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1 Úvod 

Mezinárodní dědické právo se v současnosti stává stále významnějším a 

důležitějším, neboť jednotlivá dědická řízení často přesahují hranice států. Dochází 

k migraci osob, lidé se nebojí usadit v jiném než v domovském státě. Střetávají se tak 

mezi sebou rozdílné právní instituty a kulturní tradice. V neposlední řadě jsou občané 

ovlivňováni propojenými sítěmi i internetem či prvky globalizace, zejména 

mezinárodním obchodem a s tím souvisejícím pohybem investic i kapitálu. Dříve to byly 

mezinárodní smlouvy, které hrály prim při úpravě v oblasti mezinárodního práva 

soukromého, nyní se stále častěji objevují předpisy unijní povahy, a to především formou 

nařízení. 

S ohledem na právní jistotu dochází k harmonizaci přeshraničních právních vztahů. 

V oblasti dědického práva nastala akutní potřeba zlepšit život občanů v případech, kdy se 

musí právo postarat o jejich pozůstalost a nastolit jednotná pravidla ve věcech 

s mezinárodním prvkem. Je zde zájem usnadnit řádné fungování vnitřního trhu: odstranit 

překážky volného pohybu osob, umožnit občanům evropského právního prostoru 

uspořádat předem svou pozůstalost, zaručit práva dědicům i ostatním osobám. Je zde i 

zájem skloubit cizí procesní předpisy s jiným cizím hmotným právem. Proto bylo přijato 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických 

věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení ze dne 4. července 2012, tzv. 

evropské dědické nařízení1 (dále v diplomové práci využívána zkratka NOD). 

Cílem návrhu NOD bylo zjednodušit a urychlit dědická řízení s mezinárodním 

prvkem v rámci Evropské unie. Mělo být určeno jednotné kritérium pro stanovení soudní 

příslušnosti a rozhodného práva. V zásadě by se mělo rozhodnout o celém majetku 

zůstavitele v průběhu jediného dědického řízení, a tím vyloučit konflikt v rámci soudního 

rozhodnutí, který by jinak hrozil v případě štěpení dědického řízení na několik 

                                                 
1 V úředním jazyce - angličtině se NOD nazývá: Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament 

and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions 

and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a 

European Certificate of Succession.  

V úředním jazyce - němčině se NOD nazývá: VERORDNUNG (EU) Nr. 650/2012 DES 

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über die Zuständigkeit, das 

anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und 

Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen 

Nachlasszeugnisses 
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samostatných řízení v různých státech. Dále by měla být uznávána rozhodnutí po celé 

EU, aniž by bylo nutné vést další řízení. Souhlasím s Pauknerovou, která zmiňuje, že 

NOD bývá považován za nejambicióznější projekt v rámci evropského mezinárodního 

práva soukromého, neboť sjednocuje jak procesní, tak kolizní úpravu mezinárodního 

dědického práva.2 NOD sjednotilo kritéria, aby pokud možno orgán projednávající 

pozůstalost rozhodoval podle práva svého státu.  

 Z výše uvedených důvodů jsem si jako téma své diplomové práce zvolila 

mezinárodní dědické právo s důrazem na evropskou úpravu. Jsem si dobře vědoma, že se 

při jeho zpracování mohu potýkat s nemalými problémy, neboť v českém jazyce bylo 

vydáno jen minimum článků a pojednání, či dokonce literatury týkající se tohoto tématu. 

Tato látka je zatím zpracována ve velmi omezeném rozsahu i na evropské úrovni.  

 Cílem mé diplomové práce je popis a analýza úpravy NOD.  Chci poukázat na 

změny, které NOD do českého právního řádu přineslo. Chci zjistit, zda NOD ulehčuje 

situaci hlavně z praktického hlediska dědicům nebo orgánům, které rozhodují o dědictví. 

Jako rozhodující metodologický nástroj jsem zvolila popis a obsahovou analýzu. 

 V úvodní kapitole vymezím pojem hraničního určovatele v mezinárodním právu; 

stále více nabývajícího na významu termínu obvyklý pobyt, přičemž do pozadí již 

ustupují hraniční určovatelé, jako je bydliště či státní občanství.  

            Dále se zaměřím na problematiku samotného NOD. Budu se zabývat příslušností, 

ale stručně i působností NOD. V rámci své práce objasním tzv. estate planning, tedy 

uspořádání dědických poměrů za života budoucího zůstavitele. Naplánování pozůstalosti 

se sice může jevit jako těžký úkon, ale NOD může toto dle mého názoru vyvrátit a zároveň 

přispět ke snadnějšímu řešení výše uvedené životní situace. Proto zvolené téma považuji 

za velmi aktuální.  

Stručně zmapuji úpravu evropského dědického osvědčení (dále je v diplomové práci 

používána zkratka EDO), neboť se jedná o dokument, který bude muset být prakticky 

využíván každou notářskou kanceláří v České republice, jež bude pověřena projednáním 

pozůstalosti s mezinárodním prvkem.  

Závěrem zmíním změny v české právní úpravě, které byly vyvolány hlavně díky 

přijetí NOD. Vliv NOD na českou legislativu se projevil v několika zákonných 

                                                 
2 PAUKNEROVÁ M., Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck. 

2013. 304s.,ISBN 978 – 80- 7400- 504- 6, S. 26 
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předpisech, které je třeba při aplikaci NOD v České republice také znát. NOD upravuje 

kromě témat, kterými se zabývám ve své diplomové práci, též otázky týkající se uznávání 

a výkonu rozhodnutí, upravuje i otázky kolizní problematiky pořízení pro případ smrti. 

S ohledem na rozsah diplomové práce se některým záležitostem nebudu dále v textu 

věnovat.   
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2 Dědické právo s mezinárodním prvkem 

V souvislosti s migrací lidí, resp. volným pohybem osob a kosmopolitností 

společnosti se v dědických řízeních vyskytuje stále častěji zahraniční prvek. Cizí prvek 

je spatřován dle Kučery jak v subjektu právního vztahu (může se jednat o státní 

příslušnost zůstavitele či některého z dědiců), tak v konkrétní skutečnosti významné pro 

řízení a rozhodnutí o pozůstalosti (např. pořízení pro případ smrti bylo sepsáno v cizině) 

nebo také v nepřímém předmětu právního vztahu (nemovitá věc, která patří do 

pozůstalosti, se nachází na území cizího státu).3 Jestliže je mezinárodní prvek dostatečně 

významný, tedy není zanedbatelný, musí být zodpovězena otázka, jakým právním řádem 

se celé řízení o pozůstalosti bude řídit, jaký dědický statut se uplatní.  

Relevantnost prvku zhodnocuje až právní praxe. Důvodová zpráva k zákonu č. 

91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen ZMPS) neuvádí výslovnou 

definici a pouze konstatuje, že dopředu vymezený prvek ani není žádoucí. Je třeba 

posoudit všechny okolnosti zevrubně a dojde-li notář jako soudní komisař4 k závěru, že 

by mělo být aplikováno jiné než tuzemské právo, pak nastává situace, kdy se určuje 

rozhodné právo. Dědický statut jinak též lex successionis je vysvětlován jako rozhodné 

právo čili právní řád, kterým se řídí vztahy v rámci pozůstalostního řízení.5 

Úprava dědického práva se může lišit stát od státu. Je třeba rozlišovat také mezi tím, 

zda je při volbě rozhodného práva nutné činit rozdíl mezi nemovitými věcmi a mezi věcmi 

movitými, která tvoří aktiva pozůstalosti. V těchto případech se hovoří o tzv. jednotném 

dědickém statutu anebo štěpeném dědickém statutu. Štěpený dědický statut se využívá za 

situace, kdy je činěn rozdíl mezi movitými a nemovitými věcmi. V případě 

(roz)štěpeného dědického statutu se stanoví různé hraniční určovatele; jeden pro právní 

poměry týkající se nemovitých věcí a druhý pro věci movité. Jestliže se jedno rozhodné 

právo použije na celé dědictví bez ohledu na to, kde se zůstavitelův majetek nachází, pak 

hovoříme o jednotném dědickém statutu.  

Tento stav byl neudržitelný vzhledem ke vzrůstajícímu pohybu osob. Narůstáním 

migrace osob stále přibývá počet dědických případů přesahujících hranice státu, ve 

                                                 
3 KUČERA Z., Mezinárodní právo soukromé 7., oprav. A dopl. Vyd. Brno: Doplněk 2009, 464 s. ISBN 

978 80 7239- 231-5, s. 17 a násl. 
4 V diplomové práci je používán někdy pouze pojem notář, tímto mám na mysli notáře jako soudního 

komisaře, který je pověřen příslušným soudem projednáním dědictví. 
5 KUČERA Z., Mezinárodní právo soukromé 7., oprav. A dopl. Vyd. Brno: Doplněk 2009, 464 s. ISBN 

978 80 7239- 231-5, s. 6. 
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kterém měl zůstavitel bydliště. Státní příslušnost osob je odlišná od místa, kde lidé 

obvykle pobývají nebo zůstavitel vlastní majetek i ve více státech. Kolizní normy 

upravují pravidla pro určení práva, tzn. jaký právní řád by měl být použit při projednání 

pozůstalosti. Sice se v jednotlivých členských zemích uplatňovali hraniční ukazatelé, ale 

některý právní řád používal pro určení hraničního ukazatele jako rozhodující indikátor 

státní příslušnost a jiný obvyklý pobyt zůstavitele.  

Modifikace dědického práva v České republice, ale i NOD, vychází z jednotného 

dědického statutu. V rámci nové úpravy ZMPS nepřichází v úvahu tzv. štěpení dědického 

statutu.6 V předcházející právní úpravě bylo hraničním určovatelem státní občanství, 

v  ZMPS se odráží snaha o sjednocení evropského prostoru, a proto § 76 ZMPS upravuje 

rozhodné právo pro dědictví následujícím způsobem: „Právní poměry dědické se řídí 

právním řádem státu, ve kterém měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti. Jestliže 

zůstavitel byl státním občanem České republiky a alespoň jeden z dědiců má v České 

republice obvyklý pobyt, použije se český právní řád.“ Český právní řád tímto zavádí 

kritérium obvyklého pobytu.  

Kromě NOD mohou být stále aktuální ještě dvoustranné smlouvy o právní pomoci. 

Řada těchto smluv obsahuje ustanovení o dědictví, nicméně ve vztahu k NOD se počet 

aktuálních smluv zužuje. Tyto smlouvy se nebudou aplikovat mezi státy EU, v tomto 

případě se aplikuje NOD, ale pouze jen mezi státy, které členy EU nejsou.  

 

  

                                                 
6 PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol.: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Praha. 

Univerzita Karlova v Praze, 2014, 194s., ISBN 978- 80- 87146-94-1, S.24 
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3 Hraniční určovatel v mezinárodním dědickém právu  

V mezinárodním právu soukromém se lze v oblasti dědického práva setkat s několika 

hraničními určovateli. Mezi ty významné řadíme bydliště, státní příslušnost, domicil a 

obvyklý pobyt zůstavitele. Nejdůležitější jsou dva druhy ukazatelů; státní příslušnost a 

indikátor, který se vztahuje k území, kde se daná fyzická osoba zdržuje. Tento hraniční 

určovatel má různá jazyková vyjádření a v souvislosti s těmito odlišnými obsahovými 

interpretacemi pojmu se můžeme setkat s výrazy jako obvyklý pobyt, trvalý pobyt, 

přechodný pobyt, rezidentství, obvyklé bydliště nebo domicil.7  

Obecně je cílem právní úpravy určit v zásadě jedno jediné právo, podle něhož se soud 

bude řídit. Tomuto cíli odpovídá struktura kolizních norem, které převážně vycházejí 

z jediného hraničního určovatele.8 V oblasti dědického práva bylo dříve rozhodováno dle 

právních předpisů státu, které se vázaly na státní příslušnost nebo bydliště zůstavitele. 

Dnes po aplikaci NOD se objevuje v popředí jako hraniční určovatel obvyklý pobyt. 

V recitálu preambule č. 23 je zdůrazňováno, že s ohledem na vzrůstající pohyb občanů a 

zajištění spravedlnosti po celé EU by měl notář jako soudní komisař, který vede dědické 

řízení, stanovit, že obecným hraničním určovatelem pro účely příslušnosti i rozhodného 

práva je obvyklý pobyt v době smrti zůstavitele.9 

 

3.1 Státní příslušnost / občanství 

Mezi důležité hraniční určovatele stále patří především státní příslušnost. Státní 

občanství je dle Ústavního soudu České republiky10 časově relativně trvalý, místně 

neomezený právní svazek fyzické osoby a daného státu. K tomu Ústavní soud zároveň 

dále doplnil, že „konkrétní obsah státního občanství je určen zákonodárstvím 

jednotlivého svrchovaného státu. Je výsostným právem státu určovat podmínky, za 

kterých se nabývá a pozbývá státní občanství.“11 Státní příslušnost by mohla být úskalím, 

                                                 
7 HAŤAPKA M., The notion of habitual residence in Private International Law, Konference „ Dědictví a 

závěti v evropském kontextu“, Praha 20.- 21.4.2009. 
8  PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN  978 – 80 – 87576 -84 -7, S.21. 
9 PAUKNEROVÁ M., Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck. 

2013. 304s, ISBN 978 – 80- 7400- 504- 6, S. 269. 
10 Sp. zn. Pl. ÚS 9/94 (publikován pod č. 207/1994 Sb.) z 13. září 1994. 
11 Blíže nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13.9.1994, sp. zn. Pl. ÚS 9/94 (publikován pod 

č. 207/1994 Sb.). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pozn%C3%A1vac%C3%AD_zna%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
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i když je v podstatě v rámci mezinárodního práva tradičním určovatelem.12 Ale vzhledem 

ke zvýšené mobilitě občanů nemůžeme chápat státní příslušnost jako faktický vztah ke 

státu, ale spíše jako právní spojitost.  

Pojmy státní občanství a státní příslušnost bývají zpravidla používány jako 

synonyma. Přestože tyto koncepty mají k sobě úzkou vazbu, pojem státní příslušnost je 

pojmem širším, protože zahrnuje vedle občanství fyzických osob určitého státu i 

příslušnost právnických osob k danému státu.13 

Hraničního určovatele týkajícího se občanství využívají smlouvy o právní pomoci 

jako např. smlouva o právní pomoci s Mongolskem, s Albánií, s Ukrajinou anebo s 

Vietnamem.14 Z příslušných článků zmíněných smluv vyplývá, že mezinárodní dědické 

právo vztahující se k movitým věcem se řídí právním řádem státu, jehož občanem byl 

zůstavitel v době svého úmrtí.15 

Státním občanstvím dokládáme členství nebo sounáležitost fyzické osoby k určitému 

státu, přičemž je ale polemické, zda v dnešní době v souvislosti s migrací obyvatel, vlnou 

uprchlíků a častou změnou občanství nebo nabýváním dvojího státního občanství, má 

stále ten původní význam v mezinárodním právu soukromém, tedy pevný svazek mezi 

občanem a státem. V současné době je nutné zvážit, jestli hraniční určovatel státní 

příslušnosti odpovídá i dále realitě a jestli tento hraniční určovatel již neztratil svou váhu. 

Zda nadále není v procesu hledání kolizních řešení pro unifikované mezinárodní 

předpisy.16 Dle Pauknerové se lidé pohybují zcela nahodile, a proto pobyt v určitém státu 

po dobu dvou let nemůžeme považovat již za pevné sepětí s daným státem. Je tedy třeba 

                                                 
12 BRIGGS A. The Conflict of Laws. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2008, 287 s. ISBN 978 0 

19 953967 3, S.27 
13 PAVLÍČEK V. A KOLEKTIV, Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha: Linde Praha 

a.s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka. 2003. 

365s. ISBN 80 – 7201 – 141 – 3, S. 62 
14  Čl. 38 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech ze dne 28. 

květen 2001; čl. 32 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou 

republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech 

ze dne 15. října 1976, přičemž platná pro ČR byla až od 1. ledna 1993; čl. 32 Smlouvy mezi 

Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, 

rodinných a trestních ze dne 38. května 1960, přičemž platná pro ČR je až od 1. ledna 1993, čl. 35 Smlouvy 

mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci 

ve věcech občanských a trestních ze dne 12. října 1982, přičemž platnost nastala dne 16. dubna 1984 
15 DOBIÁŠ A KOL., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: Leges, 2013, 528 s., 

ISBN 978 -80- 875676- 94- 6, S.293 
16 PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN 978 – 80 – 87576 -84 -7, S. 25 
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poskytnout ochranu osobě, která má určité očekávání v souladu s právem státu, jehož je 

příslušníkem.17  

V ZMPSP na základě ustanovení § 17 a § 18 bylo pro volbu dědického práva 

rozhodující státní občanství, neboť dědické právní poměry se řídily právním řádem státu, 

jehož byl zůstavitel příslušníkem v době smrti, a v oblasti pořízení pro případ smrti byla 

rozhodující státní příslušnost v době projevu vůle zůstavitele ke dni jeho úmrtí.18 Na 

druhé straně stojí ale nová úprava ZMPS účinná od 1. ledna 2014, která v ustanovení §76 

hovoří o tom, že dědické právo se řídí právem státu, v němž měl zůstavitel obvyklý pobyt 

v době smrti. 

Přestože se může zdát, že hraniční určovatel státní příslušnosti je již přežitkem, není 

tomu tak, neboť i NOD v čl. 22 využívá státní příslušnost jako rozlišovací rys volby 

práva. V případě dědění si každá osoba může zvolit právo státu, jehož je státním 

příslušníkem buď v době volby práva, nebo v době smrti zůstavitele.  

Velkým pozitivem hraničního určovatele státní příslušnosti je relativní stálost tohoto 

určovatele a obecné očekávání jednotlivých stran, že bude aplikováno právo státu, jehož 

jsou občany. Toto souvisí s neznalostí veřejnosti norem mezinárodního práva 

soukromého.19 Vzhledem k vývoji mezinárodního práva, je dle Krophollera20 vhodné 

upustit od hraničního určovatele státní příslušnosti, protože fyzické osoby se řídí právem 

státu, odkud pochází, a tím je pro ně zaručena vyšší právní jistota, ale v návaznosti na 

jejich migraci a zvýšenou mobilitu pak dojde ke zpětnému odkazu, kdy cizí úředník musí 

studovat zahraniční právo. Tím dochází ke zvýšené finanční zátěži justice, průtahům 

v řízení a celkově k neefektivitě aplikace práva.  

Mínění ohledně státní příslušnosti jako hraničního určovatele práva není zcela 

shodné. Jak tvrdí Pfeiffer, je zcela zřejmé, že již sama debata o tom, že je třeba čl. 18 

                                                 
17 PAUKNEROVÁ M., Evropské mezinárodní právo soukromé. 2: vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, 304s., 

ISBN 978 – 80 – 7400- 034-8, S. 74 
18 ZMPS § 17 Právní poměry dědické se řídí právním řádem státu, jehož byl zůstavitel příslušníkem v době 

smrti; § 18 (1) Způsobilost zřídit nebo zrušit závěť, jakož i účinky vad vůle a jejího projevu se řídí právem 

státu, jehož příslušníkem byl zůstavitel v době projevu vůle. Totéž právo je rozhodné i pro určení, které 

další druhy pořízení pro případ smrti jsou přípustné. (2) Forma závěti se řídí právem státu, jehož 

příslušníkem byl zůstavitel v době, kdy závěť učinil; stačí však, vyhoví-li právu státu, na jehož území byla 

závěť učiněna. Totéž platí o formě zrušení závěti. 
19 GIESEN R., Die Anknüpfung des Personalsstatuts im norwegischen und deutschen internationalen 

Privatrecht. Tübingen: Mohr Siebeck.20120, ISBN 978 – 3- 16- 150125 – 8, S.88 
20 KROPHOLLER J. Internationales Privatrecht. 5. vydání. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, S. 276 
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Smlouvy o fungování evropské unie21 (dále jen SFEU) interpretovat v tom smyslu, že 

zakazuje využívání státní příslušnosti v kolizních a jurisdikčních normách evropského 

mezinárodního práva soukromého, přispěla k tomu, že se od tohoto kritéria odklání.22  

A proto i z těchto důvodů je vhodnější volit hraniční určovatel obvyklého pobytu. 

Státní příslušnost ztrácí na významu a obvyklý pobyt se tímto dostává do popředí. 

Kritérium obvyklého pobytu lépe odráží reálnou skutečnost a je flexibilnější v souvislosti 

s potřebami fyzických osob. V NOD se především prosazuje všeobecné pravidlo právo 

obvyklého pobytu zůstavitele, namísto práva státní příslušnosti.23  

 

3.2 Bydliště 

V evropském mezinárodním právu soukromém plní kritérium bydliště druhořadou 

funkci. V ZMPSP bylo bydliště využíváno celkem hojně, avšak v ZMPS bylo zcela 

zastíněno obvyklým pobytem. Pojem bydliště jako takový nenajdeme v zákoně už vůbec.  

Pojem bydliště je vysvětlován s odkazem na Nařízení Brusel I. V unijním právu 

pojem bydliště fyzické osoby legálně definován není. Přičemž čl. 5924 Nařízení Brusel I25 

odkazuje na vnitrostátní úpravu států Evropské unie. Fyzická osoba má bydliště v místě, 

kde se zdržuje s úmyslem pobývat trvale s tím, že není vyloučeno, aby takovýchto míst 

bylo vícero.26 Bydliště ale nemusí být vždy chápáno jako trvalý pobyt zůstavitele v tom 

smyslu, jak je popsán v předpisech o evidenci obyvatelstva. Jak uvádí Pfeiffer, pojmové 

znaky bydliště můžeme shrnout do dvou složek. O bydlišti hovoříme v případě, že se 

jedná o místo, kde fyzická osoba bydlí a má své sociální vazby, a dále také v případě, 

pokud má fyzická osoba jasný úmysl žít na daném místě trvale.27 

                                                 
21 Smlouva o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 83/49, 30.3. 2010), čl. 18: „V rámci použití Smluv, aniž 

jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.“ 
22 PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN  978 – 80 – 87576 -84 -7, S. 32 
23 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ  č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o.. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 53 
24 Čl. 59 Nařízení Brusel I Čl. 59 1. Pro posouzení, zda má strana řízení bydliště na území členského státu, 

u jehož soudů byl podán návrh, použije soud své právo. 2. Nemá-li strana řízení bydliště v členském státě, 

u jehož soudů byl návrh podán, použije soud pro posouzení, zda má strana řízení bydliště v jiném členském 

státě, právo tohoto členského státu. 
25 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. ( Úř.věst. L 12/1, 16.1.2001) ( dále jen Nařízení Brusel I) 
26 WINTEROVÁ A., MACKOVÁ A. a kol. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací 7. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, 2014. 624s., ISBN 978-80-7201-940 - 3, S.114 
27 PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN  978 – 80 – 87576 -84 -7, S. 45  
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Některé smlouvy o právní pomoci stále obsahují pravidlo pro určení práva dle 

bydliště zůstavitele v době jeho smrti sloužící pro úpravy dědických poměrů. Například 

ve smlouvě o právní pomoci s Uzbekistánem28 je stanoveno, že se použije právo 

vyplývající z bydliště zůstavitele ke dni úmrtí zůstavitele s výjimkou nemovitých věcí, 

pro které se aplikuje právo dle jejich umístění.29 

I v NOD se setkáváme s pojmem bydliště. V čl. 44 NOD30 není přímo odkazováno 

na Nařízení Brusel I, ale vychází ze shodného pojetí. Čl. 44 NOD je využíván v případech 

uznání rozhodnutí, kdy mají účastníci řízení bydliště na území členského státu. 

 

3.3 Obvyklý pobyt 

Pojem obvyklý pobyt byl do mezinárodního práva soukromého poprvé začleněn díky 

Všeobecnému soudnímu řádu Hannoverského království ze dne 4. prosince 1847. Dále 

se s pojmem obvyklý pobyt setkáváme v různých haagských úmluvách, které byly přijaty 

ve dvacátém století. Po skončení druhé světové války je princip státní příslušnosti 

upozaďován a začíná se objevovat jak pojem domicil, tak i pojem obvyklého 

pobytu.31 Pojem obvyklý pobyt se také objevuje v Úmluvě o právu použitelném při 

mezinárodní koupi zboží ze dne 15. června 1955 uzavřené na haagské konferenci32. Tato 

úmluva pojem přímo nedefinovala, ale vytvořila se rozsáhlá judikatura,33 např. věc 76/76 

                                                 
28 Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v 

občanských a trestních věcech ze dne 18. ledna 2002, čl. 42 
29 DOBIÁŠ A KOL., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: Leges, 2013, 528 s., 

ISBN 978 -80- 875676- 94- 6, S.293 
30 Čl. 44 NOD „Pro posouzení, zda má strana řízení bydliště na území členského státu výkonu pro účely 

řízení podle článků 45 až 58, použije soud, u nějž bylo řízení zahájeno, právo tohoto státu.“ 
31 PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN  978 – 80 – 87576 -84 -7, S. 52 
32 Haagská konference mezinárodního práva soukromého. Je to stálá konference států, jejímž cílem je 

sjednocení mezinárodního práva soukromého a procesního. Statut konference byl přijat 15. 7. 1955. 
33 Např. a) Sp.zn.62010CJ0589, Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. května 2013. Janina 

Wencel proti Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: 

Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku - Polsko. Čl. 45 SFEU - Nařízení 

(EHS) č. 1408/71 - Čl. 10 - Dávky ve stáří - Obvyklý pobyt ve dvou různých členských státech - Nárok na 

pozůstalostní důchod v jednom tomto členském státě a na starobní důchod v druhém - Odnětí jedné z těchto 

dávek - Vymáhání údajně neoprávněně obdržených dávek. Věc C-589/10; b) Sp.zn. 62012CC0456 

Stanovisko - 12. prosince 2013 O Případ C-456/12 Generální advokát: Sharpston; c) Sp. zn. 62009CC0325, 

Stanovisko generální advokátky - Trstenjak - 17 února 2011.Secretary of State for Work and Pensions proti 

Maria Dias. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

- Spojené království. Volný pohyb osob - Směrnice 2004/38/ES - Čl. 16 - Právo trvalého pobytu - Období 

skončené před datem provedení této směrnice - Legální pobyt - Pobyt pouze na základě povolení k pobytu 

vydaného podle směrnice 68/360/EHS, aniž byly splněny podmínky pro nabytí jakéhokoli práva pobytu. 

Věc C-325/09. 
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Di Paolo (1977) ESD 315, odst. 17-20 a věc  

C-102/91 Knoch (1992) ESD I-4331, odst. 21 a 23. Ze závěrů Evropského soudního dvora 

vyplývá, že obvyklý pobyt je místem, kterému osoba měla v úmyslu přiřknout stálý 

charakter. Je stálým nebo obvyklým centrem zájmů.34 Není to konkrétní adresa v nějaké 

budově, ale spíše sounáležitost a příslušnost k určitému státu.  

V souvislosti s konceptem obvyklého bydliště bych chtěla zmínit to, že je třeba vždy 

zvážit výklad tohoto pojmu v rámci vícero jazykových verzí. Obvyklý pobyt v českém 

právním řádu je celkem novým pojmem. Dostal se do něj díky přímo aplikovatelným 

nařízením Evropské unie. Zejména se jedná o NOD, ve kterém je obvyklý pobyt 

ústředním pojmem. V některých mezinárodních smlouvách i v oficiálních českých 

zněních evropských nařízení35 je překládán tento pojem jako tzv. obvyklé bydliště. Ještě 

v roce 2011 se Pfeiffer v souvislosti s NOD zmiňovala ve své úvaze o pojmu obvyklé 

bydliště36 (habitual residence, gewöhnlicher Aufenthalt) jako o základním hraničním 

určovateli pro mezinárodní příslušnost soudu. Toto pojetí ale evokuje snadnější záměnu 

s institutem bydliště, s kterým ale v podstatě nemá nic společného.37 V NOD se používá 

poprvé v českém překladu pojem obvyklý pobyt    a tato translace se ustálila a je 

používána i nadále. 

V rámci české úpravy ZMPS zná též pojem obvyklý pobyt a aplikuje jej. Vzhledem 

k tomu, že ZMPS je zcela provázán s unijními předpisy, ve kterých hraje obvyklý pobyt 

hlavní roli, nemohlo při legislativních pracích dojít k tomu, že nebude tento trend 

zohledněn i v nové právní úpravě a celkově v textu nové normy.38 Dle české kolizní 

úpravy vyplývající z ustanovení §76 ZMPS, jenž modifikuje dědické poměry, je 

příslušnost a pravomoc soudu dána právním řádem státu, kde měl zůstavitel obvyklý 

pobyt v době smrti. Lze mít za to, že i přestože důvodová zpráva k ZMPS39 změnu 

hraničního ukazatele ze státní příslušnosti na obvyklý pobyt v souvislosti s ustanovením 

                                                 
34 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, S.425 
35 Například text nařízení Brusel II a nebo nařízení Řím I 
36 JUDr. et Mgr. Magdalena Pfeiffer, Několik úvah nad rozhodným právem v rámci připravované úpravy 

evropského dědického práva, AD Notam 1/2011, s.10 
37 ZAVADILOVÁ M., TUROŇOVÁ J., Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení 

Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, Právní rozhledy, 2010, roč. 18, 

č.7, s.246 -252, ISBN 1210 -6410, S.247 
38 PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN  978 – 80 – 87576 -84 -7, S. 60 
39 Důvodová zpráva k ZMPS 
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§74 ZMPS nijak nekomentuje a neodůvodňuje, vychází se ze vztahu k ustanovení §29 

ZMPS, kde se tento pojem v části čtvrté objevuje poprvé. Řešení zavést pojem obvyklý 

pobyt do českého právního řádu bylo zvoleno právě díky ještě tehdy připravovanému 

NOD a užíváním pojmu obvyklý pobyt v judikatuře Soudního dvora. 

Hraniční určovatel dle obvyklého pobytu je charakterizován tak, že při projednávání 

pozůstalosti se použije právo státu, ve kterém se zůstavitel nejvíce zdržoval. Tento stát 

byl jeho střediskem zájmů a v rámci možností se naučil znát právní předpisy daného státu. 

Zůstavitel se zdržoval na daném území po delší dobu. Doba pobytu může být i 

přerušovaná, není totiž podstatné, jestli na daném území pobývá dobrovolně, 

nedobrovolně anebo dokonce ilegálně. Obvyklý pobyt se neukončuje tím, že člověk 

pracuje v jiném státě, než bydlí jeho blízcí. Není ani stanovena minimální délka pobytu 

zůstavitele.  

Obvyklý pobyt je pojmem spíše faktickým, jak tvrdí Pfeiffer40, která cituje 

Praktickou příručku pro používání nového nařízení Brusel II.41 Což je rozdíl oproti pojmu 

bydliště, jež můžeme považovat za pojem spíše právní. Osoby, které se usazují v daném 

státě bez ohledu na to, jakou mají státní příslušnost, jsou podřízeny stejnému právnímu 

řádu, neboť obvyklý pobyt vychází z teritoriálního principu, a tak má toto pravidlo 

integrující účinek.42 

Pojem obvyklý pobyt sice v NOD není exaktně definován, ale praxe Soudního dvora 

se v tomto ohledu ustálila. Obvyklý pobyt jako takový je pojem spíše faktický, jak jsem 

již zmínila výše. Je nutné zkoumat situaci a poměry zůstavitele jak v době smrti, tak před 

úmrtím. V recitálu č. 23 preambule NOD jsou uvedeny určité indicie, ze kterých by měl 

soud vycházet v průběhu řízení o pozůstalosti. „Při určování místa obvyklého pobytu by 

měl orgán, který vede dědické řízení, provést celkové posouzení životních okolností 

zůstavitele v průběhu let před jeho smrtí i v době jeho smrti a vzít přitom v úvahu všechny 

relevantní prvky faktické povahy, zejména délku a pravidelnost pobytu zůstavitele na 

území dotyčného státu a podmínky a důvody tohoto pobytu. Takto určené místo obvyklého 

                                                 
40 PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN  978 – 80 – 87576 -84 -7, S. 134,  
41 Pratice Guide for application of the new Brusells II regulation, s. 13, dostupné na 

http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_en.pdf ze dne 19.3.2016 
42 RUASCHER T., Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Kommentar, ROM I-VO, Rom II- VO. 

München, Sellier, 2011,, ISBN 978 -3- 86653 -091 -1. S: 572 a násl. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_en.pdf
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pobytu by mělo vykazovat úzký a trvalý vztah k dotčenému státu přičemž je nutné vzít 

v potaz konkrétní cíle tohoto nařízení.“ 

Je třeba brát zřetel na složky obvyklého pobytu, jimiž jsou: faktický pobyt 

zůstavitele, centrum životních zájmů zůstavitele a vůle mít pobyt na území daného státu. 

Důvodová zpráva k ZPMS doplňuje, že „pojem „obvyklý pobyt“ nebývá definován 

v právních řádech jednotlivých států, tak jako jsou například definovány pojmy „trvalý 

pobyt“, „přechodný pobyt“, „bydliště“, „domicil“ apod. Jedná se tedy o výraz, který má 

ve vztahu k jednotlivým právním řádům autonomní postavení.“43 

 

3.3.1 Pobyt fyzické osoby na území určitého státu 

Skutečná fyzická přítomnost je jednou ze základních složek založení obvyklého 

pobytu. Notář jako soudní komisař resp. soud by měl správně vyhodnotit, jestli 

zůstavitelův obvyklý pobyt byl s jistotou na adrese trvalého pobytu, nebo zda má notář 

pátrat dál a zjišťovat, zda zůstavitel byl dostatečně spojen se státem, ve kterém by mělo 

probíhat pozůstalostní řízení.  

Dle mého názoru není nutné, aby byl zůstavitel evidován v úředních záznamech na 

nějaké určité adrese, neboť to nemusí mít vůbec nic společného se skutečností, jak a kde 

zůstavitel opravdu žil. Není rozhodující ani státní příslušnost občana, ale informace o 

státní příslušnosti může být pomůckou při určení obvyklého pobytu, jestliže zůstavitel 

zanechal nemovité věci v několika státech a zároveň jeho skutečné středisko zájmů je 

obtížné určit.44  

V NOD ani v jiných právních úpravách není definována délka pobytu, aby se mohlo 

hovořit, že byl po určitém čase založen obvyklý pobyt. Někteří autoři hovoří o tom, že 

minimální délku obvyklého pobytu nelze jednoznačně stanovit.45 Jak Pfeiffer uvádí, 

v německé soudní praxi se někdy vychází z nepsaného pravidla šesti měsíců.46 Půlroční 

                                                 
43 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 91/2012 Sb., mezinárodním právu soukromém, Olomouc: 

Nakladatelství ANAG. 2012, Zdroj: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, volební období 

2010 – , tisk 364/0,  dostupné dne 25.3.2016 na www.psp.cz 
44 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. 464 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, 43 a násl. 
45 BASSENGE P., PALANDT O., BRANDERMÜLLER G., Bürgerliches Gesetzbuch, 71. vydání 

München, C.H.Beck, 2012, ISBN 978 -3- 406- 61604-4. s. 2535 
46 PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN  978 – 80 – 87576 -84 -7, S. 143 
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pobyt nemůže být samozřejmě zárukou toho, že zůstavitel si již stihl vytvořit nejužší 

spojení s daným státem, ale je to větší míra právní jistoty a předvídatelnosti rozhodného 

práva. Konkrétní délka časového období zakládající obvyklý pobyt je stanovena 

v Úmluvě o právu rozhodném pro dědictví47, což je úmluva ze dne 1. srpna 1989, která 

dosud nevstoupila v platnost. Tato úmluva doporučuje časové období pěti let obvyklého 

pobytu před smrtí zůstavitele. Evropský parlament se v souvislosti s NOD vyjádřil tak, 

že obvyklý pobyt zůstavitele by mohl být podmíněn minimálně dvouletým pobytem na 

území daného státu před jeho úmrtím. 

Pokud se nemocný pacient léčí dlouhodobě v cizině, nebo se jako voják či lékař 

účastní zahraniční mise, nelze tuto skutečnost brát tak, že tento pobyt je pro ně obvyklý. 

Není to pro ně žádný trvalý dlouhodobý pobyt, je to pro ně spíše pobyt dočasný, stejně 

tak jako tzv. pendleři, kteří v jednom státě pracují a v jiném státě bydlí.  

Fyzická přítomnost na určitém území je ale také podmíněna tím, že daná osoba na 

území žije konstantně, i když může být někdy pobyt přerušen. Může nastat také varianta, 

že zůstavitel střídavě žil na několika místech. V tomto případě je nutné posoudit i ostatní 

okolnosti obvyklého pobytu. Preambule NOD brala ohled i na tyto případy a přiklání se 

k tomu, aby bylo posouzeno i státní občanství zůstavitele nebo umístění majetku 

zůstavitele.  

 

3.3.2 Sociální integrace 

Jestliže má život osoby vykazovat určitou kvalitu, nestačí pouze přebývat na určitém 

území státu, ale je třeba, aby se fyzická osoba integrovala do okolního prostředí. Člověk 

by si měl vytvořit sociální vazby, mít přátele, patřit do nějaké komunity a samozřejmě by 

se mělo též přihlédnout k pracovním a hlavně rodinným vztahům. Mohou nastat ale 

následující komplikace, kdy osoba pracuje v jedné zemi a rodinu má v jiné zemi. 

Diplomaté, kteří mají stále jádro vztahů ve své domovské zemi, i když vykonávají 

diplomatickou misi a zemřou ve státě, v němž ji konají, mají středisko zájmů stále ve 

svém původním státu. Opačnou ukázkou jsou zaměstnanci mezinárodních korporací, 

kteří se přestěhují i s rodinou do jiné země, v níž pracují. Jejich děti tam začnou chodit 

                                                 
47 Convention On The Law Applicable To Succession To The Estates Of Deceased Persons (Concluded on 

August 1st, 1989)  
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do školy, oni sami si vytvoří přátelské kontakty. Domnívám se, že jejich střediskem zájmu 

přestala být domovská země a jejich obvyklý pobyt je ve státě, ve kterém pracují. 

„Neexistují však žádná pevná kritéria, na základě kterých by se centrum životních 

zájmů mělo určit.“48 Každá osoba je schopná si sociální vazby vytvářet jinak a každá 

osoba je individualita, která má svou míru začlenění do sociálního a kulturního prostředí 

kolem sebe.  

Obvyklý pobyt reprezentuje úzký a pevný vztah - spojení s daným státem s tím, že 

integrace z pohledu rodinného a sociálního je daleko důležitější než integrace 

z hospodářských důvodů a z titulu toho, že zůstavitel v určitém státě pracuje. 

 

3.3.3 Animus manendi 

Dalším prvkem, který by měl notář jako soudní komisař během dědického řízení 

posoudit, je úmysl fyzické osoby na určitém místě pobývat, tzv. animus manendi. Tato 

část skládanky obvyklého pobytu ale není nezbytnou součástí. Úmysl dlouhodobě 

pobývat na území státu by notáři měli posuzovat v těch případech, kdy zůstavitel 

nepobýval na území dostatečně dlouhou dobu, ale měl úmysl obvyklý pobyt v daném 

státě založit.  

Pravděpodobně komplikací pro určování obvyklého pobytu budou důchodci, kteří se 

rozhodnou strávit penzi v jiné zemi, než ve které dosud bydleli a žili. Důchodce si v jiném 

státě pořídí chatu na letní období a na zimu se bude vracet do svého domovského státu. 

Předpokládám, že obvyklý pobyt tímto zůstává v jeho původním státu, neboť jeho 

centrem zájmů původní stát zůstal a neměl v úmyslu natrvalo žít v jiném státě. Pokud si 

ale penzista koupí například byt k trvalému žití v jiném státě a do domovského státu se 

stále pravidelně vrací na návštěvy za rodinou a přáteli, je diskutabilní, jestli skutečně měl 

v úmyslu změnit obvyklý pobyt nebo ne, anebo byt v zahraničí využívá spíše k rekreaci 

a odpočinku ve stáří.  

Naopak je třeba mít na paměti, zda se zůstavitel nepřemístil do jiné země úmyslně, 

jelikož očekává příznivější výsledek dědického řízení, nebo zda zůstavitele potencionální 

dědicové nepřesvědčili k přesídlení s tím, že výsledek řízení bude odpovídat jejich přání. 

Soud v řízení o dědictví musí zvážit všechny okolnosti zůstavitelova pobytu a jeho životní 

                                                 
48 PFEIFFER M., Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: Leges. 

2013. 192 s. ISBN  978 – 80 – 87576 -84 -7, S. 139 
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poměry. Jedná se zejména o rodinnou situaci, zaměstnání a samozřejmě také důvody, 

které ho vedly např. k přestěhování. Dále notář jako soudní komisař bude muset posoudit 

délku a souvislost pobytu zůstavitele. Obvyklý pobyt jedné osoby může být několikrát za 

život změněn, proto správné posouzení obvyklého pobytu může být těžké. 

 

3.3.4 Obvyklý pobyt zůstavitele z pohledu ZMPS 

Ve srovnání se ZMPSP v  ZMPS dochází k odklonu od hraničního určovatele státní 

příslušnosti a je brán v potaz hraniční určovatel obvyklého pobytu. Vychází se i v tomto 

případě z jednotného dědického statutu. Rozhodným právem, kterým se řídí dědické 

poměry, je právní řád státu, v němž měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti, jak 

vymezuje §76 ZMPS. Jediná možná odchylka, která by mohla nastat, je, že zůstavitel by 

byl občan České republiky a alespoň jeden z dědiců by měl na území Českého republiky 

obvyklý pobyt. Pak by se použilo české právo jako právo rozhodné, tudíž by nemělo 

docházet k mobilnímu konfliktu.49 

Jak jsem již uvedla výše, ZMPS stejně jako NOD vychází primárně z jednotného 

dědického statutu. Pokud zůstavitel má v době své smrti obvyklý pobyt na území České 

republiky, pozůstalostní řízení bude vedeno dle české právní úpravy; bude se jednat o tzv. 

výlučnou pravomoc českých soudů. V NOD je však na rozdíl od § 76 ZMPS připuštěno 

použití i jiného práva v tom případě, jestliže měl zůstavitel ke dni úmrtí evidentně užší 

kontakt s jiným státem. Takovým jiným právním řádem by mohl být opět „právní řád 

státu, jehož státním občanem byl zůstavitel a na jehož území mají obvyklý pobyt 

dědicové.“50  

Je třeba vždy posoudit všechny životní okolnosti zůstavitele a určit bezrozporně 

obvyklý pobyt. Zůstavitel vždy bude mít jen jeden obvyklý pobyt a ten musí notář jako 

soudní komisař vykládat vždy obsahově stejně. Je vyloučeno, aby zůstavitel neměl žádný 

obvyklý pobyt nebo měl více jak jeden obvyklý pobyt.51 

                                                 
49 PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol.: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Praha. 

Univerzita Karlova v Praze, 2014, 194s., ISBN 978- 80- 87146-94-1, S.16. 
50 DOBIÁŠ P., HÁLOVÁ M., KOVAŘÍK Z., Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář podle 

právního stavu k 1. lednu 2014. Praha. Leges, 2013, 528 s., ISBN 978-80-87576-94-6, S.293 
51 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, S.403 
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Tímto dochází k souběhu jednoty  fóra a práva, a to znamená, že se pozůstalostní 

řízení bude projednávat pouze v jednom státě, kde měl zůstavitel obvyklý pobyt, s  právní 

úpravou tohoto státu. To přináší velkou výhodu v tom, že se bude jednat ve shodě mezi 

rozhodným právem a právem místa projednání věci, jak je uvedeno v jednom 

z nejdůležitějších článků NOD, a to čl. 2152. Český soud bude v rámci řízení o 

pozůstalosti jednat na základě ustanovení § 98 ZŘS, který zakládá příslušnost a pravomoc 

k projednání dědictví českým soudem, v jehož obvodu se zůstavitel zdržoval, měl 

bydliště, trvalý pobyt nebo zemřel anebo také, že se v daném obvodu nachází zůstavitelův 

majetek.53 

Z ustanovení § 74 ZMPS by vymezení pojmu obvyklý pobyt nemělo být vykládáno 

odlišně od obsahu pojmu v NOD.54 NOD ale na rozdíl od ZMPS povoluje uzavřít úmluvu 

o volbě soudu. Toto vyplývá z ustanovení čl. 5 NOD55. Pro tuto volbu práva resp. dohodu 

o volbě soudu je závazný čl. 22 NOD.56 

Jestliže zůstavitel neměl obvyklý pobyt na území České republiky, ZMPS zakládá 

v některých případech pravomoc českých soudů projednat pozůstalost i navzdory tomu. 

Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 74 odst. 3 ZMPS, které tvrdí, že pokud cizí orgány 

nerespektují pravomoc a rozhodnutí českých soudů ve věcech dědictví nebo některé 

orgány zůstávají nečinné, stanoví se pravomoc českých soudů.57 

  

                                                 
52 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s.129 a násl. 
53 DOBIÁŠ P., HÁLOVÁ M., KOVAŘÍK Z., Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář podle 

právního stavu k 1. lednu 2014. Praha. Leges, 2013, 528 s., ISBN 978-80-87576-94-6, S. 286 
54 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, S.403 
55 Čl. 5 Nařízení: 1. Pokud právo, které si zůstavitel zvolil dle čl. 22, aby se jím řídilo jeho dědictví, je 

právem členského státu, mohou se dotčené strany dohodnout, že soud či soudy tohoto členského státu jsou 

výlučně příslušné k rozhodování o kterékoli otázce související s dědictvím. 
56 Čl. 22 NOD: 1. Každá osoba si může zvolit za právo, jímž se řídí její dědictví jako celek, právo státu, 

jehož je státním příslušníkem v době uskutečnění této volby nebo v době smrti.  

Osoba s vícenásobnou státní příslušností si může zvolit právo kteréhokoliv státu, jehož je státním 

příslušníkem v době uskutečnění této volby nebo v době smrti.  
57 DOBIÁŠ P., HÁLOVÁ M., KOVAŘÍK Z., Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář podle 

právního stavu k 1. lednu 2014. Praha. Leges, 2013, 528 s., ISBN 978-80-87576-94-6, S. 287 
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4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 

Významným krokem pro zjednodušení řízení o pozůstalosti bylo přijetí NOD 

dne 4. července 2012, jinak i tzv. evropské dědické nařízení. NOD vstoupilo v platnost 

dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, což bylo dne 16. srpna 

2012, a účinné je NOD od 17. srpna 2015.  

„Důvodem, proč bylo s jednotnou evropskou úpravou dědických otázek tak dlouho 

otáleno, byla především skutečnost, že se jedná o poměrně citlivou otázku, v níž se, 

obdobně jako v právu rodinném, projevuje zvláště silný vliv národních kulturních 

tradic.“58 

Hess hovoří o NOD jako o evropském právním aktu třetí generace,59 neboť NOD 

sjednocuje důležité oblasti mezinárodního dědického práva, vyplňuje mezery nařízení 

Brusel I ohledně příslušnosti soudu a výkonu a uznávání rozhodnutí a dále Nařízení 

Brusel II doplňuje o rodinné právo.60 Hess dále doplňuje, že NOD je natolik ctižádostivé, 

že chce koordinovat pozůstalostní řízení přesahující hranice členských států Evropské 

unie.61 

Právním základem NOD je Smlouva o fungování Evropské Unie (SFEU), která na 

základě svého čl. 81 rozvíjí kooperaci v občanskoprávních věcech mezinárodního 

charakteru, a to zejména díky zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních 

rozhodnutí. Dle NOD se bude postupovat v těch případech, kdy ve smyslu ustanovení čl. 

81 SFEU půjde o projednání pozůstalosti s mezinárodním prvkem. 

K NOD však nepřistoupily všechny státy Evropské unie. Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska, Dánské království, Irská republika se NOD neúčastní, a proto 

se posuzuje v tomto ohledu jako třetí státy, které nejsou členskými státy ve smyslu NOD. 

                                                 
58 KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7.vyd. Brno: Doplněk, 2009. 464 s. ISBN 9788072392315, 

S.342. 
59 DUTTA A., Die Europäische Erbrechtsverordnung, Tagungsband zum Symposium anlässig des 20-

jähringen Bestehens des Deutschen Notarinstituts am 11. Oktober 2013 in Würzburg, Munchen, 2014, 250 

s., ISBN 978 – 3- 406 – 66284 – 3, S.131 
60 LURGER B., PERSCHA A., Výukový text: Die neue EU- Erbrechts- Verordnung(ErbVO). Training 

Seminar, 29/01/16, Vienna, Europ efor Notaries, Notaries for Europe, S.52 
61 DUTTA A., Die Europäische Erbrechtsverordnung, Tagungsband zum Symposium anlässig des 20-

jähringen Bestehens des Deutschen Notarinstituts am 11. Oktober 2013 in Würzburg, Munchen, 2014, 250 

s., ISBN 978 – 3- 406 – 66284 – 3, S.132 
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Tyto státy se nadále budou řídit svými pravidly.62 Tuto zmíněnou skutečnost nalezneme 

přímo v textu NOD, v recitálu preambule 82 a 83. 

NOD je rozčleněno celkem do sedmi kapitol. První kapitola vymezuje oblast 

působnosti nařízení, v sedmé kapitole nalezneme vztah NOD k jiným právním 

předpisům. Podstatný základ prezentují kapitoly I- VI. V kapitole I nalezneme oblast 

působnosti a definice. Jedná se o čl. 1 – 3. Následuje kapitola II, která se v čl. 4 - 19 

zabývá příslušností. Navazuje kapitola III s tématem rozhodného práva. Kapitola IV, 

začínající čl. 39, sleduje uznávání, vykonatelnost a výkon rozhodnutí. Veřejné listiny a 

soudní smíry najdeme v kapitole V pod čl. 59 – 61. EDO má samostatnou kapitolu VI a 

objevuje se pod čl. 62 -73. Poslední kapitola VII, obsahující obecná a závěrečná 

ustanovení, končí čl. 84. 

Pro NOD je charakteristické, že platí vedle používaného práva daného státu. NOD 

vymezuje pravidla, podle nichž je založena pravomoc soudu rozhodovat, zavádí evropské 

dědické osvědčení (dále jen EDO – máš již použito výše bez vysvětlení zkratky??) a 

upravuje oblast uznávání veřejných listin a výkon rozhodnutí. NOD není dotčeno 

uplatnění mezinárodních smluv s těmi státy, které nejsou členskými státy Evropské unie 

anebo k NOD nepřistoupily.  

Cílem NOD je zjednodušit plánování a rozvoj mezinárodního dědického práva a 

mělo by zabránit právním neshodám týkajícím se aplikace dědického práva, jež přesahují 

hranice jednotlivých států. NOD má za cíl poskytnout občanům členských států právní 

jistotu.63 Nejen práva dědiců, ale i pořizovatelů závětí a jiných osob by měla být efektivně 

chráněna a bariéry bránící volnému pohybu osob v rámci Evropské unie by měly být tudíž 

úplně odstraněny.64  

Mezi hlavní záměry NOD patří poskytnutí jednotného systému předpisů 

vyplývajícího z rozdílných norem členských států Evropské unie. Účelem není dopad na 

vnitrostátní hmotné právo jednotlivých států. NOD by mělo přinést následující výhody 

pro občany členských států: 

- zpřehlednění a urychlení dědického řízení s mezinárodním prvkem, 

                                                 
62 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s. 23 
63LESZAY L., SVOBODA J.,  Návrh nařízení Rady (ES)  o rozhodném právu, o pravomoci, uznávání a 

výkonu rozhodnutí ve věcech dědictví azávětí, AD Notam, 2/2008, s.61 
64 MEYER M., Die Gerichtsstände der Erbrechtsverordnung unter besonderer Berücksichtigung des Forum 

Shopping, Fankfurt am Main, 2013, 197s., ISBN 978 -3- 631 -64821 -6, S.28 
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- projednání veškerého majetku nacházejícího se ve vícero státech, 

- snaha o maximální sladění ius a fora, 

- sjednocení jurisdikčních pravidel, 

- volba práva zůstavitelem, 

- zakotvení vzájemného uznávání rozhodnutí a veřejných listin, 

- zavedení EDO.65 

Jak vyplývá z ustálené judikatury a aplikace práva EU, pojmy uvedené v NOD nesmí 

být vykládány ve světle národního práva, ale autonomně jednotně v rámci celé EU 

s přihlédnutím k cílům EU a NOD. Toto tvrzení neplatí v případech, kdy samo NOD 

přímo a výslovně neodkazuje na právo jednotlivých členských států.  

  

                                                 
65 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 40 
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5 Působnost 

5.1 Časová působnost 

NOD bylo přijato po několikaletých diskusích v roce 2012, v Úředním věstníku 

bylo publikováno dne 27. července 2012. V návaznosti na ustanovení čl. 84 NOD začalo 

být platné od 16. srpna roku 2012 (tj. dvacátý den po zveřejnění ve věstníku) s tím, že 

v NOD byla stanovena výjimka, že na projednání dědictví se NOD použije na osoby, 

které zemřely 17. srpna 2015 a později. 

V České republice tedy notáři jako soudní komisaři již od tohoto data musí myslet 

na to, jestliže se začnou zabývat dědickým řízení, kde je mezinárodní prvek, zda uplatní 

NOD anebo ne. V zásadě je nutné nejdříve posoudit, jestli je vůbec pověřený soud 

příslušný projednat dědictví.  

 Autonomní české právo se uplatní po tomto datu pouze v případech, které NOD 

nepojímá do své kompetence, např. pro formální platnost ústně provedených testamentů, 

jak vyplývá z čl. 1 odst. 2 písm. f) NOD.66 

 

5.2 Teritoriální působnost 

NOD je přímo aplikovatelné ve všech členských státech Evropské unie. V těchto 

státech nahradí dosavadní normy dědického práva používané na pozůstalost 

s mezinárodním prvkem. Existují ale výjimky, které se NOD neúčastní. Jak již bylo 

uvedeno výše, jedná se o státy Dánsko, Velká Británie a Irsko.  

Na základě čl. 4 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na 

prostor svobody, bezpečnosti a práva, jak vyplývá ze změn provedených Lisabonskou 

smlouvou, má Irsko stále „otevřená vrátka“ - tzv. možnost „opt –in“ a přistoupit tak 

dodatečně k NOD,67 toho ale Irsko a Velká Británie prozatím nevyužily. Je spekulativní, 

zda vůbec tuto eventualitu využijí, neboť jejich úprava dědického práva se odlišuje od 

úpravy kontinentálního práva, i s ohledem na schválení BREXITu a plánovaného 

odchodu Velké Británie z Evropské unie. 

                                                 
66 PAUKNEROVÁ M., Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck. 

2013. 304s., ISBN 978 – 80- 7400- 504- 6, S. 266 
67 MEYER M., Die Gerichtsstände der Erbrechtsverordnung unter besonderer Berücksichtigung des Forum 

Shopping, Fankfurt am Main, 2013, 197s., ISBN 978 -3- 631 -64821 -6, S.51 
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Oproti zmíněným státům se Dánsko neúčastnilo diskusí ani projednávání textu 

NOD a v souladu s čl. 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, jak vyplývá ze změn 

provedených Lisabonskou smlouvou, se neúčastní přijímání opatření Rady a tato pro něj 

nejsou ani závazná ani použitelná dle hlavy třetí Smlouvy o fungování Evropské unie. Je 

ale možné, že Dánsko uzavře paralelní dohody s Evropskou unií, stejně tak jako tomu 

bylo ohledně nařízení Brusel I.68 

Vzhledem ke shora uvedenému je třeba dodat, že sice dále hovořím o členských 

státech, ale myslím tím členské státy, které se účastní NOD, to znamená členské státy EU, 

vyjma států Dánsko, Irsko a Velká Británie. V těchto třech členských státech se v rámci 

pozůstalostního řízení bude postupovat i nadále podle vnitrostátních pravidel a 

mezinárodních smluv.69 

NOD má aplikační přednost před případnými mezinárodními smlouvami, jež 

jednotlivé členské státy uzavřely mezi sebou navzájem. V návaznosti na to je třeba 

zmínit, že mezinárodní smlouvy, které uzavřely členské státy Evropské unie a státy mimo 

Evropskou unii, mají přednost před NOD. V případě České republiky, potažmo 

Československé socialistické republiky, se toto pravidlo týká zvláště smluv o právní 

pomoci, které uzavřela s někdejšími socialistickými státy.70 

 

5.3 Věcná působnost 

NOD se vztahuje na veškeré občanskoprávní aspekty dědění majetku, tedy na 

dědické záležitosti v oblasti unijního práva soukromého. To znamená, že předpis je 

rozhodující v těch případech, kdy dochází k přechodu majetku z důvodu dědění, 

v důsledku úmrtí nějaké osoby, ne v rámci převodu majetku za života. Věcná působnost 

NOD je nepřehledně uspořádána, neboť je upravena v čl. 1 s tím, že se musí přihlížet k 

čl. 23 NOD. 

Koncept NOD zahrnuje aspekty dědictví nejen jako převod, ale i správu a 

vypořádání. Nicméně neupravuje hrazení dědických daní. To znamená, že se nemůže díky 

                                                 
68 LURGER B., PERSCHA A., Výukový text: Die neue EU-Erbrechts- Verordnung (ErbVO). Training 

Seminar, 29/01/16, Vienna, Europe for Notaries, Notaries for Europe, S. 41 
69 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ  č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 45 
70 PAUKNEROVÁ M., ROZEHNALOVÁ N., ZAVADILOVÁ M. A KOL., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář., Praha: Wolters Kluwer, 2013, S.928, ISBN 978 – 80- 7478- 368- 5, S. 485 
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NOD v právní úpravě daného státu v oblasti hrazení případných dědických daní 

v souvislosti s přechodem dědictví nic měnit. Další okruh použití, který je vyloučen 

z působnosti NOD, nalezneme v čl. 1 odstavce 2 NOD. Tyto výjimky jsou zavedeny 

z „důvodů jasnosti“, protože otázky týkající se daného tématu jsou ohraničeny právním 

nástupnictvím po smrti zůstavitele, jak o tom hovoří Lukoschek.71  

NOD se nezabývá majetkovými poměry mezi manžely, ani dary mezi živými. 

Ovšem jestli je tímto míněno také darování pro případ smrti, které je naplněno teprve až 

po smrti zůstavitele, zůstává nezodpovězeno a dosud toto téma nebylo v literatuře 

dostatečně rozebráno.  

NOD neupravuje práva ani majetek, který je získán mimo dědické řízení, např. 

pojistné smlouvy a smlouvy o důchodovém připojištění.72 Otázky společností, spolků a 

jiných právnických osob jsou též vyňaty z okruhu požití evropského dědického práva 

stejně tak jako trusty.73 Ani věcná práva spolu se zapsáním do registru nejsou zahrnuta 

do NOD a předpokládám, že toto vše bude i nadále řešeno v národním režimu.  

Naopak oblast působnosti vymezuje NOD ve svém čl. 1 odstavce 1. Z taxativního 

vymezení rozhodného práva dle čl. 23 NOD vyplývá následující pozitivní výčet použití: 

zahájení dědického řízení, dědická způsobilost, vydědění, ručení za dluhy zanechané 

zůstavitelem, dělení pozůstalosti, započtení darů.74 

Aplikovat regule na vykonatelnost rozhodnutí a uznávání listin vyplývá též 

z ustanovení NOD čl. 39, 59 a 61 a tyto dokumenty lze uznávat, byly-li vydány v jiném 

členském státě. 

V NOD není nikterak upravena procesní stránka věci. Každý soud v daném státě 

postupuje vždy podle svých vlastních procesních předpisů. NOD obsahuje jen hmotná 

ustanovení a je koncipováno především tak, aby soud projednávající pozůstalost 

                                                 
71 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.73 
72 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, S. 401 

a násl. 
73 Trust je institut angloamerického práva.  Správce tzv. trustee spravuje pro druhou osobu část majetku 

zůstavitele, který určil ve své závěti nebo za života smlouvou tak, aby měla z něj druhá osoba (dítě, charita) 

prospěch. Trusty se dělí na veřejné, které jsou určeny pro dobročinné účely, nebo soukromé, které se týkají 

soukromé oblasti. Např. majetek, který patří dětem, spravuje rodinný přítel, nebo profesionál. 
74 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.71 
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postupoval podle svého národního práva, tudíž orgán vyřizující pozůstalost pak aplikuje 

své právo. Tím je díky NOD zajištěno, že vychází z jednoty práva a fóra.  
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6 Mezinárodní příslušnost 

Soudy členského státu, jak vyplývá z čl. 4 NOD, jsou příslušné k rozhodování o 

dědictví jako celku. Nejrozšířenější je hraniční určovatel obvyklého pobytu pro celé 

dědické řízení, a to pro všechny jeho aspekty – ať už se bude jednat o soudní pravomoc 

v nesporném i sporném řízení.75 

Notář by měl přihlédnout k tomu, jaké byly zájmy zesnulého, dědiců a věřitelů 

vzhledem k tomu, kde obvykle žijí. Jelikož může nastat skutečnost, že žádný soud není 

příslušný k projednání pozůstalosti, je třeba i toto upravit, aby byli občané těchto nesnází 

ušetřeni. Za účelem naplnění zásady jednoty práva a fóra, se umožňuje ostatním 

účastníkům dědického řízení dohoda o volbě soudu. Naopak se může stát, že se několik 

soudů prohlásí za příslušné k projednání pozůstalosti. Tento okruh shora zmíněných 

otázek řeší NOD ve své kapitole II Příslušnost, a to v čl. 4 – 19. NOD tedy zahrnuje 

konečná ustanovení, která kompletně vylučují použití národních předpisů členských států 

týkajících se mezinárodní příslušnosti soudu. 

Z NOD lze vyvodit, že se může v rámci řízení o pozůstalosti jednat o následující 

příslušnosti, a to: všeobecná příslušnost, subsidiární příslušnost a také forum necessitatis, 

dohoda o volbě a prohlášení o nepříslušnosti. V literatuře se lze ohledně posledních dvou 

pojmů setkat také s termíny zvolená a odmítnutá příslušnost.76 

 

6.1 Všeobecná příslušnost 

Z čl. 4 NOD vyplývá základní pravidlo, že o dědictví jsou příslušné rozhodovat 

soudy toho státu, ve kterém měl zůstavitel obvyklý pobyt v době smrti77, přičemž se může 

též jednat o soud třetího, a tedy nečlenského státu. Čl. 4 NOD zakládá příslušnost soudu 

pro celou pozůstalost zůstavitele,78 tedy že soud v daném státě použije zpravidla svou 

                                                 
75 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. října 2009, KOM (2009) 154 v konečném 

znění v české mutaci, str. 5 
76 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 51 
77 DUTTA A., Die Europäische Erbrechtsverordnung, Tagungsband zum Symposium anlässig des 20-

jähringen Bestehens des Deutschen Notarinstituts am 11. Oktober 2013 in Würzburg, Munchen, 2014, 250 

s., ISBN 978 – 3- 406 – 66284 – 3, S.132 
78 MEYER M., Die Gerichtsstände der Erbrechtsverordnung unter besonderer Berücksichtigung des Forum 

Shopping, Fankfurt am Main, 2013, 197s., ISBN 978 -3- 631 -64821 -6, S.59 
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vlastní právní úpravu týkající se dědického práva79 s ohledem na celou zůstavitelovu 

pozůstalost. 

V řízení o pozůstalosti jsou pojmem soudy dle ustanovení čl. 3 odst. 2 NOD 

myšleny veškeré soudní orgány, úřady a právní odborníci s pravomocí v dědických 

věcech, kteří vykonávají v daném státě soudní funkce.80 To vysvětluje, že toto břímě 

v mnoha zemích leží na notářích. V České republice se jedná o notáře jako soudní 

komisaře, a tudíž jsou notáři považováni v tomto smyslu za soud.81  

Co se týče výkladu pojmu obvyklý pobyt, samo NOD neobsahuje konkrétní 

definici, ale lze aplikovat úvodní ustanovení čl. 23 a 24 preambule NOD.82 Notář se musí 

snažit zjistit, ke kterému státu měl zůstavitel nějakou pevnou a zároveň úzkou vazbu. Jako 

indicie může sloužit doba pobytu.83 Pojmu obvyklý pobyt se věnuji v samostatné kapitole 

této práce.  

Celé NOD podporuje shodu mezi příslušností soudu a používaným právem a 

zároveň rychlé i méně nákladné řešení dědění majetku po zůstavitelích. Mezi členskými 

státy platí jednotná příslušnost k celé pozůstalosti, neměla by být připuštěna žádná 

výjimka, jak o tom hovoří Lukoschek ve své knize určené pro německou notářskou 

praxi.84 

S autonomním výkladem obvyklého pobytu jednotlivých soudních orgánů 

v různých členských státech souvisí nebezpečí ve formě pozitivního nebo negativního 

kompetenčního konfliktu, i přestože pro určení obvyklého pobytu platí stejná pravidla 

jako pro určení práva. Pokud dva soudy zahájí řízení o pozůstalosti, jedná se o pozitivní 

konflikt s tím, že jeden by poté měl prohlásit svou nepříslušnost, jak vyplývá z ustanovení 

čl. 15 NOD. Jestliže se ani jeden soud necítí být příslušný k projednání pozůstalosti, hrozí 

negativní kompetenční konflikt.85 Přičemž negativní kompetenční konflikt může být 

                                                 
79 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.123 
80 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s. 64 
81 Notáři jsou dále činní v dědických věcech v Rakousku, Francii, Estonsku, Maďarsku, Nizozemí, ale také 

ve Španělsku, Itálii, Polsko, Portugalsku atd. 
82 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ  č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 50 
83 MEYER M., Die Gerichtsstände der Erbrechtsverordnung unter besonderer Berücksichtigung des Forum 

Shopping, Fankfurt am Main, 2013, 197s., ISBN 978 -3- 631 -64821 -6, S.65 
84 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.123 
85 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s.110 
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vyřešen tím, že řízení o pozůstalosti se zahájí u toho soudu, v jehož obvodu měl zůstavitel 

nemovité věci nebo tam, kde ke dni úmrtí žil, tedy tzv. subsidiární příslušností.  

V případě, že se nemovité věci nacházejí ve třetích státech, můžou účastníci řízení 

dle čl. 12 NOD navrhnout, aby soud rozhodoval jen o části nebo naopak, aby o více 

částech soud nerozhodoval, pokud lze očekávat, že rozhodnutí soudu členského státu 

nebude uznáno v tom daném třetím státě.86 

 

6.2 Dohoda o volbě soudu 

Dohoda o volbě soudu vychází z čl. 5 NOD. Jestliže si zůstavitel zvolil takový 

právní řád, v souladu s čl. 22 NOD, který je řádem členského státu, účastníci dědického 

řízení se mohou domluvit na tom, že výlučnou pravomoc v dědických věcech a s tím 

souvisejícími záležitostmi mohou konat soudy uvedeného zvoleného státu. Je důležité, 

aby tato dohoda účastníků byla písemná a podepsaná všemi dotčenými osobami. Toto 

pojetí odpovídá hlavní myšlence NOD, kterou je souběh používaného práva a 

mezinárodní příslušnosti. Avšak je zajímavé, že zůstavitel sám si při své volbě práva 

podle ustanovení čl. 22 NOD nemůže ustanovit příslušnost soudu podle čl. 5 NOD. 87 

Soud zvoleného státu je v případě volby práva příslušný, jak je uvedeno v čl. 7 

NOD, a soud, u kterého bylo zahájeno dědické řízení již dříve, musí prohlásit svou 

nepříslušnost. Dále jednotlivé strany řízení se musí dohodnout, že přenesou příslušnost 

k soudu, který uvedl zůstavitel, a v neposlední řadě strany musí výslovně uznat 

příslušnost soudu, u něhož bylo zahájeno dědické řízení.   

Tato možnost volby práva je v podstatě v zájmu pořizovatelů závěti, dědiců, ale 

také věřitelů, neboť dědické řízení je vedeno ve zvoleném členském státu, který je 

domovským státem zůstavitele a předpokládá se, že je to též domov pro největší část 

účastníků řízení, jelikož zůstavitel byl s těmito osobami nějakým způsobem také spjatý.88  

                                                 
86 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.124 
87 LURGER B., PERSCHA A., Výukový text: Die neue EU-Erbrechts- Verordnung (ErbVO). Training 

Seminar, 29/01/16, Vienna, Europe for Notaries, Notaries for Europe, S.20 
88 MEYER M., Die Gerichtsstände der Erbrechtsverordnung unter besonderer Berücksichtigung des Forum 

Shopping, Fankfurt am Main, 2013, 197s., ISBN 978 -3- 631 -64821 -6, S.75 
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V případě, že se někteří účastníci řízení vyjádří nesouhlasně ke zvolenému soudu, 

soud se pak prohlásí dle ustanovení čl. 6 NOD jako nepříslušný a věc je vrácena 

původnímu soudu.89 

 

6.3 Prohlášení nepříslušnosti v případě volby práva 

Další eventuality, jak dosáhnout shody práva a fóra, se nacházejí v čl. 6, 7 a 8 

NOD. Jestliže si zůstavitel zvolil právo státu, může soud členského státu, ve kterém měl 

zůstavitel svůj obvyklý pobyt, nebo soud státu, ve kterém se nachází převážná část 

nemovitých věcí a byl by pověřen řízením o dědictví na základě subsidiární příslušnosti, 

odmítnout na základě čl. 6 NOD vypořádání dědictví z důvodu90 „že soud zvoleného 

práva je vhodnější pro rozhodnutí o dědictví s ohledem na praktické okolnosti dědictví, 

jako je místo obvyklého pobytu stran a místo, kde se pozůstalost nachází, nebo jestliže se 

strany řízení v souladu s článkem 5 dohodly, že přenesou příslušnost k soudu nebo 

soudům členského státu zvoleného práva.“91 Je zřejmé, že při tomto rozhodnutí je třeba 

mít na paměti konkrétní okolnosti dědické věci, jako jsou například obvyklý pobyt 

účastníků nebo místa, kde se nachází převážná část majetkových hodnot zůstavitele.92 

Toto lze chápat tak, že kdyby byla pověřena projednáním pozůstalosti Česká 

republika a současně by zůstavitel zvolil právo jiného státu, měla by Česká republika 

aplikovat právo jiného státu, tudíž by notáři museli nastudovat právní úpravu cizího státu. 

Avšak na základě ustanovení čl. 6 NOD soud toto může odmítnout na základě shora 

uvedených skutkových okolností. 

Spolu s čl. 6 koresponduje čl. 7 NOD, neboť do té doby než se soud prohlásí za 

nepříslušný, soud, příslušný pro rozhodování o dědictví, řízení přeruší. Soud prohlásí 

svou nepříslušnost na základě čl. 6 písm. b) NOD 93 a zahájené řízení ukončí. Další 

argumenty příslušnosti soudu pro rozhodování o dědictví jsou uvedeny pod písmeny a) a 

                                                 
89 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ  č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 51 
90 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ  č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 51 
91 Znění čl. 6 NOD 
92 LURGER B., PERSCHA A., Výukový text: Die neue EU-Erbrechts- Verordnung (ErbVO). Training 

Seminar, 29/01/16, Vienna, Europe for Notaries, Notaries for Europe, S.21 
93 DUTTA A., Die Europäische Erbrechtsverordnung, Tagungsband zum Symposium anlässig des 20-

jähringen Bestehens des Deutschen Notarinstituts am 11. Oktober 2013 in Würzburg, Munchen, 2014, 250 

s., ISBN 978 – 3- 406 – 66284 – 3, S.139 
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c); jestliže strany řízení výslovně uznaly příslušnost soudu, nebo že se účastníci řízení se 

dohodli, že přenesou příslušnost soudu k soudu jiného členského státu.  

Zájmem EU je, aby nebyla vydávána vzájemně neslučitelná rozhodnutí. 

Z ustanovení čl. 17 odst. 1. NOD vyplývá, že řízení přeruší ten soud, který ho zahájil 

později, dokud se nevypořádá s příslušností ten soud, který zahájil řízení jako první a tím 

je odstraněna překážka litispendence. 

 

6.4 Subsidiární příslušnost 

Jestliže se místo obvyklého pobytu zůstavitele nenachází na území žádného 

členského státu, bude využita subsidiární příslušnost členského státu.94 Využít podpůrnou 

příslušnost lze tehdy, když zůstavitel měl určitý vztah k danému státu, především se lze 

spoléhat na státní občanství, kdy v době smrti byl zůstavitel občanem daného členského 

státu. Dále se lze také držet časového testu pěti let.  

Měl-li zůstavitel v době smrti státní příslušnost členského státu nebo se místo 

předchozího obvyklého pobytu nacházelo na území členského státu s tím, že od změny 

neuplynulo více jak pět let, anebo v době smrti zůstavitel pobýval na území třetího státu, 

ale zanechal nemovité věci na území členského státu, bude využita podpůrná příslušnost 

vyplývající z čl. 10 NOD.  

Hess sám cituje, že tato rozsáhlá právní úprava má zabránit tomu, aby nějaké 

nemovité věci na území členských států zůstaly bez majitele z toho důvodu, že není žádný 

soud příslušný k projednání této části pozůstalosti.95 Výhodou subsidiární příslušnosti je 

tedy to, že notář může projednat dědictví (majetek nacházející se na území státu) a nemusí 

čekat na to, zda se vůbec jiný orgán jiného státu, který by byl příslušný, ujme projednání. 

 

6.5 Forum necessitatis 

Jestliže nastane tzv. negativní kompetenční konflikt, tzn., že se žádný soud 

nepovažuje za příslušný na základě čl. 4 NOD nebo čl. 10 NOD, selžou tedy všechna 

                                                 
94 DUTTA A., Die Europäische Erbrechtsverordnung, Tagungsband zum Symposium anlässig des 20-
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kritéria jiných ustanovení NOD ohledně určení příslušnosti soudu, využije se ustanovení 

čl. 11 NOD.96 Pokud není možné vést dědické řízení ve členském státě dle obecných 

pravidel příslušnosti nebo v ojedinělých případech ani ve třetím státě, na který má dané 

dědické řízení úzkou vazbu, pak o dědictví rozhodne soud členského státu, přičemž daná 

věc musí alespoň prokazovat dostatečnou vazbu na členský stát, který řízení zahajuje. 

Čl. 11 NOD vylučuje stav, kdy dochází k tzv. odepření spravedlnosti97. Tento výjimečný 

případ konkretizuje recitál preambule 31 NOD, který hovoří o tom, že tato situace může 

nastat v době občanské války, nebo kdy ani nelze pokládat za nejrozumnější řešení vést 

pozůstalostní řízení v tomto třetím státě, neboť ani nelze očekávat od oprávněné osoby, 

že v tomto státě podá návrh na zahájení řízení.98 

Vysvětlit „dostatečnou vazbu“ na stát ve smyslu čl. 11 NOD je problematické. Čl. 

11 NOD skutkovou podstatu tohoto pojmu blíže nekonkretizuje, ale smyslem a účelem 

„forum necessitatitas“ je zajistit právní ochranu potřeb jak žalobců, tak i zůstavitelů. Lze 

říci, že pojem „dostatečná vazba“ v sobě obsahuje potřebu poskytnout právní ochranu i 

účastníkům řízení.99 Můžeme tomu rozumět i tak, že členský stát zahájí řízení o 

pozůstalosti i tehdy, když zůstavitel sám nemá úplnou vazbu na stát, ale dědicové 

zůstavitele mají v členském státě Evropské unie obvyklý pobyt.100 Dojde-li k tomu, že po 

přezkoumání příslušnosti povolaný soud není příslušný, pak dle čl. 15 NOD se soud 

prohlásí za nepříslušný. 
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7 Rozhodné právo 

Dle ustanovení čl. 21 NOD platí obecné pravidlo, že rozhodným pravidlem pro 

dědění jako celek je právo státu, ve kterém měl zůstavitel ke dni smrti obvyklý pobyt, 

jestliže zůstavitel nezvolí žádné rozhodné právo. Rozhodné právo v dědických řízeních 

se určuje vždy ke dni smrti zůstavitele. Rozhodné právo je možné charakterizovat jako 

soubor právních norem obsahující normy jak vnitrostátního práva, tak mezinárodního 

práva, které aplikuje soud projednávající řízení o pozůstalosti s cizím prvkem101. 

 S ustanovením čl. 21 NOD je spojen čl. 4 NOD, v němž je stanovena obecná 

příslušnost soudu v závislosti na obvyklém pobytu zůstavitele, a tím je zaručována 

jednota mezinárodní příslušnosti soudu a práva dle obvyklého pobytu. Posoudit konkrétní 

dědický případ je tedy nutné z pohledu centrálního pojmu NOD, a to obvyklého pobytu. 

Posoudit obvyklý pobyt pokaždé jednoznačně nelze, a proto z těchto důvodů byla v NOD 

zakotvena tzv. úniková doložka. 

Obecné pravidlo potvrzuje právě tato výjimka, která vyplývá z čl. 21 odst. 2 NOD. 

Pokud je ze všech možných skutečností zřejmé, že zůstavitel byl spjat s jiným státem než 

s tím, který by se použil v případě aplikace obecného pravidla obvyklého pobytu, pak se 

výjimečně užije pro dědění právo tohoto jiného státu. Tato úniková klauzule byla převzata 

z ostatních nařízení102. Toto může nastat např. za situace, kdy zůstavitel se krátce před 

svou smrtí přestěhuje do jiného státu z důvodu, že v zahraničí je levnější pobyt v domově 

pro seniory, nebo že si chce užít podzim života v zahraničí na prosluněných plážích s tím, 

že je ale stále navázán na původní stát. Bod 25 preambule NOD o těchto případech též 

hovoří a zdůrazňuje výjimečnost tohoto pokynu. Tento zjevně nejužší vztah by neměl být 

využíván jako náhradní hraniční určovatel, jestliže se notáři zdá určení obvyklého pobytu 

poměrně komplikované. Z mého pohledu se člověk nestihne za krátkou dobu dostatečně 

zaintegrovat, a proto tuto únikovou klauzuli chápu jako špatný příklad ve smyslu toho, 

jak chápat pojem obvyklý pobyt. 
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7.1 Volba rozhodného právo 

Dědické poměry se řídí jednotným dědickým statutem, z kterého celé NOD 

vychází. Bez ohledu na aktiva, která tvoří majetek pozůstalosti, dědické řízení podléhá 

jedinému právnímu řádu. Avšak ani obecné pravidlo obsažené v čl. 21, že rozhodným 

právem pro dědění jako celek je právo státu, ve kterém měl zůstavitel svůj obvyklý pobyt 

v době smrti, není jediná zásada. 

V rámci NOD lze dále hovořit o tzv. plánování pozůstalosti103, kdy si budoucí 

zůstavitel může sám zvolit právo104, jímž se bude řídit dědictví jako celek, a tedy 

uspořádat své budoucí poměry dle svých potřeb a potřeb rodiny.105 Jak NOD, tak ZMPS 

vychází z jednotného dědického statutu a zvolené právo se vztahuje na celé dědické 

řízení. V NOD však  není povoleno zvolit si právo státu, kde má budoucí zůstavitel 

obvyklý pobyt. K důvodu proč NOD nepřipouští volbu rozhodného práva státu dle 

obvyklého pobytu v době výběru dědického statutu, Pfeiffer uvádí a zároveň cituje 

Lorenze, že je to ochrana nepominutelných dědiců a dále snaha zamezit obcházení 

zákona, který upravuje dědické právo.106 

Jako pozitivum volby práva lze uvést, že je možné zvolit si takový právní řád, se 

kterým jsou všechny strany nejlépe srozuměny a také nejvíce odpovídá představám i 

poměrům případu. S tímto tvrzením ale souvisí úskalí, neboť provést volbu práva, 

v terminologii mezinárodního práva soukromého označováno jako dědický statut, 

neznamená, že si smluvní strany zvolí jakýkoliv právní řád, aniž by k danému právnímu 

řádu měly nějaký vztah.107 Ve smyslu čl. 22 NOD je nutné, aby osoba byla státním 

občanem zvoleného státu, přičemž občanem již ale nemusí být ke dni svého úmrtí.  

Zvolené právo může ale i nemusí být právem členského státu. Odkáže-li zůstavitel 

na použití práva třetího státu, pak se tím rozumí jak použití hmotněprávních ustanovení 

tohoto státu, tak i použití předpisů mezinárodního práva soukromého daného státu. Může 

nastat případ, že normy mezinárodního práva soukromého odkazují zpět na právo jiného 

                                                 
103 Tzv. „estate planing“ 
104 tzv. „ professio iuris“ 
105 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, S. 

435.  
106 PFEIFFER M., Dědický statut v rukou zůstavitele – volba rozhodného práva v rámci kolizní úpravy 

dědických poměrů. AD Notam 6/2014, s.12, LORENZ S. International Pflichtteilsschutz und Reaktion des 

Erbstatuts auf lebzeitige Zuwendungen. 
107 PFEIFFER M., Dědický statut v rukou zůstavitele – volba rozhodného práva v rámci kolizní úpravy 

dědických poměrů. AD Notam 6/2014, s.8 a násl. 
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třetího státu nebo na právo členského státu. Pak se ale tento zpětný a další odkaz, došlo-

li k volbě práva, v souvislosti s čl. 22 odst. 1 NOD nepoužije, neboť by nebyla 

respektována vůle zůstavitele.108 Toto racionální východisko je dle Kučery řešením, 

protože jiný přístup by znamenal, že by se dědické poměry řídily jiným právem, než si 

zůstavitel sám zvolil.109  

Z těchto shora uvedených skutečností lze dovodit, že NOD dovoluje zvolit si 

platné právo státu či jeho územní jednotky, která má vlastní právní úpravu vztahující se 

k dědění. Z povahy věci vyplývá, že není možné zvolit jakékoliv „nestátní“ právo, nebo 

právo neexistujícího státu. 

Tato omezená volba práva má však za cíl zamezit úmyslnému zneužívání, 

například mařit legitimní očekávání osob s právem na povinný díl.110  

 

7.1.1 Dědický statut dle státní příslušnosti v době uskutečnění volby 

Podle čl. 22 odst. 1 NOD si může každý zvolit právo státu, jehož je státním 

příslušníkem v době uskutečnění této volby nebo v době smrti. S možností volby práva 

se může zůstavitel oprostit od práva státu, kde má svůj obvyklý pobyt, a tak může být 

uplatňováno právo jeho domovského státu, se kterým se cítí být více spojen. Protože je 

volba práva omezena na státní příslušnost zůstavitele, může zůstavitel volit právo podle 

své státní příslušnosti, jakou má v okamžiku volby práva. Přičemž jakou státní příslušnost 

zůstavitel má, se neřídí NOD, ale právem státu, jehož je osoba státním příslušníkem.111 

První odstavec čl. 22 NOD zakotvuje rozhodující kolizní normu. Volba práva je totiž 

velmi omezená, a to pouze, jak jsem již zmínila, na státní příslušnost. Můžeme zde vidět 

jakousi kontinuitu s tradičním hraničním určovatelem - státní příslušností. 

Je tedy důležité, aby daná osoba byla v době volby práva státním občanem státu 

zvoleného práva, ale zároveň tato podmínka nemusí být splněna v době smrti. I tato volba 

práva zůstává platná a zároveň účinná.  

                                                 
108 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, S..447 
109 KUČERA Z., Mezinárodní právo soukromé.7.opravené a doplněné vydání. Brno, Plzeň: Doplněk, Aleš 

Čeněk, 2009, 464 s., ISBN 978-80-7239-231-5, s. 137 
110 FOREJTOVÁ M., ŠLEJHAROVÁ M., Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním 

prvkem. Bulletin Advokacie 3/2016, s. 18 
111 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.100 
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Budoucí zůstavitel může též provést volbu i ve prospěch státu, který nespadá do 

kategorie členských státu NOD. V důsledku této univerzality pak pozůstalostní řízení 

bude projednáváno na základě právního řádu třetího státu,112 jehož byl zůstavitel státní 

příslušník. Může se tedy stejně tak jednat o právo nečlenských států NOD, kam patří již 

zmíněné Dánsko, Irsko a Velká Británie. 

 

7.1.2 Dědický statut dle možné budoucí státní příslušnosti v době smrti 

zůstavitele 

V NOD je uvedena i možnost volby práva ke dni smrti zůstavitele. Otázkou 

zůstává, zda tuto volbu lze platně uskutečnit, jak píše Döbereiner ve své úvaze. Možnost 

volby práva ve prospěch právního řádu státního občanství ke dni smrti nedává moc 

smyslu, neboť je dost obtížné uvést konkrétní právní řád k nějakému neurčitému datu 

v budoucnu.113  

Pfeiffer se zabývá ještě otázkou, jestli lze platně určit tzv. dynamickou volbu 

práva – tedy určit dědický statut, aniž by byl vysloven právní řád určitého státu. „Pro 

platnost takového projevu vůle by hovořila přípustnost obdobné formulace 

v prorogačních a rozhodčích doložkách, kdy není třeba určit konkrétní soud či konkrétní 

rozhodce, ale postačuje vymezit způsob určení.“114 

Naproti tomu Lukoschek uvažuje nad tím, zda je skutečně smysluplné volit 

rozhodné právo v souvislosti s teprve možná nabytou státní příslušností a podstupovat 

určité riziko, neboť je nejisté, jestli státní příslušnost budoucí zůstavitel skutečně získá, 

jelikož ani dle českého práva na udělení státního občanství není právní nárok,115 anebo 

díky neočekávané smrti chtěnou státní příslušnost nestihne ani získat.  

Breznoščáková též tuto volbu zůstavitele k neurčitému okamžiku v budoucnosti 

vylučuje. Uvádí, že není možná volba práva státu, ve kterém budoucí zůstavitel hodlá 

                                                 
112 PFEIFFER M., Dědický statut v rukou zůstavitele – volba rozhodného práva v rámci kolizní úpravy 

dědických poměrů. AD Notam 6/2014, s. 11 
113 Döbereiner CH., ( Bundende ?) Rechtswahlen nad der EU – Erbrechtsverordnung. DNotz ( Deutsche 

Notar Zeitschrift), Heft 5, Mai 2014, S. 323 a násl. 
114 PFEIFFER M., Dědický statut v rukou zůstavitele – volba rozhodného práva v rámci kolizní úpravy 

dědických poměrů. AD Notam 6/2014, s.11 
115 § 11 Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen 

zákon o státním občanství) 
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získat státní příslušnost, neboť není jisté, zda státní občanství skutečně nabude ke dni 

smrti. Z hlediska právních vztahů je tato skutečnost zkrátka nejistá.116  

Domnívám se, že je zjistitelné, jakou má zůstavitel státní příslušnost ke dni smrti, 

avšak problém by mohl nastat, pokud by zůstavitel měl ke dni úmrtí dvojí státní 

příslušnost, což v dnešní době není nemožné. Pak by tato volba práva byla neplatná. 

 

7.1.3 Dědický statut v případě vícenásobné státní příslušnosti, osob bez 

státní příslušnosti či uprchlíků 

Jestliže má zůstavitel více státních příslušností (což je od 1. ledna 2014 možné i 

v České republice, jak vyplývá z ustanovení §74 zákona o státním občanství117), může si 

jako rozhodné právo volit ze všech práv států, jichž je státním příslušníkem. Toto platí i 

v případech, kdy nemá budoucí zůstavitel k danému státu vlastně žádný další vztah.118 

Tímto tedy čl. 21 odst. 1 druhá věta NOD dává najevo, že všechny státní příslušnosti 

zůstavitele jsou stejně důležité a je tím budoucímu zůstaviteli dovoleno zvolit si „jeho“ 

národní právo.  

Volba práva v případě osob bez státní příslušnosti či uprchlíků není v NOD 

upravena a z tohoto důvodu je dovozováno, že těmto osobám není ani žádná volba práva 

povolena.119  

 

7.2 Forma volby práva 

Jak vyplývá z ustanovení čl. 22 odst. 2 NOD, volbu práva je třeba učinit buď 

výslovně v prohlášení ve formě pořízení pro případ smrti, nebo musí vyplývat z pokynů 

uvedených v pořízení. V České republice dle ustanovení § 1491 občanského zákoníku 

patří mezi pořízení pro případ smrti: a) jednostranné právní jednání, představující 

odvolatelný projev vůle, kterým je závěť, b) dovětek, kterým zůstavitel může nařídit též 

                                                 
116 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ  č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 58 
117 § 74 zákona o státním občanství.  Pozbytí dosavadního státního občanství se pro udělení státního 

občanství České republiky nevyžaduje. 
118 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.100 
119 DUTTA A., Die Europäische Erbrechtsverordnung, Tagungsband zum Symposium anlässig des 20-

jähringen Bestehens des Deutschen Notarinstituts am 11. Oktober 2013 in Würzburg, Munchen, 2014, 250 

s., ISBN 978 – 3- 406 – 66284 – 3, S.39 
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odkaz, stanovit podmínku nebo povolat dědice a c) nově i dvoustranné právní jednání, 

kterým zůstavitel povolává druhou smluvní stranu za dědice a ta to přijímá, tedy dědická 

smlouva. 

Platnost písemného vyhotovení pořízení pro případ smrti se řídí právním řádem 

státu, ve kterém bylo vyhotoveno nebo jehož byl zůstavitel státním příslušníkem v době 

vyhotovení nebo ve kterém měl zůstavitel nebo jedna strana dědické smlouvy v době 

vyhotovení bydliště nebo obvyklý pobyt. Pokud jde o nemovité věci, pak se vyhotovení 

pořízení pro případ smrti řídí právem státu, v němž se nacházejí. To vše s ohledem na 

ustanovení čl. 27 NOD.  

Pro volbu práva musí být dodržena forma pořízení pro případ smrti. Vzhledem 

k tomu, že NOD o ústním pořízení mlčí, můžeme dedukovat, že volba práva musí být 

učiněna jedině písemně.120 

NOD umožňuje volbu práva provést jen na celou pozůstalost, nelze od sebe 

oddělit jednotlivé části pozůstalosti a podřídit je různým právním řádům.121  

 

7.2.1 Výslovná volba práva 

Z čl. 22 odst. 2 NOD primárně vyplývá, že volba práva musí být učiněna výslovně 

jen posledním pořízením pro případ smrti. Výslovně učiněná volba práva je jedním 

z  přání zůstavitele, že požaduje po svých dědicích, aby bylo použito právo jeho aktuální 

státní příslušnosti v době smrti nebo jedné z jeho státních příslušností.122 Zvolit lze pouze 

právo, které je použitelné. Výslovná volba práva je nepřípustná například v případě, že 

bude zvoleno nějaké partikulární právo jedné země., Například kdyby chtěl příslušník 

Španělského království zvolit galicijské a ne španělské právo. 

 

                                                 
120 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s.168 
121 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, S. 446 
122 Dr. Carl Fridrich Nordmeier, Grundfragen der Rechtswahl in der neuen Eu- Erbrechtsverordnung – eine 

Untersuchung des Art 22 ErbRVO, GPR 3/2013, s. 148, dostupné též na www.degruyter.com ze dne 

30.4.2016 

http://www.degruyter.com/
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7.2.2 Konkludentní volba práva 

Vedle čl. 22 odst. 2 NOD, jenž upravuje výslovnou volbu práva, existuje také 

konkludentní volba práva, která vyplývá z pokynů pořízení pro případ smrti.123 Z tohoto 

ustanovení vyplývá, že konkludentní volba práva je možná, avšak plyne z toho otázka, 

jak konkrétně musí být určena. Odersky uvažuje nad tím, kdy vlastně v rámci výkladu jde 

ještě o konkludentní volbu práva a odpověď mu zůstává i přesto nejasná.124  

V recitálu preambule 39 NOD lze spatřit, že navádí k možnosti volby 

konkludentním způsobem. Jestliže zůstavitel zmíní ve svém pořízení pro případ smrti 

nějaké ustanovení práva státu, jehož je státním příslušníkem, nebo ho zmíní v jiné 

souvislosti. Pro konkludentní volbu práva je ale nedostačující sepsat pořízení pro případ 

smrti v jazyce daného státu; zvolený jazyk může být nápomocný jen jako indicie při 

zjišťování, jaké právo zůstavitel zvolil.125 Mám za to, že pokud se zůstavitel zmiňuje 

v závěti o speciálních právních institutech, které zná jen jedno právo, pak je možné 

uvažovat i o tom, že jde právě o konkludentní volbu práva daného státu. 

Svoboda ve svém komentáři k §77 ZMPS v návaznosti na evropskou právní 

úpravu naopak tvrdí, že volbu práva je možné provést jen v případě, pokud jde o 

výslovnou volbu práva a volba práva konkludentním způsobem není možná.126  

 

7.3 Platnost a účinnost volby práva 

Jestliže chce zůstavitel skutečně podstoupit riziko volby státní příslušnosti ke dni 

smrti zůstavitele, musí tuto skutečnost konkrétně označit. Není dostačující formulace: 

„Volím právo podle státní příslušnosti, kterou budu mít ve dni své smrti.“127 O tomtéž 

hovoří Říha; jestliže jde o výslovnou volbu práva, je nutné označit právo konkrétního 

státu a tedy formulace typu: “volím právo státu, jehož budu státním příslušníkem ke dni 

smrti“ by měla být posouzena jako neplatná. 128 

                                                 
123 Dr. Carl Friedrich Nordmeier, Erbverträge in der neuen EU – Erbrechtsverordnung: zur Ermittlung des 

hypothetischen Erbstatuts nach Art. 25 ErbRVO, ZErb 5/2013, s. 117 
124 Felix Odersky, Die Europäische Erbrechtsverordnung in der Gestaltungspraxis, Notar Beitrag Des 

Monats, s. 5 
125 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.102 
126 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, s.446 
127 MÜLLER – LUKOSCHEK J.,  Die neue EU- Erbrechtsverordnung, Bonn: Deutscher Notarverlag, 2015, 

395 s., ISBN 978 – 3- 95661 – 028 – 8, S.100 
128 Mgr. M. Říha, Evropské dědické nařízení vstoupilo v platnost, AD Notam 5/2012, s.17 
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Toto tvrzení dále podporuje též vyjádření v německém komentáři, že abstraktní 

volba práva státu budoucího zůstavitele, který možná bude mít příslušné státní občanství 

ke dni svého úmrtí, je neurčitá a hlavně nepřípustná. Vyvstává totiž otázka, jaké právo by 

se tedy používalo, když zůstavitel nabude ještě další státní příslušnost, bez toho aniž by 

se té původní vzdal a ve svém pořízení pro případ smrti popíše právo, které zvolil tak 

neurčitě, jako jsem uváděla výše.129 

Tuto myšlenku podporuje též Janzen, který ve své rozvaze o NOD tvrdí, že 

v případě volby práva musí jít o právo konkrétního státu. Bylo by nepřípustné, kdyby 

budoucí zůstavitel zvolil právo státu tak, aniž by určitý stát konkrétně nejmenoval.130  

 Pokud bude navzdory tomu zvoleno právo, jehož zůstavitel nebyl ke dni své smrti 

státním příslušníkem, pak se uplatní obecné rozhodné právo a na samotnou volbu, kterou 

učinil zůstavitel, nelze brát ohled. Tento fakt bude soud v rámci řízení o pozůstalosti 

hodnotit jako předběžnou otázku.131  

 

7.3.1 Rozhodné právo pro pořízení pro případ smrti před 17.8.2015 

 Notář jako soudní komisař se může v rámci řízení o pozůstalosti setkat také s tím, 

že zůstavitel učinil volbu práva ještě před účinností NOD, tedy přede dnem 17.8. 2015. I 

toto je možné za podmínek stanovených v kapitole III NOD, tedy čl. 20 až 38 NOD, 

anebo je-li volba platná podle pravidel mezinárodního práva soukromého. Tyto 

předpoklady vyplývají z přechodného ustanovení čl. 83 odst. 2 NOD, ve kterém jsou 

poznamenána kolizní kritéria pro určení rozhodného práva.  

 Právní fikci volby práva lze ve smyslu čl. 83 odst. 4 NOD tedy chápat jako situaci, 

kdy zůstavitel před 17. srpnem 2015 pořídil závěť, aniž by uskutečnil volbu práva. Zde 

lze spatřovat snahu o respektování a vykládání vůle zůstavitele tak, aby byla zachována 

platnost pořízení pro případ smrti i staršího data a aby bylo co nejvíce 

vyhověno rozhodnutí zůstavitele. Za rozhodné právo se v tomto případě považuje to 

právo, které by si zůstavitel mohl zvolit v době vyhotovení pořízení pro případ smrti ve 

smyslu recitálu 51 preambule NOD:    

                                                 
129 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s.138  
130 Janzen, Die EU- Erbrechtsverornung, DNotz 2012, s.486 
131 PAUKNEROVÁ M., ROZEHNALOVÁ N., ZAVADILOVÁ M. A KOL., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář., Praha: Wolters Kluwer, 2013, S.928, ISBN 978 – 80- 7478- 368- 5, S. 512 
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 Tyto závěti či dědické smlouvy jsou považovány za platné co do obsahu a formy 

v případech, kdy vyhovují předpokladům mezinárodního práva soukromého platných 

v době konkretizování pořízení pro případ smrti nebo pokud neodporují kolizním 

podmínkám stanovených v kapitole III NOD (tedy čl. 24 – 27 NOD). 

 

7.4 Změna a odvolání volby práva 

 Rozhodne-li se budoucí zůstavitel pro změnu volby práva nebo pro odvolání 

volby, musí toto jednání splňovat ty samé podmínky, na základě kterých byla původní 

volba práva uskutečněna.132 Tento fakt vyplývá z ustanovení čl. 22 odst. 4 NOD. Tímto 

je odkazováno na čl. 27 odst. 3 NOD.  

 Neznamená to, že forma odvolání nebo změny práva musí být přesně stejná jako 

učiněná volba práva zůstavitelem, ale musí vyhovovat co do formy právnímu řádu státu, 

v němž bylo pořízení vyhotoveno133, jehož byl zůstavitel nebo alespoň jeden z účastníků 

dědické smlouvy státním příslušníkem nebo v něm měl bydliště či obvyklý pobyt v době 

pořízení či v době smrti, nebo státu, v němž se nacházejí dané nemovité věci, o kterých 

je pořízeno.   

                                                 
132 Eric Polten, Die Europäische Erbrechtsverordnung und ihre Auswirkungen auf erbrechtliche Fälle mit 

grenzüberschreitendem Bezug, Polten associates, November 2014, dostupné na 

http://www.poltenassociates.com/Resource-Links/Die-europ-ische-Erbrechtsverordnung.pdf ze dne 

25.4.2016 
133 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s. 169 

http://www.poltenassociates.com/Resource-Links/Die-europ-ische-Erbrechtsverordnung.pdf


40 

8 Evropské dědické osvědčení 

Po přijetí NOD následovalo přijetí prováděcího nařízení Evropské komise, které 

určilo podobu a náležitosti pro žádost o vydání evropského dědického osvědčení, neboli 

EDO. Jedná se konkrétně o prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. 

prosince 2014, kterým se stanoví formuláře uvedené NOD. EDO je právním titulem sui 

generis, který by měl mít stejné právní účinky ve všech členských státech EU, kromě 

Dánska, Velké Británie a Irska. EDO je veřejnou listinou. Jedná se o potvrzení, které 

osvědčuje právní nástupnictví po zůstaviteli s tím, že se nebere ohled na to, kde se 

nemovité věci, movité věci nebo jiný majetek zůstavitele nachází.134 EDO v jiných 

jazykových verzích je známé též pod názvy: European certificate of succession nebo 

Certificat successoral européen. 

EDO nemá žádnou legální definici, je to volitelný dokument. V podstatě jde dle čl. 

63 NOD o ulehčení situace dědicům v členských státech ohledně prokázání, že jsou 

skutečnými dědici zůstavitele. EDO slouží i vykonavatelům závěti, odkazovníkům a 

správcům pozůstalosti k osvědčení jejich postavení. Tito účastníci ale nejsou povinni jej 

používat.  

EDO si můžeme představit jako doklad, který slouží k tomu, aby bylo možné zapsat 

např. vlastnictví nemovitých věcí do veřejných rejstříků i na území jiného státu, než kde 

bylo EDO vydáno, nebo také jako potvrzení, že může dědic s pozůstalostním jměním 

volně nakládat. Slouží k osvědčení nesporných skutečností. Toto osvědčení nenahrazuje 

stávající potvrzení nebo průkazy v některých členských státech. V členském státě se tudíž 

důkaz o dědické způsobilosti a pravomoci správce či vykonavatele dědictví provádí stále 

vnitrostátním postupem.135 Při vydávání EDO musí jít o dědictví s prvky přesahující 

hranice daného státu. V případě, že se jedná jen o domácí poměry, je vystavován jen 

národní doklad – dokument136, v České republice je vydáváno rozhodnutí soudu ve formě 

usnesení o dědictví. 

                                                 
134 PAUKNEROVÁ M., ROZEHNALOVÁ N., ZAVADILOVÁ M. A KOL., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář., Praha: Wolters Kluwer, 2013, S. 928, ISBN 978 – 80- 7478- 368- 5, S. 520 
135 Důvodová zpráva k Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o příslušnosti, 

rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření 

evropského dědického osvědčení, S. 7., ke dni 22.3:2016 dostupné na  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009PC0154&from=CS 
136 EVERTS Arne Dr. Notář v Berchtesgaden, NotBZ 2014, Heft 10/2014, Fälle und 

Formulierungsbeispiele zur EU – Erbrechtsverordnung  - Teil 2, s. 361 a násl. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009PC0154&from=CS
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Odpovídající úpravu EDO nalezneme v NOD v čl. 62 -73. EDO je dle čl. 69 NOD 

možné využívat na území všech členských států nařízení bez dalšího zvláštního řízení. 

Osvědčení vyvolá účinky ve všech členských státech, aniž by se vyžadoval jakýkoliv 

zvláštní postup. V souvislosti s EDO byly vydány také vzorové formuláře na základě 

nařízení Komise č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, sloužící jako příklad žádosti o 

EDO nebo jako předloha k vydání EDO. EDO je účinné nejen ve státě, ve kterém bylo 

vydáno, ale hlavně také ve všech ostatních členských státech.  

8.1 Účel EDO 

NOD zavedl možnost, aby orgán každého členského státu, který je příslušný k 

projednání dědictví, vydal v řízení o dědictví po osobách zemřelých po 17.8.2015 

jednotnou listinu použitelnou i v ostatních členských státech. Na základě této listiny 

mohou přímo dědicové, odkazovníci, správce nebo vykonavatel závěti prokazovat své 

postavení a svá práva. Osoby, které zemřely před 17.8.2015 tuto možnost nemají. 

EDO působí ve všech členských státech, které k němu přistoupily automaticky, 

aniž by bylo třeba nějakého zvláštního řízení. Vydávat a uznávat EDO mohou všichni 

členové - státy Evropské unie, vyjma Velké Británie a Irska, což dovozujeme i z bodu 82 

preambule NOD. (Stejně mám za to, že po BREXITu tento bod pro Velkou Británii 

nebude použitelný, i přesto, že si Velká Británie původně tímto bodem 82 preambule 

NOD vrátka k přijetí tohoto NOD úplně nezavřela). Výjimku také tvoří Dánsko, které se 

nepřipojilo k přijetí NOD. Pro Dánské království dle bodu 83 preambule NOD není tedy 

EDO ani závazné a použitelné. 

EDO se užívá, obdobně jako celé NOD, na oblast dědění majetku zemřelých osob 

po datu 17.8.2015 s tím, že se shoduje i okruh výjimek, na které se aplikace EDO 

nepoužije. Tato skutečnost vyplývá z ustanovení čl. 1 NOD.  

Účelem EDO, který je zakotven v čl. 63 NOD, je jeho využití účastníky, kteří se 

neobejdou v jiných členských státech bez toho, aniž by prokázali svůj statut.  

EDO je tedy zejména používáno resp. může být použito k prokázání:  

a) práv a statutu jednotlivých dědiců a jim náležejících podílů na pozůstalosti, eventuálně 

i odkazovníků, kteří jsou uvedeni v EDO, 

b) jednotlivých položek ze soupisu aktiv a pasiv pozůstalosti nebo podílů na jednotlivých 

věcech ze seznamu pozůstalosti, které jsou svěřeny dědicům, 
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c) kompetence osob, jimž je svěřena správa pozůstalosti, nebo pravomoci osob jako 

vykonavatelů závěti,137 

  

8.2 Formální náležitosti EDO 

Věcný obsah EDO je přesně stanoven v návaznosti na ustanovení čl. 68 a 80 NOD 

v souvislosti s formulářem, který tvoří přílohu prováděcího aktu přijatého Komisí.138 

Každý notář může uplatnit vzorový formulář, jenž je patřičně opsán do jeho mateřského 

jazyka, neboť jednotlivé tiskopisy jsou přeloženy do oficiálních jazyků všech členských 

států.  

Vydávající orgán by měl mít na zřeteli, že EDO musí obsahovat formální 

náležitosti, které jsou taxativně vymezeny v čl. 68 NOD. Mezi ně patří mimo jiné název 

a adresa sídla vydávajícího orgánu, číslo spisu, datum vydání, údaje o žadateli, zůstaviteli, 

oprávněných osobách, podíl každého z dědiců na pozůstalosti a také faktické a právní 

skutečnosti, ze kterých vyplývají práva dědiců, závětních dědiců nebo vykonavatelů 

závěti. Dále je součástí EDO údaj o povaze přijetí dědictví, soupis majetku určený pro 

dědictví a také soupis jednotlivých jednání, jež může dědic nebo vykonavatel závěti učinit 

s aktivy a pasivy pozůstalosti atd.  

U jmen a příjmení zůstavitele je nutné si dát pozor na to, zda například neměl 

během svého života více jmen či příjmení, ty všechny je třeba napsat do EDO. Je 

pozoruhodné, že u údajů o zůstaviteli nemusí být dle komentáře k NOD zmiňován 

výslovně obvyklý pobyt. Pokud je obvyklý pobyt relevantní, pak bude zapsán do EDO 

v návaznosti na čl. 68 písm. i) NOD v odrážce práva rozhodného pro dědění.  

Ohledně údajů o zůstaviteli a dědicích je třeba mít na paměti, jestli osoby nemají 

přidělen nějaký identifikační kód. V České republice jako tento kód můžeme označit 

rodné číslo.  

                                                 
137 PAUKNEROVÁ M., Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: Nakladatelství 

C.H.Beck. 2013. 304s., ISBN 978 – 80- 7400- 504- 6, S. 276 ve spojení s čl. 63 NOD 
138 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1329/2014 ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví 

formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o 

vytvoření evropského dědického osvědčení 
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Zmínit v EDO informace o povaze přijetí dědictví je důležité, neboť toto může 

mít v závislosti na právním řádu státu, ve kterém se EDO užije, i nějaké další důsledky 

pro práva dědiců nebo odkazovníků.139 

V EDO se uvádí i vztah k zůstaviteli. Může se jednat o manželství, ale i o to, zda 

žil zůstavitel v registrovaném partnerství. Ačkoliv toto může být irelevantní informace 

pro dědickou posloupnost, je nutné dle NOD toto v EDO uvést. 

Přičemž je zde ukryta i myšlenka, že není třeba mít k dispozici při vydávání EDO 

všechny informace stanovené čl. 68 NOD. Vydávající orgán nemusí čekat na to, až budou 

všechny příslušné body splněny a informace dodány v případě, že pro účel EDO tyto 

informace v dané míře nejsou třeba.140 

 

8.3 Postup při vydání 

Vydávání EDO se řídí čl. 64 - 68 NOD, které obsahuje příslušný procesní postup. 

Jde o přímo použitelnou úpravu, která ovšem ale ponechává na jednotlivých členských 

státech úpravu jednání. V České republice toto modifikuje zákon č. 292/2013 Sb., o 

zvláštních řízeních soudních v § 288a141 a nový ZMPS v ustanovení §73a. 

Osvědčení v členských státech vydávají orgány, které jsou příslušné k projednání 

pozůstalosti. Těmito orgány jsou buď soudy anebo jiné orgány, jež mají podle vnitrostátní 

úpravy pravomoc zabývat se dědickými věcmi.142 V České republice jsou okresními nebo 

obvodními soudy pověřeni projednáním pozůstalosti notáři jako soudní komisaři. 

Z ustanovení §123 ZŘS vyplývá, že EDO bude moci vydávat pouze notář143, nikoliv 

notářský kandidát nebo pracovník notáře, který složil kvalifikační zkoušku, neboť se 

jedná o rozhodnutí ve věci samé. 

                                                 
139 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s. 312 a násl. 
140 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6,S.296 
141 §288a odst. 1 ZŘS Evropské dědické osvědčení vydá za podmínek stanovených přímo použitelným 

předpisem Evropské unie usnesením soud místně příslušný pro řízení o pozůstalosti na žádost žadatele k 

prokázání jeho statutu nebo k vykonání práv či pravomocí. Do skončení řízení o pozůstalosti evropské 

dědické osvědčení vydá jménem tohoto soudu notář jako soudní komisař. §73a ZMPS Ustanovení této 

hlavy se nepoužijí na otázky, které spadají do rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské 

unie. 
142  Čl. 64 NOD 
143 § 123(1) Rozhodnutí, kterými se rozhoduje ve věci samé, vydává v řízení o pozůstalosti pouze notář. 
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8.3.1 Žádost 

EDO se vydává pouze na žádost účastníků, kteří i v jiném členském státě potřebují 

prokázat svá práva. Dle §288a z.ř.s jsou aktivně legitimováni účastníci - žadatelé a dále 

ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, odkazovníky, 

vykonavateli závěti nebo správci pozůstalosti. Jejich účastenství může vyjít najevo do té 

doby, než bude vydáno EDO. 

EDO je vydáno na základě žádosti, která musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 

65 odst. 3 NOD, má-li žadatel potřebné informace k dispozici.144 Je možné využít 

předepsaný formulář dle nařízení č. 1329/2014, ale není to povinností. „Z tohoto důvodu 

nařízení výslovně stanoví náležitosti žádosti o vydání osvědčení.“145 K žádosti je nutné 

předložit všechny relevantní dokumenty, ať už v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Žadatel musí osvědčit pravost všech poskytnutých dokumentů prostřednictvím úředních 

dokumentů. Pokud tyto informace nemohou být poskytnuty nebo mohou být předloženy 

pouze v případě nepřiměřených obtíží, pak je dovoleno opatřit jiné důkazy dalším 

způsobem.146 Je pak na notáři jako soudním komisaři, jestli všechny potřebné dokumenty 

bude vyžadovat, když je bude mít např. zařazeny již jednou v dědickém spise.  

Mezi podstatné dokumenty, které je třeba doložit při podání žádosti o EDO, patří 

údaje o zástupci žadatele (pokud je žadatel zastoupen na základě plné moci, je ji třeba 

                                                 
144 Jedná se o následující informace: a) údaje o zůstaviteli (jméno, příjmení, pohlaví, datum a místo 

narození, stav, státní příslušnost, identifikační číslo, adresa v době smrti a datum a místo úmrtí), b) údaje o 

žadateli (jméno, příjmení, pohlaví, datum a místo narození, stav, státní příslušnost, identifikační číslo, 

adresa a vztah k zůstaviteli, c) údaje o případném zástupci žadatele, d) údaje o manželovi/ partnerovi 

zůstavitele, e) údaje o dalších případných oprávněných osobách na základě pořízení pro případ smrti nebo 

ze zákona, f) zamýšlený účel osvědčení, g) popřípadě kontaktní údaje soudu nebo jiného příslušného 

orgánu, h) prvky, na nichž žadatel odpovídajícím způsobem zakládá své nárokované právo na dědictví jako 

oprávněná osoba, i) údaj o tom, zda zůstavitel učinil pořízení pro případ smrti, j) údaj o tom, zda zůstavitel 

uzavřel manželskou smlouvu, k) údaj o tom, zda některá z oprávněných osob učinila prohlášení ohledně 

přijetí nebo odmítnutí dědictví, l) prohlášení o tom, že podle nejlepšího vědomí žadatele neprobíhá žádný 

spor ohledně prvků, m) jakékoli další informace, jež žadatel považuje za užitečné pro účely vydání 

osvědčení. 

145 PAUKNEROVÁ M., ROZEHNALOVÁ N., ZAVADILOVÁ M. A KOL., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář., Praha: Wolters Kluwer, 2013, S.928, ISBN 978 – 80- 7478- 368- 5, S. 520 
146 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14.10.2009, KOM (2009) 154 v konečném znění 

v české mutaci, str. 24 
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doložit), údaje o manželovi zůstavitele (měl-li zůstavitel manžela je tuto skutečnost třeba 

doložit oddacím listem, pokud bylo manželství rozvedeno, je třeba doložit rozsudek 

soudu s doložkou nabytí právní moci), údaje o případných dalších oprávněných osobách. 

Dále má žadatel poskytnout všechny příslušné dokumenty, které potvrzují informace 

uvedené v žádosti o EDO, jak vyplývá z bodu 7 žádosti o EDO. Může být vyžadována, 

mimo shora uvedené dokumenty, také dohoda o volbě soudu, závěť, potvrzení z Evidence 

právních jednání pro případ smrti, dědická smlouva, prohlášení týkající se volby práva, 

prohlášení o přijmutí dědictví, usnesení nebo jiný dokument o ustanovení správce 

pozůstalosti, soupis majetku pozůstalosti a usnesení o dědictví. 

 

8.3.2 Přezkoumání žádosti 

Poté, co notář obdrží žádost, musí ji přezkoumat z hlediska formálních náležitostí 

a pravdivosti údajů uvedených v žádosti. Notář má možnost též učinit své šetření tzv. ex 

offo, popřípadě vyzve žadatele k doložení dalších důkazů. Jestliže účastník není schopný 

dodat úředně ověřené kopie jednotlivých dokumentů, může notář jako soudní komisař 

rozhodnout o tom, že přijme jinou formu důkazů. Z tohoto je dovozováno, že jinou formu 

důkazů může notář akceptovat v případě, že písemné dokumenty jsou skutečně zničeny 

v důsledku nějaké katastrofy, jako je povodeň nebo válka apod.147 

Po prověření musí být všichni účastníci informováni o tom, že bude vydáno EDO, 

případně bude učiněno veřejné oznámení o žádosti. Notář jako soudní komisař musí 

podniknout všechny potřebné kroky k tomu, aby se jednotliví účastnici o vydání EDO 

dozvěděli. Tím je také myšlena i možnost uveřejnit zprávu v novinách, na internetu nebo 

na základě praxe soudu v daném státě, například uveřejnit na úřední desku soudu.148 

EDO se nevydá, pokud některé údaje nebyly prokázány. V odůvodnění EDO se 

musí specifikovat, proč není EDO vydáno. 

                                                 
147 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s.291 
148 BERQUIST U., DAMASCELLI D., FRIMSTON R., LAGARDE P., ODERSKY F., REINHARTZ B. 

EU – Rrbrechtsverordnung, Kommentar. Otto Schmidt, 412 s. ISBN 978 - 3- 504 - 08000- 6, s. 291 
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8.3.3 Vydání EDO 

EDO se vydává usnesením dle znění čl. 67 NOD neprodleně, což vyplývá též 

novely zákona ZŘS149, přičemž EDO je přílohou tohoto usnesení. Samotné usnesení se 

doručuje všem účastníkům řízení. Originál EDO zůstává v dědickém spise a stejnopisy 

vydá notář žadatelům nebo těm, kteří prokážou právní zájem. Notář jako soudní komisař 

vede seznam osob, kterým ověřené kopie EDO vydal. 

Jestliže soudní komisař vydá EDO, měl by postupovat zcela obdobně jako v 

případě, když vydává soudní rozhodnutí. Formulace výroku by tedy měla být „…Okresní 

soud v … pověřeným soudním komisařem … rozhodl …“.150 

Úředně ověřené kopie EDO mají platnost 6 měsíců od vydání, přičemž dle novely 

zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích by měl účastník za vydání EDO v České 

republice zaplatit 500,-Kč.151 Po uplynutí lhůty šesti měsíců musí být platnost EDO 

prodloužena nebo vydána nová ověřená kopie. S tím ale souvisí vynaložení dalších 

nákladů.152 Jakmile období platnosti uplyne, musí účastník, který se potřebuje prokazovat 

EDO, požádat o prodloužení nebo vydání nové úředně ověřené kopie EDO. 

EDO nebude vydáno v případě, že nastanou některé okolnosti zmíněné v čl. 67 

NOD. V případě, že některé prvky, které mají být osvědčeny, byly napadeny, nebo by 

EDO nebylo v souladu s rozhodnutím o těchto prvcích, vydávající orgán, tedy v ČR 

notář, rozhodne, zda EDO vydá či nikoli.  

 

8.3.4 Centrální evropský registr EDO 

Ohledně toho, komu byly úředně ověřené kopie EDO vydány, by měl být veden 

seznam, jak jsem již zmínila výše. Je tedy otázka, zda vyznačovat na kopiích EDO, že by 

z těchto opisů neměly být pořizovány další úředně ověřené kopie.  

                                                 
149 § 73a odst. 3 Přílohou usnesení, kterým se vydává evropské dědické osvědčení, je formulář stanovený 

přímo použitelným předpisem Evropské unie. 
150 Vládní návrh zákona kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon 

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dostupný na internetové adrese:  

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7934,d.bGs ke dni 25.3.2016 
151 Změna zákona o soudních poplatcích. V příloze se v položce 29 dosavadní text označuje jako bod 1 a 

doplňuje se bod 2, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní: 2. Za vydání, změnu nebo zrušení evropského 

dědického osvědčení 500 Kč.  
152 Aus den Gutachtenpraxis des DNotI, DNotI- Report, Informationsdienst des Deutschen Notarinstituts, 

15/2015, ISSN 1434 -3460, s.116 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7934,d.bGs
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Komise přislíbila, že by měl být zřízen elektronický systém pro registraci 

závazných EDO. S tímto úkolem je ale nadále spojena potřeba dalšího vývoje v oblasti 

informačních systémů, které používají notáři, a ještě mnoho dalších otázek, jež by se měly 

vyřešit před tím, než bude nějaký rejstřík zřízen. Je třeba promyslet, co udělat s členskými 

státy, které dosud ještě ve své zemi nemají žádný centrální registr. Je nutné také vyřešit 

otázku, kdo všechno by měl obdržet přístupové údaje k registrovaným údajům. Kdo 

ponese náklady za zřízení tohoto registru, za správu a jeho provozování? Jak bude 

zaručena ochrana všech dat? A v neposlední řadě vyvstává úvaha nad tím, zda by měly 

být i závěti a jiné listiny pro případ smrti centrálně registrovány a zda by jednotlivé 

evidence měly být propojeny s ostatními registry v dalších členských státech. 

Správní rada CNUE na svém zasedání dne 28. února 2015 vyzvala všechny 

notářské komory členských států, aby co nejrychleji zavedly do svých centrálních 

informačních systémů i seznam příslušné evidence EDO.153 V současnosti řeší tuto 

otázku i Česká republika, a to jestli se zrealizuje propojení seznamu EDO v rámci NCR1 

s ostatními národními registry či se toto zrealizuje přes iniciativu ARERT154. Do této 

iniciativy bychom museli vstoupit, neboť v této době nejsme jejími členy. Toto by bylo 

uskutečněno na principu propojení registru právních jednání pro případ smrti, což 

znamená ale nejprve připojit naši centrální evidenci závětí v rámci platformy RERT155. 

Nabízejí se dvě možnosti: buď jako jednosměrný registr, tzv. RERT light, nebo otevřený 

– oboustranný registr. V případě dvousměrného členství to znamená, že by se notář 

v České republice mohl dožádat informací o existenci či neexistenci závěti a stejně tak 

by mohli činit i ostatní členové iniciativy ARERT. Jednosměrné členství spočívá v tom, 

že notářská komora České republiky by mohla vyžadovat údaje a sdělení i vůči ostatním 

členským státům. Další možností je, že na základě iniciativy Evropské komise, která 

rozhodne podle výsledků probíhající studie uskutečnitelnosti o registraci EDO, zda se 

propojí národní registry EDO nebo se vytvoří zcela nový evropský centrální registr EDO. 

V ČR zatím tento registr nemáme a prozatím s ním ani žádný právní předpis nepočítá.  

                                                 
153 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o.. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 98 
154 Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires,  Asociace propojení registrů závětí, v 

současné době je členem 11 notářství ze států : Německo, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Francie, Řecko, 

Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, 6 členů tzv. pozorovatelů : Chorvatsko, Španělsko, 

Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Polsko, 2 spolupracující členové : Rusko, Švýcarsko a 2 partneři : 

Estonsko, Litva 
155 Evropská síť závětí – pracovní skupina CNUE 
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Přestože elektronické spravování dokumentů má své výhody, NOD dosud 

nevymezuje, zda by mělo být EDO elektronicky zaregistrováno. Elektronická registrace 

EDO by zjednodušila a zrychlila dědictví s mezinárodním prvkem, ale také by tento 

seznam zamezil vydávání dvojího EDO v různých členských státech.156 

 

8.3.5 Oprava, změna, stažení EDO 

NOD reaguje též na pravděpodobnost, že je někdy nutné opravit, změnit nebo 

stáhnout EDO. Vzhledem k tomu, že originální vyhotovení EDO zůstává ve spise a 

v oběhu jsou jen ověřené kopie EDO, nepracuje NOD s variantou zabavení EDO nebo 

prohlášení neplatnosti, jako by to bylo dle německého konceptu.157 Ale stanovuje jen 

změnu a anulování či stornování případného nesprávného EDO.158 

Pokud se v EDO vyskytne písařská chyba, je možné ji opravit postupem 

vyplývajícím z ustanovení §164 o.s.ř., na něž navazuje §167 o.s.ř.159 EDO opraví 

vydávající orgán buď na základě vlastního podnětu, nebo na základě žádosti oprávněné 

osoby. Naopak pokud EDO z nějakého důvodu neodpovídá skutečnosti, lze jej na základě 

ustanovení čl. 72 NOD opravit, změnit nebo stáhnout nebo také mohou být účinky EDO 

pozastaveny. Opravit EDO může vydávající orgán, tedy notář či soud, v České republice 

jednotlivé okresní soudy. Pokud by mělo být opraveno, změněno nebo zrušeno EDO poté, 

co skončí řízení o pozůstalosti, nemůže tento úkon soudu učinit notář jako soudní 

komisař, neboť jeho pověření skončilo – není totiž již soudním komisařem příslušným 

v této konkrétní věci.160 

                                                 
156 BREZNOŠČÁKOVÁ M., Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ č. 650/2012 o cezhraničných 

dědičstvách.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o.. 2015.179 s. ISBN 978 – 80- 8168 – 206 – 3, S. 97 
157 § 2361 BGB, Einziehung oder Kraftloserklärung des unrichtigen Erbscheins Ergibt sich, dass der erteilte 

Erbschein unrichtig ist, so hat ihn das Nachlassgericht einzuziehen. Mit der Einziehung wird der Erbschein 

kraftlos. 
158 EVERTS Arne Dr. Notář v Berchtesgaden, NotBZ 2014, Heft 10/2014, Fälle und 

Formulierungsbeispiele zur EU – Erbrechtsverordnung  - Teil 2, s. 361 a násl. 
159 §164 o.s.ř. Předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i 

jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve 

stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku 

rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.; 

§167 (1) Nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje soud usnesením. Usnesením se rozhoduje zejména o 

podmínkách řízení, o zastavení nebo přerušení řízení, o odmítnutí návrhu, o změně návrhu, o vzetí návrhu 

zpět, o smíru, o nákladech řízení, jakož i o věcech, které se týkají vedení řízení. (2) Není-li dále stanoveno 

jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. 
160 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon 
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8.4 Účinky EDO  

Účinky EDO nastávají ve všech členských státech v okamžiku vydání, aniž by bylo 

třeba nějakého zvláštního řízení. Osvědčení by ve všech členských státech mělo vyvolat 

stejné účinky. Nemělo by být vykonatelným titulem, ale mělo by mít spíše důkazní 

účinky.161 EDO předpokládá tzv. presumpci pravosti. Tím je myšleno, že pravdivě 

dokládá prvky, které byly stanoveny podle práva rozhodného, jako je věcná platnost 

pořízení pro případ smrti. 

 EDO chrání třetí osoby. Dle ustanovení čl. 69 NOD odst. 3 vyplývá, že osoba, 

která na základě EDO vyplatí či předá majetek osobě uvedené v osvědčení jako osobě 

oprávněné, jedná odůvodněně. Případně pokud osoby uzavřou transakci s osobou 

uvedenou v EDO, má se za to, že transakce je uzavřena s osobou oprávněnou. 

 EDO je považováno také jako dokument, který je platný pro zápis pozůstalostního 

majetku evidovaného ve veřejném rejstříku. Jak vyplývá z ustanovení čl. 69 odst. 5,162 

nelze požadovat žádné další listiny. To znamená, že žádný orgán nebo osoba se nemůže 

domáhat předložení jiné veřejné listiny nebo jiného soudního dokumentu namísto 

EDO,163 přičemž však může nastat i výjimka vyplývající z právní úpravy daného státu. 

 Pokud by byl podán návrh na změnu či stažení EDO, bylo by třeba vycházet z čl. 

71 NOD, kdy vydávající orgán EDO opraví či změní nebo stáhne. Na žádost osoby, která 

prokáže oprávněný zájem, pak notář vydá usnesení o pozastavení účinků EDO. Poté vydá 

usnesení o změně nebo stažení EDO. Je proti tomu přípustné též odvolání a dojde-li 

k tomu, že je odvolání podáno, pak odvolací soud rozhodne usnesením o pozastavení 

účinků EDO. V těchto případech musejí být uvědomeny všechny osoby, kterým byla 

úředně ověřená kopie EDO vydána.  

 

                                                 
č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dostupný na internetové adrese:  

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7934,d.bGs ke dni 25.3.2016 
161 LURGER B., PERSCHA A., Výukový text: Die neue EU-Erbrechts- Verordnung (ErbVO). Training 

Seminar, 29/01/16, Vienna, Europe for Notaries, Notaries for Europe, S.53 
162 Žádný orgán nebo osoba, kterému či které bylo předloženo osvědčení vydané v jiném členském státě, 

by však neměla mít právo požadovat, aby namísto osvědčení bylo předloženo rozhodnutí, veřejná listina 

nebo soudní smír.  
163 LURGER B., PERSCHA A., Výukový text: Die neue EU-Erbrechts- Verordnung (ErbVO). Training 

Seminar, 29/01/16, Vienna, Europe for Notaries, Notaries for Europe, S.56 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7934,d.bGs
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8.4.1 Zápis věcí do veřejného rejstříku 

V rámci působnosti NOD a vydávání EDO se nejčastěji budeme zřejmě setkávat 

se zápisem nemovitých věcí a práv do katastru nemovitostí. Ustanovení § 7 odst. 1 

katastrálního zákona164 stanoví, že zápisy práv se do katastru provádějí na základě 

písemností v listinné podobě nebo v elektronické podobě165 (dále jen „listina“). EDO 

považujeme za tuto listinu, ale je třeba upozornit také na skutečnost, že na samotný zápis, 

mj. včetně právních požadavků na takový zápis, se NOD nepoužije (čl. 1 odst. 2 písm. l). 

Nadto je třeba uvést, že ZMPS ve svém ust. § 71 výslovně stanoví, že „Ustanovení o 

zápisech do veřejných knih a podobných seznamů platná v místě, kde je nemovitá věc 

nebo věc movitá, se použijí i tehdy, pokud se právní důvod vzniku, zániku, omezení nebo 

převodu zapisovaného práva posuzuje podle jiného právního řádu.“ Z uvedených 

ustanovení jednoznačně plyne skutečnost, že zápis práv do katastru nemovitostí se řídí 

českým katastrálním zákonem, a to včetně např. náležitostí vkladu nebo označení 

samotných nemovitých věcí, které mají být do katastru zapsány.  

Český úřad zeměměřický a katastrální, se kterým byla dle důvodové zprávy k 

návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění 

zákona č. 87/2015 Sb. a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, 

problematika detailně diskutována, tedy dovozuje, že nemovité věci v EDO musí být 

označeny podle § 8 katastrálního zákona. 

NOD samo poukazuje na potřebu uznávat formální náležitosti nezbytné pro zápis 

nemovitého majetku v daném členském státě, v němž se nachází příslušný rejstřík.166 Z 

toho lze tedy na druhé straně dovodit, že pokud tyto nároky nebudou splněny, bude moci 

katastrální úřad vyžadovat předložení jiných listin, které požadované informace k 

nemovitosti v ČR doplní.  

Pro tyto účely je také zavedena tzv. výměna informací mezi jednotlivými 

členskými státy, neboť na základě čl. 77 pododst. 2 NOD jsou členské státy povinny 

poskytnout základní přehled, v němž podrobně uvedou všechny dokumenty a informace 

                                                 
164 Předpis č. 256/2013 Sb. zákon o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon) 
165 § 7 odst. 1 katastrálního zákona „Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemností v listinné 

podobě nebo v elektronické podobě (dále jen „listina“). Pokud je listina vyhotovena v elektronické podobě, 

musí být též opatřena kvalifikovaným časovým razítkem.“ 
166 Recitál č. 68 preambule NOD 
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obvykle potřebné k zápisu nemovitého majetku, který se nachází na jejich území. Toto 

tzv. zveřejňování informací slouží pro účely zohlednění formálních náležitostí 

nezbytných pro zápis do katastru nemovitostí.167  

Shora uvedené přiměřeně platí i pro další české veřejné rejstříky související 

s movitými věcmi. Povahu veřejné knihy má dle ustanovení § 7 zákona o námořní 

plavbě168 námořní rejstřík, který je veden Ministerstvem dopravy jakožto Námořním 

úřadem. Dalším veřejným seznamem je plavební rejstřík,169 jehož ústředním orgánem 

jsou Státní plavební správa a Ministerstvo dopravy. Dále se může jednat též dle § 4 

zákona o civilním letectví170 o letecký rejstřík, jenž je veden Úřadem pro civilní letectví, 

který je též podřízen Ministerstvu dopravy.171 

 EDO tedy považuji za významnou unifikační listinu, přičemž tento dokument má 

tři základní úlohy vyplývající z jednotlivých článků NOD. Jedná se o roli uvedenou v čl. 

69 odst. 2 NOD, dle kterého EDO prokazuje správnost a pravdivost konkrétních prvků, 

osvědčuje kdo je dědicem, odkazovníkem, vykonavatelem závěti nebo správcem 

pozůstalosti. Za druhé EDO předpokládá jednání v dobré víře, jak vyplývá z čl. 69 odst. 

3 a 4 NOD. Určité operace a smlouvy dotčených osob jsou uzavírány v dobré víře. A 

poslední třetí funkcí EDO je ta, že se stal základem pro zápis do příslušných rejstříků,172 

např. vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž není dotčena povaha 

věcných práv a jakýkoliv zápis k nemovitému či movitému majetku do rejstříků. 

                                                 
167 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon 

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dostupný na internetové adrese:  

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7934,d.bGs ke dni 25.3.2016 
168 Zákon č.61/2000 Sb. o námořní plavbě ze dne 24. února 2000, § 7 Námořní rejstřík je veřejný seznam, 

do kterého se zapisují údaje o námořních plavidlech, jejich vlastnících a jejich provozovatelích. Námořní 

rejstřík vede Úřad. 
169 Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě ze dne 25. května 1995, §14 odst. 2.  Plavební rejstřík je 

veřejný seznam, do něhož se zapisují tyto údaje o plavidle: a) vlastník, b) provozovatel, c) poznávací znaky, 

d) jméno lodě, e) druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno, f) 

nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje, g) zástavní právo k plavidlu, h) 

datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku. 
170 Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání ze dne 6. března 1997, § 4 Letecký rejstřík České republiky (dále jen "letecký rejstřík") je 

evidencí letadel, s výjimkou sportovních létajících zařízení, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s 

trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice. Letecký rejstřík je veden Úřadem. (2) 

Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam. Každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat 

od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není 
171 PAUKNEROVÁ M., ROZEHNALOVÁ N., ZAVADILOVÁ M. A KOL., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář., Praha: Wolters Kluwer, 2013, S.928, ISBN 978 – 80- 7478- 368- 5, S. 468 
172 PAUKNEROVÁ M., Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: Nakladatelství 

C.H.Beck. 2013. 304s.,ISBN 978 – 80- 7400- 504- 6, S. 277 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7934,d.bGs
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9 Legislativní změny v české právní úpravě s ohledem na 

NOD  

Česká právní úprava byla přímo ovlivněna NOD v tom smyslu, že byl přijat 

prováděcí zákon. Dne 23.5.2016 byla rozeslána Sbírka zákonů částka 62, jejímž obsahem 

byla novela třech předpisů: ZMPS, ZŘS a dále zákona o soudních poplatcích, které 

reflektují změny způsobené NOD. Zákon č. 161/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 

Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. nabyl účinnosti 

patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy dne 7.6.2016. 

Cílem zákona je „zakotvení právní úpravy evropského dědického osvědčení do 

vnitrostátní právní úpravy a konkretizování postupu soudů a soudních komisařů při jejich 

vydávání.“173 EDO představuje závaznou listinu k zápisu do katastru nemovitostí. 

Důvodem předložení návrhu zákona bylo splnění tzv. předběžných podmínek a 

toho, že podání žádosti o EDO by mělo mít jasně a přehledně stanovený postup. Zákon 

dále zakotvuje procesní podmínky k jeho vydání soudem či notářem.  

ZMPS byl novelizován v roce 2012 a reaguje i na zákon č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník. V ZMPS jsou reflektovány i nově zavedené pojmy a instituty (např. dědická 

smlouva). ZMPS výslovně upravuje některé instituty, jako jsou například kvalifikační 

problém či nutně použitelná ustanovení.174 Zákon již počítá i s evropskou úpravou, neboť 

v úvodu zákona v § 2 je stanovena aplikační přednost NOD.175  

Dále je v hlavě III ZMPS stanoven jako hraniční určovatel tzv. obvyklý pobyt. Je 

opuštěn hraniční určovatel lex patriae. Úprava z období roku 1955 do roku 2013 týkající 

se projednání pozůstalosti byla založena na osobním statutu, s kterým byl spojen i 

hraniční určovatel, jímž bylo státní občanství zůstavitele. Avšak nová praktičtější novela 

zákona účinná od 1. ledna 2014 do české právní úpravy zahrnula pojem obvyklý pobyt a 

další novelizace v tomto ohledu tedy nebyla tak nutná. Obvyklý pobyt je často popisován 

                                                 
173 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 

87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
174 PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. a kol.: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Praha. 

Univerzita Karlova v Praze, 2014, 194 s ISBN 978- 80- 87146-94-1, S.19. 
175 „Zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 

vázána (dále jen „mezinárodní smlouva“), a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie.“ 
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jako středisko života. 176  Pobyt nemusí být nepřerušený, ale měl by prokazovat určitou 

konstantnost a regulérnost. Za obvyklý pobyt je považován i takový pobyt, kdy ve 

skutečném zdržování se na určitém místě budou pauzy. V případech jako je cestování do 

zahraničí za prací, při účasti vojáka na zahraniční misi nebo z důvodu léčení. Je zde 

rozhodující i úmysl zůstavitele, zda chtěl přenést resp. mít svůj obvyklý pobyt v jiném 

státě či ne. „Kritérium „obvyklého pobytu“ by mělo zabezpečit, aby se na posuzování 

právního vztahu určité osoby použil ten právní pořádek, se kterým má fakticky „nejužší“ 

vazbu.“177 Koncept obvyklého pobytu je zmíněn v §74 ZMPS, který říká, že český soud 

je příslušný tehdy, měl-li zůstavitel v České republice svůj obvyklý pobyt. Smyslem 

dalších odstavců ustanovení § 74 ZMPS je dle důvodové zprávy k ZMPS zabránit, aby 

na českém území nezůstával majetek bez projednání, i když by zůstavitel neměl obvyklý 

pobyt v České republice. Tato situace by mohla nastat v případech, kdy cizí stát, jehož 

orgán by měl být příslušný k projednání dědictví po zůstaviteli, je nečinný nebo se 

odmítne zabývat takovýmto dědictvím. 

Za nadpis hlavy VIII. je nově vložen § 73a. Zní tak, že na otázky, které spadají do 

rozsahu působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie, se ustanovení této hlavy 

nepoužije. Jedná se hlavně o pravomoc k projednání pozůstalosti.178  

Dále je v ZMPS upraveno uznávání cizích listin ve věcech dědických. Je 

stanoveno několik podmínek pro to, aby mohla být písemnost akceptována. Mezi tyto 

podmínky patří to, že listina je přijata, nabyla-li už právní moci, dále by měla mít listina 

původ v tom státě, ve kterém zůstavitel měl obvyklý pobyt nebo jehož byl státním 

občanem. Naopak listina není uznána, jestliže tomu brání pravomoc soudů České 

republiky nebo jestliže měl zůstavitel v době smrti obvyklý pobyt v tuzemsku a zároveň 

se jeho majetek nachází též na českém území. Cizí rozhodnutí nebude možné uznat také 

hlavně z důvodu rozporu s veřejným pořádkem. ZMPS se v konfrontaci s NOD uplatní 

v těch případech, kdy rozhodnutí či cizí listiny budou pocházet z nečlenských států. 

                                                 
176 BŘÍZA, BŘICHÁČEK, FIŠEROVÁ, HORÁK, PTÁČEK, SVOBODA., Zákon o mezinárodním právu 

soukromém. Komentář. Praha. Nakladatelství C.H.Beck-CZ, 2014. 768 s. ISBN 978-80-7400-528-2, S.419 

a násl.  
177 HAŤAPKA, M. ; VERSCHRAEGEN, B : Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného = 

Legal Sources of Private International Law. Žilina : Eurokódex, 2010.  648 s. ISBN 9788089447176, 
178  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon 

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
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Uznávání dokumentů v dědické věci, které byly vydány v rámci členských států NOD, se 

ZMPS netýká. 

Oproti ZMPSP z roku 1993 došlo k převratu. Jestliže má zůstavitel v době úmrtí 

obvyklý pobyt na českém území, pak bude dána pravomoc soudů České republiky 

ohledně tuzemského majetku. Tímto ZMPS nevyžaduje splnění dalších předpokladů, jako 

byly vyžadovány dříve. ZMPS oproti NOD volbu soudu neumožňuje.  

Dalším zákonem, který je v souvislosti s přijetím NOD novelizován, je zákon o 

zvláštních řízeních soudních. Jedná se o procesní předpis. V rámci nového znění zákona 

je do něj vneseno v podstatě to důležité a hlavní z NOD. ZŘS je doplněn o díl 6, jenž je 

vložen za díl 5 v části druhé hlavě III.  

Je zde konkretizován postup ohledně EDO, zejména jaké orgány mají pravomoc 

ho vydávat, může to být konkrétně i notář jako soudní komisař. V původních úvahách se 

totiž spekulovalo nad tím, že bude kompetentní jen příslušný soud. Místně příslušným 

soudem je okresní soud, který je na základě ustanovení § 98 ZŘS příslušný k projednání 

pozůstalosti. Z praktických důvodů bylo zvoleno, že EDO bude vydáváno přímo notářem 

jako soudním komisařem pověřeným projednáním pozůstalosti, neboť právě ten má 

nejlepší informace o daném pozůstalostním řízení. Notář jako soudní komisař vydá EDO 

formou usnesení jako rozhodnutí ve věci samé (což znamená, že EDO nebude moci 

vydávat ani notářský kandidát, pouze notář), přičemž přílohou tohoto osvědčení bude 

vyplněný formulář stylizovaný dle NOD. Usnesení bude moci nadále i po ukončení 

pozůstalostního řízení opravit notář nebo bude oprávněn provést změnu v usnesení na 

základě nově najevo vyšlých skutečností, a to z vlastního podnětu soudu nebo na žádost 

kterékoliv osoby, která prokáže, že má na tomto právní zájem. 

EDO bude moci notář vydat jak v průběhu pozůstalostního řízení, kdy teprve 

opatřuje podklady pro rozhodnutí, tak i po skončení řízení, kdy bude již vydáno usnesení 

o dědictví, které  nabylo právní moci. Pokud bude nutné zajistit běžnou správu 

zůstavitelova majetku v cizině, pak bude EDO vydáno v průběhu řízení o pozůstalosti a i 

z tohoto hlediska je důvodné, aby vydáním usnesení o EDO byl pověřen notář jako soudní 

komisař.  

Dále zákon specifikuje okruh účastníků, kteří by mohli požádat o vydání EDO. 

Účastníky vedle žadatele jsou také osoby, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou 

zůstavitelovými dědici nebo odkazovníky, správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti, 
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přičemž účast jednotlivých aktérů musí vyjít najevo ještě před vydáním EDO. Pokud 

nebude moci notář vydat EDO, pak opět ve formě usnesení rozhodne, že osvědčení 

nevydá, proti čemuž je též přípustný opravný prostředek.  

V ZŘS jsou zmíněny i opravné prostředky ohledně EDO. O odvolání budou 

rozhodovat krajské soudy, které budou postupovat podle českých vnitrostátních předpisů. 

Osoby, jež jsou oprávněny podat odvolání, jsou totožné s těmi, které jsou oprávněny 

podat žádost o vydání EDO. 

Poslední novelizovaný zákon ovlivněný NOD je zákon o soudních poplatcích. 

V tomto předpisu je stanoveno, že za vydání EDO bude nutné zaplatit poplatek ve výši 

pět set korun českých. Tato částka reflektuje větší náročnost vydávání EDO formou 

usnesení.  

Výše poplatku EDO je odůvodňována zejména tím, že EDO má jinou povahu 

oproti vydávání osvědčení rozhodnutí ve věcech občanských (včetně věcí rodinných) a 

obchodních za účelem podání návrhu na prohlášení rozhodnutí za vykonatelné v jiném 

členském státě EU.179 Tato potvrzení můžeme považovat za relativně ne tak složité 

dokumenty vydávanými ke konečným rozhodnutím ve věci.  

EDO je svou povahou složitější a pro vydávající orgán bude rozhodnutí mnohem 

náročnější. S ohledem na skutečnost, že může být vydáno i v průběhu řízení a vydávající 

orgán se tak nemůže pouze spolehnout na údaje uvedené v konečném rozhodnutí ve věci, 

ale musí sám aktivně zjišťovat relevantní informace.180  

Vzhledem k tomu, že v průběhu pozůstalostního řízení bude usnesení vydávat 

notář, je také odměna soudního komisaře stanovena ve vyhlášce Ministerstva 

spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a 

Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů. 

V mimořádných případech může být odměna za vydání EDO zvýšena dle ustanovení §14 

odst. 2 notářského tarifu až o 100%. Notář jako soudní komisař může též prodloužit doby 

                                                 
179 případně za účelem podání návrhu na výkon rozhodnutí podle nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 

prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 

(„Brusel I“) a nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti („Brusel I.a“), a dále poplatek 

za potvrzení rozhodnutí jako evropského exekučního titulu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky. 
180 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 

87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
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platnosti ověřené kopie EDO, anebo vydat novou ověřenou kopii EDO. Za toto bude 

účtováno částka ve výši jedno sto korun českých.   
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10 Praktické důsledky a dopad NOD na činnost soudního 

komisaře 

 

10.1 Zápisy do veřejných rejstříků 

Další otázkou EDO je skutečná a fyzická aplikace tohoto NOD. Prozatím 

neexistuje dostatečná a ustálená praxe, ale je nutné řešit například zápisy do veřejných 

rejstříků. Dle mého názoru se budou muset katastrální úřady potýkat s problémy 

s nesprávným popisem nemovitých věcí notáři ze zahraničí nebo také s chybějícím 

označením například pozemků a staveb. Katastrální úřad bude zřejmě žádat o doplnění a 

stanovovat lhůty k dalším projevům. Žádný přesný pokyn ohledně samotného zápisu 

práva do katastru nemovitostí v NOD nenajdeme, a proto se zápis bude řídit českým 

katastrálním zákonem. 

Katastrální úřady se budou muset také zabývat jiným označením věcných práv 

zapisovaných do rejstříků. S tímto se musí počítat a nalézt správné východisko. Zatím se 

katastrální úřady s nařízením ani EDO často přímo do styku nedostaly181, a proto nelze 

zodpovědět otázku, jak je s těmito podklady pro zápis do katastru nemovitostí zacházeno 

a jakou výhodu konkrétně EDO přináší. 

Slabinou novelizačního procesu zůstává čl. 31 NOD, který se do novel českých 

zákonů nedostal. Jedná se o adaptační řízení, kdy bude nutné přizpůsobit některá práva, 

která jiný stát například nezná, dané právní úpravě.  

Pokud bude rozhodováno například o nemovitých věcech, pak si cizí notář bude 

muset sehnat informace o tom, jak mají být nemovité věci podle českého právního řádu, 

tedy katastrálního zákona, označeny. K tomuto dojde na základě tzv. výměny informací 

mezi členskými státy, která vychází z čl. 77 pododst. 2 NOD. Každý notář musí dodržet 

formální náležitosti, které jsou nutné pro zápis majetku do příslušného rejstříku 

v jednotlivých členských státech. 

Za tímto účelem bylo ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřičským a 

katastrálním připraveno oznámení, včetně způsobu označování nemovitých věcí pro 

účely zápisu do katastru nemovitostí. Tato informace byla publikovaná na evropském 

                                                 
181 Osobně jsem telefonovala s úředníky z Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha a dále 

z Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj, kteří mi sdělili, že se do styku přímo ještě s EDO nedostali.  
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portálu e-Justice: https://e-justice.europa.eu/content_successions-166-cz-

cs.do?member=1#toc_9 .182 

Na webových stránkách e-justice.europa.eu by každý notář měl najít instrukce, 

jak charakterizovat nemovité věci, dále všechny informace a listiny, které jsou nutné a 

potřebné k zápisu nemovitých věcí do rejstříku. Pokud nebudou splněny všechny 

požadavky dle daného právního řádu, pak příslušný rejstřík může vyžadovat předložení 

jiných dokumentů a doplnění požadovaných informací. Respektování formálních 

náležitostí potřebných pro zápis plyne výslovně z NOD.  

 

10.2 Registrace závětí 

Dalším úskalím jsou pořízení pro případ smrti. Každý členský stát má svoji 

vnitrostátní úpravu registrace závětí. V některých členských státech musí pořizovatel 

závěti jeho poslední vůli nechat uložit do rejstříku závětí, v jiných členských státech je 

registrace pouze doporučena nebo se dotýká jen určitých typů posledního pořízení. V 

několika málo státech registry závětí ještě vůbec neexistují.  

Pokud pořizovatel chce zjistit, jak registrovat závěť v konkrétním členském státě 

nebo zda vůbec zůstavitel pořídil závěť, je třeba se obrátit na informační přehledy 

připravené Evropskou sítí asociace registrů závětí (ENRWA). Tyto informační přehledy 

vykládají, jak jsou v jednotlivých členských státech závěti evidovány a zapsány do 

záznamů. Naopak také přehledy explikují, jak lze závěť vypátrat. 

 

10.3 CNUE 

Pokud notář narazí na problém, s kterým si neví rady, může se obrátit s dotazem i 

na kolegy ze zahraničí. Byla vybudována tzv. Evropská notářská síť. „Evropská notářská 

sít je dceřinou organizací Rady notářství Evropské unie (CNUE), která má pomáhat 

notářům ze všech členských zemí CNUE při řešení případů s přeshraničním prvkem. 

Úkolem ENS je poskytovat notářům technickou pomoc, tj. zprostředkovávat kontakt se 

zahraničními kolegy, poskytovat zahraniční právní předpisy a informace o formálních 

                                                 
182 Vládní návrh zákona kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon 

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dostupný na internetové adrese:  

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7934,d.bGs ke dni 25.3.2016 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=7934,d.bGs
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požadavcích právního úkonu v zahraničí.“183 Evropští notáři si vyměňují e-mailové 

adresy a komunikují mezi sebou nad některými spornými otázkami nebo nad „dědickými 

oříšky“ tak, aby se shodli na správném řešení, které by mohli užívat i v budoucnu na 

podobné případy.  

Rada notářství Evropské unie tzv. CNUE184 má za úkol vytvářet společnou 

politiku v rámci celé unie. Dále vytvářet zákony, aby byly překonány rozdíly mezi 

jednotlivými členskými státy Evropské unie. Díky CNUE se koná řada setkání na 

podporu vybudování kontaktů, ale zejména vzdělávací semináře na téma EDO, jak jsem 

již krátce zmínila výše. 

  

10.4 Internetové stránky 

Z iniciativy Evropské notářské sítě vzniklo několik webových stránek zabývající 

se tématem dědictví s mezinárodním prvkem. CNUE spustila první stránky 28. června 

2010 a jedná se o stránky: www.successions-europe.eu. Na této internetové adrese 

bohužel najdeme jen všeobecný přehled o dědickém právu, stránky nezvládnou 

odpovědět na individuální problémy evropského dědického práva.  

Další webové stránky, jež se rozběhly, jsou www.coupleseurope.eu pojednávající 

o majetkových režimech manželů a registrovaných párů. Jestliže je třeba najít notáře v 

konkrétním členském státě, je zřízen vyhledávací nástroj „vyhledání notáře“, který 

poskytuje Evropská komise ve spolupráci s účastnícími se notářskými asociacemi, a to 

na stránkách european e-justice.cz.  

V souvislosti s NOD bych ještě chtěla připomenout jednu webovou stránku 

vytvořenou též jako pomůcku pro notářskou praxi, ve které se vyskytuje pozůstalost 

s mezinárodním prvkem, a to European Notarial Network: www.enn-rne-online.eu.  

Všechny tyto stránky vznikly za podpory Evropské komise a nalezneme na nich 

aktualizované informace o mezinárodním dědickém právu. 

  

                                                 
183 dostupné na http://www.nkcr.cz/indexmv.php?page=mezinarodnivztahy/clanky/ENS dne 30.5.2016 
184 CNUE byla založena v roce 1993 v Bruselu. Je nevládní organizací, která sdružuje notářské organizace 

všech členských států Evropské unie, kde existuje institut notářství latinského typu (Belgie, Bulharsko, 

Česká republika, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a se 

statutem pozorovatele Chorvatsko).  

http://www.successions-europe.eu/
http://www.nkcr.cz/indexmv.php?page=mezinarodnivztahy/clanky/ENS
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11 Závěr 

V úvodu bylo NOD označeno jako nejambicióznější projekt v rámci mezinárodního 

dědického práva. Z výše uvedeného vyplývá, že toto označení bylo zcela odůvodněné. 

Základním principem NOD a zároveň velkou novinku, kterou NOD přineslo, je vyvolání 

jen jednoho řízení pro celou pozůstalost bez ohledu na povahu majetku a místo, kde se 

majetek nachází. Kromě NOD jsou stále ještě živé dvou i vícestranné smlouvy o právní 

pomoci, avšak ve vztahu k NOD se počet aktuálních smluv zmenšuje. NOD má působnost 

na území EU (bez třech vyjednaných výjimek), a proto se nadále uplatní i mezinárodní 

smlouvy o právní pomoci s nečlenskými státy. Naopak mezi členskými státy se smlouvy 

aplikovat nebudou.  

Nařízení jako takové je přímo aplikovatelný akt v každém členském státě. 

Transpozice čili promítnutí do českého práva není třeba, ale je často nutná adaptace 

národního právního prostředí tak, aby nařízení mohla být aplikována. Česká hmotně 

právní úprava v občanském zákoníku dotčena není, stejně tak ani procesní úprava. Soud 

postupuje nadále podle svých procesních předpisů, i když zůstavitel je cizí státní 

příslušník. Domnívám se, že česká právní úprava vzala dostatečně ohled na NOD. ZMPS 

ustanovil aplikační přednost NOD. Do textu předpisu ZMPS byl (i s výhledem do 

budoucna) také zařazen jako hraniční určovatel pojem obvyklý pobyt. Dále byl ovlivněn 

ZŘS, ve kterém je konkretizován postup vydávání EDO. Novelou zákona o soudních 

poplatcích bylo určeno, že poplatek za EDO bude ve výši 500,- Kč. Dosud se 

neprojednával čl. 31 NOD pojednávající o přizpůsobení věcných práv, která v právním 

řádu členského státu neexistují. Bude nutné adaptovat některá práva, jež daný stát nezná. 

Předpokládám, že v současné době budou tyto adaptace především v rukou katastrálních 

úřadů, a to vkladovým řízením. 

Od EDO si slibuji výrazné zjednodušení pozůstalostního řízení s mezinárodním 

prvkem. EDO nenahrazuje vnitrostátní dokumenty vydávané pro účely dědického řízení. 

A zda považovat EDO za veřejnou listinou dle čl. 3 NOD odst. 1 písm i), je otázkou. Toto 

závisí spíše na tom, jakou procedurou v jednotlivých členských státech bude EDO 

vydáváno. Ve většině úprav týkající se EDO, kam se řadí i Česká republika, je 

považováno za veřejnou listinu. Je třeba zmínit i opačný pohled na věc, a to čím EDO 

není. Nejedná se o obligatorní písemnost. EDO se vydává vždy pouze na žádost, což je 

dle mého názoru správné, neboť vydávat EDO automaticky při každém dědictví 
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s mezinárodním prvkem by zatížilo notářské kanceláře přinejmenším časově. Možná by 

se pak v domácnostech „povalovaly“ zbytečné stejnopisy EDO vyhotovené notářskými 

kancelářemi, které by dědicové ani nevyužili. EDO nereflektuje definitivní vypořádání 

pozůstalosti; nelze jím nahradit české usnesení o rozhodnutí o dědictví. Naopak 

rozhodnutí o dědictví vydaná v ČR mohou být bez dalšího řízení uznána v jiných 

členských státech, aniž bude muset být vydáváno ještě EDO. V případě EDO se do 

budoucna uvažuje o elektronické evidenci.  Toto považuji jako krok správným směrem.   

Došlo by k výraznému zjednodušení dědického řízení, ale hlavní pozitivum spatřuji 

v tom, že by nebyly paralelně vydány dvě EDO v různých členských státech. V případě, 

že by se tak stalo, už by jednotlivé soudy o sobě navzájem věděly a mohly by vyřešit 

kompetenční konflikt. 

Aby výsledek pozůstalostního řízení odpovídal co nejvíce svobodnému rozhodnutí 

zůstavitele, je v NOD kladen důraz na vůli zůstavitele, kterou podtrhuje volba práva. 

Volbu práva zůstavitele, považuji za žádoucí i v těch případech, kdy život budoucího 

zůstavitele naznačuje, že budoucí dědicové či soudem pověřený notář si nemohou být 

jistí, kde se nacházel ke dni úmrtí zůstavitele jeho poslední obvyklý pobyt. Přičemž tato 

volba zůstaviteli ulehčí situaci při plánování pozůstalosti. Volbu práva bych doporučila 

do pořízení pro případ smrti zmiňovat, pokud nám cokoliv naznačuje, že se bude jednat 

do budoucna o dědické řízení s mezinárodním prvkem. Jsem přesvědčena i o tom, že 

volba práva může předcházet soudním sporům. Dokážu si představit situaci, kdy by se 

někteří dědicové snažili znevýhodnit jiné dědice, kteří by například v jiném státě do 

úvahy jako dědicové vůbec nepřicházeli.  

Pravomoc a příslušnost soudu koncipuje NOD komplexněji, než bývá v předpisech 

zvykem, neboť soud členského státu může dle NOD rozhodnout i o majetku 

nenacházejícím se na území států EU. Na jedné straně toto může způsobit rozpor mezi 

státy v tom smyslu, že nečlenské státy neuznají rozhodnutí o dědictví. Na druhé straně 

toto může snížit dědicům náklady, ba i urychlit dědické řízení, pokud třetí státy 

rozhodnutí o dědictví budou akceptovat. 

Dědické právo patří do právních oblastí, ve kterých existuje úzká vazba mezi 

procesním a hmotným právem. Velkým pozitivem NOD je snaha o sjednocení 

rozhodného práva a fóra. Tímto nebudou aplikovány cizí normy v rámci procesních 



62 

norem státu, který danou věc bude projednávat. Opět se mi potvrzuje, že díky NOD se 

opravdu zjednoduší a také zrychlí projednávání pozůstalosti.  

Ve své diplomové práci jsem se také zabývala pojmem obvyklého pobytu. V NOD 

chybí definice tohoto konceptu. To v nás může vyvolávat nejistotu, případně další 

požadavky na notáře, kteří musejí být pozorní při výkladu. NOD jej využívá jako 

hraničního určovatele, a proto jsem se mu ve své práci věnovala zevrubněji. Přesvědčila 

jsem se, že soudy musí využít větší vynalézavosti a snažit se zajistit řádné posouzení 

příslušnosti soudu. Vyšší právní jistotu jak pro dědice, tak pro zůstavitele zajistí soudy 

tehdy, pokud budou používat české právo v rámci příslušnosti soudu a analogické věci 

budou vykládány stejně. Dojde i k rychlejšímu vyřízení pozůstalosti. Soud by měl řádně 

zhodnotit všechny valence k druhému státu zůstavitele a v souvislostech zhodnotit 

všechny rozhodující fakta. 

Doporučila bych všem, kterým se dostane na stůl pozůstalostní řízení 

s mezinárodním prvkem nastudovat obvyklý pobyt zůstavitele z pohledu všech okolností 

života. Všechny relevantní skutečnosti by měly být zohledněny a zjištěny ex offo, jak 

(ne)přítomnost v dotčeném státě, tak důvody této (ne)přítomnosti. Je třeba vést 

v patrnosti, že je v NOD uveden seznam určitých složitějších situací, stavů, kdy zůstavitel 

z pracovních nebo ekonomických důvodů odjíždí pracovat na dlouhý čas do zahraničí, 

ale zachovává si stále úzkou a stabilní vazbu na stát svého původu. Z toho vyplývá, že 

soud musí nutně posoudit rodinné, sociální ale i pracovní vazby zůstavitele na jednotlivé 

státy jak dle údajů dědiců, tak z jiných dostupných informací a zdrojů.  

Zmínila jsem také, že obvyklý pobyt na rozdíl od státní příslušnosti či bydliště 

reflektuje vhodněji realitu, lépe definuje skutečný vztah a vazby občana k danému státu. 

Obvyklý pobyt je percipován v mezinárodním právu už jako vžitý a velmi vhodný 

hraniční určovatel. Uvědomila jsem si, že není možné připouštět dva obvyklé pobyty. 

Zodpovědnost rozhodnutí, který obvyklý pobyt zůstavitel skutečně měl, plně leží na 

notáři. Je-li notář přesvědčen, že by měl být příslušný k projednání pozůstalosti nebo 

naopak nepříslušný, musí velmi dobře odůvodnit své rozhodnutí, proč tak usoudil. Je 

patrné, že rozhodnout o příslušnosti/ nepříslušnosti soudu je velice flexibilní a neexistuje 

na to žádný vzor. Jak jsem již několikrát zmínila, velmi záleží na invenci soudu. 

Výkladové rozdíly mezi NOD a českou úpravou v pojmu obvyklý pobyt nevidím. Pokud 
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se soustředíme na faktickou povahu pojmu a skutkové okolnosti v životě zůstavitele, 

měly by soudy docházet ke stejnému výsledku týkajícího se posouzení příslušnosti.  

Můžeme si položit na závěr otázku, zda opravdu NOD funguje a zda je praktickým 

instrumentem. Očekávám, že každý orgán, který projednává pozůstalost, bude znát NOD. 

Bohužel ze zkušeností několika notářských kanceláří jsem nabyla dojmu, že někteří (je 

s podivem, že zejména němečtí notáři) nechtějí akceptovat účinnost NOD. Stále chtějí 

projednávat jen majetek nacházející se na území svého státu. Mohou zatím být důvody 

finanční či pouhá neochota. Ukáže teprve praxe a čas, zda je EU jako celek schopna 

vstřebat toto nařízení a zda jednotlivé státy budou schopny (i ochotny) opravdu 

mezi  sebou spolupracovat. Až se úprava usadí a dostane se do povědomí veřejnosti, mám 

pocit, že se potenciál NOD zcela odkryje. Spokojenost dědiců, kteří budou moci navštívit 

jen jednoho notáře, jenž jim vše projedná, obstará i zařídí, bude tou nejpřesvědčivější 

vizitkou úspěšnosti zavedení  evropské právní úpravy dědického práva. NOD se dle mého 

pohledu snaží odstranit hlavní překážky při vypořádání dědictví, a tím usnadnit práci při 

pozůstalostním řízení všem – dědicům i orgánům, kteří o dědictví rozhodují.  

Pro mě osobně NOD zpřehlednilo situaci týkající se pozůstalosti s mezinárodním 

prvkem. Znovu jsem se ujistila, jak náročná a zodpovědná práce je zhotovení závěti nebo 

dědické smlouvy, kde se objevuje cizí prvek, a s jakým respektem je nutno k tomuto 

výkonu přistupovat. Pochopila jsem, jak je třeba při své činnosti mít stále na zřeteli 

moudrá slova, která konstatoval notář Dr. Arne Everts z Berchtesgadenu:  

„Je tiefer man aber in die neue Materie einstiegt, desto mehr wird man merken, dass 

der Teufel auch hier im Detail steckt.“185  

 

 

  

                                                 
185EVERTS Arne Dr, Fälle und Formulierungsbeispiele zur EU – Erbrechtsverordnung  - Teil 2. NotBZ 

1–2/2015, (Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis). Volně přeloženo: 

Čím více se člověk ponoří do materie, tím si může být jistější, že je čert schován v každém detailu.  
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SHRNUTÍ 

MEZINÁRODNÍ DĚDICKÉ PRÁVO S DŮRAZEM NA EVROPSKOU ÚPRAVU 

Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním dědickým právem s důrazem na 

evropskou úpravu, a to zejména na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření 

evropského dědického osvědčení (nařízení o dědictví).  

Toto nařízení o dědictví se uplatní v dědických řízeních s mezinárodním prvkem 

týkající se zůstavitelů, kteří zemřeli po 17.8.2015. Cílem nařízení o dědictví je 

zjednodušit a urychlit právě tato dědická řízení v rámci Evropské unie. V zásadě by se 

mělo rozhodnout o celém majetku zůstavitele v průběhu jediného dědického řízení a 

vyloučit tím konflikt v rámci soudních rozhodnutí, který by jinak hrozil v případě štěpení 

dědického řízení na několik samostatných řízení v různých státech. Diplomová práce se 

dále věnuje pojmu hraniční určovatel v mezinárodním právu, kdy stále více nabývá na 

významu obvyklý pobyt /habitual residence/, přičemž do pozadí již ustupují hraniční 

určovatelé, jako je bydliště či státní občanství.   

V rámci své práce objasňuji tzv. estate planning, tedy uspořádání dědických poměrů 

za života budoucího zůstavitele. Naplánování pozůstalosti se sice může zdát jako složitý 

úkol pro budoucího zůstavitele, ale nařízení o dědictví může přispět ke snadnějšímu 

řešení výše uvedené životní situace.   

V práci je zmíněna také úprava nového institutu, a to evropského dědického 

osvědčení, díky němuž prokazuje dědic své oprávnění v jiném členském státě Dále 

diplomová práce popisuje změny v české právní úpravě, které byly vyvolány hlavně díky 

přijetí nařízení o dědictví, neboť vliv tohoto nařízení na českou legislativu se projevil v 

několika zákonných předpisech.   
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SUMMARY  

INTERNATIONAL LAW OF SUCCESSION FOCUSING ON EUROPEAN 

REGULATION 

The aim of my thesis is the international Law of Succession with emphasis on the 

European Regulation No. 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 

July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the 

creation of a European Certificate on Succession.  

The regulation of succession will apply to succession proceedings with an 

international element concerning those who died after 17 August 2015. The purpose of 

the regulation is to simplify and expedite such proceedings within the European Union. 

In principle, the ruling on the entire estate of the testator should be decided in the course 

of a single succession proceeding in order to avoid conflicts in court judgments that could 

occur if the procedure was split into different countries. 

Furthermore, the diploma thesis deals with the concept of border determinant in 

international law, where habitual residence becomes increasingly important, while other 

borderline determinants such as domicile or nationality already lose their importance.  

I also explain the term ‘estate planning’ in my paper, i.e. the arrangement of 

inheritance conditions of the future testator. The estate planning may seem like a 

complicated task for the future testator, but it may help to resolve the above-mentioned 

life situation more easily.  

The work also mentions the adjustment of a new institute, namely the European 

Certificate of Succession, which proves the heir’s entitlement for inheritance in another 

Member State.  

The diploma thesis also describes changes in the Czech legislation caused by the 

adoption of the regulation of succession, as its influence needed to be reflected in several 

statutory regulations. 

  



71 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dědictví -  succession 

Přeshraniční - cross-border 

Evropské nařízení - European regulation 

Obvyklý pobyt - habitual residence 

 

 

 


