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1. Úvod 

 

Cílem této práce je podrobné seznámení se s novými, resp. ve většině případů 

staronovými instituty dědického práva, které se v rámci nového občanského zákoníku1 

(ObčZ) po delší době opět vrací do našeho právního řádu. Těmito instituty jsou dědická 

smlouva, odkaz, zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, zcizení dědictví a 

dovětek. V případě odkazu a dovětku se jedná o tradiční římskoprávní instituty. 

Považuji proto za praktické na úvod připomenout i historické kořeny dědického práva, 

kdy navíc současná úprava těchto institutů na jejich tradiční úpravu navazuje. 

Nová právní úprava dědického práva, obsažená v ObčZ, vychází především z práva 

platného na našem území v době první republiky, tedy z rakouského Všeobecného 

občanského zákoníku (ABGB), a vládní osnovy občanského zákoníku z roku 1937. 

Z tohoto důvodu je část práce věnována i právní úpravě dědického práva v ABGB. 

Ustanovení ObčZ byla ovlivněna ale i právními úpravami ostatních především 

evropských států, kdy nejčastěji je v důvodové zprávě v souvislosti s dědickým právem 

zmiňována současná úprava německá (BGB), rakouská a také švýcarská. A právě i 

švýcarská právní úprava je obsahem této práce, s tím, že podrobně jsou popsány již 

zmíněné nové instituty českého dědického práva. Obdobná švýcarská úprava těchto 

institutů je pak popsána stručněji, tak aby bylo možné obě úpravy vzájemně porovnat.  

Tato práce je vypracována k právnímu stavu k 15. 6. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2. Historický vývoj dědického práva 

 

2.1. Dědění podle římského práva 

 

Podstatná část občanského práva má své základy v římském právu. Dědické právo, 

jakožto součást občanského práva, rozhodně není výjimkou. V nové právní úpravě 

dědického práva, upravené v třetí hlavě třetí části nového občanského zákoníku, je 

oproti právní úpravě „starého“ občanského zákoníku2 (OZ 1964) návrat k tradici 

římského práva zřetelně patrný. K lepšímu porozumění nově zavedených institutů 

dědického práva, je proto praktické, alespoň stručně připomenout historický vývoj, 

který předcházel současné kodifikaci a významně ji ovlivnil.   

Zákon dvanácti desek3 je důkazem, že již v rané době římského státu vedle sebe 

existuje jak intestátní, tedy zákonná dědická posloupnost, tak testamentární posloupnost, 

s tím, že zůstavitelova vůle měla zásadně přednost. Tato preference zůstavitelovy vůle 

pravděpodobně vycházela z práva volně disponovat se svým majetkem během života. 

V systematice římského práva bylo dědické právo řazeno na konci věcných práv, právě 

pro jeho souvislost s vlastnickým, tedy věcným, právem. Toto pojetí se pak promítlo i 

do systematiky ABGB a následně i do ObčZ, kde je dědické právo řazeno hned za 

správou cizího majetku a svěřenskými fondy. 

V římském právu nebylo dědické právo chápáno jako čistě majetkové právo. Jeho 

podstatou nebyl pouze přechod majetku na dědice, ale především v počátcích římského 

státu mělo i náboženský a rodový rozměr. Jednoduše řečeno, šlo o to, kdo se stane 

zůstavitelovým nástupcem. Dědic nastupoval na místo zůstavitele, tzn., dědil nejen 

aktiva, ale přejímal i veškeré závazky, za které ručil v plné výši. Výjimkou byla pouze 

práva a povinnosti ryze osobní povahy, tedy taková práva a povinnosti, které se vázaly 

výhradně k osobě zůstavitele. Římské právo chápalo pozůstalost (hereditas)4 jako 

                                                 

2 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

3 Lex duodecim tabularum, nejstarší římská kodifikace obyčejového práva z poloviny 5. století př.n.l. 

4 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1997, s. 

267. 
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jednotný celek majetkových práv, který mohl po smrti zůstavitele existovat i samostatně 

jako tzv. ležící pozůstalost, a to do doby než povolaný dědic dědictví nabyl.  

2.1.1. Intestátní dědická posloupnost 

Římské dědické právo bylo výrazně ovlivněno činností praetora zejména v oblasti 

intestátní dědické posloupnosti. Praetorské právo oproti starší civilní posloupnosti 

upřednostňovalo kognátské příbuzenství před agnátským5. Stručně řečeno dávalo 

přednost pokrevním příbuzným zůstavitele před osobami podřízenými téže moci 

otcovské nebo manželské. Praetorské právo navíc rozšířilo okruh povolávaných 

intestátních dědiců, které zároveň rozdělilo do dědických tříd. Praetor nabízel 

pozůstalost jednotlivým skupinám postupně, s čímž souvisel i nový prvek v dědickém 

právu, a to možnost dědictví odmítnout. Podle civilního práva byli dědici po otci rodiny 

(pater familias), kteří byli bezprostředně podřízeni jeho moci otcovské, resp. manželské, 

označováni jako tzv. dědici vlastní (heredes sui). Zároveň byli dědici nutnými (heredes 

necessarii), což znamenalo, že se dědici stávali už v okamžiku smrti zůstavitele, aniž by 

mohli dědictví odmítnout.  

Až v polovině 6. století došlo za císaře Justiniána ke konečné úpravě intestátního 

dědického práva. Nadále byli za zákonné dědice považováni pouze kognátští příbuzní a 

to bez ohledu na pohlaví a na to, zda příbuzenský vztah zprostředkuje muž nebo žena. 

2.1.2. Římský testament  

Jak už bylo řečeno výše, již od raných dob římského státu se vedle intestátní, tedy 

zákonné, posloupnosti, rozvíjela i posloupnost testamentární. Hlavním znakem 

testamentární posloupnosti je projev zůstavitelovy vůle, kterým určoval svého dědice, 

jež vstupoval po zůstavitelovi do všech jeho práv a závazků a stával se tedy 

univerzálním sukcesorem. Historicky římský testament pravděpodobně vznikl z potřeby 

určit dědice v případech, kdy zůstavitel neměl zákonné dědice, popřípadě, kdy sice 

zákonné dědice měl, ale přál si, aby se dědicem stala jiná osoba.  

Pořizování testamentu bylo přísně formálním, jednostranným právním jednáním. 

Zpočátku neměl testament písemnou formu. Zůstavitel projevoval svoji vůli v lidovém 

                                                 

5 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1997,  

s. 71. 
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shromáždění, popřípadě „v šiku“, pokud se jednalo o vojenský testament pořízený před 

bitvou6. Další možností byl testament odkazový, pro případy, kdy měl zůstavitel 

v úmyslu pouze přenechat konkrétní věci ze svého majetku jiné osobě než dědici, s tím, 

že zároveň nebylo touto dispozicí postavení intestátních dědiců nijak narušeno. Později 

se začal vedle zásadně ústního testamentu prosazovat testament písemný. Ten zprvu 

sloužil pouze jako důkaz při předepsané mancipační ceremonii. Při mancipaci 

„zůstavitel převedl macipací svůj majetek na osobu, jíž mohl důvěřovat. Tento „kupec “ 

zůstavitelova rodinného jmění […] měl po zůstavitelově smrti jednotlivé věci ze 

zůstavitelova majetku odevzdat dalším osobám podle zůstavitelova přání, které projevil 

při mancipačním převodu. Kupec rodinného jmění byl tedy jakýmsi vykonavatelem 

zůstavitelovy poslední vůle […]“7. Až v rámci praetorského práva vznikl skutečný 

písemný testament, kdy rozhodující byla samotná listina a nikoliv přísně formální 

ceremonie.  

Ke konečné právní úpravě testamentu došlo v římském právu až za císaře Justiniána, 

tedy v polovině 6. století. Rozlišoval se testament soukromý a veřejný. Testamenty 

soukromé se dále dělily na testamenty řádné a mimořádné. U testamentu řádného 

soukromého měl zůstavitel na výběr mezi testamentem ústním a písemným. Jak u 

ústního tak u písemného testamentu bylo nutné, aby byli současně přítomni zůstavitel a 

sedm svědků. Rozdíl byl v tom, že zatímco při ústním testamentu zůstavitel před svědky 

ústně přímo projevoval svoji poslední vůli a její případný zápis mohl sloužit pouze jako 

důkaz, při písemném testamentu tomu bylo naopak. Zůstavitel předložil svědkům 

k podepsání listinu, o které před nimi prohlásil, že obsahuje jeho poslední vůli.  

Příkladem mimořádné formy testamentu byl testament pořizovaný na venkově, 

v době epidemie nakažlivé nemoci, testament rodiče pořizovaný ve prospěch dětí či 

dalších přímých potomků či již výše zmíněný testament vojenský („v šiku“). Pro tyto 

tzv. privilegované formy testamentů bylo typické, že podmínky pro jeho pořízení byly 

mírnější než u řádného testamentu. Naopak tomu pak bylo u testamentu pořizovaného 

slepcem, kde byly podmínky přísnější. 

                                                 

6 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1997, s. 

276. 

7 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Op. cit, s. 277. 
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Do skupiny veřejných testamentů pak spadaly testamenty pořízené zápisem do 

úředního protokolu před soudem nebo obecním orgánem, popřípadě testamenty zaslané 

císařské kanceláři, kde byly posléze uloženy. 

Vedle testamentu, tedy závěti, vznikaly postupem času i jiná pořízení na případ 

smrti. Ta však nesloužila k určení zůstavitelova dědice, nýbrž umožňovala zůstaviteli 

provádět i jiné dispozice s jeho majetkem. Příkladem takového pořízení na případ smrti 

byl odkaz nebo tzv. kodicil. 

2.1.3. Odkaz 

Z pořízení na případ smrti, které na rozdíl od testamentu nezakládaly univerzální 

sukcesi, byl odkaz nejrozšířenější. Odkaz byl jednostranným právním jednáním 

zůstavitele, kterým poskytoval část ze své pozůstalosti, popř. určitou věc, osobě odlišné 

od dědice. Vznikl z nutnosti zabezpečit členy rodiny, kteří nebyli dědici, typicky 

manželky. V její prospěch tak mohla být odkazem například zřízena služebnost 

ususfructu. Odkazovník tedy získával majetkový prospěch z pozůstalosti na úkor dědice 

pozůstalosti obtížené odkazem.  

Odkaz existoval ve dvou formách – legata a fideikomisy. Legata byl odkaz civilního 

práva, svázaný přísnými pravidly. Nedodržení těchto formálních náležitostí mělo za 

následek neplatnost odkazu. Zpočátku mohla být legata obsažena pouze v testamentu, 

později i v kodicilu (viz níže). Legata se nařizovala jedním ze čtyř předepsaných 

rozkazů. Podle toho, kterého rozkazu bylo použito, byly rozlišovány čtyři druhy 

civilních odkazů. Byl to za prvé legatum per vindicationem, kterým byla odkazována 

věc do vlastnictví nebo zřizována pozemková služebnost, popř. požívací právo. Za 

druhé legatum per damnationem, kterým odkazovník získával proti dědici obligační 

nárok na vydání předmětu odkazu. Za třetí legatum sinendi modo, kterým odkazovník, 

podobně jako u předchozího, získával obligační nárok proti dědici. Ten však neměl 

povinnost věc sám dát, musel pouze strpět, aby si ji odkazovník sám vzal. Posledním, 

čtvrtým druhem byl legatum per praeceptionem, jehož povaha však nebyla v římské 

právní vědě posuzována jednotně8. 

                                                 

8 KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Praha: C.H. Beck, 1997, s. 

305. 
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Druhou skupinou odkazů byly čistě neformální fideikomisy, které původně vznikly 

z přání a proseb zůstavitele a nebyly zpočátku právně vynutitelné. Rozdíl oproti legatům 

byl především v tom, že osoba tímto odkazem obtížená nemusela být přímo 

zůstavitelovým dědicem. Mohl jí být kdokoliv, kdo zůstavitelovou smrtí něco nabyl. 

Bylo to opět až justiniánské zákonodárství, které právní úpravu odkazu sjednotilo. 

Nadále pak existoval pouze jeden druh odkazu obsahující jak prvky legatu tak 

fideikomisu. 

2.1.4. Kodicil 

Samostatným typem pořízení na případ smrti byl již výše zmíněný kodicil. Vycházel 

z dopisu, kterým zůstavitel původně vyjadřoval svou vůli z pozůstalosti něco odkázat a 

doprovázel jím testament. Byl „chápán jako dovětek, dodatek k testamentu, kde 

dědicovi je pořízení blíže vysvětlováno, případně i doplňováno“9. V takovém případě 

byl označován jako kodicil testamentární. Kodicil však mohl existovat i nezávisle na 

testamentu. Pak se jednalo o kodicil intestátní. V poklasické době, v justiniánském 

právu, byly rozdíly ve formálních náležitostech testamentu a kodicilu v podstatě 

setřeny. Kodicil se tak stal vedle testamentu všeobecným pořízením pro případ smrti, 

nebylo však možné určit v něm dědice.  

 

2.2. Odkaz římského práva v ABGB a jeho další vliv na nový 

občanský zákoník 

 

Od 1. ledna 1812 do 31. prosince 1950 platil na našem území rakouský Všeobecný 

občanský zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB). Práce na něm 

trvala téměř padesát let. Výsledkem byl velmi kvalitní a na svou dobu moderní kodex, 

vycházející především z přirozenoprávní teorie a římského práva. Mnoho institutů a 

pojmů bylo z římského práva přímo převzato, popřípadě jím bylo silně ovlivněno. Tak 

                                                 

9 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Vývoj soukromého práva na území 

českých zemí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, I. Díl, s. 98. 
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tomu bylo i v případě základních zásad ABGB. Pozornost si dnes ABGB zaslouží 

především proto, že ObčZ koncepčně navazuje právě na právní úpravu ABGB 10. 

Právní úprava dědického práva byla v ABGB velmi podrobná. Zahrnovala §§ 531–

858 v hlavách 8 až 16.  

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, římské právo znalo dva delační důvody, a to 

zákon a testament, tedy závěť. V ABGB se kromě těchto dvou objevuje nový institut 

dědického práva, a to dědická smlouva11. Testament přestává být oproti římskoprávní 

úpravě nejsilnějším delačním důvodem, i když stále má přednost před intestátní 

posloupností. Pořadí delačních důvodů podle jejich síly je tedy: dědická smlouva, 

následuje testament a nakonec zákon. Tuto systematiku pak přebírá i současná právní 

úprava v ObčZ.  

2.2.1. Dědická způsobilost 

Dědická způsobilost byla v ABGB dána tak, že kdo byl oprávněn nabývat majetek, 

mohl i dědit12. Dědicem tak mohla být jak fyzická osoba, tak právnická osoba, přičemž 

právnická osoba mohla být posledním pořízením i založena. Negativně pak byla dědická 

způsobilost vymezena tak, že dědicem se nemohl stát ten, kdo 1) se zřekl dědického 

práva smlouvou se zůstavitelem 2) byl vyloučen zůstavitelem 3) v případě tzv. 

„nehodnosti dědické“13 a 4) provdala-li se manželka po smrti manžela dříve, než 

uplynula stanovená doba14. 

                                                 

10 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 17. 

11 § 602 ABGB. 

12 § 538 ABGB. 

13 Dle § 540 a násl. ABGB byl nezpůsobilým dědicem ten, kdo se proti zůstaviteli dopustil zločinu, 

kdo zůstavitele k projevení poslední vůle nutil nebo podvodným způsobem svedl, kdo se dopustil 

cizoložství nebo krvesmilstva byl vyloučen vzájemně a dále na základě politických nařízení tuzemci, 

kteří opustili vlast nebo vojenskou službu bez řádného dovolení. 

14 SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín 

HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 31. 
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2.2.2. Testament 

 ABGB bylo římským právem ovlivněno i po formální stránce. Rozlišoval dva 

základní druhy testamentu, a sice testament řádný a mimořádný. Testamenty řádné se 

pak dále dělily na testamenty soukromé a veřejné, které bylo možné pořídit jak písemně, 

tak i ústně. Konkrétně ABGB rozlišoval: 1) testament holografní, vlastnoručně pořízený 

a podepsaný, přičemž nebyla stanovena forma ani jazyk, ve kterém měl být sepsán 2) 

alografní testament, sepsaný třetí osobou a zůstavitelem pouze podepsaný 3) ústní 

testament, kdy zůstavitel projevil svou poslední vůli před svědky a ti ji následně buď 

sepsali a podepsali nebo dosvědčili před soudem 4) testament soudní, kdy zůstavitel 

buď před soudem prohlásil do protokolu svou poslední vůli, popř. předal soudu písemný 

testament s prohlášením, že obsahuje jeho poslední vůli 5) testament ve formě 

notářského zápisu za přítomnosti 2 svědků15. ABGB vycházel z římského práva i 

v případě nutné přítomnosti svědků. Výjimkou bylo pořízení holografního testamentu, 

kde jejich přítomnost nutná nebyla. Oproti římskoprávní úpravě však postačili pouze 

tři16 svědci, přičemž pouze dva museli být přítomni současně. Mimořádné testamenty 

pak bylo možné pořídit pouze za mimořádných okolností a v zásadě také vycházely 

z římskoprávní úpravy. Jednalo se o testamenty pořízené během námořní plavby, 

v místech morové nebo podobné epidemie a o testamenty vojenské, přičemž poslední 

jmenovaná možnost byla za první republiky zrušena. Možnost pořídit mimořádný 

testament pamatovala tedy na situace, kdy existovalo větší riziko náhlé smrti zůstavitele 

a podmínky pro jeho pořízení tak byly méně přísné než při pořizování řádného 

testamentu. 

2.2.3. Dědická smlouva 

Jak již bylo uvedeno výše, v ABGB se objevuje nový institut dědického práva 

nemající na rozdíl od ostatních kořeny v římském právu, a sice institut dědické 

smlouvy. Za zmínku stojí především proto, že institut dědické smlouvy byl znovu 

zaveden i v ObčZ. Oproti současné právní úpravě, která je podrobněji popsána dále, byl 

tento institut velmi úzký, neboť dědickou smlouvu umožňoval zákon uzavřít pouze mezi 

                                                 

15 DVOŘÁK, Jan a Karel MALÝ. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2011, s. 494 a  násl. 

16 § 579 ABGB. 
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manžely, a to i rozvedenými, případně mezi snoubenci s odkládací podmínkou, že se 

stanou manžely17. Podrobná úprava dědických smluv nebyla systematicky zařazena do 

dědického práva, ale společně s ustanoveními o svatebních smlouvách18. Dědická 

smlouva musela být uzavřena ve formě notářského zápisu, přičemž nemohla být 

pořízena o celé pozůstalosti. Z té musela zůstat minimálně jedna čtvrtina volná tak, že 

na ni nevázlo dědické právo třetí osoby, popř. jiný dluh, aby o ni mohlo být rozhodnuto 

posledním pořízením, tedy závětí nebo dovětkem. 

2.2.4. Odkaz 

Jedním z institutů dědického práva v ABGB, který znalo už římské právo, byl 

odkaz. Jeho právní úpravu nalezneme v Hlavě 11., §§ 647 až 694 ABGB. Byl definován 

jako „přímé poskytnutí osobě třetí posledním pořízením, pokud nejde o povolání 

k posloupnosti universální“19 a stál tedy na stejném principu jako odkaz v římskoprávní 

úpravě. V zákoně byl odkaz vůči dědictví vymezen tak, že „není-li na někoho 

pamatováno dědickým podílem, který se vztahuje na celou pozůstalost, nýbrž jen 

jednotlivou věcí, jednou nebo několika věcmi určitého druhu, částkou nebo právem, 

nazývá se to, čím je pamatováno, odkazem (legátem), i kdyby hodnota toho byla největší 

částí pozůstalosti, a ten, komu to bylo zůstaveno, nebude posuzován jako dědic, nýbrž 

jako odkazovník (legatář)“20. Z této citace je inspirace římskoprávní úpravou odkazu 

v ABGB zjevná, neboť zákonodárce použil pro odkaz i latinský výraz „legatum“. 

Podmínkou platného odkazu bylo platné poslední pořízení (testament nebo dovětek, 

resp. kodicil), způsobilý zůstavitel a osoba způsobilá dědit, tedy odkazovník. Zůstavitel 

určoval odkazovníka ve svém posledním pořízení a zároveň s tím i dědice odkazem 

obtíženého, popř. určoval třetí osobu, která odkazovníka měla vybrat. Odkazem mohl 

být obtížen i sám odkazovník, přičemž bylo přípustné, aby takový odkaz převyšoval 

                                                 

17 KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské IV, V. Právo rodinné. Právo dědické. Praha: Wolters Kluwer 

2014, s. 52 a násl. 

18 § 602 ABGB. 

19 SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín 

HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 221. 

20 § 535 ABGB. 
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odkaz připadající jemu samotnému. Na rozdíl od římskoprávní úpravy, kde byla 

stanovena hranice zatížení dědictví odkazy tzv. Falcidiánskou kvartou tak, že minimálně 

jedna čtvrtina musela zůstat nezatížena, v ABGB bylo od tohoto omezení upuštěno. 

Nový občanský zákoník se však k Falcidiánské kvartě opět vrací. 

 

2.2.5. Zřeknutí se dědického práva 

Dalším institutem, který ABGB znalo, a který se do našeho právního řádu vrací 

v ObčZ, bylo i zřeknutí se dědického práva. To bylo upraveno v § 551 ABGB. Ten 

stanovil, že zřeknout se dědického práva může ten, kdo může platně nakládat se svým 

dědickým právem. Zřeknout se svého dědického práva bylo možné smlouvou se 

zůstavitelem, a to formou notářského zápisu nebo osvědčení v soudním spisu. Zřeknutí 

se vztahovalo buď k celé pozůstalosti, případně povinnému dílu, nebo jen k určité věci a 

to buď zcela, nebo „k dobru určité osoby“21. Zákon umožňoval i zřeknutí se dědického 

práva pouze pro případ dědění ze zákona, tzn., že ten, kdo se takto zřekl dědického 

práva, mohl dědit ze závěti. Pokud se zůstavitel a případný dědic nedohodli jinak, 

působilo zřeknutí se i vůči potomkům tohoto potencionálního dědice. 

 

2.2.6. Kodicil – Dovětek 

I další institut dědického práva, kodicil, neboli dovětek, v  ABGB v podstatě 

kopíruje římskoprávní úpravu poklasické doby. Stejně jako v římském právu je chápán 

jako doplnění testamentu, přičemž ale může existovat i nezávisle na něm. ABGB 

definuje dovětek tak, že „je-li v posledním pořízení ustanoven dědic, nazývá se toto 

závětí; obsahuje-li však pouze jiná opatření, nazývá se dovětkem“22. Fakticky mezi 

závětí a dovětkem však rozdíl neexistoval, neboť v samotném zákoně jsou výrazy 

                                                 

21 SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín 

HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 69. 

22 § 553 ABGB 
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„testament“ a „testovati“ používané ve smyslu posledního pořízení23, kterým byla závěť 

i dovětek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

23 SCHROTZ, Karel, Bedřich ANDRES, Vladimír FAJNOR, Adolf ZÁTURECKÝ, Antonín 

HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 76. 
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3. Nová právní úprava dědického práva 

 

1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012 (ObčZ) a 

nahradil tak značně roztříštěnou a mnohokrát novelizovanou právní úpravu především 

občanského zákoníku z roku 1964 (OZ 1964) a dalších zákonů, jako například zákona o 

rodině a z velké části i obchodního zákoníku. Stejně tak jako OZ 1964, i ObčZ obsahuje 

právní úpravu dědického práva. Ve srovnání se starou právní úpravou je ale právní 

úprava dědického práva v ObčZ obsáhlejší. OZ 1964 věnoval dědickému právu pouhých 

27 paragrafů (§§ 460 – 487), zatímco nyní čítá právní úprava dědického práva paragrafů 

245. Dědické právo je upraveno v části třetí, hlavě III, §§ 1475 – 1720.  

ObčZ oproti původní právní úpravě značně posiluje autonomii vůle zůstavitele, ale i 

případného dědice. Patrné je to zejména na „přeskupení“ pořadí dědických titulů spolu 

se znovuzavedením některých institutů dědického práva, které byly součástí našeho 

právního řádu až do roku 1950. Nově je tak na prvním místě, jako nejsilnější dědický 

titul, řazena dědická smlouva, následuje závěť a až jako nejslabší dědický titul je na 

třetím místě zákon24. Navíc, ObčZ spolu se závětí a již zmíněnou dědickou smlouvou, 

opět řadí mezi pořízení pro případ smrti i dovětek, nebo-li kodicil25. S posílením 

testovací autonomie vůle zůstavitele souvisí i možnost „odkázat“ určitou věc osobě, 

která není dědicem, popř. zřídit v její prospěch právo či pohledávku na vydání určité 

věci26. Jinak řečeno, do dědického práva se vrací i institut odkazu.  

Jak již bylo zmíněno, ObčZ posiluje i autonomii vůle případného dědice, a to 

instituty dědického práva jako jsou zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví a 

zcizení dědictví.  

 

 

 

                                                 

24 § 1476 a § 1673 Obč.Z 

25 § 1491 Obč.Z 

26 § 1477 Obč.Z 
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3.1. Předpoklady vzniku dědického práva 

 

Než se podrobněji podíváme na nové, resp. ve většině případů „staronové“, instituty 

dědického práva, které se do našeho právního řádu opět vracejí a navazují tak na tradici 

římského práva a především pak ABGB, je vhodné nejprve připomenout podmínky 

vzniku dědického práva, tak jak jsou upraveny v ObčZ. Těmito podmínkami jsou smrt 

člověka, existence pozůstalosti, existence způsobilého dědice a přijetí dědictví.  

Než ale přiblížím podmínky vzniku dědického práva, je nutné definovat, co se pod 

tímto pojmem rozumí. Dědické právo „v objektivním smyslu představuje souhrn všech 

právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelého jedince na jeho 

právního nástupce. V subjektivním smyslu jde o souhrn práv (a povinností) svědčících 

již určité osobě, které tato práva (a povinnosti) přibudou podle objektivního dědického 

práva v důsledku události smrti jejího předchůdce. Toto subjektivní dědické právo má 

absolutní povahu (erga omnes), je proti každému prosaditelné, přechází i na dědice 

původně oprávněného (transmise dědictví)“27. 

3.1.1. Smrt zůstavitele 

Jak vyplývá z podstaty dědického práva, hlavním předpokladem pro jeho vznik je 

smrt člověka28, jehož majetek – pozůstalost, pak přechází na jiné subjekty – na dědice. 

Smrt musí být prokázána stanoveným způsobem podle § 26 ObčZ, tedy úmrtním listem 

nebo ve zvláštních případech prohlášením za mrtvého soudem29. 

3.1.2. Pozůstalost 

Dalším nutným předpokladem pro vznik dědického práva je existence pozůstalosti, 

tj. majetku zůstavitele, resp. práv, a to zejména vlastnických, která jsou způsobilá přejít 

na dědice. „Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele s výjimkou práv a povinností 

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

                                                 

27 RADVANOVÁ, Senta. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2007, s 

288. 

28 § 1479 ObčZ. 

29 § 26 odst. 2 ObčZ. 
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povinnosti, které byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci“30. 

Pozůstalost se tak liší od dědictví, kterým je pouze „to, co z pozůstalosti skutečně 

připadá jako jmění osobě, která je dědicem“31. 

Existence pozůstalosti, jakožto předpoklad pro vznik dědického práva opět vyplývá 

ze samotné podstaty dědického práva. Jednoduše řečeno totiž není co dědit, pokud 

zůstavitel nezanechal žádný majetek a pozůstalost tedy vůbec neexistuje. Toto se odráží 

hned v prvním ustanovení o dědickém právu v § 1475 odst. 1. ObčZ, který stanoví, že 

„dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní“ a v odst. 2 téhož 

paragrafu, který dále stanoví, že „pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a 

povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo 

uplatněny u orgánu veřejné moci“. V souvislosti s objasněním pojmu pozůstalost je 

ještě podstatné zmínit, že ObčZ důsledně odlišuje pojmy pozůstalost a dědictví a 

srozumitelně definuje dědictví jako „pozůstalost ve vztahu k dědici“32. Základní rozdíl 

mezi těmito dvěma instituty je tedy dán subjektivním vztahem dědice k nim. 

3.1.3. Způsobilý dědic 

Dalším nutným předpokladem, aby mohlo dojít k dědění, je existence způsobilého 

dědice. Podle § 1475 odst. 3 ObčZ je dědicem ten, komu náleží dědické právo. Dědicem 

může být jak fyzická, tak právnická osoba, přičemž dědicem může být i právnická 

osoba, která teprve vznikne. Omezující podmínkou je ovšem, že taková právnická osoba 

musí vzniknout do jednoho roku od smrti zůstavitele33. Důvodová zpráva k novému 

občanskému zákoníku v této souvislosti výslovně zmiňuje nadace zřizované závětí, 

s tím, že vyloučen není ani vznik jakékoliv jiné právnické osoby, ať už práva 

soukromého, nebo veřejného. U fyzické osoby se nevyžaduje, aby měla plnou 

svéprávnost, jelikož k přechodu majetku dochází přímo ze zákona a tím pádem není pro 

                                                 

30 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 4. 

31 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Op.cit, Praha: Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 6. 

32 § 1475 odst. 3 ObčZ. 

33 § 1478 ObčZ. 
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nabytí dědictví třeba právně jednat. V rámci dědického řízení, však taková osoba musí 

mít právního zástupce34.  

Způsobilým dědicem může být tedy jakákoliv osoba, za předpokladu, že 1) jí svědčí 

některý dědický důvod (dědická smlouva, závěť nebo zákon)35; 2) nezřekla se svého 

dědického práva (k tomuto podrobněji v kapitole 4.3); 3) není dědicky nezpůsobilá, 

resp. vyloučena z dědického práva; 4) nebyla vyděděna; 5) a v užším slova smyslu 

osoba, která dědictví neodmítla. 

 

Vyloučení z dědického práva  

Vyloučení z dědického práva, tedy dědická nezpůsobilost, je upravena v §§ 1481 – 

1483 ObčZ. Jedná se o případy, kdy případný dědic ztrácí dědickou způsobilost přímo 

ze zákona (ex lege), aniž by tedy bylo třeba jakéhokoliv právního jednání ze strany 

zůstavitele, jako je tomu v případě vydědění (viz níže). Důvodem pro vyloučení 

z dědického práva jsou „určité těžké poklesky k dědění povolané osoby vůči zůstaviteli a 

jeho rodině, pro které by bylo nespravedlivé a v rozporu s obecnou morálkou, aby se jí 

mělo z dědictví cokoli dostat“36. OZ 1964 obsahoval pouze dva důvody vyloučení 

z dědického práva, a sice spáchání úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho 

manželovi, dětem nebo rodičům a zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle 

zůstavitele. Nová právní úprava pamatuje i na další případy a k původním dvěma 

důvodům přidává dva nové vztahující se na manžela a rodiče zůstavitele. 

Za prvé je tedy z dědického práva vyloučen ten, „kdo se dopustil činu povahy 

úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu“37. 

Vzhledem k tomu, že z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že pro vyloučení z dědického 

práva není třeba přímo spáchání úmyslného trestného činu, jako tomu bylo v OZ 1964, 

ale „stačí pouze“ spáchat čin takové povahy, může být z dědického práva vyloučena i 

                                                 

34 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. 

Praha: Linde, 2013, s. 44. 

35 § 1476 ObčZ. 

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

26. 

37 § 1481 ObčZ. 
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osoba, která není způsobilá spáchat trestný čin, ať už z důvodu nedostatku věku nebo 

nepříčetnosti. 

Dalším důvodem pro vyloučení je spáchání „zavrženíhodného činu proti 

zůstavitelově poslední vůli“38. Jedná se o případy, kdy případný dědic zůstavitele 

k projevu poslední vůle donutil, lstí svedl, projev poslední vůle překazil, popř. poslední 

pořízení zatajit, zničil apod. 

Jak už bylo řečeno, v obou výše uvedených případech dochází ke ztrátě dědické 

způsobilosti ex lege. Takto nezpůsobilý potencionální dědic, se může stát dědicem 

pouze v případě, že mu zůstavitel jeho čin výslovně prominul. 

Dalším a zároveň novým důvodem pro vyloučení z dědického práva je řízení o 

rozvod manželství probíhající v den smrti zůstavitele, pokud bylo podané zůstavitelem 

z důvodu domácího násilí páchaného druhým manželem. Zůstavitelův manžel je pak 

vyloučen jako zákonný dědic39. 

Poslední důvod pro vyloučení z dědického práva se vztahuje na rodiče zbavené 

rodičovské odpovědnosti z důvodu jejího zneužívání nebo zanedbávání. Takový rodič je 

pak vyloučen jako zákonný dědic po svém dítěti40. 

 

Vydědění 

Podobně jako v případě dědické nezpůsobilosti popsané výše, má i vydědění za 

následek vyloučení z dědického práva. Oproti dědické nezpůsobilosti ale nenastává při 

naplnění stanovených podmínek přímo ze zákona, ale je v zásadě třeba aktivního 

právního jednání zůstavitele (výjimkou z tohoto pravidla je tzv. „vydědění mlčky a po 

právu“41), s tím, že „prohlášení o vydědění lze učinit nebo je lze změnit či zrušit stejným 

způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť“42. 

                                                 

38 §1481 ObčZ. 

39 § 1482 odst. 1 ObčZ. 

40 § 1482 odst. 2 ObčZ. 

41 § 1651 odst. 2 ObčZ. 

42 § 1649 odst. 1 ObčZ. 
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Možnost určitou osobu vydědit se vztahuje na nepominutelné dědice a jejich právo 

na povinný díl. Nepominutelný dědic, kterým je pouze dítě zůstavitele (případně jeho 

potomci), vyděděním ztrácí právo na svůj povinný díl, nebo je v tomto právu zkrácen43. 

Vydědění je přípustné pouze z taxativně stanovených důvodů stanovených v §§ 

1646 a 1647 ObčZ. Důvodem je: 1) neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi; 2) 

neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele; 3) odsouzení pro trestný čin spáchaný 

za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze; 4) vedení trvale nezřízeného života; a dále 

5) pokud je nepominutelný dědic tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že se lze 

obávat, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. 

3.1.4. Přijetí dědictví 

Posledním předpokladem pro vznik dědického práva je samozřejmě i jeho přijetí 

dědicem. 

Osoby, kterým svědčí nějaký dědický titul, jsou o svém dědickém právu 

vyrozuměny. Současně jsou i poučeny o možnosti dědictví ve stanovené lhůtě 

odmítnout. V případě, že se potencionální dědic rozhodne dědictví nepřijmout, musí ho 

výslovně odmítnout prohlášením vůči soudu44.  

V souvislosti s přijetím dědictví je ještě vhodné zmínit, že ObčZ oproti předchozí 

právní úpravě poskytuje dědici, (který dědictví neodmítl), možnost uplatnit výhradu 

soupisu pozůstalosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

43 § 1646 odst. 1 ObčZ. 

44 § 1487 ObčZ. 
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4. Nové instituty dědického práva 

 

4.1. Dědická smlouva 

 

Nejprve je vhodné zabývat se úpravou dědické smlouvy, která se, jakožto nejsilnější 

dědický titul, navrací do našeho právního řádu. Navazuje tak na tradici ABGB, ačkoliv 

současná právní úprava tohoto institutu dědického práva je podstatně obsáhlejší, jelikož 

umožňuje uzavření dědické smlouvy i mezi jinými subjekty než pouze mezi manžely. 

Principem dědické smlouvy je možnost zůstavitele dohodnout se za svého života se 

svými dědici, popř. odkazovníky o své pozůstalosti, tedy komu po jeho smrti připadne, 

přičemž není vyloučena možnost, aby se smluvní strany ustavily za dědice navzájem45. 

Uzavření dědické smlouvy ale ještě neznamená, že osoba, která se má na základě takové 

smlouvy stát dědicem, se dědicem opravdu stát musí, „neboť ani fakt takové smlouvy 

nezbavuje tohoto dědice práva dědictví odmítnout nebo žádat soupis pozůstalosti“46, 

avšak pouze za předpokladu, že odmítnutí dědictví není v dědické smlouvě vyloučeno47. 

Zároveň je dědická smlouva smlouvou odvážnou, neboť její uzavření potencionálnímu 

dědici nezaručuje, že nějaké dědictví nabude. Uzavření dědické smlouvy totiž 

nevylučuje, aby zůstavitel se svým majetkem během svého života libovolně nakládal. 

V extrémním případě tak může dojít k situaci, kdy zůstavitel nezanechá vůbec žádnou 

pozůstalost a nebude tedy co dědit. Určitou záruku má dědic pouze v případě, kdy 

zůstavitel disponuje svým majetkem v jeho neprospěch tím, že o něm pořídí pro případ 

smrti nebo uzavře darovací smlouvu tak, že to s dědickou smlouvou není slučitelné. 

V daných případech pak může smluvní dědic namítnout neúčinnost těchto právních 

jednání zůstavitele48. 

Dědická smlouva, tak jak je upravena v ObčZ v §§ 1582 – 1593, je „dvoustranné 

nebo vícestranné právní jednání, přičemž jednou smluvní stranou musí být zůstavitel a 

druhou dědic nebo třetí osoba; dědickou smlouvou povolává osobně zůstavitel za úplatu 

                                                 

45 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 393. 

46 Ibid.  

47 § 1485 odst. 1 ObčZ. 

48 § 1588 odst.2 ObčZ. 
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(nebo jiné plnění) nebo bezúplatně druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice 

části své pozůstalosti, přičemž druhá smluvní strana tento závazek zůstavitele 

přijímá“49. Dědická smlouva je tedy v rámci institutů dědického práva poměrně 

unikátní tím, že se jedná o dvoustranné právní jednání dvou smluvních stran. Jakožto 

smlouva zakládá vzájemná práva a povinnosti a na rozdíl například od závěti nemůže 

být zůstavitelem libovolně měněna nebo zrušena50. Nicméně se nejedná o běžnou 

smlouvu, tak jak ji známe ze závazkového práva. Důvodová zpráva k ObčZ vymezuje 

dědickou smlouvu jako „smíšený právní útvar mezi smlouvou a závětí“51. Z tohoto 

důvodu na ni dopadají jak ustanovení o smlouvě, tak o závěti. Tato hybridnost se 

projevuje i ve způsobilosti uzavřít dědickou smlouvu. Zůstavitel musí mít pořizovací 

způsobilost, tedy způsobilost pořídit závěť a stejně tak i způsobilost k uzavření 

smlouvy52. Jelikož se jedná o smíšený institut, bývá v zákonících řazen systematicky 

různě. Příkladem odlišného zařazení může být i ABGB, který v části věnované 

dědickému právu na dědickou smlouvu pouze odkazoval, přičemž samotná právní 

úprava tohoto institutu byla upravena společně s ustanoveními o svatebních smlouvách. 

I současný rakouský občanský zákoník upravuje dědickou smlouvu mezi smlouvami.  

Jak bude patrno ze srovnání se švýcarskou právní úpravou níže, ustanovení o dědické 

smlouvě v ObčZ, byla částečně přejata ze švýcarského občanského zákoníku (ZGB), 

konkrétně se jedná o čl. 512 a násl. a 534 a násl. ZGB53. To bylo zřejmě také důvodem 

pro systematické zařazení dědické smlouvy mezi ustanovení o dědickém právu, jako je 

tomu právě v ZGB. 

                                                 

49 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

85. 

50 BEZOUŠKA, Petr a Lucie PIECHOWICZOVÁ. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. 

vyd. Olomouc: Anag, 2013, s. 207. 

51 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 393. 

52 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 209. 

53 Ibid.  
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4.1.1. Forma dědické smlouvy 

„Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny“54. Na rozdíl od závěti, která 

může být pořízena i vlastnoručně zůstavitelem, je u dědické smlouvy vyžadována forma 

veřejné listiny, tedy notářského zápisu55. Tato přísnější podmínka formy dědické 

smlouvy souvisí patrně i s přísnějšími podmínkami pro způsobilost k uzavření dědické 

smlouvy, například oproti závěti. Lze totiž předpokládat, že sepsání smlouvy notářem 

poskytuje zároveň určitou záruku, že je zůstavitel opravdu způsobilý takovou smlouvu 

uzavřít a také záruku její platnosti a pravosti, které by mohly být předmětem sporu mezi 

dědici. 

Druhým formálním požadavkem pro uzavření platné dědické smlouvy pak je, že 

„dědickou smlouvu mohou strany uzavřít a závazek z ní změnit jen osobním 

jednáním“56. Z formulace tohoto ustanovení vyplývá, že při uzavírání dědické smlouvy 

není připuštěno jakékoliv zastoupení žádné ze smluvních stran. Takto striktní výklad 

může ovšem působit problém na straně, která závazek zůstavitele ze smlouvy přijímá, 

tedy na straně případného dědice nebo odkazovníka. Nová právní úprava totiž mění 

pojetí jednání za právnickou osobu, kdy nově není již jednání statutárního orgánu 

právnické osoby považováno přímo za její vlastní jednání, nýbrž zvláštní formu 

zastoupení. Vzhledem k tomu, že právnická osoba může tedy jednat pouze v zastoupení, 

lze dovodit, že právnická osoba nemůže být vůbec stranou platné dědické smlouvy. 

Literatura57 se k tomuto názoru však nepřiklání a poukazuje na to, že až rozhodovací 

praxe soudů ukáže, jak má být dané ustanovení interpretováno. 

4.1.2. Způsobilost k uzavření dědické smlouvy 

Jelikož se jedná o smlouvu, rozlišujeme jednak pořizovací způsobilost na straně 

zůstavitele a způsobilost druhé smluvní strany, která závazek zůstavitele přijímá. 

 

                                                 

54 §1582 odst. 2 ObčZ. 

55 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 207. 

56 § 1584 odst. 2 ObčZ. 

57 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

87. a ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 209. 
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Pořizovací způsobilost zůstavitele 

Dědickou smlouvu může platně uzavřít pouze zůstavitel, který je plně svéprávný a 

zletilý. V tomto ohledu je patrné zpřísnění oproti podmínkám pořízení závěti, kde zákon 

umožňuje, aby závěť pořídil i nezletilý zůstavitel bez souhlasu zákonného zástupce, za 

podmínky že již dovršil patnáct let věku a závěť pořizuje formou veřejné listiny58, což u 

dědické smlouvy přípustné není. Pokud je zůstavitel omezen ve svéprávnosti, zákon 

připouští uzavření dědické smlouvy, popř. změnu závazku z ní, pokud je dán souhlas 

opatrovníka. Stejně jako u závěti, je v zákoně zvlášť upraven případ, kdy byl zůstavitel 

omezen ve svéprávnosti z důvodu chorobné závislosti na alkoholu, užívání 

psychotropních látek nebo podobných přípravku nebo jedů nebo z důvodu chorobné 

závislosti na hráčské vášni. V takovém případě dědickou smlouvu může uzavřít pouze o 

majetku, o kterém je způsobilý pořídit závět, tj. pouze o polovině pozůstalosti, zbytek 

připadá zákonným dědicům59. Výjimkou je případ, kdy není zákonných dědiců ze 

zůstavitelova příbuzenstva a pozůstalost by tak měla připadnout státu. Pak může 

zůstavitel s takto omezenou svéprávností uzavřít dědickou smlouvu o celé pozůstalosti. 

 

Pořizovací způsobilost druhé smluvní strany 

Druhou stranou dědické smlouvy, tedy tou, která závazek zůstavitele přijímá 

(nejčastěji smluvní dědic), může být jak fyzická, tak právnická osoba, avšak pouze 

vycházíme-li z méně striktního výkladu ustanovení § 1584 odst. 2 ObčZ vyžadujícího 

pouze osobní jednání stran dědické smlouvy (viz výše). U právnických osob nejsou 

stanoveny žádné omezující podmínky. U osob fyzických je to pak podmínka plné 

svéprávnosti a zletilosti, tedy podmínky pro platné uzavření smlouvy. Na rozdíl od 

podmínek pořizovací způsobilosti zůstavitele, neexistuje z tohoto pravidla výjimka 

umožňující v určitých případech uzavření smlouvy osobou, která nemá plnou 

svéprávnost. Dědickou smlouvu je však možné uzavřít i ve prospěch třetí strany, čímž je 

možné toto omezení poměrně jednoduše „obejít“. Typicky tak například rodiče mohou 

                                                 

58 § 1526 ObčZ. 

59 § 1585 odst. 2 Obč.Z a § 1528 odst. 2 ObčZ. 



 

 25 

uzavřít dědickou smlouvu ve prospěch svého nezletilého dítěte, které se tímto stane 

dědicem60. 

4.1.3. Obsahové náležitosti 

Primárně je obsahem dědické smlouvy vždy určení dědice, popř. odkazovníka. Jak 

už bylo řečeno, vzhledem k tomu, že dědická smlouva může být uzavřena i ve prospěch 

třetí strany, dědicem nebo odkazovníkem může být jakákoliv fyzická osoba (i bez plné 

svéprávnosti) nebo právnická osoba61.  

Co do věcného rozsahu dědické smlouvy, jsou zákonem dána určitá omezení. A 

sice, že „dědickou smlouvu nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí 

zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle.“62, tedy 

závětí, s tím, že tuto „volnou“ čtvrtinu může závětí odkázat i smluvnímu dědici. Pokud 

se jedná o zůstavitele, jehož svéprávnost byla omezena z důvodu výše uvedených 

závislostí, počítá se tato „volná“ čtvrtina nikoliv z celé pozůstalosti, ale pouze 

z majetku, o kterém smí pořizovat pro případ smrti, tzn. z jedné poloviny. Takový 

zůstavitel tedy smí za normálních okolností uzavřít dědickou smlouvu pouze o třech 

osminách pozůstalosti, s tím, že jedna osmina musí zůstat volná pro pořízení závětí63. 

Z ustanovení zákona však není jasné, ke kterému okamžiku se vztahuje podmínka, že 

dědická smlouva může být uzavřena pouze o třech čtvrtinách pozůstalosti. Autoři 

publikace Dědické právo v praxi, Jiří Svoboda a Ondřej Klička, se nad touto otázkou 

zamýšlejí a docházejí k logickému závěru, že by tento požadavek měl být posuzován 

k okamžiku smrti zůstavitele64. Argumentují jednak tím, že dědická smlouva je 

smlouvou odvážnou a druhá smluvní strana tak musí nést riziko, že pozůstalost bude 

podstatně menší, nebo v extrémním případě žádná, než jaká byla v okamžiku uzavření 

                                                 

60 Obdobné příklady uvádí VALENTÍK, Šimon. Novinka v dědictví – dědická smlouva [online]. 

Dostupné z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/text-novinka-v-dedictvi-dedicka-smlouva/. 

61 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

87. 

62  § 1585 odst. 1 ObčZ. 

63 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 211. 

64 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

88. 
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smlouvy. Zároveň, pokud by se smlouva vztahovala na větší než přípustnou jedno-

čtvrtinovou část pozůstalosti, bude smlouva v části převyšující tuto zákonnou hranici 

neplatná. Upozorňují také, že pokud by mělo být toto zákonné omezení posuzováno 

k okamžiku uzavření dědické smlouvy, nemusel by k okamžiku smrti zůstavitele obsah 

dědické smlouvy odpovídat jeho skutečné vůli, „neboť v průběhu zůstavitelova života 

musí nutně dojít k pohybům ve skladbě zůstavitelova majetku“65.  

Jak již bylo zmíněno, dědickou smlouvu je možné uzavřít jak bezúplatně, tak 

úplatně. Je-li uzavřena úplatně, lze plnění z této smlouvy smluvně zajistit. „Je tedy 

například možné, aby zůstavitel podmínil dědické právo druhé smluvní strany 

vyplácením doživotního důchodu, a aby tato druhá smluvní strana zajistila plnění z této 

smlouvy zástavním právem k nemovitosti zůstavitele“66. 

Obsahem dědické smlouvy může být dále i ujednání smluvních stran, které osobě 

povolané dědickou smlouvou za dědice umožňuje, aby své dědické právo převedl na 

jinou osobu67. Pokud dědická smlouva ujednání o převodu dědického práva neobsahuje, 

není takový převod možný. 

Obecně dává zákon dědici právo dědictví odmítnout. Stejně tak je tomu i v případě 

smluvního dědice, ovšem s výjimkou, že tato možnost může být v dědické smlouvě 

vyloučena68. Pokud tedy dědická smlouva výslovně vylučuje možnost dědictví 

odmítnout, neuplatní se základní pravidlo, že je pouze na dědici, zda dědictví přijme či 

nikoliv.  

V dědické smlouvě může být dále domluveno i to, že zůstavitel převede majetek na 

smluvního dědice již za svého života. Tento majetek může být sepsán ve formě veřejné 

listiny, tedy notářského zápisu. V takovém případě se v situaci, kdy zůstavitel nepřevedl 

všechen svůj majetek nebo získá-li po převodu majetek další, dědická smlouva vztahuje 

pouze na majetek takto sepsaný, ovšem opět za předpokladu, že ve smlouvě není 

                                                 

65 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

88. 

66 KLEIN, Šimon. Dědická smlouva a darování pro případ smrti. Ad Notam [online]. 2013, 19.(4) 

[cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_4.pdf. 

67 § 1588 odst. 1 věta druhá ObčZ. 

68 § 1485 odst. 2. ObčZ. 
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ujednáno něco jiného69. Pokud se má tedy dědická smlouva týkat i budoucího majetku, 

je toto třeba výslovně ve smlouvě uvést. Dojde-li k předání majetku již za života 

zůstavitele, přecházejí práva a povinnosti z dědické smlouvy na dědice smluvního 

dědice. Zákon v tomto případě pamatuje na situace, kdy má dojít ze strany smluvního 

dědice k protiplnění za převedený majetek, avšak smluvní dědic zemřel, aniž by 

k tomuto protiplnění došlo70. Nicméně toto ustanovení je opět dispozitivní a umožňuje 

tedy odlišnou úpravu v dědické smlouvě. 

Obsahem dědické smlouvy mohou být i podmínky. Vzhledem ke smluvní povaze 

tohoto institutu se uplatní obecná ustanovení o podmínkách ve smlouvě podle § 548 a 

§ 549 ObčZ, nikoliv ustanovení o podmínkách v závěti. V zásadě se můžeme setkat se 

dvěma druhy podmínek, odkládací a rozvazovací. „Podmínka je odkládací, závisí-li na 

jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou (např. zůstavitel povolá smlouvou 

dědice pod podmínkou získání maturity, absolvování léčebného pobytu, aj.) Podmínka 

je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé, pominou 

(zůstavitel povolá dědice s podmínkou, že o něj bude do konce života osobně pečovat 

nebo mu vyplácet důchod)“71. 

 

4.1.4. Dědická smlouva uzavřená mezi manžely 

Pokud si připomeneme právní úpravu dědické smlouvy v ABGB, bylo její uzavření 

možné pouze právě mezi manžely, resp. snoubenci. Současná právní úprava sice 

nevylučuje její uzavření ani mezi jinými osobami, zůstává ale zvláštní právní úprava pro 

dědické smlouvy uzavřené mezi manžely. Ze specifického vztahu obou smluvních stran 

totiž vycházejí určité odchylky od jejích obecných ustanovení. Důvodem pro speciální 

úpravu dědické smlouvy uzavřené mezi manžely je „zvláštní režim manželů jako osob 

žijících společně a […] existence jejich zvláštních vzájemných práv a povinností“72, 

s tím, že oproti běžné dědické smlouvě je hlavním rysem vzájemné povolání za dědice. 

                                                 

69 § 1589 odst. 1  ObčZ. 

70 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 216. 

71 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Op. cit, Praha: Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 213. 

72 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

90. 
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I  zde je samozřejmě možné, aby jedna smluvní strana, tedy jeden manžel, povolal za 

svého dědice, popř. odkazovníka druhého manžela a ten toto přijal. V praxi bude ale 

vzájemné povolání za dědice mezi manžely pravděpodobně častějším jevem než 

v případě běžných dědických smluv.  

V případě zániku manželství rozvodem se práva a povinnosti z dědické smlouvy 

neruší, pokud si manželé pro tento případ nesjednali ve smlouvě rozvazovací podmínku. 

I v případě, že taková podmínka ve smlouvě není, pamatuje zákon na to, že rozvedení 

manželé nadále již nebudou chtít, aby po nich jejich bývalý manžel dědil. Po rozvodu se 

tak oba mohou domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud, s tím, že „soud návrhu 

nevyhoví, směřuje-li proti tomu, kdo nezapříčinil rozvrat manželství a s rozvodem 

nesouhlasil“73. 

Na rozdíl od zániku manželství rozvodem, je-li manželství prohlášeno za neplatné, 

práva a povinnosti z dědické smlouvy mezi manžely se ruší, s výjimkou toho, že 

„manželství již dříve zaniklo smrtí jednoho z manželů“74.  

Podstatné je ještě zmínit, že zákon umožňuje, aby dědickou smlouvu mezi sebou 

uzavřeli i snoubenci, s tím že účinnosti nabude až vznikem manželství. Z dikce § 3020 

ObčZ, který stanovuje, že „ustanovení části první, třetí a čtvrté o manželství a o 

právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a 

povinnosti partnerů“ by se mohlo zdát, že ustanovení o uzavření dědické smlouvy mezi 

manžely platí obdobně i pro registrované partnerství, k čemuž se v některých případech 

přiklání i literatura75. Tento přístup však zásadně odmítá pan prof. Dvořák76, jehož 

názor je nepochybě kvalifikovanější. Registrovaní partneři tedy zřejmě dědickou 

smlouvu mezi manžely uzavřít nemohou. Definitivně tuto otázku vyřeší ale až 

judikatura. 

                                                 

73 § 1593 odst. 1 ObčZ. 

74 § 1593 odst. 2 ObčZ. 

75 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 

79. 

76 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 220. 
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4.1.5. Zrušení dědické smlouvy 

Dědickou smlouvu je samozřejmě možné za určitých okolností zrušit. Jelikož se 

jedná o smlouvu, bude k tomu v zásadě vždy třeba i souhlasu druhé smluvní strany. 

Zrušení dědické smlouvy jednostranným prohlášením tedy zákon nepřipouští.  

V zákoně nalezneme jednak speciální ustanovení týkající konkrétně rušení 

dědických smluv, zároveň je ale možné uplatnit i obecná pravidla upravující rušení 

závazků. 

Za prvé je dědickou smlouvu samozřejmě možné zrušit dohodou obou smluvních 

stran. Stejně tak, jak byla smlouva uzavřena, tedy právním jednáním obou stran na 

základě jejich svobodné vůle, tak mohou smlouvu i zrušit. Záleží pak jedině na vůli 

smluvních stran, jestli dědickou smlouvu nahradí smlouvou novou, nebo ji bez dalšího 

zruší.  

Další možností je zrušení smlouvy závětí, ovšem za nutného souhlasu smluvního 

dědice učiněného ve formě notářského zápisu77. Bez souhlasu smluvního dědice závěť 

dědickou smlouvu, která je s ní v rozporu, neruší. Pokud by zůstavitel takovou závěť, 

popř. darovací smlouvu, pořídil, může se smluvní dědic dovolat jejich neúčinnosti78.  Je 

to dáno tím, že dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem s předností před 

závětí. Dědická smlouva tedy naopak ruší dříve pořízené závěti, které jsou s ní 

v rozporu.  

Z podstaty dědické smlouvy, jakožto smlouvy, pak vyplývá možnost jejího zrušení 

podle obecných ustanovení o závazcích, tedy například splněním, nemožností plnění, 

splněním rozvazovací podmínky, smrtí smluvního dědice nebo odkazovníka, 

odstoupením od smlouvy nebo výpovědí79. Jak budou tyto právní skutečnosti 

posuzovány v souvislosti se zrušením dědické smlouvy, ukáže ale až rozhodovací praxe 

soudů. 

 

                                                 

77 § 1590 ObčZ. 

78 § 1588 odst. 2 ObčZ. 

79 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

90. 
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4.1.6. Neplatnost dědické smlouvy 

Důvodů pro neplatnost dědické smlouvy je více. Za prvé jím může být nedostatek 

formy. Jak již bylo uvedeno výše, zákon pro dědickou smlouvu výslovně stanovuje 

formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Dále je nutnou podmínkou platnosti 

dědické smlouvy způsobilost obou smluvních stran a jejich osobní jednání. Důvodem 

pro neplatnost je i uzavření smlouvy týkající se větší než zákonem povolené části 

pozůstalosti – jen připomenu, že zákon umožňuje uzavřít dědickou smlouvu pouze o 

třech čtvrtinách pozůstalosti80. Vzhledem k tomu, že dědická smlouva, jakožto institut 

na pomezí závěti a smlouvy, musí vyhovovat i zákonným ustanovením o smlouvách 

podle části čtvrté ObčZ, může být i porušení těchto ustanovení důvodem neplatnosti 

dědické smlouvy. Dědická smlouva tak například musí obsahovat závazek81.  

 Neplatnost dědické smlouvy však nemusí vždy nutně znamenat ztrátu dědického 

práva smluvního dědice. Taková smlouva může totiž splňovat zákonné požadavky 

kladené na závěť82. Toto ustanovení vychází z principu přednosti vůle zůstavitele. 

Pokud zůstavitel projevil v dědické smlouvě svou poslední vůli, tak, že se rozhodl 

povolat určitou osobu za svého smluvního dědice, má být tato jeho vůle respektována, 

ačkoliv taková smlouva nemůže být pro nedostatek zákonných podmínek platná. 

 

4.2. Odkaz 

 

Institut odkazu se do našeho právního řádu znovu vrací po více než padesáti letech. 

Tento institut dědického práva, mající své počátky již v římském právu83, byl na našem 

                                                 

80 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 

78. 

81 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

87. 

82 §1591 ObčZ. 

83 Římské právo znalo dva druhy odkazu – legata a fideikomisy. „Odkaz civilního práva se nazýval 

legatum. Legata bylo možno nařídit jen v testamentu a to zvláštní předepsanou rozkazovací formou; 

později se připouštěly i v kodicilu, který byl testamentem potvrzen. […] Fideikomisy byly odkazy, 

které se od civilních odkazů lišily v prvé řadě svou naprostou neformálností. Vznikly s proseb, jimiž 

se zůstavitel obracel k někomu, kdo měl v případě jeho smrti něco získat, aby poskytl majetkový 
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území součástí právního řádu od roku 1811, tedy od účinnosti ABGB. Ustavení o 

odkazu nalezneme ještě v občanském zákoníku z roku 1950, ačkoliv rozdíl mezi 

dědictvím a odkazem zde prakticky mizí, jelikož dědictvím mohla být i jednotlivá věc 

nebo právo. Definitivě je pak tento institut opuštěn v občanském zákoníku z roku 1964, 

a to v zájmu „potírání buržoazní kazuistiky“84. Zajímavostí přitom je, že ani tehdejší 

sovětský občanský zákoník a občanské zákoníky dalších zemí východního bloku nešly 

tak daleko, aby odkaz ze svého právního řádu úplně vypustily. Odkaz je v rámci 

evropských systémů dědického práva institutem tradičním a naprosto běžným. 

Donedávna platná právní úprava OZ 1964 se tedy svou úpravou dědického práva 

v tomto směru z „evropského standardu“ vymykala. I přesto ale, že v našem právním 

řádu institut odkazu poměrně dlouhou dobu chyběl, zůstal v obecném právním 

povědomí zakořeněn. Bylo naprosto běžné, že zůstavitel „odkazoval“ v závěti svůj 

majetek dědici, ačkoliv se jistě nemohlo jednat o odkaz v právním slova smyslu. 

Ačkoliv byl princip, na kterém je odkaz založen, stručně popsán již v kapitolách 

věnovaných římskému právu a ABGB, je vhodné připomenout, co se pojmem odkaz 

rozumí. ObčZ tento institut definuje tak, že „odkazem se odkazovníku zřizuje 

pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo 

na zřízení určitého práva“85, s tím, že „odkazovník není dědicem“86 - z procesního 

hlediska tak není ani účastníkem řízení o pozůstalosti a není oprávněn uzavírat dědickou 

dohodu87. Pohledávka vzniká odkazovníkovi zpravidla vůči dědicům zůstavitele 

(výjimkou je pododkaz, viz níže), které tak zatěžuje dluhem, přičemž se může jednat jak 

o pohledávku peněžitou, tak věcnou88. To znamená, že odkazovník nenabude předmět 

odkazu přímo z pozůstalosti, ale až následně od osoby obtížené odkazem. Podstatným 

                                                                                                                                               

prospěch další osobě. KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. 

Praha: C.H. Beck, 1997, s. 305-306. 

84 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 396. 

85 § 1477 odst. 1 ObčZ. 

86 § 1477 odst. 2 ObčZ. 

87 KLEIN, Šimon. Odkaz a dědění konkrétně určených věcí v NOZ. Ad Notam [online]. 2013, 19.(2) 

[cit. 2015-06-18]. Dostupné z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_2.pdf. 

88 SCHINDLER, Petr Filip. Odkazy – způsob nabytí mortis causa mimo univerzální sukcesi. Ad 

Notam [online]. 2013, 19.(5) [cit. 2015-06-18]. Dostupné z: 

http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2013_5.pdf. 
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rozdílem oproti dědictví je, že odkazovník se nestává zůstavitelovým dědicem, což 

mimo jiné znamená, že odkazovník nemá povinnost hradit zůstavitelovy dluhy89. Proto 

se zvláště hodí využít tohoto institutu k dobročinným a obecně prospěšným účelům. 

Důvodová zpráva v této souvislosti jako příklad zmiňuje „charitativní plnění nadacím, 

církvím a náboženským společnostem, dotace politickým stranám a hnutím, poskytnutí 

předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty příslušným ústavům apod.“90.  

4.2.1. Odkazovník 

Odkazovníkem může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická, s tím, že tato 

osoba musí být způsobilá dědit. Komentář k občanskému zákoníku odkazovníka 

definuje jako osobu, „která má z titulu odkazu právo na plnění vůči osobě obtížené 

odkazem, tedy osoba, která má postavení věřitele toho, kdo má odkaz splnit. Odkazem 

se odkazovníkovi zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika 

věci určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva (§ 1477 odst. 1)“91.  

Stejně jako u dědictví se uplatní i ustanovení § 1481 a násl. ObčZ o dědické 

nezpůsobilosti. Připomenu, že se jedná o taxativně uvedené případy, kdy se dědic, resp. 

v tomto případě odkazovník, hrubě provinil vůči zůstaviteli nebo jeho rodině, případně 

proti jeho poslední vůli.  

Zůstavitel může odkazem pamatovat i na určitou skupinu osob. Může se jednat 

například o chudé, příbuzné, ale také o veřejně prospěšné nebo dobročinné účely. 

V prvé řadě je volba konkrétního odkazovníka samozřejmě na vůli zůstavitele. 

Zůstavitel může ale nechat volbu konkrétní osoby, resp. osob, nebo účelu na dědici nebo 

třetí osobě. V případě, že zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti konkrétního 

odkazovníka neurčí, a neurčí ani způsob, jakým má být odkazovník vybrán, přísluší toto 

rozhodnutí dědici. Nemůže-li ani dědic z nějakého důvodu určit odkazovníka, určí ho 

soud92.   

                                                 

89 BEZOUŠKA, Petr a Lucie PIECHOWICZOVÁ. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. 

vyd. Olomouc: Anag, 2013, s. 208. 

90 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 395–396. 

91 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 224. 

92 § 1600 ObčZ. 
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4.2.2. Zřízení odkazu 

Zůstavitel zřizuje odkaz svým jednostranným právním jednáním, a to tak, „že 

v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět 

odkazu“93. Pro připomenutí je třeba uvést, že pořízením pro případ smrti jsou podle § 

1491 ObčZ závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Ze zákonného požadavku, že odkaz 

může být zřízen jen pořízením pro případ smrti, vyplývá, že odkaz může zřídit jen 

osoba, která má pořizovací způsobilost. V § 1595 ObčZ je toto pravidlo upřesněno 

s tím, že „odkaz může zřídit osoba způsobilá pořizovat závětí“. To předpokládá plnou 

svéprávnost, resp. při současném dodržení formy notářského zápisu alespoň dovršení 15 

let věku u osoby, která plnou svéprávnost nemá právě z důvodu nedostatku věku. 

Omezenou pořizovací způsobilost mají i osoby s omezenou svéprávností, ale pouze 

v rámci tohoto omezení. Jde-li o omezení svéprávnosti z důvodu závislostí uvedených v 

§ 1528 odst. 2 ObčZ, je taková osoba způsobilá pořídit závět nanejvýš o polovině 

pozůstalosti.  

Z uvedeného pravidla, vyžadujícího pořizovací způsobilost pro zřízení odkazu, 

zákon v § 1595 ObčZ umožňuje výjimku. I osoba nezpůsobilá k pořízení závěti tak 

může zřídit odkaz dovětkem94, ale pouze v případě, že se jedná o předměty malé 

hodnoty. Bude se tak zpravidla jednat o předměty mající pro odkazovníka upomínkovou 

hodnotu.  Důvodová zpráva v souvislosti s tímto ustanovením odkazuje na „obecná(ou) 

úprava(u) svéprávnosti, z níž plyne, že člověk nezpůsobilý pořizovat pro nedostatek věku 

má způsobilost právně jednat v rozsahu přiměřeném jeho rozumové a volní vyspělosti a 

že u lidí, omezených ve svéprávnosti soudně, nelze namítat neplatnost těch jejich 

právních jednání, jež nevybočují z kategorie nevýznamných a běžných záležitostí 

každodenního života“95.  

Vedle výslovného zřízení odkazu v pořízení pro případ smrti, zákon umožňuje 

zřízení odkazu i negativním vymezením, a to tak, že „povolá-li zůstavitel dědice 

s určením, že ten určitou věc dědit nemá, považuje se to za zřízení odkazu zákonným 

                                                 

93 § 1594 odst. 1 ObčZ. 

94 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 244. 

95 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 398. 
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dědicům“96. Zákonným dědicům takto vznikne pohledávka vůči dědici ze závěti. Ten 

má povinnost vydat jim jako odkaz konkrétní věc, kterou podle přání zůstavitele on, 

jakožto dědic ze závěti, dědit nemá. 

Ke zřízení odkazu může dojít i darováním pro případ smrti, tedy darovací smlouvou. 

Předpokladem pro to, aby takové darování mohlo být posuzováno jako odkaz a 

obdarovaný jako odkazovník je, že darování je závislé na podmínce, že obdarovaný 

dárce přežije a dárce se nevzdal práva dar odvolat97.  

Jak uvádí důvodová zpráva, do zákona byla z části přejata ustanovení z vládního 

návrhu občanského zákoníku z r. 1937, mající především výkladový charakter. Jedná se 

konkrétně o ustanovení §§ 1604 – 1619 ObčZ, jejichž účelem je „dát zákonný výklad 

těm ustanovením, v nichž případně zůstavitel svoji poslední vůli neprojevil dostatečně 

přesným způsobem“98, tak, aby se pokud možno předešlo „nejistotám a vleklým 

sporům“99. Tato ustanovení proto blíže specifikují „jednotlivé případy, které se v 

pořízeních pro případ smrti objevují“100 a dělí tak odkazy na tři druhy. Těmi jsou: 1) 

odkaz věcí určitého druhu, 2) odkaz určité věci a 3) odkaz pohledávky. 

 

Odkaz věcí určitého druhu 

Předně je vhodné připomenout, co se rozumí pod pojmem „věci určitého druhu“. 

„Věcmi určenými podle druhu jsou věci, které jsou určeny druhovými znaky podle 

počtu, míry nebo hmotnosti a mohou být nahrazeny věcmi téhož druhu a jakosti. Ostatní 

jsou věci určené jednotlivě“101. Typickým příkladem věci druhově (genericky) určené 

tak budou peníze jako zákonné platidlo a dále pak například mouka nebo dřevo.  

Odkaz věcí určitého druhu je upraven v §§ 1604 – 1607 ObčZ. Ustanovení § 1604 

odst. 1. ObčZ stanoví, že pokud je předmětem odkazu věc druhově určená a 

v pozůstalosti je takových věcí více, rozhodne osoba odkazem obtížená, která konkrétní 

                                                 

96 § 1594 odst. 1, věta druhá ObčZ. 

97 § 1594 odst. 2 a § 2063 ObčZ. 

98 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 400. 

99 Ibid. 

100 Ibid. 

101 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné 1. Vyd. 1. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, s 377. 
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věc má být odkazovníkovi vydána, s tím, že má ale povinnost vybrat takovou věc, 

kterou může odkazovník užívat102. Toto omezení stanovuje určitou hranici, pod kterou 

nesmí kvalita předmětu odkazu klesnout. V publikaci Dědické právo v praxi je jako 

příklad uveden pytel cementu103. Představme si situaci, kdy se zůstavitel rozhodl 

odkázat pytel cementu. Osoba odkazem obtížená ale odkazovníkovi vydá cement, který 

z důvodu nesprávného skladování ztvrdl. Jelikož ztvrdlý cement již nemůže sloužit 

svému účelu a je tím pádem bezcenný, nelze odkaz považovat za splněný.  

V praxi může často nastat situace, kdy osob obtížených jedním odkazem je několik, 

jelikož „odkazy připadají k tíži všem dědicům podle poměru jejích podílu, a to i tehdy, 

byla-li odkázána věc náležející jednomu ze spoludědiců“104. Mezi dědici pak může dojít 

ke sporu, která konkrétní věc má být vydána odkazovníkovi. Komentář k občanskému 

zákoníku se přiklání k názoru, že v takovém případě se užije ustanovení § 1238 ObčZ, 

které k výkonu vlastnických práv a nakládání se společnou věcí vyžaduje jednomyslné 

rozhodnutí všech zúčastněných, nedohodnou-li se dědicové jinak. Nedojde-li takto 

k dohodě, rozhodne pozůstalostní soud105. 

Možnost volby konkrétní věci, jakožto odkazu, může být přenechána i přímo 

odkazovníkovi. Ten má pak právo zvolit si věc nejlepší, rozuměno kvalitativně, tedy 

věc s nejlepšími vlastnostmi106. Volbou konkrétní věci může zůstavitel pověřit ale i 

jinou osobu než osobu odkazem obtíženou nebo odkazovníka, například vykonavatele 

závěti nebo správce pozůstalosti. Pokud tato osoba věc z jakéhokoliv důvodu neurčí 

(zemřela, stala se k tomu nezpůsobilou nebo tak odmítla učinit), určí ji soud. „Právo 

volby je osobním právem, jež nepřechází na dědice třetí osoby povolané volbu vykonat. 

Je-li však volba svěřena odkazovníku, který zemře po nabytí práva na odkaz, avšak před 

vykonanou volbou, vykonají volbu jeho dědicové“107. Soud vybere odkaz i v případě, 

                                                 

102 § 1604 odst. 1 ObčZ. 

103 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

118. 

104 § 1597 ObčZ. 

105 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 266. 

106 § 1604 odst. 2 ObčZ. 

107 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 265. 
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kdy odkazovník, který měl právo volby odkazu, věc ve lhůtě stanovené na žádost osoby 

odkazem obtížené nevybere.  V obou případech se bude jednat o soud pozůstalostní.  

Zákon pamatuje i na situaci, kdy zůstavitel odkáže věc určitého druhu, která ale 

v pozůstalosti vůbec není. V takovém případě je odkaz neplatný, ledaže zůstavitel 

výslovně neodkázal takovou věc ze svého vlastnictví. Pak je povinností osoby odkazem 

obtížené tuto věc odkazovníkovi na své náklady opatřit, a to „v jakosti přiměřené 

osobním poměrům a potřebě odkazovníka“108. Pokud věci, které mají být předmětem 

odkazu, sice v pozůstalosti jsou, ale není jich určené množství, obdrží odkazovník 

pouze tyto věci, aniž by měl nárok na jejich doplnění do množství stanoveného 

zůstavitelem. 

Jak již bylo uvedeno, typicky budou předmětem odkazu věcí určitého druhu peníze. 

Takový odkaz zavazuje osobu odkazem obtíženou k jejich vyplacení, nehledě na to, zda 

jsou hotové peníze součástí pozůstalosti nebo ne109. Jde tak o výjimku z ustanovení 

§ 1605 odst. 1 ObčZ, které stanoví, že pokud věc určitého druhu, která je předmětem 

odkazu, v pozůstalosti není, je takový odkaz neplatný. 

Překvapivě je systematicky zařazeno pravidlo stanovující, že je-li druhově určený 

odkaz nebo peněžitá částka zmíněna zůstavitelem v jeho pořízení pro případ smrti 

několikrát, má odkazovník právo na takový odkaz tolikrát, kolikrát je opakován. 

Ačkoliv se toto ustanovení jednoznačně vztahuje na odkazy věcí určitého druhu, 

najdeme ho až v pododdílu věnujícím se odkazům určité věci. To, že zákon umožňuje, 

aby odkazovník získal více odkazů stejného druhu, zřejmě souvisí se zásadou přednosti 

vůle zůstavitele. Vychází se přitom z toho, že zůstavitel zřídil odkaz stejného druhu 

vícekrát úmyslně, jelikož se dá předpokládat, že si své poslední pořízení důkladně 

přečetl a zná tak jeho skutečný obsah. Výklad takového pořízení, který by presumoval, 

že zůstavitel jednoduše udělal chybu, by pak ve výsledku odporoval zůstavitelově 

vůli110. 

 

                                                 

108 § 1605 odst. 2 ObčZ. 

109 BEZOUŠKA, Petr a Lucie PIECHOWICZOVÁ. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. 

vyd. Olomouc: Anag, 2013, s. 209. 

110 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

119. 
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Odkaz určité věci 

Na rozdíl od výše popsané situace, kdy odkazovníkovi vznikne právo na více věcí 

téhož druhu, pokud je zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti zmíní vícekrát, u 

odkazu určité věci111 se toto pravidlo neuplatní. To samozřejmě vyplývá už ze samé 

podstaty věci, kdy pokud je odkazována jedna konkrétní individuálně určená 

nezaměnitelná věc, není možné, aby tu samou věc nabyl odkazovník vícekrát. 

Nemusíme přitom ani použít argument a contrario, kdy jsme u odkazu věcí určitého 

druhu vycházeli z předpokladu, že zůstavitel odkázal věc stejného druhu vícekrát 

úmyslně a že se tedy nejednalo o chybu. Ani v tomto případě nemusíme takový odkaz 

stejné věci považovat za chybu, ale spíše za snahu zůstavitele odkaz konkrétní věci 

zdůraznit, tím že ji ve svém pořízení zmíní na více místech. Odkazovník nemá v tomto 

případě tedy ani právo na danou věc a vyplacení její ceny zároveň. 

Dojde-li k situaci, že zůstavitel odkáže věc, která ale již v době pořízení závěti, resp. 

pořízení pro případ smrti, patří odkazovníkovi, k takovému odkazu se nepřihlíží.  Pokud 

odkazovník nabyl tuto věc později, náleží mu pak jako odkaz obvyklá cena této věci, 

avšak pouze za předpokladu, že věc nabyl úplatně112 – tedy koupil nebo směnil. 

V případě, že zůstavitel odkazovníkovi tuto věc daroval, platí, že je odkaz odvolaný113. 

Podobně se nebude přihlížet ani k odkazu cizí věci, tedy takové, která nenáleží ani 

zůstaviteli, ani dědici nebo odkazovníkovi, s tím, že pokud mají tyto osoby na předmětu 

odkazu alespoň podíl nebo právo, týká se odkaz právě tohoto jejich podílu nebo práva. 

Zde je patrný rozdíl oproti úpravě odkazu věcí určitého druhu, kde pokud je odkázána 

věc, která nenáleží zůstaviteli, ani dědici nebo odkazovníkovi, neznamená to neplatnost 

takového odkazu, nýbrž vzniká osobě odkazem obtížené povinnost tuto věc 

odkazovníkovi opatřit. Tato odlišná úprava samozřejmě vychází z toho, že zatímco 

nelze po osobě odkazem obtížené spravedlivě žádat, aby pro odkazovníka zajistila 

individuálně určenou věc, jež je ve vlastnictví třetí osoby, nečiní toto takový problém, 

pokud jde o věc určenou druhově. Zároveň z tohoto ustanovení (§ 1610 odst. 1 ObčZ.) 

                                                 

111 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA. Občanské právo hmotné 2. Vyd. 5. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2009,  s 155. 

112 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 270. 

113 § 1609 ObčZ. 
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vyplývá i poměrně zvláštní konstrukce umožňující zůstaviteli odkázat i věc, která není 

přímo v jeho vlastnictví, nýbrž ve vlastnictví dědice nebo odkazovníka. Toto pravidlo je 

unikátní v tom, že umožňuje zůstaviteli disponovat s majetkem, ke kterému nemá žádná 

práva. Vzhledem k tomu, že dědic, jakožto osoba obtížená odkazem, má povinnost 

odkaz vyřídit, lze si představit situaci, kdy dědic dědictví raději odmítne, jelikož se 

zůstavitel rozhodl odkázat z jeho majetku věc, ke které má silný vztah a nebude ji proto 

chtít vydat. Řešením by v takovém případě mohlo být vyplacení obvyklé ceny odkázané 

věci, což ale současná legislativa neumožňuje114. Na tuto možnost zákon pamatuje 

pouze v případě, kdy zůstavitel nařídí, že má být věc, která je předmětem odkazu, 

koupena a předána odkazovníkovi, ale vlastník dané věci ji nechce za obvyklou cenu 

prodat. Pak má být odkazovníkovi vyplacena náhrada za odkaz, který nebylo za tuto 

cenu možné získat115. 

V praxi může dojít k situaci, kdy je odkázaná věc zastavená nebo jinak zatížená. 

Jiným zatížením se rozumí například služebnost, právo stavby, zadržovací právo, 

předkupní právo, zákaz zcizení a zatížení, popř. omezení převodu nemovitosti. Na 

odkazovníka přejdou i práva a povinnosti z nájmu předmětu odkazu, popř. z jeho 

pachtu, výprosy nebo výpůjčky. Taková závada pak postihuje příjemce odkazu, jelikož 

osoby odkazem obtížené nemají povinnost předmět odkazu zatížení jakkoliv zbavovat a 

je tedy na rozhodnutí odkazovníka zda zatížený odkaz přijme nebo odmítne. Zůstavitel 

má ale možnost „odstranit zatížení odkázané věci například tím, že osobě, která má 

k odkázané věci právo, zanechá také odkaz (nebo ji ustanoví dědicem) a současně jí 

nařídí splnit pododkaz (v případě dědice půjde o odkaz) nebo jí uloží příkaz s obsahem 

vzdát se práva váznoucího pro ni na odkázané věci“116. 

 

 

 

 

                                                 

114 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 

120. 

115 § 1610 odst. 2 ObčZ. 

116 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 273. 
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Odkaz pohledávky 

Dalším druhem odkazu, který se zákonodárce rozhodl blíže specifikovat, je odkaz 

pohledávky, upravený v §§ 1612 – 1617 ObčZ.  

Odkaz, jehož předmětem je pohledávka, může mít několik účelů. Zaprvé se může 

jednat o odkaz pohledávky, kterou má zůstavitel za třetí osobou. „Při odkazu 

pohledávky, která zůstaviteli náleží za někým jiným, postoupí osoba obtížená odkazem 

tuto pohledávku s příslušenstvím a případným zajištěním odkazovníku, vydá mu 

potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky proti 

dlužníku zapotřebí“117. Podstatou odkazu pohledávky je v tomto případě její postoupení 

na odkazovníka. Odkazovník se tak stane novým věřitelem. Pohledávku má postoupit 

osoba odkazem obtížená, tedy dědic případně odkazovník. Dědic je tak povinen uzavřít 

s odkazovníkem smlouvu o postoupení pohledávky a zároveň mu poskytnout veškeré 

doklady a informace, které jsou k uplatnění pohledávky potřeba. Smlouvu o postoupení 

pohledávky je třeba uzavřít v písemné formě, s tím, že ji za osobu obtíženou odkazem 

uzavře správce pozůstalosti. Dědic uzavře smlouvu sám pouze v případě, že má být 

odkaz splněn až po skončení řízení o pozůstalosti. Druhou stranou smlouvy je vždy 

odkazovník. „Jelikož se postoupení pohledávky neděje za úplatu, neodpovídá osoba 

obtížená tímto odkazem za to, že pohledávka v době postoupení trvala, neručí za její 

dobytnost (a contrario § 1885 odst. 1)“118. 

Zákon umožňuje, aby zůstavitel odkázal všechny své pohledávky trvající po zřízení 

odkazu. Pokud se tak rozhodne, nebude se to však vztahovat na pohledávky vzniklé 

z převoditelných cenných papírů a vkladních knížek. Důvodem je zřejmě, že právo na 

plnění spojené s cenným papírem nelze uplatnit ani převést bez předložení cenného 

papíru, typicky akcie119. Přeje-li si zůstavitel odkázat majetkový prospěch z cenného 

papíru, může tak samozřejmě učinit (pokud to zákon v konkrétním případě nevylučuje), 

je ale třeba, aby cenný papír, se kterým je toto právo spojeno, přesně identifikoval. 

                                                 

117 § 1612 ObčZ. 

118 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 275. 

119 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 278. 
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Odkázat může i přímo cenný papír. Podobně to platí i pro vkladní knížky, kdy je 

k dispozici s peněžními prostředky na účtu třeba předložit vkladní knížku.  

Stejně tak do souboru „všech pohledávek“ nebudou spadat pohledávky váznoucí na 

nemovitých věcech, lépe řečeno pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na 

nemovitosti.  

Poslední kategorií pohledávek, které nebudou postoupeny spolu s ostatními, pokud 

se zůstavitel rozhodne odkázat všechny své pohledávky, jsou pohledávky vznikající 

z práva věcného, tzn. nároky chráněné věcnou žalobou, negatorní žalobu a nároky na 

zřízení věcných práv120. 

Dále je upravena možnost, kdy se zůstavitel rozhodne odkázat pohledávku, kterou 

má za odkazovníkem. Tím, že dojde ke splynutí osoby věřitele a dlužníka, pohledávka 

zanikne. Osoba obtížená odkazem je v takovém případě povinna vydat odkazovníkovi 

kvitanci nebo vrátit dlužní úpis121. V případě, že byl takový dluh zajištěný (zástavním 

nebo zadržovacím právem), zanikne spolu s dluhem i toto zajištění. Stejně tak zanikne i 

právo na jeho příslušenství, typicky úroky a úroky z prodlení, což vyplývá z ustanovení 

§ 510 odst. 2 ObčZ, které stanoví, že „má se za to, že se právní jednání a práva i 

povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství“. 

Zůstavitel ale může odkazovníkovi i pouze prominout zajištění dluhu nebo mu 

prodloužit lhůtu splatnosti dluhu. Prominutí dluhu se ale vztahuje pouze na dluhy 

vzniklé před zřízením odkazu. Ty, které vzniknou až po jeho zřízení, se stanou součástí 

pozůstalosti a dědicové tím pádem novými věřiteli dlužníka.  

Nastat může ale i opačná situace, kdy zůstavitel je dlužníkem a odkazovník je jeho 

věřitelem. Pak má zůstavitel možnost splatit dluh právě odkazem, a to tak, že nařídí 

osobě odkazem obtížené, aby dluh splnila. „Dluh musí být buď zůstavitelem přesně 

označen v pořízení pro případ smrti, nebo zůstavitel může také ve svém pořízení odkázat 

na listiny, ze kterých bude existence dluhu a jeho výše zjistitelná. Také se předpokládá, 

že odkazovník bude schopen řádně prokázat existenci své pohledávky za 

                                                 

120 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 279.  

121 § 1614 ObčZ. 
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zůstavitelem“122. Osoba odkazem obtížená má pak povinnost daný dluh uznat co do 

důvodu a výše a vydat o tom odkazovníku potvrzení v písemné formě. Tento dluh musí 

být splněn nejpozději ve lhůtě pro splnění ostatních odkazů, tedy do jednoho roku od 

smrti zůstavitele, s tím, že nemusí být brán ohled na podmínky a lhůty ujednané mezi 

zůstavitelem a osobou odkazem obtíženou. Zákon dále v souvislosti s odkazem, jehož 

předmětem je splnění dluhu, stanovuje, že v případě, kdy zůstavitel nařídí, aby byla tato 

pohledávka zajištěna, musí být odkazovníkovi poskytnuta dostatečná jistota, například 

ve formě zástavního práva, finanční záruky, ručení, nebo zajišťovacího převodu práva. 

Takové zajištění musí být přiměřené vzhledem k výši dluhu, tak, aby byl naplněn 

zákonný požadavek „dostatečné jistoty“. 

Zákon v souvislosti se splněním dluhu zůstavitele vůči odkazovníkovi pomocí 

odkazu pamatuje i na situaci, kdy zůstavitel odkáže stejnou částku, jakou je této osobě 

dlužen, aniž by uvedl, že odkaz zřizuje právě za účelem splacení dluhu. V takovém 

případě se má za to, že zůstavitel tímto odkazem nechtěl dluh splnit a odkazovník má 

tak nárok jak na odkaz tak na dluh. Jde však o vyvratitelnou domněnku, kdy dědici 

budou muset případně prokázat, že zůstavitelovým úmyslem bylo dluh odkazem splnit a 

odkazovníkovi proto nenáleží dluh i odkaz zároveň123.  

 

Odkaz dětem a příbuzným 

„Dětmi se rozumí jen synové a dcery, jestliže zůstavitel pamatoval na děti někoho 

jiného. Jedná-li se však o vlastní děti zůstavitele, rozumí se tím i potomci vstupující na 

jejich místo“124. Ačkoliv je toto ustanovení nadepsáno jako jiné odkazy, jedná se spíše o 

ustanovení upřesňující osoby odkazovníků, v případě kdy jejich okruh není možné 

s jistotou stanovit na základě zůstavitelova pořízení pro případ smrti, jelikož 

odkazovníky označil pouze jako „děti“, aniž by uvedl koho má konkrétně na mysli. 

Pokud tedy nebude v tomto ohledu jasně patrná odlišná vůle zůstavitele, uplatní se výše 

uvedené zákonné pravidlo.   

                                                 

122 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 283. 

123 § 1617 ObčZ. 

124 § 1618 ObčZ. 



 

 42 

4.2.3. Obtížení odkazem 

Základním principem je, že odkazem může být obtížena pouze osoba, která má 

z pozůstalosti prospěch. Takovými osobami jsou pouze dědic a případně odkazovník. 

Jak již bylo uvedeno, „odkazy připadají k tíži všem dědicům podle poměru jejich 

podílů“125. Taková úprava posiluje pozici odkazovníka, jelikož může splnění odkazu 

požadovat po kterémkoliv z dědiců. Zároveň je takto zakotven regres mezi 

spoludědici126. Všichni spoludědici jsou povinni přispět na odkaz podle velikosti svého 

podílu na pozůstalosti a to i v případě, že předmětem odkazu je věc náležející pouze 

jednomu ze spoludědiců. Toto pravidlo se neuplatní pouze, pokud zůstavitel ve svém 

pořízení pro případ smrti výslovně přikázal splnění odkazu konkrétní osobě z okruhu 

spoludědiců, popř. odkazovníků.  

Pozůstalost není možné zatěžovat odkazy bez omezení, tak, že by v extrémním 

případě dědicům z pozůstalosti nezbylo nic, neboť by celé nabyté dědictví pouze předali 

odkazovníkovi. V případě, kdy by dědici takto z pozůstalosti zbyly pouze závazky, 

nebyl by pak nijak motivován dědictví přijmout. Zákon proto počítá s tradiční 

Falcidiánskou kvartou, známou již z římského práva. Je upravena v § 1598 ObčZ, který 

stanoví, že „každému z dědiců musí zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy 

nezatížená“. Neznamená to však neplatnost odkazů, které tuto hodnotu překračují. 

Dědici je nicméně dána možnost požadovat poměrné krácení takových odkazů. 

S ohledem na ustanovení § 1630 může ale krácení požadovat pouze dědic, který uplatnil 

výhradu soupisu. Je pak na jeho rozhodnutí, zda si z dědictví ponechá čtvrtinu, nebo 

splní odkazy ve výši stanovené zůstavitelem.  

4.2.4. Nabytí odkazu 

„Odkazovníku vzniká právo na odkaz dnem smrti zůstavitele. Zůstavitel však může 

vznik tohoto práva spojit s jiným okamžikem, učiní-li jej závislým na splnění podmínky 

nebo opatří-li odkaz doložkou času“127. Vlastnické právo k věci, která je předmětem 

odkazu, ale nabývá způsobem, jakým se nabývá vlastnické právo a nikoliv přímo smrtí 

                                                 

125 § 1597 ObčZ. 

126 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 247. 

127 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 400. 
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zůstavitele, s tím, že pořízení zůstavitele je vlastnickým titulem odkazovníka128. Movité 

hmotné věci tak nabude zpravidla již jejich vydáním, u nemovitostí bude třeba zápisu do 

veřejného seznamu. Odkazovník se může domáhat vydání odkazu v okamžiku, kdy 

právo na něj dospělo, tedy ihned po smrti zůstavitele, případně po splnění podmínky 

nebo uplynutí stanovené doby. U věcí zapisovaných do veřejného seznamu, například 

katastru nemovitostí, nahradí vydání odkázané věci prohlášení vykonavatele závěti nebo 

obtížené osoby opatřené ověřeným podpisem a následný zápis odkazovníka do daného 

veřejného seznamu (za předpokladu, že nebyla zůstavitelem odložena splatnost odkazu).  

Skutečnost, že právo na odkaz vzniká odkazovníkovi až smrtí zůstavitele, znamená, 

že odkazovník nemůže před smrtí zůstavitele s odkazem nijak disponovat – „převést ani 

o něm pořídit“129.  

V případě, že odkazovník nemá o odkaz zájem, má možnost odkaz odmítnout, a sice 

stejným způsobem, jaký je dán pro odmítnutí dědictví, tedy výslovným prohlášením 

vůči soudu do jednoho měsíce od vyrozumění o právu odkaz odmítnout. Na takovou 

osobu se pak hledí, jako by právo na odkaz nikdy nenabyla. 

Odkáže-li zůstavitel z pozůstalosti jednotlivé věci, může odkazovník tyto věci a 

práva, která se k nim vztahují, požadovat ihned. To samé „platí i pro odkaz menších 

odměn pro zaměstnance a odkazy veřejně prospěšné, dobročinné a podobné“130. Ostatní 

odkazy jsou pak splatné za rok od smrti zůstavitele, tak, aby bylo možné nejprve uzavřít 

řízení o pozůstalosti. To vše platí za předpokladu, že zůstavitel neprojevil v tomto 

ohledu jinou vůli. 

Zákon dále přiznává odkazovníkovi ode dne splatnosti právo na plody, užitky a vše 

co přibude k věci, jenž je předmětem odkazu, včetně práv s touto věcí spojených, a to 

v případě, kdy byla odkázána jednotlivá věc. Jako příklad je možné uvést nájemné 

z pronájmu odkázané nemovitosti. 

                                                 

128 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 

92. 

129 § 1622 ObčZ. 

130 § 1624 ObčZ. 
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Zároveň ode dne splatnosti odkazu „postihují odkazovníka i závady na odkázané 

věci, jakož její zhoršení nebo zkáza vzniklé ze skutečností, za které nikdo 

neodpovídá“131. 

V případě, kdy jsou předmětem odkazu určité dávky splatné ročně, měsíčně nebo i 

jinak podle vůle zůstavitele, vzniká právo na dávku smrtí zůstavitele, za předpokladu, že 

se jí odkazovník dožil. Podmínkou pro vznik práva na další dávku je pak opět, aby se 

odkazovník dožil počátku doby, na kterou tato dávka připadá. Pokud se odkazovník 

dožije počátku dané doby, ale zemře před splatností dávky, stane se právo na její 

vyplacení součástí jeho pozůstalosti132. 

4.2.5. Odvolání odkazu 

Jelikož se odkaz zřizuje v zásadě jednostranným právním jednáním zůstavitele, je 

pouze na jeho uvážení, pokud se odkaz rozhodne z jakéhokoliv důvodu odvolat. Jednak 

je tedy odkaz možné odvolat způsobem stanoveným pro konkrétní pořízení pro případ 

smrti (závět, dědickou smlouvu nebo dovětek), jehož obsahem je daný odkaz, a to 

buďto výslovně ve formě předepsané pro pořízení pro případ smrti133, případně i 

konkludentně zničením listiny, na které je odkaz zřízen134 - tato možnost se ale 

nevztahuje na dědickou smlouvu.  Byl-li odkaz zřízen závětí, případně dovětkem, ve 

formě notářského zápisu, má zůstavitel právo požadovat vydání této listiny. Takové 

pořízení se pak považuje za odvolané. 

Zákon dále v § 1602 a násl. ObčZ uvádí speciální způsoby odvolání odkazu, s tím, 

že ve všech případech se jedná o vyvratitelnou právní domněnku. Za prvé lze odkaz 

odvolat tak, že zůstavitel odkázanou věc zničí, nebo zcizí a znovu nenabude. Druhou 

možností je odkázanou věc změnit takovým způsobem, že je z ní věc jiná. Za třetí se má 

za to, že je odkaz zrušen, pokud zůstavitel odkázanou pohledávku vymůže a vybere. 

Naopak se má za to, že odkaz stále existuje, pokud věc, jež je předmětem odkazu, 

                                                 

131 § 1625 věta druhá ObčZ. 

132 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s. 308. 

133 § 1577 a 1498 ObčZ. 

134 § 1578 ObčZ. 
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nabyla jiná osoba nebo byla tato věc změněna, popř. zničena, avšak došlo k tomu mimo 

vůli zůstavitele.  

Je nutné připomenout, jak už bylo uvedeno výše, že odkaz se považuje za odvolaný, 

v případě, kdy odkazovník nabyl věc od zůstavitele bezúplatně ještě za jeho života135. 

4.2.6. Uvolněný odkaz – zánik odkazu 

V situaci, kdy odkazovník odkaz nemůže přijmout nebo ho odmítne, zákon počítá 

s tím, že tento odkaz nabude náhradník nebo svěřenský nástupce, které pro takové 

případy může zůstavitel při zřízení odkazu určit. Pokud ale náhradník určen nebyl, 

odkaz zanikne136. Výjimkou je případ, kdy bylo celým odkazem pamatováno na několik 

osob, aniž by byly určeny jejich podíly na odkazované věci. Pak uvolněný podíl přibude 

poměrně k podílům ostatních odkazovníků. To platí i, byl-li odkaz sice rozdělen na 

podíly, ale je zřejmé, že zůstavitel chtěl, aby odkazovníci nabyli odkaz celý a určení 

podílů mělo sloužit pouze k jejich vymezení mezi odkazovníky navzájem, aby se tak 

předešlo jejich případným sporům.  

Pokud byly s odkazem spojeny i nějaké povinnosti, spolu s uvolněním nebo 

zánikem odkazu nezaniknou, nýbrž připadnou k tíži osobě, která má z předmětu odkazu 

prospěch. To samozřejmě neplatí, šlo-li o osobní úkony odkazovníka. 

4.2.7. Pododkaz 

Jak již bylo naznačeno výše, spolu s odkazem je možné zřídit i pododkaz. Od 

odkazu se liší v tom, že povinnost splnit odkaz nepřipadá dědici, nýbrž odkazovníkovi. 

Jedná se tedy o další odkaz v řadě, kterým zůstavitel ukládá odkazovníkovi vydání 

určité věci nebo zřízení práva ve prospěch pododkazovníka137. I v případě, že hodnota 

pododkazu převyšuje hodnotu odkazu, nezbavuje to odkazovníka povinnosti pododkaz 

splnit. Pokud se tedy odkazovník rozhodne odkaz nepřijmout nebo ho nenabude 

z jiného důvodu, povinnost splnit pododkaz připadne osobě, která odkaz nabyla místo 

odkazovníka. Této povinnosti se může zprostit pouze tak, že svůj odkaz přenechá osobě, 

která má právo na pododkaz. 

                                                 

135 § 1609 věta druhá, část za středníkem ObčZ. 

136 § 1628 odst. 3 ObčZ. 

137 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. 

Praha: Linde, 2013, s. 71. 
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4.3. Zřeknutí se dědického práva 

 

Předchozí právní úprava obsažená v OZ 1964 vycházela ze zásady, že „dohoda, 

kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnu teprve vzniknout, je neplatná“138 a 

vylučovala tak možnost se dědického práva zřeknout. Institut zřeknutí se dědického 

práva, další ze „staronových“ institutů dědického práva, jenž náš právní řád znal již za 

účinnosti ABGB, totiž právě vzdání se, resp. zřeknutí se budoucích práv předpokládá. 

Dědic měl tak pouze možnost dědictví odmítnout, což je možné až po tom, co zůstavitel 

zemřel a dědictví mu bylo nabídnuto. 

Zřeknutí se dědického práva (renunciace) je v podstatě dědická smlouva „naopak“. 

Jde o smlouvu mezi zůstavitelem a potencionálním dědicem, kterou se potencionální 

dědic svého dědického práva předem zříká, s tím, že dědické právo nebudou mít ani 

jeho potomci, pokud se se zůstavitelem nedohodl jinak. Zřeknutí se dědického práva má 

za následek ztrátu dědického práva daného potencionálního dědice, a to nehledě na titul, 

ze kterého by mu jinak dědické právo vzniklo. Smlouva, jejímž předmětem je toto 

zřeknutí se, musí být ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Pro její zrušení 

ale postačí prostá písemná forma. Jak bude patrné níže, tato úprava umožňující zrušení 

práv a povinností ze smlouvy i v prosté písemné formě, byla převzata ze švýcarského 

občanského zákoníku139. 

Důvodová zpráva předpokládá, že k využití institutu zřeknutí se dědického práva 

bude typicky docházet například v situaci, „kdy se presumptivnímu dědici dostane od 

zůstavitele nějakého plnění, jež by jinak muselo být v dědickém řízení na jeho povinný 

díl nebo na dědický podíl započítáváno“140, aby se tak předešlo zbytečným dědickým 

sporům v řízení o pozůstalosti, pokud by jinak muselo dojít k řešení zápočtu na dědický 

podíl nebo povinný díl. V praxi bude tedy k zřeknutí se dědického práva nejčasněji 

docházet v případech, „kdy zříkající se potvrdí, že převzal od druhé strany smlouvy 

(budoucího zůstavitele) určité, ve smlouvě popsané plnění, a za to se zříká dědického 

práva. Smlouva o zřeknutí se dědického práva může být obsažena v darovací smlouvě, 

                                                 

138 § 574 odst. 2 OZ 1964. 

139 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 365. 

140 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 364. 
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kterou zůstavitel tohoto svého dědice obdaroval. Může dojít i k tomu, že zůstavitel 

uzavře dědickou smlouvu se svým budoucím dědicem a současně v témže notářském 

zápisu uzavře s jiným svým potencionálním dědicem smlouvu o zřeknutí se dědického 

práva. Smlouvu lze uzavřít i bez toho, že by zříkající se obdržel nějaké plnění od 

zůstavitele“141 

Ustanovení o zřeknutí se dědického práva stanoví, že „kdo se zřekne dědického 

práva, zříká se tím i práva na povinný díl; kdo se však zřekne jen práva na povinný díl, 

nezříká se tím práva z dědické posloupnosti“142. Dědici, který se tedy zřekl pouze práva 

na povinný díl, zůstává dědické právo zachováno.  

„Zřeknutí se dědického práva se nemusí týkat vždy pouze celku, dědického práva se 

lze zříci i zčásti. V takovém případě je nutné konkrétně formulovat to, čeho se 

presumptivní dědic zříká, ať už se bude jednat o určitou věc (např. zřeknutí se 

dědického práva ohledně jedné nemovitosti) nebo dokonce o určitou část (např. zřeknutí 

se dědického práva ohledně jedné poloviny svého dědického práva)“143.  

Zákon nyní umožňuje zřeknout se dědického práva nebo práva na povinný díl jak 

obecně, tak ve prospěch určité osoby. Rozhodne-li se potencionální dědic zřeknout 

svého dědického práva ve prospěch jiného, platí toto zřeknutí se pouze v případě, že se 

tato třetí osoba stane dědicem. Nestane-li se dědicem, zůstává dědické právo zachováno 

ve prospěch dědice, který se ho původně vzdal144. Jedná se však o vyvratitelnou právní 

domněnku. Vyplývá to z ustanovení § 1484 odst. 2 ObčZ, který stanoví, že „zřekl-li se 

někdo dědického práva ve prospěch jiné osoby, má se za to, že zřeknutí platí, jen stane-

li se tato osoba dědicem“. 

Na rozdíl od dědické smlouvy nejsou nijak stanoveny podmínky způsobilosti stran 

k uzavření smlouvy o zřeknutí se dědického práva. Lze tedy dovodit, že za smluvní 

stranu, která není plně svéprávná, může smlouvu uzavřít její opatrovník nebo zákonný 

                                                 

141 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 40. 

142 § 1484 odst. 1, věta druhá ObčZ. 

143 MUZIKÁŘ, Martin. Zřeknutí se dědického práva. Ad Notam [online]. 2014, 20.(4) [cit. 2015-06-

18]. Dostupné z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2014_4.pdf. 

144 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 43. 



 

 48 

zástupce. V takovém případě bude ale nutné, aby smlouvu schválil opatrovnický soud, a 

lze předpokládat, že souhlasit bude pouze v případě, že zřeknuvší se dědic již obdržel od 

zůstavitele nějaké plnění, nahrazující jeho případný budoucí dědický podíl. 

 

4.4. Vzdání se dědictví 

 

Institut vzdání se dědictví je v našem právním řádu naprostou novinkou. Jak uvádí 

důvodová zpráva, byl zaveden, aby vyšel vstříc dosavadní praxi, „která bez zákonné 

opory při řešení jednotlivých případů tápe nebo dospívá k řešením kritizovaným v teorii 

s různou mírou přesvědčivosti. Podle údajů z notářské praxe dochází při dědění podle 

zákonné posloupnosti, typicky při dědění v první dědické třídě, často k tomu, že potomek 

zůstavitele má z různých důvodů zájem, aby jeho dědictví připadlo ostatním dědicům 

nebo některému z nich, jak jsou v rodině již dohodnuti. Odmítne-li však takový dědic 

dědictví, a má-li potomky, hledí se na odmítnuvšího dědice, jako by nebyl, a jeho 

dědické právo přechází na jeho potomky, jejichž vůli pokaždé nelze předem spolehlivě 

odhadnout, nehledě již k složitým situacím, které mohou nastat, jsou-li potomci tohoto 

dědice ještě nezletilí“145. Dědic má tak možnost dohodnout se s ostatními dědici 

zůstavitele a před soudem se v rámci pozůstalostního řízení svého dědického práva 

v jejich prospěch vzdát. Pro vzdání se dědictví je předepsána forma soudního 

protokolu146. 

 Podstatou vzdání se dědictví je tedy dvoustranný, popř. vícestranný projev vůle 

dědice, který dědictví neodmítl a druhého dědice, popř. dědiců, o tom, že se dědic 

vzdává dědictví ve prospěch tohoto druhého dědice, popř. druhých dědiců. Podmínkou 

platnosti vzdání se dědictví je tedy souhlas druhého dědice, bez něho se k projevu vůle 

dědice o vzdání se dědictví nepřihlíží“147.  

                                                 

145 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 367. 

146 KONDROVÁ, Martina. Odmítnutí dědictví, zřeknutí se dědického práva a vzdání se dědictví jako 

staronové instituty dědického práva po rekodifi kaci. Ad Notam [online]. 2014, 20.(1) [cit. 2015-06-

18]. Dostupné z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2014_1.pdf. 

147 KONDROVÁ, Martina. Odmítnutí dědictví, zřeknutí se dědického práva a vzdání se dědictví jako 

staronové instituty dědického práva po rekodifi kaci. Ad Notam [online]. 2014, 20.(1) [cit. 2015-06-

18]. Dostupné z: http://www.nkcr.cz/doc/adnotam/2014_1.pdf. 
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Podmínkou, aby ke vzdání se dědictví vůbec mohlo dojít, je, že dědic dědictví 

neodmítl. Tak by se na něj totiž hledělo, jako by dědictví nikdy nenabyl, což vylučuje, 

aby s ním pak mohl jakkoliv disponovat. Rozhodne-li se nepominutelný dědic vzdát se 

svého práva na povinný díl, musí počítat s tím, že takové vzdání se má účinnost i vůči 

jeho potomkům. Zde je rozdíl oproti odmítnutí dědictví, které zásadně neznamená ztrátu 

dědického práva pro potomky dědice. Vzhledem k tomu, že vzdání se dědictví je 

v zásadě modalitou zcizení dědictví148, použijí se ustanovení o zcizení dědictví 

přiměřeně. Rozdíl mezi těmito dvěma instituty „spočívá zejména v osobách účastníků 

smluv. Zcizit dědictví podle § 1714 a násl. může po smrti zůstavitele již ten, kdo přichází 

v úvahu jako dědic, vzdát se dědictví může jen ten, kdo byl již vyrozuměn o dědickém 

právu a dědictví neodmítl. Při vzdání se dědictví musí jít o vztah osob, které jsou 

spoludědici, kdežto zcizit dědictví lze v podstatě komukoliv, kdo má právní osobnost“149. 

Zákon pamatuje i na to, že dědic, jenž se svého dědického práva vzdal, byl obtížen 

odkazem nebo příkazem osobní povahy. V takovém případě ho ani skutečnost vzdání se 

dědictví nezbavuje povinnosti takový odkaz nebo příkaz splnit. 

Jak upozorňuje důvodová zpráva, tohoto institutu by mohlo být zneužito dědicem 

v úmyslu zkrátit své věřitele150. Určitou záruku proto věřitelům poskytuje ustanovení 

§ 1720 ObčZ, podle kterého jsou nabyvatel i zcizitel, (resp. v tomto případě dědic, který 

se svého dědického práva vzdal) zavázáni věřitelům za dluhy zůstavitele společně a 

nerozdílně. Věřitelé nepoctivého dědice mají také možnost namítnout relativní 

neúčinnost právního jednání dědice, kterým se svého dědického práva vzdal, a 

požadovat uspokojení svých pohledávek z dědictví, které by jinak dlužník nabyl. 

 

 

 

 

                                                 

148 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 369. 

149 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 61. 

150 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 368. 
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4.5. Zcizení dědictví 

 

Dalším novým institutem dědického práva, kterému budu v této práci věnovat 

pozornost, je zcizení dědictví. Tento institut byl naposledy součástí našeho právního 

řádu za účinnosti ABGB. OZ 1950 ani OZ 1964 tento institut již neznaly. 

„Zcizení dědictví se sice děje smlouvou, jde tedy o institut práva obligačního, 

nicméně s ohledem na provázanost právní úpravy zcizení s právní úpravou jeho 

nabývání jsou navržená ustanovení zařazena v zájmu přehlednosti na závěr části 

třetí“151. 

Smyslem institutu zcizení dědictví je umožnit potencionálnímu dědici disponovat se 

svým dědickým právem už během řízení o pozůstalosti, s tím, že soud, který řízení 

vede, musí být o tom informován bez zbytečného odkladu. Pokud by se dědic rozhodl 

naložit takto se svým dědickým právem ještě za života zůstavitele, nebude se k tomu 

přihlížet. To vyplývá jednak z ustanovení § 1480 ObčZ, které stanoví, že „dědického 

práva, které má teprve vzniknout, se lze jen zříci; nelze je převést ani s ním jinak 

naložit“, ale i z jednoho ze základních principů občanského práva – nemo plus iuris ad 

alium transferre potest, quam ipse habet (nikdo nemůže na druhého převést více práv, 

než sám má). V této souvislosti jen připomenu, že dědické právo vzniká smrtí 

zůstavitele.  

Dědictví je možné zcizit pouze na základě smlouvy mezi dědicem, jakožto 

zcizitelem, a nabyvatelem, který je osobou, která v konkrétním řízení o pozůstalosti 

jako dědic nepřichází v úvahu. „Zcizitel dědictví musí být způsobilým dědicem 

(odpovídá nabyvateli za pravost svého dědického práva, tedy za to, že je způsobilým 

dědicem, že dědí na základě platného dědického titulu, kterým může být dědická 

smlouva, závěť nebo zákon). Nabyvatel podmínky dědické způsobilosti splňovat 

nemusí“152. V extrémním případě by se tak nabyvatelem mohla stát i osoba, která je 

vzhledem k zůstaviteli nezpůsobilá dědit z důvodu vyloučení z dědického práva nebo 

byla dokonce zůstavitelem vyděděna. Pokud si ostatní dědici nepřejí účast takového 

                                                 

151 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 615. 

152 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Op. cit, Praha: Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 617. 
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nabyvatele v řízení o pozůstalosti, mají pouze možnost tvrdit, že zcizením dědictví 

v daném případě došlo k porušení dobrých mravů, což není přípustné podle § 1 odst. 2 a 

§ 547 ObčZ. Soud, u kterého řízení o pozůstalosti probíhá, pak může účast nabyvatele 

v řízení ukončit. 

Smlouva, kterou se dědictví zcizuje, musí mít formu veřejné listiny, tedy notářského 

zápisu. „Dle § 3026 odst. 2 ObčZ může být notářský zápis nahrazen rozhodnutím, který 

orgán veřejné moci (v daném případě pozůstalostí soud nebo soudní komisař) v mezích 

své pravomoci schvaluje smír nebo jiný projev vůle, jehož povaha to nevylučuje“153. 

Přísnější požadavek na formu má zaručit lepší ochranu jak smluvních stran, tak třetích 

osob, zejména věřitelů dědice154. Věřitelům je navíc garantována lepší dobytnost jejich 

pohledávek tím, že nabyvatel i zcizitel jsou za dluhy zůstavitele zavázáni společně a 

nerozdílně.   

Je vyloučeno, aby smlouva byla uzavřena pouze ohledně některých aktiv, jelikož 

takové ujednání by odporovalo ustanovení § 1714 odst. 1 ObčZ, které stanoví, že 

„zcizením dědictví vstupuje nabyvatel do všech práv a povinností náležejících k 

pozůstalosti“. Výjimkou je pouze právo na písemnosti, podobizny a záznamy rodinné 

povahy zůstavitele, na které nabyvatel zásadně právo nemá. Při zcizení dědictví je 

možné použít jako podklad seznam práv a povinností, tedy seznam toho, co dědic 

převádí (nejedná se o soupis pozůstalosti). „Bude-li v rozporu se seznamem v 

pozůstalosti chybět některé aktivum nebo bude-li naopak přebývat některé pasivum, 

půjde o vadu a zciziteli dědictví vznikne povinnost se s nabyvatelem vypořádat“155. 

V ostatních případech, kdy takový seznam není základem smlouvy, se dědictví zcizuje 

smlouvou odvážnou, přičemž se vždy může jednat jak o smlouvu úplatnou (např. 

kupní), tak bezúplatnou (např. darovací). 

 

 

                                                 

153 ŠVESTKA, J..; DVOŘÁK, J; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek IV, Praha: 

Wolters Kluwer, a .s. 2014, s 621–622. 

154 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 428. 

155 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 428–429. 
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4.6. Dovětek 

 

Vedle dědické smlouvy se spolu občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb., 

do našeho právního řádu vrací i další druh pořízení pro případ smrti, známý již 

z římského práva – dovětek, nebo-li kodicil, upravený v § 1498 ObčZ. Rozumíme jím 

„pořízení pro případ smrti spočívající v osobním, odvolatelném projevu vůle 

pořizovatele, kterým nařídí odkaz, stanoví odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo 

doloží čas anebo uloží odkazovníku nebo dědici příkaz“156. Takové podmínky a příkazy 

označujeme jako vedlejší doložky závěti. Je-li zřejmé, že mají sloužit pouze k 

obtěžování dědice nebo odkazovníka ze zjevné zůstavitelovy svévole, nebude se k nim 

přihlížet. Stejně tak se nebude přihlížet ani k vedlejší doložce, která je v rozporu 

s veřejným pořádkem nebo je nesrozumitelná157.  

Ačkoliv o odvětku platí obdobně to, co je stanoveno o závěti, hlavní rozdíl mezi 

těmito dvěma pořízeními pro případ smrti je v tom, že dovětkem není možné samostatně 

povolat dědice. 

Dovětek může být pořízen jako testamentární nebo intestátní, tedy buďto společně 

se závětí, případně jako její součást nebo samostatně aniž by byla pořízena závěť. 

Testamentárním dovětkem je možné zřídit odkaz, stanovit podmínku, doložit čas nebo 

stanovit příkaz, který se může týkat jak zákonného dědice, tak i dědice ze závěti nebo 

odkazovníka. V případě intestátního dovětku se takové omezení může vztahovat pouze 

na zákonného dědice. Zůstavitel tedy počítá s tím, že pozůstalost připadne dědicům 

podle zákonné dědické posloupnosti a dovětkem pouze přikáže těmto dědicům splnění 

odkazů nebo jiných povinností. 

 

 

 

                                                 

156 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. 

Praha: Linde, 2013, s. 73. 

157 § 1551 odst. 2 ObčZ. 
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5. Švýcarská právní úprava dědického práva 

 

Dědické právo je ve Švýcarsku obsaženo ve třetí části švýcarského občanského 

zákoníku – Zivilgesetzbuch (ZGB) a čítá 183 paragrafů. Je tak upraveno jednotně na 

úrovni konfederace, s tím, že odlišná úprava na kantonální úrovni se nepřipouští. ZGB 

patří v Evropě k nejstarším dosud účinným kodifikacím soukromého práva158. Přijat byl 

v roce 1907159, v účinnost pak vstoupil v roce 1912. Vycházel především ze 

soukromoprávních zákoníků jednotlivých kantonů, především pak kantonu Curych. 

Tyto zákoníky byly velkou měrou ovlivněny německým občanským zákoníkem (BGB), 

který nabyl účinnosti o dvanáct let dříve než ZGB, ale i francouzským Code civil. 

Zároveň se zákonodárce inspiroval i přímo BGB a samozřejmě i ABGB.  

Jak již bylo uvedeno, při tvorbě nového občanského zákoníku (ObčZ) se 

zákonodárce na mnoha místech inspiroval právě zákoníkem švýcarským. Jelikož 

v podstatě všechny nové instituty dědického práva, které jsem popsala výše, můžeme 

nalézt i v ZGB, přiblížím i jejich právní úpravu ve Švýcarsku. 

 

5.1.  Dědická smlouva (Erbeinsetzungsvertrag) 

 

ZGB pod pojmem Erbvertrag, tedy dědická smlouva nerozumí pouze dědickou 

smlouvu, tak jak je upravena v ObčZ, nýbrž i smlouvu, kterou se zřizuje odkaz a 

smlouvu, kterou se dědic zříká svého dědického práva160. Dědickou smlouvu v užším 

smyslu tak nalezneme pod pojmem Erbeinsetzungsvertrag.  

Dědickou smlouvu uzavírá zůstavitel (Erblasser) s druhou osobou, a sice buď ve 

prospěch druhé smluvní strany, nebo třetí osoby. Zůstavitel touto smlouvou povolává 

druhou smluvní stranu za svého smluvního dědice, a to buďto celé pozůstalosti nebo 

                                                 

158 K nejstarším dosud účinným občanským zákoníkům se v Evropě řadí francouzský Code civil 

z roku 1804, rakouský ABGB z roku 1811 a německý BGB z roku 1896. 

159 Hlavním autorem ZGB byl Eugen Huber, který byl jeho vypracováním pověřen švýcarskou 

vládou v roce 1892. 

160 BREITSCHMID, Peter a Alexandra RUMO-JUNGO, Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht. Erbrecht, nakl. Schulthess, 2012, s 95. 
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podílu na ní a druhá smluvní strana toto přijímá. Smluvní strany se mohou povolat za 

dědice i navzájem. Zákon zároveň připouští i uzavření vícestranné dědické smlouvy, je 

tedy například možné, aby zůstavitel uzavřel jednu dědickou smlouvu s více smluvními 

dědici. Jelikož se jedná o smlouvu, je i dědická smlouva podle ZGB jednostranně 

neodvolatelná.  

Aby byla dědická smlouva platná, musí obsahovat platné určení dědice a být 

uzavřena ve formě veřejného posledního pořízení161. To znamená, že smlouva musí mít 

formu veřejného testamentu, který obsahuje současný projev vůle všech smluvních 

stran, který je pak následně přečten a podepsán před dvěma svědky. Ti pak musí 

smlouvu podepsat také162. 

 Dědická smlouva podle ZGB je smlouvou odvážnou. Smluvní dědic zde nemá 

žádnou záruku, že dědictví opravdu nabude. Zůstavitel totiž není za svého života nijak 

omezen v dispozici s majetkem, který je předmětem dědické smlouvy. Stejně tak není 

nijak chráněn, pokud jde o vznik nových povinných dílů, například sňatkem. Nárok na 

povinný díl mají podle ZGB totiž kromě dětí zůstavitele i jeho rodiče a manžel, 

případně registrovaný partner163. Smluvní dědic má určitou ochranu pouze v případě, že 

jde o smlouvu úplatnou. Pak mají smluvní strany možnost ujednat si ve smlouvě, že 

zůstavitel nebude o své pozůstalosti nebo její části dále pořizovat nebo, že poskytne 

jistotu164. 

Jak již bylo řečeno, dědickou smlouvu není běžně možné jednostranně odvolat, je 

však možné ji kdykoliv zrušit písemnou dohodou smluvních stran (není třeba formy 

veřejné listiny). Jednou z výjimek, kdy ZGB umožňuje i jednostranné odvolání určení 

dědice, které je obsahem dědické smlouvy, je, pokud se smluvní dědic proti zůstaviteli 

proviní takovým způsobem, který představuje zákonný důvod vydědění165. Další 

výjimkou je pak, pokud smlouva předpokládá protiplnění, ke kterému má dojít za života 

                                                 

161 Art. 512 ZGB. 

162 BREITSCHMID, Peter a Alexandra RUMO-JUNGO, Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht. Erbrecht, nakl. Schulthess, 2012, s. 133. 

163 Art. 470 (1) ZGB. 

164 BREITSCHMID, Peter a Alexandra RUMO-JUNGO, Op. cit., s 98. 

165 Art. 513 (1) ZGB. 
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zůstavitele a smluvní dědic tuto svou povinnost nesplní. Pak se uplatní ustanovení o 

odstoupení od smlouvy podle obecných ustanovení závazkového práva. 

 

5.2. Odkaz (Vermächtnis) 

 

Obsahem institutu odkazu, tak jak je upraven v ZGB, je možnost zůstavitele odkázat 

odkazovníkovi (Bedachter/ Vermächtnisnehmer) určitý majetkový prospěch, aniž by se 

takto obmyšlená osoba stala dědicem166. Výhodou je, že odkazovník, na rozdíl od 

dědiců, neručí za dluhy zůstavitele. Předmětem odkazu může být zejména jednotlivá 

věc, zřízení služebnosti, různá plnění z hodnoty dědictví nebo odpuštění dluhu167. 

Odkaz je zřízen k tíži dědice, jakožto osoby odkazem obtížené (Beschwerter). 

Odkazovník získává vůči osobě odkazem obtížené právo podobné pohledávce na 

poskytnutí majetkového prospěchu nebo jiné vyřízení odkazu. To mimo jiné znamená, 

že se odkazovník po smrti zůstavitele nestává automaticky vlastníkem odkázané věci, ta 

mu musí být nejprve vydána dědicem, k čemuž ve většině případů dojde až po uzavření 

dědického řízení. Jelikož jsou odkazy ve švýcarském právu považovány v souladu s 

Justiniánskými Institucemi za práva podobná pohledávkám, uplatní se na ně přiměřeně i 

předpisy závazkového práva168.  

Odkaz je možné zřídit buďto jednostranným právním jednáním, tedy poslední vůlí, 

nebo smlouvou (Vermächtnisvertrag). Pro platnost odkazu je třeba, aby byla osoba 

odkazovníka a osoby odkazem obtížené jasně určeny, popř. určitelné. Stejně tak je třeba 

přesně vymezit předmět odkazu. Odkazovníkem může být jak osoba fyzická, tak osoba 

právnická, s tím, že tato osoba musí být v okamžiku zahájení dědického řízení způsobilá 

dědit169. Odkazovníkem tak nemůže být osoba vyloučená z dědického práva. Důvodem 

pro vyloučení, je například spáchání trestného činu vůči zůstaviteli, který měl (nebo měl 

mít) za následek jeho smrt a dále pak přinucení zůstavitele k pořízení pro případ smrti 

nebo naopak činu proti takovému pořízení. Nezpůsobilým odkazovníkem je i rozvedený 

                                                 

166 Art. 484 (1) ZGB. 

167 WEIMAR, Peter: Berner Kommentar : Das Erbrecht, 2009, s. 336. 

168 WEIMAR, Peter: Op. cit., s. 338. 

169 WEIMAR, Peter: Op. cit., s. 343. 
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manžel, a to jedná-li se o odkaz, který byl zřízen před zahájením řízení o rozvodu 

manželství170. Aby byla právnická osoba způsobilá být odkazovníkem, musí být 

k okamžiku účinnosti odkazu, kterým je zpravidla zahájení dědického řízení, zapsána 

v obchodním rejstříku.  

Osobou odkazem obtíženou může být buď dědic, případně i více dědiců, odkazovník 

nebo i osoba obdarovaná pro případ smrti. U posledních dvou jmenovaných se jedná o 

pododkaz. Pokud zůstavitel nejmenoval ve svém pořízení žádného obtíženého, platí, že 

osobami obtíženými odkazem jsou všichni dědicové společně. Pokud je obtížených 

více, je na zůstaviteli, aby ve svém pořízení určil, jak jsou jednotlivé osoby povinné 

odkaz splnit.  

Předmětem odkazu může být jakákoliv věc, která přináší odkazovníkovi majetkový 

prospěch a je způsobilá být předmětem vlastnického práva171. Předmětem odkazu tak 

nemohou být například dluhy. Komentář172 ke švýcarskému občanskému zákoníku 

uvádí tři druhy odkazů. Za prvé Vermächtnis einer Erbschaftssache – tedy odkaz věci 

z pozůstalosti, kterými se ale nerozumí pouze hmotné věci, nýbrž předměty dědictví 

jakéhokoliv druhu. Může se tedy jednat i o pohledávky, případně právo na zřízení 

služebnosti nebo zástavního práva. Druhou skupinou odkazů jsou 

Leistungsvermächtnisse – tedy odkazy, jejichž předmětem je určité plnění a nevážou se 

tak přímo na pozůstalost. Jedná se například o opakované peněžité dávky (renta), 

provedení činnosti nebo odpuštění dluhu, který má odkazovník vůči dědici. Jako třetí je 

pak uvedena skupina zvláštních odkazů, tzv. Verschaffungsvermächtnisse. Zde se jedná 

o odkazy, jejichž předmětem je obstarání jednotlivě určené věci, která není součástí 

pozůstalosti a není ani ve vlastnictví osoby odkazem obtížené. Obtížený má tak 

povinnost tuto věc opatřit od třetí osoby a předat ji odkazovníkovi. Ve všech případech 

platí, že hodnota odkazu nesmí převyšovat hodnotu dědictví, může ho ale úplně 

vyčerpat.  

 

                                                 

170 WEIMAR, Peter: Berner Kommentar : Das Erbrecht, 2009, s. 343. 

171 WEIMAR, Peter: Op. cit., s. 346. 

172 WEIMAR, Peter: Op. cit., s. 348 a násl. 
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5.3. Zřeknutí se dědického práva 

 

Zřeknutí se dědického práva (Erbverzicht), je v systematice ZGB považován za druh 

dědické smlouvy. Je označován jako negativer Erbvertrag, tedy negativní dědická 

smlouva. Zatímco obsahem běžné dědické smlouvy (Erbeinsetzungsvertrag) je určení 

smluvního dědice, u zřeknutí se dědického práva je tomu právě naopak. Principem 

tohoto institutu je totiž, stejně jako v českém právu, zřeknutí se práva na případné 

dědictví ze strany potencionálního dědice, s tím, že zřeknutí se je účinné i vůči 

potomkům tohoto dědice, pokud není ve smlouvě ujednáno něco jiného. Potencionální 

dědic se takto může zříci jak práva na celé dědictví, které by mu mohlo v budoucnu 

připadnout, tak jenom jeho části, případně pouze povinného dílu173. V případě zřeknutí 

se části dědictví nebo práva na povinný díl, zůstává takovému dědici jeho dědické právo 

zachováno, což znamená, že bude účastníkem dědického řízení. Vyloučeno je zřeknutí 

se dědického práva pouze ve vztahu k určité věci.  

Ustanovení článku 495 (1) ZGB, které upravuje zřeknutí se dědického práva, 

připouští, aby byla smlouva uzavřena jak bezúplatně, tak úplatně. Úplatná smlouva je 

pak v rámci zřeknutí se dědického práva (Erbverzicht) označována jako Erbauskauf 174-  

„výkup dědictví“, nerozumí se tím však zcizení dědického práva, tak jak je upraveno v 

ObčZ. Jedná se pouze o případ, kdy se potencionální dědic zřekne svého práva na 

dědictví za úplatu – zůstavitel tedy jeho dědické právo vykoupí. Taková smlouva je pak 

označována jako tzv. Doppelgeschäft175 – dvojité právní jednání, jelikož v sobě 

zahrnuje jak poslední pořízení, tak právní jednání inter vivos.   

Pro všechny druhy dědické smlouvy pak platí, že musí být uzavřeny ve formě 

veřejného posledního pořízení (öffentliche letztwillige Verfügung)176. Smlouva o 

zřeknutí se dědického práva není výjimkou. Jak již bylo uvedeno výše v souvislosti 

dědickou smlouvou (Erbeinsetzungsvertrag), takovým posledním pořízením je veřejný 

testament, který je třeba přečíst a následně podepsat za přítomnosti dvou svědků. Svědci 

                                                 

173 BREITSCHMID, Peter a Alexandra RUMO-JUNGO, Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht. Erbrecht, nakl. Schulthess, 2012, s. 101. 

174 WEIMAR, Peter: Berner Kommentar : Das Erbrecht, 2009, s. 479. 

175 Ibid.  

176 Art. 512 (1) ZGB. 
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následně také připojí své podpisy. Pro zrušení smlouvy však postačí prostá písemná 

forma.  

 

5.4. Zcizení dědického práva 

 

Podle ZGB má dědic po smrti zůstavitele možnost disponovat se svým dědickým 

právem, resp. svým budoucím podílem na dědictví. Zcizení dědictví předpokládá 

uzavření smlouvy mezi dědicem a nabyvatelem, kterým může být jak někdo ze 

spoludědiců, tak třetí osoba bez jakéhokoliv vztahu k zůstaviteli. Smlouva, jejímž 

obsahem je zcizení dědického práva je v ZGB označována jako Vertrag über 

angefallene Erbanteile. Pro její platnost postačí prostá písemná forma a uplatní se na ni 

i obecná pravidla závazkového práva.  

Nabyvateli vzniká pouze nárok na část pozůstalosti, jež je předmětem smlouvy, 

nestává se však účastníkem dědického řízení.  

V případě, že by k uzavření smlouvy došlo ještě za života zůstavitele, bude takové 

ujednání platné, pokud k němu dal zůstavitel souhlas. 
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6. Komparace  

 

Česká a švýcarská právní úprava vycházejí z velké části ze stejných historických 

základů, není proto s podivem, že obě právní úpravy dědického práva jsou si velmi 

podobné a mnohdy se i překrývají. Oba právní systémy vycházejí z tradice římského 

práva. Rozdíl je pak pouze v tom, že zatímco, české právo je řazeno čistě do skupiny 

germánských právních systémů, švýcarský právní systém stojí na pomezí germánského 

a románského. To je nepochybně výsledkem historického vývoje Švýcarské 

konfederace, jakožto jednotného státu, jehož základem jsou ale dodnes samosprávné 

obce (Gemeinden) a především pak jednotlivé kantony (spolkové státy). Ty byly 

historicky ovlivňovány různými státy, což je dáno především tím, že jednotlivé kantony 

mají odlišný úřední jazyk. Tím je buď němčina, francouzština nebo italština (případně 

jejich kombinace). V případě kantonu Graubünden je pak jedním z úředních jazyků i 

rétorománština. V závislosti na úředním jazyku, pak jednotlivé kantony inklinovaly 

k přejímání právních předpisů států se stejným úředním jazykem. Takto se součástí 

právního řádu Švýcarska staly jak předpisy vycházející z francouzského Code civil, tak 

německého BGB nebo rakouského ABGB.  

Dnes je Švýcarsko již poměrně centralizovaným státem, což se promítá i do jeho 

právního systému. Kantonům je sice stále ponecháno mnoho výlučných pravomocí, do 

kterých nelze na celostátní úrovni zasahovat, ale v mnoha oblastech práva je úprava již 

sjednocená, tím, že velká část právní právních předpisů je upravena na úrovni 

konfederace, kdy občanské právo není výjimkou.  

Podobnost obou právních úprav občanského práva (českého a švýcarského) je také 

důsledkem toho, že zákonodárce při přípravě nového občanského zákoníku (zák. č. 

89/2012 Sb.) vycházel jednak z práva platného v Československu v době první 

republiky, tedy ABGB, případně z osnovy občanského zákoníku z roku 1937, ale 

inspiroval se i v zahraničí, a to v mnoha případech právě právní úpravou platnou ve 

Švýcarsku. 

Dědické právo je v novém občanském zákoníku, zákoně č. 89/2012 Sb., upraveno 

podrobněji, než v zákoníku švýcarském. Zatímco ObčZ věnuje dědickému právu celých 

245 paragrafů, v ZGB je to pouhých 183, a to ačkoliv ZBG upravuje dědické právo z 

části i po procesní stránce. Podíváme-li se pak přímo na instituty dědického práva, 
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kterým se tato práce věnuje, uvidíme, že rozdíly jsou spíše v systematice obou 

občanských zákoníků, než samotné právní úpravě těchto institutů. Zatímco v ObčZ jsou 

tak dědická smlouva, odkaz a zřeknutí se dědického práva samostatnými instituty, ZGB 

sjednocuje tyto instituty v jeden pod pojmem Erbvertrag, tedy dědická smlouva. 

V rámci tohoto institutu se pak rozlišují tři druhy dědické smlouvy, a sice 

Erbeinsetzungsvertrag (dědická smlouva ve smyslu ObčZ), Vermächtnisvertrag 

(smlouva, kterou se odkaz zřizuje, s tím, že odkaz je, stejně jako v českém právu, možné 

zřídit i závětí) a Erbverzichtsvertrag (smlouva o zřeknutí se dědického práva). 

Nejvýraznějším rozdílem v úpravě dědického práva je neexistence tzv. Falcidiánské 

kvarty ve švýcarském právu. To v praxi znamená, že dědici nemají žádnou záruku, že se 

jim z dědictví opravdu něco dostane, pokud se zůstavitel rozhodne celé jejich dědictví 

přenechat odkazovníkům. Není tedy vyloučeno, že bude celé dědictví odkazy úplně 

vyčerpáno. Chráněni jsou pouze v případě, že by hodnota odkazů, hodnotu jejich 

dědictví převyšovala. Stejně tak může zůstavitel pořídit o celé pozůstalosti dědickou 

smlouvou, musí však dbát práv nepominutelných dědiců. Těmi jsou podle ZGB kromě 

potomků i rodiče zůstavitele a jeho manžel, popř. registrovaný partner. Nepominutelní 

dědicové mají ze zákona nárok na povinný díl ve výši jedné poloviny jejich zákonného 

dílu, resp. v případě potomků ve výši tří čtvrtin zákonného dílu, a to bez rozdílu toho, 

zda se jedná o zletilé nebo nezletilé potomky. 

Co se týče úpravy jednotlivých institutů i zde jsou určité rozdíly. Důvodová zpráva 

k novému občanskému zákoníku uvádí, že „navržená ustanovení o dědické smlouvě 

přejímají obsah čl. 512 an. a 534 an. ze švýcarského občanského zákoníku (ZGB)“177. 

Jedná se o ustanovení, které pro dědickou smlouvu stanoví formu veřejného posledního 

pořízení, tedy veřejného testamentu. Do ObčZ byl přejat požadavek veřejné listiny, což 

znamená, že postačí forma notářského zápisu. Naopak ale nebylo přejato ustanovení 

článku 513 ZGB stanovující pro zrušení dědické smlouvy prostou písemnou formu. 

Zákonodárce k tomuto rozhodnutí zřejmě vedlo to, že ujednání, jež jsou předmětem 

dědické smlouvy, jsou natolik závažná, jelikož mají často vliv i na práva třetích osob, že 

možnost zrušení těchto ujednání prostou písemnou formou by mohla zbytečně vést ke 

sporům o platnosti smlouvy. Požadavek formy veřejné listiny i pro zrušení dědické 

                                                 

177 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 393. 
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smlouvy by měl poskytnout určitou záruku platnosti takového právního jednání. To, že 

švýcarský zákonodárce zvolil formu méně přísnou, může být dáno tím, že se dá 

předpokládat větší poctivost a vyšší míra pečlivosti Švýcarů v právním jednání. 

Zdůrazňuji ale, že zde se jedná pouze o můj subjektivní názor.   

Ustanovení 534, kterým se ObčZ inspiroval také, pak stanoví to samé jako § 1589 

ObčZ, tedy, že „dohodnou-li se strany, že zůstavitel převede na smluvního dědice 

majetek již za svého život, může být tento majetek sepsán ve formě veřejné listiny“.  

Na rozdíl od české právní úpravy ZGB podrobně upravuje podmínky zrušení 

dědické smlouvy. Pamatuje na to, že za určitých okolností může nastat situace, kdy je 

především z morálního hlediska správné, aby ke zrušení smlouvy mohlo dojít i 

jednostranně zůstavitelem. ZGB výslovně stanoví, že zůstavitel může dědickou smlouvu 

zrušit jednostranně v případě, kdy se smluvní dědic proti zůstaviteli provinil takovým 

způsobem, který představuje zákonný důvod vydědění. Z dikce ObčZ možnost 

jednostranného zrušení dědické smlouvy nevyplývá, a to ani v uvedené situaci. Jelikož 

důvodová zpráva výslovně uvádí, že přejímá články 512 a násl. ZGB, je s podivem, že 

tuto možnost zrušení dědické smlouvy neuvádí, jelikož je právě v těchto článcích 

upravena a jeví se jako smysluplná. Druhým důvodem pro jednostranné zrušení závazku 

z dědické smlouvy je pak podle článku 514 ZGB situace, kdy smlouva předpokládá 

protiplnění, ke kterému má dojít za života zůstavitele a smluvní dědic tuto svou 

povinnost nesplní. Ani tuto výjimku ObčZ zákoník neupravuje. Předpokládá se sice, že i 

dědickou smlouvu podle ObčZ bude možné zrušit jednostranně podle obecných 

ustanovení o smlouvách například výpovědí, je však otázkou, jak budou tyto situace 

posuzovány v rozhodovací praxi soudů. Nesmíme totiž zapomínat, že dědická smlouva 

není institutem závazkového práva, nýbrž smíšeným právním útvarem mezi smlouvou a 

závětí a tudíž ne všechna ustanovení o smlouvách je možná užít i v souvislosti 

s dědickou smlouvou. Je až zarážející, že ObčZ zákoník se podmínkám pro zrušení 

dědické smlouvy téměř nevěnuje a nahrává tak vzniku sporných situací, které bude 

muset vyřešit až praxe. Dle mého názoru je tedy švýcarská právní úprava v tomto 

ohledu jednoznačně přehlednější a jasnější. 

Srovnáme-li dále právní úpravu odkazů, zjistíme, že jejich úprava je v obou 

zákonících, co se obsahu týče, velmi podobná. Snad jediným výraznějším rozdílem, je, 

jak už bylo zmíněno, že dědictví může být podle ZGB odkazy úplně vyčerpáno, odkazy 



 

 62 

pouze nesmí převyšovat jeho hodnotu. Rozdíl je však opět v systematice tohoto 

institutu, resp. rozdělení jednotlivých druhů odkazů. V ObčZ jsou jednotlivé druhy 

odkazů konkretizovány jako odkaz věcí určitého druhu, odkaz určité věci a odkaz 

pohledávky. Naproti tomu, ZGB zvolil jiný přístup. Odkazy nejsou rozděleny podle 

toho, jaký druh věci je jejich předmětem, ale spíše podle vztahu odkazu k pozůstalosti a 

osobě odkazem obtížené. První skupinou jsou tak odkazy, které se váží přímo 

k pozůstalosti (Vermächtnis einer Erbschaftssache). Druhou skupinou jsou pak odkazy, 

jejichž předmětem je určité plnění ze strany osoby odkazem obtížené, aniž by tyto 

odkazy měly přímý vztah k pozůstalosti (Leistungsvermächtnisse). Poslední, speciální, 

skupinou jsou Verschaffungsvermächtnisse, jejichž předmětem je obstarání jednotlivě 

určené věci, která není součástí pozůstalosti a nenáleží ani obtíženému odkazem. 

Co se týče rozdílů v úpravě zřeknutí se dědického práva, tím nejmarkantnějším je 

opět jeho systematické řazení, kdy v rámci ZGB se nejedná o samostatný institut, nýbrž 

o druh dědické smlouvy. I přesto, že ObčZ oba instituty jasně odlišuje, nevylučuje ale, 

aby v rámci jedné smlouvy došlo jak k určení smluvního dědice, tak ke vzdání se 

dědického práva jiného potencionálního dědice, tak jak to umožňuje i ZGB, kdy v ZGB 

tato možnost logicky vyplývá z pojetí dědické smlouvy a zřeknutí se dědického práva 

jakožto jednoho institutu. Obsahově jsou ale jinak obě právní úpravy zřeknutí se 

dědického práva opět téměř shodné, což je dáno i tím, že některá ustanovení v ObčZ 

týkající se tohoto institutu vycházejí právě z ZGB. Takovým ustanovení je například 

§ 1484 odst. 3 ObčZ, podle kterého smlouva, jejímž předmětem je zřeknutí se 

dědického práva, vyžaduje formu veřejné listiny, avšak práva a povinnosti z ní je možné 

zrušit prostou písemnou formou. Přejmutí možnosti bezformálního zrušení práv a 

povinností z této smlouvy se jeví jako praktické. Ani jedna ze smluvních stran totiž 

takovým ujednáním nic neztrácí. Požadavek formy veřejné listiny, jehož účelem bývá 

zvýšení ochrany smluvních stran, by byl tedy dle mého názoru v tomto případě 

nadbytečný. Na druhou stranu i zřeknutí se dědického práva má zpravidla vliv na třetí 

osoby, resp. ostatní dědice. A lze si tak představit situaci, kdy se některý z dědiců bude 

snažit popřít platnost zrušení smlouvy, jejímž předmětem bylo zřeknutí se dědického 

práva jeho potencionálního spoludědice. Pro takové případy by byla forma notářského 

zápisu i pro rušení práv a povinností z takové smlouvy jistě výhodnější (stejně jako je 

tomu u dědické smlouvy).  
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V souvislosti s právní úpravou zcizení dědického práva v ObčZ důvodová zpráva 

uvádí, že „základem navrhované úpravy jsou obdobná ustanovení švýcarského 

občanského zákoníku“178. Porovnáme-li ale obě úpravy, jistíme, že se v mnohém liší. Za 

prvé pro uzavření smlouvy o zcizení dědictví vyžaduje ObčZ formu veřejné listiny. 

Naproti tomu podle ZGB postačí prostá písemná forma. Dále ZGB obsahuje výjimku 

z pravidla, že dědictví není možné zcizit ještě za života zůstavitele. Pokud k tomu dá 

zůstavitel svůj souhlas, bude takové ujednání podle švýcarského práva platné. Jedná se 

tedy o poměrně zvláštní konstrukci, uvážíme-li, že i podle švýcarského práva vzniká 

dědické právo smrtí zůstavitele. Potencionální dědic tak má možnost disponovat 

s právem, které ještě nenabyl. Ustanovení ObčZ toto vylučují. Dalším podstatným 

rozdílem je, že, zatímco podle ObčZ nabyvatel vstupuje do práv a povinností 

náležejících k pozůstalosti a stává se tak účastníkem řízení o pozůstalosti, podle ZGB 

má nabyvatel nárok pouze na část pozůstalosti a účastníkem řízení se nestává. Poměrně 

markantní je také rozdíl v rozsahu úpravy věnující se zcizení dědického práva. ZGB 

věnuje tomuto institutu pouze dva stručné články, zatímco ObčZ sedm paragrafů.  

Na závěr tohoto srovnání je vhodné zmínit, že na rozdíl od české právní úpravy, 

švýcarské dědické právo nezná dovětek, jakožto jeden z druhů pořízení pro případ smrti 

ani samostatný institut vzdání se dědického práva. Vzdání se dědického práva v ZGB 

splývá s úpravou zcizení dědictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

178 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, s. 428. 
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7. Závěrečné hodnocení 

 

Dědické právo doznalo s účinností nového občanského zákoníku podstatných změn. 

Ty vnímám celkově jako velmi pozitivní, jelikož dávají zůstaviteli mnohem větší 

prostor disponovat dle vlastní vůle se svým majetkem pro případ smrti. Je to dáno 

především přijetím nových institutů dědického práva, které jsou již tradičně součástí 

právních řádů většiny evropských zemí. Na mysli mám především znovuzavedení 

tradičního římskoprávního institutu odkazu, který v našem dědickém právu zoufale 

chyběl a doposud tak nebylo zůstaviteli umožněno odkázat ze svého majetku jednotlivé 

věci, aniž by takto obmyšlenou osobu zároveň povolal za dědice. Nová úprava tak 

mimo jiné nahrává i dobročinným a veřejně prospěšným účelům, které bude možné 

podpořit právě odkazem. Samozřejmě také bude moci být pamatováno na osoby, které 

jsou zůstaviteli blízké, ať už pouhou drobností mající spíše upomínkový význam nebo 

skutečnou majetkovou hodnotou, aniž by tato osoba ale nesla povinnosti s pozůstalostí 

spojené, typicky dluhy. Dalším pozitivním krokem bylo i zahrnutí dědické smlouvy do 

ustanovení ObčZ o dědickém právu, která zůstaviteli umožňuje disponovat se svým 

majetkem ještě lépe než například pořízením závěti, což vyplývá již z podstaty dědické 

smlouvy, jakožto dvoustranného (popř. vícestranného) právního jednání – tedy dohody 

mezi zůstavitelem a dědicem. Nesmíme také zapomenout, že upřednostnění vůle 

zůstavitele bylo posíleno i snížením zákonného povinného dílu nepominutelných dědiců 

a rozšířením důvodů pro vyloučení z dědického práva. 

Z komparace právních úprav dědického práva v ObčZ a ZGB vyplývá, že instituty 

dědického práva, které jsou tématem této práce, jsou v obou zákonících upraveny 

obdobně, často stejně. Jak již bylo uvedeno, důvodem je jednak společný historický 

základ obou právních řádů, ale i to, že zákonodárce se při tvorbě ObčZ inspiroval na 

mnoha místech právě i ZGB. V některých ohledech je úprava samozřejmě i odlišná a 

nedá se jednoznačně říci, že by v těchto případech byla jedna výrazně lepší. Dle mého 

názoru se jedná v obou případech o velmi kvalitní kodifikace, s tím že švýcarský 

zákoník se často jeví jako přehlednější a formulace jeho ustanovení jsou o něco 

srozumitelnější. Na druhou stranu, je úprava dědického práva v ZGB možná až příliš 

stručná, což je patrné již při letmém srovnání obou úprav, kdy ZGB věnuje dědickému 

právu téměř o jednu třetinu ustanovení méně než ObčZ. Při pozornějším čtení je pak 
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patrné, že mnohá pravidla nejsou v ZGB výslovně vůbec uvedena a dovozují se tak 

z praxe. Jelikož je ale ZGB v platnosti již více než sto let, nečiní jeho výklad větší 

problémy, jelikož sporné pasáže byly právě v rámci jeho dlouholeté praxe již vyjasněny. 

I v případě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ukáže až praxe, zda bude některá 

ustanovení o dědickém právu třeba pozměnit, doplnit nebo případně zrušit. Zatím se tato 

úprava ale jeví jako promyšlená a dobře propracovaná. 
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11. Resumé v anglickém jazyce – Summary 

 

The new Czech civil code, which became effective on January 1, 2014, brought 

major changes to the Czech inheritance law. Institutes, that has been traditionally part of 

most of the European countries has become with the new civil code again also part of 

the Czech legal system. These institutes are namely inheritance contract, legacy, 

renouncement of inheritance, surrender of inheritance, alienation of inheritance and 

codicil. This thesis aims to describe these institutes in detail, including their historical 

background. 

The new inheritance law legislation is mostly based on the legislation effective in 

Czechoslovakia during 1920s and 1930s, meaning ABGB – the Austrian Civil code 

enacted in 1811. Also parts of the draft of a new civil code from 1937 were used as a  

template, as well as current civil codes of other European countries, as for example the 

German BGB or the Swiss ZGB. For the purpose of a legal comparison, this thesis 

contains also a brief description of the Swiss legislation concerning the above 

mentioned institutes.  

The institute of inheritance contract brings an important amendment to the Czech 

inheritance law, since it allows the testator to dispose of his property according to his 

free will, better than in was possible before. The principle of this institute is an 

agreement between the testator and a second contractual party, who hereby becomes the 

inheritor.  

Also important is the reintroduction of legacy, which was already known in the 

Roman law. This traditional institute, which was part of the Czech legal system till 

1950, gives the testator the possibility to bequeath certain things to other persons, 

without being necessary to designate them as his inheritor.  

Prior to the legislation of the new civil code, the inheritor had only one option in 

case that he did not want to accept the inheritance. He could only decline the inherence. 

Now there are several options how to dispose of inheritance right, given by the above 

mentioned institutes of renouncement of inheritance, surrender of inheritance and 

alienation of inheritance. 
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Generally, the new civil code strengthens the autonomy of will of the testator as 

well as of the inheritor, making the inheritance law better adapted to contemporary 

needs and expectations. 
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12. Abstrakt 

 

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., přinesl do českého dědického práva 

zásadní změny. Instituty, které jsou tradičně součástí právních řádů většiny evropských 

států, se tak opět navrací i do českého právního řádu. Zároveň se součástí právního řádu 

stávají i instituty úplně nové. Těmito instituty jsou dědická smlouva, odkaz, zřeknutí se 

dědického práva, vzdání se dědictví, zcizení dědictví a dovětek. Cílem této práce je 

podrobné popsání uvedených institutů, a to včetně jejich historických základů. 

Nová právní úprava dědického práva vychází především z právní úpravy účinné v 

Československu v době první republiky, tedy z ABGB – rakouského Všeobecného 

občanského zákoníku. Jako vzor byla použita i ustanovení vládní osnovy občanského 

zákoníku z roku 1937, stejně tak jako obdobná úprava v současných občanských 

zákonících ostatních evropských států, jako například německého BGB nebo 

švýcarského ZGB. A právě i stručný popis švýcarské právní úpravy výše uvedených 

institutů je obsahem této práce, a to za účelem právní komparace obou úprav. 
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13. Abstract 

 

The new legislation of the civil code no 89/2012, brings major changes to the Czech 

inheritance law. Institutes, that has been traditionally part of most of the European 

countries has been after decades reintroduced into the Czech legal system. Moreover 

there are also institutes, which are completely new. These institutes are namely 

inheritance contract, legacy, renouncement of inheritance, surrender of inheritance, 

alienation of inheritance and codicil. This thesis aims to describe these institutes in 

detail, including their historical background. 

The new inheritance law legislation has been mostly influenced by the legislation 

effective in Czechoslovakia during 1920s and 1930s, meaning ABGB – the Austrian 

Civil code enacted in 1811. Also parts of the draft of a new civil code from 1937 were 

used as a  template, as well as current civil codes of other European countries, as for 

example the German BGB or the Swiss ZGB. For the purpose of a legal comparison, 

this thesis contains also a brief description of the Swiss legislation concerning the above 

mentioned institutes.  
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