, jinému jeho potomku nebo osobě zůstaviteli blízké,
c) vůči zůstaviteli ve zlém úmyslu poruší svou zákonnou vyživovací povinnost,
d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku a z tohoto důvodu je pro
zůstavitele účast tohoto potomka na pozůstalosti nepřijatelná. To stejné platí,
když bylo pravomocně rozhodnuto o umístění potomka do psychiatrického či
výchovného zařízení pro podobně těžký úmyslný trestný čin.162
Potomek zůstavitele navíc podle ustanovení § 2338 BGB může být ve svém
právu na povinný díl omezen, a to tehdy, je-li marnotratný nebo zadlužený v takové
míře, že se zůstavitel obává toho, že by přišel o všechen majetek. Zůstavitel může právo
na povinný díl potomka omezit tak, že ustanoví vykonavatele závěti a potomek bude
mít právo pouze na čistý výnos z majetku, anebo mu zřídí svěřeneckého nástupce.
Potomek pak bude jen držitelem nabytého majetku.163
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Závěr
Cílem mé diplomové práce bylo podrobně popsat současnou právní úpravu dvou
tradičních institutů dědického práva, ochrany nepominutelného dědice a vydědění, a
upozornit na hlavní změny, které v důsledku přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
tyto instituty doznaly.
Pro úplnost práce byla věnována značná pozornost také historickému vývoji
těchto dědických institutů, především pak jejich úpravě v obecném zákoníku
občanském, neboť z něj současná právní úprava v mnohém vychází. Kromě ochrany
nepominutelného dědice a vydědění byl zmíněn také institut dědické nezpůsobilosti a
právo některých osob na zaopatření, neboť mezi těmito instituty a instituty, které jsou
předmětem mé práce, lze nalézt určitou spojitost.
Jak je již v úvodu této práce uvedeno, téma z oblasti dědického práva jsem si
zvolila jednak z důvodu přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a jednak z důvodu,
že dědické právo je právním odvětvím, které na rozdíl od jiných jednoho dne nutně
zasáhne do vztahů každého člověka v naší společnosti. Znalost dědického práva a
zvláště pak institutů ochrany nepominutelného dědice a vydědění se mi tak jeví jako
velice praktická.
V současné době jsou vztahy v rodinách mnohdy velice komplikované a často se
stává, že rodiče se svými dětmi nemají vztahy jaké by dle obecné představy měli mít.
Vzhledem k tomu, že konflikty v rodinách často vznikají kvůli malichernostem,
považuji ochranu nepominutelného dědice za institut, jehož existence je v právním řádu
nezbytná. Zároveň však považuji za nutné pamatovat na případy, kdy jsou vztahy v
rodině velmi špatné nebo dokonce vůbec neexistují. Pro takové případy je pak nezbytná
existence

institutu

vydědění,

který

vnímám

jako

nutný

protějšek

ochrany

nepominutelného dědice.
Právní úprava ochrany nepominutelných dědiců by měla být taková, aby zájmy
zůstavitele a nepominutelných dědiců byly vyvážené. Netroufám si tvrdit, že úprava v
ObčZ taková je, ale jsem přesvědčená, že zájmy zůstavitele a nepominutelných dědiců
jsou zde vyváženy lépe než ObčZ 1964, který podle mého názoru nepominutelné dědice
před zůstavitelem nepřiměřeně upřednostňoval.
Omezení ochrany nepominutelného dědice v podobě snížení velikosti povinných
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dílů, kdy se nezletilým potomkům namísto celého jejich zákonného dědického podílu
musí dostat tří čtvrtin jejich zákonného dědického podílu, a zletilým potomkům pak
namísto jedné poloviny jedna čtvrtina jejich zákonného dědického podílu, hodnotím
velice kladně, neboť mám za to, že tento díl je naprosto dostačující. Stejně hodnotím
také změnu pojetí povinného dílu a s tím související změnu postavení nepominutelného
dědice. Podle mého názoru je správné, že potomek má právo na určitý povinný díl z
pozůstalosti, avšak v případě jeho opominutí mi připadá jako vhodnější řešení vyplatit
mu povinný díl v penězích, než-li mu přiznávat přímou účast na majetku, který si
zůstavitel přál zanechat jiným osobám.
Kladně hodnotím také právo potomka, který nemá právo na povinný díl na
nutnou výživu, a stejně tak se mi jeví i právo na určité zaopatření pozůstalého manžela a
rodiče, které zároveň vnímám jako určitou kompenzaci za jejich nezařazení do okruhu
nepominutelných dědiců. S ohledem na vzájemnou vyživovací povinnost mezi předky a
potomky, vyživovací povinnost mezi manželi a pravidla zákonné dědické posloupnosti
se domnívám, že by bylo vhodné kdyby i rodiče a manžel zůstavitele byli za
nepominutelné dědice označeni a bylo jim přiznáno právo na povinný díl.
Hlavní nedostatek právní úpravy ochrany nepominutelného dědice pak spatřuji v
absenci úpravy odvolání daru pro zkrácení povinného dílu, kterou by se zabránilo
obcházení zákonné úpravy vydědění dispozicemi inter vivos. Institut odvolání daru pro
zkrácení povinného dílu není součástí našeho právního řádu již od účinnosti občanského
zákoníku č. 141/1950 Sb. Při přípravě ObčZ zde sice snaha tento institut upravit byla,
nakonec k tomu však nedošlo, což podle mého názoru význam ochrany
nepominutelného dědice značně omezuje.
Domnívám se tedy, že ObčZ odstranil převážnou většinu problémů, které úprava
ochrany nepominutelného dědice za účinnosti ObčZ 1964 vykazovala. Naopak u právní
úpravy vydědění tento názor nezastávám.
Nedostatky právní úpravy vydědění spatřuji především v zákonných důvodech
vydědění, které s jedinou výjimkou nedoznaly žádných významných změn, ačkoliv byly
pro svou nevhodnou formulaci často kritizovány již za účinnosti ObčZ 1964. ObčZ
ponechal v jednotlivých důvodech vydědění neurčité pojmy a nezměnil tak nic na tom,
že zůstavitel nemá dostatečnou právní jistotu, že k vydědění nepominutelného dědice po
jeho smrti skutečně dojde. Již za účinnosti ObčZ 1964 se představy zůstavitele a soudu
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o naplnění důvodu vydědění ve většině případů rozcházely a soudy spíše rozhodovaly
ve prospěch nepominutelných dědiců.
Výše zmíněnou jedinou výjimkou a důvodem vydědění, který doznal největší
změny je důvod uvedený v § 1646 odst. 1 písm. c) ObčZ kde se stanoví, že zůstavitel
může vydědit nepominutelného dědice, který byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za
okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze. I když mám za to, že úprava tohoto důvodu v
ObčZ 1964 byla ve vztahu k nepominutelnému dědici příliš přísná, když pro vydědění
postačovalo odsouzení pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně
jednoho roku, nehodnotím tuto změnu pozitivně. Podle mého názoru se mělo setrvat u
jasné formulace v ObčZ 1964, a pouze zvýšit požadovanou hranici trestu odnětí
svobody.
Příliš pozitivně nevnímám ani skutečnost, že ObčZ pro platnost prohlášení o
vydědění nevyžaduje uvedení důvodu vydědění. Jsem toho názoru, že zůstavitel by měl
nejen uvést důvod vydědění, ale také podrobně popsat všechny skutečnosti, které ho k
tak závažnému rozhodnutí vedly, neboť se domnívám, že jen tak může zůstavitel
skutečně docílit toho, aby byl nepominutelný dědic vyděděn. Prokazování existence
důvodu vydědění, kterého se zůstavitel jako korunní svěděk164 již nemůže účastnit, bude
pro dědice povolané zůstavitelem nesmírně obtížné a nic na tom podle mého názoru
nemění ani skutečnost, že nemusí prokázat existenci důvodu, který měl na mysli zrovna
zůstavitel, ale jakéhokoli ze zákonných důvodů vydědění.
Na základě poznatků, které jsem při zpracování této práce získala, jsem dospěla
k závěru, že se ObčZ nevypořádal s problémem, kterým je uplatnění institutu vydědění
v praxi. Pozitivně však hodnotím možnost tzv. podmíněného vydědění a také právní
úpravu důvodu vydědění potomka pro jeho zadluženost a marnotratnost, která je podle
mého názoru správnou reakcí na současné poměry panující ve společnosti.
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Resumé
Cílem této diplomové práce je popsat současnou právní úpravu ochrany
nepominutelného dědice a vydědění, a upozornit na hlavní změny v této úpravě.
Ochrana nepominutelného dědice je projevem mezigenerační solidarity v
dědickém právu a protějškem jedné ze základních zásad dědického práva, kterou je
autonomie vůle zůstavitele. Institut ochrany nepominutelného dědice určitým osobám
zůstaviteli blízkým zjednává právo na povinný díl z pozůstalosti pro případ, že by
zůstavitel na tyto osoby v rámci svého pořízení pro případ smrti nepamatoval, anebo je
úmyslně opominul.
Vydědění představuje jediný způsob jak prolomit ochranu, která se
nepominutelným dědicům přiznává. Zůstavitel může vyděděním nepominutelného
dědice jeho práva na povinný díl zbavit nebo ho v tomto právu zkrátit, ovšem pouze ze
zákonem stanovených důvodů pro vydědění.
Tato diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola pojednává
obecně o pojmu ochrana nepominutelného dědice a pojmu vydědění, a krátce také o
institutu dědické nezpůsobilosti, který je mimo jiné jedním z důvodu vydědění.
Kapitola druhá je rozdělena do pěti podkapitol a pojednává o historickém vývoji
právní úpravy ochrany nepominutelného dědice a vydědění. V jednotlivých
podkapitolách je charakterizována úprava v římském právu, v obecném zákoníku
občanském a v občanských zákonících z let 1950, 1964 a 2012.
Třetí kapitola, která se nazývá Ochrana nepominutelného dědice, je společně s
kapitolou čtvrtou stěžejní kapitolou této diplomové práce. Její jednotlivé podkapitoly
pojednávají o nepominutelném dědici, problematice povinného dílu, opominutí
nepominutelného dědice a také o institutu odlišném od ochrany nepominutelného
dědice, kterým je právo některých osob na zaopatření.
Ve čtvrté kapitole s názvem Vydědění je věnována největší pozornost výkladu
jednotlivých zákonných důvodů vydědění. Ostatní podkapitoly pak pojednávají o
prohlášení o vydědění, o tzv. negativní závěti, o vydědění mlčky a po právu a o
neplatném vydědění.
Pátá a poslední kapitola se věnuje právní úpravě ochrany nepominutelného
dědice a vydědění v Německu.
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Summary - Protection of forced heir and disinheritance
The purpose of this thesis is to describe the current legislation concerning
protection of forced heir and disinheritance and to highlight the recent and most
important changes.
The protection of forced heir shows intergenerational solidarity in law of
succession opposed to another basic principle of law of succession - decedents
autonomy of will. The institute of forced heir grants right to inherit a forced share to
descendent’s children in case the descendent forgets to include them in his disposition
mortis causa.
Disinheritance is the only legal option to break the protection of forced heir. The
descendent might, only in compliance with the conditions set by the civil code, deprive
the forced heir of his right to inherit the forced share completely or partially.
The thesis is composed of five chapters. Chapter One introduces the basic terms,
such as protection of forced heir, disinheritance and the institute of incapacity to inherit
as one of the reasons for disinheritance.
Chapter Two is subdivided into five parts and provides the historical background
and development of the institutes of forced heir and disinheritance. Each part
concentrates on different period, starting at legislation in ancient Rome and Common
Civil Code through Czech Civil Code of 1950 and 1964 to the Civil Code of 2012.
Chapter Three, The protection of forced heir, is the first of the two key chapters.
It’s subparts provide a detailed description of the current regulations targeting forced
heir, forced share, exclusion of forced heir and the right of certain persons to provision
for life.
Chapter Four, Disinheritance, focuses mainly on analysing the legal reasons to
disinherit the forced heir, secondarily it describes statement of disinheritance, so-called
negative testament, the lawful unwritten disinheritance and void disinheritance.
Last but not least, Chapter Five describes the institutes of protection of a forced
heir in German legislation.
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