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Úvod 

 

Důvodem, proč jsem si vybrala jako téma své diplomové práce „Ochranu 

nepominutelných dědiců a jejich vydědění“ je fakt, že smrt člověka je třeba vnímat jako 

součást života každého z nás a je pouze otázkou času, kdy se s ní i s dědickým právem 

samotným setkáme. Z tohoto důvodu vnímám dědické právo jako velmi důležité a praktické 

odvětví českého právního řádu, které by mělo být přehledně uspořádané a lehko 

pochopitelné i pro laickou veřejnost, neboť i ta má právo vlastnit majetek, který velmi 

pravděpodobně po jejich smrti připadne jejich potomkům. 

Z pohledu práva je smrt vnímání jako objektivní právní skutečnost, jež je nezávislá 

na lidské vůli. Následkem smrti fyzické osoby zaniká dle § 23 zákona č. 89/2012, občanského 

zákoníku, její právní osobnost a vzniká dědické právo.1  

Dědické právo je součástí práva občanského a lze jej definovat jako „souhrn právních 

předpisů, ustanovujících o spořádání soukromých práv a povinností, jejichž subjektem byla 

osoba zemřelá“.2 Jeho stěžejní zásady představují princip zachování hodnot pro budoucí 

generace, autonomii vůle zůstavitele a její závaznost, princip univerzální sukcese 

a v neposlední řadě zásadu rovnosti a dědického uvážení, zda dědictví přijmeme nebo jej 

odmítneme. Téma, kterému je práce věnovaná, přináší značné omezení zásady zůstavitelovy 

testovací autonomie, což institut nepominutelných dědiců činí značně diskutovaným 

tématem. 

Cílem mé práce je nejen poskytnout čtenáři ucelený pohled na postavení 

nepominutelného dědice a jeho vydědění v případě, že svým jednáním naplní taxativně 

vymezené důvody uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ale poukázat 

na něj i jako na tradiční institut dědického práva, který se pod vlivem společenských změn 

vyvíjel spolu s dědickým právem a společností samotnou.  

Pro lepší pochopení veškerých souvislostí a dané problematiky jsem se rozhodla 

v první kapitole vymezit základní pojmy dědického práva, na které navazuji historickým 

exkurzem problematiky nepominutelného dědice od doby práva římského až po současnost. 

                                                 
1 Ustanovení § 1479 zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2 KRČMÁŘ, Jan, SPÁČIL, Jiří, ed. Právo občanské IV, V: Právo rodinné Právo dědické. II. doplněné vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-456-9., s. 3. 
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Značnou součást historického pojednání představuje především právní úprava Všeobecného 

zákoníku občanského, jež byl v roce 1811 vyhlášen císařským patentem č. 946 Sb. z. s.  

Seznámení se s tímto vývojem a chápání celé problematiky v historických 

souvislostech, považuji za žádoucí, neboť současná právní úprava občanského práva se 

těmito tradičními právními předpisy v značné míře inspirovala.3 Závěr této kapitoly věnuji 

zásadám dědického práva, jež tvoří jeho pilíř a přispívají k dotvoření lepšího pochopení celé 

této oblasti. 

Druhá a třetí kapitola jsou kapitolami stěžejními, kterým je věnována převážná část 

mé práce. Druhá kapitola popisuje pojem nepominutelného dědice a instituty na něj 

navazující. Jedná se především o právo potomka na povinný díl, jehož velikost se v průběhu 

doby měnila. Poslední taková změna znamenala zkrácení povinného dílu v případě 

nezletilých nepominutelných dědiců z celku jejich zákonného dědického podílu na tři čtvrtiny 

a v případě zletilých potomků z jedné poloviny na jednu čtvrtinu. Dále zde popisuju následky 

situace, které nastanou, pokud své potomky zůstavitel v pořízení pro případ smrti opomine 

nebo je v tomto právu zkrátí. V takovém případě nepominutelný dědic nastupuje vůči 

ostatním dědicům do pozice věřitele. Součástí kapitoly je samozřejmě i vypočtení povinného 

dílu včetně jeho výplaty a případného započtení. Ke konci kapitoly se věnuji samotné 

ochraně nepominutelného dědice a následkům, jež jeho opominutí nebo neplatné vydědění 

způsobí. 

Třetí kapitola je věnována vydědění, které je vnímáno jako protipól institutu 

nepominutelného dědice. Jeho platné využití je vázáno na dodržování zákonných pravidel 

uvedených v ustanovení § 1645 a následujících zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.  

I tento institut doznal během posledních několika let značené změny především 

v podobě rozšíření počtu taxativně stanovených důvodů. Součástí této kapitoly je popis 

náležitostí, jež musí splňovat prohlášení o vydědění, které nahradilo listinu o vydědění 

používanou za předchozí právní úpravy občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb.  

Současně se pomocí grafu snažím doložit využití institutu vydědění v České republice. 

Dále se krátce věnuji nové možnosti zůstavitele vydědit svého nepominutelného dědice 

tzv. mlčky a po právu. V takovém případě nemusí zůstavitel uvádět důvod vydědění, 

                                                 
3 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. XIX – XXI. 
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ba dokonce jej nemusí ani znát. Postačuje pouze, aby svého potomka v pořízení pro případ 

smrti opominul a současně, aby se nepominutelný dědic dopustil jednání, jež naplňuje 

zákonné důvody pro jeho vydědění.  

Z důvodu podobnosti jsem se rozhodla do této části vložit i institut negativní závěti. 

Podstatnou část kapitoly tvoří její závěr, kde pojednávám o jednotlivých důvodech, pro které 

může zůstavitel odejmout potomkovi právo na povinný díl.  

V rámci čtvrté kapitoly se pokusím čtenáře seznámit s právní úpravou těchto institutů 

na Slovensku a ve Spolkové republice Německo. 
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1. Obecný úvod do problematiky dědického práva 
 

Dědické právo je vnímáno jako nedílná a významná součást českého právního řádu, 

což lze dovozovat i z čl. 11 Listiny základních práv a svobod, který říká: „Každý má právo 

vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 

Dědění se zaručuje.“4 

Pro potřeby mé diplomové práce považuji za důležité vymezit v následující 

podkapitole některé základní pojmy dědického práva, se kterými budu dále pracovat. 

 

1.1  Základní pojmy dědického práva 

 

Dědické právo můžeme vnímat ve dvojím smyslu. Buď jakožto soubor právních 

norem, které nám určují pravidla pro přechod majetkových práv a povinností zůstavitele, 

tedy dědění. Anebo v subjektivním smyslu jakožto právo na pozůstalost nebo na její 

poměrný podíl.5 

Jak jsem již výše uvedla, děděním rozumíme přechod majetkových práv a povinností 

zemřelého na jiné subjekty. Aby k tomuto mohlo dojít, musí být splněny základní 

předpoklady dědění, jimiž jsou: smrt zůstavitele, existence dědictví, způsobilého dědice 

a dědického titulu.6  

Smrt fyzické osoby se prokazuje dle právních předpisů České republiky úmrtním 

listem, jež je veřejnou listinou podle zákona č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu 

a příjmení a změně některých zákonů.7 Pokud by nebylo možné takto osobu zemřelého 

prohlédnout, nahrazuje listinu pravomocné rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby 

                                                 
4 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 
ústavního pořádku České republiky. Dále jen „LZPS“ či „Listina“. 
5 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. XIX. Pokud bude v textu hovořeno o této publikace, bude používat 
zkratky „Komentář OZ WK“. 
6HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. 2., aktualiz. vyd. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-495-4., s. 274. 
7 Zákon č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále jen „zákon o matrikách“. 
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za mrtvou.8  

Občanský zákoník9 oproti předchozí občanskoprávní úpravě z roku 196410 navrací do českého 

civilního práva domněnku současné smrti více osob, která nebyla dříve výslovně upravena, 

avšak byla využívána jako skutková domněnka. 

Pozůstalost je současnou právní úpravou vymezena jako zůstavitelovo jmění, tedy 

souhrn jeho aktiv a pasiv. Oproti tomu dědictvím je pouze majetek, který dědic 

z pozůstalosti nabude. Existence dědictví představuje další nezbytnou podmínku dědění.  

Dědicem se může stát nejen fyzická osoba, ale i osoba právnická či dokonce stát. 

Abychom o dědici mohli hovořit jako o dědici způsobilém, a došlo tak ke splnění dalšího 

předpokladu pro dědění, je třeba, aby se v případě fyzické osoby dožil nápadu dědictví, 

nebyla naplněna žádná z podmínek dědické nezpůsobilosti11, předem se na základě dědické 

smlouvy uzavřené se zůstavitelem dědictví nezřekl, nedošlo k platnému vydědění, osoba 

neodmítla dědictví ani se jej nevzdala. Dědicem je i počaté dítě, pakliže se narodí živé. Pokud 

by se dědicem měla stát osoba právnická, je třeba, aby měla právní osobnost12. Dle současné 

právní úpravy může být dědicem i právnická osoba, která teprve vznikne. Je však nutné, aby 

tento subjekt vznikl do jednoho roku od smrti zůstavitele.13 Stát se může stát dědicem, 

pokud by neexistovali žádní zákonní dědicové a zůstavitel nezanechal platné pořízení pro 

případ smrti.  

 

                                                 
8 Úmrtní listina i pravomocné rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou slouží jako podklad 
pro zápis do úmrtní knihy dle § 21 odst. 2, písm. a) a b) zákona o matrikách, kterou vedou podle § 10 
zákona o matrikách příslušné matriční úřady, v jejichž obvodu osoba zemřela nebo byla nalezena. 
V případě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou, je příslušný dle § 10 
odst. 4 zákona o matrikách Úřad městské části Praha 1. Zároveň zákon o matrikách v § 3 odst. 5 stanovuje, 
že úmrtní knihu o úmrtích občanů, která nastala v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed.  
9 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „ObčZ“, či „současná 
právní úprava“. 
10 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „předchozí právní 
úprava“ či „ObčZ 64“. 
11 Ustanovení § 1481 – § 1483 ObčZ: 1.) Osoba se dopustila úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, 
jeho předkům nebo potomkům či manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli 
spočívající v donucení, využití lsti vůči zůstaviteli, překažení poslední vůle nebo její zatajení, zfalšování či 
úmyslné zničení, pokud tento čin zůstavitel výslovně neprominul. 2.) V okamžiku zůstavitelovy smrti 
probíhá řízení o rozvod manželů, které bylo zahájeno na návrh zůstavitele z důvodu domácího násilí ze 
strany manžela. (Toto platí i pro potomky tohoto manžela, které nejsou jejich společnými potomky) 3.) 
Nezpůsobilým dědicem po dítěti je rodič, jež zneužíval či z vlastní viny závažným způsobem zanedbával 
rodičovskou odpovědnost. 
12 Ustanovení § 118 ObčZ: „Právní osobnost má právnická osoba od svého vzniku do svého zániku“. 
13 Ustanovení § 1478 ObčZ. 
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Poslední podmínkou je existence platného dědického titulu. Dle § 1476 ObčZ se dědí 

„na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona“. 

 

1.2  Inspirace v historii 

 
Dědické právo prošlo po staletí několika změnami, které více či méně posloužily 

zákonodárcům jako inspirace pro současnou podobu norem dědického práva. 

Nejvýznamnějšími inspiračními zdroji byly normy práva římského, Obecný zákoník 

občanský14, vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, občanský zákoník z roku 1950 

a předchozí právní úprava občanského zákoníku, zákon č. 40/1964 Sb.  

 

1.2.1 Římské právo 

 
 Římské právo je nutno vnímat jako základní kámen nejen evropského soukromého 

práva již od počátku 19. století, ale i dalších právních norem vznikajících mimo náš 

kontinent.15  

 Už za dob starých Římanů bylo možno dědit buď na základě zákona, tedy v rámci 

intestátní dědické posloupnosti nebo v rámci dědické posloupnosti ze závěti, kterou 

nazýváme testamentární dědickou posloupností. Zůstavitelova vůle měla v této době velmi 

velkou váhu, a proto měl testament, potažmo tedy testamentární posloupnost přednost 

před posloupností intestátní.16  

Tento princip ve spojení s ochranou dědiců vlastních a nezbytných17 měl za následek 

vznik formálních práv nepominutelných dědiců.18 Na základě této zásady měli být chráněni 

                                                 
14 Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský, ve znění pozdějších předpisů. 
15 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-566-1., s. 9. 
16 KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 
1995. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1., s. 266. 
17 Dědicové vlastní a nutní byli dědicové po pater familias, kteří byli podřízeni otcovské moci, ale jeho 
smrtí se stali osobami sui iuris (děti, manželka, případně vnuci nebo vdovy po synech. Tito dědicové 
neměli možnost odmítnout dědictví, a to ani v případě předlužení majetku zůstavitele, a dědici se stávali 
již okamžikem zůstavitelovy smrti.  
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dědicové, které by zůstavitel ve své závěti úmyslně či omylem opomenul. Podmínkou bylo, 

aby je v testamentu jmenoval dědici nebo je klidně i bez udání důvodu vydědil. Zvláštní 

postavení měli v rámci tohoto formálního práva mezi dědici vlastními a nutnými především 

synové. Jejich chybné ustanovení či vydědění v testamentu mělo za následek jeho 

neplatnost. Ostatní vlastní dědice stačilo vydědit všeobecným prohlášením. Pokud nebylo 

toto splněno, nepominutelní dědicové dědili společně s dědici testamentárními, čemuž se 

nazývalo posloupnost proti testamentu.19 Římské právo v takovém případě určovalo velikost 

dílu, který na takovéto dědice přešel. „Byl-li testamentárním dědicem ten, kdo měl stejné 

postavení jako nepominutelný dědic, byl-li rovněž vlastním a nutným dědicem vůči zůstaviteli, 

obdrželi ti, které testament pominul, stejný díl s dědicem testamentárním (partem virilem); 

byl-li naopak testamentární dědic někdo jiný (byl-li to extraneus, obdrželi pominutí dědicové 

dohromady polovinu dědictví.“20  

Vedle výše popsaných pravidel, jež se řídily římským právem civilním, bylo aplikováno 

i římské právo praetórské. V něm docházelo k reformě zásad civilního práva, mezi které 

patřilo i rozšíření výčtu nepominutelných dědiců z dědiců nutných a vlastních na všechny děti 

zůstavitele. V případě, že nastala posloupnost proti testamentu, praetor ji řešil dle zásad 

obvyklé dědické posloupnosti. Tímto bylo zasaženo pouze do ustanovení osob za dědice 

v testamentu, ale nikoli už do obsahu vydědění.21 Oproti civilnímu římskému právu 

nepostačovalo, aby byli výslovně vyděděni pouze synové, ale praetor rozšířil tuto podmínku 

na veškeré mužské nepominutelné dědice.22 

Následkem vývoje společnosti dochází k upřednostňování kognátských příbuzenství, 

které s sebou přináší i materiální práva nepominutelných dědiců, tedy další formu 

posloupnosti proti testamentu. Zprvu bylo toto materiální právo vnímáno jako jakýsi morální 

apel a k přesnému vymezení právních pravidel ohledně výše povinného dílu dochází 

až během 2. století. Nejdříve nebyl vymezen přesný okruh ani velikost dílu a veškeré 

rozhodování měl v rukou soud, avšak v průběhu doby se zažila pravidla, dle kterých vedle 

                                                                                                                                                         
18 KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 
1995. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1., s. 289. 
19 Opus supra cit., s. 290. 
20 Tamtéž. 
21 Tamtéž. 
22 Opus supra cit., s. 291. 
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zůstavitelových předků (ascendentů) a potomků (descendentů) měli právo na povinný díl 

i jeho agnátští sourozenci a v době justiniánské i ti kognátší.23  

Za vlády císaře Justiniána dochází k finální úpravě zákonných dědických norem. 

Kognátští dědicové byli vnímáni jako jediní dědicové bez dalšího. Nehrálo tedy žádnou roli, 

zda měl být dědicem muž či žena ani od kterého z nich bylo příbuzenství zprostředkováno. 

Následně došlo ke klasifikaci dědiců do čtyř tříd.24  

V první třídě dědili descendenti, přičemž platilo, že bližší potomek měl přednost před 

potomkem vzdálenějším. Zůstavitelovy děti pak dědily podle hlav a ostatní potomci podle 

kmenů. V rámci druhé třídy dědili zůstavitelovi předci s jeho sourozenci, plnorodými, a jejich 

dětmi. Rodičům a sourozencům následně připadla pozůstalost dle hlav, synovci a neteře 

dědili podle dle kmenů a prarodiče poté podle linií. Sourozenci polorodí s jejich dětmi dědili 

v rámci třetí dědické třídy. Poslední, tedy čtvrtou dědickou třídu, tvořili zbylí kognátští 

příbuzní bez rozdílu stupně. Vždy ale platilo, že byli povoláni příbuzní stejného stupně a 

pozůstalost se jim rozdělila dle hlav.25 

Další výraznou změnou bylo spojení formálních i materiálních práv nepominutelných 

dědiců. Zůstavitel byl povinný svým nejbližším dědicům zanechat povinný díl a současně je 

ustanovit dědici. Pokud je chtěl vydědit či pominout, musel uvést výslovně důvod, proč tak 

činí. Již v této době si zůstavitel nemohl vydědit nikoho pouze ze své libovůle, ale musel 

naplnit některý z taxativně vymezených důvodů. Pro potomky jich bylo 14 a pro předky 8.26 

 

1.2.2 Obecný zákoník občanský – ABGB 

 
Obecný zákoník občanský (v původním znění Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), 

který je známý též pod názvem „Všeobecný zákonník občanský pro veškeré německé země 

dědičné rakouského mocnářství“27 či zkratkou ABGB28. Tento zákoník byl vyhlášen císařským 

                                                 
23 Tamtéž. 
24 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: Linde, 
2013. Monografie. ISBN 978-80-7201-931-1., s. 10. 
25 KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 
1995. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1., s. 275. 
26 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: Linde, 
2013. Monografie. ISBN 978-80-7201-931-1., s. 13. 
27 TILSCH, Emanuel a Jiří SPÁČIL. Občanské právo: část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2012. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-897-8., s. 19. 
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patentem č. 946 Sb. z. s. v roce 1811 a nabyl účinnosti 1. ledna 1812. Od tohoto okamžiku 

platil ve všech zemích rakouského císařství, tedy i na našem území, kromě země uherské.29 

Až koncem roku 1950 jej vystřídal občanský zákoník č. 141/1950 Sb.  

ABGB je považován za jeden z nejdokonalejších kodexů své doby, jež posloužil nejen 

jako inspirační vzor pro rekodifikaci českého občanského práva30, ale v novelizované podobě, 

která odráží společenský vývoj, platí v Rakousku dodnes.  

V roce 1918 byl vydán zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., tzv. recepční norma, na základě níž 

byly převzaty dosavadní právní předpisy, čímž došlo k právnímu dualismu. Na území Čech, 

Moravy a Slezska dále platil Všeobecný zákoník občanský dále jen „OZO“ a na Slovensku 

v Podkarpatské Rusi právo uherské.31 

OZO se, již podle výše uvedeného názvu, vyznačoval svou všeobecností, která byla dle 

Tilsche dovozována v jednotnosti úpravy ve všech zemích bez ohledu na jejich předchozí 

různé právní úpravy, bez ohledu na příslušnost ke společenskému stavu a v obsahu pouze 

práva všeobecného, nikoli úprav práv zvláštních (např. právo obchodní).32 OZO obsahoval 

1502 paragrafů, které byly uspořádány do úvodu a třech dílů a v nich se dále dělily 

na jednotlivé hlavy. Dědickému právu se věnoval díl druhý, hlava osmá až patnáctá. 

Stejně jako tomu bylo u římského práva i ABGB vyzdvihoval důležitost a přednost 

zůstavitelovy vůle, tedy dědění na základě pořízení pro případ smrti, oproti dědění 

ze zákona.33 V případě, že chtěl zůstavitel využít možnosti pořídit pořízení pro případ smrti, 

měl na výběr z dědické smlouvy nebo posledního pořízení - závěti či dovětku.34  

                                                                                                                                                         
28 Ve své práci budu dále používat pro tento císařský patent zkratky „ABGB“ či „OZO“ a zároveň se bude 
jednat o znění účinné od 1. 1. 1917 do 31. 12. 1965 dostupné na webové stránce https://www.beck-
online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugywtcna. 
29 TILSCH, Emanuel a Jiří SPÁČIL. Občanské právo: část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2012. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-897-8., s. 19. 
30 Dle důvodové zprávy k OZ je za hlavní inspirační zdroj považován vládní návrh občanského zákoníku 
z roku 1937, který je ovšem vnímán jako modernizované ABGB s inspirací v zahraniční (jak dále uvádím), 
což potvrzuje i JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. a Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., kteří ve svém článku Česko-
rakouská civilistika a dědické právo, vydané v roce 2016 v časopise Ad Notam. Dostupné z: 
https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_415-cesko-rakouska-civilistika-a-dedicke-pravo. 
31 HORÁK, Ondřej. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. Praha: 
Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-189-2., s. 18. 
32 TILSCH, Emanuel a Jiří SPÁČIL. Občanské právo: část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2012. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-897-8., s. 20. 
33 TILSCH, Emanuel a Ondřej HORÁK. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7478-713-3., s. 19. 
34 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 12. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugywtcna
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugywtcna
https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_415-cesko-rakouska-civilistika-a-dedicke-pravo
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I přesto, že byla vůle zůstavitele nadřazena zákonné dědické posloupnosti, nemohl 

zůstavitel vyloučit z dědictví své nepominutelné dědice, pokud k tomu nebyl naplněn některý 

z důvodů vydědění.  

Vymezení a postavení nepominutelných dědiců bylo upraveno v hlavě 14 OZO. Oproti 

současné úpravě byli za nepominutelné dědice považováni nejen děti zůstavitele, ale i jeho 

rodiče.35 Zároveň OZO v § 763 přímo uváděl: „ Názvem děti rozumějí se podle obecného 

pravidla (§42) také vnuci a pravnuci, názvem rodiče všichni dědové a báby. Není rozdílu mezi 

mužským a ženským pohlavím, mezi manželským a nemanželským zrozením, jakmile by pro 

tyto osoby vzniklo právo a pořadí zákonné posloupnosti dědické.“  

Pokud by ovšem nastala situace, kdy by zůstavitele přežili nejen rodiče (případně 

prarodiče), ale i děti, budou jedinými nepominutelnými dědici právě ony. Stejné pravidlo 

by platilo v případě, že přežil bezdětného zůstavitele jeden rodič a všichni prarodiče. 

I v takové situaci bude nepominutelným dědicem pouze rodič zůstavitele.  

U potomků, jak lze dovozovat i z § 763 ABGB, který je uvedený výše, nedocházelo 

k diskriminaci ani z důvodu pohlaví, ani z důvodu rodinných poměrů či věku. Roli dokonce 

nehrála ani příbuzenská vzdálenost a nepominutelným dědicem mohl být při splnění 

podmínek i pra pravnuk zůstavitele. Prarodiče byli omezeni čtvrtou zákonnou dědickou 

třídou, nejvzdálenějším zůstavitelovým dědicem tedy mohli být praprarodiče.36 

Dle povinného dílu vymezeného v § 765 OZO náležela dětem37 zůstavitele polovina 

toho, co by dědily, pokud by mělo dojít k dědění na základě zákonné dědické posloupnosti. 

Zároveň je zde uvedeno, že pokud by měli dědit v roli nepominutelných dědiců rodiče38 

zůstavitele, jejich povinný díl představuje jednu třetinu jejich zákonného dědického nároku.  

Pokud byl tedy v pořízení pro případ smrti nepominutelný dědic opomenut a chtěl se 

domáhat svého zákonného povinného dílu, musel podat žalobu do třech let od zveřejnění 

posledního pořízení. Ustanovení § 767 ABGB uvádělo omezení nároku na povinný díl 

následovně: „Kdo se zřekl dědického práva, kdo jest podle předpisů obsažených v osmé hlavě 

                                                 
35 Ustanovení § 762 ABGB. 
36 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 35. 
37 Dle § 42 v kombinaci s § 763 ABGB i vnuci. 
38 Dle § 42 v kombinaci s § 763 ABGB i prarodiče. 
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z dědického práva vyloučen39 nebo po právu zůstavitelem vyděděn, nemá nároku na povinný 

díl a při vyměření jeho hledí se naň tak, jako kdyby ho vůbec nebylo.“ 

Právo na povinný díl nebylo ve své podstatě dědickým právem, ale spíše pohledávkou, 

která patřila mezi pozůstalostní dluhy.40 „To znamenalo, že v případě kdy se 

nepominutelnému dědici jeho povinný díl nedostal, popřípadě byl zkrácen v důsledku pořízení 

pro případ smrti, nemohl nepominutelný dědic žádat konkrétní podíl z pozůstalosti, ale měl 

nárok na výplatu povinného dílu v penězích.“41  

Vydědit mohl zůstavitel nepominutelného dědice v posledním pořízení či jiné obdobné 

listině, která, stejně jako poslední pořízení, projevovala jeho určitou a svobodnou vůli, jež 

činil ve stavu úplné příčetnosti, s rozvahou a vážně.42 Zůstavitel mohl vyděděním odejmout 

celý povinný díl nepominutelného dědice nebo pouze jeho část.  

Důvody pro vydědění byly, stejně jako dnes, vymezeny taxativně. Rozdíl spočíval v tom, 

zda měli být vyděděny děti nebo rodiče. Pro vydědění dětí zákon uváděl tři důvody (původně 

sem patřil i případ, kdy dítě odpadlo od křesťanství, to bylo však následně zrušeno). U rodičů 

zákon uváděl čtyři důvody. Tři byly totožné jako u dětí a čtvrtý důvod mohl být uplatňován 

pouze na rodiče. 

Zákon hovořil o situaci, kdy nepominutelný dědic zanechal zůstavitele bez pomoci 

v nouzi, byl odsouzen za zločin k doživotnímu nebo dvacetiletému žaláři nebo pokud vedl 

trvale život, jež se příčil veřejné mravnosti. Rodiče pak mohli být vyděděni i z důvodu 

zanedbání výchovy dítěte.43 Pakliže zůstavitel vydědil své dítě, které mělo děti, mohly žádat 

svůj povinný díl. Totéž platilo i u předků, rozdíl ovšem byl v případě, kdy v posledním pořízení 

                                                 
39 Dědická nezpůsobilost je uvedena v § 540 - § 544 ABGB. Jejími důvody bylo: 1.) spáchání zločinu proti 
zůstaviteli, pokud z okolností nevyplývalo, že mu zůstavitel odpustil, 2.) donucení zůstavitele k poslední 
vůli nebo překažení prohlášení nebo změny poslední vůle, případně její potlačení, 3.) pokud se osoby 
dopustily cizoložství nebo krvesmilství, ze kterého byly usvědčeny nebo se k němu doznaly, byly vzájemně 
vyloučeny dědit na základě testamentu. 
40 SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN, ed. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing, 2015-. ISBN 978-80-7380-587-
6., s. 107.  
41 TALANDOVÁ, Iveta. Nepominutelný dědic a jeho právo na povinný díl. Časopis pro právní vědu a praxi. 
[Online]. 2017, č. 1, s. 63-72. [cit. 2017-11-25].  Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6656 
42 Ustanovení § 565 ABGB. 
43 Ustanovení § 768 a § 769 ABGB. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6656
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nezanechal nic svým prarodičům, ti nemohli požadovat povinný díl svých dětí (rodičů 

zůstavitele), ale pouze svůj vlastní.44 

Prvním taxativně uvedeným důvodem vydědění předků či potomků je opuštění 

zůstavitele v nouzi. Vzhledem k tomu, že zákon hovoří o zůstaviteli, nelze tuto podmínku 

uplatnit na osoby zůstaviteli blízké. Velmi zásadní podmínkou zde bylo, aby nepominutelný 

dědic o nouzi věděl nebo alespoň vědět měl a mohl a zároveň nebyl v obdobné situaci a 

reálně mohl zůstaviteli pomoci.45 

V druhém případě mohl zůstavitel vydědit své dítě nebo rodiče, pokud se dopustili 

trestného činu a byli za něj odsouzeni k trestu žaláře na dobu dvaceti let nebo doživotí. 

Pomocí a maiori ad minus lze dovozovat, že by bylo důvodem vydědění i odsouzení k trestu 

smrti.46  

Dále § 768 ABGB uvádí jako důvod vydědění, pokud by nepominutelný dědic vedl 

vytrvale život, který by vyvolával veřejné pohoršení. „Stačí, že chování je s to vyvolati veřejné 

pohoršení, není potřebí aby takové pohoršení skutečně bylo vyvoláno.“.47 

Bednář dále uvádí, že dalším důvodem byl marnotratný život nepominutelného dědice 

či jeho velká zadluženost, což by mohlo mít za následek, že by jeho povinný díl ušel jeho 

dětem. V takovém případě se hovořilo o „exheredatio bona mente facta“48, tedy vydědění 

k dobru potomků.49 

 

1.2.3 Vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 

 
Po vzniku Československé republiky v říjnu 1918 se v rámci společenského vývoje 

začalo uvažovat o revizi OZO, která měla přinést odstranění zastaralých a nepraktických 

ustanovení, jež tento zákon obsahoval, a dále jeho doplnění odrážející tehdejší situaci. 

                                                 
44 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 38. 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž. 
47 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, ISBN 80-85963-61-2., s. 440. 
48 Opus supra cit., s. 441. 
49 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 39. 
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Dalším velmi důležitým důvodem bylo sjednocení právní úpravy na území Československa, 

neboť na území Čech, Moravy a rakouské části Slezska platilo ABGB, ale na území 

slovenském a na území Podkarpatské Rusi platilo uherské občanské právo.50 

Vládní návrh měl vycházet především z OZO s přihlédnutím k právní úpravě platné 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. „Návrh sledoval modernizační revizi rakouského 

všeobecného zákoníku občanského (ABGB) z r. 1918 v jeho konfrontaci s novějšími 

evropskými zákoníky, zejména německým a švýcarským.51 

Revizní komise na něm začala pracovat až v roce 1935. O dva roky později byl vydán 

pod č. 427 Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. Dědické právo bylo 

upraveno § 377 - § 390.52 

Bohužel kvůli následujícím událostem v Evropě a podpisem Mnichovské dohody 

z konce září 1938 byly veškeré práce přerušeny.  

Dle důvodové zprávy OZ posloužil tento návrh jako základní ideový zdroj rekodifikace 

z důvodu jeho myšlenkové soudržnosti a koncepční návaznosti na středoevropské právní 

myšlení.53 V případě dědického práva dosahuje inspirace vládním návrhem podle Daudové a 

Horáka až cca 78% a v případě tématu mé diplomové práce, tedy ochrany nepominutelných 

dědiců a jejich vydědí, je shoda dokonce 90%.54  

 

1.2.4 Občanský zákoník č. 141/1950 Sb.  

 
Vlivem politické situace, která v Československu nastala po 2. světové válce, došlo 

na našem území ke značným změnám, jež měly za následek rekodifikaci velkého množství 

právních předpisů.  

                                                 
50 DADUOVÁ, Martina a Ondřej HORÁK. Nové dědické právo a meziválečná 

rekodifikace. Ad notam : notářský časopis. 2016, , 8-12. ISSN 1211-0558., s. 9.  
51 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., s. 17. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf Dále jen 
„důvodová zpráva OZ“. 
52 SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN, ed. Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní-Právo po. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing, 2016-. ISBN 978-80-
7380-641-5., s. 324.  
53 Tamtéž. 
54 DADUOVÁ, Martina a Ondřej HORÁK. Nové dědické právo a meziválečná 

rekodifikace. Ad notam : notářský časopis. 2016, , 8-12. ISSN 1211-0558., s 11. 
 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


18 

 

V roce 1948 započaly i přípravné práce na novém občanském zákoníku, který bude 

vhodně reflektovat socialistické vnímání světa a společnosti. O dva roky později byl 

vyhotoven zákon č. 141/1950 Sb.55, jenž nabyl účinnosti 1. ledna 1951 a platil na našem 

území až do 31. března roku 1964.  

Oproti předchozím právním úpravám účinným v naší zemi byl ObčZ 50 v případě 

dědického práva velmi střídmý a jednoduchý. Dědického práva se týkala pouze ustanovení 

od§ 509 - § 568.  

Nově se dědictví začalo nabývat zůstavitelovou smrtí56, k čemuž Šešina s Bílkem dále 

uvádějí, že se dědicem a zároveň i vlastníkem majetku zůstavitele stává osoba dnem úmrtí 

zůstavitele. Nechce-li, aby k tomuto došlo, musí dědictví odmítnout. V předešlých právních 

úpravách bylo potřeba podat dědickou přihlášku, čímž osoba projevila vůli být dědicem.57  

Zároveň ObčZ 50 zúžil počet dědických titulů pouze na zákon a závěť, případně jejich 

kombinaci.58 V tehdejší socialistické společnosti byla najednou vnímána zákonná dědická 

posloupnost jako prioritní oproti posloupnosti testamentární. „Ač byla tato myšlenka 

o nadřazenosti zákonné dědické posloupnosti prosazována teorií, jejím jediným projevem 

v samotném textu zákona, bylo pouze zařazení dědění ze zákona do hlavy třicáté páté, o 

jednu hlavu před dědění ze závěti. Pokud však zůstavitel zanechal závěť, byla celá tato 

koncepce zbořena a přednost mělo opět dědění ze závěti, případně mohlo dojít k dědění 

z obou těchto důvodů.59 

Další změnou středního kodexu bylo rozlišování nezletilých a zletilých 

nepominutelných dědiců, které nám zůstalo až do dnes. Tehdy byli za nepominutelné dědice 

považováni potomci a rodiče s prarodiči. Neměli ovšem samostatné ustanovení v zákoně 

jako dnes, ale jednalo se o součást ustanovení upravující neplatnost závěti. Nezletilí potomci 

měli obdržet cenu celého zákonného podílu. Ostatní nepominutelní dědici mají dostat 

alespoň cenu tří čtvrtin podílu dle dědění ze zákona.60 Velmi se diskutovalo o tom, zda byla 

výše uvedená neplatnost neplatností absolutní či relativní, ale jak Bílek se Šešinou uvádějí 

                                                 
55 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, dále jen „ObčZ 50“ či „střední kodex“ jak je mu též nazýváno. 
56 Ustanovení § 509 ObčZ 50. 
57 BÍLEK, Petr a Martin ŠEŠINA. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: Beck, 2001. Zákony s 
poznámkami. ISBN 80-7179-590-9., s. 109. 
58 Ustanovení § 512 ObčZ 50. 
59 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 42. 
60 Ustanovení § 551 ObčZ 50. 
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v poznámce k § 509 ObčZ 50, jednalo se o neplatnost relativní, „a pokud nepominutelní 

dědicové po poučení o svém právu podle § 551 prohlásili, že se této neplatnosti nedovolávají, 

pak závětní dědic dědil tak, jak zůstavitel ustanovil v závěti.“61  

Povinností notáře bylo tyto dědice o jejich právech a namítání možnosti neplatnosti 

poučit. Ti tohoto práva buď využili, což mělo za následek projednání dědictví dle výše 

uvedeného, nebo prohlásili, že neplatnost nenamítají či se nevyjádřili.62 

I dle středního kodexu mohl být nepominutelný dědic vyděděn pouze ze zákonem 

taxativně uvedených důvodů a podmínek63. Důvody vydědění musely být oproti OZO 

výslovně v listině o vydědění uvedeny.  

První důvod vydědění byl stejný jako v ABGB, tedy opuštění zůstavitele 

nepominutelným dědicem v nouzi. I zde bylo podstatné, aby nepominutelný dědic o nouzi 

věděl. Bednář dále uvádí, že dle rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 23. 4. 1955 

Sp. zn. 22 Co 381/55 byla nouze vnímána nejen jako opuštění v tísni majetkové, ale jako 

opuštění v jakékoli tísni, která vyžaduje pomoc třetí osoby. Podmínkou samozřejmě bylo, aby 

zůstavitel nabídnutou pomoc přijal, pakliže by ji tedy odmítal, nelze nepominutelného dědice 

z tohoto důvodu vydědit.64 

Dalším zákonným důvodem pro vydědění nepominutelného dědice bylo jeho 

pravomocné odsouzení za trestný čin, který spáchal úmyslně.65 

Poslední možností na základě níž mohl zůstavitel svého nepominutelného dědice 

vydědit, bylo jeho trvalé odpírání pracovat. Tento důvod byl vzhledem k Ústavě z roku 194866 

vnímán jako těžké provinění proti socialistické ideologii.67 

 
 

                                                 
61 BÍLEK, Petr a Martin ŠEŠINA. Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: Beck, 2001. Zákony s 
poznámkami. ISBN 80-7179-590-9., s. 118. 
62 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 42. 
63 Vydědění muselo splňovat stejné náležitosti jako závěť, které bylo buď součástí anebo bylo sepsáno 
jako samostatná listina. 
64 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 62. 
65 Ustanovení § 552 odst. 1 ObčZ 50. 
66 Ustanovení § 32 ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky: „Každý občan je 
povinen pracovat podle svých schopností a svou prací přispívat k prospěchu celku.“ 
67 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 63. 
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1.2.5 Zákon č. 40/1964 Sb. 

 
Výsledkem značných rekodifikačních prací šedesátých let byl Národním shromážděním 

Československé socialistické republiky 26. února 1964 přijat pod číslem zákona 40/1964 Sb.68 

nový kodex civilního práva, který nabyl účinnosti 1. dubna téhož roku. ObčZ 64 platil na 

našem území až do 31. prosince 2013, kdy jej vystřídala současná právní úprava.  

Během doby své účinnosti byla předchozí právní úprava několikrát ve větším či menším 

rozsahu novelizována. Nejvýznamněji samozřejmě po Sametové revoluci v listopadu 1989. 

Základním úkolem bylo zajistit soulad s Listinou. Od tohoto okamžiku se občanský zákoník 

znovu stal „obecným základem celého soukromého práva“.69 

Ačkoli byla ustanovení dědického práva ve středním kodexu už tak velmi 

minimalizována, ObčZ 64 výčet ustanovení zúžil na pouhých osmadvacet paragrafů 

umístěných v části sedmé.70 Důvodem bylo co nejrozsáhlejší zjednodušení a tedy jednodušší 

laické pochopení. Ke konci své účinnosti se vlivem novelizací a změn rozšířil počet ustanovení 

na číslo čtyřiačtyřicet. 

Předchozí právní úprava oproti ostatním civilním kodexům účinným na našem území 

omezila počet neopominutelných71 dědiců pouze na potomky zůstavitele, což bylo následně 

převzato i tvůrci ObčZ. Stejně jako ve středním kodexu byl rozdíl ve věku potomka, od nějž se 

odrážela velikost jeho povinného dílu. Nezletilí potomci měli dostat dle § 479 ObčZ 64 

„aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona“. Potomkům, kteří již byli zletilí, náležely 

původně tři čtvrtiny zákonného dědického podílu, ovšem novela ObčZ 64 zákon č. 509/1991 

Sb . tuto výši změnil na jednu polovinu.72 Neopominutelný dědic měl v tomto případě 

postavení zákonného dědice, což je značný rozdíl oproti ABGB, jak bylo uvedeno výše73.  

                                                 
68 ObčZ 64, viz poznámka pod čarou č. 7. 
69 VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-575-3., s. 538. 
70 Ustanovení § 460 – 487 Sb., ObčZ 64. 
71 V ObčZ 64 nebylo tohoto pojmu přímo uvedeno, avšak odborná literatura jej takto používala. Blíže se 
pojmosloví budu věnovat v následující kapitole. 
72 Ustanovení § 479 ObčZ 64, ve znění zákona č. 509/1991 Sb. 
73 Viz poznámka pod čarou č. 41. 
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Dědickým podílem byl dle Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky z 30. 6. 1988, 

4 Cz 43/88 „podíl vypočtený z celého dědictví a nikoli jen z té části dědictví, která se 

v konkrétním případě dědí ze závěti, tedy z té části dědictví, o které zůstavitel pořídil závěť.74 

Pokud byl nepominutelný dědic v závěti opomenut a po poučení notářem učinil 

prohlášení, že se nedovolává relativní neplatnosti, připravil se tím o možnost podat 

následnou žalobu dle § 485 ObčZ 64. O takovém projevu však nesmělo být smýšleno jako 

o odmítnutí dědictví.75 Jakmile byla závěť uznána za pravou a platnou, nejednalo se, až 

do pravomocného rozhodnutí o dědici, o neodvolatelné právní jednání. Pokud tedy osoba 

změnila názor a závěť zpochybnila, dále se s ní jednalo jako s účastníkem dědického řízení.76 

Velkou změnu zaznamenalo dědické právo v oblasti institutu vydědění. Původní účinná 

právní úprava od roku 1964 totiž tento tradiční institut až do novely v roce 1983 neznala. 

Bednář jako důvod tohoto počínání uvádí fakt, že institut vydědění je pouze buržoazním 

přežitkem, jenž není v souladu s Ústavou 196077, neboť ta hlásala konec vykořisťování lidí 

jinými lidmi.78  

V roce 1983 je do ObčZ 64 zákonem č. 131/1982 Sb. přidán § 469a, jež obsahoval, až do 

roku 1992, jediný důvod, pro který bylo možné potomka vydědit. Jednalo se o neposkytnutí 

potřebné pomoci v nemoci, stáří či obdobných závažných případech, jež bylo v rozporu se 

socialistickými pravidly. Dále zákon ukládal zůstaviteli povinnost uvést do listiny o vydědění 

nebo závěti důvod, pro který potomka vyděďuje.79  

Po revoluci dochází k výrazné změně politické situace, kterou je třeba reflektovat 

do našeho právního řádu. Proto dochází ke značným úpravám i v rámci ObčZ 64. Zákonem 

č. 509/1991 účinného od počátku roku 1992 došlo ke změně § 469a a rozšíření výčtu důvodů 

vydědění. Rozpor se socialistickými pravidly byl nahrazen rozporem s dobrými mravy a dále 

zákonodárci rozšířili taxativní výčet o další důvody. Potomek trvale neprojevoval dostatečný 

                                                 
74 FIALA, Roman. Přehled judikatury ve věcech dědických. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. Judikatura. 
ISBN 80-7357-182-X., s. 208. 
75 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. Praktik. ISBN 978-80-
87212-79-0., s. 95. 
76 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 1996, č.j. 24 Co 160/96-47. 
77 Zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
78 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 98. 
79 Ustanovení § 469a ObčZ 64, občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb. 
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zájem o zůstavitele, ačkoli by měl, byl odsouzen k trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný 

čin alespoň na jeden rok a trvale vedl nezřízený život.80 

 

1.3 Zákon č. 89/2012 Sb. 

 
Jak jsem na konci předchozí podkapitoly uvedla, po listopadu 1989 došlo k politickým 

změnám, jež s sebou přinesly i potřebu nové demokratické hodnoty přenést do právního 

řádu.  

V 90. letech byly vypracovány dva návrhy občanského zákoníku, avšak po nějaké době 

přípravné práce ustaly a ani jeden z nich nebyl uveden v život. Až v roce 2000 tehdejší 

ministr spravedlnosti Otakar Motejl rozhodnul o přípravě zcela nového kodexu, jehož věcný 

záměr rekodifikace schválila vláda 18. dubna 2001.81 

O téměř jedenáct let později je vyhlášen pod číslem 89/2012 Sb. nový ObčZ, který nabyl 

1. ledna 2014 účinnosti.  

ObčZ upravuje dědické právo v hlavě třetí § 1475 - § 1720. Tato značné rozšíření 

obnovuje velké množství institutů, na které se předchozími právními úpravami zanevřelo, 

a do popředí se staví vůli zůstavitele. Ostatním změnám týkajících se tématu mé diplomové 

práce se budu věnovat v následujících kapitolách. 

 

1.4 Zásady dědického práva 

 
Základní zásady dědického práva nastínila již důvodová zpráva OZ v souvislosti s § 1475 

ObčZ. Prioritně se jedná o princip zachování hodnot pro potomky zůstavitele. Zachování 

hodnot je možné chápat i jako samotný účel dědického práva. Zcela se ztotožňuji s názorem 

autorů komentáře k OZ WK, když tvrdí, že předávání hodnot svým potomkům je jeden 

z největších impulzů k jakékoli produktivitě směřující k tvorbě takových hodnot82, ať již 

za života či po naší smrti.  

                                                 
80 Ustanovení § 469a ObčZ 64, občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb. 
81 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., s. 10. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.  
82 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. XXV. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Druhá zásada slouží k ochraně soukromého vlastnictví na základě přechodu majetku 

na jednotlivce83, nikoli na skupinu, což byl jeden z důvodů, proč došlo v ObčZ k rozšíření 

dědických tříd.84  

Komentář OZ WK85 dále uvádí princip absolutní povahy dědického práva, neboť se 

jedná o právo, které působí erga omnes. Jedná se o právo být dědicem a zároveň závazek 

všech nerušit nabytí takového práva.  

Zásada univerzální sukcese představuje pravidlo, že smrtí zůstavitele vstupuje dědic 

do všech jeho práv a povinností, vyjma práv povinností výlučně osobní povahy.   

Dle ustanovení § 1496 ObčZ je „právo povolat dědice osobním právem zůstavitele.“ 

Toto ustanovení představuje zásadu pořizovací volnosti zůstavitele, která může být 

omezena pouze právem nepominutelného dědice na povinný díl.  

Princip závaznosti zůstavitelovy vůle, který dle mého názoru nejlépe vymezuje 

§ 1494 odst. 2 ObčZ, jež uvádí, že „závět je třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli 

zůstavitele“, podporuje princip autonomie zůstavitelovy vůle. Tímto se již za předchozí 

právní úpravy zabýval i ÚS, který svým rozhodnutím IV. ÚS 629/03 ze dne 21. dubna 2005 

stanovil, že: „je nutno právní úkony vyjádřené slovy vykládat nejenom podle jejich jazykového 

vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu 

s jazykovým projevem.“86 

Ačkoli je třeba respektovat vůli zůstavitele, je třeba vnímat právo na pozůstalost a 

podíl z ní stále jako právo nikoli jako absolutní povinnost dědiců. Z tohoto důvodu umožňuje 

ObčZ dědici dědictví přijmout či jej odmítnout.  

Zásada rovnosti vyjadřuje, stejně jako tomu bylo v OZO, rovné postavení dědiců bez 

jakéhokoliv rozdílu v pohlaví či z jakého svazku pocházejí (manželského nebo 

nemanželského). 

 Zákonná dědická posloupnost představuje princip dědění dle pokrevního 

příbuzenství. 

                                                 
83 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., s. 358. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
84 Opus supra cit., s. 403. 
85 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. XXV. 
86 BEZOUŠKA, Petr. Soudní judikatura ve světle občanského zákoníku: komentovaný rejstřík judikatury a její 
použití po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-090-6., s. 359. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Dalším principem je ochrana věřitelů, která spočívá v pravidlu, že jmění, jež tvoří 

pozůstalost, je souhrnem aktiv a pasiv zůstavitele. 

Poslední zásadou je ingerence veřejné moci při nabytí dědictví. Ta je blíže 

specifikována především v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních87.  

 

2. Nepominutelný dědic a jeho ochrana 

 
Současná právní úprava dědického práva upřednostňuje testamentární dědickou 

posloupnost před posloupností danou zákonem, čímž dochází k uplatňování principu 

autonomie vůle zůstavitele. Tato zásada je ovšem, stejně jako tomu bylo v právních úpravách 

minulých, které jsem popsala v předchozí kapitole, omezena institutem nepominutelného 

dědice a jeho právem na povinný díl.  

Autonomie zůstavitelovy vůle tak přichází do střetu s principem familiarizace, jež vychází 

z představy zachování hodnot v rodině a odpovědnosti zůstavitele vůči svým potomkům. Jak 

uvádí Talandová ve svém článku: „princip rodinné solidarity se projevuje především ve výčtu 

osob v dědických skupinách, když přednostně jsou za dědice ustanoveny nejbližší osoby 

zůstavitele, tedy potomci, manželka, manžel či rodiče. Aby došlo k vyvážení ochrany 

nejbližších osob v případě, kdy se zůstavitel rozhodne o svém majetku pořídit pro případ 

smrti, vznikl institut nepominutelného dědice“.88 

 

2.1 Nepominutelný dědic 

 
Úprava nepominutelných dědiců patří mezi tradiční instituty dědického práva napříč 

stoletími. Avšak jejich terminologie a postavení se v průběhu doby lišily. 

Jak bylo uvedeno v Horákově článku v Právních rozhledech z roku 2014, ObčZ vyměnil 

pojem neopominutelní dědicové, což bylo projevem vlivu slovakismu, za dědice 

nepominutelné. ObčZ se v terminologii tedy navrací k OZO, jež také používal této 

terminologie. Nejednalo se ovšem o původní znění, neboť ABGB převzal německý termín 

                                                 
87 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „ZZŘS“. 
88 TALANDOVÁ, Iveta. Nepominutelný dědic a jeho právo na povinný díl. Časopis pro právní vědu a praxi. 
[Online]. 2017, č. 1, s. 63. [cit. 2017-11-25].  Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6656 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6656
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„Noterben“, což bylo v prvním překladu z roku 1812 překládáno jakožto dědicové potřební. 

Na přelomu roku 1949 a 1950 začala terminologická komise užívat pojem přirození a až 

v roce 1962 je „Noterben“ překládáno jako nepominutelný.89 

ObčZ 64 ve svých ustanoveních termínu neopominutelný dědic vůbec neužíval, avšak 

takto jej vykládala veškerá právní literatura.90 Z tohoto důvodu je stále ještě možné 

v literatuře nalézt oba tyto názvy.  

Ačkoli současná i předchozí právní úprava používá odlišných pojmů, okruh těchto osob 

zůstal stejný. Obecně bychom mohli tedy tyto osoby definovat jako zákonem vymezený 

okruh fyzických osob, kterým zákon přiznává specifickou ochranu pro případ, že by je 

zůstavitel v rámci pořízení pro případ smrti opomenul.  

Ustanovení § 1643 ObčZ vymezuje okruh nepominutelných dědiců, stejně jako ObčZ 64, 

jako „děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci“. Ani současná právní úprava se 

tedy nevrátila ke koncepci nepominutelných dědiců z ObčZ 50, která zahrnovala mezi tyto 

osoby i předky zůstavitele, pokud neměl děti. Tuto osnovu považuji za správnou z několika  

důvodů.  

Prvním důvodem, který se nabízí, je právě postavení potomků jakožto nepominutelných 

dědiců. Pokud tedy dědické právo slouží k zachování hodnot pro budoucí generace a rodiče 

nemají své potomky opomíjet, pakliže nejsou splněny důvody k jejich řádnému vydědění, 

nevidím důvod, proč by tomu nemělo být i naopak.  

Dalším z důvodů, který zároveň vnímám i jako důvod pro rozšíření koncepce 

nepominutelných dědiců nejen o rodiče, ale i manžela zůstavitele, jsou vzájemné vyživovací 

povinnosti těchto osob. U manželů pro tento závěr svědčí i skutečnost, ke které se přiklání 

i autoři ObčZ91, že tito společně s dětmi dědí v první dědické třídě92 a pokud dětí není, dědí 

společně s rodiči (a osobami žijícími ve společné domácnosti, což není pro moji úvahu 

podstatné) v rámci druhé dědické třídy.93 Zároveň se domnívám, že i z morálních důvodů by 

                                                 
89 HORÁK, Ondřej. Tzv. nepominutelný dědic v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, 22(11), 
381-386. ISSN 1210-6410., s. 381. 
90 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. 350. 
91 ELIÁŠ, Karel. Základní pojetí návrhu úpravy pro nový občanský zákoník. Ad Notam, 2003, roč. 9, č. 5, s. 
102. Dostupné z: https://www.nkcr.cz/data/news/ad-notam/PDF/2003_5.pdf. 
92 Ustanovení § 1635 odst. 1 ObčZ. 
93 Ustanovení § 1636 odst. 1 ObčZ. 

https://www.nkcr.cz/data/news/ad-notam/PDF/2003_5.pdf


26 

 

bylo toto rozšíření vhodné. Pouto mezi rodiči, dětmi a manžely by mělo být tím nejsilnějším 

spojením, kterého je člověk schopen v rámci tradiční společnosti dosáhnout. 

Vnímání neopomenutelného a nepominutelného dědice je oproti jejich okruhu rozdílné. 

Neopominutelný dědic měl předchozí právní úpravou dané postavení zákonného dědice 

v rozsahu jeho zákonného podílu94, oproti tomu nepominutelného dědice lze chápat jako 

věřitele, jehož pohledávku představuje povinný díl vůči dědicům.95  

Ve stejném pojetí jako ObčZ 64 rozlišuje ObčZ v případě nepominutelných dědiců 

na potomky nezletilé a zletilé. Dle tohoto kritéria se dále liší velikost jejich povinného dílu96, 

o čemž budu hovořit níže. 

O nepominutelné dědice nejde, pokud by zůstavitelovy děti dědily na základě zákonné 

dědické posloupnosti, pokud by se zůstavitelovou závětí staly dědici nebo odkazovníky 

majetku v takové výši, která by se rovnala či byla větší, než je zákonný povinný díl. Stejně tak 

nepůjde o nepominutelného dědice v případě, kdy se dědického práva sám zřekl. Zříci se 

dědického práva či pouze povinného dílu lze podle § 1484 ObčZ smlouvou se zůstavitelem. 

Zřeknutí se působí i proti potomkům, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Pakliže by se 

nepominutelný dědic zřekl pouze práva na povinný díl, neznamená to, že se zřekl i práva 

v rámci dědické posloupnosti.97 Poslední variantou, kdy se nejedná o nepominutelného 

dědice, je jeho řádné vydědění. Jakmile by ovšem byl vyděděn neplatně a neexistovalo by 

zůstavitelovo pořízení pro případ smrti, bude takovýto potomek dědit dle zákonné dědické 

posloupnosti. Zároveň je samozřejmé nutné splnit i obecný požadavek na dědice, jež 

představuje jeho dědickou způsobilost, kterou jsem blíže vymezila v základních pojmech.  

 

2.2 Povinný díl 

 
Povinným dílem rozumíme určitou zákonem stanovenou část z pozůstalosti, jež dle 

§ 1642 ObčZ náleží nepominutelnému dědici. Nejvyšší soud se již v roce 1944 vyslovil, že 

                                                 
94 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. Praktik. ISBN 978-80-
87212-79-0., s. 91. 
95 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. 351. 
96 Ustanovení § 1643 odst. 2 ObčZ. 
97 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0432-1., s. 19. 
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„požadovati povinný díl je výlučně osobním oprávněním, které zaniká smrtí oprávněného 

a nenáleží tudíž do jeho pozůstalosti. Od oprávnění požadovati povinný díl jest rozeznávati 

nárok na povinný díl, jenž vzniká teprve tou skutečností, že jej nepominutelný dědic 

uplatnil.“98 

Ustanovení § 1644 odst. 1 ObčZ uvádí, že „povinný díl může být zůstaven v podobě 

dědického podílu nebo odkazu.“  

Jak je výše uvedeno, povinný díl, který zůstavitel svému potomkovi zanechá v podobě 

dědického podílu, jež bude odpovídat velikosti jeho zákonnému nároku na povinný díl, z něj 

činí dědice. Obdobně by tomu tak bylo i v případě odkazu.  

Povinný díl, který by takto dětem zůstavitele připadl, nesmí být nijak zatížen žádným 

omezením či podmínkou nebo příkazem. Pokud by zůstavitel toto pravidlo nerespektoval, 

nebude se k těmto omezením přihlížet. Jakmile by ovšem dědic v rámci odkazu či povinného 

dílu obdržel více, než činí jeho povinný díl, budou se podmínky v závěti nebo odkazu určená 

vztahovat pouze na část, která výši povinného dílu přesahuje.99 ObčZ se v tomto inspiroval 

§ 774 OZO, který přesně uváděl: „Povinný díl může býti zanechán ve způsobu dědického 

podílu nebo odkazu i bez výslovného pojmenování jako povinný díl. Musí však zůstati 

nepominutelnému dědici zcela volný. Každá výminka nebo závada jej omezující jest neplatna. 

Zůstaví-li se nepominutelnému dědici větší dědický podíl, může se vztahovati je na část, která 

převyšuje povinný díl.“100 K tomu Rouček blíže v Komentáři k Československému obecnému 

zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi uvádí, 

že se jednalo pouze o neplatnost relativní a nepominutelný dědic se mohl sám rozhodnout, 

pokud by taková omezení nechal platit.101 Tento výklad lze použít i dnes při současné právní 

úpravě a tedy je jen na nepominutelném dědici, zda omezení, jež mu zůstavitel uložil, bude 

respektovat.  

Zůstavitel může v závěti využít možnosti uložit nepominutelnému dědici, aby se 

rozhodnul, zda se stane dědicem s omezeními, která mu zůstavitel ukládá, nebo zda se 

                                                 
98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1944, sp. zn. Rv II 488/43 uveřejněné ve Sbírce 
rozhodnutí Vážný pod č. 18787. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptcojugrpxmyl2nz4v6mjyg44do  
99 Ustanovení § 1644 odst. 2 ObčZ. 
100 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, ISBN 80-85963-61-2., s. 443. 
101 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojugrpxmyl2nz4v6mjyg44do
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojugrpxmyl2nz4v6mjyg44do
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spokojí s povinným dílem.102 Je vhodné v této souvislosti zmínit, že ObčZ v § 1485 odst. 1 

umožňuje nepominutelnému dědici odmítnout dědictví s výhradou povinného dílu. Jedná se 

o jediné možné odmítnutí dědictví s výhradou, které náleží pouze potomkům zůstavitele.103 

Lze tedy dovozovat, že účinky odmítnutí dědictví s výhradou jsou totožné s možností, jež 

ukládá zůstavitel dědici v pořízení pro případ smrti. 

Vzhledem k tomu, že ObčZ oproti předchozí právní úpravě vnímá nepominutelného 

dědice znovu104105 jako věřitele nikoli jako dědice, má tato osoba právo na finanční částku 

odpovídající hodnotě jeho zákonem stanoveného povinného dílu.106 Tu jsou na základě 

§ 1653 ObčZ povinně poměrně vyrovnat dědici i odkazovníci. 

Toto ustanovení je ovšem třeba vnímat i z pohledu dědiců, kteří nemusí disponovat s tak 

velkými finančními prostředky, aby byli schopni nepominutelnému dědici jeho povinný díl 

okamžitě vyplatit. Takovou situaci připouští i současná právní úprava, která zároveň uvádí: 

„jsou- li pro to na straně dědiců zvlášť závažné důvody a lze-li to na nepominutelném dědici 

rozumně požadovat, může soud povolit splátky na povinný díl nebo odklad jeho splatnosti; 

pohledávka se však úročí ode dne, kdy byla původně splatná.“107  

Zároveň připouští i možnost dědiců uzavřít s nepominutelným dědicem dohodu o jiném 

postupu, která představuje smírčí řešení nastalé situace. Výslovně § 1654 odst. 2 ObčZ 

stanovuje, že pokud by tato dohoda zkrátila práva dalších věřitelů, je vůči nim neúčinná. Za 

jiný postup lze považovat i vydání věci z pozůstalosti namísto výplaty povinného dílu 

v penězích.  

Další dohodu, na základě níž může dojít k uspokojení pohledávky představující povinný 

díl, je dohoda o odbytném, kterou musí schválit soud.108 Jedná se o konsens 

nepominutelného dědice a dědiců, na základě něhož bude nepominutelnému dědici 

                                                 
102 Ustanovení § 1644 odst. 3 ObčZ. 
103 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0432-1., s. 22. 
104 Stejně jako OZO, viz poznámka pod čarou č. 41. 
105 Z tohoto důvodu lze i dnes pracovat s prvorepublikovou judikaturou týkající se daného tématu – např. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 6. května 1919, sp. zn. Rv I 221/19 
uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí Vážný pod č. 169, který upravuje právo neplatně vyděděného potomka 
na povinný díl; Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. Června 1944, sp. zn. Rv II 488/43 uveřejněné 
taktéž ve Sbírce rozhodnutí Vážný pod č. 18787. 
106 Ustanovení § 1654  ObčZ. 
107 Ustanovení § 1654 odst. 1 ObčZ. 
108 Ustanovení § 1657 ObčZ. 
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vyplacena sjednaná částka. Ta nemusí reálně odpovídat výši povinného dílu, ale pouze 

vzájemné dohodě stran.109 

Ačkoli je obecně současná úprava povinného dílu vnímána jako pozitivní, Wawerka 

ve svém článku v časopisu Ad Notam z roku 2003 uvádí určité pochyby o efektivnosti výplaty 

povinného dílu. Tu shledává problémovou především v situacích, kdy dědic nabude 

nemovitost, ale bude postrádat dostatečné finanční prostředky k výplatě nepominutelného 

dědice, pro kterého se tím stane uspokojení jeho pohledávky složitější.110 Tato idea 

vycházející z Wawerkových zkušeností, jak sám v článku uvádí, je zajisté reálná a nezbývá než 

s jeho názorem souhlasit. A ačkoli je určitě správné, že se ObčZ snaží zachovat rovnováhu 

mezi zůstavitelovou vůlí a ochranou potomků, kterým náleží zákonný nárok na povinný díl 

z majetku svého předka, je potřeba, dle mého názoru, chránit i dědice, kteří se mohou 

octnout ve výše zmíněné situaci a chtějí za každou cenu zachovat majetek zůstavitele bez 

nutnosti jeho prodeje z důvodu nepříznivé finanční situace znemožňující byť i pouhé splácení 

povinného dílu.111  

Zároveň je ale třeba kladně hodnotit různé možnosti dohody mezi nepominutelným 

dědicem a dědici ohledně výplaty povinného dílu. Nejen že je tím dostáno obecnému 

principu občanského práva spočívající v autonomii vůle stran, ale zároveň se domnívám, že 

tímto může dojít k zrychlení pozůstalostního řízení. Samozřejmostí je ovšem vůle stran 

dohodu uzavřít. 

 

2.2.1 Velikost povinného dílu 

 
Současná právní úprava pokračuje v dřívější tradici dělení nepominutelných dědiců 

podle toho, zda jsou, či nejsou zletilí.   

                                                 
109 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-
80-7400-266-3., s. 32. 
110 WAWERKA, Karel. Jaké je dědické právo?. Ad Notam: časopis českého notářství. 2004, č. 2, roč. 10, s. 
39-41. ISSN 1211-0558., s. 40. 
111 Vycházím samozřejmě ze situace, kdy není s nepominutelným dědicem možná jakákoli jiná dohoda 
např. z důvodu špatných vzájemných vztahů v rodině. 
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Zletilostí rozumíme určitou věkovou hranici, se kterou soukromé právo spojuje 

způsobilost fyzické osoby nabývat vlastním jednáním práva a zároveň se v plném rozsahu 

zavazovat k povinnostem. Ta je získávána dovršením osmnáctého roku věku.112  

ObčZ vychází v stanovení velikosti povinného dílu pouze ze zletilosti. Tomu, zda je osoba 

i plně svéprávná113 nevěnuje relevanci.114 Drápal se Šešinou jsou přesvědčeni o opaku. 

Zastávají názor, že by neměl být rozdíl mezi nezletilým nepominutelným dědicem, jež nabyl 

plné svéprávnosti, oproti nepominutelnému dědicovi zletilému, se kterým má stejné 

statusové postavení.115 

Jak již v předchozí kapitole uvádím, velikost povinného dílu ObčZ oproti své předchozí 

právní úpravě zmenšuje, čímž se zůstaviteli dostává větší testovací volnosti. Ustanovení 

§ 1643 odst. 2 ObčZ vymezuje velikost povinného dílu následovně: „Je-li nepominutelný dědic 

nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického 

podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina 

jeho zákonného dědického podílu.“ 

 

2.2.2 Výpočet povinného dílu 

 

Pokud nepominutelný dědic a dědicové nedospějí k žádné dohodě týkající se výplaty 

povinného dílu, je třeba jeho výši určit. ObčZ proto v § 1655 a § 1656 vymezuje vcelku 

podrobná pravidla určující způsob vypočtení povinného dílu.  

Hodnota povinného dílu se určuje z čisté hodnoty majetku v okamžiku smrti zůstavitele. 

Tu lze zjistit až po soupisu a odhadnutí116 majetku v pozůstalosti, jež na základě 

§ 1685 odst. 1 ObčZ nařídí a provede soud.  

                                                 
112 Ustanovení § 30 ObčZ. 
113 Bez rozdílu, zda fyzická osoba nabyla plnou svéprávnost spolu se zletilostí či dříve na základě přiznání 
svéprávnosti nebo uzavření manželství. 
114 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-
80-7400-266-3., s. 22. 
115 DRÁPAL, Ljubomír a Martin ŠEŠINA. Povinný díl a jeho vypořádání. Ad notam : notářský časopis. 2016, 
15-20. ISSN 1211-0558., s. 15. Dostupné z: https://www.nkcr.cz/data/news/ad-notam/PDF/2016_6.pdf 
116 Rouček v komentáři uvádí, že odhad majetku byl za účinnosti OZO obligatorní [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, ISBN 80-85963-61-2., s. 460.]. 

https://www.nkcr.cz/data/news/ad-notam/PDF/2016_6.pdf
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Další možností je, aby soud dle § 1687 ObčZ rozhodnul o nahrazení soupisu pozůstalosti. 

V takovém případě vyhotoví správce pozůstalosti seznam pozůstalostního majetku, který 

následně všichni dědici potvrdí. Pokud ovšem nebyl správce dědictví ustanoven, může jej 

soud z tohoto důvodu jmenovat.  

Jakmile by se jednalo o jednoduchý případ, má soud možnost, pakliže by tomu dědicové 

neodporovali, nahradit soupis pozůstalostního majetku vypracovaného správcem 

pozůstalosti, společným prohlášením dědiců.117 

V okamžiku, kdy je zjištěna čistá hodnota pozůstalosti, odečtou se od ní zůstavitelovy 

dluhy a závady váznoucí na jeho majetku v okamžiku smrti zůstavitele.118 Pasiva zůstavitele 

blíže specifikuje § 171 odst. 2 ZZŘS jakožto jeho dluhy existující v době jeho smrti včetně 

dluhů vycházejících z právních skutečnostní, z nichž by zůstavitel plnil, pokud by nezemřel. 

Zároveň sem patří i: „náklady pohřbu, náklady některých osob na zaopatření a další dluhy, 

které vznikly po smrti zůstavitele, o nichž zákon stanoví, že je hradí dědici zůstavitele nebo že 

se hradí z pozůstalosti, popřípadě že jsou pasivem pozůstalosti.“119 

Zároveň je potřeba ke zjištění čisté hodnoty pozůstalosti připočíst vše, co nepominutelný 

dědic získal a co by mělo být podle § 1660 a § 1661 ObčZ započteno na jeho povinný díl. 

Jedná se tak o veškeré hodnoty, které nepominutelný dědic pozůstalostí nabyl formou 

odkazu či povinným dílem. Blíže se tomuto budu věnovat v následující podkapitole. Nepřihlíží 

se ale k odkazům a jiným závadám, které vznikly pořízením pro případ smrti.120 

Jakmile je známá čistá hodnota pozůstalosti, tedy hodnota majetku v pozůstalosti, 

od kterého je odečtena hodnota pasiv (dluhy a závady), lze vypočíst konkrétní hodnotu 

povinného dílu toho kterého nepominutelného dědice. Pro výpočet je tedy zásadní znát 

velikost zákonného dědického dílu, který by nepominutelnému dědici náležel, pokud by dědil 

dle intestátní dědické posloupnosti.  

Jak sama důvodová zpráva OZ uvádí, ustanovení § 1645 ObčZ se navrací k zásadě 

„exheredatus partem facit ad minuendam“, jež v překladu znamená, že „podíl vyděděného 

způsobí zmenšení povinného dílu.“121 Z toho vyplývá, že je při stanovení povinného dílu třeba 

vycházet i z povinných dílů dědiců, kteří nejsou způsobilí být dědici, byli zůstavitelem 

                                                 
117 Ustanovení § 1687 ObčZ. 
118 Ustanovení § 1655 odst. 1 ObčZ. 
119 Ustanovení § 171 odst. 2 ZZŘS. 
120 Ustanovení § 1656 ObčZ. 
121 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., s. 406. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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vyděděni (není rozhodné, zda řádně či neprávem) anebo se dědictví či povinného dílu zřekli. 

V tomto směru se ObčZ rozchází s § 767 OZO, který na takovéto osoby hledí jako by vůbec 

neexistovaly.122 

Ačkoli nebyla tato zásada výslovně v ObčZ 64 upravena, Nejvyšší soud rozhodnutím 

NS 21 Cdo 3977/2010 ze dne 25. října 2012 dovodil shodně následující: „Při určení výše 

dědického podílu dědice neopomenutelného podle ustanovení § 479 obč. zák. se vychází 

z počtu dědiců, kteří tvořili v době smrti zůstavitele první dědickou skupinu (§ 473 obč. zák.) 

a kterým by dědictví připadlo, kdyby zůstavitel nepořídil závěť; to platí i tehdy, odmítnou-li 

dědictví, nepřihlíží-li se k nim vzhledem k neznámému místu jejich pobytu, jsou-li dědicky 

nezpůsobilí, byli-li (platně) vyděděni nebo postupuje-li soud v řízení o dědictví bez zřetele 

na tyto dědice.“123 

Jakmile je tedy znán dědický podíl, který by nepominutelnému dědici náležel dle 

zákonné dědické posloupnosti, vypočtou se z této částky tři čtvrtiny, jež představují nárok 

nezletilého nepominutelného dědice, nebo jedna čtvrtina, pokud nepominutelný dědic 

dosáhnul věku osmnácti let, čímž se stal zletilým.  

 

2.2.3 Započtení na povinný díl 

 
Jak je již výše uvedeno, započtení na povinný díl hraje významnou roli při vypočtení 

povinného dílu nepominutelného dědice, který byl zůstavitelem ve svém pořízení pro případ 

smrti buď zcela či zčásti opominut. „Zápočet na povinný díl předpokládá, již ze své podstaty, 

že se započítává určitá plnění poskytnuté zůstavitelem nepominutelnému dědici, a to na jeho 

povinný díl.“124 Důvodem této úpravy je, aby všichni nepominutelní dědicové obdrželi 

spravedlivě stejně hodnotný povinný díl.  

ObčZ kromě započtení na povinný díl upravuje v § 1662 i započtení na dědický podíl, 

kterému se nazývá kollace, a je třeba jej od započtení povinného dílu odlišovat. V případě 

                                                 
122 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, ISBN 80-85963-61-2., s. 432. 
123 BEZOUŠKA, Petr. Soudní judikatura ve světle občanského zákoníku: komentovaný rejstřík judikatury a 
její použití po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-090-6., s. 376. 
124 FIALA, Roman, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. ISBN 978-80-7400-570-1., s. 449. 
 V textu budu dále uvádět zkratku „komentář OZ C.H.Beck“.  
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povinného dílu je totiž k započtení přihlíženo automaticky, oproti tomu při kollaci, je 

započteno pouze v případě, kdy to zůstavitel dle § 1663 ObčZ výslovně učiní projevem vůle 

ve formě předepsané u pořízení pro případ smrti, nebo pokud by tak určil soud z důvodu 

neodůvodněného znevýhodnění nepominutelného dědice.125 

Ustanovení § 1660 odst. 1 ObčZ přímo uvádí, že se na povinný díl započítává vše, 

co od zůstavitele nepominutelný dědic skutečně nabyl buď prostřednictvím odkazu, nebo 

jiným opatřením. Druhý odstavec rozšiřuje tento výčet ještě o vše, co nepominutelný dědic 

od zůstavitele během jeho posledních třech let života bezplatně obdržel. Zůstavitel může 

přikázat, aby se započtení provedlo za dobu delší, kterou zákon nikterak neomezuje.  

Nepřihlíží se ovšem k obvyklým darováním.126 ObčZ, podobně jako předchozí právní 

úprava v § 484, umožňuje započíst na povinný díl i to, co od zůstavitele bezplatně získal 

dědicův předek. Komentář OZ C.H.Beck k tomuto uvádí, že jde o případ, ve kterém vstupuje 

potomek právem reprezentace do právního postavení svého předka, což vyplývá již ze 

samotného principu ObčZ, kdy nepominutelným dědicem je dítě zůstavitele a pokud 

nedědění, tak jsou jimi jeho děti.127 

Bezplatné obdržení nelze vnímat pouze jako darování, ačkoli se nejčastěji bude jednat 

právě o něj, ale jako jakéhokoli přijetí plnění bez poskytnutí odpovídající protihodnoty. 

„Nelze vyloučit případy, kdy lze započíst také plnění z kupní nebo jiné úplatné smlouvy (např. 

smlouvy o nájmu či podnájmu, smlouvy o zřízení věcného břemene), jestliže bude prokázáno, 

že se jednalo o právní úkon jen předstíraný (učiněný naoko), kterým byl zastírán jiný 

dissimulovaný právní úkon (typicky darovací smlouva), kdy zůstavitel ve skutečnosti 

od nabyvatele (dědice) žádné plnění neobdržel, případně obdržel plnění podstatně nižší, 

než jaké bylo ujednáno ve smlouvě nebo jaké by mu jinak (obvykle) náleželo, eventuelně, 

že zůstavitel zaplacení původně sjednané úplaty (kupní ceny, nájemného apod.) dědici zcela 

nebo z podstatné části prominul.“128 

Stejně tak je potřeba individuálně pohlížet na ustanovení týkající se obvyklých darování, 

které mohou v každé rodině znamenat něco jiného. Z tohoto důvodu je vhodné ba dokonce 

                                                 
125 Ustanovení § 1664 ObčZ. 
126 Ustanovení § 1660 odst. 2 ObčZ. 
127 FIALA, Roman, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. ISBN 978-80-7400-570-1., s. 451.  
128 Usnesení Nejvyššího soudu, 21 Cdo 2860/2013 ze dne 24. dubna 2013. 
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nutné posuzovat obvyklé darování podle výdělkových poměrů dárce anebo s ohledem 

na zůstavitelovy majetkové poměry.129 

Podle ustanovení § 1661 ObčZ130 se dále na povinný díl nepominutelného dědice 

započte i hodnota, jež zůstavitel potomkovi poskytnul jakožto úlevu na nákladech spojených 

se zařizováním vlastní domácnosti, založením manželského či jiného soužití anebo 

s nástupem do povolání či jako pomoc v podnikatelských začátcích. Mimo to jsou 

předmětem započtení i dluhy zletilého potomka. V tomto případě se ovšem oproti § 1660 

ObčZ započítávají automaticky veškerá poskytnutá plnění bez omezené doby. Pokud by 

zůstavitel chtěl tuto dobu omezit pouze na poslední tři roky svého života, je nutné, aby svou 

vůli takto projevil. I zde platí právo reprezentace potomků svých předků popsané 

v předchozím odstavci. 

Pravidla pro určení hodnoty započtení na povinný díl jsou stejná i pro započtení 

na dědický podíl a vychází z myšlenky, že při započtení je rozhodná hodnota poskytnutého 

plnění v okamžiku jeho odevzdání. Současně dávají zákonodárci soudu možnost, aby ve zcela 

mimořádných případech rozhodnul jinak, tedy že hodnota plnění je vyšší či nižší. Mohlo by se 

teoreticky jednat o příklad, kdy absolutně neznámý autor píše tzv. do šuplíku a svůj první 

rukopis předá svému synovi nebo dceři. Během následujících dvou a půl let jeho života se 

proslaví a jeho díla získají na značné hodnotě.  

Možnost soudu určit hodnotu poskytnutého plnění nepominutelného dědice 

v mimořádných případech jinak než byla hodnota při odevzdání, vnímám jako velmi žádanou 

a pro ostatní nepominutelné dědice spravedlivou. 

 

2.2.4 Výplata povinného dílu 

 
Po započtení všech výše uvedených hodnot může nastat situace, při které dojde ke 

zjištění, že hodnota majetku nepominutelného dědice, jež je třeba započíst na povinný díl, 

přesahuje hodnotu tohoto povinného dílu. Z tohoto důvodu ObčZ přímo ve svém § 1658 

stanovuje, že „započtení na povinný díl nebo na dědický podíl nezakládá povinnost něco 

vydat“.  

                                                 
129 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 889/2002 ze dne 26. června 2003.  
130 Ustanovení § 788 OZO započítání takovýchto plnění upravoval obdobně. 
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Zároveň je však výslovně uvedena výjimka, kdy se toto pravidlo neužije. Jedná se 

o § 2072 ObčZ, na základě nějž lze odvolat dar pro nevděk. Důvodem k takovému postupu by 

byla situace, kdy obdarovaný, v tomto případě nepominutelný dědic, dárci, tedy zůstaviteli, 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil131. Nevděkem je dále rozuměno zjevné porušení 

dobrých mravů. Ty Ústavní soud definoval usnesením ze dne 26. února 1998 jako „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.“132 Zjevnost takového porušení představuje jeho 

evidentnost, tedy průkaznost, na základě níž není třeba dalšího dokazování.133 Primárně toto 

ustanovení směruje vůči dárci – zůstaviteli, pokud by to ale okolnosti odůvodňovaly, bylo by 

za nevděk vůči dárci považováno i jednání, jenž zjevně porušuje dobré mravy i vůči osobě 

obdarovanému blízké.  

Druhou možností, která může po započtení na povinný díl nastat, je zjištění, že hodnota 

povinného dílu, na níž má nepominutelný dědic nárok, je vyšší než hodnota na povinný díl 

započtená. V takovém případě se situace řeší způsobem uvedeným na počátku podkapitoly 

o povinném dílu, tedy finanční kompenzací rozdílu mezi hodnotou povinného dílu 

a hodnotou, jež byla započtena134, nebo dohodou uzavřenou mezi nepominutelným dědicem 

a dědici, případně soudem schválenou dohodou o odbytném.  

Pokud nepominutelný dědic během řízení o pozůstalosti uplatní své právo na povinný 

díl, pozůstalostní soud spolu s rozhodnutím o dědictví vydá rozhodnutí o vypořádání 

takového práva. Povinný díl je určen okamžikem, kdy rozhodnutí o dědictví nabude právní 

moci. Od tohoto okamžiku započne povinným dědicům běh lhůty, ve které musí povinný díl 

nepominutelnému dědici uhradit či dorovnat. Tuto povinnost je třeba na základě 

                                                 
131 Komentář OZ WK k § 2072 uvádí, že není rozdílu, zda se jedná o ublížení fyzického nebo psychické. 
Zároveň je ale třeba brát zřetel na fakt, zda bylo jednání, které naplňuje podmínku odvolání daru pro 
nevděk, vyvolané neshodami, jež zapříčinil dárce. Dostupné z: 
http://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11409/1/2#pa_2072 
132 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 249/97 ze dne 26. února 1998. 
133 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-638-9., s. 689. 
134Jak jsem již výše uvedla, dědicové a odkazovníci jsou povinni přispět k vyrovnání poměrně. Stejně tak 
tomu bylo i v § 783 OZO [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, ISBN 80-85963-61-2., s. 458.]. 

http://www.noveaspi.cz/products/lawText/13/11409/1/2#pa_2072
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§ 160 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád135 splnit do tří dnů od právní moci 

rozsudku136. Je však na uvážení a rozhodnutí soudu, pokud by chtěl tuto lhůtu prodloužit.  

 

2.3 Ochrana nepominutelných dědiců 

 

Ochrana nepominutelného dědice tedy spočívá především v jeho zákonném nároku 

na povinný díl, jak jsem popsala výše. ObčZ ale upravuje i další způsoby ochrany potomků, 

kteří byli zůstavitelem opominuti či neplatně vyděděni.  

Mezi neplatně vyděděným nepominutelným dědicem a nepominutelným dědicem, 

kterého zůstavitel ve svém pořízení pro případ smrti opominul, není z pohledu práva žádný 

rozdíl. I neplatně vyděděný dědic má právo na povinný díl či jeho doplnění.137 Je však nutné 

rozlišovat, zda byl nepominutelný dědic neplatně vyděděn a zůstavitel nezanechal závět, 

tudíž se bude postupovat v rámci řízení o pozůstalosti dle intestátní dědické posloupnosti 

a potomek má právo na dědický podíl. Oproti tomu na povinný díl má neplatně vyděděný 

nepominutelný dědic právo v případě, že zůstavitel společně s prohlášením o vydědění 

zanechal pořízení pro případ smrti, na základě něhož byli povoláni jiní dědicové.138 

Ke stejnému výsledku došel i Nejvyšší soud Československé republiky v rámci rozhodnutí 

ze dne 6. května 1919 sp. zn. Rv I 221/19.139  

Neplatně vyděděným potomkem je nepominutelný dědic, jenž byl zůstavitelem vyděděn 

ze zákonného důvodu, avšak vyděděný uspěl v rámci sporu o dědické právo, což mělo 

za následek neshledání zůstavitelova důvodu za platný. Druhou možností, pro kterou se 

může nepominutelný dědic stát neplatně vyděděný, je jeho vydědění z důvodu, který zákon 

za důvod pro vydědění nepovažuje, neboť, jak uvedu v kapitole o vydědění, výčet důvodů 

k vydědění je v ObčZ taxativní.  

                                                 
135 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „OSŘ“. 
136 V rámci řízení o pozůstalosti soud rozhoduje dle § 25 odst. 1 ZZŘS usnesením. Na základě § 167 odst. 2 
OSŘ se na usnesení použijí přiměřeně ustanovení rozsudku. 
137 Ustanovení § 1650 ObčZ. 
138 FIALA, Roman, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. ISBN 978-80-7400-570-1., s. 429.  
139 Uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí Vážný pod č. 169. Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojrhfpxmyl2nz4v6mjwhe. 
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Právo na povinný díl má dále i dědic, který byl v pořízení pro případ smrti zůstavitelem 

opominut i přesto, že o něm dědic věděl, že je naživu. Takové opominutí mohl zůstavitel 

učinit buď úmyslně, nebo omylem.  

Ustanovení § 1651 ObčZ s tímto sleduje dva různé následky. Pokud zůstavitel věděl, že je 

nepominutelný dědic naživu, a přesto jej ve svém pořízení pro případ smrti nepovolal 

za dědice či odkazovníka, byť ani z části, má tento potomek nárok na povinný díl a hovoříme 

o opominutí nevědomém, tedy omylem.140  

Druhá situace nastává dle ustanovení § 1651 odst. 2 ObčZ v případě, že zůstavitel 

o potomkovi věděl a opominul ho úmyslně a současně nepominutelný dědic naplnil svým 

jednáním některý z taxativně vymezených důvodů pro vydědění.141 Je nutné, aby byl 

nepominutelnému dědici minimálně jeden z těchto zákonných důvodů prokázán v rámci 

sporného řízení dle § 170 ZZŘS. Takovému vydědění se říká vydědění mlčky a po právu. To, 

zda zůstavitel o naplnění důvodu vydědění nepominutelného dědice věděl, či nikoli, není 

relevantní.142 

ObčZ myslí v ustanovení § 1652 i na situaci, kdy zůstavitel neví o existenci 

nepominutelného dědice, a tudíž jej ve svém pořízení pro případ smrti opominul. Není 

rozhodné, zda k opominutí došlo z důvodu, že se domnívá, že potomek zemřel nebo zda 

nevěděl, že někdo takový vůbec existuje, protože nevěděl o jeho narození. Svoboda s Kličkou 

dále uvádějí požadavek ObčZ, aby zůstavitelova nevědomost existovala v okamžiku pořízení 

pro případ smrti. Následné zjištění o existenci takového potomka není pro pořízení pro 

případ smrti nikterak podstatné.143 Takovýto nepominutelný dědic, pokud prokáže, že byl 

opominut pouze z výše uvedené nevědomosti, má právo na povinný díl, jež mu náleží ze 

zákona.144  

Svoboda s Kličkou dále uvádějí právo nepominutelného dědice být přítomen dle 

§ 1655 odst. 2 ObčZ a § 179 ZZŘS při odhadu či soupisu pozůstalosti a připomínky a dotazy. 

Nepominutelný dědic má dále právo navrhnout odloučení pozůstalosti dle § 1709 ObčZ, být 

                                                 
140 Ustanovení § 1651 odst. 1 ObčZ. 
141 Ačkoli se budu blíže problematice vydědění věnovat až v následující kapitole, považuji z hlediska 
systematiky ObčZ za vhodné tento způsob vydědění začlenit již do kapitoly o ochraně nepominutelného 
dědice. 
142 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. 378. 
143 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-
80-7400-266-3., s. 24. 
144 Ustanovení § 1652 ObčZ. 
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zapsán hned po zůstaviteli do věřeného seznamu, pokud se jedná o věc zapisovanou 

do veřejného seznamu a s dědici si ujednali vydání věci z pozůstalosti namísto zaplacení 

zákonného povinného dílu145. Ustanovení § 1656 ObčZ umožňuje nepominutelnému dědici, 

aby se poměrně účastnil na zisku i na ztrátě pozůstalosti do okamžiku určení povinného dílu 

nebo na poměrném vyúčtování na podílu na zisku a ztrátě pozůstalosti od okamžiku, kdy 

zůstavitel zemřel až do určení povinného dílu. Posledním právem, které Svoboda s Kličkou 

uvádí, je právo na výživu podle § 1665 ObčZ.146 

 

3. Vydědění 
 

Jak jsem již výše v historickém úvodu do tématu mé diplomové práce uvedla, vydědění 

je tradiční institut dědického práva mající své kořeny v právu římském. S menší, bezmála 

dvacetiletou pauzou během let 1964 – 1983, je součástí kodifikované české právní úpravy již 

od dob platnosti OZO.  

Vydědění velmi úzce souvisí s nepominutelnými dědici a jejich ochranou, neboť pouze ti, 

ačkoli se lidově pojem mylně využívá k vydědění kohokoli ze zůstavitelova okolí a nahrazení 

této osoby v zůstavitelově závěti osobou jinou, mohou být vyděděni v právním slova smyslu.  

Jakmile se tedy zůstavitel rozhodne, že svého nepominutelného dědice vydědí, vyloučí 

jej z jeho zákonného práva na povinný díl či jej v něm zkrátí.147 Toto platilo i za účinnosti 

OZO, což lze doložit Roučkovou interpretací OZO, ve které vydědění vykládá jako: 

„zůstavitelův projev učiněný za podmínek daných pro platné poslední pořízení, jímž se 

nepominutelnému dědicovi odnímá zcela nebo z části povinný díl nechť se tím nepominutelný 

dědic vylučuje z posloupnosti zákonné vůbec nebo jen z práva na díl povinný.“148 Částečné 

vydědění, tedy zkrácení nepominutelného dědice na jeho v zákoně stanoveném povinném 

dílu, nebylo předchozí právní úpravou výslovně uvedeno. Přesto bylo teorií a praxí 

dovozováno, že „právní úprava vydědění v občanském zákoníku plně respektuje oprávnění 

zůstavitele rozhodnout jak o samotném vydědění, tak i o jeho rozsahu, je možné, aby 

                                                 
145 Ustanovení § 1654 odst. 2 ObčZ. 
146 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-
80-7400-266-3., s. 23. 
147 Ustanovení § 1646 odst. 1 ObčZ. 
148 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, ISBN 80-85963-61-2., s. 438. 
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zůstavitel vydědil potomka zcela nebo jen zčásti (SJ, 1997, č. 67 – NS sp. zn. 2 Cdon 

176/96).“149 

Aby nemohlo být vydědění nadužíváno a zůstavitel si nemohl vydědit svého potomka 

z jakéhokoli důvodu, čímž by poté institut nepominutelných dědiců včetně zákonem 

garantované ochrany pozbýval smyslu, ObčZ stejně jako všechny starší právní úpravy účinné 

na našem území určuje pro vydědění přesně daná pravidla. Tím dochází k naplnění dávné 

dědické zásady exheredationes non sunt adiuvandae.150 Tato pravidla stanovují 

v ustanoveních § 1646 ObčZ a následujících taxativní výčet důvodů, jež představují určitá 

negativní a amorální jednání nepominutelného dědice, pro které jej lze vydědit, včetně 

formálních pravidel tohoto institutu.  

Ačkoli zákon v ustanovení § 1646 odst. 1 ObčZ hovoří pouze o vydědění 

nepominutelného dědice vyloučením jej z práva na povinný díl či jeho zkrácení, je zde třeba 

výklad logicky rozšířit i na dědické právo. Jakmile bychom vykládali text výše zmíněného 

ustanovení doslovně, museli bychom dospět k závěru, že vyděděním lze vyloučit 

nepominutelného dědice pouze z jeho práva na celý povinný díl či jeho část, čímž by mu bylo 

zachováno právo dědické a zůstavitel by byl nucený vedle prohlášení o vydědění sepsat 

i pořízení pro případ smrti, ve kterém by pořídil o veškerém svém majetku tak, aby 

na nepominutelného dědice nic nezbylo.151  

Na první pohled je evidentní, že jsou důvody vydědění podle současné právní úpravy 

oproti právní úpravě předchozí obecnější, avšak jejich počet je rozšířen. Zákonodárci i nadále 

formulují důvody pro vydědění prostřednictvím velmi obecných pojmů, jejichž výklad je 

dovozován teorií a především judikaturou.  

Jednotlivým důvodům vydědění se budu věnovat v následujících podkapitolách, zde 

uvádím pouze pro přehlednost jejich výčet. Jedná se o: 

- neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi,  

- neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele, ačkoli by jej nepominutelný dědic 

projevovat měl,  

- odsouzení pro trestný čin, jehož okolnosti vypovídají o zvrhlé povaze potomka,  

                                                 
149 ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ Marta, HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník II.: komentář. 
§ 460—880. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6., s. 1414.  
150 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. 355. 
151 Opus supra cit., s. 358. 
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- fakt, že nepominutelný dědic vede trvale nezřízený život.152  

Další alternativou, kterou ObčZ v § 1646 odst. 2 zůstaviteli k vydědění potomka přináší, 

je možnost jej vydědit z důvodu jeho dědické nezpůsobilosti podle § 1481 a následujících 

ObčZ. Jedná se o situaci, kdy by se nepominutelný dědic „dopustil činu povahy úmyslného 

trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného 

činu proti zůstavitelově poslední vůli“.153  

Poslední zákonný důvod, pro který lze potomka vydědit, je převzat z § 773 OZO. „Je-li u 

nepominutelného dědice velmi zadluženého nebo marnotratného pravděpodobná obava, 

že by jemu náležející povinný díl zcela nebo většinou ušel jeho dětem, může mu býti 

zůstavitelem odňat povinný díl, ale jen tak, že se ho dostane dětem nepominutelného 

dědice.“154 Autoři ObčZ jej převzali v § 1647 totožně.155  

ObčZ upravuje několik možností, kterými může dojít k vydědění. Jedná se o: 

- prohlášení o vydědění  

- a vydědění mlčky a po právu.   

 

3.1 Prohlášení o vydědění 

 
Prohlášení o vydědění představuje pro zůstavitele jednu z možností, jak odejmout či 

zkrátit nepominutelnému dědici jeho právo na povinný díl.  

ObčZ se nově na rozdíl od předchozí právní úpravy156 přiklání k možnosti neuvést 

v prohlášení o vydědění důvod, pro který svého potomka vyděďuje. Takové zůstavitelovo 

rozhodnutí nemá sice za následek relativní neplatnost prohlášení o vydědění, jako tomu bylo 

v případě listiny o vydědění používané předchozí právní úpravou, avšak má vliv na určení 

nositele důkazního břemene.157  

                                                 
152 Ustanovení § 1646 odst. 1 písm. a) – písm. d) ObčZ. 
153 Blíže k tomu uvádím v poznámce pod čarou č. 11. 
154 Ustanovení § 773 OZO. 
155 Ustanovení § 1647 ObčZ navíc pouze uvádí, že pokud by nebylo dětí nepominutelného dědice, je třeba 
povinný díl zůstavit jejich potomkům. 
156 Ustanovení § 469a ObčZ 64 výslovně uvádělo, že „v listině musí být uveden důvod vydědění.“ 
157 NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ. Nový občanský zákoník: dědické právo. 2., aktualizované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro každého. ISBN 978-80-271-0432-1., s. 111. 
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„Nevysloví-li zůstavitel důvod vydědění, má nepominutelný dědic právo na povinný díl, 

ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění.“158 V takovém případě by byl 

k podání žaloby o dědické právo podle § 1673 odst. 2 ObčZ aktivně legitimován dědic, který 

„má dědit na jeho místě“. V opačném případě, kdy byl důvod vydědění uveden 

a nepominutelný dědic jej popírá, je tento aktivně legitimován k podání žaloby o dědické 

právo a nese důkazní břemeno.  

Další výraznou změnu ve prospěch zůstavitele představuje možnost, aby byl důvod 

vydědění naplněn až v okamžiku jeho smrti nikoli již v době, kdy prohlášení o vydědění 

učiní.159 Totéž uvádí ve svém výkladu i Rouček: „Ostatně není podstatnou doba, nýbrž 

příčinná souvislost, neboť zůstavitel může předem vyděditi dítě, které vidí od stupně ke stupni 

klesati, třebas teprve pozdější chování splní skutkovou podstatu.“160 

Současná právní úprava umožňuje dle § 1649 odst. 1 ObčZ učinit, změnit nebo zrušit 

prohlášení o vydědění stejným způsobem, jímž lze pořídit nebo zrušit závěť. Ta jakožto jeden 

z druhů pořízení pro případ smrti vyžaduje písemnou formu. Pokud by došlo k situaci, jež 

naplňuje jednu z podmínek § 1542 - § 1549 ObčZ, lze závěť (potažmo v návaznosti na § 1649 

odst. 1 ObčZ) učinit ústně. V takovém případě ObčZ hovoří o závěti s úlevami.  

Písemné prohlášení o vydědění lze učinit ve formě soukromé nebo veřejné listiny a může 

být obsažené buď v závěti, nebo bude tvořit samostatnou listinu. Je ovšem nutné, aby bylo 

opatřeno, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, vlastnoručním podpisem zůstavitele.161  

I přes to, že lze učinit prohlášení o vydědění v těchto dvou formách, Notářská komora 

České republiky od roku 2014 eviduje tato prohlášení zvlášť. Jak lze z grafu č. 1 (Počet 

vydědění v ČR) uvedeného níže dovodit, institut vydědění má za poslední tři roky mírně 

klesající tendenci.162 Tento výsledek mě, vzhledem k rozšíření počtu důvodů vydědění, jejich 

zobecnění a možnosti naplnění důvodu vydědění až v okamžiku smrti zůstavitele, překvapil. 

                                                 
158 Ustanovení § 1648 ObčZ. 
159 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-
80-7400-266-3., s. 11. 
160 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, ISBN 80-85963-61-2., s. 439. 
161 FIALA, Roman, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. ISBN 978-80-7400-570-1., s. 174. 
162 Údaje, na základě níž jsem graf zpracovala, vycházejí z neoficiální statistiky Notářské komory České 
republiky, kterou jsem získala na základě vlastní žádosti prostřednictvím e-mailové komunikace se 
zástupcem tajemníka ze dne 23. listopadu 2017. Údaje uvedené pod rokem 2017 představují evidenci 
vztahující se k období od 1. 1. 2017 do 14. 11. 2017.  
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3.2 Vydědění mlčky a po právu 

  
Jak jsem již výše uvedla, k vydědění mlčky a po právu dochází dle § 1651 odst. 2 ObčZ 

v případě, kdy zůstavitel svého nepominutelného dědice v závěti úmyslně opominul a ten 

současně svým negativním chováním naplnil jeden z taxativních důvodů pro vydědění.  

Vzhledem k tomu, že předchozí právní úprava neumožňovala, aby byl potomek vyděděn 

bez uvedení důvodu vydědění, je patrné, že se jedná o nový institut dědického práva.163  

Stejně jako u prohlášení o vydědění, se při případném řešení sporu o dědické právo 

bude postupovat podle § 1673 odst. 2 ObčZ.  

 

3.3 Negativní závěť 

 
Ačkoli negativní závěť nepatří mezi instituty, kterými lze vydědit nepominutelného 

dědice, ObčZ ji vzhledem k její podobnosti systematicky do této části zařadil.  

                                                 
163 Ustanovení § 469a odst. 3 ObčZ 64. 
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Negativní závěť představuje projev vůle zůstavitele, prostřednictvím níž prohlásí 

„o některém z dědiců nikoli nepominutelných, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, 

že pozůstalosti nenabude.“164 Jak ze zákonného ustanovení vyplývá, negativní závěť směřuje 

vůči ostatním dědicům, kteří by mohli potenciálně dědit v některé z dědických tříd. Negativní 

závěť nemusí obsahovat ani naplňovat žádný důvod, čímž dochází k naprosté neomezenosti 

zůstavitelovy vůle v tomto ohledu. 

Ačkoli předchozí právní úprava tento institut neznala, domnívám se, že pro laickou 

veřejnost bude negativní závěť chápána jako vydědění.165 

 

3.4 Jednotlivé důvody vydědění 

 
Jak bylo již několikrát výše uvedeno, nepominutelní dědicové mohou být zůstavitelem 

vyděděni pouze z důvodu zákonem výslovně uvedených. Tato koncepce je našemu právnímu 

řádu známá i z předchozích právních úprav. Tento taxativní výčet vnímám jako jakousi 

ochranu nepominutelných dědiců, která znemožňuje zůstaviteli vydědit potomky i z naprosto 

nepodstatných důvodů. Zároveň, jak jsem zmínila i výše v mé práci, pokud by takovéto 

mantinely v podobě taxativního výčtu neexistovaly, povinný díl by postrádal smyslu.  

U každého jednotlivého případu je však nutné, aby byl posuzován individuálně. 

Schelleová k tomu blíže uvádí, že „důvodnost vydědění je přitom zkoumána z hlediska 

objektivního, a proto je poměřována kritériem dobrých mravů, které se ve společnosti 

ustálily.“166167 Je tedy nutné, aby každý jeden zákonný důvod byl vykládán právě z tohoto 

hlediska. 

 

 

 

                                                 
164 Ustanovení § 1649 odst. 2 ObčZ. 
165 Viz kapitola o vydědění, ve které uvádím, že se laická veřejnost mylně domnívá, že lze vydědit 
kteroukoli osobu ze zůstavitelových potenciálních dědiců. 
166 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: Linde, 
2013. Monografie. ISBN 978-80-7201-931-1., s. 89. 
167 Definici dobrých mravů na základě usnesení Ústavního soudu ze dne 26. února 1988  popisuji v kapitole 
2.2.4. Výplata povinného dílu. 
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3.4.1 Neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi 

 
Ustanovení § 1646 odst. 1 písm. a) ObčZ jako první důvod, pro který má zůstavitel právo 

nepominutelného dědice vydědit, uvádí neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi. Současné 

pojetí je oproti předchozí právní úpravě § 469a ObčZ 64 definováno obecněji.168  

Primární předpoklady pro naplnění podstaty tohoto důvodu můžeme členit 

na předpoklady na straně zůstavitele a na straně potomka. U zůstavitele je nutné, aby se 

ocitl v nouzi a potřeboval objektivně pomoc okolí. Zároveň nesmí pomoc, kterou by mu jeho 

potomek poskytnul, odmítnout. U potomka je nutné, aby se o zůstavitelově situaci dozvěděl 

a zároveň byl schopen mu pomoc obstarat nebo poskytnout.169  

Nouzi je třeba vnímat nejen v materiálním smyslu slova jakožto situace zapříčiňující 

určité finanční strádání, ale jak uvádí Rouček i jako případ, kdy nepominutelný dědic 

zůstavitelovi nepomohl „i když podle zásad lidskosti by bylo spravedlivo, aby pomohl a ač 

věděl o nouzi a mohl pomoci, neučinil tak.“170 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 

16. července 2008 dále uvádí, že nouze je stav, kdy zůstavitel „pro zdravotní či jiné potíže 

nastalé v důsledku onemocnění či věku, případně pro potíže způsobené jinými okolnostmi 

(např. přírodní katastrofou, požárem, povodní) potřebuje pomoc; kdy není schopen sám si, 

bez cizí pomoci, obstarat své základní životní potřeby (zdravotní, hygienické aj.).“171  

Ačkoli se bude primárně jednat o pomoc fyzickou, důležitou roli bude hrát i pomoc 

psychická, která je dle mého názoru mnohdy s pomocí fyzickou provázána. Příkladem může 

být, emočně tíživá situace, ve které se zůstavitel ocitne a není schopen si své záležitosti 

obstarat sám svými vlastními silami, neboť přijde tzv. o chuť do života.  

I přes to, že by mohlo být na první pohled patrné, že byl důvod vydědění naplněn, je 

třeba vždy posoudit, zda měl nepominutelný dědic reálnou možnost se o zůstavitele postarat 

a poskytnout mu tak potřebnou pomoc, případně tuto pomoc zajistit prostřednictvím jiných 

osob (např. ošetřovatelka, donášková služba, která obstará nákupy, pokud toho není 

                                                 
168 Ustanovení § 469a odst. 1 písm. a) ObčZ 64 zněl: „v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli 
potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech.“ 
169 FIALA, Roman, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. ISBN 978-80-7400-570-1., s. 417. 
170 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. 440. 
171 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3772/2007 ze dne 16. července 2008. 
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zůstavitel sám schopný). Současně nelze po potomkovi spravedlivě požadovat, aby 

zůstaviteli poskytnul pomoc v nouzi, ačkoli se on sám v takové situaci nachází.172  

  

3.4.2  Neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele 

 
Jako druhý důvod vydědění uvádí § 1646 odst. 1 písm. b) ObčZ neprojevování 

opravdového zájmu o zůstavitele, ačkoli by jej potomek projevovat měl.  

Předpokladem, aby mohl být druhý důvod k vydědění uplatněn a především naplněn, je 

stav společnosti, v níž se rodiny spolu scházejí a udržují blízké vztahy, jež nejsou pouze 

formálního charakteru. Pokud by toto ve společnosti nefungovalo a veškeré vztahy 

v rodinách byly založeny pouze na zdvořilostní komunikaci několikrát do roka, tento důvod 

vydědění by pozbýval smyslu. Z tohoto důvodu se obávám, vzhledem k měnícím se rodinným 

vazbám a vztahům, že do budoucna jej bude využíváno čím dál tím méně nebo bude čím dál 

tím těžší, aby takový důvod ve sporu o dědické právo obstál. 

I přes to je ovšem velmi subjektivní, jaká intenzita návštěv, telefonování a dopisování je 

považována v jednotlivých rodinách za dostatečnou, z tohoto důvodu je proto třeba 

individuálně posuzovat každý případ, ve kterém by mělo dojít k vydědění právě z důvodu, 

že potomek o svého předka neprojevuje vážný a opravdový zájem.  

Přestože se bude jednat především o pasivní chování potomků, Nejvyšší soud dovodil, že 

„skutečnosti odůvodňující závěr, že potomek o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový 

zájem, který by jako potomek projevovat měl, mohou spočívat jak v pasivitě (nezájmu) 

potomka ve vztahu k zůstaviteli, tak také v chování, kterým potomek sice o zůstavitele zájem 

projevuje, ovšem způsobem neodpovídajícím řádnému chování potomka k rodiči (prarodiči 

atd.). tj. např. způsobem trvale překračujícím zásady společenské slušnosti.“173  

Jak jsem již výše uvedla, každý případ je nutné posuzovat individuálně a s ohledem 

na veškeré okolnosti případu, které mohou ukázat, že zájem potomka o zůstavitele vychází 

primárně ze zůstavitelova nezájmu. Je proto nutné „zjišťovat, zda potomek zůstavitele měl 

reálnou možnost o zůstavitele projevit opravdový zájem, který by jako potomek měl projevit, 

                                                 
172 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-
80-7400-266-3., s. 12. 
173 Rozsudek Nejvyššího soudu NS 21 Cdo 688/2006. 
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tj. zda zůstavitel měl sám zájem se s dítětem stýkat a udržovat s ním běžné příbuzenské 

vztahy.“174 

Vzhledem ke všemu výše uvedenému se domnívám, že tento důvod vydědění bude 

jedním z nejčastějších dědických sporů. 

 

3.4.3 Odsouzení potomka za trestný čin, jehož spáchání svědčí o jeho zvrhlé 
povaze 

 
 Ustanovení § 1646 odst. 1 písm. c) ObčZ upravuje jako další důvod k vydědění 

odsouzení nepominutelného dědice pro trestný čin, jež byl spáchán za okolností svědčících 

o jeho zvrhlé povaze. Je tedy třeba splnit dvě podmínky, kterými jsou odsouzení potomka 

pro trestný čin a dále způsob jeho spáchání, který svědčí o jeho zvrhlé povaze. 

Oproti předchozí právní úpravě je tento důvod značně modifikovaný, neboť se zcela 

odklání od kritéria délky trvání trestu odnětí svobody, které bylo součástí právních úprav již 

od dob OZO175.  

ObčZ 64 dle § 469a odst. 1 písm c) umožňoval zůstaviteli vydědit svého potomka, „byl-li 

odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody, v trvání nejméně jednoho roku“.176 

Tato formulace se jevila jako jasná, neboť podkladem pro uznání takového důvodu bylo 

pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl pachatel (v tomto případě tedy nepominutelný 

dědic) úmyslného trestného činu odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání minimálně 

jednoho roku. Nebylo tedy podstatné, jakého charakteru byl potomkem spáchaný trestný 

čin. Zůstavitel se poté svým rozhodnutím k vydědění takto odsouzeného potomka stal tzv. 

„morálním soudcem“, který nepominutelnému dědici uložil k trestní sankci i sankci 

majetkovou spočívající ve vyloučení z jeho práva na povinný díl.177 

 Dle důvodové zprávy OZ je příčinou této změny fakt, že předchozí právní úprava 

umožňovala svou formulací, aby byl nepominutelný dědic vyděděn i pro případy bagatelní, 

                                                 
174 Rozsudek KS České Budějovice 6 Co 10/96 ze dne 9. srpna 1996 [BEZOUŠKA, Petr. Soudní judikatura ve 
světle občanského zákoníku: komentovaný rejstřík judikatury a její použití po rekodifikaci. Praha: Wolters 
Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-090-6., s. 378.] 
175 Ustanovení § 768 OZO uvádělo, že dítě může být vyděděno, „bylo-li pro zločin odsouzeno k trestu 
doživotního nebo dvacetiletého žaláře.“  
176 Ustanovení § 469a odst. 1 písm. c) ObčZ 64. 
177 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s. 408. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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které neměly pro vydědění žádný hlubší význam a váhu. Proto se ObčZ navrátil k vládnímu 

návrhu z roku 1937, jež vychází z principu morální taxace.178  

Pojem zvrhlá povaha by tak měla být dostatečně určující a vypovídající. Zároveň 

důvodová zpráva uvádí, že „zvrhlou povahu pachatele je 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.“179  

Vzhledem k tomu, že pojem zvrhlá povaha není v žádném českém právním předpisu 

přímo definován, bude pouze na uvážení soudu, zda jednání nepominutelného dědice 

naplnilo tento důvod a je tedy vyděděn po právu. Jak uvádí komentář OZ C.H.Beck, návodem 

k takovému posouzení by mohly sloužit přitěžující okolnosti podle § 42 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku180.181 Mezi relevantní přitěžující okolnosti by tak bylo 

vhodné zařadit např. spáchání trestného činu: 

- „ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné 

podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky, 

- surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným 

způsobem, 

- využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti, 

- ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku 

nebo nemohoucí.“182 

Pro úplnost je ještě nutné zmínit, že pokud by došlo k zahlazení odsouzení podle § 105 

TZ, „hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.“183 Takováto fikce nemá vliv pouze na 

trestní právo, ale na všechny právní oblasti. Z toho vyplývá, že pokud by došlo k fikci 

neodsouzení, nebude naplněn důvod k vydědění podle § 1646 odst. 1 písm. c) ObčZ, neboť 

se na potomka nebude vztahovat podmínka ohledně odsouzení.184 

 

                                                 
178 Tamtéž. 
179 Opus supra cit., s. 17.  
180 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „TZ“. 
181 FIALA, Roman, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. ISBN 978-80-7400-570-1., s. 419 – 420. 
182 Ustanovení § 42 TZ. 
183 Ustanovení § 106 TZ. 
184 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1065/2011 ze dne 14. března 2013. 
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3.4.4 Potomek, který vede trvale nezřízený život 

 
„Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který vede trvale nezřízený život.“185 

Tento důvod je totožný s předchozí právní úpravou a lze jej užít za splnění dvou 

podmínek.  

První z nich vyjadřuje potomkovo chování, „které evidentně vybočuje z rámce obecné 

představy o chování v souladu s dobrými mravy.“186 I zde je nutné dobré mravy vykládat 

v souladu s definicí, kterou ve svém usnesení uvádí Ústavní soud ČR, o níž je blíže pojednáno 

v kapitole o výplatě povinného dílu.187  

Druhý důvod spočívá v určité trvalosti daného jednání, jež se příčí dobrým mravům. 

Tento aspekt nebude naplněn, pokud by se jednalo o pouhé nahodilé a ojedinělé případy. Je 

proto nutné, aby takové chování naplňovalo znak kontinuálnosti a zároveň, aby bylo 

nepravděpodobné, že by se potomek vrátil k běžnému, společností akceptovatelnému, 

způsobu života.188  

Stejně jako je tomu i u předešlých důvodů vydědění, i zda je nutné vnímat veškeré 

okolnosti daného případu. Plně se totiž ztotožňuji s názory autorů komentáře OZ C.H.Beck, 

když uvádějí, že „při posuzování důvodů vydědění je ovšem nutné přihlédnout i ke způsobu 

života samotného zůstavitele.“189 Domnívám se, že by bylo krajně nespravedlivé a nevhodné, 

aby takovýmto důvodem vydědění argumentoval zůstavitel, jež má sám problém 

s dodržováním morálních a etických zásad. 

 

3.4.5 Vydědění nezpůsobilého dědice 

 
ObčZ dává nově § 1646 odst. 2 zůstaviteli možnost vydědit i dědicky nezpůsobilého 

nepominutelného dědice. Předlohou pro začlenění takového důvodu do současné právní 

úpravy byl § 770 OZO: „Vůbec může býti nepominutelnému dědici posledním pořízením odňat 

                                                 
185 Ustanovení § 1646 odst. 1 písm. d) ObčZ. 
186 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 190/2010 ze dne 24. listopadu 2011. 
187 Viz poznámka pod čarou č. 132. 
188 Viz poznámka pod čarou č. 186. 
189 FIALA, Roman, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720). Komentář. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 648 s. ISBN 978-80-7400-570-1., s. 421. 
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povinný díl také pro takové činy, které činí dědice podle § 540 – 542 nevhodným dědického 

práva.“ 

Dědicky nezpůsobilý je dědic, jež se dle § 1481 - § 1483 ObčZ dopustí zákonem 

stanoveného negativního jednání vůči zůstaviteli nebo jeho osobám blízkým.190 Takové 

jednání má ze zákona automaticky za následek jeho vyloučení z dědického práva. 

Ačkoli by se začlenění tohoto důvodu mohlo jevit jako nadbytečné, rozdíl lze spatřovat 

především v následcích takového vydědění. Pokud by totiž došlo k vyloučení zůstavitelova 

potomka ze zákona na základě jeho dědické nezpůsobilosti, jeho potomci by dle § 1483 ObčZ 

nastoupili v zákonné posloupnosti na jeho místo bez ohledu na to, zda se vyloučený dědic 

smrti zůstavitele dožil či nikoli.  

Oproti tomu, pokud by zůstavitel využil možnosti vydědit nepominutelného dědice 

z důvodu jeho dědické nezpůsobilosti, uplatní se § 1646 odst. 3 ObčZ. V takovém případě 

bude hrát roli, zda se vyděděný dožije zůstavitelovy smrti nebo ne. Pokud by jej přežil, jsou 

z dědického práva vyloučeni automaticky i jeho potomci, pokud by však zemřel dříve než 

zůstavitel, potomci takto vyděděného dědit budou.191  

Předpokladem takovéhoto postupu je, že zůstavitel neprojeví svou vůli jinak a neuvede 

výslovně, aby potomci vyděděného dědili, či naopak nevydědí i je. V takovém případě je 

ovšem nutné, aby jejich chování naplnilo některý ze zákonných důvodů vydědění.  

Pokud by zůstavitel nepominutelnému dědici jeho chování prominul, bude nutné, aby 

změnil nebo zrušil prohlášení o vydědění stejným způsobem, jakoby rušil závěť.192 

 

3.4.6 Vydědění z důvodu zadluženosti či marnotratnosti 

 
Dalším staronovým důvodem vydědění, který ObčZ nově obsahuje, je vydědění potomka 

z důvodu jeho zadluženosti nebo marnotratnosti podle § 1647 ObčZ. Jako staronový jej 

vnímám v návaznosti na ustanovení § 773 OZO, které popisuji v kapitole věnující se historii. 

Vydědění z důvodu zadluženosti nebo marnotratnosti bylo v OZO chápáno obdobně.193  

                                                 
190 Důvody dědické nezpůsobilosti popisuji v poznámce pod čarou č. 11. 
191 Ustanovení § 1646 odst. 3 ObčZ. 
192 Ustanovení § 1649 odst. 1 ObčZ. 
193 „Je-li u nepominutelného dědice velmi zadluženého nebo marnotratného pravděpodobná obava, že by 
jemu náležející povinný díl zcela nebo většinou ušel jeho dětem, může mu býti zůstavitelem odňat povinný 
díl, ale jen tak, že se ho dostane dětem nepominutelného dědice.“ [Ustanovení § 773 OZO]. 
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Svoboda uvádí, že „smyslem tohoto ustanovení je ochrana rodiny potomka před 

nepříznivými důsledky jeho chování v majetkové oblasti, je-li tu obava, že se pro tyto potomky 

nezachová (ani) povinný díl.“194 Takové obavy pramení buď ze značného zadlužení 

nepominutelného dědice, nebo jeho marnotratného chování. I zde je nutné posoudit 

veškeré známé okolnosti případu, neboť „to, co je u jednoho dědice považováno za 

marnotratnost, je u jiného běžným standardem spotřeby.“195 Obdobně je nutné vnímat i 

dluhy nepominutelného dědice, neboť pro osobu s měsíčním příjmem 10 000,- Kč je splátka 

ve výši 9 000,- Kč zajisté značná (troufám si tvrdit i likvidační), oproti tomu manažerovi 

nadnárodní společnosti, jehož mzda činí 150 000,- Kč, nebude dělat problém takovéto 

peněžní prostředky postrádat. V takovém případě, pokud nebude manažer zároveň i 

marnotratný, nebude naplněna důvodná obava, „že se pro jeho potomky nezachová povinný 

díl.“196 

Marnotratnost je vykládána Ústavem pro jazyk český jako lehkomyslnost v utrácení 

peněž či rozhazovačnost.197 Z judikatury i jazykového výkladu ustanovení § 1647 ObčZ lze 

dovodit, že postačuje, aby si nepominutelný dědic počínal marnotratně, tedy rozhazovačně, 

a není nutné, aby „již skutečně měl možnost utratit velké jmění.“198  

Ačkoli se účinky vydědění, pokud zůstavitel neprojeví svou vůli jinak či nepominutelného 

dědice nepřežije, vztahují i na potomky vyděděného dědice, v případě zadluženosti 

a marnotratnosti toto neplatí. Podmínkou možnosti vydědit potomka z tohoto důvodu, jak 

výše uvádím, je obava, že se jeho potomkům nedostane alespoň povinný díl. Zároveň zákon 

ukládá zůstaviteli povinnost, aby povinný díl takto vyděděného potomka zůstavil jeho dětem. 

Souhlasím tedy se Šešinou, jenž dovozuje, že pokud by zůstavitel vydědil nepominutelného 

dědice tímto způsobem a zároveň by jeho potomkům v pořízení pro případ smrti nic 

                                                 
194 SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-
80-7400-266-3., s. 17. 
195 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. 365. 
196 Ustanovení § 1647 ObčZ. 
197 Informace dostupné z http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=marnotratný.  
198 Rozhodnutí Gl. U. 12.990 [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.]. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=marnotratný
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nezanechal, bylo by takové vydědění neplatné. Stejně tak by tomu bylo, i pokud by byl 

nepominutelný dědic bezdětný.199  

Napadá mě však otázka, jak by tento důvod obstál před soudem ve sporu o dědické 

právo, pokud by zůstavitel zároveň s takovýmto vyděděním nepominutelného dědice svým 

pořízením pro případ smrti nechal zřídit svěřenský fond ve prospěch svých budoucích, ještě 

nenarozených potomků?  

 

3.4.6.1 Svěřenský fond 
 

Problematika svěřenského fondu je upravena v § 1448 ObčZ a následujících. „Podstata 

svěřenského fondu je v tom, že jeho zakladatel vyčlení ze svého majetku jeho určitou část 

a svěří ji nějakému účelu.“200 Svěřenský fond může být podle § 1449 ObčZ buď soukromý, 

nebo veřejně prospěšný.  

Svěřenský fond je forma plné správy cizího majetku tzv. sui generis, neboť není ani 

právnickou osobou, ale zároveň se nejedná ani o věc. „Vytváří se vyčleněním majetku 

z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo 

pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a 

spravovat.“201 Z tohoto vyplývá, že můžeme svěřenský fond dělit na fond zřízený za života 

zůstavitele, tedy inter vivos a mortis causa. Podmínkou jeho vzniku je existence pořízení pro 

případ smrti nebo smlouvy. Pokud by tedy svěřenský fond vznikl pořízením pro případ smrti, 

je nutné, aby obsahoval statut svěřenského fondu.202 „Majetek vyčleněný do svěřenského 

fondu je vyloučen z dědického řízení, neboť již samotnou smrtí zůstavitele je vyčleněn do 

svěřenského fondu, a není tedy součástí pozůstalosti.“203 

Osoby, v jejichž prospěch je svěřenský fond pořízením pro případ smrti zřízen, jsou 

nazývány obmyšlenými. Ty „určuje zakladatel, nebo může být určen svěřenským správcem 

                                                 
199 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-579-5., s. 368. 
200 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., s. 353. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
201 Ustanovení § 1448 ObčZ. 
202 SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva  (§ 1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2015. 978-80-7400-499-5., s. 1190. 
203ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, 
2014. ISBN 978-80-7478-546-7., s. 1230. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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z předem vymezeného okruhu osob. To tedy znamená, že obmyšleným může být i osoba, 

která „v den vzniku fondu“ ještě není nebo kterou v tento den nelze určit.“204  

V souvislosti s tím, že ObčZ v ustanovení § 1647 ObčZ hovoří pouze o povinnosti 

zůstavitele zůstavit povinný díl potomkům vyděděného nepominutelného dědice, avšak dále 

nehovoří nic o jejich existenci v okamžiku smrti, a vzhledem k tomu, že lze svěřenský fond 

založit ve prospěch předem vymezenému okruhu osob, který nemusí zůstavitel v okamžik 

smrti ani znát, domnívám se, že by vydědění nepominutelného dědice a současné založení 

svěřenského fondu ve prospěch budoucích potomků, bylo možné a splňovalo by podmínky 

§ 1647 ObčZ.   

Avšak v návaznosti na výše uvedené vyvstává další otázka. Jak by bylo správné 

postupovat v případě, že by se potomci nenarodili a nemohl by tak být naplněn účel 

svěřenského fondu? Vzhledem k tomu, že by se v této situaci jednalo o soukromý účel, 

„může soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, rozhodnout, že svěřenský fond 

zruší, pokud je dosažení účelu svěřenského fondu nemožné nebo obtížně dosažitelné, 

zejména následkem okolností zakladateli neznámých nebo pro zakladatele 

nepředvídatelných.“205  

Bylo by poté pouze na uvážení soudu, jak dlouhá doba nenaplnění účelu by musela 

uplynout než by bylo možné svěřenský fond zrušit.  Poté by měl nepominutelný dědic zajisté 

právo na povinný díl dle § 1650 ObčZ, neboť nebyl platně vyděděn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 KOTRBOVÁ, Sylva. Svěřenský fond. Ad Notam. 2014. Dostupný z: https://www.nkcr.cz/casopis-ad-
notam/detail/39_167-sverensky-fond. 
205 Ustanovení § 1469 odst. 1 ObčZ. 

https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_167-sverensky-fond
https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_167-sverensky-fond
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4. Stručný exkurz do právní úpravy nepominutelných dědiců 

a jejich vydědění u našich sousedů 

 
Jak z výše zmíněného textu vyplývá, česká právní úprava dědického práva nejen 

že prošla během posledního více jak století značnými změnami, ale je provázaná s německou 

a slovenskou právní úpravou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla tuto kapitolu věnovat právní 

úpravě nepominutelných dědiců a důvodům jejich vydědění u našich sousedů ze Spolkové 

republiky Německa a Slovenské republiky. 

 

4.1 Nepominutelní dědicové a jejich vydědění podle slovenské 
právní úpravy 

 
Jak jsem již v kapitole o historickém vývoji českého dědického práva uvedla, od vzniku 

Československa existoval na základě recepční normy z roku 1918 právní dualismus. Ten 

spočíval v rozdělení prvorepublikových norem na dvě oblasti, kdy v české části 

Československa byl převzat OZO a v části slovenské nadále platilo obyčejové právo uherské. 

Tento dualismus přetrvával až do roku 1950, kdy byl vydán zákon č. 141/1950 Sb., občanský 

zákoník [„občianský zákonník“]. Do té doby na Slovensku neexistoval žádný kodex, který by 

problematiku dědického práva kompletně upravoval.206 Od tohoto okamžiku byla právní 

úprava totožná v celém Československu. A ačkoli se Česká a Slovenská Federativní Republika 

v 1. 1. 1993 rozdělila na dva samostatné evropské státy, zákon č. 40/1964 Zb., občiansky 

zákonník207 je na Slovensku v novelizované podobě účinný až do dnes.  

Nepominutelní dědicové [„neopomenuteľní dedičia“] jsou upraveni v § 479 OZ SK. 

„Neopomenuteľnými dedičmi poručiteľa sú jeho deti, príp. jeho ďalší právní nástupcovia 

v priamej linii (vnuci, pravnuci atď.)“208 Nezletilý nepominutelný dědic má nárok na celý svůj 

dědický zákonný povinný díl [povinný podiel]. Jakmile nepominutelný dědic dovrší osmnácti 

                                                 
206 KUPKA, Ladislav. Dedičské právo hmotné II. Doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: EUROUNION, 
2016. ISBN 978-80-89374-37-3., s. 28. 
207 Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonní, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen „OZ SK“. 
208 FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník: Veľký komentár. 3. zväzok, (Dedenie, Záväzkové právo – 
všeobecná časť). 2. aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2015. ISBN 978-80-8155-
041-6., s. 187. 
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let věku, jeho zákonný povinný díl se zkracuje na jednu polovinu. Stejně jako u české právní 

úpravy je rozhodný věk potomka, nikoli to, zda dosáhnul zletilosti před osmnáctými 

narozeninami z důvodu uzavření manželství.209 Odporovala-li by závěť v rozsahu povinného 

dílu nebo by zůstavitel závětí nepominutelnému dědici nic nezanechal a ani by jej řádně 

nevydědil, byla by závěť v tomto ohledu neplatná.210  

 „Povinným podielom je tá časť dedičstva, ktorú majú dostať neopomenutelní dedičia 

poručiteľa, ak majú dedičskú spôsobilosť a dedičstvo po poručiteľovi neodmietli.“211 K tomu 

se vyjádřil ve svém rozsudku i Nejvyšší soud ČSR 25. května 1979 sp. zn. 4 Cz 7/1979, když 

stanovil, že takové nároky nepředstavují právo na peněžitou náhradu nepominutelných 

dědiců vůči závětním dědicům, ale že se jedná o nárok na příslušnou část majetku, jež 

zůstavitel závětním dědicům zanechal.212 

Pouze nepominutelný dědic, který naplní alespoň jeden z taxativně určených důvodů 

k vydědění v § 469a OZ SK, může být řádně vyděděn. Důvody jsou na Slovensku i dnes 

totožné, jako byly u nás již od účinnosti velké novely v roce 1992.213 Ta rozšířila jejich počet 

z původně jednoho na čtyři. Jedná se o: 

- neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy ve závažných 

životních situacích, jakými jsou nemoc, stáří či jiné závažné důvody,  

- trvalé neprojevování opravdového zájmu o zůstavitele, ačkoli by jej 

nepominutelný dědic jako potomek projevovat měl,   

- odsouzení nepominutelného dědice pro úmyslný trestný čin, za který mu byl 

uložen trest odnětí svobody v délce trvání alespoň jeden rok,  

- vede trvale nezřízený život.214  

Vydědění může být zahrnuto v závěti či samostatně v listině o vydědění. V obou dvou 

případech musí být důvod vydědění přímo uveden, avšak nemusí mít zákonnou formulaci. 

Kupka doporučuje, aby v rámci prevence pozdějších sporů, byl přesný důvod případně 

                                                 
209 Ustanovení § 8 odst. 2 OZ SK. 
210 Ustanovení § 479 OZ SK. 
211 FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník: Veľký komentár. 3. zväzok, (Dedenie, Záväzkové právo – 
všeobecná časť). 2. aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2015. ISBN 978-80-8155-
041-6., s. 189.  
212 HORVÁTH, Edmund. Judikatúra vo veciach dedičského práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 
978-80-8168-023-6., s. 220. 
213 Novela občanského zákoníku č. 50/1991 Sb. 
214 Ustanovení § 469a odst. 1 OZ SK. 
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důvody vydědění přímo časově, místně a blíže vyspecifikovány.215 Formální náležitosti 

pro listinu o vydědění jsou totožné jako u závěti podle § 476 OZ SK.216 Materiální náležitosti 

představují existenci konkrétního důvodu, pro který chce zůstavitel svého potomka 

vydědit.217 Závěť musí být dle ustanovení § 476 odst. 1 a 2 OZ SK sepsaná vlastní rukou nebo 

v jiné písemné formě za účasti svědků, případně sepsána ve formě notářského zápisu. Ve 

všech uvedených případech je pod sankcí neplatnosti nutné, aby byla opatřena datem 

obsahující den, měsíc a rok podpisu. 

 

4.2 Nepominutelní dědicové a jejich vydědění v Německé spolkové 
republice 

 

Dědické právo v Německu je upraveno především218 v § 1922 - § 2385 páté knihy 

občanského zákoníku Bürgerliches Gesetzbuch219, který je známý pod zkratkou BGB.220 

S několika novelami platí od 18. srpna 1896 až do dnes. Díky tomu, že na německý právní řád 

neměl vliv komunistický režim, zachoval si veškeré tradiční dědické instituty.221  

Německé dědické právo je založeno, stejně jako dědické právo v České republice, na 

principu univerzální sukcese. Dědictví se tedy nabývá okamžikem smrti zůstavitel.222   

BGB umožňuje pozůstalým nabýt majetek zůstavitele buď na základě zákonné dědické 

posloupnosti upravené v § 1924 - § 1936 BGB. Ta dědice rozděluje do čtyř dědických tříd 

a třídy tzv. další.223 Dalším dědickým titulem v německém dědickém právu je dědická 

                                                 
215 KUPKA, Ladislav. Dedičské právo hmotné II. Doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: EUROUNION, 
2016. ISBN 978-80-89374-37-3., s. 144. 
216 Ustanovení § 469a odst. 3 OZ SK. 
217 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. júla 2012, sp. zn. 4 Cdo 194/2011. 
218 Úprava dědického práva je v Německu roztříštěna do několika dalších právních předpisů, mezi které 
patří Versicherungsrecht, Lebenspartnerschfts, Erbschaft und Schenkungsteuergesetz a Höfeordnung. 
[BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 114.]. 
219 Pro potřeby mé diplomové práce jsem vycházela z aktuálního znění německého občanského zákoníku 
dostupného z: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.  
220 Dále budu ve své práci využívat právě zkratku „BGB“ nebo „německý občanský zákoník“. 
221 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 114. 
222 Ustanovení § 1922 BGB. 
223 Ustanovení § 1929 BGB. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
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smlouva anebo závěť (v rámci té lze dále zřídit odkaz). Rozdíl oproti české právní úpravě 

spočívá v možnosti, aby manželé pořídili společný testament.224 

Povinný díl je upraven v § 2303 a následujících BGB. Okruh nepominutelných dědiců 

mají v Německu širší než je tomu u nás. Patří sem na rozdíl od české právní úpravy nejen 

potomci zůstavitele, ale i jeho rodiče a manžel případně zapsaný registrovaný partner.  

Nepominutelní dědicové mají obdobně jako v ABGB a v současném OZ nárok pouze 

na peněžité vyrovnání jejich povinného dílu.225 Ten představuje jednu polovinu jejich 

zákonného dědického dílu bez rozdílu. BGB tedy nerozlišuje, zda se jedná o manžela, rodiče 

nebo potomka bez ohledu na jeho věk.226 

Pokud by chtěl zůstavitel výši povinného dílu nepominutelnému dědici zkrátit tím, 

že sepíše závěť, na základě níž by nepominutelný dědic dědil méně, než mu dle zákonného 

povinného dílu náleží, má tento nepominutelný dědic vůči ostatním dědicům nárok na 

výplatu zbylé části povinného dílu.227 Pokud by nebyl dědic k doplnění povinného dílu 

povinný, je nepominutelný dědic oprávněn požadovat po odkazovníku o vydání daru 

z důvodu uspokojení jeho chybějící částky na základě předpisů o bezdůvodném obohacení.228 

Do výše povinného dílu se nepominutelnému dědici započtou veškerá plnění, která 

od zůstavitele během života obdržel. Jejich hodnota se shodně jako v českém občanském 

zákoníku určuje podle okamžiku jejich odevzdání.229  

Ačkoli jsou za nepominutelné dědice považováni i rodiče zůstavitele, mohou svůj nárok 

na povinný díl uplatnit až ve chvíli, kdy neexistují zůstavitelovy děti ani jejich potomci.230 

Jak Bednář uvádí, německé dědické právo rozlišuje mezi institutem vydědění a 

institutem odnětí povinného dílu. „Pojem vydědění je v německém dědickém právu chápán 

                                                 
224 Ustanovení § 2265 BGB.  
225 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 124. 
226 HORÁK, Ondřej. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. Praha: 
Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-189-2., s. 97. 
227 Dědická řízení - Německo. Portál evropské e-Justice [online]. 2017 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: 
https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-de-cs.do?member=1. 
228 HORÁK, Ondřej. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. Praha: 
Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-189-2., s. 105. 
229 Ustanovení § 2315 BGB. 
230 Ustanovení § 2309 BGB. 

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-de-cs.do?member=1
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pouze jako nezahrnutí nebo vyloučení některého ze zákonných dědiců z dědického 

nástupnictví prostřednictvím zůstavitelovy poslední vůle“.231  

Oproti tomu odejmutí povinného dílu dle § 2333 BGB představuje institut totožný 

s naším pojmem vydědění. Vztahuje se pouze na nepominutelné dědice a lze tak také učinit 

jen z taxativně určených důvodů.  

První důvod naplní nepominutelní dědici, pokud by usilovali o život zůstaviteli, jeho 

manželu, jinému potomku nebo obdobně blízké osobě.  

Další důvod představuje spáchání zločinu nebo těžkého úmyslného přečinu vůči 

osobám uvedeným shora.  

K naplnění třetího důvodu odnětí povinného dílu může dojít za situace, kdy by 

nepominutelný dědic vůči zůstaviteli ve zlém úmyslu porušil zákonem stanovenou 

vyživovací povinnost.  

Poslední důvod představuje pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin, za nějž je 

uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání alespoň jednoho roku. Obdobně 

bude tento důvod naplněn, pokud by bylo potomkovi na základě pravomocného rozhodnutí 

uloženo vykonat pobyt na psychiatrii či ve výchovném zařízení z důvodu podobně 

úmyslného trestného činu.232  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231 BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2011. ISBN 978-80-7380-292-9., s. 124. 
232 HORÁK, Ondřej. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. Praha: 
Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-189-2., s. 117. 
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo v předchozích čtyřech kapitolách podrobně popsat 

tradiční a dle mého pohledu i velmi důležité instituty dědického práva, kterými jsou ochrana 

nepominutelných dědiců a jejich protipól institut vydědění.  

K dosažení ucelené představy o dané problematice jsem v rámci první kapitoly využila 

i její historický vývoj, jež, jak je výše opakovaně uvedeno, posloužil jako předloha pro 

současnou úpravu dědického práva, která po rekodifikaci z roku 2012 dostála mnoha, 

dle mého názoru kladně vnímaných, přeměn.  

Rekodifikace občanského zákoníku v oblasti dědického práva přinesla změny, které měly 

významný vliv na chápání některých institutů. Jako jednu z nejzásadnějších vnímám 

postavení nepominutelného dědice, jež má nárok na povinný díl, jako věřitele vůči ostatním 

dědicům.  

Věřím, že tato změna a možnost, aby si tito pozůstalí upravili poměry případně jinak než 

jen splacením pohledávky, zamezí mnoha problémům. Je ovšem třeba brát v potaz i druhou 

variantu, která může nastat a to, že pokud bude nepominutelný dědic na ostatních dědicích 

trvat na výplatě povinného dílu, mnohdy jim i přes možnost soudu určit výplatu ve splátkách 

nebude zbývat nic jiného než dědictví prodat. 

I přes to, že se ObčZ v oblasti dědického práva, dle mého názoru, ve většině změn 

posouvá správným směrem, je třeba neustále reflektovat vývoj a změny ve společnosti 

a především v rodinných vazbách233, k čemuž zajisté do budoucna přispěje judikatura.  

V druhé a třetí kapitole jsem se při rozboru stěžejních institutů mé práce utvrdila 

v přesvědčení, že mají v našem právním řádu svůj podstatný význam. Judikatura 

a komentářová literatura mi mnohdy pomohly pochopit veškeré souvislosti a vnímat tuto 

problematiku nejen jako ochranu nepominutelných dědiců, tedy nárok potomků na část 

majetku po svých předcích, ale také jako systém, jež by měl pomáhat dle zásady familiarizace 

a zachování hodnot utvrzovat rodinné vazby. 

A ačkoli vnímám vydědění jako nejzazší možnost, na základě níž může zůstavitel svému 

potomkovi odepřít právo na povinný díl, jsem si plně vědoma, že v životě člověka mohou 

nastat situace, které jej k tomu donutí. Z tohoto důvodu jsem plně přesvědčená, 

                                                 
233 Viz pojednání v případě vydědění nepominutelného potomka z důvodu neprojevování opravdového 
zájmu o zůstavitele. 
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že navrácení institutu vydědění do našeho právního řádu novelou občanského zákoníku 

č. 509/1991 Sb., jak o něm hovořím výše, bylo žádoucí. Je ovšem samozřejmostí, aby byla 

pevně daná pravidla, jež znemožní jeho nadužívání a zneužívání.  

Další výraznou změnou, ke které vlivem rekodifikace došlo, je možnost, aby zůstavitel 

neuvedl v prohlášení o vydědění důvod, pro který svého potomka vydědil. A i přes to, že 

souhlasím s názory uvedenými v důvodové zprávě, že „není důvod k tomu, aby zůstavitel 

zdůvodňoval své rozhodnutí o vydědění, v případech, kdy je tento důvod znám jak jemu, tak 

i vyděďovanému potomku“234 a že pokud bude důvod do prohlášení o vydědění uveden, 

dozví se o něm mnoho dalších osob235, obávám se, aby tato úprava nepřinášela spíše 

problémy a zbytečné dědické spory. 

V poslední části mé práce stručně popisuji právní úpravu v Německé spolkové republice, 

která platí s novelizacemi od roku 1896 až po současnost, a dále právní úpravu na Slovensku, 

které nám je historicky i kulturně velmi blízké.  

V případě německého dědického práva vnímám opravdu velmi pozitivně okruh jejich 

nepominutelných dědiců. Již výše jsem vyjádřila názor, že je česká právní úprava v tomhle 

ohledu nedostatečná a okruh nepominutelných dědiců by měl být rozšířen i o rodiče 

zůstavitele a manžela.  

Slovenskou republiku jsem si vybrala z důvodu, že mi je osobně díky rodinným vazbám 

velmi blízká a zajímalo mě, jakým směrem se vyvíjí jejich občanský zákoník od dob rozdělení. 

Jejich současná právní však v oblasti institutů nepominutelných dědiců a vydědění nedostála 

žádných změn oproti úpravě, která byla účinná i u nás až do 1. ledna 2014. 

 

Na základě informací, které jsem díky vypracování mé diplomové práce získala, 

hodnotím současnou úpravu dědického práva v České republice, i přes několik drobných 

připomínek, především oproti předchozí právní úpravě jako velmi zdařilou.  

Ideální by bylo, kdyby rodinné vztahy a vztahy ve společnosti byly natolik dobré, aby 

úprava nepominutelných dědiců a vydědění nebyla potřeba, avšak každodenní realita je 

bohužel jiná a proto je tato úprava nutná. 

 

                                                 
234 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., s. 409. Dostupné z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
235 Tamtéž. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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„Nikdy si nenamlouvejte, že někoho dobře znáte, pokud jste se s ním nedělili o dědictví.“  

 

Johann Kaspar Lavater 
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Abstrakt 
 

Ochrana nepominutelného dědice byla vždy vnímána jakožto střet zůstavitelovy vůle 

a principu familiarizace. Předmětem mé diplomové práce je popsání hmotněprávní úpravy 

nepominutelných dědiců a institutů s touto problematikou souvisejících, tedy jejich ochrana 

a vydědění, nejen z pohledu současné právní úpravy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ale i z pohledu jejich historického vývoje.  

Diplomová práce systematicky členěna do čtyř kapitol, které jsou dále rozděleny 

na podkapitoly. 

První z nich má obeznámit čtenáře s problematikou dědického práva prostřednictvím 

vymezení jeho základních pojmů, vylíčení historického vývoje od dob práva římského přes 

Všeobecný zákoník občanský známý pod zkratkou ABGB až po novodobé právní předpisy 

z roku 1950 a 1964 a zohlednit jejich vliv na současnou právní úpravu. Na konci kapitoly 

popisuji základní zásady, jež dědické právo provází. 

Druhá kapitola se zabývá vymezením pojmu nepominutelný dědic, určením velikosti 

povinného dílu na základě potomkova věku, jeho výpočtu s možností případného započtení 

a princip pro jeho vyplacení. Dále je zde pojednáno o způsobech ochrany práv 

nepominutelného dědice. 

Třetí kapitola je věnována samotnému vydědění. Vymezuji zde pojem vydědění a okruh 

taxativně určených důvodů, pro které lze nepominutelného dědice zbavit či zkrátit v právu 

na povinný díl. Současně je zde pojednáno o institutech, které jsou s vyděděním úzce spjaty. 

Jedná se především o prohlášení o vydědění a jeho změny vzhledem k současné právní 

úpravě. Tuto kapitolu uzavírá pojednání o nových institutech dědického práva, tedy 

o vydědění mlčky a po právu a tzv. negativní závěti. 

Poslední kapitola stručně poukazuje na vnímání nepominutelných dědiců a důvody, 

pro které je lze z práva na povinný díl tyto osoby vyloučit u našich sousedů v Německu 

a na Slovensku. 
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Abstract - Protection of a forced heir and his 
disinheritance 

 

 
The protection of the forced heir has always been perceived as a clash of the will of the 

descendant and the principle of family cohesion. The objective of my thesis is to describe 

legal regulation of the forced heir and institutes related to this issue, i.e. their protection and 

disinheritance not only from the point of view of the current legal regulation according to 

the Civil Code No. 89/2012 Coll., but also from the point of view of their historical 

development. 

The diploma thesis is structured into four main chapters which are divided into 

subchapters.  

The purpose of the first chapter is to familiarize readers with the issue of inheritance 

law by defining its basic terms, revealing historical development from the time of Roman law 

through the ABGB General Civil Code to the modern legislation from 1950 and 1964 and 

taking account of their impact on the current legal system. 

The second chapter deals with the definition of the term of a forced heir, the 

determination of the size of the right to a forced share based on the age of the descendant, 

its determination with the possibility of inclusion and the principle for its payment. 

Furthermore, there are discussed the ways of protecting the rights of the forced heir. 

The third chapter deals with the disinheritance itself. I define the term of disinheritance 

and the range of enumerative reasons for which a forced heir can be deprived of his right to 

a forced share. At the same time, there are discussed the institutes closely linked with the 

disinheritance. This is in particular a declaration of disinheritance and its modification in the 

current legal framework. This chapter concludes with the treatises on new institutes of 

inheritance law, i.e., the silent and legal disinheritance and so-called negative testament. 

The last chapter briefly points out the perception of the forced heirs and reasons why 

they can be excluded from the right to a forced share in our neighboring countries – 

Germany and Slovakia. 
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