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Úvod 

Dědické právo je součástí práva občanského a přirozeně vychází z úpravy 

práva majetkového i práva rodinného. Právě do úpravy práva dědického se více než do 

jiných odvětví práva občanského promítají zásady morálky, etiky, i představy 

společnosti o fungování rodinných vztahů.  S dědickým právem se pravděpodobně 

osobně setká každý z nás, ať už jako dědic, nebo jako zůstavitel, jehož za života 

nashromážděný majetek po smrti, která každého z nás nevyhnutelně čeká, přejde na 

další osoby.  

Základní zásadou, dědického práva a dědění vůbec, je zásada zachování 

majetkových hodnot, tedy zachování hodnot patřících zůstaviteli pro příští generace. 

Tato zásada vyjadřuje solidaritu generací po sobě jdoucích, kterou se zajišťuje kontnuita 

v právních vztazích a tím i pořádek hospodářského obchodu. Směřuje tedy do 

budoucnosti a umožňuje dosažení cílů sahajících přes více generací.1  

„Dědickým právem se vyjadřuje zůstavitelova láska,“2 neboť jeho 

prostřednictvím se majetek, který zůstavitel během celého svého života nastřádal, 

předává těm, kteří jsou zůstaviteli nejdražší. Tento princip má význam nejen pro dědice, 

kteří majetek zůstavitele nabývají, ale též pro samotného zůstavitele. Vědomí, že jeho 

majetek po jeho smrti připadne osobám jemu blízkým, totiž zůstavitele vede k řádné 

péči o majetek i v době, kdy je zřejmé, že plody jeho práce připadnou až příští generaci. 

Podporuje jej tedy v jeho starostlivosti o vlastní majetek a i v péči o rodinu.3 I v tomto 

případě se jedná o základní zásadu dědického práva, a sice přechod majetku na 

jednotlivce. 

Dalšími zásadami dědického práva jsou např. zásada univerzální sukcese, 

rovnosti, volnosti dědice dědictví přijmout či odmítnout nebo princip ingerence veřejné 

moci při nabytí dědictví. V otázce kdo se má stát dědicem a tedy i v úpravě ochrany 

                                                           
1 TILSCH, Emanuel, HORÁK, Ondřej, ed. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 13. 
2 WAWERKA, Karel. Jaké je dědické právo?. Ad Notam: časopis českého notářství. 2004, č. 2, roč. 10, s. 

39. 
3 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Dědické právo podle nového občanského zákoníku: praktická příručka. Praha: 

Leges, 2015, s 13. 
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nepominutelných dědiců a jejich vydědění, se pak nejvýrazněji odráží vzájemné 

soupeření a vyvažování principů familiarizace a individualizace. Princip familiarizace 

neboli nucenosti lze vyjádřit latinským výrokem Solus deus facere potest heredem (o 

tom, kdo se stane dědicem, rozhoduje pouze bůh, nikoliv člověk).4 Dle tohoto principu 

má tedy majetek zanechaný zůstavitelem připadnout jeho příbuzným, tedy dětem či 

manželu. Tuto zásadu lze pojmout také jako vzájemnou odpovědnost rodičů vůči dětem 

a naopak.5 Historicky mladší je princip individualizace, který odráží autonomii vůle 

zůstavitele a tedy jeho možnost naložit s majetkem pro případ své smrti dle vlastního 

uvážení. Dle tohoto principu může zůstavitel sám rozhodnout, kdo nabude jeho majetek 

po jeho smrti. 

Střet těchto zásad je v kontinentálním evropském právu tradičně řešen 

kompromisem, kterým je úprava ochrany nepominutelných dědiců a jejich vydědění. 

Právě v šíři okruhu a míře ochrany nepominutelných dědiců se odráží, jak společnost 

vnímá vzájemné povinnosti vůči členům rodiny na straně jedné a autonomii vůle 

zůstavitele na straně druhé, a jakou důležitost jim přikládá. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přinesl do oblasti dědického práva 

mnoho změn, nejednalo se o zásadní koncepční změny, do našeho právního řádu se 

však navrátilo množství tradičních institutů dědického práva. Nová právní úprava 

zdůrazňuje respektování vůle zůstavitele, institut nepominutelných dědiců však zůstal 

zachován.  

Cílem této práce je podat ucelený pohled na problematiku nepominutelných 

dědiců, jejich ochrany a vydědění, poukázat na změny, které přinesla současná právní 

úprava oproti právní úpravě v OZ 1964, ale též podtrhnout principy, které zůstaly 

zachovány či instituty, které jsou upraveny obdobně. Za zásadní a velmi aktuální 

považuji otázku aplikovatelnosti starší judikatury na současnou právní úpravu. Za 

relativně krátkou dobu účinnosti současného občanského zákoníku totiž přirozeně 

nemohlo vzniknout dostatečné množství judikátů, které by překlenovaly nejasnosti ve 

výkladu zákonné úpravy. Dále chci nastínit některé problémy, nad kterými u odborné 

                                                           
4 TILSCH, Emanuel, HORÁK, Ondřej, ed. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 18. 
5 WAWERKA, Karel. Jaké je dědické právo?. Ad Notam: časopis českého notářství. 2004, č. 2, roč. 10, s. 

40. 
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veřejnosti nepanuje shoda, a mohou přinášet problémy v praxi. Protože autoři 

současného občanského zákoníku hlásali „návrat ke kontinentální civilistické tradici“, 

zajímá mě též srovnání naší právní úpravy s právními úpravami jiných evropských 

států. Vzhledem k výše uvedenému využívám deskriptivní a komparativní metodu. 

 Svou práci jsem systematicky rozdělila do pěti kapitol. V první kapitole se 

věnuji výkladu pojmů „nepominutelný dědic“ a „vydědění“, což považuji za důležité 

především kvůli komparaci s právní úpravou v jiných státech a též s právní úpravou 

v jednotlivých historických etapách. Ve druhé  kapitole se zabývám historickým 

vývojem institutů nepominutelného dědice a vydědění. Podrobněji se pak věnuji právní 

úpravě Všeobecného občanského zákoníku, který byl proklamován jako ideový zdroj 

naší současné právní úpravy.6 Ve třetí kapitole se zabývám osobami nepominutelných 

dědiců, jejich právy a institutem povinného dílu, čtvrtá kapitola je zaměřena na úpravu 

vydědění, formální i materiální podmínky jeho platnosti. V této kapitole se věnuji též 

institutu dědické nezpůsobilosti, která s vyděděním úzce souvisí. Poslední pátou 

kapitolu jsem věnovala srovnání naší právní úpravy s právní úpravou polskou 

a německou. 

                                                           
6 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 17. 
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1 Vymezení pojmu 

1.1 Nepominutelný dědic 

 V evropských právních řádech nalezneme tradičně několik dědických titulů, 

které společně s jinými skutečnostmi zakládají dědické právo pozůstalých, typicky je to 

závěť a zákon. Platí přitom, že závěť, kterou zůstavitel sám určuje okruh svých dědiců, 

má přednost před zákonnou dědickou posloupností. Průlomem do tohoto pravidla je 

institut nepominutelných dědiců, kteří bez ohledu na ustanovení závěti mají zákonem 

zaručené právo participovat na pozůstalosti.7 Právy nepominutelného dědice se tak 

částečně překlenují rozdíly mezi závětní (testamentární) a zákonnou (intestátní) 

dědickou posloupností.8  

 Nepominutelný dědic je osoba, které zákon dává výsadní postavení, a nemůže 

být proto zůstavitelem v posledním pořízení bez zvláštních důvodů opomenuta. Jsou 

jimi zůstavitelovi nejbližší příbuzní, u kterých zákonodárce shledává natolik důležité 

etické či ekonomické zájmy, že je třeba je chránit i proti vůli zůstavitele.9 Kdo je 

nepominutelným dědicem, je v evropských právních řádech vymezeno různě, u nás jsou 

to pouze potomci zůstavitele, jinde je okruh nepominutelných dědiců širší a jsou jimi 

i rodiče zůstavitele příp. další ascendenti, nebo manžel zůstavitele.10 Poukázat lze na 

tomto místě např. na úpravu rakouskou, švýcarskou či německou.11 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, institut nepominutelných dědiců je spjat 

s testamentární dědickou posloupností. V případě, že by zůstavitel zemřel „intestatus“, 

tj. aniž by pořídil závěť, pozůstalost by byla rozdělena podle zákonné dědické 

posloupnosti a osoby, které jsou nepominutelnými dědici, by tak získali svůj dědický 

podíl. Institut nepominutelných dědiců tedy znamená omezení testovací svobody 

                                                           
7 SCHELLEOVÁ, Ilona. Dědictví a dědické právo. Brno: Computer Press, 2007. Právo pro denní praxi 

(Computer Press). s. 63. 
8 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : kompletní pohled na dědění 

z hlediska hmotněprávního i procesního. 2. vyd. Praha: Linde, 2005. s. 80. 
9 SCHELLEOVÁ, Ilona. Dědictví a dědické právo. Brno: Computer Press, 2007. Právo pro denní praxi 

(Computer Press). s. 63. 
10 Opus supra cit. s. 66. 
11 HORÁLEK, Vladimír, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie pojmů nového 

soukromého práva. 2. dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014. s. 105. 
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zůstavitele, zároveň se jedná o prosazení principu familiarizace v dědickém právu.12 

Zůstavitel však může vyloučit právo nepominutelných dědiců na povinný díl jejich 

vyděděním. 

 Konkrétní práva nepominutelných dědiců mohou být konstruována různě. 

Neopominutelnému dědice bylo občanským zákoníkem 1964 zaručeno právo na určitý 

dědický podíl, neopominutelný dědic se tak stával spoludědicem vedle dědiců ze závěti. 

Pokud zůstavitel neopominutelného dědice v závěti opomenul, byla závěť v této části 

neplatná, nedošlo-li k vydědění tohoto neopominutelného dědice. Dle současného 

občanského zákoníku má nepominutelný dědic právo toliko na výplatu peněžní částky 

odpovídající jeho povinnému dílu, jedná se tedy o obligaci. 

 Též ochrana nepominutelných dědiců, resp. jejich procesní práva, jsou různě 

široká. Nejedná se totiž pouze o to, kolik tato osoba má dle zákona z pozůstalosti dostat, 

ale je také důležité, aby toto zákonné ustanovení nebylo možné obcházet darováním 

mezi živými, kterým by byl majetek zůstavitele vyčerpán, a na nepominutelného dědice 

by tedy nezbylo ničeho.13 Takovou ochranu představuje např. koncepce „fictive 

hereditary mass“, kdy pozůstalost tvoří nejen jmění zůstavitele v okamžiku jeho smrti, 

ale také dary, které zůstavitel učinil ještě za svého života.14 

 

1.2 Vydědění 

 Pojmem vydědění se v odborné terminologii rozumí odnětí práva 

nepominutelných dědiců na jejich povinné díly.15 Vydědění vyžaduje aktivní jednání 

zůstavitele v zákonem stanovené formě, a zároveň naplnění některého ze zákonem 

stanovených důvodů vydědění vyděďovaným. Náležitosti prohlášení o vydědění jsou 

určeny stejně jako náležitosti závěti, ustanovení o vydědění může být tedy zahrnuto 

v závěti, nebo může zůstavitel sepsat prohlášení o vydědění v samostatné listině, kde 

                                                           
12 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : kompletní pohled na dědění 

z hlediska hmotněprávního i procesního. 2. vyd. Praha: Linde, 2005. s. 80. 
13 HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy: časopis 

pro všechna právní odvětví. C. H. Beck, 2014, č. 11, roč. 22, 381-385. 
14 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. s. 

21. 
15 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního i procesního. 2. vyd. Praha: Linde, 2005. s. 85. 
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sice nikoho nepovolá za dědice, ale vyloučí nepominutelného dědice z jeho práva na 

povinný díl. Od tohoto případu je nutné odlišit tzv. negativní závěť, kdy zůstavitel 

určuje, že osoba, která by byla dědicem dle zákonné dědické posloupnosti, ale není 

nepominutelným dědicem, nemá dostat dědický podíl. Pojem vydědění se z povahy věci 

vztahuje pouze na nepominutelné dědice.16 

Aktivním jednáním zůstavitele je i tzv. vydědění mlčky po právu, kdy zůstavitel 

v závěti rozdělí veškerý svůj majetek tak, že na nepominutelného dědice ničeho 

nezbude, pokud zároveň existuje důvod vydědění tohoto nepominutelného dědice. Od 

vydědění je naopak potřeba odlišit dědickou nezpůsobilost, kdy je z dědického práva 

automaticky na základě zákona vyloučen ten, kdo se dopustí uvedených činů, a naopak 

se vyžaduje jednání (prominutí) ze strany zůstavitele, aby dotyčný opět způsobilost být 

dědicem nabyl. 

 Důvody vydědění mohou být stanoveny různě široce, jedná se však vždy 

o jednání vyděďovaného, ať už konáním nebo opominutím, které zůstavitel vnímá 

negativně.17 Jsou to o situace, kdy by poskytnutí zákonné ochrany nepominutelným 

dědicům bylo v rozporu s dobrými mravy, a proto je ponecháno na vůli zůstavitele, zda 

chce nepominutelnému dědici zachovat právo na povinný díl, nebo zda z tohoto důvodu 

chce právo nepominutelného dědice na povinný díl zkrátit či zcela vyloučit. Institut 

vydědění tedy vyvažuje práva nepominutelných dědiců tak, aby nemohli považovat své 

nároky vůči majetku zůstavitele za samozřejmé bez ohledu na to, jak se za jeho života 

chovali.18  

Jak vyplývá z výše uvedeného, vydědit nepominutelného dědice lze úplně nebo 

částečně. Při částečném vydědění dostane nepominutelný dědic pouze část svého 

povinného dílu, nebo může zůstavitel např. určit, že se na jeho povinný díl má započíst, 

co mu již bylo zůstavitelem dáno, a ničeho dalšího dostat nemá.  

                                                           
16 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. s. 

10. 
17 Tamtéž. 
18 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012. s. 87. 
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2 Nepominutelný dědic a vydědění v historii dědického práva 

2.1 Řím 

 Kořeny současného dědického práva nalezneme podobně jako u jiných odvětví 

soukromého práva v právu starověkého Říma. Římské právo si však nelze představit 

jako právo jednotné, konzistentní a neměnné, naopak právo starověkého Říma se 

v průběhu staletí přirozeně vyvíjelo, jak se měnila římská společnost. Stejně jako 

v jiných oblastech římského práva i v právu dědickém docházelo k úpravám pod vlivem 

rozhodování praetora, který dohlížel na řádný výkon veřejného i soukromého soudnictví 

a aplikaci práva vůbec.19 

Už od nejstarších dob však římské právo znalo dědickou posloupnost zákonnou 

i testamentární. Zákonná dědická posloupnost je obecně považována za historicky 

starší, svými kořeny pravděpodobně sahá až k samotnému počátku státu a práva. 

V římském právu nalezneme dědickou posloupnost testamentární i zákonnou již 

v nejstarší kodifikaci římského práva – v zákoně dvanácti desek pocházejícího 

z poloviny 5. století př. n. l.20 Již zde je upraveno, že vůle zůstavitele má vždy přednost 

před posloupností dle zákona.  

Římské právo dědické ve své nejstarší, původní podobě, v sobě odráželo tehdejší 

uspořádání římské společnosti, kdy základní společenskou i ekonomickou jednotkou 

byla rodina, v jejímž čele stál nejstarší muž – pater familias. Ten měl jako jediný plnou 

právní subjektivitu a mohl tedy nakládat s majetkem patřícím rodu, zároveň vykonával 

moc nad všemi členy rodiny.  

Římské právo vedle příbuzenství kognátstkého (pokrevního), tj. příbuzenství tak, 

jak ho chápeme dnes, znalo též příbuzenství agnátské, agnátskými příbuznými byli ti, 

kdo podléhali moci stejného patera familias. Původní římská intestátní posloupnost 

upřednostňovala agnátské příbuzenství před kognátským. Kognátské příbuzenství 

v římském dědickém právu začal prosazovat praetor, konečné vítězství kognátského 

                                                           
19 SCHELLEOVÁ, Ilona. Dědictví a dědické právo. Brno: Computer Press, 2007. Právo pro denní praxi 

(Computer Press). s. 9. 
20 Opus supra cit. s. 15. 
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příbuzenství nad agnátským v římském právu však nastalo až po reformách císaře 

Justiniána v 6. století n.l. 

Nejstarší římskou intestátní posloupností je tedy posloupnost po paterovi 

familias, kdy se dědici stávají ti, kdo podléhali v době jeho smrti jeho moci. Jednalo se 

především o potomky a manželku patera familias, tito dědicové se nazývali dědici 

vlastní (heredes sui), domácí (domestici).21 

První římské testamenty sloužili především k tomu, aby si ten, kdo neměl dědice 

intestátní, dědice opatřil, a zajistil tak pokračování familie. Jednalo se tedy o jakousi 

adopci pro případ smrti.22 Druhým východiskem pro vznik římských testamentů byly 

dispozice pro případ smrti, kterými zůstavitel rozhodoval o tom, komu připadnout 

jednotlivé části majetku, aniž by ale zamýšlel ustanovit dědice – tím i nadále zůstával 

intestátní dědic, kterému v souladu se zásadou univerzální sukcese připadlo veškeré 

ostatní jmění zůstavitele. 

Římské testamentární právo se rychle rozvíjelo, což souviselo též se 

„společenskou odpovědností“ patera familias za pokračování familie. V římském 

dědickém právu se tak objevil i institut náhradního dědice nebo pupillární substituce, 

kdy pater familias určuje dědice svému nedospělému dítěti pro případ, že by zemřelo, 

aniž by nabylo dospělosti,23 a mohlo tak samo pořídit pro případ své smrti. Ustanovení 

za dědice též mohlo být vázáno odkládací podmínkou.24 

V souvislosti s agnátským pojetím rodiny se v římském právu rozvinula též 

kolační povinnost, tedy povinnost některého z dědiců přidat k pozůstalosti, jež má být 

mezi spoludědice rozdělena, vlastní majetek. Základem kollace byla myšlenka, že 

emancipovaný syn, tedy ten, který byl propuštěn z moci otcovské, po propuštění nabývá 

vlastní majetek, zatímco ostatní vlastní dědicové, tedy ti, kdo zůstávají pod mocí 

otcovskou, nemohou nabývat pro sebe a všechno, co nabyli, nabyl jejich 

prostřednictvím pater familias, a je tedy součástí dědictví. Nárok na kollaci měli 

dědicové vlastní, avšak pouze v případě, že by jim jinak účast emancipovaného syna 

                                                           
21 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v 

nakl. Beck. Praha: Beck, 1995. Právnické učebnice. s. 270. 
22 Opus supra cit. s. 276. 
23 Opus supra cit. s. 284. 
24 Opus supra cit. s. 283. 
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působila skutečnou újmu. Později pod vlivem praetora podléhalo kolaci i věno, 

postupným vývojem pak byla kollační povinnost dále rozšiřována a vnímána všeobecně. 

Ačkoliv, jak bylo uvedeno výše, původním účelem testamentu bylo opatření 

dědice pro ty, kdo vlastní dědice neměli, poměrně brzo se i v římském právu začala 

rozvíjet zásada testamentární volnosti. Ta, společně se zásadou přednosti vůle 

zůstavitele před dědickou posloupností ze zákona, ale mohla výrazně poškozovat zájmy 

dědiců vlastních a nutných – tedy těch, kteří měli k zůstaviteli nejblíže25 a kteří cokoliv 

nabyli za jeho života, nabývali pro něj a tento majetek tedy byl součástí pozůstalosti.26 

V nejstarší podobě tuto tvrdost odstraňovala formální práva nepominutelných dědiců. 

Ta zaručovala, že určité osoby nesměl zůstavitel v testamentu pominout, tj. musel je 

jmenovat. Už ale nebylo stanoveno, že by jim zůstavitel musel cokoliv odkázat, mohl je 

tedy povolat za dědice pouze malého podílu pozůstalosti, odkázat pouze jednotlivou věc 

nepatrné hodnoty, nebo je dokonce zcela vydědit, aniž by toto musel jakkoliv 

zdůvodňovat. Formální práva nepominutelných dědiců zaručovala pouze, že je 

zůstavitel ve svém testamentu nesměl pominout mlčením, museli být v testamentu 

uvedeni, jmenováni.27 

Formální práva nepominutelných dědiců svědčila v především dědicům vlastním 

a nutným (heredes sui et necessarii), mezi kterými měl zvláštní postavení syn. Pokud 

totiž nebyl syn ani ustanoven dědicem, ani výslovně vyděděn, byl celý testament 

považován za „nespravedlivý“ (testamentum iniustum), a proto neplatný. U ostatních 

dědiců vlastních a nutných (neprovdané dcery nebo dcery, které zůstávali pod mocí 

otcovskou, manželka, pokud podléhala moci patera familias, manželky synů patera 

familias, které podléhali jeho moci) přitom stačilo, aby byli vyděděni všeobecným 

prohlášením. Aby byl však platně vyděděn syn, musel být vyděděn výslovně pro svou 

osobu (nominatim). Pokud se tak nestalo, nastávala podle civilního práva posloupnost 

proti testamentu a intestání dědicové dědili spolu s dědicem testamentárním.28 

Vývojově mladší jsou materiální práva nepominutelných dědiců, které svědčili 

na rozdíl od formálních spíše kognátským (pokrevním) příbuzným zůstavitele. 

Materiální práva nepominutelných dědiců vznikla z morálních požadavků, že zůstavitel 

                                                           
25 Opus supra cit. s. 289. 
26 Opus supra cit. s. 301. 
27 Opus supra cit. s. 289. 
28 Opus supra cit. s. 290. 
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by měl svým nejbližším příbuzným zanechat jistý podíl ze svého majetku. Spíše než o 

právem stanovenou povinnost se tedy jednalo o přirozený projev náklonnosti mezi 

příbuznými, který byl zakotven v právních normách až v 2 st. n.l.29 

Velikost povinného dílu (portio debita), tedy kolik měl dědic z pozůstalosti 

minimálně získat, nebyla původně přesně vymezena, stejně jako okruh osob, které měli 

na povinný díl nárok. Později se však ustálilo poměrně široké vymezení okruhu 

nepominutelných dědiců – patřili sem zůstavitelovi ascendenti, descententi i sourozenci. 

K určení velikosti povinného dílu došlo pod vlivem Falcidova zákona, který se týkal 

odkazů a zaváděl tzv. falcidiánskou kvartu. Ač tento zákon velikost povinného dílu 

nijak nereguloval, pod jeho vlivem se povinný díl ustálil na ¼ dědického podílu, na 

který by měl dědic nárok v případě intestátní posloupnosti. Postupně docházelo ke 

zvyšování povinného dílu a dalším modifikacím v jeho výpočtu.30 

Též samotná povinnost zůstavitele poskytnout některým osobám povinný díl 

záležela původně na konkrétních okolnostech případu. Zůstavitel tedy neměl povinnost 

uvést, proč nezanechal případně oprávněným osobám povinný díl, jeho jednání až po 

podání žaloby oprávněným posuzoval soud na základě svého volného uvážení. Soud tak 

mohl rozhodnout například, že zůstavitel oprávněného vzhledem k jeho nemravnému 

životu vyloučil oprávněně.31 

Nárok na povinný díl byl uplatňován žalobou, která se označovala quarella 

inofficiosi testamenti – doslova tedy stížnost obracející se proti testamentu, který byl 

inofficium, tj. nedbal přirozené náklonnosti mezi příbuznými. Žalobou si žalobce 

(kverelant) stěžoval, že mu zůstavitel učinil příkoří tím, že porušil citové vazby mezi 

příbuznými. Pasivně legitimovaný byl v tomto případě testamentární dědic. Pokud byla 

žaloba úspěšná, testament se zrušoval a pozůstalost se rozdělila mezi dědice dle 

intestátní posloupnosti, vítěz tedy obdržel celý svůj intestátní díl, nejen díl povinný. 

Mohlo ale též dojít pouze k částečnému zrušení testamentu, a to v případě, že kverelant 

byl úspěšný pouze proti jednomu z více testamentárních dědiců.32 

                                                           
29 Opus supra cit. s. 291. 
30 Tamtéž. 
31 Opus supra cit. s. 292. 
32 Opus supra cit. s. 292. 
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Kverelou se mohl nepominutelný dědic domáhat též doplnění toho, co mu mělo 

být zanecháno jako povinný díl, tedy v případě, že mu zůstavitel zanechal méně, než 

jaká byla výše povinného dílu. Podobnou žalobou se oprávněný mohl domáhat též 

zrušení věna nebo darování, pokud byly inofficium, a to až do výše svého povinného 

dílu.   

 Justiniánské novely přinesly do dědického práva mnoho změn, kromě již výše 

uvedeného vítezství kognátského příbuzenství nad agnátským též úpravu hmotného 

zabezpečení vdovy. Těmito novelami byly též sloučeny formální a materiální práva 

nepominutelných dědiců a byly taxativně vymezeny důvody pro jejich vydědění – 

konkrétně 14 důvodů vydědění pro descendenty a 8 pro ascendenty, např. nemravný 

život nebo nevděk. 

 

2.2 Dědické právo ve středověku 

 V českých zemích se až do doby husitské dědické právo nerozvíjelo, a to 

především v důsledku odúmrtního práva panovníka, vrchnosti a další řady institucí.33 

Rodiny či rody vytvářely majetkové nedíly, oddělení z nich přitom nebylo žádoucí 

právě kvůli hrozícímu uplatnění práva odúmrti. Až později, v důsledku uvolňování 

nedílového spoluvlastnictví, se začalo přihlížet i k odděleným příbuzným podle stupňů 

příbuzenství a zformovala se tak intestátní dědická posloupnost příbuzných. Pořídit pro 

případ smrti tak, jak to známe z římského práva, zpočátku vůbec nebylo možné, 

i v případech, kdy neexistoval rodinný nedíl, zákonná dědická posloupnost stanovovala 

dědické právo příbuzných, a nebylo-li jich, stávala se pozůstalost odúmrtí. Dědění podle 

testamentu – česky kšaftu, se začalo prosazovat až pod vlivem kanonického práva.34 

 Pro středověkou právní úpravu je typická roztříštěnost – jiná pravidla se 

uplatňovala pro svobodné statky, lenní majetek či pro pozemky poddaných, dále se 

odlišovalo právo městské, kde se více projevoval vliv práva německého a tím přeneseně 

i práva římského. Právní úprava ve středověku se přitom soustředila především na 

úpravu dědění věcí nemovitých. Neplatila zásada univerzální sukcese a za dědice byl 

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

Praha, 2012. s. 14. 
34 Opus supra cit. s. 15. 
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považován i ten, na koho přešly jen některé věci z pozůstalosti, ačkoliv městské právo 

postupně dospělo ke sjednocení celé pozůstalosti.35 

Nedíl byl majetkoprávním rodinným společenstvím pokrevně příbuzných. 

Jednalo se o formu spoluvlastnictví s ideálními podíly,36 kdy každý nedílník měl právo 

k celému majetku v nedílu, ale nikdy nemohl sám disponovat jeho částí, původně se ani 

nemohl oddělit. Česká šlechta využívala čtyři typy nedílů, a to nedíl otcovský, příp. 

dědovský, nedíl bratrský, strýcovský a vdovský, přitom nedíl je pojmenován podle toho, 

kdo byl hlavou tohoto společenství. Plnoprávnými subjekty rodinného nedílu byli 

všichni dospělí muži, obsahem pak byl veškerý majetek příslušníků rodiny vyjma jejich 

osobních věcí.37 Po smrti otce se tak synové dělili o majetek, který už předtím vlastnili, 

byť v nedílném společenství. Pouze v otcovském nedílu však veškerý majetek tvořil 

jednotnou masu. Po smrti otce vznikl bratrský nedíl (žili v něm bratři se svými rodinami 

a neprovdané sestry) a majetek se rozdělil na tolik objektů, kolik bylo bratrů. Tak vznikl 

užší nedíl, tedy jakési technické a hospodářské rozdělení, kdy každý s bratrů užíval 

jeden díl, zároveň však nedošlo k oddělení z nedílu a v případě smrti některého z bratrů 

bez mužských potomků se ujali této části nedílu ostatní nedílníci, nedošlo tak 

k uplatnění práva odúmrti. Oddělení z nedílu bylo běžné až od 15. stol.38 V případě 

oddělení z nedílu měl otec dát synovi „pravý díl“ tj. poměrný podíl podle aktuálního 

počtu nedílníků. Později, asi od 16. stol. měl otec povinnost syna slušně opatřit živností. 

Jako obrana proti uplatnění práva odúmrti vznikaly do konce 15. století umělé nedíly, tj. 

smluvní majetková společenství, která se uspořádáním podobala nejvíce bratrským 

nedílům.39  

V rámci rodinného nedílu byli nejbližšími dědici zůstavitele nejdříve pouze 

synové, až ve 12. století po vyhlášení statut Konrádových nabyli dědické právo i dcery40 

a další nejbližší příbuzní zůstavitele – vnuci, a nebylo-li ani jich, pak zůstavitelovy 

                                                           
35 Tamtéž 
36 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha: Linde, 1999 

s. 108. 
37 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012. s. 19. 
38 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha: Linde, 

1999. s. 109. 
39 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012. s. 21. 
40 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha: Linde, 

1999. s. 108. 
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rodiče a sourozenci. Ve 14. století bylo dědické právo příbuzných omezeno do čtvrtého 

stupně, koncem 15. století pak bylo toto omezení nedílných dědiců zrušeno a bylo 

umožněno, aby v případě, že nebylo nedílných dědiců, mohli dědit i oddělení příbuzní. 

Úplné odstranění rozdílů mezi příbuznými nedílnými a oddělenými přeneslo až 

Obnoven zřízení zemské,41 kterým byla zároveň zakázána instituce nedílu.42 Příbuznými 

byli ti, kdo odvozovali původ od společného mužského předka, až později zákon 

připouštěl též příbuzenství po přeslici. Podle zemského práva mohlo ženám připadnout 

dědictví nemovitostí teprve tehdy, nebylo-li mužských oprávněných potomků, postupně 

se však i toto pravidlo uvolňovalo a postavení žen se měnilo k lepšímu. V městském 

právu byly ženy od konce 15. století v dědění úplně rovnoprávní s muži.43 

Nebylo-li pokrevních dědiců, stávala se pozůstalost odúmrtí, která připadala 

panovníkovi jako regální právo. Právo odúmrti se vztahovalo ke všemu svobodnému 

deskovému majetku šlechty. Odúmrť ve městech připadala též panovníkovi, ale 

panovník se jí vzdával ve prospěch měst. Odúmrť poddaných pak připadala vrchnosti. 

Odúmrtní právo ve středověku ale měla též řada dalších institucí, např. sirotčince, 

chudobince nebo nemocnice, a to k majetku po osobách, které v nich zemřeli. 44 

Až pod vlivem kanonického práva bylo umožněno, aby zůstavitel naložil s částí 

svého majetku podle svého. Jednalo se o tzv. zbožné darování, tedy dar, který věnoval 

zůstavitel kostelu, aby spasil svoji duši. V tomto případě se ale nejednalo o pořízení pro 

případ smrti jako takové, ale o darování mezi živými se suspenzivní podmínkou smrti. 

Bylo také možné, aby účinky darování nastaly ihned a zůstaviteli pak zůstala do smrti 

držba užitků. Zbožné darování co do velikosti nesmělo přesahovat díl, který by na 

zůstavitele připadl při rozdělení nedílu. 

Pořídit o svém majetku mohl podle zemského práva pouze ten, kdo neměl 

nedílné příbuzné, a zároveň obdržel od panovníka tzv. mocný list, kterým se panovník 

v individuálně určeném případě vzdával svého práva odúmrti. Testament pak podle 

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

Praha, 2012. s. 16. 
42 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha: Linde, 

1999. s. 109. 
43 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012. s. 17. 
44 Tamtéž. 
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zemského práva nebylo možné zrušit nebo změnit, ledaže by si to zůstavitel vyhradil.45 

Nemožnost pořízení pro případ smrti bylo obcházeno tzv. zápisy s místem a bez místa, 

tj. zápisy v zemských deskách, které fingovaly dluh. Zůstavitel zde vystupoval jako 

dlužník a obmyšlený jako věřitel. V případě úmrtí zůstavitele nabýval dědictví 

obmyšlený z titulu dluhu.46 O movitých věcech mohlo být volně pořizováno od 16. 

století, úplnou kšaftovací svobodu přineslo až Obnovené zřízení zemské.47 

 V městském právu se oproti tomu prosadil princip testovací svobody poměrně 

brzo. Právo volného kšaftování bylo jedním z práv, které panovník uděloval městům 

městským privilegiem, od 14. století pak toto právo měli měšťané všech královských 

měst. Předpokládala se i možnost vydědit potomky, pokud došlo k naplnění některého z 

celkem čtrnáct důvodů, mezi které patřilo např. zlé zacházení s rodiči, pokus o jejich 

zabití nebo cizoložství s macechou.48 

 

2.3 Všeobecný občanský zákoník 

 Za první moderní kodifikaci soukromého práva u nás je považován rakouský 

Všeobecný občanský zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch - ABGB) z roku 

1811, který nabyl účinnosti k 1. 1. 1812.49 ABGB je označován za vynikající právnické 

dílo50 a o jeho kvalitách svědčí i to, že v Rakousku platí tento zákon s příslušnými 

novelizacemi dodnes. Všeobecný občanský zákoník byl založen na přirozenoprávní 

teorii, v úvodu tohoto předpisu nalezneme např. odkaz na „přirozený smysl zákona“ či 

„přirozená základní pravidla“, dle § 16 má každý člověk „vrozená již 

rozumem poznatelná práva“. Všeobecný občanský zákoník navazoval na římskoprávní 

učenost a platil pro všechny obyvatele státu bez ohledu na jejich společenské postavení, 

hlásil se tak k principu společenské rovnosti a svobody občanů. Z dnešního pohledu je 

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

Praha, 2012. s. 18. 
46 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha: Linde, 

1999. s. 119. 
47 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012. s. 18. 
48 Opus supra cit. s. 19. 
49 Opus supra cit. s. 22. 
50 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. vyd. Praha: Linde, 

1999. s. 166. 
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Všeobecný občanský zákoník zajímavý též proto, že autoři současného občanského 

zákoníku se na něj v důvodové zprávě odvolávají jako na jeden z ideových zdrojů.51 

Všeobecný občanský zákoník obsahoval 1502 paragrafů, skládal se z úvodu a tří 

dílů, z nichž první upravoval právo osobní, včetně práva manželského, poručenství 

a opatrovnictví, druhý díl právo k věcem a třetí díl společná práva osobní a věcná. 

Dědické právo bylo upraveno v díle druhém, v hlavách 8 – 16 obsahujících celkem 327 

paragrafů, jednalo se tedy o úpravu velmi podrobnou a rozvinutou, zákon upravoval 

např. institut náhradnictví, svěřenectví či odkaz. 

Všeobecný občanský zákoník znal tři právní důvody dědického práva (tj. 

dědické tituly), a to poslední pořízení, dědickou smlouvu a zákon. Pro případ dědění dle 

zákonné dědické posloupnosti zákon stanovoval čtyři dědické třídy, kdy v první dědické 

třídě dědily děti zůstavitele a příp. jejich potomci, v druhé dědické třídě dědili 

zůstavitelovy rodiče, příp. jejich potomci, tj. sourozenci zůstavitele a jejich děti, ve třetí 

dědické třídě dědili prarodiče zůstavitele společně se sourozenci rodičů zůstavitele 

a jejich potomky a konečně ve čtvrté třídě byli k dědictví povoláni prarodiče rodičů 

zůstavitele. Při určování dědických podílů se postupovalo podle kmenů, tj. i v případě, 

že po zůstaviteli dědili pouze jeho vnuci, ale pocházející od různých dětí zůstavitele, 

rozdělila se pozůstalost podle počtu dětí zůstavitele, a následně se tyto díly rozdělovaly 

mezi vnuky, kteří od konkrétního dítěte pocházeli. Velikost dědického podílu manžela 

zůstavitele byla pro jednotlivé dědické třídy rozdílná. Původní úprava dědického práva 

manžela zůstavitele byla kritizována pro přílišnou tvrdost, neboť i velmi vzdálení 

příbuzní byli podle zákonné dědické posloupnosti v lepším postavení než manžel, 

zlepšení postavení manžela zůstavitele bylo proto předmětem hned prvních novelizací 

Všeobecného občanského zákoníku.52  

Hlava 14 tohoto zákona nesla název „O povinném dílu a o započtení do 

povinného dílu nebo dědického podílu“ a zahrnovala paragrafy 762 – 796. Kromě 

povinného dílu a započtení, jak vyplývá z názvu, v ní nalezneme také úpravu okruhu 

nepominutelných dědiců a jejich vydědění a právo na slušné zaopatření. I tato úprava 

byla tedy velmi podrobná. Osoby, na které zůstavitel podle zákona musel v posledním 

                                                           
51 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku s. 17. 
52 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012., s. 31. 
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pořízení pamatovat, se nazývaly nepominutelnými dědici, dědický podíl, který byly tyto 

osoby oprávněny požadovat, se nazýval povinný díl. Terminologie současného 

občanského zákoníku se tedy v tomto případě vrací k termínům zavedeným 

Všeobecným občanským zákoníkem.  

Nepominutelnými dědici byly děti zůstavitele, a nebylo-li jich, pak rodiče 

zůstavitele. Pod pojmem děti se přitom rozuměli descendenti zůstavitele, tedy i případní 

vnuci a pravnuci, pod pojmem rodiče pak ascendenti, tedy i prarodiče zůstavitele. 

Zákon též výslovně stanovoval, že „není rozdílu mezi mužským a ženským pohlavím, 

mezi manželským a nemanželským zrozením, jakmile by pro tyto osoby nastalo právo 

a pořadí zákonné dědické posloupnosti“. Rovnoprávnost mezi manželskými 

a nemanželskými dětmi se tedy týkala pouze dědění po matce, neboť dle § 754 tohoto 

zákona měly nemanželské děti při zákonné dědické posloupnosti stejná práva jako 

manželské, pouze pokud byla zůstavitelkou matka tohoto nemanželského potomka, 

nebo některý z matčiných příbuzných. K pozůstalosti otcově a otcovských příbuzných 

neměly nemanželské děti „žádné zákonité posloupnosti dědické“. Stejně tak 

z ascendentů nemanželského dítěte byla nepominutelným dědicem pouze matka a její 

příbuzní. Právo na povinný díl přecházelo i na potomky vyděděných osob. 

K těm, kdo se dědického práva zřekli, byli z dědického práva vyloučeni nebo po 

právu vyděděni, se dokonce ani nepřihlíželo při výpočtu velikosti povinného dílu, 

povinný díl ostatních nepominutelných dědiců se tímto tedy zvětšoval. Zároveň platilo, 

že právo na povinný díl měli pouze ti, kterým by bylo dědictví nabízeno, kdyby se 

postupovalo podle dědické posloupnosti zákonné, vzdálenější příbuzní pak pouze tehdy, 

nebylo-li příbuzných bližších. Prarodiče zůstavitele tedy byli nepominutelnými dědici 

pouze tehdy, nebylo-li ani potomků, ani rodičů zůstavitele, ani jejich potomků, tj. 

sourozenců zůstavitele, i když tito nebyli nepominutelnými dědici.53  

Potomkům náležel povinný díl o velikosti ½ dědického podílu, který by jim 

připadl v případě dědění dle zákonné dědické posloupnosti, v případě předků se pak 

jednalo o ⅓. Při výpočtu velikosti povinného dílu pak nezáleží na dědické posloupnosti 

                                                           
53 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§§ 531 až 858). Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998. s. 429. 
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skutečně nastalé, ale pouze na stavu, který by nastal, kdyby se pozůstalost rozdělovala 

dle zákonné dědické posloupnosti.54  

Povinný díl mohl být nepominutelnému dědici zanechán jako dědický podíl 

nebo odkaz, musel však zůstat zcela nezatížený podmínkami, příkazy či ustanovením 

poddědice. Byl-li dědický podíl nebo odkaz zatížen, vztahovalo se zatížení pouze na 

část přesahující povinný díl, co do povinného dílu bylo zatížení neplatné – bylo však na 

vůli nepominutelného dědice, zda se jim chce podřídit. Zůstavitel mohl kromě toho též 

dát nepominutelnému dědici na výběr, a sice že se má buď spokojit s povinným dílem, 

nebo se podrobit omezením co do celého dědického podílu či odkazu. Totéž platilo 

v případě, že nebylo možné, aby se zatížení vztahovalo pouze na část dědického podílu 

nebo odkazu. Důležité v tomto případě bylo, že nepominutelný dědic měl sám možnost 

volby, zda přijme dědický podíl či odkaz i se zatížením, nebo dá přednost nezatíženému 

povinnému dílu.55 

V případě, že nepominutelnému dědici nebyl zanechán dědický podíl, rozlišuje 

zákon mezi po právu vyděděným, bezprávně vyděděným, zkráceným, nebo zcela 

opominutým dědicem. 

Všeobecný občanský zákoník znal tři důvody vydědění potomka. Potomek mohl 

být vyděděn, nechal-li zůstavitele v nouzi bez pomoci, byl-li odsouzen pro zločin 

k doživotnímu nebo dvacetiletému trestu vězení, nebo vedl-li život trvale se příčící 

veřejné mravnosti. Původní znění Všeobecného občanského zákoníku obsahovalo ještě 

jeden důvod vydědění, a sice odpadnutí od křesťanství, tento bod byl však zákonem z r. 

1868 zrušen. Ze stejných důvodů bylo možné vydědit také rodiče, zákon pak zvláště 

zdůraznil možnost jejich vydědění, pokud zanedbali výchovu dítěte. K důvodu 

poslednímu, tedy vedení trvale nemravného života, tehdejší soudní praxe judikovala, že 

aby byl tento důvod vydědění naplněn, k veřejnému pohoršení nemuselo ve skutečnosti 

dojít, postačovalo, aby způsob života dotčené osoby byl způsobilý je vzbudit. Zda 

k takovému chování došlo, mělo být posouzeno podle všeobecně platného mínění 

ohledně dobrých mravů, nikoliv podle ustanovení trestního zákona.56 Mimo výše 

uvedené důvody vydědění bylo možné v případě zadlužení nebo marnotratné povahy 

                                                           
54 Opus supra cit. s. 432. 
55 Opus supra cit. s. 445. 
56 Opus supra cit. s. 435. 
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nepominutelného dědice, kvůli kterým byla odůvodněna obava, že by jemu náležející 

povinný díl zcela nebo zčásti ušel jeho dětem, odejmout povinný díl tomuto 

nepominutelnému dědici a dát jej přímo jeho dětem. 

Pro vydědění i pro jeho zrušení požadoval zákon splnění podmínek daných pro 

poslední pořízení, zrušit vydědění bylo dále možné stejnými způsoby, jakými bylo 

možné zrušit poslední pořízení.  Zůstavitel mohl své nepominutelné dědice vydědit buď 

výslovně, nebo mlčky tím, že byla celá pozůstalost rozdělena a na nepominutelné 

dědice ničeho nezbylo. Vydědit bylo možné též podmíněně, tedy že nepominutelný 

dědic nemá nic dostat, pokud u něj bude dán důvod vydědění. Ani důvod vydědění 

nemusel zůstavitel výslovně uvést, jeho existenci v případném sporu byli pak ale 

povinni dokazovat dědicové ze závěti, proti kterým směřovala žaloba nepominutelného 

dědice na vyplacení povinného dílu. Zajímavostí přitom je, že dle tehdejšího výkladu 

nemuseli dědicové ze závěti dokázat existenci důvodu udaného v posledním pořízení, 

ale postačovalo, pokud prokázali existenci kteréhokoliv důvodu vydědění, a to i tehdy, 

pokud tento důvod v době pořízení závěti ještě neexistoval.57  

Vydědění po právu mělo za následek ztrátu práva nepominutelného dědice na 

povinný díl, při vydědění nikoliv po právu měl nepominutelný dědic právo požadovat 

plný povinný díl, případně jeho doplnění. Neprávem vyděděný nepominutelný dědic 

však nemohl kvůli bezprávnému vydědění rozporovat poslední pořízení jako neplatné.58 

Právo na povinný díl totiž nebylo právem dědickým, ale toliko právem 

obligačním, které měl zůstavitel již za svého života povinnost respektovat. Nebylo-li 

toto právo nepominutelného dědice uspokojeno, mluvíme o nároku na povinný díl, který 

patřil mezi dluhy pozůstalosti.59 Vyplacení peněz odpovídajících povinnému dílu se měl 

nepominutelný dědic domáhat žalobou, kde pasivně legitimována byla nejdříve 

pozůstalost sama, po jejím odevzdání dědicům pak tito dědicové.60  

Všeobecný občanský zákoník pak zvláště upravoval situaci, kdy byl potomek 

coby nepominutelný dědic opominut pouze proto, že zůstavitel v době pořízení závěti 

nevěděl, že existuje. V takovém případě se opominutý potomek nemusel spokojit 

                                                           
57 Opus supra cit. s. 439. 
58 Opus supra cit. s. 447. 
59 Opus supra cit. s. 430. 
60 Opus supra cit. s. 448. 
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s povinným dílem, ale mohl žádat dědický podíl, který dostal potomek nejméně 

obmyšlený. 

Pro případ, že dítě zůstavitele zemřelo před zůstavitelem, a samo zanechalo 

potomky, a zároveň tyto potomky zůstavitel opomenul, zakotvoval Všeobecný 

občanský zákoník princip reprezentace, kdy potomci dítěte vstupovali co do dědických 

práv na místo předemřelého dítěte. Tito potomci tedy měli stejní právní postavení, jako 

jejich předek. Potomci vyděděného dítěte pak byli oprávněni žádat povinný díl, a to i 

tehdy, pokud vyděděný zůstavitele přežil. Výše uvedené se však vztahovalo pouze na 

nepominutelné dědice – descendenty. Mlčky opomenutý ascendent mohl žádat vždy jen 

povinný díl. 

Jak je již uvedeno výše, nárok na povinný díl nebyl ve Všeobecném občanském 

zákoníku konstruován jako dědický nárok, ale jako pohledávka nepominutelného 

dědice. Zákon vypočítával osoby, které mají povinnost poměrně přispět ke splacení 

povinného dílu v případě, že nepominutelný dědic neobdržel povinný díl formou 

dědického podílu nebo odkazu, příp. takto obdržel málo. Těmito osobami jsou všichni 

dědicové, testamentární i zákonní i odkazovníci. Jiní obmyšlení, např. ti, kdo obdrželi 

část jmění zůstavitele na základě darování pro případ smrti, tuto povinnost neměli. 

Dědicové a odkazovníci byli k úhradě povinného dílu zavázáni společně a poměrně, 

podle velikosti jejich čistých dědických podílů či odkazů.61 

Pro výpočet povinného podílu bylo nutné zjistit čistou hodnotu pozůstalosti, tj. 

hodnotu všech movitých a nemovitých věcí náležející do pozůstalosti, včetně hodnoty 

pohledávek, a odečíst dluhy a jiné závady, které na tomto majetku váznou, nebral se 

přitom zřetel na odkazy a jiné zatížení pozůstalosti vznikající z poslední vůle. Hodnota 

pozůstalosti měla být dle soudobé judikatury oceněna soudním odhadem, svéprávný 

nepominutelný dědic však mohl souhlasit s oceněním pozůstalosti provedené hlavním 

dědicem. Povinný díl se pak vypočítával podle počtu osob, které byly povolány 

k dědické posloupnosti, nikoliv podle skutečného počtu podaných dědických přihlášek 

62 

                                                           
61 Opus supra cit. s. 458. 
62 Opus supra cit. s. 462. 
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V některých případech se však pro účely výpočtu povinného dílu k hodnotě 

pozůstalosti v době smrti zůstavitele připočítávala hodnota darů, které poskytl zůstavitel 

mezi živými. Takového zvýšení hodnoty pozůstalosti se mohl domáhat potomek 

zůstavitele, nesmělo se však jednat o dary, které zůstavitel učinil v době, kdy neměl 

potomky oprávněné k povinnému dílu, dary, které plynuly z příjmů ze zůstavitelova 

majetku a nijak neztenčily zůstavitelovo kmenové jmění, dary, kterými zůstavitel 

vyhověl své morální povinnosti nebo ohledům slušnosti nebo dary k veřejně 

prospěšným účelům. Připočíst k pozůstalosti nebylo možné též hodnotu darů 

věnovaných osobám bez nároku na povinný díl více než dva roky před zůstavitelovou 

smrtí. 

Z takto upravené hodnoty pozůstalosti se následně vypočetl dědický podíl, který 

by nepominutelnému dědici náležel v případě dědění dle zákonné dědické posloupnosti, 

povinný díl pak odpovídal ½ z této částky u descendentů a ⅓ této částky u ascendentů. 

Tuto částku však nepominutelný dědic nemusel vždy obdržet, všeobecný 

občanský zákoník totiž dále zakotvoval institut vpočtení do povinného dílu. Do 

povinného dílu se tedy vpočetlo vše, co dědicové z pozůstalosti nabyli jako dědický 

podíl nebo odkaz, nebo co nabyli za života zůstavitele darem. Sem patřilo i věno či 

výbava, dary u příležitosti započetí podnikání nebo výkonu úřadu, nebo splacení dluhů 

nepominutelného dědice zůstavitelem, naopak nevpočetly se dary, o které se 

nezvyšovala hodnota pozůstalosti pro výpočet povinného dílu. Obdobně upravoval 

Všeobecný občanský zákoník též započtení na dědický podíl. Mohlo tedy dojít k situaci, 

kdy nepominutelný dědic dostal za života zůstavitele více, než činil jeho povinný díl. 

V takovém případě tedy tento nepominutelný dědic již po smrti zůstavitele nedostal 

ničeho, zároveň však nebyl povinen nic do pozůstalosti vracet.63 

 Pro úplnost je nutno uvést, že Všeobecný občanský zákoník zakotvoval též 

institut nutného zaopatření, kterého se nepominutelnému dědici muselo dostat i 

v případě, že byl vyloučen ze svého povinného dílu. Nárok na slušné zaopatření má i 

manžel zůstavitele. 

 

                                                           
63 Opus supra cit. s. 473. 
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2.4 Občanský zákoník 1950 

 Po převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948 vznikla potřeba změny 

právního řádu, tak, aby odpovídal novému politickému uspořádání a zároveň 

podporoval změny společenské a hospodářské. Ideologickým východiskem pro změnu 

právního řádu se stala Ústava 9. května.64 Usnesením vlády bylo ministerstvu 

spravedlnosti uloženo, aby do r. 1950 předložilo návrhy nových zákoníků. Právě kvůli 

lhůtě pro přípravu rekodifikací se toto období označuje jako „právnická dvouletka“65 

 V oblasti občanského práva vzniklo v rámci právnické dvouletky několik 

právních předpisů, především byla do samostatného zákona vyloučena úprava 

rodinného práva, občanské právo tak bylo postupně redukováno na pouhé právo 

majetkové. Stěžejním pak bylo přijetí zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, 

pro který se později vžilo označení Střední občanský zákoník.66 Účelem tohoto předpisu 

bylo narušit tradiční kontinentální civilistickou koncepci vycházející z římskoprávních 

tradic a nahradit ji novým uspořádáním dle sovětského vzoru.67 Jak uvádí P. Bělovský: 

„Nejen občanský zákoník, ale celé občanské právo tak mělo ve smyslu lidově 

demokratických principů působit na tradiční sociální vazby a společenské hodnoty, 

narušovat je a vytvářet nové.“68 Občanské právo v čele s novým občanským zákoníkem 

tak mělo změnit myšlení lidí a ve společnosti tak plnit výchovnou funkci.69 

 Koncepční předlohou pro Střední občanský zákoník byl především ruský 

občanský zákoník z r. 1922 a sovětská ústava z r. 1936. Především v důsledku velmi 

krátkého termínu pro vyhotovení návrhu však autoři byli nuceni pracovat i s Vládním 

návrhem z r. 1937 a zapojit do práce na předpisu i odborníky na občanské právo z doby 

První republiky. Díky tomu v tomto předpise zůstaly zachovány tradiční rysy 

kontinentálního civilního kodexu i celá řada tradičních právních institutů.70 Střední 

občanský zákoník však také zaváděl novou konstrukci vlastnického práva, kdy byly 

preferovány socialistické formy vlastnictví. 

                                                           
64 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. s. 516. 
65 Opus supra cit. s. 123. 
66 Opus supra cit. s. 518. 
67 Opus supra cit. s. 505. 
68 Opus supra cit. s. 506. 
69 Opus supra cit. s. 507. 
70 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. s. 519. 
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Již v roce 1947 byl přijat zákon upravující dědění zemědělské půdy. Celé 

dědické právo pak bylo ve Středním občanském zákoníku upraveno v části páté, 

v pouhých 53 paragrafech, oproti předchozí úpravě tak došlo k výraznému zestručnění 

a zjednodušení. Došlo ke zrušení institutu ležící pozůstalosti, či dědické smlouvy, pod 

sankcí neplatnosti bylo zakázáno uvést v závěti podmínky. Střední občanský zákoník 

upravoval pouze dvě dědické skupiny při zákonné dědické posloupnosti a zcela 

zrovnoprávnil manželské a nemanželské potomky.71 Institut nepominutelných dědiců 

byl upraven v § 551, zákon však tento termín nepoužíval a tyto osoby nijak 

neoznačoval. Nepominutelnými dědici byli potomci zůstavitele a také jeho rodiče či 

prarodiče, pokud byli v době zůstavitelova úmrtí v nouzi a již práce neschopní. 

Nezletilým potomkům musel zůstavitel zanechat tolik, kolik činí cena jejich zákonného 

dědického podílu, zletilým potomkům, rodičům či prarodičům pak cenu tří čtvrtin jejich 

zákonného podílu. Byla tedy výrazně omezena pořizovací volnost zůstavitele. 

Nepominutelní dědicové také nově měli nárok na dědický podíl, nikoliv jen na 

odpovídající peněžní hodnotu. V případě, že zůstavitel uvedeným osobám zanechal 

méně, byla závěť neplatná. Tato úprava byla tedy velmi tvrdá pro zůstavitele a velmi 

výhodná pro nepominutelné dědice. 

 Vydědit nepominutelného dědice bylo možné, pokud zůstavitele opustil v nouzi, 

byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo trvale odmítal pracovat. Dědický podíl 

vyděděného potomka pak nabývali jeho potomci. Vydědění muselo mít stejné 

náležitosti jako závěť, stejně jako závěť se také zrušovalo. 

 

2.5 Občanský zákoník 1964 

 Nově přijatá ústava z r. 1960 v prohlášení deklarovala, že „socialismus v naší 

zemi zvítězil“, Střední občanský zákoník byl proto označen za překonaný a pro další 

budování komunistické společnosti nevhodný. Začala tedy vznikat nová kodifikace 

občanského práva, která měla odrážet hospodářské a politické poměry v rozvinuté 

socialistické společnosti.72 Tradice kontinentální civilistiky navazující na učenost 

římského práva tak byla zcela opuštěna a jednotlivé občanskoprávní instituty buď 

                                                           
71 BÍLEK, Petr a Martin ŠEŠINA. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: Beck, 2001. Zákony 

s poznámkami. s. 105. 
72 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. s. 522. 
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vypuštěny, nebo deformovány. Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, účinný od 1. 4. 

1964 zaváděl nové právní názvosloví, např. „přenechání“, které se podobalo nájmu.73 

Vedle občanského zákoníku byl přijat též hospodářský zákoník a zákoník 

mezinárodního obchodu, zákoník práce a vznikl též nový zákon o rodině. Materie 

upravená občanským zákoníkem 1964 byla tedy notně zredukována.74 

Občanský zákoník byl za dobu své účinnosti mnohokrát novelizován, již v roce 

1982 byly rozsáhlou novelou do zákona vráceny mnohé tradiční civilistické instituty,75 

rozsáhlými novelami po r. 1989 byl zákoník přizpůsoben fungování demokratické 

společnosti, účinný na našem území byl však až do r. 2013, od 1. 1. 2014 byl nahrazen 

aktuálně platným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

Dědické právo bylo v Občanském zákoníku 1964 upraveno v části sedmé, která 

v původním znění čítala pouhých 28 paragrafů. I podle občanského zákoníku 1964 se 

dědictví nabývalo dnem úmrtí zůstavitele. Bylo však zrušeno smluvní zřeknutí se 

dědictví, odkazy, omezeny formy závěti a především došlo k úplnému zrušení institutu 

vydědění. Odlišně byly též koncipovány dědické skupiny při dědění dle zákonné 

dědické posloupnosti. Součástí dědického řízení se stalo vypořádání bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů.76 Před děděním ze závěti bylo preferováno dědění dle 

zákonné dědické posloupnosti jako nejvhodnější způsob přechodu majetku zemřelého 

na nejbližší osoby s poukazem na posilování rodinných vztahů.77 Nepominutelnými 

dědici byli potomci zůstavitele. Zákon sám ale tyto osoby nijak neoznačoval, právní 

teorie a praxe časem došla k označení „neopominutelní dědicové“. Nezletilým se musel 

dostat celý jejich zákonný dědický podíl, zletilým pak tři čtvrtiny jejich zákonného 

dědického podílu. Závěť odporující těmto ustanovením byla v této části neplatná. 

V oblasti dědického práva došlo za dobu účinnosti občanského zákoníku ke 

čtyřem zásadním změnám.78 Novelou č. 131/1982 Sb. se do dědického práva vrátil 

institut vydědění, vydědit potomka mohl zůstavitel, pokud mu „v rozporu s pravidly 

                                                           
73 Tamtéž. 
74 Opus supra cit. s. 524. 
75 Opus supra cit. s. 523. 
76 BÍLEK, Petr a Martin ŠEŠINA. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: Beck, 2001. Zákony 

s poznámkami. s. 123. 
77 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012. s. 37. 
78 BÍLEK, Petr a Martin ŠEŠINA. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: Beck, 2001. Zákony 

s poznámkami. s. 123. 



24 

 

socialistického soužití neposkytl potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných 

závažných případech.“ Listina o vydědění musela splňovat stejné náležitosti jako závěť, 

důvod vydědění musel být v této listině výslovně uveden. Dále došlo k rozšíření darů, 

které mohly být započteny na dědický podíl.79 

Novelou z r. 1991 došlo k rozšíření třetí dědické skupiny a zavedení čtvrté a 

byly rozšířeny formy závěti. Dědický podíl, který museli zletilí potomci vždy dostat, byl 

snížen na jednu polovinu jejich zákonného dědického podílu. Byla též upřesněna úprava 

vydědění,80 nově bylo možné vydědit potomka ve čtyřech případech, a to jestliže 

v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří 

nebo v jiných závažných případech, o zůstavitele trvale neprojevoval opravdový zájem, 

který by jako potomek projevovat měl, byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu 

odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo vedl trvale nezřízený život. 

Vydědění se pak mohlo vztahovat i na potomky vyděděného dítěte. 

 Novelou z r. 1992 došlo k úpravě procesní, neboť vedení dědického řízení měli 

nově ve své kompetenci soudy namísto dosavadních státních notářství. Poslední 

významná novelizace dědického práva v občanském zákoníku 1964 proběhla v r. 2004, 

kdy bylo umožněno v závěti ustanovit správce dědictví pro dobu trvání dědického 

řízení.81 

 

                                                           
79 Opus supra cit. s. 124. 
80 Tamtéž. 
81 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012. s. 35. 
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3 Nepominutelný dědic a jeho ochrana 

3.1 Ústavní základ a terminologie 

Institut nepominutelného dědice je tradičním institutem kontinentálního 

evropského práva. V tomto institutu se též nejvíce projevuje princip familiarizace 

v dědickém právu na úkor testovací volnosti zůstavitele.82 Jedná se tedy o překážku v 

testovací volnosti zůstavitele, která omezuje zůstavitele v realizaci jeho představ o tom, 

kdo má nabýt jeho majetek po jeho smrti, a to v některých případech velmi výrazně 

Ústavní základ ochrany nepominutelných dědiců nalezneme přitom ve stejném článku 

Listiny základních práv a svobod, ze kterého se odvozuje testovací volnost zůstavitele. 

Čl. 11 odst. 1 LZPS totiž uvádí: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo 

všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. Testovací 

volnost zůstavitele bývá odvozována od práva vlastnit majetek,83 jako součást práva 

vlastníka s majetkem nakládat a jeden z projevů autonomie vůle. 

Výše citovaný článek LZPS uvádí toliko, že dědění se zaručuje, již však dále 

neuvádí, komu je toto právo zaručováno. Tento článek tedy můžeme vyložit tak, že se 

zaručuje zůstaviteli jakožto vlastníku právo disponovat se svým majetkem pro případ 

smrti, tedy výslovně zdůrazňuje jedno z práv, které jsou ve vlastnickém právu 

obsaženy.84 Takto omezený výklad je však sporný, ustanovení o dědění by v takovém 

případě bylo zcela nadbytečné. O. Horák proto ustanovení o dědění z čl. 11 LZPS 

vykládá především jako oprávnění dědice,85 kterému se ústavně zaručuje dědické právo, 

tedy že při splnění zákonných podmínek nabude jmění zůstavitele. Dalším výkladem 

pak O. Horák dochází k závěru, že je tímto článkem omezován zůstavitel tak, že 

nemůže se svým majetkem zcela volně disponovat86 právě proto, že předpokládaný 

dědic, tedy ve většině případů potomek zůstavitele, má ústavně zaručené právo dědit. 

                                                           
82 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního i procesního. 2. aktualizované vyd. Praha: Linde, 2005, s. 80. 
83 Tamtéž. 
84 HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy: časopis 

pro všechna právní odvětví. C. H. Beck, 2014, č. 11, roč. 22, s. 383. 
85 Tamtéž. 
86 Tamtéž. 
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Ústavní soud se v této souvislosti výkladem ustanovení o dědění v čl. 11 LZPS 

nezabýval. Ústavní garanci dědění však nalezneme též v ústavě německé, tamější 

Spolkový soud přitom toto ustanovení vykládá právě jako zakotvení rodinné solidarity, 

resp. principu familiarizace, a to zejména ve smyslu práva na povinný díl.87 Vzhledem 

ke skutečnosti, že i Ústavní soud ČR ve svých nálezech využívá komparativní výklad a 

to zejména právě vzhledem k ústavě německé a rozhodnutím německého Spolkového 

soudu, myslím, že tento výklad je aplikovatelný i na právní úpravu českou. Navíc LZPS 

v čl. 32 zakotvuje ochranu rodiny a uznává zvláštnost vztahu mezi rodiči a dětmi. Jejich 

vzájemná práva a povinnosti trvají prakticky od narození až do smrti a dle mého názoru 

sem lze zahrnout i oprávnění v oblasti dědění. 

Aktuálně účinný občanský zákoník přinesl v úpravě „dědiců, kteří nesmí být 

opomenuti“ též změnu terminologie. OZ 1964 tuto skupinu osob nijak neoznačoval, 

právní literatura však tyto osoby označovala jako neopominutelné dědice, těm pak 

náležel povinný podíl. Současný občanský zákoník se vrátil k pojmu nepominutelný 

dědic, který byl užíván jako český překlad německého „der Noterbe“ ve Všeobecném 

občanském zákoníku.88 Nepominutelnému dědici pak náleží právo na povinný díl. 

Důvodem této změny je návrat k tradiční právní terminologii a snaha o odstranění 

slovakismů.89 Nová terminologie je však kritizována pro věcně nesprávné užití pojmu 

dědic. Zatímco neopominutelný dědic dle OZ 1964 měl právo na dědický podíl a byl 

tedy dědicem, nepominutelný dědic dle současné právní úpravy právo na podíl na 

pozůstalosti nemá, není tedy ve smyslu ustanovení § 1475 OZ dědicem. Označení dědic 

je tedy v této souvislosti zmatečné, což je ještě umocňováno nekonzistentností 

používání výrazů dědic a dědit dále v občanském zákoníku. Příkladem může být 

v ustanovení § 1643 odst. 1 OZ, dle kterého Nepominutelnými dědici jsou děti 

zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nepominutelnému dědici přitom 

není zaručeno právo na dědický podíl a dědit ve smyslu nabýt podíl z pozůstalosti tedy 

vůbec nemusí.  

 

                                                           
87 Opus supra cit., s. 384. 
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3.2 Okruh nepominutelných dědiců 

Kdo je nepominutelným dědicem, stanovuje občanský zákoník v ustanovení § 

1643 odst. 1: Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi 

jejich potomci. Okruh nepominutelných dědiců se tedy oproti OZ 1964 nezměnil a je 

tedy i nadále v naší právní úpravě stanoven poměrně úzce. Oproti jiným právním 

úpravám nepominutelnými dědici nejsou rodiče, a především manžel zůstavitele, který 

je coby nepominutelný dědic chráněn v mnoha evropských právních úpravách.90 

Otázka povinného dílu pro manžela byla diskutována již při přípravě Vládního 

návrhu 1937, zakotven však nebyl ani v tomto návrhu, ani v OZ 1950 a OZ 1964.91 

Nezahrnutí manžela do okruhu nepominutelných dědiců bylo odůvodňováno tím, že 

manžel zůstavitele je dostatečně hospodářsky zabezpečen úpravou práva rodinného, 

především pak existencí zákonného majetkového společenství manželů.92 Vypořádání 

společného jmění manželů je přitom součástí dědického řízení. Dle ustanovení § 764 

odst. 1 OZ Zanikne-li manželství smrtí manžela, posoudí se majetkové povinnosti 

a práva bývalých manželů v rámci řízení o dědictví podle toho majetkového režimu, 

který existoval mezi manžely, popřípadě i podle pokynů, které zemřelý manžel ještě za 

svého života ohledně svého majetku pro případ smrti učinil. Pro vypořádání se přitom 

přiměřeně užijí obecná pravidla pro vypořádání společného jmění, ledaže se pozůstalý 

manžel dohodne s dědici o vypořádání jinak. Manžel zůstavitele je v rámci soukromého 

práva chráněn též ustanoveními o právu některých osob na zaopatření.  

Rodiče a prarodiče mezi nepominutelné dědice řadil za určitých okolností ještě 

OZ 1950, do okruhu neopominutelných dědiců v OZ 1964 však již zařazeni nebyli a ani 

současná právní úprava jim toto postavení nevrátila. Zužování okruhu nepominutelných 

dědiců společně s postupným snižováním jejich nároků a naopak rozšiřováním důvodů 
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soukromého práva. 2. dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014, s. 105 
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pro odnětí těchto práv však můžeme vysledovat i v jiných právních řádech a odráží 

vývoj společnosti, kdy je čím dál více posilována pořizovací volnost zůstavitele.93 

 Nepominutelnými dědici jsou tedy u nás i nadále pouze potomci zůstavitele, tj. 

jeho děti, příp. vnuci či další descendenti. Přitom platí, že pokud je nepominutelným 

dědicem potomek bližší, nejsou jimi již další potomci, kteří od tohoto potomka pochází. 

Zároveň však může být nepominutelným dědicem vnuk zůstavitele, i když jeho rodič 

(dítě zůstavitele) je naživu, pokud tento nedědí, přesněji řečeno nemůže uplatňovat své 

právo na povinný díl. Taková situace může nastat, pokud dítě odmítne dědictví, zřekne 

se práva na povinný díl, pokud je ujednáno, že se toto nevztahuje na jeho potomky, 

nebo pokud je dítě vyděděno, přičemž vydědění se může a nemusí vztahovat i na jeho 

potomky,94 a konečně také v důsledku dědické nezpůsobilosti. Neopominutelnými 

dědici jsou tedy pouze ti potomci, kteří by v konkrétním případě dědili podle zákonné 

dědické posloupnosti. 

 Nepominutelným dědicem je i osvojenec, neboť dle ustanovení § 832 odst. 1 OZ 

platí, že dítě, které bylo společně osvojeno manžely, nebo manželem svého rodiče, má 

postavení společného dítěte manželů; jinak má postavení dítěte osvojitele. 

Nepominutelným dědicem je dále i nasciturus, tedy potomek zůstavitele, který byl 

v době smrti zůstavitele již počatý, ale dosud nenarozený, za předpokladu, že se narodí 

živý.95  

 

3.3 Povinný díl 

 Pokud se nepominutelný dědic dědictví nebo povinného dílu nezřekl, není 

nezpůsobilý dědit a nebyl vyděděn, má právo na povinný díl. Nezletilému 

nepominutelnému dědici se dle zákona musí dostat tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho 

zákonného dědického podílu zletilý pak tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného 

dědického podílu. Zůstavitel může dědici zanechat povinný díl ve formě dědického 

podílu nebo odkazu, povinný díl však musí zůstat zcela nezatížen, tj. bez jakékoliv 

                                                           
93 MEDUNOVÁ, Renata. Dědic, který nemá být opomenut. Ad Notam: časopis českého notářství. 

2009, č. 5, roč. 15, 169-172. 
94 Více viz 4.3 Důsledky vydědění. 
95 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 403. 
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podmínky, doložení času, příkazu, odkazu či svěřenského nástupnictví. K případným 

omezením povinného dílu se nepřihlíží. Pokud zůstavitel zanechal nepominutelnému 

dědici více, než činí jeho povinný díl, vztahují se omezení jen na tu část dědictví, která 

hodnotu povinného dílu přesahuje. Zůstavitel však může nepominutelnému dědici také 

uložit, aby se rozhodl pro to, co se mu zůstavuje s omezením, nebo pro povinný díl. 

Pokud zůstavitel nepominutelného dědice v pořízení pro případ smrti opominul, 

nebo mu zůstavil méně, než činí jeho povinný díl, má nepominutelný dědic právo na 

peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu, resp. na dorovnání do výše 

povinného dílu. K vyrovnání povinného dílu přispějí dědici a odkazovníci poměrně, a to 

dědici podle poměru čistých hodnot svých dědických podílů a odkazovníci podle 

čistých hodnot svých odkazů.96 

Opominutí nepominutelného dědice tedy dle současné právní úpravy již 

nezpůsobuje relativní neplatnost závěti v této části, jak tomu bylo za účinnosti OZ 1964. 

Nepominutelný dědic též již nemá právo na podíl na pozůstalosti. Právě skutečnost, že 

neopominutelný dědic měl právo na podíl na pozůstalosti, bylo za účinnosti minulé 

právní úpravy kritizováno, neboť takové uspořádání bylo „již od počátku poznamenáno 

nestabilitou“.97 Vznikala tak totiž nucená spoluvlastnictví mezi neopominutelnými 

dědici a dědici ze závěti, mezi nimiž často panují špatné vztahy, a správa společné věci 

tak byla mnohdy komplikovaná.98 

 Pro dědice či odkazovníky může být obtížné vyplatit nepominutelnému dědici 

neprodleně povinný díl, obzvláště v situaci, kdy v pozůstalosti není dostatečné množství 

peněžních prostředků. Zákon proto umožňuje, aby soud povolil splátky na povinný díl 

nebo odklad jeho splatnosti, existují-li na straně dědiců zvlášť závažné důvody a lze-li 

to na nepominutelném dědici rozumně požadovat. Pohledávka nepominutelného dědice 

je však úročena již od své původní splatnosti. 

Nepominutelný dědic a dědici se také mohou sami dohodnout na vyrovnání 

povinného dílu, např. vydáním konkrétní věci z pozůstalosti a příp. dorovnáním 

v penězích. Zkrátí-li se tím však práva dalších věřitelů, je dohoda vůči nim neúčinná. 

                                                           
96 Opus supra cit., s. 433. 
97 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : kompletní pohled na dědění z 

hlediska hmotněprávního i procesního. Praha: Linde, 2003, s. 50. 
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Tato dohoda musí být uzavřena v průběhu řízení o pozůstalosti.99 Pokud má být 

nepominutelnému dědici vydána věc, která podléhá zápisu do veřejného rejstříku, 

zapíše se nepominutelný dědic hned po zůstaviteli. Ve veřejném rejstříku se tedy 

neodrazí, že nepominutelný dědic není dědic a věc získal jako úhradu své pohledávky 

na povinný díl. 

 

3.4 Výpočet povinného dílu 

 Velikost povinného dílu se odvíjí od velikosti dědického podílu, který by 

nepominutelný dědic získal, kdyby zůstavitel o svém majetku nepořídil a pozůstalost 

tedy byla rozdělena dle zákonné dědické posloupnosti. Je přitom důležité, zda se při 

výpočtu povinného dílu přihlíží k nepominutelným dědicům, kteří právo na povinný díl 

nemají. Zákon v tomto směru vychází ze zásady exheredatus partem facit ad 

minuendam (podíl vyděděného způsobí zmenšení povinného dílu),100 která zaručuje, že 

ostatní nepominutelní dědici nebudou mít na vydědění zájem, což by narušovalo vztahy 

v rodině. Kromě vyděděných se dle zákona při výpočtu povinného dílu přihlíží i k těm, 

kdo se zřekli dědictví nebo povinného dílu a osobám nezpůsobilým dědit. Pokud jde 

o ty, kdo dědictví odmítli, dovodila judikatura, že při určení výše povinného dílu se 

vychází z počtu dědiců, kteří tvořili v době smrti zůstavitele první dědickou skupinu.101 

I k těm, kteří dědictví po smrti zůstavitele odmítli, se tedy při výpočtu povinného dílu 

přihlíží. 

 Pro samotné stanovení výše povinného dílu se sepíše a odhadne majetek 

v pozůstalosti, od jehož hodnoty se následně odečtou dluhy zůstavitele a závady, které 

na majetku vázly již v době smrti zůstavitele. U majetku je přitom rozhodný stav a cena 

k datu úmrtí zůstavitele, pokud vznikly později, pak stav a cena v době vzniku.102 Mezi 

dluhy zůstavitele pak patří nejen dluhy, které vznikly před jeho smrtí, ale též ty, které 

mají původ v právních skutečnostech, z nichž by měl zůstavitel plnit, kdyby 

                                                           
99 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 439. 
100 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 406.  
101 Usnesení NS ze dne 25.10.2012, sp. zn. 21 Cdo 3977/2010. 
102 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 389. 
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nezemřel.103 I když to zákon výslovně neuvádí, pravděpodobně se odečtou též náklady 

pohřbu a jiné dluhy104, které vznikly po smrti zůstavitele a které se hradí z pozůstalosti 

nebo je hradí dědici.105 K odkazům a jiným závadám vznikajícím z pořízení pro případ 

smrti, se nepřihlíží. Z takto vypočtené čisté hodnoty pozůstalosti se určí hodnota 

dědického podílu, který by konkrétnímu nepominutelnému dědici připadl při dědění ze 

zákona. Povinným dílem je pak ¼, resp. ¾ z této částky, v závislosti na tom, zda je 

nepominutelný dědic zletilý či nezletilý. 

Pokud se některému z nepominutelných dědiců na povinný díl započítává, co již 

od zůstavitele obdržel, připočte se k čisté hodnotě pozůstalosti navíc hodnota těchto 

plnění.106 

Jak je již uvedeno výše, nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, 

pak jsou jimi jejich potomci. V praxi pak nastávají případy, kdy zletilé dítě zůstavitele 

nedědí a nepominutelnými dědici se tak stávají jeho nezletilí potomci. Jak velký bude 

povinný díl těchto vnuků zůstavitele, bude záležet na důvodu, proč nedědí dítě 

zůstavitele. Pokud dítě zůstavitele předemřelo nebo zemřelo zároveň s ním, činí 

povinný díl vnuků zůstavitele ¾ jejich zákonného dědického podílu.107 Pro úplnost 

dodám, že dle zákonné dědické posloupnosti nabývají vnuci zůstavitele stejným dílem 

dědický podíl svého rodiče, tedy dítěte zůstavitele. Pokud tedy zůstavitel neměl manžela 

a měl dvě zletilé děti, z nichž jedno předemřelo a zanechalo po sobě dvě nezletilé děti, 

tj. zůstavitelovi vnuky, bude velikost povinného dílu přeživšího zletilého dítěte 

zůstavitele odpovídat ⅛ hodnoty pozůstalosti, každému nezletilému vnuku zůstavitele 

pak bude náležet povinný díl odpovídající 3∕16 hodnoty pozůstalosti.  

Nedědí-li však zletilé dítě zůstavitele z jiného důvodu, např. protože dědictví 

odmítlo, vstupují nezletilí vnuci zůstavitele na místo svého rodiče právem reprezentace 

a náleží jim celkem pouze takový povinný díl, který náležel jejich rodiči, tj. zletilému 

                                                           
103 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 436. 
104 R I 69/25 (Vážný č. 4649). 
105 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 436. 
106 Více viz 3.7 
107 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015,s. 405. 
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dítěti zůstavitele.108 V tomto případě mají byť nezletilí vnuci zůstavitele právo na 

povinný díl o velikosti ¼ zákonného dědického podílu jejich rodiče. V názoru na to, na 

jak velký povinný díl mají právo vnuci zůstavitele v ostatních případech, se jednotliví 

autoři liší.109 

 

3.5 Obytné 

Výše popsaný postup pro výpočet povinného dílu se však nepoužije, pokud se 

nepominutelný dědic s dědici dohodne na odbytném a tuto dohodu schválí soud v řízení 

o pozůstalosti. Odbytným může být jakékoliv peněžité či nepeněžité plnění, kterým 

budou nároky nepominutelného dědice zcela uspokojeny. V tomto případě záleží výše 

i forma plnění pouze na dohodě nepominutelného dědice a dědiců, výše povinného dílu 

nemusí být při přesně vypočtena. Stejně jako u jiných závazků si nepominutelný dědic 

a dědicové si mohou sjednat též zajištění či utvrzení dluhu. Pokud budou v této dohodě 

konkrétně formulovány vzájemná práva a povinnosti stran, jejichž splnění se lze 

domáhat prostřednictvím veřejné moci, je takové soudní rozhodnutí i exekučním 

titulem. 

 

3.6 Práva nepominutelného dědice a jejich procesní ochrana 

Základním právem nepominutelného dědice je jeho právo na povinný díl, resp. 

na jeho doplnění. Pokud zůstavitel nepominutelnému dědici povinný díl nezanechal, 

příp. mu zanechal méně, jsou dědici a odkazovníci dle zákona povinni poměrně přispět 

k vyrovnání jeho práva. Pokud tedy zůstavitel rozdělí pozůstalost mezi své potomky, 

a jednoho nebo více z nich opomine, budou mít ti potomci, kterým zůstavitel zanechal 

dědický podíl, povinnost přispět opomenutým potomkům k vyrovnání jejich práva na 

povinný díl.110 Nepominutelný dědic však může být zůstavitelem vyděděn, a to i mlčky. 

                                                           
108 Tamtéž. 
109 Srov. Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 405, ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář : 

úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4. 2008. Praha: Linde, 2008, s. 

1289,  SCHELLEOVÁ, Ilona. Dědictví a dědické právo. Brno: Computer Press, 2007, s. 66. 
110 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§§ 531 až 858). Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 459. 
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V případě, že je nepominutelný dědic zůstavitelem opominut, je tedy třeba zkoumat, zda 

v jeho případě nejsou dány důvody vydědění. Pokud důvody vydědění dány jsou, hledí 

se dle zákona na takové opomenutí jako na vydědění mlčky a po právu. Zákon též 

výslovně upravuje případy, kdy je nepominutelný dědic opomenut proto, že zůstavitel 

při pořízení pro případ smrti o něm nevědě. I v takovém případě má nepominutelný 

dědic právo na povinný díl, jaký mu náleží podle zákona. 

 Nepominutelný dědic bude uplatňovat své právo na povinný díl v případě, že 

zůstavitel o svém majetku pořídil závěť či uzavřel dědickou smlouvu, neuplatní se tedy 

zákonná dědická posloupnost, na základě které by nepominutelný dědic měl právo na 

dědický podíl. Zda se v daném případě uplatní dědická posloupnost zákonná či 

testamentární se však zjišťuje až v řízení o pozůstalosti. Nepominutelný dědic má proto 

stejně jako ostatní dědicové ze zákona na začátku řízení o pozůstalosti postavení 

účastníka řízení jako potenciální dědic. V prvé řadě tedy nepominutelný dědic může 

rozporovat pravost a platnost závěti. V případě jeho úspěchu nastane zákonná  dědická 

posloupnost, v případě neúspěchu bude mít nepominutelný dědic právo toliko na 

povinný díl a bude účastníkem dalšího řízení pouze v omezeném rozsahu, jako 

nepominutelný dědic.111 Nepominutelný dědic však může také závěť uznat za pravou, 

v případě nezletilého však musí být toto prohlášení schváleno soudem.112 

 Aby se mohl nepominutelný dědic svého práva na povinný díl účinně domoci, 

dává mu občanský zákoník a zákon o zvláštních řízeních soudních další převážně 

procesní práva. 

 Ač má nepominutelný dědic právo na povinný díl přímo ze zákona, je nezbytné, 

aby svůj nárok v řízení o pozůstalosti uplatnil. I v tomto případě je třeba rozlišovat 

oprávnění požadovat povinný díl a nárok na povinný díl, který vzniká až následkem 

uplatnění tohoto oprávnění. Oprávnění požadovat povinný díl je přitom osobním 

právem nepominutelného dědice, které jeho smrtí zaniká a nenáleží tedy do jeho 

pozůstalosti.113 Nepominutelný dědic bude zpravidla soudem o svém právu poučen 

a vyzván, aby své právo uplatnil ve stanovené lhůtě. Pokud tak nepominutelný dědic 

                                                           
111 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 379. 
112 FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, s. 26. 
113 Rozhodnutí NS Rv II 488/43 (Sbírka Vážný č. 18787) 
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neučiní, jeho účastenství v řízení o pozůstalosti skončí114 a soud se tímto jeho právem 

nebude v tomto řízení dále zabývat.115 Neznamená to však, že právo na povinný díl 

ztrácí, nepominutelný dědic může své právo na povinný díl uplatnit kdykoliv v průběhu 

řízení, a poté uvádět rozhodné skutečnosti a označovat důkazy.116 Po skončení řízení 

o pozůstalosti pak může nepominutelný dědic své právo uplatnit u obecného soudu 

žalobou na plnění vůči dědicům a odkazovníkům.117 

Nepominutelný dědic musí dále uplatnit své právo na vypořádání povinného 

dílu, tzn. požadovat, aby mu byl povinný díl soudem vypočtený vyplacen. Zpravidla tak 

učiní zároveň s uplatněním svého práva na povinný díl, o vypořádání povinného dílu 

tedy bude rozhodnuto v rozhodnutí o dědictví. Je však také možné, že právo na 

vypořádání povinného dílu uplatní vůči dědicům až po skončení řízení o pozůstalosti. 

O takovém návrhu pak bude rozhodovat civilní soud v rámci sporného řízení.118 Právo 

na vypořádání povinného dílu se promlčí nejpozději uplynutím deseti let od smrti 

zůstavitele.119 

Nepominutelný dědic je účastníkem řízení o pozůstalosti, jde-li v něm o soupis 

pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti a o vypořádání jeho povinného dílu. 

Nepominutelný dědic má právo být při odhadu, vznášet dotazy a uplatňovat 

připomínky. Nepominutelný dědic tedy nemá postavení účastníka řízení v celém řízení 

o pozůstalosti, ale pouze v jeho vybraných částech, rozhodných pro jeho nárok a výši 

povinného dílu. S odkazovníky jako účastníky řízení ZŘS nepočítá. V případě, že by 

však odkazovníci měli povinnost přispět nepominutelnému dědici na povinný díl, půjde 

při soupisu pozůstalosti, určení obvyklé ceny pozůstalosti a rozhodování o vypořádání 

povinného dílu nepominutelného dědice o řízení i o jejich povinnosti. Je proto zřejmé, 

že v takovém případě by účastníky těchto částí řízení o pozůstalosti měli být 

i odkazovníci.  

                                                           
114 KOHOUTEK, Jan. Nepominutelný dědic jako účastník řízení o pozůstalosti. Ad Notam: časopis 

českého notářství. 2015, č. 5, roč. 21, s. 4. 
115 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 33. 
116 Opus supra cit., s. 24. 
117 KOHOUTEK, Jan. Nepominutelný dědic jako účastník řízení o pozůstalosti. Ad Notam: časopis 

českého notářství. 2015, č. 5, roč. 21, s. 5. 
118 Tamtéž. 
119 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 34.  
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Výše povinného dílu se dle zákona vypočte ze soupisu pozůstalosti. Zákon 

o zvláštních řízeních soudních však umožňuje, aby byla aktiva pozůstalosti zjištěna i ze 

seznamu pozůstalostního majetku nebo ze společného prohlášení dědiců 

o pozůstalostním majetku. V těchto případech má nepominutelný dědic právo se k takto 

zjištěným aktivům vyjádřit.120 Nahradit soupis pozůstalosti seznamem pozůstalostního 

majetku či společným prohlášením dědiců bude možné především tehdy, když se 

nepominutelný dědic s dědici dohodne na odbytném či přenechání věci z pozůstalosti.121 

V průběhu řízení o pozůstalosti může být také zjištěno, že je pozůstalost předlužena. 

Jsou-li splněny zákonné podmínky, rozhodne soud o nařízení likvidace pozůstalosti. 

Dnem právní moci usnesení o likvidaci pozůstalosti právo na povinný díl zaniká. 

 Jak je již uvedeno výše, právo nepominutelného dědice na povinný díl je právem 

obligačním, nepominutelný dědic je tedy věřitelem dědiců. Stejně jako ostatní věřitelé 

tedy může navrhnout odloučení pozůstalosti.122 

To, zda má nepominutelný dědic nárok na povinný díl a v jaké výši, není často 

ihned po smrti zůstavitele a v průběhu řízení o pozůstalosti zřejmé. O vypořádání 

povinného dílu pro nepominutelného dědice, příp. schválení dohody dědiců 

a nepominutelného dědice, soud rozhodne až v rozhodnutí o dědictví. Proto až do určení 

povinného dílu se nepominutelný dědic poměrně účastní na zisku a ztrátě pozůstalosti. 

Z tohoto důvodu má nepominutelný dědic též právo na poměrné vyúčtování podílu na 

zisku a ztrátě pozůstalosti od smrti zůstavitele až do určení povinného dílu. 

  Od právní moci usnesení o dědictví, kterým je dle s ustanovení § 185 odst. 3 

rozhodnuto i o vypořádání povinného dílu pro nepominutelného dědice, běží dědicům 

a odkazovníkům obecná třídenní pariční lhůta pro splnění jejich povinnosti vyplatit 

nepominutelnému dědici povinný díl, ledaže soud povolil odklad splatnosti či splácení 

povinného dílu ve splátkách. Po uplynutí pariční lhůty se rozhodnutí o dědictví stává 

vykonatelným a nepominutelný dědic může vymáhat svůj nárok exekuční cestou.  

                                                           
120 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 436. 
121 KOHOUTEK, Jan. Nepominutelný dědic jako účastník řízení o pozůstalosti. Ad Notam: časopis 

českého notářství. 2015, č. 5, roč. 21, s. 5. 
122 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 406. 
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Pro řízení s cizím prvkem je na základě zákona o mezinárodním právu 

soukromém rozhodným právem právo 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. Pravomoc 

českých soudů k projednání dědictví je pak dána, měl-li zůstavitel v době své smrti 

obvyklý pobyt v České republice, pokud však jde o nemovitou věc na území České 

republiky, je pravomoc českých soudů k projednání dědictví dána výlučně. V rámci EU 

tuto problematiku upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012 

o příslušnosti, rozhodném právu a přijímání a výkonu veřejných listin. Hraničním 

ukazatelem je i v tomto případě obvyklý pobyt zůstavitele v době jeho úmrtí. 

Výjimečně lze aplikovat i právo státu, k němuž měl zůstavitel užší vztah než ke státu 

obvyklého pobytu. Nařízení ale dává také zůstaviteli možnost, aby si sám zvolil právo, 

které se pro otázky dědění použije, má však na výběr pouze mezi právem státu, jehož je 

státním příslušníkem v době pořízení pro případ smrti, a právem státu, jehož státním 

příslušníkem bude v době smrti. Příslušným k projednání dědictví pak podle tohoto 

nařízení bude soud příslušný dle obvyklého pobytu zůstavitele v době smrti, věc však 

může být delegována soudu státu, jehož právo bylo zvoleno, tak aby soud nebyl nucen 

aplikovat cizí právo,123 o kterém s největší pravděpodobností nemá hlubší povědomost. 

Nařízení též zavádí evropské dědické osvědčení, tedy listinu, kterou lze prokazovat 

právní nástupnictví po zůstaviteli.124 

 

3.7 Započtení na povinný díl 

 Započtení na povinný díl je má zabránit jeho zvýhodnění nepominutelného 

dědice vůči ostatním nepominutelným dědicům i vůči dědicům ze závěti. Započtením 

na povinný díl, resp. úpravou výpočtu částky, na kterou má nepominutelný dědic právo, 

se zohledňuje, co nepominutelný dědic z majetku zůstavitele již obdržel za 

zůstavitelova života i po jeho smrti. Při započtení na povinný díl se k čisté hodnotě 

pozůstalosti připočte hodnota započítávaných plnění. Zákon výslovně stanovuje, že při 

započtení se počítá hodnota toho, co se započítává, podle doby odevzdání. I zde však 

                                                           
123 ŘÍHA, Martin. Evropské dědické nařízení vstoupilo v platnost. Ad Notam: časopis českého notářství. 

2012, č. 5, roč. 18, s. 17. 
124 Opus supra cit., s. 18. 
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zákon umožňuje, aby soud v mimořádných případech rozhodl jinak. Ke stejnému závěru 

dospěla dříve judikatura.125 Takto vzniklá kolační podstata126 se následně vydělí 

velikostí povinného dílu každého nepominutelného dědice. Od této hodnoty se následně 

odečte hodnota započítávaného plnění. Výsledkem je pak peněžní částka, na jejíž 

výplatu má nepominutelný dědic právo. 

 Je možné, že v důsledku započtení na povinný díl vyjde částka nulová nebo 

dokonce záporná, nepominutelný dědic tedy již nebude mít vůči dědicům právo na 

výplatu žádného peněžitého plnění. V případě, že nepominutelný dědic dostal od 

zůstavitele více, než činí jeho povinný díl, není však povinen nic do pozůstalosti vracet 

ani nijak dědicům jejich podíly dorovnávat. V takovém případě nepominutelný dědic 

pouze nebude mít z titulu povinného dílu právo na další plnění. Zákon sice odkazuje 

jako na výjimku na ustanovení o odvolání daru, toto ustanovení se však o možnosti 

odvolat dar v souvislosti se započtením na povinný díl nezmiňuje. Tato situace vznikla 

pravděpodobně proto, že Všeobecný občanský zákoník i Vládní návrh 1937 obsahoval 

možnost odvolání daru pro zkrácení povinného dílu, toto ustanovení však bylo 

v průběhu kodifikačních prací vypuštěno.127 Obdarovaný je tedy povinen dar vrátit 

toliko v případě, že jsou u něj dány důvody pro odvolání daru pro nouzi nebo pro 

nevděk, takové vrácení daru však nemá souvislost se započtením na povinný díl. Tímto 

je však také zůstaviteli ponechána možnost darovat veškerý svůj majetek, resp. jeho 

významnou část, již za života, na nepominutelné dědice tak nemusí zbýt ničeho. Tímto 

způsobem tedy zůstavitel může zajistit, že jeho majetek získají ti, které si zvolil, a zcela 

tak obejít zákonná ustanovení o vydědění. 

 Spor o započtení není považován za spor o dědické právo, účastníci tedy 

v případě sporu o skutečnosti rozhodné pro započtení nebudou odkázáni na sporné 

řízení, ale o takovém sporu rozhodne notář v pozici soudního komisaře v rámci řízení 

o pozůstalosti.128 K tomuto závěru došla jak prvorepubliková judikatura,129 tak 

judikatura současná.130 

                                                           
125 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 400. 
126 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 36 
127 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 444. 
128 Opus supra cit., s. 447. 
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  Zákon rozlišuje započtení na povinný díl a započtení na dědický podíl. Zásadní 

rozdíl je v tom, že započtení na povinný díl se provede vždy, v některých případech 

však zůstavitel může započtení vyloučit.  Započtení na dědický podíl se oproti tomu 

provede jen tehdy, pokud to to zůstavitel ve své poslední vůli přikázal, ledaže by 

v případě nezapočtení byl nepominutelný dědic nedůvodně znevýhodněn. 

Zákon rozlišuje několik plnění, která se na povinný díl započítávají. Na povinný 

díl se započte vše, co nepominutelný dědic nabyl z pozůstalosti odkazem nebo jiným 

zůstavitelovým opatřením. Na povinný díl se dále započte i to, co nepominutelný dědic 

od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže 

zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu. Za bezplatné je považováno 

nabytí věci bez poskytnutí adekvátní protihodnoty.131 Pokud by zůstavitel poskytl plnění 

částečně bezúplatně a částečně za úplatu, podléhalo by započtení pouze bezúplatně 

poskytnuté plnění.132 Započtení tedy podléhá i dissimulované právní jednání, kdy 

zůstavitel a nepominutelný dědic sice formálně uzavřou kupní smlouvu, nepominutelný 

dědic však nezaplatí kupní cenu vůbec nebo jen její část, a zůstavitel ji po něm ani 

nevyžaduje.133 V tomto případě jde totiž o dissimulované právní jednání, které se dle 

ustanovení § 555 OZ posoudí se podle jeho pravé povahy. Dle L. Muzikáře by důvodem 

k započtení mohlo být i nabytí věci od zůstavitele za kupní cenu výrazně nižší, než je 

cena obvyklá.134 Při zápočtu se však nepřihlíží k obvyklým darováním, tj. např. 

k Vánocům či narozeninám, pokud jejich hodnota nepřevyšuje hodnotu obvyklých darů 

k dané příležitosti vzhledem k majetkovým poměrům zůstavitele. Pokud je 

nepominutelným dědicem vnuk zůstavitele, započte se mu na povinný díl i to, co takto 

od zůstavitele obdržel jeho rodič. 

                                                                                                                                                                          
129 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§§ 531 až 858). Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 461. 
130 Rozsudek NS ze dne 26. 6. 2003, sp. zn. 30 Cdo 889/2002. 
131 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 450. 
132 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 400. 
133 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 450. 
134 MUZIKÁŘ, Ladislav, Komentář k judikatuře. Ad Notam: časopis českého notářství. 1998, č. 2, roč. 4, 

s. 47. 
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Ačkoliv zákon výslovně umožňuje dobu, za kterou se má započtení provést, 

z vůle zůstavitele toliko prodloužit, důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že 

zůstavitel může rozhodnout i o jejím zkrácení, nebo dokonce přikázat, aby se započtení 

neprovedlo.135 To umožňuje zůstaviteli silně zvýhodnit jednoho nepominutelného 

dědice před ostatními, jejichž povinný díl tak může být výrazně zkrácen, aniž by byl 

dán zákonný důvod vydědění. 

Druhou skupinou plnění započítávaných na povinný díl je to, co potomek od 

zůstavitele dostal „do života“, tedy např. při založení samostatné domácnosti, založení 

manželského či obdobného soužití nebo s nástupem povolání či se započetím podnikání. 

Zákon sem řadí i to, co zůstavitel použil na úhradu dluhů zletilého potomka. Na rozdíl 

od předchozí skupiny započítávaných plnění zde zákon neomezuje dobu, za kterou se 

má započtení provést, omezit tuto dobu může toliko zůstavitel, a dle doslovného znění 

zákona však nikoliv na méně než tři roky před smrtí. Zákon též počítá s možností, že 

tato plnění nedostává zůstavitelovo dítě samostatně, ale společně se svým manželem. 

Je-li nepominutelným dědicem zůstavitelův vnuk, započítává se mu proto na povinný 

díl i to, co od zůstavitele obdrželi oba jeho rodiče. 

                                                           
135 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 414. 
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4 Vydědění 

4.1 Koncepce vydědění a změny po rekodifikaci 

Vydědění, tedy vyloučení z práva na povinný díl, je institutem úzce spjatým 

s institutem nepominutelného dědice. Jedná se o jakési vyvážení práv nepominutelných 

dědiců, kterými je omezována pořizovací volnost zůstavitele. Institut vydědění se pak 

uplatní  pro případy, kdy by trvání na právech nepominutelných dědiců bylo v rozporu 

s dobrými mravy a po zůstaviteli nelze spravedlivě vyžadovat, aby nepominutelným 

dědicům povinný díl zanechal. Pro nepominutelné dědice je pak možnost vydědění 

jakousi výstrahou, aby své právo na povinný díl nemohli považovat za samozřejmé. Ne 

všechny důvody vydědění, které nalezneme v občanském zákoníku, mají povahu sankce 

za nevhodné chování nepominutelného dědice. Vydědění pro marnotratnost je 

příkladem exheredatio bona mente facta, tedy vydědění v dobrém úmyslu. Účelem 

vydědění v tomto případě je, aby povinný díl nebyl promrhán a majetek zůstal zachován 

dalším generacím. 

Vydědit je možné všechny nepominutelné dědice, i nezletilé potomky, kteří 

nenabyli plné svéprávnosti. Jak ale dovodila judikatura, je v těchto případech při 

posouzení důvodnosti vydědění potřeba zkoumat nejen to, zda potomek naplnil některý 

z důvodů vydědění, ale je třeba též zvážit, zda s ohledem na věk vyděďovaného a jeho 

rozumovou a volní vyspělost od něho vůbec bylo možné chování vylučující vydědění 

požadovat.136 

V původním znění Občanského zákoníku 1964 byl institut vydědění zcela 

vypuštěn, jednalo se však o jeden z experimentů tvůrců tohoto předpisu, a novelou 

č. 131/1982 Sb. bylo vyděděné do našeho právního řádu zase navráceno. I nadále však 

v našem právním řádu přetrvává zásada exheredationes non sunt adiuvandae, tedy 

vydědění se nemá podporovat. Ta se projevuje zejména taxativním výčtem důvodů, pro 

něž je možné nepominutelné dědice vydědit, přičemž je vyloučeno rozšiřovat tyto 

důvody extenzivním výkladem nebo analogií.137  

                                                           
136 Usnesení KS v Brně ze dne 13.11.1998, sp. zn. 18 Co 310/98. 
137 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 407. 
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Úprava vydědění je v aktuálně platném občanském zákoníku upravena 

v § 1646-1649. V této oblasti nepřinesla rekodifikace výrazné změny. Důvody vydědění 

zůstaly téměř shodné s dřívější úpravou, u třetího důvodu vydědění, tj. odsouzení za 

trestný čin však došlo k vypuštění pevně stanovené délky uloženého trestu, která byla 

v kontextu evropských úprav zcela neobvyklá,138 nově přibyl jeden důvod vydědění, 

a to marnotratnost potomka. Do zákona se též vrátilo ustanovení o možnosti vydědění 

pro důvody způsobující dědickou nezpůsobilost. Toto ustanovení bylo obsaženo už ve 

Všeobecném občanském zákoníku, z vládního návrhu zákona 1937 pak bylo vypuštěno 

jako „příliš samozřejmé“. 139 

Současná právní úprava též již nevyžaduje uvedení důvodu vydědění 

v prohlášení o vydědění.140 Důvod vydědění navíc nemusí nutně existovat již v době, 

kdy zůstavitel učiní prohlášení o vydědění, stačí, pokud bude jeho existence proti 

vyděděnému prokázána po smrti zůstavitele.141 To je praktické především kvůli 

neurčitým právním pojmům užitých při formulaci důvodů vydědění, předchází se tak 

sporům, zda důvod vydědění existoval již v okamžiku prohlášení o vydědění, pokud je 

zřejmé, že v době smrti zůstavitele tu důvod vydědění byl. Není tedy např. rozhodné, 

jestli potomek vedl nezřízený život „trvale“ již v době prohlášení o vydědění, pokud se 

až do smrti zůstavitele, která nastala po několika letech, nenapravil. Tato možnost 

bohužel vyplývá pouze z důvodové zprávy k občanskému zákoníku, v zákoně 

samotném tato možnost výslovně uvedena není, lze ji pouze na základě důvodové 

zprávy za zákonných ustanovení odvodit.142 Jedná o podstatnou změnu oproti předchozí 

právní úpravě, i judikatura tuto možnost dříve odmítala.143 Bylo by jistě vhodné tuto 

skutečnost v zákoně zdůraznit, předešlo by se tím právní nejistotě, která tímto 

opomenutím vznikla. 

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

Praha, 2012. s. 95. 
139 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 407. 
140 Více viz 4.2. Prohlášení o vydědění. 
141 BEDNÁŘ, Václav. Dědické právo v novém občanském zákoníku. Obchodní právo. 2012, č. 5, roč. 21, 

s. 163. 
142 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 359. 
143 Usnesení NS ze dne 17. 12. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2860/2011, Usnesení NS ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 

21 Cdo 705/2013. 
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Formulace § 1648 otevírá navíc i možnost zhojení omylu zůstavitele, který 

v prohlášení o vydědění uvede jiný důvod vydědění, než který je možno proti 

potomkovi prokázat. I v tomto případě je možné v řízení o pozůstalosti, resp. ve 

sporném řízení na něj navazujícím, prokázat proti potomkovi existenci zákonného 

důvodu vydědění, a to i jiného, než uvedl zůstavitel v prohlášení o vydědění.144 Mohlo 

by se zdát, že vydědění se tímto přibližuje k dědické nezpůsobilosti, která nastává se 

zákona automaticky, je však nutné mít na zřeteli, že vydědění vždy vyžaduje aktivní 

jednání ze strany zůstavitele, ať už prohlášením o vydědění, nebo rozdělením celé 

pozůstalosti tak, že na nepominutelného dědice ničeho nezbude, za současné existence 

důvodu vydědění (vydědění mlčky a po právu). Uvedené změny mají tedy zajistit, že 

vůle zůstavitele vyloučit potomka z práva na povinný díl bude ve větším množství 

případů respektována, pokud zároveň tento potomek naplnil některý z důvodů vydědění. 

Další změnou, kterou přinesla rekodifikace do úpravy vydědění, jsou dopady 

vydědění na potomky vyděděného. Předchozí právní úprava byla kritizována jako 

nespravedlivá145 a pro potomky vyděděného příliš tvrdá, objevily se dokonce 

pochybnosti o jejím souladu s Listinou základních práv a svobod.146 Současná právní 

úprava rozlišuje, zda vyděděný přežil zůstavitele či nikoliv. V prvním případě nedědí 

ani potomci vyděděného, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli, v druhém případě pak 

potomci vyděděného dědí, pokud však nejsou samostatně z dědického práva 

vyloučeni.147  

 

4.2 Prohlášení o vydědění 

Formální náležitosti prohlášení o vydědění stanoví zákon v § 1649, dle kterého 

lze toto prohlášení učinit, změnit  či zrušit stejným způsobem, jak je tomu u závěti. 

Prohlášení o vydědění tak může zůstavitel učinit buď v závěti, kterou zároveň zůstavuje 

                                                           
144 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 417. 
145 BEDNÁŘ, Václav. Dědické právo v novém občanském zákoníku. Obchodní právo. 2012, č. 5, roč. 21, 

s. 164. 
146 HORÁK, Ondřej. Postavení potomků vyděděného potomka. Ad Notam: časopis českého notářství. 

2016, č. 4, roč. 22, s. 5. 
147 Více viz 4.3 Důsledky vydědění. 
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jedné či více osobám podíl na pozůstalosti nebo odkaz, nebo samostatně, pokud přitom 

splní veškeré formální náležitosti stejně jako u závěti.  

Způsobilost učinit prohlášení o vydědění zákon nijak zvlášť neupravuje, i pro 

způsobilost učinit prohlášení o vydědění se tedy pravděpodobně analogicky použijí 

ustanovení zákona upravující pořizovací způsobilost.148 Jinými slovy způsobilost učinit 

prohlášení o vydědění má každý, kdo je způsobilý pořídit závěť. Kromě osoby plně 

svéprávné má tuto možnost tedy i ten, kdo je ve svéprávnosti omezen tak, že není 

způsobilý pořizovat, pokud se uzdraví do té míry, že je schopen projevit vlastní vůli. 

Osoba omezená na svéprávnosti pak může pořídit závěť a tedy i prohlášení o vydědění 

v rámci omezení jen formou veřejné listiny. Teoreticky pak může prohlášení o vydědění 

učinit ten, kdo dovršil patnáct let věku a dosud nenabyl plné svéprávnosti, a to i bez 

souhlasu svého zákonného zástupce formou veřejné listiny. Stejně jako u závěti může 

prohlášení o vydědění učinit zůstavitel pouze osobně. 

Též formy, ve kterých lze učinit prohlášení pro případ smrti, jsou obdobné jako 

u závěti, zákon tedy stanoví písemnou formu, kromě případů, kdy je pořízeno s úlevami. 

Učinit prohlášení o vydědění ústně před třemi svědky tak může např. ten, kdo se pro 

nenadálou událost octl v bezprostředním ohrožení života, nebo ten, kdo se nachází 

v místě, kde je následkem mimořádné události běžný společenský styk ochromen, 

a nelze po něm rozumně požadovat, aby toto prohlášení učinil v jiné formě. 

Listinu o vydědění pak lze sepsat v holografní formě bez účasti svědků, 

v allografní formě, kdy zůstavitel musí prohlášení vlastní rukou podepsat a před dvěma 

svědky současně přítomnými prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli, nebo 

konečně ve formě veřejné listiny. V případě, že zůstavitel zvolí formu notářského 

zápisu, zaeviduje notář listinu obsahující prohlášení o vydědění do Evidence právních 

jednání pro případ smrti. Využít služby notáře však může zůstavitel i tak, že listinu a 

vydědění sepsanou v allografní či holografní formě uloží do notářské úschovy, i v tomto 

případě je pak toto prohlášení evidováno v Evidenci právních jednání pro případ 

smrti.149  

                                                           
148 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. 

s. 10. 
149 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014. s. 372. 
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Z obsahu prohlášení o vydědění pak musí být zřejmý úmysl zůstavitel zbavit 

zcela či částečně konkrétního nepominutelného dědice práva na povinný díl. Oproti 

předchozí právní úpravě však prohlášení o vydědění nemusí obsahovat důvod vydědění. 

Důvodová zpráva k tomu uvádí: Zásadně není důvod k tomu, aby zůstavitel zdůvodňoval 

své rozhodnutí o vydědění v případech, kdy je ten důvod znám jak jemu, tak 

i vyděďovanému potomku. Takových případů je drtivá většina. Učiní-li prohlášení 

o vydědění v závěti, což je pravidlem, seznámí se s tím příliš mnoho lidí, a to třeba 

i dlouho poté, co důvod vydědění nastal a - např. při odsouzení vyděděného pro závažný 

trestný čin - upadl v zapomenutí. Účel vydědění je zbavit nepominutelného dědice práva 

na povinný díl, nikoli ho denunciovat. Je tedy správné ponechat zůstaviteli na vůli, zda 

důvod vydědění uvede, čili nic.150 Skutečnost, zda zůstavitel v prohlášení o vydědění 

důvod vydědění uvede či nikoliv má vliv na to, kdo bude aktivně legitimován k podání 

žaloby při případném sporu o platnost tohoto vydědění. Uvede-li zůstavitel důvod 

vydědění, odkáže se k podání žaloby potomek, který tvrdí, že byl vyděděn neprávem. 

V opačném případě pak bude odkázán k podání žaloby ten, kdo má dědit na jeho 

místě.151 

Učiněné prohlášení o vydědění může zůstavitel kdykoliv zrušit, a to buď 

výslovným odvoláním, které musí být učiněno ve stejné formě, která je předepsána pro 

závěť (a tedy i pro prohlášení o vydědění), nebo mlčky, tím, že zničí listinu, na které je 

toto prohlášení učiněno. Pokud zůstavitel uložil listinu do notářské úschovy, může 

kdykoliv žádat její vydání, samotné vydání však nemá účinky odvolání prohlášení 

o vydědění. Problematické však je vydání prohlášení o vydědění učiněné ve formě 

veřejné listiny. Dle § 101 notářského řádu totiž notářský zápis nesmí být nikomu vydán, 

jedinou výjimkou je pak notářský zápis o závěti nebo o dovětku, požádá-li o jeho 

vydání ten, který touto formou pro případ smrti pořídil. Na rozdíl od ustanovení 

o Evidenci právních jednání pro případ smrti se na tomto místě notářský řád nezmiňuje 

o prohlášení o vydědění. Nutno dodat, že po vydání závěti pořízené ve formě veřejné 

listiny se tato ze zákona považována za odvolanou. Jak uváděla komentářová literatura 

                                                           
150 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 409. 
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první republiky, zrušit vydědění je možné také tím, že zůstavitel později pořídí závěť, 

kterou zanechá vyděděnému dědický podíl nebo odkaz.152 

Samotné prominutí důvodu vydědění však prohlášení o vydědění neruší.153 Není 

navíc rozhodné, zda důvod vydědění existoval ještě v době úmrtí zůstavitele. 

 

4.3 Důsledky vydědění 

 Vyděděním je nepominutelný dědic vyloučen ze svého práva na povinný díl. 

Pokud tedy zůstavitel, který svého jediného potomka vydědí, pořídí závěť, může celý 

svůj majetek rozdělit v závěti a není přitom omezen právy nepominutelného dědice. 

 Zákon zná též jiné důvody, kdy ten, kdo by jinak dědil, v důsledku učiněného 

právního jednání nedědí. Jedná se např. o toho, kdo se dědického práva zřekl nebo kdo 

dědictví odmítl. V obou těchto případech zákon výslovně rozlišuje právo na povinný díl 

a dědické právo. Zřeknutím se práva na povinný díl se tedy nepominutelný dědic 

nezříká práva z dědické posloupnosti, též odmítnout dědictví (tedy své subjektivní 

dědické právo) může nepominutelný dědic s výhradou povinného dílu. Gramatickým 

výkladem těchto ustanovené tedy dojdeme k závěru, že potomkovi mohou v závislosti 

na okolnostech svědčit dvě samostatná subjektivní práva, a to právo na povinný díl 

a dědické právo (tj. právo na dědický podíl). Tyto subjektivní práva jsou přitom na sobě 

nezávislá, což vyplývá ze skutečnosti, že s nimi může nepominutelný dědic nakládat 

rozdílně.154 S vyděděním však § 1646 odst. 1 spojuje toliko vyloučení či zkrácení práva 

na povinný podíl, nikoliv odnětí dědického práva jako takového. Pokud zůstavitel 

rozdělí veškerý svůj majetek v závěti, je situace jasná – pozůstalost si rozdělí 

testamentární dědicové a vyděděný potomek nemůže žádat ničeho, příp. jen zkrácený 

povinný díl. Komplikovanější situace však nastane, pokud zůstavitel závěť nepořídí 

nebo nepořídí o celém svém majetku, závěť bude neplatná nebo nikdo ze závětních 

dědiců nebude dědit. Pokud bychom zůstali toliko u gramatického výkladu ustanovení 

                                                           
152 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014. s. 371. 
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§ 1646, došli bychom k závěru, že zůstavitel vyděděním vylučuje potomka pouze 

z práva na povinný díl. Pokud by pak z jakéhokoliv důvodu byla pozůstalost 

rozdělována podle zákonné dědické posloupnosti, měl by vyděděný potomek právo na 

dědický podíl. Takový výklad by ale dle mého názoru zcela odporoval účelu institutu 

vydědění, kterým je nezanechat potomkovi ani povinný díl, natož pak dědický podíl. Je 

tedy třeba použít argument a minori ad maius a vyložit toto ustanovení tak, že 

vyděděním nepominutelný dědic ztrácí jak právo na povinný díl, tak právo na dědický 

podíl. Právo na povinný díl mu pak náleží pouze v případě, že byl vyděděn neplatně.155 

 Nejednoznačná formulace však také umožňuje při výkladu zohlednit odlišnosti 

jednotlivých případů, jak uvádí O. Horák ve svém článku v časopise Ad Notam: Do 

úvahy však přichází také řešení, že pokud zůstavitel zanechal pouze prohlášení 

o vydědění potomka a nezanechal žádnou závěť, tento potomek by dědil, protože podle 

§ 1649 odst. 2 OZ (výkladem a contrario) je neplatná negativní závěť, která vylučuje z 

dědění nepominutelného dědice. Takové řešení by však mohlo být v rozporu s vůlí 

zůstavitele, a proto je nutné každý případ posuzovat individuálně v souladu s principy 

dědického práva (např. pokud má zůstavitel ještě další potomky, měl by být vyděděný 

potomek vyloučen i z dědického práva; naopak pokud by ustanovený dědic zemřel 

nedlouho před nebo současně se zůstavitelem, který by neměl žádné jiné dědice, tak by 

vyděděný potomek z dědického práva být vyloučen neměl).156 

 Současná právní úprava též změnila postavení potomků vyděděného. Dle 

předchozí právní úpravy se vztahovaly důsledky vydědění i na potomky vyděděného, 

pokud tak zůstavitel výslovně stanovil, tato úprava byla kritizována pro svou tvrdost 

a nespravedlnost,157 Ústavní soud dokonce obiter dictum vyslovil pochybnost o její 

kompatibilitě s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle kterého se dědění 

zaručuje.158 Ústavní soud v tomto rozhodnutí kritizoval významnou a bezdůvodnou 

nerovnost mezi dětmi a vnuky, kdy pro vydědění dětí musí tento naplnit zákonný důvod 

vydědění, kdežto na vnuky lze důsledky vydědění vztáhnout, aniž by se oni sami 

                                                           
155 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, 358. 
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čehokoliv dopustili. Ústavní soud v tomto rozhodnutí dále zdůraznil, že vztahy v rodině 

se neomezují pouze na vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí, naopak vzájemná 

blízkost se může vtvořit i mezi vnuky a prarodiči. Ustanovení Listiny zaručující dědění 

přednostně nepominutelným dědicům pak nepozbývá nic na své podstatě uznáním 

a respektováním autonomie vůle zůstavitele, směřující k vydědění synů, ale nikoliv 

vnuků, pokud zároveň při dokazování vyšlo mimo jiné najevo, že vztažení vydědění i na 

vnuky pouze mělo zabránit tomu, aby vydědění synové fakticky získali vliv na majetek 

zůstavitele. 

 Rekodifikace na výše uvedené skutečnosti reagovala, současná právní úprava 

rozlišuje, zda vyděděný zůstavitele přežil, či nikoliv. Dle § 1646 odst. 3 platí, že přežije-

li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani jeho potomci, ledaže zůstavitel projeví 

jinou vůli.  Naopak nepřežije-li se vyděděný potomek zůstavitele, pak jeho potomci 

dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z dědického práva. Slovo samostatně 

je pak vykládáno tak, že zde musí existovat důvod vydědění vztahující se na 

konkrétního vnuka, není možné pouze vztáhnout důvod vydědění dítěte i na vnuky.159 

Je třeba poukázat na skutečnost, že zákon zde mluví o dědickém právu potomků 

vyděděného, nikoliv o  jejich právu na povinný díl, který by jim v souladu 

s ustanovením § 1643 odst. 1 mohl náležet.160 Z důvodové zprávy k občanskému 

zákoníku vyplývá, že autoři stávající právní úpravy pravděpodobně měli v úmyslu pro 

případ, že vyděděný potomek zůstavitele přežije, odejmout potomkům vyděděného 

i právo na povinný díl. Tomu odpovídá i formulace nového důvodu vydědění (vydědění 

pro marnotratnost), jehož využití je podmíněno tím, že povinný díl vyděděného 

potomka zůstavitel zůstaví dětem (vyděděného potomka).161 Je tedy zřejmé, že 

v ostatních případech autoři počítali s tím, že potomci vyděděného povinný díl 

nezískají. 

 Toto řešení ale ve světle výše citovaného rozhodnutí ústavního soudu nemusí být 

ústavně konformní. Navíc u dědické nezpůsobilosti nastupuje potomek vyloučeného na 

jeho místo bez ohledu na to, zda vyloučený zůstavitele přežil, či nikoliv. Jak uvádí 

                                                           
159 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 416. 
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2016, č. 4, roč. 22, 5-8. 
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O. Horák: Výkladem a fortiori by se proto mělo dospět k tomu, že pokud mají potomci 

dědicky nezpůsobilého potomka nárok na dědický podíl, resp. alespoň na povinný díl, 

tím spíše by ho měli mít v případě vydědění, které představuje vůči zůstaviteli méně 

závažné provinění. V neposlední řadě bychom výkladem ad absurdum mohli dospět 

k tomu, že jednáním, které zakládá dědickou nezpůsobilost (např. zfalšováním poslední 

vůle nebo spácháním úmyslného trestného činu vůči svým dětem) by jim vyděděný otec 

zajistil právo na povinný díl.162 

 Je však také nutno podotknout že pouhý jazykový výklad u výše uvedených 

ustanovení není rozhodující ani dostačující. Zákon totiž není v užívání termínu „dědit“ 

zcela konzistentní. Je to dáno pravděpodobně označením „nepominutelného dědice“, 

který v důsledku konstrukce povinného dílu jako pohledávky vlastně získat podíl na 

pozůstalosti, tedy dědit, vůbec nemusí, nemusí být tedy dědicem. 

 V průběhu samotného řízení o pozůstalosti pak může vyvstat spor o dědické 

právo, např. o to, zda je některý z potomků vyděděn. Procení postup v těchto případech 

je zakotven § 169 až 170 Zákona o zvláštních řízeních soudních.163 Záleží-li spor pouze 

v rozdílném právním posouzení skutkových okolností, které jsou mezi účastníky 

nesporné, rozhodne usnesením sám notář v pozici soudního komisaře, s kterými 

účastníky bude nadále jednáno a kterým z účastníků se účast v řízení ukončuje. Pokud 

však k vyřešení sporu je třeba prokázat skutečnosti mezi dědici sporné, notář v pozici 

soudního komisaře usnesením odkáže toho z účastníků, jehož dědické právo se jeví se 

zřetelem k okolnostem případu jako nejslabší, aby své právo uplatnil žalobou. K podání 

žaloby přitom určí lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce. Při zmeškání této lhůty, 

stejně jako při zastavení řízení o žalobě nebo odmítnutí žaloby zakládá zákon fikci, že 

spor o dědické právo byl vyřešen v neprospěch toho, kdo měl své právo uplatnit 

žalobou. Notář musí odkázat dědice na podání žaloby proto, že řízení o pozůstalosti je 

řízením nesporným, ve kterém notář v pozici soudního komisaře nemá z procesního 

hlediska možnost objasňovat sporné skutečnosti.  

 To, čí dědické právo se jeví jako slabší, tedy kdo bude odkázán, aby své právo 

uplatnil žalobou, záleží dle ustanovení § 1673 na formulaci prohlášení o vydědění. 

                                                           
162 HORÁK, Ondřej. Postavení potomků vyděděného potomka. Ad Notam: časopis českého notářství. 

2016, č. 4, roč. 22, 5-8. 
163 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, 422. 
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Pokud zůstavitel neuvede důvod vydědění potomka, nebo jej dokonce vydědí mlčky, 

budou k podání žaloby odkázáni ti, kdo mají dědit na místo vyděděného potomka. Tito 

pak také musí před osudem unést důkazní břemeno a prokázat, že důvody pro vydědění 

skutečně byly dány a potomek byl vyděděn po právu. Pokud však zůstavitel 

v prohlášení o vydědění popsal skutkové okolnosti, které ho k vydědění potomka vedly, 

musí naopak vyděděný potomek u soudu napadnout platnost tohoto prohlášení 

a dokázat, že v jeho případě nebyl dán důvod vydědění či je vydědění z jiného důvodu 

neplatné. 

Samotným ukončením účasti některého dědice v dědickém řízení však jeho 

dědické právo nezaniká, pouze se k němu již v dalším řízení a při rozhodnutí nepřihlíží. 

 

4.4 Důvody vydědění 

Občanský zákoník upravuje důvody vydědění v § 1646 odst. 1 a 2 a v § 1647. 

Dle ustanovení § 1646 odst. 1 OZ může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice, 

který: 

a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, 

b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, 

c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze 

nebo 

d) vede trvale nezřízený život. 

Dle ustanovení § 1646 odst. 2 OZ může zůstavitel dále vydědit 

i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva 

vyloučen. Dle ustanovení § 1647 může zůstavitel vydědit i nepominutelného dědice, 

který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho 

potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl 

zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům. 

Posouzení, zda v konkrétním případě je či není dán důvod vydědění, je otázkou 

skutkovou a je třeba ji posoudit individuálně pro každý jednotlivý případ.164 Existence 
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důvodů vydědění přitom musí být zkoumána z objektivních hledisek, nikoliv na základě 

toho, jak se jevila zůstaviteli či naopak potomkovi. Důležitým kritériem je proto 

hledisko mravů, a to u všech důvodů vydědění. Výslovný odkaz na dobré mravy sice 

u důvodů vydědění dnes již nenajdeme, ale jako výkladové hledisko se musí 

uplatňovat i nyní.165 Pod pojem dobré mravy pak rozumíme souhrn základních 

společenských, kulturních a mravních norem, které jsou v historickém vývoji do jisté 

míry neměnné, vystihují podstatné historické tendence a jsou sdíleny podstatnou částí 

společnosti.166 Obdobně pojem dobré mravy vyložil ústavní soud, který zadobré mravy 

považuje souhrn etických obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž 

dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo 

v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.167 

 

4.4.1 Potomek neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi 

Dle předchozí právní úpravy mohl zůstavitel vydědit potomka, pokud tento 

v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří 

nebo v jiných závažných případech. První důvod vydědění byl tedy oproti předcházející 

právní úpravě přeformulován, na jeho obsahu a smyslu se však nic nezměnilo, aktuálně 

je tento důvod pouze vyjádřen abstraktněji a méně kazuisticky.168 V nové formulaci byl 

též vypuštěn výslovný odkaz na kritérium dobrých mravů, jak je ale již uvedeno výše, 

s dobrými mravy je třeba poměřovat chování potomka a zůstavitele u všech důvodů 

vydědění. Judikatura k tomuto důvodu vydědění by tedy měla být i nadále 

aplikovatelná. Tento důvod byl u nás jediným přípustným důvodem vydědění od 

návratu institutu vydědění v roce 1983 až do roku 1991.169 

Podmínky, kdy za kterých je dán tento důvod vydědění konkretizoval ve své 

judikatuře nejvyšší soud.170 Dopadá na situace, kdy se zůstavitel ocitl v nouzi 

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

Praha, 2012, s. 89. 
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2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1415. 
167 Usnesení ÚS ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II.ÚS 249/97. 
168 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 12. 
169 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář : úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4. 2008. Praha: Linde, 2008, s. 1181. 
170 Usnesení NS ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3772/2007. 
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a objektivně potřeboval pomoc od okolí, potomek měl reálnou možnost se o této situaci 

zůstavitele dovědět, a zároveň byl objektivně schopen takovou pomoc zůstaviteli 

poskytnout sám, nebo zajistit pomoc třetí osoby. Je však také třeba zvážit ostatní 

okolnosti daného případu, tedy např. jestli zůstavitel potomkovu pomoc neodmítal.171 

Nouzí se zde nemyslí pouze nouze finanční,172 ale i jakákoliv situace kdy 

zůstavitel potřebuje pomoc, neboť není schopen si vlastními silami bez cizí pomoci 

obstarat své základní potřeby. Může se jednat o obtíže vzniklé následkem nepříznivého 

zdravotního stavu zůstavitele či jeho věku nebo živelní pohromy (např. povodeň, 

požár), může jít o náhle vzniklou situaci, např. skutečnost, že se zůstavitel ocitl bez 

domova nebo jeho zhoršený psychický stav po úmrtí blízké osoby (např. manžela, 

dítěte),173 ale také dlouhodobý stav, např. pokud je zůstavitel s ohledem na svůj věk 

méně pohyblivý a potřebuje pravidelně dojíždět za lékařem, na pomoc s nákupy či 

vyřizování věcí na úřadech. Naopak důvod vydědění nebude naplněn, pokud se 

zůstavitel pouze ocitl v tíživé životní situaci, kterou ale může zvládnout sám. Tento stav 

musí být takový, že zůstavitel potřebuje pomoc okolí, a tuto pomoc by mu měl 

poskytnout především jeho potomek.174 Nelze tedy vydědit potomka proto, že se 

o zůstavitele ve stáří nestaral, pokud zůstavitel i přes svůj pokročilý věk byl vitální 

a zcela soběstačný, pokud tím zároveň nebyl naplněn jiný důvod vydědění. Dále je 

potřeba vzít v úvahu, zda o zůstavitelovi potřeby nebylo postaráno jinak, např. jestli 

dostatečnou pomoc v nouzi zůstaviteli neposkytl jeho manžel nebo druh, příp. jiný 

potomek, který má pro poskytnutí takové pomoci lepší podmínky.175 

Potomek musí být obeznámen s tím, že zůstavitel se ocitl v nouzi a potřebuje 

pomoc, a zároveň musí být objektivně schopen zůstaviteli adekvátní pomoc poskytnout 

či zajistit.176 Je zřejmé, že pokud potomek nebude mít povědomost o situaci zůstavitele, 

nemůže mu být k tíži, že zůstaviteli neposkytl pomoc, je však třeba zvážit, zda tato 
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neinformovanost není důsledkem toho, že potomek o zůstavitele neprojevuje opravdový 

zájem, jaký by jako potomek projevovat měl, a není tedy dán důvod vydědění podle 

písm. b).177 Objektivní neschopnost potomka zůstaviteli pomoct nebo mu alespoň 

pomoc zajistit pak může být dána např. vzdáleností, zdravotním stavem potomka, jeho 

finančními možnostmi či rodinnými poměry. Možnost poskytnout pomoc zůstaviteli též 

nemá ten potomek, kterému v poskytnutí pomoci brání jiné osoby, např. zůstavitelův 

manžel či ostatní děti. I v případě, že potomek není schopen zůstaviteli pomoct sám, 

může být tento důvod vydědění dán, pokud je potomek schopen zajistit pomoc 

zůstaviteli jinak, např. zaplacením ošetřovatelky, a neučiní tak. Jde tedy vždy 

o posouzení, zda potomek měl objektivně možnost poskytnout či zajistit potřebnou 

pomoc zůstaviteli, který takovou pomoc objektivně potřeboval.178 

Konečně zůstavitel nesmí potomkovu pomoc odmítnout. Odmítne-li zůstavitel 

nabízenou pomoc, která se jeví v dané situaci jako vhodná, nemůže z tohoto důvodu 

následně potomka vydědit.179 V dané souvislosti je třeba také zvážit míru pomoci, která 

byla v daném případě opravdu potřebná,180 a kterou je po potomkovi možné spravedlivě 

vyžadovat. Toto posouzení pak bude vždy spočívat na konkrétních okolnostech případu 

a poměřování chování potomka i zůstavitele s dobrými mravy. 

 

4.5 Potomek o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl 

Tento důvod vydědění vychází z předpokladu, že předci a potomci mezi sebou 

udržují vztahy založené na vzájemné lásce, nikoliv vztahy pouze formální. Zákon tedy 

předpokládá, že i poté, co se potomci osamostatní, udržují kontakty se svými předky 

a zajímají se o jejich problémy a např. zdravotní stav.181  

Při posouzení, zda byl v konkrétním případě dán tento důvod vydědění, je třeba 

zvážit, zda potomek projevoval zájem o zůstavitele, zda tento zájem byl opravdový 

a zda odpovídal tomu, co se od potomka očekává, a to jak objektivně, tak s přihlédnutím 
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ke zvyklostem v konkrétní rodině. Je však nutno mít také na zřeteli, zda zůstavitel sám 

měl zájem se s potomkem stýkat.182 Oproti znění v OZ 1964 byl v současném 

občanském zákoníku vypuštěn znak trvalosti nezájmu potomka. Krátkodobé vynechání 

návštěv potomka u zůstavitele, výjimečné opomenutí jeho narozenin či jiné nahodilé 

jednání potomka v případě, že jindy se o zůstavitele skutečně zajímal, však jen stěží lze 

kvalifikovat jako neprojevování opravdového zájmu a vydědění potomka z tohoto 

důvodu by bylo spíše zneužitím tohoto důvodu vydědění. Na posuzování intenzity 

nezájmu potomka vůči zůstaviteli by se tedy nemělo nic měnit a i nadále by měla 

v tomto ohledu být aplikovatelná předchozí judikatura.183 

Skutečnosti zakládající tento důvod vydědění ve většině případů spočívají 

v pasivitě potomka, kterým se projevuje jeho lhostejnost vůči zůstaviteli,184 jeho 

radostem i starostem. Dle judikatury však skutečnosti zakládající tento důvod vydědění 

„mohou spočívat jak v pasivitě (nezájmu) potomka ve vztahu k zůstaviteli, tak také 

v chování, kterým potomek sice o zůstavitele zájem projevuje, ovšem způsobem 

neodpovídajícím řádnému chování potomka k rodiči (prarodiči atd.), tj. například 

způsobem trvale překračujícím zásady společenské slušnosti.“185 Takovým jednáním 

pak může být jakékoliv jednání potomka, kterým potomek sleduje vlastní prospěch na 

úkor zájmů zůstavitele. Chováním neodpovídající řádnému chování potomka pak může 

být i to, že potomek podá k soudu návrh na omezení svéprávnosti zůstavitele, pokud je 

takový návrh podán nikoliv v úmyslu chránit zůstavitele a opírá se o smyšlené důvody. 

I v tomto případě judikatura dovodila, že takové jednání může zakládat důvod 

vydědění.186 

Formulace tohoto důvodu vydědění je velmi abstraktní, což sice působí značnou 

právní nejistotu jak na straně zůstavitele (jestli bude vydědění shledáno oprávněným), 

tak na straně potomka (jestli může být vyděděn),187 umožňuje však porovnat jednání 

potomka s obecnými zásadami slušnosti (objektivní stránka), tak s očekáváními 
                                                           
182 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 418. 
183 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 361. 
184 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník II: komentář. 

2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1416. 
185 Rozsudek NS ze dne 15. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006.  
186 Rozsudek NS ze dne 24. 9. 2009, sp. zn.  21 Cdo 1912/2008. 
187 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012, s. 90. 
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zůstavitele odrážející zvyklosti v konkrétní rodině, její velikost, sociální postavení, 

náboženské založení rodiny či možnosti vzájemného kontaktu (subjektivní stránka).188 

Pokud by zákonodárce chtěl, aby bylo chování potomka poměřováno pouze 

s objektivně danými dobrými mravy, bylo by vhodnější užít jinou formulaci, např. že 

potomek neprojevuje zájem, „který potomci obvykle projevují“.189 

Důraz je zde kladen také na opravdovost projevovaného zájmu, pouze 

předstíraný, formální zájem, nebo pouhé sledování vlastního prospěchu ze strany 

potomka, tento důvod vydědění založit může. Opravdovost zájmu je však kategorií 

velmi subjektivní a vydědit potomka pouze proto, že jeho zájem dle tvrzení zůstavitele 

nebyl opravdový, může být velmi problematické. I „opravdovost“ resp. neupřímnost 

musí být dovozena z chování potomka vůči zůstaviteli, tvrzení o neupřímnosti zájmu 

potomka pouze na základě pocitů zůstavitele nemůže obstát. 

Judikatura však to, že potomek neprojevuje o zůstavitele zájem, někdy klade za 

vinu samotnému zůstaviteli, protože i on se má snažit o to, aby mezi ním a potomkem 

panovaly dobré vztahy.190 Jestliže potomek neprojevuje zájem o zůstavitele v důsledku 

toho, že zůstavitel neprojevoval zájem o potomka, nemůže být takový nezájem ze strany 

potomka bez dalšího důvodem k jeho vydědění,191 protože skutečnost, že potomek za 

těchto okolností neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, není v rozporu s dobrými 

mravy.192 V krajním případě se potomek může až po smrti zůstavitele dozvědět, že tento 

byl jeho rodič či prarodič. V praxi však půjde spíše o případy, kdy se rodič o své dítě 

nestará, nezajímá se o něj. Vydědění potomka z tohoto důvodu je možné pouze tehdy, 

kdy zůstavitel sám o kontakt s potomkem stojí a nezájem ze strany potomka se ho 

citově dotýká. Pokud je naopak tento stav zůstaviteli lhostejný nebo mu dokonce 

vyhovuje, nelze z tohoto důvodu potomka vydědit.  To platí i v případě, že zůstavitel 

k tomuto stavu sám přispěl193 nebo potomek neměl možnost svůj zájem o zůstavitele 

                                                           
188 FIALA, Josef, Milan KINDL, Občanský zákoník: komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2009, s. 813. 
189 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník II: komentář. 

2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1415. 
190 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011, s. 98. 
191 Rozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 9. 8. 1996, sp. zn. 6 Co 10/96 (Rc 23/1998). 
192 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník II: komentář. 

2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1415. 
193 Rozsudek NS ze dne 20. 1. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2214/2002. 
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z jakéhokoliv důvodu projevit.194 K tomuto závěru dospěl i Nejvyšší soud: „Pro 

posouzení důvodů vydědění dle § 469a občanského zákoníku soud musí zjišťovat, zda 

potomek zůstavitele měl reálnou možnost projevit o zůstavitele opravdový zájem, tj. zda 

i zůstavitel sám měl zájem se se svým potomkem stýkat a udržovat s ním běžné 

příbuzenské vztahy.“195 

 

4.5.1 Potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho 

zvrhlé povaze 

Třetí důvod vydědění zaznamenal rekodifikací největších změnu formulace. Dle 

předchozí právní úpravy bylo v souvislosti se spácháním trestného činu možné vydědit 

potomka, pokud byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání 

nejméně jednoho roku. Současná právní úprava tedy opustila pevně stanovenou hranici 

uloženého trestu odnětí svobody a vrací se k myšlence morální taxace, na které byl tento 

důvod vydědění založen ve Vládním návrhu 1937.196 

 Spáchání činu povahy úmyslného trestného činu může být za určitých okolností 

důvodem k dědické nezpůsobilosti. Vydědění však na rozdíl od dědické nezpůsobilosti 

vyžaduje, aby byl potomek za trestný čin odsouzen, implicitně tedy u něj musela nastat 

trestní odpovědnost, což pro vznik dědické nezpůsobilosti není nutné. Důvod vydědění 

může založit trestný čin spáchaný vůči komukoliv, nikoliv pouze vůči vybraným 

osobám či zůstavitelově poslední vůli jako je tomu u dědické nezpůsobilosti, naopak pro 

vznik dědické nezpůsobilosti není vyžadováno, aby byl čin spáchán za okolností 

svědčící o zvrhlé povaze potomka.197 

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku u výkladu § 1646 a 1647 věnuje 

největší prostor právě tomuto důvodu vydědění. Změnu zdůvodňuje tak, že úprava 

v občanském zákoníku 1964 neúměrně rozšířila možnost vydědění i pro trestné činy, 

jejichž spáchání nemá pro rodinné vazby žádný význam, a otevíral tak možnost ke 

zneužití tohoto důvodu vydědění. Dle tvůrců zákona dřívější formulace umožňovala, 

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

Praha, 2012, s. 91. 
195 Usnesení NS ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 743/2008, obdobně Rozsudek KS v Českých 

Budějovicích ze dne 9. 8. 1996, sp. zn. 6 Co 10/96. 
196 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 408. 
197 Další rozdíly vydědění a dědické nezpůsobilosti viz 4.6. 
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aby byl s poukazem na tento důvod potomek vyděděn, i když k jeho vydědění 

zůstavitele vedl důvod jiný, který však zákon jako důvod vydědění neuváděl. Tím 

vlastně došlo k obcházení zákonných ustanovení o vydědění.198 Důvodová zpráva dále 

argumentuje srovnáním s jinými právními řády, kde je důvod vydědění v souvislosti se 

spácháním trestného činu zpravidla vázán na rodinné poměry a rodinnou čest, a pevná 

hranice vázaná na uložení trestu odnětí svobody je zcela neobvyklá.199 Důvodová 

zpráva dále uvádí, že pachatel trestného činu je předně sankcionován jinak.200 Vydědění 

je institutem občanského práva a v souladu s dualistickou koncepcí práva soukromého 

a veřejného, na kterou se občanský zákoník odkazuje ve svém úvodu, by institut 

vydědění neměl být další sankcí za porušení norem trestního práva. 

 Otázkou, která bude vyžadovat vyjasnění judikaturou, jistě je, jaké charakterové 

vlastnosti jsou zahrnuty do oné „zvrhlé povahy“ potomka. Důvodová zpráva jako 

příklad trestného činu spáchaného za okolností svědčících o zvrhlé povaze uvádí 

chladnokrevnou loupež, vraždu, znásilnění či utýrání zůstavitelova zvířete, oproti nim 

jako případy, které nemohou mít rozumný význam pro vydědění potomka, uvádí krádež 

z hladu nebo exces z nutné obrany vysvětlitelný úzkostí napadeného. J. Svoboda se pak 

slovo „zvrhlý“ pokouší vykládat v souladu s Tezaurem jazyka českého a dochází 

k závěru, že při tomto výkladu je otázkou, zda by např. důvodovou zprávou uváděná 

chladnokrevná loupež zakládala důvod vydědění.201 Určitým vodítkem by však mohly 

být přitěžující okolnosti, ke kterým soud v trestním řízení přihlédne a které jsou 

vymezeny v § 42 trestního zákoníku.202 Dle mého názoru je poukaz na zvrhlou povahu 

potomka natolik obecný, že bude v každém jednotlivém případě třeba zvážit konkrétní 

okolnosti, a ve většině případů nebude možné paušalizovat, že spáchání konkrétního 

trestného činu vždy o zvrhlé povaze potomka svědčí. To může platit dokonce 

i u případů úmyslného usmrcení, např. pokud žena zabije manžela, který ji dlouhodobě 

týral. Je otázkou, zda tento čin svědčí o zvrhlé povaze ženy a může být tedy důvodem 

jejího vydědění. Obdobně složité může být posouzení v případě excesu z nutné obrany, 

kdy potomek např. zareaguje na útok nepřiměřeně agresivně. 

                                                           
198 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 407. 
199 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 408. 
200 Tamtéž. 
201 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 14. 
202 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 419. 
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 Související otázkou pak je, zda trestný čin spáchaný za okolností svědčící 

o zvrhlé povaze potomka může být spáchán i z nedbalosti. Formulace důvodu vydědění 

již striktně nevyžaduje, aby se jednalo o úmyslný trestný čin, i nedbalostní zavinění je 

tedy připuštěno. Domnívám se ale, že aby bylo z okolností možno dovodit zvrhlou 

povahu potomka, bude se ve většině případů jednat o trestné činy spáchané 

přinejmenším v nepřímém úmyslu, tedy za okolností, kdy potomek věděl, že svým 

jednáním může ohrožení nebo porušení zájmu chráněného trestním zákonem způsobit, 

a pro případ, že se tak stane je s tím srozuměn. Je však též možné představit si dovození 

zvrhlé povahy potomka v případě zavinění ve formě hrubé nedbalosti kdy přístup 

potomka k požadavku náležité opatrnosti svědčí o jeho bezohlednosti k trestním právem 

chráněným zájmům. U „obyčejné“ vědomé či nevědomé nedbalosti však bude 

pravděpodobně situace problematičtější, zákon však ani tuto možnost nevylučuje. 

 Dle důvodové zprávy je zvrhlou povahu pachatele „nutno posoudit nejen 

z hlediska obecné morálky, ale i se zřetelem k tomu, nakolik se konkrétní trestný čin 

dotýká zůstavitelovy cti a cti jeho rodiny (kdo byl sám odsouzen jako recidivista za 

opakované krádeže, těžko může vydědit potomka odsouzeného rovněž za krádež).“203 

Autoři občanského zákoníku tedy předpokládají, že zůstavitel a jeho rodina se budou 

takovým činem potomka cítit pohoršeni a bude se jich dotýkat, případně jim dokonce 

působit újmu na cti. Dle tohoto výkladu by tedy mohlo být problematické např. 

vydědění potomka, který spáchal trestný čin za okolností svědčící o jeho zvrhlé povaze, 

pokud by zůstavitel byl u takového činu spolupachatelem či účastníkem. Zákon však 

toto výslovně neupravuje. 

 Spory, zda je dán tento důvod vydědění, budou spíše spory v otázce právní. 

Stejně jako za účinnosti předchozí právní úpravy bude stěžejním rozsudek trestního 

soudu, kterým je civilní soud vázán co do rozhodnutí o tom, zda byl spáchán trestný čin 

a kdo jej spáchal. V trestním rozsudku pravděpodobně nebude explicitně stanoveno, že 

okolnosti svědčí o zvrhlé povaze potomka, ale budou zde uvedeny okolnosti spáchání 

trestného činu, tedy vyřešeny otázky skutkové. To, zda tyto okolnosti svědčí o zvrhlé 

povaze potomka, jsou pak toliko otázkou právní.204 Jiní však s tímto výkladem 

                                                           
203 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 409. 
204 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 361. 
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nesouhlasí a předpokládají, že bude potřeba velmi zdlouhavé a skutkově náročné 

zjišťování, kdy bude jen v omezeném počtu případů rozhodnout již v řízení 

o pozůstalosti.205 

 Je zřejmé, že nová formulace tohoto důvodu vydědění může přinést 

a pravděpodobně přinese spory a výkladové problémy, se kterými se právní praxe bude 

muset vyrovnat a které budou pravděpodobně v budoucnu řešeny judikaturou. Dřívější 

formulace oproti tomu byla zcela jasná a prakticky nesporná. Takto relativizovaný 

důvod vydědění však dle mého názoru lépe odpovídá účelu institutu vydědění, tedy 

odejmout právo na povinný díl těm, jejichž jednání zůstavitel nějak negativně pocítil. 

Nová formulace též lépe dopadá na různé případy, které život přináší, a myslím, že též 

může zamezit těžko prokazatelnému zneužití tohoto důvodu vydědění pro případy, kdy 

zůstavitel hodlá vydědit potomka z jiných důvodů, které zákon nezná, a jeho odsouzení 

tedy pouze pro vydědění zneužito. Právní nejistota, kterou nová formulace přináší, je 

však i kritizována, P. Svoboda a O. Klička k tomu uvádějí: „Pokud můžeme vyslovit svůj 

názor, tak tato nová úprava je zjevně krokem zpět a kromě značných obtíží spojených 

s prokazováním tohoto důvodu vydědění, zejména pro dědice či vykonavatele závěti 

v řízení o pozůstalosti, nepřináší oproti předchozí úpravě nic pozitivního.“206 

 Dalším problémem, který může v praxi při použití tohoto důvodu vydědění 

nastat, je otázka, jak dlouho po odsouzení za trestný čin je možné potomka vydědit, 

resp. jestli následky vydědění z tohoto důvodu trvají i poté, co dle zákona nastala fikce 

neodsouzení, tedy na potomka se hledí, jako by nebyl odsouzen. Touto otázkou se 

zabýval i Nejvyšší soud ČR, který rozhodl následovně: „Ustanovení § 469a odst. 1 

písm. c) obč. zák. spojuje důvod, pro který zůstavitel může vydědit svého potomka, jenž 

by se jinak stal jeho dědicem (…) s odsouzením pachatele pro úmyslný trestný čin k 

trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku. Došlo-li však k zahlazení 

odsouzení a vznikla-li tím zákonná fikce neodsouzení pachatele, má to (mimo jiné) za 

následek, že na potomka zůstavitele nadále (po právní moci rozhodnutí, kterým bylo 

odsouzení zahlazeno) nelze hledět jako na "odsouzeného" a že se proto důvod k 

vydědění podle ustanovení § 469a odst.1 písm.c) obč. zák. nemůže uplatnit.“207 Je však 

                                                           
205 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 14. 
206 Opus supra cit. s. 15. 
207 Rozsudek NS ze dne 14. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1065/2011 
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otázkou, jestli po zahlazení odsouzení již toliko nelze potomka pro toto odsouzení 

vydědit, nebo se po zahlazení odsouzení dřívější vydědění potomka pro spáchání 

trestného činu stává vyděděním nikoliv po právu. První možnost se jeví jako logická, 

neboť pokud zůstavitel chce potomka v souvislosti se spácháním trestného činu vydědit, 

pravděpodobně tak učiní záhy poté, co se o této skutečnosti doví, pozdější vydědění 

z tohoto důvodu může spíše být zneužitím tohoto důvodu vydědění pro situace, kdy je 

potomek vyděďován na základě jiných skutečností, které jsou pro vydědění dle zákona 

nepodstatné. Druhá možnost by oproti tomu více chránila potomka a omezila pořizovací 

volnost zůstavitele, navíc by také výrazně omezila použití tohoto důvodu vydědění. 

 

4.5.2 Potomek vede trvale nezřízený život 

 Tento důvod vydědění zůstal oproti předchozímu občanskému zákoníku 

prakticky nezměněn. I v tomto případě tedy bude plně využitelná starší judikatura. 

Důvod vydědění je v tomto případě dán, pokud potomek vede „nezřízený život“ 

a pokud tak činí „trvale“. 

 Opět se jedná o formulaci velmi neurčitou, a je na judikatuře, aby 

konkretizovala, jaké chování potomka, resp. jeho způsob života, lze podřadit pod pojem 

„nezřízený život“. Obdobnou formulaci důvodu vydědění obsahoval již Všeobecný 

občanský zákoník, tehdejší judikatura dovodila, že se jedná o „způsob života 

vyděděného, příčící se podle všeobecných názorů dobrým mravům, aniž třeba by způsob 

života vyvdal opravdu veřejné pohoršení.“208 I zde je tedy chování potomka 

porovnáváno s objektivně daným kritériem dobrých mravů.209 Judikatura ke 

Všeobecnému občanskému zákoníku dále konkretizovala: „Není snad míněn způsob 

života, jímž bylo skutečně veřejné pohoršení způsobeno, nýbrž stačí k vydědění, že 

takový způsob života dotčené osob jest způsobilý je vzbuditi, a možnost tu byla. Zda 

způsob života se příčí veřejné mravnosti, jest posouditi podle všeobecně platného 

mínění, nikoliv podle ustanovení trestního zákona.“210 

                                                           
208 Sbírka Vážný 8879 – NS ČSR Ry 1 921/28 
209 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 420. 
210 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§§ 531 až 858). Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 435. 
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Nezřízeným životem pak bude takový způsob života potomka, který z rámce této 

obecné představy rozhodující části společnosti o „řádném způsobu života“ zřejmě 

vybočuje.211 Toto ustanovení je však třeba vykládat ve světle § 81, dle kterého je každý 

je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Důvod vydědění tedy 

nezakládá každé vybočení z obecné představy dobrých mravů, resp. každý alternativní 

způsob života, který se neshoduje s představami většinové společnosti. Pokud se však 

způsob života potomka odchyluje od dobrých mravů natolik, že v tom lze shledávat 

jejich závažné porušení, které by mohlo podstatnou část společnosti a především 

zůstavitele a jeho rodinu pohoršit, má zůstavitel možnost potomka z tohoto důvodu 

vydědit, aniž by měl v souladu s výše citovaným ustanovením oprávnění po potomkovi 

vyžadovat, aby svůj způsob života změnil. 

 Pod pojem nezřízený život se zpravidla rozumí negativní odchylka od obvyklého 

způsobu života, která dosahuje takové intenzity, že je způsobilá ohrozit jak potomka 

samotného, tak jeho rodinu.212 Není přitom rozhodné, jestli k takovému ohrožení 

skutečně došlo. Současná právní věda pod pojmem nezřízený život rozumí např. 

závislost na alkoholu či drogách, gamblerství, neúměrné zadlužování a neplacení dluhů, 

úmyslné vyhýbání se práci na úkor rodiny, neplacení výživného, potulování či 

opatřování si prostředků na živobytí nekalým způsobem.213 Nezřízený život však 

nemusí a zpravidla ani nebude porušovat normy trestního práva, porušuje však morální 

zásady, které jsou vlastní většině společnosti. Je též třeba, aby se tento způsob života 

potomka zůstaviteli příčil, tedy aby porušoval nejen obecně přijímané dobré mravy, ale 

aby byl též v rozporu s osobními postoji zůstavitele. Jen stěží by bylo v souladu 

s dobrými mravy, kdyby zůstavitel, který sám holduje neúměrnému požívání 

alkoholických nápojů, ze stejného důvodu vydědil potomka. Judikatura též dovodila, že 

důvodem vydědění není, pokud potomek vede nezřízený život bezprostředně 

a především kvůli nedostatečnému uspokojení jeho důležitých psychických či fyzických 

                                                           
211 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 15. 
212 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář : úplný text zákona s komentářem, 

judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4. 2008. Praha: Linde, 2008, s. 1182. 
213 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Linde 

Praha, 2012, s. 91. 
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potřeb potomka v dětském či mladistvém věku, případně zcela chybějícímu či 

disharmonickému rodinnému zázemí, na němž se zůstavitel sám podílel.214 

 Druhým znakem tohoto důvodu vydědění je trvalost takového chování potomka. 

Důvod vydědění nemůže založit jednorázové „klopýtnutí“ potomka, který jinak žije 

řádný život. Judikatura dovodila, že o trvalé vedení nezřízeného života jde tehdy, kdy je 

chování potomka kontinuální (tedy nikoliv jen nahodilé či ojedinělé) a dlouhodobé, 

a kdy již zpravidla nelze očekávat návrat k běžnému způsobu života tak, jak jej vnímá 

většina společnosti.215 Zákon ani judikatura však nestanovují žádnou konkrétní dobu, po 

které lze již chování potomka považovat za trvalé. Vždy tedy půjde o posouzení 

konkrétních okolností případu a samozřejmě též názoru soudu, který bude v daném 

případě rozhodovat. 

 V souvislosti s tímto důvodem vydědění se též může projevit změna okamžiku, 

ke kterému se posuzuje, zda byl dán důvod vydědění. Dle současné právní úpravy je dle 

některých názorů rozhodné, že důvod vydědění existoval ke dni úmrtí zůstavitele, 

nikoliv ke dni, kdy bylo učiněno prohlášení o vydědění, jak tomu bylo za účinnosti 

předchozí právní úpravy. Pokud by byl tento výklad obecně přijat, bylo by možné, aby 

zůstavitel vydědil potomka, kterého „vidí od stupně ke stupni klesati, třebas teprve 

pozdější chování splní skutkovou podstatu“,216 aniž by bylo potřeba, aby již v době 

prohlášení o vydědění bylo možné rozhodnout, že potomek vede nezřízený život již 

„trvale“. Je však otázkou, zda by zůstavitel mohl potomka vydědit i „podmínečně“, tedy 

v době, kdy ještě způsob života potomka ještě nelze označit jako „nezřízený život“, ale 

potomek k tomu dle svého chování směřuje. Takový výklad by jistě nejlépe respektoval 

vůli zůstavitele, aby jeho potomek nedostal ani povinný díl, pokud důvod vydědění ke 

dni jeho smrti skutečně nastane. Zároveň by nedošlo k újmě na právech potomka coby 

nepominutelného dědice, protože rozhodující pro jeho nárok na povinný díl by bylo, zda 

k naplnění důvodu vydědění skutečně došlo. Domnívám se, že by bylo v rozporu 

s dobrými mravy, kdyby nebylo uznáno vydědění v případě, že zůstavitel svým 

prohlášením o vydědění „předběhne událostem“ a na základě svého pozorování 

                                                           
214 Rozsudek NS ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3213/2012. 
215 Rozsudek NS ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2010. 
216 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§§ 531 až 858). Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 439. 
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životního stylu potomka jej vydědí, potomek se až do smrti zůstavitele nenapraví a ke 

dni smrti zůstavitele je tedy důvod vydědění nepochybně dán. 

 

4.5.3 Marnotratnost potomka 

Občanský zákoník vrátil do našeho právního řádu vydědění potomka pro jeho 

marnotratnost. Tento důvod vydědění znal Všeobecný občanský zákoník, ale po dobu 

účinnosti Občanského zákoník 1950 a Občanského zákoníku 1694 z našeho právního 

řádu zmizel. Zůstavitel tedy může vydědit nepominutelného dědice, který je tak 

zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky 

nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví 

dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům. 

V tomto případě se tedy nejedná primárně o sankci zůstavitele vůči potomkovi za jeho 

nevhodné chování, ale jedná se o případ označovaný jako exheredatio bona mente facta, 

tedy vydědění v dobrém úmyslu. Účelem vydědění v tomto případě primárně je, aby byl 

naplněn hlavní účel dědění, tedy zachování hodnot pro další generace.217 Vzhledem 

k této skutečnosti tedy zůstavitel nemá možnost rozšířit vydědění i na potomky 

vyděděného, naopak, povinný díl vyděděného potomka musí být zůstaven jeho 

potomkům. 

Někteří autoři v tomto novém ustanovení spatřují důvody vydědění dva, a sice 

vydědění nepominutelného dědice pro jeho zadluženost a vydědění nepominutelného 

dědice pro jeho marnotratnost.218 Společným pak pro oba tyto důvody je oprávněná 

obava zůstavitele, že v důsledku toho chování potomka se pro jeho potomky nezachová 

ani povinný díl, který by tomuto potomkovi měl připadnout.219 Rozhodující v tomto 

případě bude důvodnost takové obavy zůstavitele, kterou bude v dědickém řízení nutno 

posoudit jednak objektivně, neboť názor zůstavitele bude přirozeně ovlivněn jeho 

vlastním přístupem k majetku (extrémně šetřivý zůstavitel může mít zkreslenou 

představu o marnotratnosti), jednak subjektivně s přihlédnutím k majetkovým poměrům 

                                                           
217 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku, s. 409. 
218 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 365. 
219 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2015, s. 421. 
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konkrétního potomka, neboť co u jednoho může být považováno za marnotratnost, je 

u jiného běžnou spotřebou.220 Je třeba také uvážit, že zůstavitel na základě svého 

pozorování životního stylu potomka odhaduje, jak by tento naložil se svým povinným 

dílem, kdyby jej po zůstavitelově smrti získal, resp. jestli by alespoň část majetku 

zůstala zachována pro další generaci. Dle formulace tohoto důvodu vydědění totiž 

zůstavitel nevyděďuje potomka proto, jak se choval za jeho života, ale protože má na 

základě potomkova počínání za svého života obavu, jak by tento po jeho smrti naložil 

s povinným dílem. Aby byl naplněn tento důvod vydědění, je tedy třeba důvodná obava 

na základě zůstavitelových zkušeností z počínání potomka za života zůstavitele, že 

potomek se bude stejně chovat (tj. zadlužovat se, počínat si marnotratně) i po smrti 

zůstavitele,221 což bude mít velmi negativní majetkové důsledky pro jeho potomky. 

V případě zadlužení potomka zákon nijak blíže nespecifikuje, jak k zadlužení 

mělo dojít. Dle doslovného znění zákona je totiž rozhodující samotný fakt zadlužení,222 

nikoliv to, zda se potomek zadlužil např. pro svou hráčskou vášeň, nebo zda si vzal 

půjčku na bydlení. Není též rozhodná konkrétní výše dluhů, tu je třeba vždy posuzovat 

vzhledem k ostatnímu majetku potomka, jeho výdělku a schopnosti svůj dluh splácet. 

Nemusí však jít ani o předlužení potomka.223  

Další otázkou je, jak naložit s vyděděním z tohoto důvodu, pokud důvod 

vydědění ke dni smrti zůstavitele již odpadl, tedy potomek své dluhy alespoň 

z rozhodující části splatil, ale zůstavitel vydědění nezrušil. Rouček, Sedláček totiž 

v komentáři ke Všeobecnému občanskému zákoníku, který obdobné ustanovení 

obsahoval, uvádějí, že „důvod vydědění, který tu byl v době zřízení posledního 

pořízení, a později odpadl, trvá“.224 Je však otázkou, zda by nebylo v rozporu s dobrými 

mravy i se samotným smyslem tohoto vyděďovacího důvodu, aby potomku, který již 

nic nedluží, není tedy u něj dána obava, že by povinný díl nezachoval pro další 

generaci, byl nárok na povinný díl odepřen. 

                                                           
220 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 365. 
221 Tamtéž. 
222 Opus supra cit., s. 366. 
223 Tamtéž 
224 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§§ 531 až 858). Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 442. 
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 Pro rozhodnutí o marnotratnosti potomka je třeba ještě více a pečlivěji zvážit 

individuální stav majetku a potřeb potomka,225 s přihlédnutím k jeho postavení, 

sociálnímu statusu, vykonávanému povolání či rodinným poměrům. Dle 

provorepublikové judikatury vztahující se k tomuto ustanovení přitom není rozhodné, 

zda potomek již měl možnost utratit značnou část svého majetku, ale postačí, pokud se 

už po určitou dobu choval tak, že o jeho marnotratné povaze nelze pochybovat.226 

Marnotratnost může spočívat např. v tom, že potomek bezhlavě nakupuje věci, které 

nepotřebuje, žije nákladným způsobem života, který si nemůže dovolit („žití nad 

poměry“) nebo také např. v hráčské vášni či holdování alkoholu, které sice nedosahuje 

intenzity „trvale nezřízeného života“, ale stojí potomka značné finanční prostředky.227 

 Zvláštní postavení mají při vydědění z tohoto důvodu potomci vyděděného. 

Jednak samo užití tohoto vyděďovacího důvodu je vázáno na skutečnost, že 

vyděďovaný potomek má sám potomky, jednak je zůstavitel při užití tohoto důvodu 

vydědění povinen zůstavit povinný díl vyděďovaného jeho potomkům, nesmí tedy 

vztáhnout tento důvod vydědění i na potomky vyděděného. Zůstavitel je tedy zákonem 

omezen ve své pořizovací volnosti co do nakládání s odňatým povinným dílem. 

Povinný díl v rozsahu, v jakém by připadl vyděděnému potomkovi, musí 

připadnout všem jeho dětem, jejich podíly přitom budou stejné. Nebude-li dědit některé 

z dětí vyděděného, nabývají jeho podíl stejným dílem děti tohoto dítěte.228 Zůstavitel 

může zanechat dětem vyděděného povinný díl stejným způsobem, jakým může zanechat 

povinný díl svým dětem, tj. např. jako dědický podíl nebo jako odkaz, je však také 

dostačující, pokud zůstavitel přikáže závětním dědicům vyplatit potomkům vyděděného 

jeho povinný díl v penězích. I pro potomky vyděděného totiž platí, že nemají nárok na 

podíl z pozůstalosti, nýbrž pouze na peněžní částku ve výši jejich povinného dílu. 

Zákon výslovně nestanoví, jak má být řešena situace, kdy zůstavitel svého potomka 

vydědí pro marnotratnost, ale jeho potomkům povinný díl nezůstaví. Je pravděpodobné, 

že v takovém případě nebude toto vydědění platné a nárok na povinný díl bude mít 

                                                           
225 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 367. 
226 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§§ 531 až 858). Repr. 

pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 443. 
227 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 367. 
228 Tamtéž. 
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„marnotratný“ potomek. Obdobně budou s největší pravděpodobností řešeny případy, 

kdy vyděděný potomek v době smrti zůstavitele žádné potomky nemá, není tedy komu 

zanechat jeho povinný díl.229 Pokud dojde ke sporu, zda je vydědění po právu, budou 

potomci vyděděného též účastníky řízení, protože v případě výhry vyděděného potomka 

by přišli o svůj nárok na povinný díl.230 

 

4.6 Negativní závěť 

Jednou ze změn, které přinesla rekodifikace, je výslovné připuštění negativní 

závěti. Jedná se o právní jednání, kterým zůstavitel projevuje svoji vůli, aby určitý 

potenciální dědic ze zákona po něm nedědil.231 Toto své rozhodnutí nemusí zůstavitel 

nijak odůvodňovat, zákon ani nevyžaduje splnění jakýchkoliv podmínek ze strany 

zákonného dědice, kterým je takto odjímáno dědické právo. Nemusí tedy jít o reakci 

zůstavitele na nevhodné chování potenciálního zákonného dědice. Negativní závětí lze 

vyloučit dědické právo kteréhokoliv potenciálního zákonného dědice, nikoliv však 

nepominutelného dědice.232 Pokud zůstavitel nechce, aby nepominutelný dědic měl 

z pozůstalosti prospěch, musí využít institutu vydědění. 

Tímto prohlášením pak zůstavitel současně pozitivně vymezuje okruh dědiců, 

kteří budou dědit233 – jedná se o ty, kteří by dědili podle zákonné dědické posloupnosti, 

kromě osoby, kterou zůstavitel svým prohlášením vyloučil. 

Pro negativní závěť stanovuje zákon stejné formální požadavky jako pro závěť. 

I v tomto případě pak může zůstavitel prohlášení o tom, že některý z potenciálních 

zákonných dědiců pozůstalosti nenabude, učinit zůstavitel buď samostatně, nebo 

v závěti, ale také například v listině o vydědění. Toto prohlášení pak musí obsahovat 

projev vůle zůstavitele, že některá s osob, která by dědila při zákonné dědické 

posloupnosti, mimo nepominutelné dědice, pozůstalost nabýt nemá. I toto prohlášení 

                                                           
229 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 368. 
230 Opus supra cit, s. 366. 
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Leges, 2015, s. 31. 
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a jeho zrušení, pokud je sepsáno ve formě veřejné listiny nebo uloženo v notářské 

úschově, je vedeno v Evidenci právních jednání pro případ smrti. 

Zákon výše popsané právní jednání zůstavitele nijak neoznačuje, termín 

negativní závěť byl vytvořen právní teorií, zákon jej nezná.  

Možnost pořídit negativní závěť byla před nabytím účinnosti současné právní 

úpravy sporná. Část právní teorie a praxe dovozovala, že negativní závěť je neplatná, 

neboť v ní není určen okruh dědiců a velikost jejich dědických podílů. Jiní ale tvrdili, že 

v případě negativní závěti zůstavitel zjevně odkazuje k zákonné dědické posloupnosti, 

čímž je dán jak okruh dědiců, tak výše jejich podílů.234 Současná právní úprava tak tyto 

pochybnosti odstraňuje. 

 

4.7 Dědická nezpůsobilost 

Dalším institutem, který je podobný vydědění, je dědická nezpůsobilost. Dle 

ustanovení § 1481 OZ je z dědického práva vyloučen ten, kdo se dopustil činu povahy 

úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo 

zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele 

k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli 

překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, 

ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul. Zákon dále vylučuje ze zákonné 

dědické posloupnosti manžela zůstavitele, pokud zůstavitel před svou smrtí podal návrh 

na rozvod manželství z důvodu domácího násilí, a rodiče zůstavitele, pokud byl zbaven 

rodičovské odpovědnosti pro její zneužití či zanedbání. 

Dědická nezpůsobilost tedy vylučuje z dědického práva kohokoliv, kdo se 

v důsledku svého zavrženíhodného jednání stal dědictví nehodný resp., jehož podílení 

se na pozůstalosti by bylo nespravedlivé a odporovalo by dobrým mravům.235 Jsou-li 

dány zákonné důvody dědické nezpůsobilosti, je tato osoba z dědického práva 
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vyloučena, ať už jí svědčil kterýkoliv z dědických titulů. Soud přitom k dědické 

nezpůsobilosti přihlíží z úřední povinnosti.236 

Dědická nezpůsobilost se na rozdíl od vydědění neomezuje pouze na 

zůstavitelovy potomky jakožto nepominutelné dědice, ale postihuje všechny 

potencionální dědice. Dědicky nezpůsobilým se osoba stává automaticky ze zákona již 

samotným jednáním popsaným v zákoně, není zde potřeba žádného jednání zůstavitele, 

zůstavitel se o tomto jednání dokonce nemusí ani dovědět. Čin zakládající dědickou 

nezpůsobilost však může zůstavitel dědici prominout, čímž se tato osoba stává opět 

dědicky způsobilou.237 V případě vydědění naopak samotné prominutí ze strany 

zůstavitele nepostačuje, je potřeba též zákonem stanoveným způsobem zrušit prohlášení 

o vydědění. Prominout jednání způsobující dědickou nezpůsobilost však musí zůstavitel 

výslovně, tuto skutečnost nelze dovozovat např. z toho, že zůstavitel s touto osobou 

nadále udržoval kontakt. 

V současném občanském zákoníku je ustanovení o dědické nezpůsobilosti oproti 

předchozí právní úpravě přeformulováno. Dle současné právní úpravy nastává dědická 

nezpůsobilost mimo jiné následkem činu povahy úmyslného trestného činu, dřívější 

právní úprava tento následek spojovala toliko s úmyslným trestným činem. Zásadní 

rozdíl spočívá v tom, že trestný čin může spáchat pouze osoba trestně odpovědná, oproti 

tomu pod pojem čin povahy úmyslného trestného činu spadají i činy jinak trestné 

spáchané např. dětmi nebo osobami nepříčetnými,238 tj, činy naplňující skutkovou 

podstatu trestného činu popsanou v trestním zákoníku, za které ale ten, kdo je spáchal, 

není trestně odpovědný. I nová právní úprava však vyžaduje úmyslné spáchání činu, 

který porušuje normy trestního práva. Dle zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, 

úmyslně spáchá čin ten, kdo chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo 

ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo věděl, že svým jednáním může takové 

porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. 

Srozuměním se přitom rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným 

v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. Aby se 
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osoba stala dědicky nezpůsobilou z důvodu, že spáchala čin povahy úmyslného 

trestného činu proti vyjmenovaným osobám, není nutné, aby byla za tento trestný čin 

odsouzena,239 dokonce ohledně tohoto činu ani nemusí být nikdy zahájeno trestní řízení. 

Dědicky nezpůsobilou se osoba stává již samotným spácháním takového činu. Jak 

dovodila judikatura: Při posuzování, zda se dědic činu zakládajícího dědickou 

nezpůsobilost dopustil, je soud v řízení o dědictví vázán rozhodnutím příslušného 

orgánu, pokud bylo vydáno. Jestliže však takové rozhodnutí vydáno nebylo (např. 

z důvodu amnestie promlčení), řeší soud v dědickém řízení tuto otázku jako 

předběžnou.240 Otázka, zda se dědic dopustil určitého konkrétního jednání je přitom 

otázkou skutkovou, otázka, zda je konkrétní jednání trestným činem, je otázkou 

právní.241 Současná právní úprava též oproti právní úpravě předchozí rozšiřuje okruh 

osob, vůči kterým spáchaný čin zakládá dědickou nezpůsobilost. Pokud jde o druhý 

důvod zakládající dědickou nezpůsobilost, tedy spáchání zavrženíhodného činu proti 

zůstavitelově poslední vůli, i tento důvod byl přeformulován, starší úprava spojovala 

dědickou nezpůsobilost toliko se spácháním zavrženíhodného jednání proti projevu 

poslední vůle zůstavitele, současná právní úprava navíc obsahuje demonstrativní výčet 

případů, co může takovým zavrženíhodným jednáním být. I v tomto případě se však 

jednalo o změny spíše marginální. Jak čin povahy úmyslného trestného činu, tak 

zavrženíhodné jednání proti poslední vůli zůstavitele může osoba stižená dědickou 

nezpůsobilostí spáchat jak za života zůstavitele, jak po jeho smrti.242  

Nezpůsobilost dědit zasahuje jen osobu, jíž se zákonné důvody týkají. Jak uvádí 

důvodová zpráva: „Není spravedlivý důvod trestat za chování předka jeho potomky.“243 

Na místo nezpůsobilého dědice tak při zákonné dědické posloupnosti nastupují jeho 

potomci. I v tomto bodě se dědická nezpůsobilost liší od vydědění, vzhledem k výše 

citovanému výroku z důvodové zprávy se však automatické vztažení vydědění na 

potomky vyděděného, ke kterému dochází, přežije-li vyděděný zůstavitele a zůstavitel 

výslovně nestanoví jinak, jeví jako problematické. 
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I z důvodů zakládajících dědickou nezpůsobilost však může zůstavitel 

nepominutelného dědice vydědit. Tato možnost byla zakotvena již ve Všeobecném 

občanském zákoníku, z vládního návrhu zákona z r. 1937 byla vypuštěna jako příliš 

samozřejmá,244 rekodifikací byla do našeho právního řádu opět navrácena. I přes to, že 

dědická nezpůsobilost nastupuje ipso iure, je toto ustanovení velmi praktické, neboť 

odstraňuje pochybnosti o tom, zda zůstavitel potomkovi jednání zakládající dědickou 

nezpůsobilost prominul či nikoliv. Pokud však zůstavitel z  důvodů zakládajících 

dědickou nezpůsobilost potomka vydědí, nebude k obnově dědického práva potomka již 

postačovat pouhé výslovné prominutí takového jednání zůstavitelem, bude potřeba též 

zrušit prohlášení o vydědění.245 V případě vydědění z uvedených důvodů bude 

nepominutelný dědic vyloučen z dědického práva z vůle zůstavitele, nikoliv kvůli své 

zákonem dané dědické nezpůsobilosti.246 Tuto skutečnost však výslovně vyjádřenou 

najdeme pouze v důvodové zprávě, nikoliv v zákoně, přednost vydědění před dědickou 

nezpůsobilostí v tomto případě je však logická, neboť se jedná o respektování vůle 

zůstavitele, přičemž právě vůle zůstavitele je v současné úpravě dědického práva 

vyzdvihována. Nejedná se přitom pouze o teoretický spor, to, zda potomek nedědí kvůli 

své dědické nezpůsobilosti, nebo protože byl vyděděn, má vliv na postavení potomků 

vyděděného dědicky nezpůsobilého.247 V případě vydědění totiž nenastupují při 

zákonné posloupnosti automaticky na místo svého rodiče, ale pokud jejich rodič přežije 

zůstavitele, nebudou dle zákona dědit. 
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5 Komparace se zahraničními právními úpravami 

5.1 Polská právní úprava 

Srovnání s Polskou právní úpravou jsem pro svou práci zvolila proto, že se 

stejně jako v případě České republiky jedná o středoevropskou zemi, kde v minulosti 

vládl komunistický režim. Na vznik tamější právní úpravu tedy působily obdobné 

politické vlivy a společenské změny jako u nás. 

 V Polsku je dědické právo obecně upraveno v občanském zákoníku z roku 1964 

a v dalších dvou zákonech, které obsahují zvláštní úpravu vojenských testamentů 

a podmínky dědění ze zákona hospodařících rolníků.248 Polský občanský zákoník tedy 

pochází ze stejného období, jako občanský zákoník, který platil u nás až do 

rekodifikace. Stejně jako u nás v roce 1947 i v Polsku byla přijata zvláštní právní 

úprava, která má zabránit drobení zemědělské půdy. 

 Nepominutelnými dědici jsou dle polské právní úpravy kromě potomků 

zůstavitele i zůstavitelův manžel a rodiče, pokud by tito dědili při zákonné dědické 

posloupnosti. U rodičů a manžela zůstavitele záleží též na tom, zda jsou schopni 

pracovat, u potomků zákon při stanovení velikosti povinného dílu rozlišuje mezi 

potomky zletilými a nezletilými.249 Těmto osobám náleží tzv. zachowek,250 tedy 

povinný díl, což je peněžní částka, která jim musí být vyplacena dědicem, pokud byli 

zůstavitelem opomenuti. V případě, že bylo nepominutelným dědicům zůstavitelem 

zanecháno méně, než je hodnota povinného dílu, musí jim být dědicem jejich povinný 

díl doplacen.251 Velikost povinného dílu se odvíjí od velikosti dědického podílu, který 

by se nepominutelnému dědici dostal, kdyby byla pozůstalost rozdělena dle zákonné 

dědické posloupnosti. Nezletilým potomkům náleží povinný díl ve výši ⅔ hodnoty 

jejich zákonného dědického podílu. Zletilým potomkům, manželu a rodičům, kteří jsou 

trvale neschopni práce, náleží taktéž povinný díl ve výši ⅔ hodnoty jejich zákonného 
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dílu, pokud však v okamžiku zůstavitelovi smrti nejsou trvale práce neschopní, náleží 

jim povinný díl pouze ve výši ½ hodnoty jejich dědického podílu ze zákona. Na 

povinný díl se započítává, co dostali nepominutelní dědicové pořízením pro případ 

smrti, i to, co obdrželi od zůstavitele za jeho života. Právo na povinný díl nemá 

vyděděný, ten, kdo se dědictví zřekl nebo je odmítl.252 

 Povinný díl tedy není konstruován jako zaručený dědický podíl, jak tomu bylo 

u nás dle OZ 1964, ale toliko jako nárok na výplatu peněžní částky ve stanovené výši. 

Právo na povinný díl tak neomezuje svobodu zůstavitele nakládat se svým majetkem, 

ale zároveň chrání zájmy nejbližších příbuzných a manžela zůstavitele.253 

Jak vyplývá z výše uvedeného, okruh nepominutelných dědiců i výše jejich 

povinného dílu se odvíjí od zákonné dědické posloupnosti, která by nastala, pokud by 

neexistovala závěť. Dle zákonné dědické posloupnosti platí, že zanechal-li zůstavitel 

potomky, dědí tito potomci a manžel zůstavitele, a to rovným dílem, manžel však 

nejméně čtvrtinu dědictví. Nezanechal-li zůstavitel potomky, dědí zůstavitelův manžel, 

rodiče a sourozenci, popř. potomci zůstavitelových sourozenců. Pokud tedy zůstavitel 

měl děti, které jsou způsobilé dědit, nejsou rodiče zůstavitele dědici dle zákonné 

dědické posloupnosti a tedy ani nepominutelnými dědici. 

Okruh nepominutelných dědiců je v polské právní úpravně obecně stanoven 

šířeji než u nás, v konkrétních případech se však okruh nepominutelných dědiců bude 

lišit. Vzhledem k pravidlům zákonné dědické posloupnosti totiž nemůže nastat situace, 

kdy nepominutelnými dědici budou zároveň potomci, manžel i rodiče zůstavitele. 

Vydědit nepominutelné dědice může zůstavitel ve stejné formě, v jaké může 

sepsat závěť, i polské právo přitom umožňuje, aby zůstavitel učinil prohlášení 

o 1vydědění v závěti, kde zároveň povolá někoho jiného za dědice, nebo v samostatné 

listině.254 Co je dále uvedeno o závěti, platí obdobně i o prohlášení o vydědění. 

Způsobilost testovat a tedy i vydědit nepominutelné dědice má toliko osoba plně 

svéprávná. Svéprávnost se přitom nabývá zletilostí, tj. dosažením 18 let věku, nebo po 
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16. roku věku uzavřením manželství.255 Zůstavitel může sepsat závěť pouze osobně, 

společná závěť není přípustná.256 

 Polská právní úprava rozlišuje testamenty obvyklé a zvláštní (s úlevami), které 

mohou být pořízeny pouze za výjimečných okolností a kam patří i testament pořízený 

ústně, testamenty můžeme dále rozdělovat na soukromé a veřejné.257 

 Nejjednodušší formou je závěť holografní, která musí být sepsána vlastní rukou 

zůstavitele a jím vlastnoručně podepsána.258 V tomto případě se jedná o testament 

obvyklý a soukromý. Závěť by dále měla být datována, ale chybějící datum vede 

k neplatnosti závěti pouze tehdy, pokud vzniknou pochybnosti, zda byl zůstavitel 

v době sepsání závěti svéprávný, pokud existuje více závětí, které si vzájemně odporují 

a je proto třeba určit, který z nich je novější, případně pokud vzniknou spory ohledně 

obsahu závěti.259 

 Závěť lze pořídit i ve formě notářského zápisu, jedná se o testament obvyklý 

veřejný.260 Polské právo zná i testament allografní, tedy sepsaný jinak než vlastní rukou 

zůstavitele, ten je ale na rozdíl od allografního testamentu podle českého práva mnohem 

formalizovanější. Jedná se o testament obvyklý veřejný, neboť zůstavitel musí prohlásit 

svou vůli před starostou nebo jinou pověřenou úřední osobou za přítomnosti dvou 

svědků. Takto prohlášená poslední vůle musí být zaznamenaná do protokolu, ten 

následně přečten a podepsán.261 

 Jak je již uvedeno výše, polské právo zná i tzv. testamenty zvláštní, s úlevami. 

Sem patří testament pořízený na lodi, v letadle, testament vojenský,262 ale i testament 

ústní, který může být pořízen pouze za výjimečných okolností, např. při bezprostředním 
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ohrožení života zůstavitele, pokud je nemožné nebo velmi obtížné pořídit závěť 

některým z výše uvedených způsobů, a to před třemi současně přítomnými svědky.263 

 Zůstavitel může závěť zrušit tím, že pořídí závěť novou, vedle které původní 

závěť nemůže obstát (je možné, aby vedle sebe existovalo více platných závětí, pokud si 

navzájem neodporují), jejím fyzickým zničením nebo změnami (např. přeškrtnutím části 

textu zůstavitel ruší přeškrtnutá ustanovení závěti). 

 Vydědění je stejně jako v české právní úpravě možné pouze ze 

zákonem taxativně stanovených důvodů, který musí existovat již v době vydědění. 

Otázka vydědění pouze částečně není v Polsku zcela jasná, současná právní teorie 

a praxe se však spíše kloní k názoru, že vydědění zčásti není možné.264 

 Polské právo zná tři důvody vydědění. Zůstavitel může nepominutelného dědice 

vydědit v případě, že proti vůli zůstavitele soustavně porušuje zásady občanského 

soužití, nebo pokud se nepominutelný dědic dopustí úmyslného trestného činu proti 

zůstaviteli nebo jeho blízkým, přičemž tento trestný čin musí směřovat proti životu, 

zdraví nebo volnosti, příp. jde o těžkou urážku na cti. Konečně třetím důvodem 

vydědění je, že nepominutelný dědic vůči zůstaviteli úmyslně neplní rodinné 

povinnosti. Zůstavitel může nepominutelnému dědici takové chování odpustit, pokud 

k tomu dojde, nelze potomka pro takové chování později vydědit.265 

 

5.2 Německá právní úprava 

 Německo jsem si pro své srovnání vybrala proto, že je také středoevropskou 

zemí, na rozdíl od České republiky a Polska však (alespoň jeho část) neprošlo vládou 

komunismu, který by ovlivnil jeho právní řád. V Německu až do současnosti 

s mnohými novelami platí Bürgerliches Gesetzbuch („BGB“), který byl přijat 18. 8. 

1896, nalezneme v něm tedy tradiční instituty kontinentálního civilního práva.266 

Německý BGB se spolu s rakouským ABGB267 a švýcarským ZGB stal vzorem pro 
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další občanské zákoníky. Dědické právo je v BGB upraveno docela obsáhle, a sice ve 

456 paragrafech.268 Úpravu dědického práva však nalezneme nejen v BGB, ale 

i v dalších zákonech, které obsahují zvláštní ustanovení o dědickém právu pro konkrétní 

oblasti, jako je například pojištění, dědění mezi zapsanými životními partnery (obdoba 

našeho registrovaného partnerství) nebo dědění zemědělských usedlostí.269 

 BGB zná kromě zákona a závěti jako dědický titul i dědickou smlouvu. 

Zůstavitel ve své závěti také může zřídit odkaz, přičemž odkazovníci nejsou považováni 

za dědice, ale mají vůči odpůrcům nárok na cokoliv, co jim bylo v závěti výslovně 

odkázáno. Dědictví se i podle BGB nabývá smrtí zůstavitele, dědicové však můžou 

dědictví odmítnout. Ani BGB tedy nezná institut ležící pozůstalosti.  

 Nepominutelnými dědici jsou dle BGB zůstavitelovi potomci, rodiče, manžel 

nebo zapsaný životní partner, pokud by dědili dle zákonné dědické posloupnosti. Těmto 

osobám náleží povinný díl, tedy určitá peněžní částka, jejíž výše se odvíjí od velikosti 

jejich případného zákonného dědického podílu. Velikost povinného dílu je stejná pro 

všechny nepominutelné dědice, jde o ½ hodnoty dědického podílu, který by jim připadl, 

pokud by byla pozůstalost rozdělena podle zákonné dědické posloupnosti.270 BGB tedy 

při stanovení velikosti povinného dílu nerozlišuje mezi zletilými a nezletilými potomky 

ani mezi potomky a jinými nepominutelnými dědici. Při stanovení dědického podílu, 

který je určující pro výpočet povinného dílu, se počítají i ty osoby, které jsou pořízením 

pro případ smrti z dědění vyloučeny, dědictví odmítly nebo byly prohlášeny za dědicky 

nehodné, nebere se však ohled na ty, kteří se dědictví smluvně zřekli.271 Nepominutelné 

dědice BGB nepovažuje za dědice, ale věřitele zůstavitelových dědiců,272 vůči kterým 

mohou své právo na povinný díl uplatnit.273 Pokud je nepominutelným dědicům 

zůstavitelem zanecháno méně, než je jejich povinný díl, mají právo vůči dědicům 
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požadovat doplacení do povinného dílu.274 Na povinný díl se dále započítává vše, co 

nepominutelný dědic dostal od zůstavitele darem za života, pokud zůstavitel určil, že 

tento dar má být započítán na jeho povinný díl.275 

  Nárok na povinný díl musí nepominutelný dědic uplatnit do tří let od okamžiku, 

kdy se dověděl o tom, že byl na svém právu na povinný díl zkrácen276 – tedy že 

zůstavitel zemřel, existuje pozůstalost, ze které mu zůstavitel zanechal méně, než činí 

jeho povinný díl,277 nejdéle však třicet let od vzniku tohoto nároku.278 Zákon však 

pamatuje také na případy, kdy by okamžitá výplata povinný ch dílů dědice neúměrně 

zatížila. V takovém případě může dědic požádat, aby bylo uspokojení nároku na 

povinný díl odloženo, což znamená, že povinný díl nemusí dědic vyplatit 

nepominutelnému dědici okamžitě. Příkladem takového neúměrného a nespravedlivého 

zatížení dědice může být např. situace, kdy by dědic musel prodat dům, aby získal 

dostatečnou hotovost pro výplatu povinného dílu. O tom, o jak dlouhou dobu může být 

uspokojení nároku na povinný díl odloženo, rozhoduje soud, musí přitom vzít v úvahu 

i zájmy nepominutelného dědice.279 

I v případě německého práva se tedy okruh nepominutelných dědiců a velikost jejich 

povinného dílu odvíjí od zákonné dědické posloupnosti, která by v konkrétním případě 

nastala, pokud by zůstavitel o svém majetku nepořídil. BGB zná čtyři základní dědické 

stupně, v pátém a dalším stupni se použijí obdobně ustanovení pro stupeň čtvrtý.280 

V prvním stupni  dědí potomci společně s manželem zůstavitele manžel má přitom 

právo na ¼ pozůstalosti. Pokud některé z dětí nedědí, nastupují na jeho místo jeho 

potomci a pozůstalost si dělí podle kmenů. V druhém stupni dědí manžel a rodiče 

zůstavitele, a pokud jich není, jejich děti, příp. děti jejich dětí, tedy sourozenci, synovci 

a neteře zůstavitele. Manželu v tomto případě připadne ½ pozůstalosti, stejně jako 

v dalších dědických stupních. Pokud však mezi manželi existovalo společného jmění 

manželů, dědický podíl manžela se zvýší o ¼ na 3/4. Ve třetím stupni dědí manžel 
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zůstavitele, jeho prarodiče a jejich děti a děti jejich dětí.  V případě, že nejsou žádní 

příbuzní první nebo druhé třídy ani prarodiče, pozůstalý manžel/partner obdrží celé 

dědictví. Čtvrtý a další dědický stupeň již nemá na okruh nepominutelných dědiců a 

velikost jejich povinného dílu vliv, pro úplnost však uvádím, že ve čtvrtém stupni dědí 

praprarodiče zůstavitele, jejich děti a děti jejich dětí atd. Od 4. dědické třídy ale platí, že 

pokud potomek předka již zemřel, nenastupují na jeho místo automaticky jeho potomci, 

ale dědici stanou ty osoby, které jsou nejbližšími příbuznými. Stačí tedy, aby byl naživu 

jeden příbuzný předchozí třídy, a jsou vyloučeni všichni případní dědicové pokolení 

následujícího.281 Zapsaní životní partneři mají stejná dědická práva jako manželé, osoby 

žijící v jiné formě soužití, např. druh a družka však žádné dědické právo dle zákonné 

dědické posloupnosti nemají.282 

I v Německu je okruh nepominutelných dědiců stanoven šířeji než u nás, i tady 

však stejně jako v Polsku platí, že nemůže nastat situace, kdy by byli nepominutelnými 

dědici zástupci všech kategorií. Kromě toho, že z logiky věci nemůže být 

nepominutelným dědicem zároveň manžel a zapsaný životní parter, v případě, že 

nepominutelnými dědici budou děti, nebudou jimi v tomto konkrétním případě rodiče, 

protože by nedědili dle zákonné dědické posloupnosti. Za pozornost stojí i povinný díl 

manžela, který může být za určitých okolností velmi vysoký. 

Pojem vydědění je v Německu chápán jako vyloučení zákonného dědice 

z dědické posloupnosti prostřednictvím pořízení pro případ smrti. Pod pojmem 

vydědění se tedy v Německu rozumí přibližně naše negativní závěť.  Pro zkrácení co 

odejmutí práva nepominutelného dědice na povinný díl, tedy vydědění ve smyslu 

českého práva, se v Německu užívá pojem „odnětí povinného dílu“.283 

Odejmout právo na povinný dál může zůstavitel prostřednictví své poslední 

vůle.284 Formální požadavky pro listinu, kterou se odjímá právo na povinný díl, jsou 

tedy stejné jako pro závěť. Plně způsobilou pořídit závěť je dle německého práva osoba 
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od dosažení zletilosti (18 let), již od 16 let však může pořídit prostřednictvím 

notářského zápisu. 285 

Německé právo zná testamenty řádné (tj. ve formě notářského zápisu nebo 

holografní), a testamenty pro případ nouze (před starostou, před třemi svědky, na moři). 

U testamentu zřízeného ve formě notářského zápisu může zůstavitel nadiktovat svou 

vůli do protokolu, nebo předat notáři otevřenou nebo uzavřenou písemnost, jejímž 

obsahem je jeho poslední vůle.286 Zůstavitel může též sepsat celou závěť vlastní rukou. 

Taková závěť musí být vlastnoručně podepsána, má na ní být též uvedeno datum 

a místo sepsání. Ty však již nemusí být psány vlastnoručně zůstavitelem a jejich 

vynechání nevede k neplatnosti závěti.287 Je-li závěť sepsána na psacím stroji nebo 

počítači nebo chybí-li podpis, je závěť neplatná. Německé právo tedy na rozdíl od 

českého právního řádu nezná alografní závěť. 

Dle německého práva je možné, aby manželé nebo zapsaní životní partneři 

pořídili závěť společnou.288 Ten může být zřízen v kterékoliv formě výše popsané, od 

testamentu jednoho zůstavitele se liší pouze tím, že jím o svém majetku pořizují dvě 

osoby zároveň. 

Odvolat testament může zůstavitel sepsáním nového testamentu, jeho zničením 

či změnou a u testamentu ve formě notářského zápisu i vzetím z notářské úschovy. 

V listině, kterou je odjímáno právo na povinný díl, musí být uveden důvod, pro 

který tak zůstavitel činí.289 Odejmout právo na povinný díl může zůstavitel pouze ze 

zákonem taxativně stanovených důvodů. Takový důvod přitom musí existovat již 

v okamžiku sepsání poslední vůle.290 Důvody pro odnětí povinného dílu se pro 

jednotlivé skupiny nepominutelných dědiců liší. Nejširší okruh důvodů pro odnětí 

povinného dílu stanovuje zákon pro potomky zůstavitele, kterým může zůstavitel 

povinný díl odejmout z celkem šesti důvodů: a) pokud potomek usiloval o život 

zůstaviteli, jeho manželu, jinému zůstavitelovu potomkovi nebo jiné osobě podobně 

zůstavitelovi blízké, b) jestliže se potomek dopustí úmyslného fyzického týrání 
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zůstavitele nebo jeho manžela, c) jestliže se potomek dopustí trestného činu proti 

zůstaviteli nebo jeho manželovi, d) jestliže potomek úmyslně poruší svou zákonnou 

vyživovací povinnost vůči zůstaviteli, nebo e) jestliže potomek proti vůli zůstavitele 

vede nečestný nebo nemravný život.291 Šestým důvodem pro odnětí povinného dílu 

potomkovi pak je marnotratnost potomka, kvůli které má zůstavitel obavu, že by 

potomek o veškerý majetek přišel, z tohoto důvodu však zůstavitel neodjímá potomkovi 

povinný díl zcela, může buď ustanovit potomkovi svěřenského nástupce, potomek se 

tedy stane pouhým držitelem nabytého majetku, který po jeho smrti přejde na 

svěřenského nástupce, nebo může zůstavitel určit vykonavatele závěti a potomek bude 

mít právo toliko čerpat výnosy z majetku.292 

Manželu může zůstavitel odejmout právo na povinný díl z důvodů uvedených 

pod písm. a)-d) pro odejmutí povinného dílu potomkovi, logicky takový čin musí být 

spáchán proti zůstaviteli nebo jiným osobám [písm. a)], nikoliv proti manželu 

zůstavitele. Odejmout právo na povinný díl rodičům může zůstavitel z důvodů 

uvedených pod písm. a), c) a d) pro odejmutí práva na povinný díl potomkovi.293 

Zůstavitel může nepominutelnému dědici takové jednání též prominout, čímž se 

stává odnětí práva na povinný díl neúčinné.  
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Závěr 

 Institutem nepominutelného dědice se v dědickém právu nejvíce prosazuje 

princip familiarizace, a i když současné právní úprava akcentuje co nejpřesnější 

respektování vůle zůstavitele, institut nepominutelných dědiců zůstal i po rekodifikaci 

zachován. 

 Ve své práci jsem se zabývala úpravou institutu nepominutelného dědice 

a vydědění, i úpravou obdobných institutů v historii či jinde v Evropě. Tento širší 

pohled mi umožnil vnímat ochranu nepominutelných dědiců nikoliv pouze jako ochranu 

nároků dětí, ale především jako prosazení rodinných vazeb nad vůlí zůstavitele 

v dědickém právu, neboť v jiných státech i historicky je okruh nepominutelných dědiců 

širší. Ze srovnání současné právní úpravy s úpravou v OZ 1964 vyplynulo, že v oblasti 

vydědění rekodifikace přinesla spíše zpřesnění formulací a dosavadní judikaturu by ve 

velké části případu mělo být i nadále možné aplikovat. Nejdůležitější změnou v této 

oblasti dle mého názoru je, že zůstavitel nemusí v listině o vydědění uvést důvod 

vydědění a tento dokonce nemusí ani v době sepsání listiny o vydědění existovat. Tyto 

změny považuji za velmi přínosné. U institutu nepominutelného dědice se změnila 

především povaha povinného dílu. Ačkoliv tím může být v určitých případech postavení 

nepominutelného dědice oslabeno, považuji i tuto změnu za velmi praktickou 

a užitečnou pro uspořádání a další fungování majetkových vztahů po smrti zůstavitele. 

Zmenšení velikosti povinného dílu pak koresponduje s větším respektováním vůle 

zůstavitele, které nová právní úprava zdůrazňuje. Na mnoha místech zákon 89/2012 Sb. 

výslovně stanovuje, co bylo již dříve dovozeno judikaturou či právní teorií. I dnes ale 

nad některými otázkami u odborné veřejnosti nepanuje shoda a až budoucnost ukáže, 

zda a jak tyto otázky budou dále řešeny v právní teorií i praxí. 

Ačkoliv jsou instituty nepominutelného dědice a vydědění upraveny 

v občanském zákoníku pouze ve 20 paragrafech, jedná se o téma poměrně rozsáhlé, 

se kterým jsou navíc úzce provázány další instituty, jako dědická nezpůsobilost či právo 

některých osob na zaopatření, kterému jsem se však z důvodu rozsahu práce již blíže 

nevěnovala. 

 Pokud v rodině zůstavitele panují dobré vztahy, je velmi pravděpodobné, že 

k uplatnění institutu nepominutelného dědice vůbec nedojde. Zůstavitel zpravidla 
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neopomine při posledním pořízení své děti, se kterými řádně vychází, o které se staral a 

které se případně staraly o něho. Zároveň i dítě zůstavitele často svůj nárok na povinný 

díl neuplatňuje a respektuje vůli zůstavitele. V takových situacích zákonná úprava často 

uspořádání majetkových vztahů po smrti zůstavitele spíše komplikuje, např. v případě 

pozůstalého manžela-jediného dědice ze závěti, který je povinen vyplatit povinný díl 

nezletilým potomkům, které má se zůstavitelem, příp. jim jako odbytné poskytnout 

podíl na nemovité věci, se kterou bude následně komplikované disponovat. Lze přitom 

předpokládat, že manžel zůstavitele bude v takovém případě o jejich společné nezletilé 

děti i nadále pečovat, ochrana dětí coby nepominutelných dědiců tedy nelehkou situaci 

rodiny dále komplikuje. Protože však vztahy v rodině nejsou vždy řádné 

a bezproblémové, je nutné, aby nároky zůstavitelových nejbližších příbuzných byly 

chráněny zákonem. Institut nepominutelného dědice v takovém případě poskytuje jakýsi 

návod, jak uvést spravedlivě vztahy do rovnováhy. 294 

                                                           
294 MEDUNOVÁ, Renata. Dědic, který nemá být opomenut. Ad Notam: časopis českého notářství. 

2009, č. 5, roč. 15, s. 172. 
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Seznam zkratek 
 

OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OZ 1964 – Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

OZ 1950 – Zákon č. 141/1950 Sb., občanský  zákoník 

ZSŘ – Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

ABGB – Zákon č. 946/1811 ř. z., obecný občanský zákoník 

ZGB - Zivilgesetzbuch, švýcarský občanský zákoník z roku 1907 

BGB - Bürgerliches Gesetzbuch, německý občanský zákoník z roku 1896 

ÚS – Ústavní soud ČR 

NS – Nejvyšší soud ČR 

KS – Krajský soud 

 



82 

 

Seznam zdrojů 

Knižní publikace: 

 URFUS, Valentin, Michal SKŘEJPEK a Jaromír KINCL. Římské právo. 2. dopl. 

a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck. Praha: Beck, 1995. Právnické učebnice. ISBN 

80-7179-031-1. 

 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 2. upr. 

vyd. Praha: Linde, 1999. ISBN 80-720-1167-7. 

 KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. 

ISBN 978-80-7201-741-6. 

 BÍLEK, Petr a Martin ŠEŠINA. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. 

Praha: Beck, 2001. Zákony s poznámkami. ISBN 80-7179-590-9 

 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : 

kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. 2. vyd. 

Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-552-4. 

 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : 

kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. Praha: 

Linde, 2003. ISBN 80-7201-422-6. 

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Dědictví a dědické právo. Brno: Computer Press, 2007. 

Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1659-3. 

 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 

2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-266-3. 

 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového 

občanského zákoníku. Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-931-1. 

 HORÁLEK, Vladimír, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie 

pojmů nového soukromého práva. 2. dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014. 

Encyklopedie. ISBN 978-80-7201-948-9. 

 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: 

Leges, 2011. Praktik. ISBN 978-80-87212-79-0. 

 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-292-9. 



83 

 

 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Dědické právo podle nového občanského zákoníku: 

praktická příručka. Praha: Leges, 2015. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-

097-0. 

 FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. Praha: ASPI-Wolters 

Kluwer, 2006. Judikatura. ISBN 80-7357-182-X. 

 TILSCH, Emanuel, HORÁK, Ondřej, ed. Dědické právo rakouské se stanoviska 

srovnávací vědy právní. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Klasická právnická díla 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-713-3. 

 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : 

kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. 2. 

aktualizované vyd. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-720-1552-4. 

 PIĄTOWSKI, J. S., KORDASIEWICZ, Bogudar. Prawo spadkowe- Zarys 

wykładu. 7. wydanie. Warszawa: Lexis Nexis, 2011. 

 PIĄTOWSKI, Józef Stanisław. Prawo spadkowe- Zarys wykładu. 6. wydanie. 

Warszawa: Lexis Nexis, 2003. 

 

Komentářová literatura 

 Švestka, J; Dvořák, J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek IV. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-369-2. 

 Fiala, R. Drápal, L., a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015. 978-80-7400-570-1. 

 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v 

Podkarpatské Rusi. Díl 3 (§§ 531 až 858). Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: 

Codex Bohemia, 1998. Komentáře velkých zákonů československých. ISBN 

ISBN 80-85963-74-4. 

 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský 

zákoník II: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. Velké komentáře. ISBN 

978-80-7400-108-6. 

 ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář : úplný text 

zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1.4. 2008. Praha: 

Linde, 2008. Zákony - komentáře. ISBN 978-80-7201-687-7. 



84 

 

 FIALA, Josef, Milan KINDL, Občanský zákoník: komentář. I. díl. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2009. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7357-395-9. 

 

Judikatura 

 Usnesení KS v Brně ze dne 13.11.1998, sp. zn. 18 Co 310/98. 

 Usnesení NS ze dne 17. 12. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2860/2011 

 Usnesení NS ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 21 Cdo 705/2013. 

 Nález ÚS ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. I. ÚS 295/10. 

 Usnesení ÚS ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97 

 Usnesení NS ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3772/2007. 

 Rozsudek NS ze dne 15. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 688/2006 

 Rozsudek NS ze dne 24. 9. 2009, sp. zn.  21 Cdo 1912/2008. 

 Rozsudek NS ze dne 20. 1. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2214/2002  

 Rozhodnutí NS Rv II 488/43 (Sbírka Vážný č. 18787) 

 Rozhodnutí NS ČSR Ry 1 921/28 (Sbírka Vážný č. 8879) 

 Rozhodnutí NS R I 69/25 (Sbírka Vážný č. 4649) 

 Usnesení NS ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 743/2008  

 Rozsudek NS ze dne 14. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1065/2011 

 Rozsudek NS ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3213/2012 

 Rozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 9. 8. 1996, sp. zn. 6 Co 10/96 (Rc 

23/1998) 

 Rozsudek NS ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2010 

 Rozsudek NS ze dne 10. 3. 2011, sp. zn. 21 Cdo 2537/2010 

 Usnesení MS v Praze ze dne 30.12.1997, sp. zn. 24 Co 315/97 

 Rozsudek NS ze dne 26. 6. 2003, sp. zn. 30 Cdo 889/2002 

 Usnesení NS ze dne 25.10.2012, sp. zn. 21 Cdo 3977/2010 

 

Odborné články 

 HORÁK, Ondřej. Postavení potomků vyděděného potomka. Ad Notam: časopis 

českého notářství. 2016, č. 4, roč. 22, 5-8. ISSN 1211-0558. 



85 

 

 ŘÍHA, Martin a Pavla ŠTOLCOVÁ. Povinný podíl potomka podle § 479 

občanského zákoníku. Ad Notam: časopis českého notářství. 2011, č. 2, roč. 17, 

7-13. ISSN 1211-0558. 

 MEDUNOVÁ, Renata. Dědic, který nemá být opomenut. Ad Notam: časopis 

českého notářství. 2009, č. 5, roč. 15, 169-172. ISSN 1211-0558. 

 KOHOUTEK, Jan. Nepominutelný dědic jako účastník řízení o pozůstalosti. Ad 

Notam: časopis českého notářství. 2015, č. 5, roč. 21, 3-6. ISSN 1211-0558. 

 ŘÍHA, Martin. Evropské dědické nařízení vstoupilo v platnost. Ad Notam: 

časopis českého notářství. 2012, č. 5, roč. 18, 14-18. ISSN 1211-0558. 

 WAWERKA, Karel. Jaké je dědické právo?. Ad Notam: časopis českého 

notářství. 2004, č. 2, roč. 10, s. 39-41. ISSN 1211-0558. 

 MUZIKÁŘ, Ladislav, Komentář k judikatuře. Ad Notam: časopis českého 

notářství. 1998, č. 2, roč. 4, s. 47. ISSN 1211-0558. 

 HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském 

zákoníku. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. C. H. Beck, 

2014, č. 11, roč. 22, 381-385. ISSN 1210-6410. 

 BEDNÁŘ, Václav. Dědické právo v novém občanském zákoníku. Obchodní 

právo. 2012, č. 5, roč. 21, 162-170. ISSN 1210-8278. 

 

Právní předpisy 

 Listina základních práv a svobod ČR 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský  zákoník 

 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

 Zákon č. 946/1811 ř. z., obecný občanský zákoník 

 Zákon č. 358/1992 Sb., zákon ČNR o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

 Bürgerliches Gesetzbuch 



86 

 

 

Internetové zdroje 

 Dědická řízení - Polsko. Portál evropské e-Justice [online]. 2017 [cit. 2017-05-

04]. Dostupné z: https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-pl-

cs.do?member=1 

 Dědická řízení - Německo. Portál evropské e-Justice [online]. 2017 [cit. 2017-

05-04]. Dostupné z: https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-de-

cs.do?member=1 

 

Ostatní zdroje 

 Konsolidovaná důvodová zpráva k občanskému zákoníku 

 

 

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-pl-cs.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-pl-cs.do?member=1


87 

 

Shrnutí 
 

Nepominutelným dědicem je blízký příbuzný zůstavitele, kterému zákon dává 

výsadní postavení a z tohoto důvodu mu zaručuje právo získat z pozůstalosti alespoň 

zákonem určený díl, a to i v případě, že zůstavitel o svém majetku pořídí jinak. Toto 

právo může zůstavitel nepominutelnému dědici odepřít vyděděním ze zákonem 

stanovených důvodů. 

Cílem této práce je komplexně popsat problematiku nepominutelných dědiců, 

jejich ochrany a vydědění. Ve své práci poukazuji na změny, které přinesla současná 

právní úprava, ale věnuji se i rysům, které zůstaly zachovány a umožňují proto další 

použití starší judikatury. 

Práce je tematicky rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsem stručně 

vymezila obsah pojmů nepominutelný dědic a vydědění. Institut nepominutelného 

dědice a vydědění je v kontinentální evropské právní kultuře tradiční, proto se ve druhé 

kapitole zabývám jeho historickým vývojem. Popisuji práva blízkých příbuzných 

zůstavitele ve starověkém Římě, středověku i v občanských zákonících z minulého 

století, pozornost věnuji ale zvláště úpravě ABGB. 

Současnou českou právní úpravu těchto institutů jsem pro přehlednost rozdělila 

do třetí a čtvrté kapitoly. Ve třetí kapitole se věnuji úpravě okruhu nepominutelných 

dědiců, povinnému dílu, výpočtu povinného dílu, započtení a ochraně práv 

nepominutelného dědice. Čtvrtá kapitola pojednává o náležitostech listiny o vydědění, 

důsledcích vydědění a zákonných důvodech vydědění. V této kapitole se zabývám také 

dědickou nezpůsobilostí a negativní závětí, které jsou s vyděděním úzce spojeny, 

srovnávám, v čem se tyto instituty vydědění podobají a v čem se liší. Ve třetí a čtvrté 

kapitole jsou také charakterizovány některé výkladové problémy, které současná právní 

úprava přináší a nastíněny některé názory na jejich řešení. 

V poslední páté kapitole pak srovnávám českou právní úpravu sousedních států, 

konkrétně s právní úpravou polskou a německou. 
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Summary – Protection of a forced heir and his disinheritance 
 

Forced heir is a close relative of testator, who is provided by law with the 

privilege to be involved in estate in the extent to which the law determines even against 

the will of the testator. The testator is allowed to exclude this right of forced heir only 

by dishereditance. 

The purpose of this thesis is to comprehensively describe issues of forced heir, 

their protection and dishereditance. In my thesis I highlight the changes arisen due to 

the new Civil Code but I also deal with the features of these institutes which were not 

affected by new concept and previous jurisprudence of higher courts can be used. 

The thesis is composed of five chapters. In the first chapter I shortly define the 

term forced heir and dishereditance. Because the regulation of forced heir and 

dishereditance is very traditional in European law, in the second chapter I provide the 

historical background and development of these institutes. I describe rights of close 

relatives of testator in ancient Rome, the Middle Ages, and also in Civil Codes which 

come into existence in last century, but I focus mostly on Common Civil Code of 1811. 

Current Czech legal regulation of forced heir and dishereditance is divided into 

third and fourth chapter because of clear arrangement. In the third chapter I pursue the 

persons of forced heir, forced share, calculation, collation and protection of rights of 

forced heir. Fourth chapter deal with the requisites of statement of disinheritance, 

consequence of disinheritance and legal reasons of disinheritance. In this chapter I 

pursue also an incapacity to inherit and a negative testament which are closely related 

with disinheritance and I compare which features are similar to dishereditance and what 

is a difference between them. In the third and fourth chapter are also sketched out some 

problems linked to use of current legal regulation and outlined several opinions about 

their solutions. 

Last fifth chapter is dedicated to comparison of current Czech adaptations with 

adaptations in neighbour states, specifically in Poland and Germany. 

 



89 

 

Klíčová slova 

nepominutelný dědic 

vydědění 

 

Keywords 

forced heir 

disinheritance 


