
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok obhajoby: 2018                                              Martin Muzikář 



 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 
 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Martin Muziká ř 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dědění ze závěti 
Rigorózní práce 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí rigorózní práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 20. 12. 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval samostatně, že všechny pou-

žité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Prohlašuji, že vlastní text této rigorózní práce včetně poznámek pod čarou čítá 204 478 znaků. 

 

V Praze dne 

 

................................... 

Martin Muzikář 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji prof. JUDr. Janu Dvořákovi, CSc. za odborný dohled, trpělivý přístup a podnětná 

doporučení, která mi při zpracovávání této rigorózní práce poskytl a které přispěly ke zkvalit-

nění tohoto textu. 

Děkuji také svým rodičům a svojí manželce, kteří mají pochopení pro mou lásku 

k dědickému právu a kteří mne v ní bezmezně podporují. 



Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................................ 1 

1. Obecný výklad o dědění ze závěti .................................................................................................... 4 

1.1 Charakteristika závěti ........................................................................................................................ 4 

1.2 Závěť a její význam v rámci dědického práva .................................................................................. 5 

1.3 Motivy vedoucí k pořízení závěti ...................................................................................................... 6 

1.3.1 Absence potomků...........................................................................................................................7 

1.3.2 Dobročinnost..................................................................................................................................7 

1.3.3 Systematičnost pořizovatele.......................................................................................................... 8 

1.3.4 Úmrtí v rodině nebo jiná zásadní událost ..................................................................................... 8 

1.3.5 Rozhodnutí pořídit závěť v souvislosti s řízením o pozůstalosti .................................................. 9 

1.4 Ekonomické aspekty.......................................................................................................................... 9 

1.4.1 Mikroekonomické aspekty ............................................................................................................ 9 

1.4.2 Makroekonomické aspekty ......................................................................................................... 11 

2. Podmínky platnosti závěti............................................................................................................... 13 

2.1 Obecné náležitosti ........................................................................................................................... 13 

2.2 Náležitosti subjektu – pořizovací způsobilost ................................................................................. 14 

2.2.1 Nezletilí........................................................................................................................................15 

2.2.2 Světlý okamžik.............................................................................................................................16 

2.2.3 Osoby omezené ve svéprávnosti ................................................................................................. 16 

2.3 Náležitosti vůle – omyl zůstavitele.................................................................................................. 17 

2.4 Náležitosti projevu vůle ................................................................................................................... 18 

2.4.1 Forma závěti.................................................................................................................................19 

2.4.2 Podpis zůstavitele.........................................................................................................................19 

2.4.3 Zůstavení alespoň podílu na pozůstalosti jedné či více osobám ................................................. 19 

2.4.3.1 Zůstavení podílu na pozůstalosti .......................................................................................... 19 

2.4.3.2 Dědictví (zůstavení) vs. odkaz (odkázání) ........................................................................... 20 

2.4.4 Datace závěti................................................................................................................................21 

2.4.4.1 Obecně ................................................................................................................................. 21 

2.4.4.2 Více závětí, které si odporují ............................................................................................... 22 

2.4.4.3 Právní účinky závěti závisí jinak na určení doby jejího pořízení ......................................... 22 

2.4.4.4 Není zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena .................................................... 23 

2.4.4.5 Otázka platnosti jediné závěti bez data ................................................................................ 23 

A. § 1494 odst. 1 věta druhá ObčZ .............................................................................................. 23 



 

B. Potius valeat actus quam pereat ............................................................................................. 24 

C. Otázka, zda závěť je jedinou závětí zůstavitele....................................................................... 24 

D. Změna právní úpravy oproti ObčZ 1964 ................................................................................. 24 

E. Geneze ustanovení § 1494 odst. 1 věty druhé ObčZ ............................................................... 25 

2.4.4.6 Závěr .................................................................................................................................... 25 

2.4.5 Fakultativní náležitosti závěti ..................................................................................................... 26 

3. Výklad závěti ................................................................................................................................... 27 

3.1 Výklad závěti ................................................................................................................................... 27 

3.1.1 Intertemporální otázky.................................................................................................................27 

3.1.2 Výklad závěti................................................................................................................................28 

3.1.3 Limity výkladu.............................................................................................................................29 

3.2 Rozsah závěti ................................................................................................................................... 30 

3.3 Připadnutí pozůstalosti dědicům ..................................................................................................... 30 

3.3.1 Povolání jednoho dědice .............................................................................................................30 

3.3.1.1 Zůstavení celé pozůstalosti .................................................................................................. 31 

3.3.1.2 Zůstavení podílu na pozůstalosti .......................................................................................... 31 

3.3.2 Povolání několika dědiců .............................................................................................................32 

3.3.2.1 Povolání několika dědiců bez určení podílů (sine partibus) ................................................ 32 

3.3.2.2 Povolání několika dědiců s určením podílů (cum partibus)................................................. 32 

3.3.2.3 Povolání několika dědiců, některých s určením podílů (cum partibus) a některých bez 
určení podílů (sine partibus) ..................................................................................................... 34 

3.3.3 Skupina osob jako povolaný dědic ............................................................................................. 35 

3.3.3.1 Dědici pokládaní při zákonné dědické posloupnosti vůči ostatním za jednu osobu ............ 36 

3.3.3.2 Skupina osob bez bližšího určení jejích členů ..................................................................... 37 

3.3.3.3 Blíže neurčená skupina osob ................................................................................................ 38 

3.4 Uvolněný podíl a jeho přirůstání ..................................................................................................... 38 

3.4.1 Podmínky akrescence...................................................................................................................38 

3.4.2 Konkrétní případy akrescence..................................................................................................... 39 

3.4.2.1 Jeden dědic ........................................................................................................................... 39 

3.4.2.2 Dědici povolaní bez určení podílů (sine partibus), tj. rovným dílem nebo všeobecným 
výrazem znamenajícím rovné podělení ..................................................................................... 40 

3.4.2.3 Dědici povolaní s určením podílů (cum partibus) ............................................................... 40 

3.4.2.4 Dědici povolaní s určením podílů (cum partibus) a bez určení podílů (sine partibus) ........ 40 

3.4.3 Přechod omezení..........................................................................................................................41 

4. Forma závěti .................................................................................................................................... 42 

4.1 Obecně ............................................................................................................................................. 42 



 

4.1.1 Písemná forma závěti...................................................................................................................42 

4.1.1.1 Požadavek písemnosti .......................................................................................................... 42 

4.1.1.2 Podpis jednajícího ................................................................................................................ 43 

4.1.2 Privilegované závěti (závěti s úlevami) ...................................................................................... 44 

4.1.3 Druhy závětí podle formy ........................................................................................................... 45 

4.2 Závěť pořízená ve formě soukromé listiny...................................................................................... 46 

4.2.1 Holografní závěť..........................................................................................................................46 

4.2.1.1 Písemná forma ..................................................................................................................... 47 

4.2.1.2 Napsání celé závěti vlastní rukou ........................................................................................ 47 

4.2.1.3 Uvedení dne, měsíce a roku pořízení ................................................................................... 48 

4.2.2 Allografní závěť...........................................................................................................................48 

4.2.2.1 „Obecná“ allografní závěť ................................................................................................... 48 

A. Písemná forma ........................................................................................................................ 49 

B. Napsání závěti nikoliv vlastní rukou ....................................................................................... 49 

C. Součinnost dvou současně přítomných svědků ....................................................................... 49 

D. Výslovné prohlášení zůstavitele před (dvěma současně přítomnými) svědky, že listina 
obsahuje jeho poslední vůli ................................................................................................... 49 

E. Podpisy svědků na listině obsahující závěť ............................................................................. 50 

F. Uvedení dne, měsíce a roku pořízení ....................................................................................... 50 

4.2.2.2 „Zvláštní“ allografní závěť .................................................................................................. 50 

A. Závěť pořízená nevidomým .................................................................................................... 51 

B. Závěť pořízená osobou se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát .................... 53 

C. Závěť pořízená osobou bez smyslového postižení, která nemůže číst nebo psát .................... 55 

4.2.2.3 Svědkové závěti ................................................................................................................... 55 

A. Účast svědka ........................................................................................................................... 55 

B. Podpis svědka a svědecká doložka .......................................................................................... 56 

C. Absolutní svědecká nezpůsobilost .......................................................................................... 57 

D. Relativní svědecká nezpůsobilost ........................................................................................... 57 

E. Svědecká nezpůsobilost u závěti pořízené ve formě veřejné listiny ........................................ 58 

F. Mlčenlivost svědka .................................................................................................................. 59 

4.2.3 Úschova závěti pořízené ve formě soukromé listiny u notáře .................................................... 59 

4.3 Závěť pořízená ve formě veřejné listiny.......................................................................................... 60 

4.3.1 Veřejná listina..............................................................................................................................60 

4.3.1.1 Charakteristika veřejné listiny ............................................................................................. 60 

4.3.1.2 Náležitosti notářského zápisu .............................................................................................. 61 

4.3.2 Obligatornost a fakultativnost závěti ve formě veřejné listiny ................................................... 62 



 

4.4 Privilegované závěti (závěti s úlevami) ........................................................................................... 63 

4.4.1 Závěť pořízená před třemi svědky .............................................................................................. 64 

4.4.2 Závěť pořízená před starostou obce ............................................................................................ 65 

4.4.3 Závěť pořízená před velitelem námořního plavidla nebo letadla ................................................ 68 

4.4.4 Závěť pořízená před velitelem vojenské jednotky ČR ................................................................ 69 

5. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví .......................................................................................... 74 

5.1 Náhradnictví .................................................................................................................................... 74 

5.2 Svěřenské nástupnictví .................................................................................................................... 75 

5.2.1 Charakteristika svěřenského nástupnictví ................................................................................... 75 

5.2.2 Více svěřenských nástupců ......................................................................................................... 76 

5.2.3 Vztah mezi předním dědicem a svěřenským nástupcem ............................................................ 77 

5.2.4 Zánik svěřenského nástupnictví .................................................................................................. 78 

6. Vedlejší doložky v závěti ................................................................................................................. 80 

6.1 Podmínka ......................................................................................................................................... 80 

6.1.1 Rozvazovací podmínka................................................................................................................81 

6.1.2 Odkládací podmínka....................................................................................................................82 

6.2 Doložení času .................................................................................................................................. 83 

6.2.1 Doložení času na určitou dobu .................................................................................................... 83 

6.2.2 Doložení času od určité doby ...................................................................................................... 83 

6.3 Příkaz ............................................................................................................................................... 84 

7. Zrušení závěti ................................................................................................................................... 86 

7.1 Obecně ............................................................................................................................................. 86 

7.1.1 Charakteristika zrušení závěti ..................................................................................................... 86 

7.1.2 Způsoby zrušení závěti.................................................................................................................86 

7.1.3 Časově neomezená platnost závěti.............................................................................................. 87 

7.2 Pořízení pozdější závěti ................................................................................................................... 88 

7.2.1 Obecně..........................................................................................................................................88 

7.2.2 Dřívější a pozdější závěť.. .......................................................................................................... 88 

7.2.3 Rozpor mezi závěťmi...................................................................................................................89 

7.2.4 Rozsah zrušení závěti...................................................................................................................90 

7.3 Výslovné odvolání závěti ................................................................................................................ 90 

7.3.1 Výslovné odvolání závěti .............................................................................................................90 

7.3.2 Zrušení výslovného odvolání závěti ........................................................................................... 91 

7.4 Konkludentní odvolání závěti ......................................................................................................... 92 

7.4.1 Způsoby konkludentního odvolání závěti ................................................................................... 92 

7.4.2 Zničení listiny...............................................................................................................................92 



 

7.4.3 Porušení listiny jiným způsobem ................................................................................................ 93 

7.4.4 Neobnovení zničené nebo ztracené listiny .................................................................................. 93 

7.5 Vydání závěti pořízené ve formě veřejné listiny ............................................................................. 94 

7.5.1 Vydání závěti pořízené ve formě veřejné listiny ........................................................................ 94 

7.5.2 Vydání závěti uložené do úřední úschovy .................................................................................. 95 

7.6 Obnovení platnosti dřívější závěti ................................................................................................... 96 

7.7 Neúčinné zrušovací doložky ........................................................................................................... 97 

8. Dovětek ............................................................................................................................................. 98 

8.1 Charakteristika dovětku ................................................................................................................... 98 

8.2 Druhy dovětků ................................................................................................................................. 98 

8.3 Rozdíl mezi závětí a dovětkem ....................................................................................................... 99 

Závěr ................................................................................................................................................... 100 

Seznam použité literatury a pramenů ............................................................................................. 103 

 



 
1 

Úvod 

Snad žádná oblast občanského práva neprošla od 1. ledna 2014 takovými změnami jako oblast 

práva dědického. Jen hmotněprávní úprava se rozšířila z původních 41 paragrafů zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ 1964“) na dnešních 246 paragrafů zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“). Procesněprávní úprava se rozšířila 

z původních 31 paragrafů zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) 

na dnešních 191 paragrafů zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen 

„ZZŘS“). K tomu přistoupila celá řada dalších změn, za všechny uveďme především povin-

nost aplikovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 

2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu 

veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (dále jen 

„Nařízení o dědictví“). 

Všechny tyto změny jsou náročnou výzvou, která nám dává příležitost dědické právo 

správně uchopit a položit tak stabilní základ pro budoucí generace. Tato výzva však s sebou 

přináší náročné studium nejen právních předpisů současných a minulých, ale především teore-

tických a praktických souvislostí a myšlenkových základů, ze kterých příslušná právní norma 

vychází. Pro oblast dědění ze závěti, které je jakousi „výkladní skříní“ dědického práva, toto 

platí dvojnásob. 

Vzhledem k tomu, že kompletní vedení řízení o pozůstalosti a sepisování právních jedná-

ní pro případ smrti je mou každodenní praxí, mám možnost tyto praktické poznatky v práci 

zohlednit. Samotná praxe však vždy musí vycházet z nezbytných teoretických základů a musí 

být teoreticky řádně odůvodněna. Proto jsou dnes často mnohé odpovědi skryty v historických 

pramenech, jako jsou např. zákon č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný zákoník občanský (dále 

jen „OZO“), sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věcech občanských z let 1919−1948 (dá-

le též „Vážný“) či sbírky občanskoprávních rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu z let 

1859−1915.1 V neposlední řadě je mnohdy inspirativní též komparace s právními řády zahra-

ničními – vzhledem k historickému vývoji je to především právní řád rakouský, popř. němec-

ký. Všechny tyto skutečnosti zohledňuje i následující práce, když se nespokojuje s pouhým 

tvrzením, že něco je „tak a tak“, ale hledá a analyzuje, proč je tomu „tak a tak“. 

                                                      
1 Sbírka občanskoprávních rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu z let 1859−1897 (Sammlung von Civilrechtli-

chen Entscheidungen des k. k. obersten Gerichtshofes) (dále též „Gl. U.“) a Sbírka občanskoprávních rozhodnutí 
c. k. Nejvyššího soudu, nová řada z let 1898−1915 (Sammlung von Zivilrechtlichen Entscheidungen des k. k. 
Obersten Gerichtshofes, Neue Folge) (dále též „Gl. U. N. F.“). 
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Základním cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku dědění ze zá-

věti, přičemž se zde zaměřuji zejména na praktické otázky, které podle mých zkušeností činí 

v praxi problémy. S těmito problémy se každodenně potýkají nejen notáři a soudci, ale přede-

vším dědici (popř. jejich právní zástupci) a lidé, kteří přemýšlejí, jak naložit se svým majet-

kem pro případ smrti. Právě pro tyto osoby může mít různý výklad některých sporných otázek 

mnohdy fatální následky. Dědické právo je jednou z mála oblastí, kde jsou hmotné a procesní 

právo úzce propojenými nádobami, a proto se práce zabývá i nezbytnými přesahy do řízení 

o pozůstalosti, které jsou tolik potřebné pro hlubší pochopení této problematiky. 

Jak bylo naznačeno již výše, pro naplnění tohoto cíle je nutné na daný problém nahlížet 

nejen prismatem platných a účinných právních předpisů, ale zohlednit i historický vývoj dané 

problematiky, aktuální a historickou judikaturu, popř. i právní úpravu zahraniční. Práce re-

flektuje též mnoho odborných konferencí, školení, seminářů a diskuzí (kterých jsem se sám 

aktivně zúčastnil) a mnoho odborných publikací a článků upravujících tuto problematiku, ze 

kterých je mnohdy vidět, že výklad některých otázek se může velmi lišit.  

Práce je strukturována do jednotlivých kapitol, které postupují vždy od obecného ke kon-

krétnímu. První kapitola poskytuje určitý „společenský“ úvod do dané problematiky. Souhrn-

ně pojednává o právních, ekonomických, sociologických a psychologických aspektech týkají-

cích se dědění ze závěti. 

Druhá kapitola pojednává o podmínkách platnosti závěti, přičemž podrobně zkoumá jed-

notlivé oblasti, jako jsou obecné náležitosti, náležitosti subjektu (pořizovací způsobilost), ná-

ležitosti vůle (omyl v závěti) a náležitosti projevu vůle. 

Kapitola třetí se věnuje problematice výkladu závěti, včetně otázek souvisejících, tedy jak 

má být pozůstalost rozdělena mezi závětní dědice a jak naložit s tzv. uvolněným podílem. 

Otázka, jak v souvislosti se změnami v hmotném právu co nejlépe vyložit text závěti, je jed-

ním z nejvýznamnějších praktických problémů, ke kterému je nutno přistupovat velmi citlivě, 

a to tak, aby bylo vždy co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele (in favorem testamenti). Je totiž 

běžnou praxí, že v řízení o pozůstalosti je nutno postupovat podle „staré“ závěti v podmín-

kách „nového“ práva. 

Čtvrtá kapitola rozebírá jednotlivé formy závěti (holografní závěť, allografní závěť, závěť 

ve formě veřejné listiny, privilegované závěti), uvádí výhody a nevýhody jednotlivých forem 

závětí a poskytuje srovnání těchto forem a praktická doporučení. S ohledem na skutečnost, že 

většina sporů v řízení o pozůstalosti se týká právě této problematiky, je této kapitole věnována 

největší část práce. 
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Pátá a šestá kapitola se věnují „novým“ institutům, které mohou být do závěti pojaty, a 

sice otázce náhradnictví a svěřenského nástupnictví a problematice vedlejších doložek v závě-

ti (podmínka, příkaz, doložení času). 

Sedmá kapitola pojednává o zrušení závěti, přičemž zkoumá jednotlivé způsoby, jakými 

může zůstavitel svou závěť zrušit (pořízení závěti pozdější, odvolání závěti, vydání originálu 

závěti pořízené ve formě veřejné listiny).  

Osmá kapitola se pro úplnost věnuje dalšímu „novému“ institutu, kterým je dovětek ja-

kožto jeden z druhů pořízení pro případ smrti (vedle závěti a dědické smlouvy), který může 

zůstavitel pro uspořádání svých majetkových poměrů využít. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o jakýsi „doplněk závěti“, je s problematikou dědění ze závěti taktéž úzce spjat. 

Práce je z hlediska praktičnosti a názornosti na konci doplněna o některé vybrané vzory, 

se kterými se při dědění ze závěti můžeme setkat nejčastěji (holografní závěť, allografní zá-

věť, závěť ve formě veřejné listiny, odvolání závěti, dovětek). 
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1. Obecný výklad o dědění ze závěti 

1.1 Charakteristika závěti 

Závěť (testament, poslední vůle nebo též archaicky kšaft) je nejvýznamnějším a v praxi 

také nejčastěji se vyskytujícím pořízením pro případ smrti. Možností zůstavitele jednostranně 

(a libovolně) pořídit o svém majetku závětí je realizována jedna ze základních zásad dědické-

ho práva, kterou je autonomie vůle zůstavitele. Tato zásada se odráží i v možnosti zůstavitele 

toto právní jednání (kdykoliv) zrušit nebo je libovolně změnit. 

Závěť je odvolatelným projevem vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zů-

stavuje2 jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz (§ 1494 odst. 1 

ObčZ). Vzhledem k tomu, že závěť je osobním projevem vůle zůstavitele (§ 1494 odst. 1 Ob-

čZ), nemůže ji nikdy pořídit jiná osoba než zůstavitel, a to ani zástupce na základě zvláštní 

plné moci, zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo opatrovník osoby, která není plně své-

právná.3 Zůstavitel však může v závěti pověřit třetí osobu určením, jak má být pozůstalost 

rozdělena (§ 1697 odst. 1 ObčZ). 

Pořízení společné závěti (kdy např. manželé společně povolávají za svého jediného dědi-

ce svého jediného syna) či vzájemné závěti (kdy se např. manželé povolávají za dědice navzá-

jem) několika zůstavitelů zákon zakazuje. Občanský zákoník však umožňuje, aby manželé 

(nebo snoubenci) uzavřeli dědickou smlouvu, podle které se povolávají za dědice navzájem 

(§ 1592 ObčZ). Inspirativní je v této oblasti německá právní úprava umožňující pořízení tzv. 

Berlínského testamentu [§ 2269 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, 

dále jen „BGB“)], dokonce ve dvou variantách (Einheitslösung, Trennungslösung). 

                                                      
2 Občanský zákoník používá v souvislosti s děděním ze závěti „nově“ (na rozdíl od ObčZ 1964) termín „zů-

stavit“ (srov. § 552 OZO). Slovník spisovné češtiny uvádí u tohoto slova, že se jedná o slovo knižní. Slovník 
spisovného jazyka českého dokonce uvádí, že se jedná o slovo nejen knižní, ale i zastaralé, jehož synonymem je 
ještě větší archaismus, a sice sloveso „ostavit“. 

V této souvislosti je nutno upozornit na zásadní skutečnost, že dřívější, veřejností všeobecně přijímané sy-
nonymum „odkázat“ má od 1. 1. 2014 zcela jiný význam. Dnes proto již musíme striktně rozlišovat použití slo-
vesa „zůstavit“ (které používáme v souvislosti s dědictvím) a slovesa „odkázat“ (které používáme pouze 
v souvislosti s odkazem podle § 1594 an. ObčZ). 

3 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006: „Právní úkon pořízení nebo 
zrušení závěti musí být učiněn osobně pořizovatelem závěti (zůstavitelem); není možné, aby tyto úkony za zůsta-
vitele učinil jeho zástupce (zákonný nebo na základě plné moci).“ 
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1.2 Závěť a její význam v rámci dědického práva 

Existence institutu závěti je nezbytným projevem dvou základních zásad dědického prá-

va: zásady volnosti zůstavitele ve volbě dědice a zásady zachování hodnot. 

Je čistě na volbě zůstavitele, zda dědění svého majetku ponechá pravidlům zákonné dě-

dické posloupnosti, nebo zda o svém majetku pořídí závětí (tedy koho povolá za dědice svého 

majetku, popř. jak jinak otázky dědění upraví). Tuto zásadu lze také vyjádřit latinským úslo-

vím Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto (Jak kdo ustanovil o svém majet-

ku nebo o poručenství nad svým hospodářstvím, tak budiž po právu). V této souvislosti hovo-

říme též o tzv. autonomii vůle zůstavitele, která se stala jedním z ústředních pojmů dědického 

práva vůbec, což občanský zákoník respektuje na mnoha místech, především v ustanovení 

§ 1494 odst. 2 ObčZ, podle kterého je třeba závěť vyložit vždy tak, aby bylo co nejvíce vyho-

věno vůli zůstavitele. 

Skutečnost, že zůstavitel může závětí libovolně pořídit o svém majetku, však nepřímo 

vyvěrá i ze zásady zachování hodnot. Přechod majetku proběhne v souladu s vůlí zůstavitele, 

a to tak, aby jej nabyl ten, kdo je k tomu podle zůstavitele nejvhodnější, tedy ten, kdo tento 

majetek využije (zachová) nejlépe. Pokud by psané právo zůstaviteli neumožňovalo pořídit 

závěť, pak by v případě neexistence jakýchkoliv jeho příbuzných nabyl majetek vždy stát; 

zůstavitel by tak nemohl svůj majetek zůstavit např. osobě blízké bez příbuzenského poměru, 

popř. jej „věnovat“ na dobročinné účely podle svých představ. Došlo by tak k nepřípustnému 

omezení jedné ze základních složek vlastnického práva, tedy práva s věcí disponovat (ius dis-

ponendi), v tomto případě práva disponovat s věcí pro případ smrti. 

Především z těchto esenciálních důvodů závěť vždy byla, je a bude tradičním institutem 

občanského práva, a to nejen v rámci kontinentálního typu právní kultury. 

V České republice nejsou k dispozici žádné oficiální statistiky, neboť jediný relevantní 

zdroj, kterým je informace o tom, zda v daném řízení o pozůstalosti došlo k dědění ze závěti, 

je z důvodu neveřejnosti řízení o pozůstalosti nedostupný. Ze své praxe (jako trvalý zástupce 

notáře působícího jako soudní komisař v rámci obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10) však 

mohu říci, že dědění ze závěti se v řízení o pozůstalosti vyskytuje cca v 10 % případů. Podle 
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svých zkušeností a diskuzí s mnohými kolegy jsem toho názoru, že toto číslo se teritoriálně 

nijak významně neliší, byť na menších městech lidé pořizují pro případ smrti častěji. 

V této souvislosti je velmi zajímavý významný rozdíl v přístupu k otázce pořízení závěti 

u lidí ve státech s angloamerickým typem právní kultury (především ve Spojených státech 

amerických) a u lidí ve státech s kontinentálním typem právní kultury. Zatímco ve Spojených 

státech amerických je závěť naprosto běžným jevem a většina lidí pořizuje o svém majetku 

závětí, v rámci kontinentální Evropy tento jev tolik patrný není. 

Jako jeden z hlavních důvodů spatřuji nedostatečný „právní rozhled“ občanů, který je 

nutno (kvalitně) posilovat na všech úrovních, především na úrovni základních a středních 

škol. Významnou roli zde hraje i osvěta ze strany různých institucí, za všechny lze jmenovat 

např. projekty organizované Notářskou komorou ČR, jako je vzdělávací a osvětový projekt 

s názvem „Vaši notáři“, 4 vydávání informačních brožur a letáků nebo pořádání dne otevře-

ných dveří. Této významné a zásadní otázce v životě člověka by však měl být věnován větší 

prostor nejen ve školních lavicích, ale i v tisku a médiích. 

V souvislosti s „novou“ právní úpravou dědického práva, která je oproti té původní mno-

hem obsáhlejší a nabízí více možností, jak uspořádat své majetkové poměry pro případ smrti, 

lze předpokládat, že zůstavitelé budou závěť pořizovat častěji, nebude se však jednat o nijak 

dramatický nárůst. Tento předpoklad však bude možné potvrdit až v delším časovém horizon-

tu (v řádu desítek let), neboť tento trend se projevuje postupně a pomalu. 

1.3 Motivy vedoucí k pořízení závěti 

Motivy, které vedou člověka k pořízení závěti, mohou být různé. Člověk z podstaty věci 

nerad přemýšlí o nepříjemných věcech a k úvahám nad uspořádáním budoucích majetkových 

poměrů pro případ smrti zpravidla přichází až v důsledku vlivu vnějších událostí. Ze své pra-

xe mohu potvrdit, že pořízení závěti je typické především pro lidi důchodového věku, větši-

nou se jedná o ženy. Pro pořizovatele je typický všeobecný rozhled (mj. i v právu), který ne-

musí být nutně spojen se stupněm dosaženého vzdělání. Mezi nejčastější motivy vedoucí 

k pořízení závěti patří následující: 
                                                      
4 Blíže viz http://www.nkcr.cz/vasi-notari.  
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- absence potomků; 

- dobročinnost; 

- systematičnost pořizovatele (snaha mít „své věci“ uspořádány i pro případ smrti); 

- úmrtí v rodině nebo jiná zásadní událost a 

- rozhodnutí pořídit závěť v souvislosti s řízením o pozůstalosti. 

1.3.1 Absence potomků 

Jestliže zůstavitel nemá žádné potomky, dříve či později dojde k úvahám, co se stane 

s jeho majetkem po jeho smrti a pro koho vlastně majetek na tomto světě schraňuje. To, že 

v případě smrti zůstavitele dědí nejprve jeho děti, chápe každý člověk jaksi intuitivně. Avšak 

v případě, kdy zůstavitel děti nemá, začne mezi laiky často panovat nejistota – zdědí majetek 

druh, bratr, neteř, snacha nebo snad stát? A právě tyto úvahy vedou člověka zpravidla k tomu, 

že navštíví notáře, aby s ním všechny tyto otázky zkonzultoval. Konzultace pak často vyústí 

v pořízení závěti podle preferencí zůstavitele, aby zůstavitel zanechal svůj majetek tomu, kdo 

si jej zaslouží nejvíce. 

1.3.2 Dobročinnost 

Nejen lidé bez potomků mají touhu činit dobré skutky, a tak povolávají za dědice (či od-

kazovníky) různé veřejně prospěšné právnické osoby. Je vidět, že tohoto momentu si 

„všimly“ i r ůzné dobročinné organizace, které se takto nabízí prostřednictvím různých letáků, 

informačních brožur nebo internetu.5 Tuto skutečnost lze hodnotit jak pozitivně, tak i negativ-

ně. Pozitivně v tom smyslu, že pokud zůstavitel nemá nikoho blízkého, je jistě vhodnější, aby 

majetek zůstavil dobročinné organizaci, ke které má vztah, namísto toho, aby celé dědictví 

připadlo např. státu nebo bratranci, kterého zůstavitel vůbec neznal. Negativně však v tom 

smyslu, že pokud má zůstavitel blízké příbuzné (např. děti), pak je případný odkaz dobročinné 

organizaci spíše na obtíž; takovou situaci je jistě vhodnější řešit např. pravidelným měsíčním 

příspěvkem během života. Z praxe totiž vím, že reakce takto „zkrácených“ pozůstalých osob 

(dětí, sourozenců apod.) jsou velmi rozpačité.  

                                                      
5 Blíže viz např. http://www.zavetpomaha.cz.  
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1.3.3 Systematičnost pořizovatele 

I lidé, kteří mají pevné rodinné zázemí a dobré vztahy v rodině, mají občas tendenci „mít 

ve všem pořádek“, což dopadá i na otázku uspořádání majetkových poměrů pro případ smrti. 

Tento motiv je zpravidla typický u vzdělaných lidí (nikoliv nutně ve smyslu stupně dosažené-

ho vzdělání, ale spíše ve smyslu všeobecného rozhledu), ale kupodivu také i u „velkostatká-

řů“, tedy u osob s rozsáhlým zemědělským majetkem.6 Tito zůstavitelé pečlivě pamatují na 

rozdělení majetku, pamatují na své děti a vnoučata, zohledňují to, jak se kdo stará o rodinný 

majetek apod. 

Za tímto motivem se často může skrývat i snaha zůstavitele předejít případným sporům, 

které by mohly po jeho smrti nastat, neboť „Jaký div, že v dědicích, bojujících o svoje zájmy, 

často se uplatní nejtemnější stránky lidské bytosti?“.7 

1.3.4 Úmrtí v rodině nebo jiná zásadní událost 

K rozhodnutí zůstavitele pořídit závěť může dojít i poté, co jeho presumptivní (předpo-

kládaný) dědic zemře. Zůstavitel si začne klást otázky, co se stane s jeho majetkem po jeho 

smrti, a proto se rozhodne tyto záležitosti sám řešit. Jedná se o podobnou situaci, jako je roze-

brána výše.8 

Zřejmě nejsmutnějším motivem, který vede zůstavitele k pořízení závěti, je jiná zásadní 

(negativní) událost v rodině. Tato událost má za následek, že zákonná dědická posloupnost je 

pro zůstavitele zcela nepřípustná. Z praxe mohu uvést např. tyto úvodníky: „Dcera si vzala 

grázla, co nás již několikrát okradl, a proto už od nás neuvidí ani korunu.“ , „Syn se ke mně 

nehlásí a již několik let jsem jej neviděla, a tak chci, aby všechno dostala dcera.“ nebo „Da-

rovala jsem dceři byt a ona mě teď odkopla.“. V této souvislosti jsem se setkal i s případem, 

kdy zůstavitel povolal za svého jediného dědice Českou republiku a nelichotivým způsobem 

vzkázal všem svým příbuzným to, co měl na srdci. 

                                                      
6 Například na Praze 10 je tento motiv často patrný u zůstavitelů žijících v okrajových částech Prahy (Uhří-

něves, Kolovraty, Dubeč apod.), kteří vlastní rozsáhlé množství zemědělské půdy. 
7 Svoboda, E.: Dědické právo. Československý Kompas, Praha 1946, s. 11. 
8 Blíže viz kapitolu 1.3.1 Absence potomků. 
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1.3.5 Rozhodnutí pořídit závěť v souvislosti s řízením o pozůstalosti 

V praxi se bohužel setkávám i s případy, kdy absence závěti má skutečně fatální násled-

ky. Osoba, která o zůstavitele několik posledních let pečovala (ale která nebyla zároveň pří-

buzným ani spolužijící osobou ve smyslu § 1636 odst. 1 ObčZ, tedy např. soused či přítel), se 

jako osoba zůstaviteli nejbližší v řízení dozví, že zůstavitel buď závěť nepořídil vůbec, nebo 

že pořízená závěť je neplatná. Až teprve během řízení o pozůstalosti si taková osoba uvědomí 

fatální následky této nedůslednosti, které nehodlá u svého majetku dopustit. 

K obdobnému „prozření“ též mnohdy dojdou účastníci takových řízení o pozůstalosti, 

kde v důsledku sporů o majetek mezi dědici dojde nejen k několikanásobnému prodloužení 

samotného řízení, ale především k tomu, že jeho ukončení je teprve „začátkem konce“, neboť 

rodinný majetek se stane spoluvlastnictvím takto znesvářených dědiců.  

1.4 Ekonomické aspekty 

Zůstavitel má obecně možnost pořídit závěť ve formě soukromé listiny nebo veřejné listi-

ny (notářským zápisem podle § 3026 odst. 2 ObčZ). Zůstavitele však může od pořízení závěti 

odradit skutečnost, že sám neví, jak má závěť sepsat, a služby notáře označí za „drahé“, aniž 

by blíže věděl, kolik takové pořízení závěti vůbec stojí.  

V případě, kdy zůstavitel pořídí závěť ve formě soukromé listiny (ať se již jedná o závěť 

holografní, nebo allografní), pak jsou náklady na pořízení skutečně minimální, prakticky nu-

lové. Takovéto zdánlivé ušetření s sebou ale nese velká rizika – jistě doporučeníhodné je pro-

to pořízení závěti ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).9 

1.4.1 Mikroekonomické aspekty 

Cenu za sepsání závěti ve formě notářského zápisu upravuje vyhláška Ministerstva spra-

vedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské 

komory České republiky (notářský tarif) (dále jen „NotT“). Vzhledem k tomu stojí tato služba 

u všech notářů vždy stejně. Pořízení standardní závěti (o rozsahu dvou stran) ve formě notář-

                                                      
9 K jednotlivým výhodám, které s sebou přináší pořízení závěti ve formě veřejné listiny, resp. k rizikům, kte-

ré s sebou přináší pořízení závěti ve formě soukromé listiny, blíže viz kapitolu 4.3.1.1 Charakteristika veřejné 
listiny. 
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ského zápisu vyjde pořizovatele celkem na 2 251 Kč. Podrobný rozpočet uvádí následující 

tabulka: 

 

položka cena 

odměna notáře za sepsání notářského zápisu o závěti 1 500,00 Kč 

odměna notáře za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti 100,00 Kč 

odměna notáře za vydání opisu notářského zápisu o závěti 60,00 Kč 

hotové výdaje (náklady na vedení zápisu Notářskou komorou ČR) 200,00 Kč 

DPH ve výši 21 % 390,60 Kč 

CELKEM 2 251,00 Kč 
Tabulka č. 1.1: Náklady na pořízení závěti ve formě notářského zápisu 

 

Odměna notáře za sepsání závěti je koncipována tak, aby si ji mohl dovolit skutečně každý. Je 

stanovena pevnou částkou (1 500 Kč) a není tedy závislá na hodnotě předmětu úkonu (rozsa-

hu zůstavovaného majetku). Když si představíme, že se za touto částkou skrývá nejméně jed-

na osobní konzultace s notářem a vypracování závěti včetně všech navazujících formálních a 

administrativních úkonů, vůbec nelze tvrdit, že je tato služba drahá. Ba naopak, po přepočtu 

na hodinovou odměnu je odměna notáře dokonce nižší než odměna těch nejlevnějších advo-

kátů. Tento závěr navíc podtrhuje skutečnost, že existence celé řady nových institutů činí pro-

ces pořízení závěti mnohem náročnějším. „Jednoduchá“ závěť, ve které zůstavitel (pouze) 

povolává za dědice veškerého svého majetku určitou osobu, je dnes spíše výjimkou. 

Objevují se i názory (vycházející ze zahraniční praxe), že odměna notáře za sepsání závě-

ti by měla být závislá na ceně zůstavovaného majetku, avšak takovéto úvahy jsou podle mého 

názoru liché. Jednak z toho důvodu, že rozsah (a tedy i cenu) zůstavovaného majetku není 

možné mnohdy dobře určit, ale především z toho důvodu, že tato služba by měla být skutečně 

finančně dostupná každému. 

Odměna notáře za sepsání závěti ve formě notářského zápisu by tak měla podle mého ná-

zoru i nadále zůstat stanovena pevnou částkou, avšak měla by se nejen s ohledem na dlouho-

dobou mírnou inflaci jistě zvýšit. S pokračující inflací je totiž tato odměna, která zůstala od 

června roku 2009 nezměněna, reálně stále nižší a nižší. Tyto závěry podporují i údaje v násle-

dující tabulce, která uvádí historický vývoj odměny notáře za sepsání závěti ve formě notář-
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ského zápisu: 

 

období odměna notáře 

1. 1. 1993 – 30. 6. 2001 600,00 Kč 

1. 7. 2001 – 22. 6. 2009 900,00 Kč 

od 23. 6. 2009 1 500,00 Kč 

Tabulka č. 1.2: Historický vývoj odměny notáře za sepsání závěti ve formě notářského zápisu 

 

1.4.2 Makroekonomické aspekty 

Taktéž analýza indexů spotřebitelských cen (CPI, z angl. consumer price index) vede 

k závěru, že cena za sepsání závěti je v současné době velmi nízká. 

Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů 

spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného spotřebního koše ve 

dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha, která je každé položce ve spotřebním koši při-

souzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby na celkové spotřebě domácností. Tato váha 

vychází z výdajů domácností na dané zboží (službu) jakožto součinu ceny a spotřebovaného 

množství daného zboží (služby). Vyjadřuje podíl spotřeby daného zboží (služby) na celkové 

spotřebě, tedy zastoupení daného zboží (služby) v celkové spotřebě. 

Struktura spotřebního koše vychází z klasifikace CZ – COICOP, která vychází z meziná-

rodní klasifikace individuální spotřeby podle účelu (COICOP, z angl. classification of indivi-

dual consumption by purpose) a která třídí zboží a služby do 12 oddílů. 

„Spotřeba“ závětí je uvedena pod položkou COICOP 12.702.03 Sepsání závěti (spadající 

do oddílu 12 Ostatní zboží a služby, skupiny 12.7 Ostatní služby jinde neuvedené, třídy 12.70 

Ostatní služby jinde neuvedené, podtřídy 12.702 Správní a jiné poplatky). Váhy této položky 

jsou za poslední období následující: 

stálá váha roku váha měrná jednotka 

2010 0,348193 ‰ 1 poplatek 

2012 0,370524 ‰ 1 poplatek 

2014 0,370607 ‰ 1 poplatek 

Tabulka č. 1.3: „Spotřeba“ závětí v rámci spotřebního koše 
Zdroj: ČSÚ 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že výdaje českých domácností na sepsání závěti jsou velmi 

nízké. Výdaje na sepsání závěti tvoří v současné době cca 0,37 ‰ (tedy 0,037 %) z celkových 

výdajů českých domácností. České domácnosti tak dnes utratí mnohem více i za takovou 

službu jakou je např. výměna baterie do dámských náramkových hodinek (COICOP 

12.311.04; váha 0,477350 ‰). 

Pokud porovnáme „spotřebu“ závětí se „spotřebou“ jiných služeb v souvislosti se zásad-

ními životními událostmi, i zde docházíme k závěru, že celkové výdaje na pořízení závěti jsou 

velmi nízké. Jeden zlatý snubní prsten (COICOP 12.311.03) má váhu 1,234772 ‰. Pouhá 

kremace (COICOP 12.701.03), která dnes tvoří pouze zlomek ceny celkových nákladů po-

hřbu, má váhu 1,419072 ‰. Pouhý poplatek při podání návrhu na rozvod manželství (COI-

COP 12.702.01), nikoliv samotné právní služby, má váhu 0,105528 ‰. Tyto zásadní životní 

události mají ve spotřebním koši mnohonásobně vyšší zastoupení. Důvodem může být vyšší 

„spotřeba“ nebo vyšší cena u těchto služeb, resp. nižší „spotřeba“ nebo nižší cena u sepsání 

závěti. Pokud si uvědomíme, že „spotřeba“ všech těchto služeb je v zásadě konstantní, dochá-

zíme k závěru, že cena za sepsání závěti by se měla zvýšit. 
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2. Podmínky platnosti závěti  

Platnost každé závěti je nutno posuzovat s ohledem na určitý okruh otázek, které lze pro 

přehlednost rozdělit do těchto skupin:  

1. obecné náležitosti; 

2. náležitosti subjektu; 

3. náležitosti vůle a 

4. náležitosti projevu vůle.  

Upozorněme však, že „i poslednímu pořízení, postrádajícímu formálních náležitostí platnosti, 

lze zjednati platnost uznáním súčastněných osob“10 a že „absolutně neplatný testament nemů-

že sice uznáním dědiců, jimž neplatnost byla by k prospěchu, státi se právně platným, ovšem 

ale fakticky účinným“.11 

2.1 Obecné náležitosti 

Závěť (stejně jako každé jiné právní jednání) musí předně obstát v konfrontaci s § 574 an. 

ObčZ. Přitom je nutné respektovat základní výkladové pravidlo obsažené v § 574 ObčZ, že na 

právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné (potius valeat actus 

quam pereat). Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části závěti, kterou lze od jejího ostat-

ního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k pořízení závěti 

došlo i bez neplatné části, kdyby pořizovatel rozpoznal neplatnost včas (§ 576 ObčZ). Pro 

posuzování otázky platnosti závěti jsou rozhodující okolnosti (a též právní úprava) v době, 

kdy je právně jednáno, tedy v době pořizování závěti. Závěť lze považovat za pořízenou, 

jakmile jsou splněny všechny náležitosti stanovené zákonem pro danou formu závěti. 

Pro úplnost zmiňme i případy, kdy „právní jednání“ pouze vzbuzuje zdání právního jed-

nání, právním jednáním však vůbec není. Pokud chybí vůle jednající osoby, nebyla-li zjevně 

projevena vážná vůle nebo nelze-li pro neurčitost či nesrozumitelnost zjistit obsah závěti ani 

                                                      
10 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 15. 12. 1926, sp. zn. R I 1005/26 (Vážný 

6576) a Mayr, R.: Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes. 2. Band. IV. und V. Buch. Familien- und Erbrecht. Geb-
rüder Stiepel, Reichenberg 1923, s. 206. 

11 Rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 1903, č. 15235 (Gl. U. N. F. 2226). 
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výkladem, potom nejde o právní jednání (§ 551–553 ObčZ). Jedná se o zdánlivé právní jed-

nání (non negotium), ke kterému se podle § 554 ObčZ nepřihlíží. 

Konečně je důležité mít při posuzování platnosti závěti na paměti i základní zásady sou-

kromého práva uvedené v § 6 a § 8 ObčZ, tedy že každý má povinnost jednat v právním styku 

poctivě, nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu a že zjevné zneužití 

práva nepožívá právní ochrany. 

2.2 Náležitosti subjektu – pořizovací způsobilost 

Okruh osob, které mohou platně pořídit závěť, vymezuje zákon v § 1525−1528 ObčZ 

v části nazvané „Pořizovací nezpůsobilost“. Z hlediska systematičnosti by podle mého názoru 

jistě bylo vhodnější tuto část nazvat „Pořizovací způsobilost“ a přímo v § 1525 ObčZ uvést, 

kdo je schopen pořizovat („Pořizovat může ten, kdo je plně svéprávný.“). Takováto struktura 

by jistě byla jednodušší a pro běžného laika lépe pochopitelná než uvedení třech záporů 

v základním ustanovení dané problematiky („nesvéprávný“, „není“, „nejedná-li se“). Tuto 

skutečnost ještě podtrhuje fakt, že pojem „nesvéprávný“ občanský zákoník ani nezná (existují 

pouze lidé plně svéprávní a lidé omezení ve svéprávnosti, nikoliv nesvéprávní). 

Pokud by osoba, která není způsobilá pořizovat, přesto závěť pořídila, pak se nebude jed-

nat o platnou závěť a toto právní jednání nebude způsobovat právní následky v sobě obsažené. 

V řízení o pozůstalosti však může mít i takováto listina svůj význam spočívající např. v tom, 

že zůstavitel v této listině označí svůj majetek a osoby, které přichází v úvahu jako dědici ze 

zákona. 

Obecně platí, že platně pořídit závěť může pouze ten, kdo je plně svéprávný (§ 1525   

ObčZ a contrario). Dle § 30 odst. 1 ObčZ se člověk stává plně svéprávným nabytím zletilosti, 

tedy dovršením osmnáctého roku věku. Před dosažením osmnácti let věku se člověk může stát 

plně svéprávným uzavřením manželství, nebo tzv. přiznáním svéprávnosti. 

V prvním případě postačuje samotný fakt, že manželství bylo uzavřeno. Takto nabytá 

svéprávnost se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné (§ 30 

odst. 2 ObčZ). 

Druhý případ vymezuje § 37 ObčZ. Nezletilý, který není plně svéprávný (popř. jeho zá-
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konný zástupce), může navrhnout, aby mu soud plnou svéprávnost přiznal. Soud návrhu vy-

hoví při splnění těchto podmínek: 

- nezletilý dosáhl šestnácti let věku; 

- byla osvědčena jeho schopnost, aby se sám živil a sám si obstaral své záležitosti a 

- s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého (nejčastěji jeho rodič). 

Pokud by tyto podmínky splněny nebyly, potom soud vyhoví návrhu pouze tehdy, je-li to 

z vážných důvodů v zájmu nezletilého. 

 K obecnému pravidlu, že platně pořídit závěť může pouze ten, kdo je plně svéprávný, 

přistupují tři případy, kdy i člověk, jenž není plně svéprávný, může platně pořídit. Tyto tři 

případy (uvedené v § 1526−1528 ObčZ) si nyní blíže rozebereme. 

Jak již bylo uvedeno výše, pro posuzování otázky platnosti závěti jsou rozhodující okol-

nosti v době pořizování závěti. Následné omezení ve svéprávnosti proto nemá již na platnost 

závěti (pořízené plně svéprávnou osobou) žádný vliv. Stejně tak skutečnost, že zůstavitel byl 

v době pořízení závěti nezpůsobilý, se dodatečně nezhojí tím, že se později stane plně své-

právným. 

2.2.1 Nezletilí 

Platně pořídit závěť může i nezletilý, který dovršil patnácti let věku (§ 1526 ObčZ). Ta-

kovýto člověk může pořizovat pouze ve formě veřejné listiny, a to i bez souhlasu svého zá-

konného zástupce. Pokud by nezletilý, který dosáhl patnácti let věku, pořídil ve formě sou-

kromé listiny, pak by byla takováto závěť neplatná. V případě tzv. privilegovaných závětí12 je 

důležité rozlišovat, zda zákon takovou privilegovanou závěť považuje za veřejnou listinu, či 

nikoliv – tuto skutečnost zjistíme podle § 1547 odst. 1 ObčZ. Z privilegovaných závětí proto 

může nezletilý (kterému je nejméně 15 let) pořídit závěť před starostou (§ 1543 ObčZ), závěť 

na palubě námořního plavidla nebo letadla (§ 1544 ObčZ) nebo závěť před velitelem vojenské 

jednotky ČR (§ 1545 ObčZ). Musí být ovšem splněny předpoklady uvedené v § 1547 odst. 1 

ObčZ, a sice že osoba, která záznam pořídila, jej se svědky podepíše, zůstaviteli jej za přítom-

nosti těchto svědků přečte a zůstavitel potvrdí, že jde o projev jeho poslední vůle. 
                                                      
12 Blíže viz kapitolu 4.4 Privilegované závěti (závěti s úlevami). 
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2.2.2 Světlý okamžik 

Člověk obecně nezpůsobilý pořizovat z důvodu omezení ve svéprávnosti může podle 

§ 1527 ObčZ platně pořídit též v tzv. světlém okamžiku (lucidum intervallum). Zákon tento 

světlý okamžik definuje jako situaci, kdy se člověk uzdraví do té míry, že je schopen projevit 

vlastní vůli. Takovéto ustanovení sice v duchu zásad, na kterých spočívá občanský zákoník, 

rozšiřuje okruh osob, které mohou platně pořídit, z praktického hlediska se však jedná o usta-

novení velmi problematické. Tuto problematičnost podtrhuje především fakt, že zůstavitel 

může v tomto případě platně pořídit ve formě (pouhé) soukromé listiny.  

Představme si situaci, kdy je osmdesátiletý zůstavitel, který má prokazatelně Alzheime-

rovu chorobu, omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý pořizovat. Takovýto zůstavitel 

pořídí vlastnoruční závěť, ve které povolá za dědice veškerého svého majetku svou čtyřiceti-

letou přítelkyni. Pozůstalý syn (osoba, která by přicházela v úvahu jako jediný dědic v případě 

neplatnosti závěti) bude logicky tvrdit, že tato závěť je neplatná, neboť zůstavitel byl omezen 

ve svéprávnosti tak, že nebyl způsobilý pořizovat. Přítelkyně bude tvrdit, že zůstavitel pořídil 

závěť ve světlém okamžiku. Jak bude soud (ve sporném řízení, nikoliv pozůstalostním) zjiš-

ťovat, zda byl zůstavitel v době pořizování závěti ve světlém okamžiku? Absurdnost této situ-

ace navíc podtrhuje ustanovení § 1673 odst. 1 ObčZ, podle kterého by v případě sporu byl 

k podání žaloby odkázán pozůstalý syn (pokud by popřel závěť pouze co do platnosti a niko-

liv co do pravosti). Důkazní povinnost by pak měl v takovém případě právě pozůstalý syn 

jako dědic ze zákona a nikoliv ten, komu svědčí velmi pochybný dědický titul (závěť pořízená 

ve světlém okamžiku). Zákonnému dědici pak v takovém případě nezbývá nic jiného, než 

popřít závěť i co do pravosti (tedy „nuceně“ tvrdit, že závěť nepochází od zůstavitele) a pone-

chat na pozůstalostním soudu, koho v souladu s § 170 odst. 1 ZZŘS k podání žaloby odkáže. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze proto uzavřít, že požadavek na obligatorní 

formu veřejné listiny by zde byl zcela důvodný. 

2.2.3 Osoby omezené ve svéprávnosti 

Osoby omezené ve svéprávnosti obecně mohou (v rámci svého omezení) pořizovat jen ve 
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formě veřejné listiny (§ 1528 odst. 1 ObčZ).  

Výjimku tvoří osoby omezené ve svéprávnosti pro chorobnou závislost na požívání alko-

holu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo chorobnou závis-

lost na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu (§ 1528 odst. 2 ObčZ). Tyto 

osoby mohou (v rámci svého omezení) pořizovat v jakékoliv formě, nejvýše však o polovině 

pozůstalosti. Druhá polovina pozůstalosti je tak zákonem vždy ponechána pro dědice ze záko-

na. Pokud by však měl být zákonným dědicem stát, pak může zůstavitel pořídit o celé po-

zůstalosti. Podle důvodové zprávy k § 1528 ObčZ odpovídá toto řešení tradičnímu modelu.13 

Při výkladu ustanovení § 1528 odst. 2 ObčZ je na místě otázka, co znamená ona „polovi-

na pozůstalosti“, resp. jaký je rozhodný okamžik pro její výpočet. Počítá se tato polovina 

z majetku v době pořízení závěti, nebo z majetku v době smrti zůstavitele? Z logického a ja-

zykového výkladu § 1528 odst. 2 ObčZ ve spojení s § 1475 odst. 2 ObčZ vyplývá, že rozhod-

ným okamžikem je smrt zůstavitele, a tedy i stav majetku k tomuto okamžiku. 

2.3 Náležitosti vůle – omyl zůstavitele 

Kromě obecných požadavků kladených na vůli zůstavitele, jako jsou svoboda a vážnost 

vůle,14 je nutno věnovat pozornost též požadavku, aby vůle zůstavitele byla prosta omylu. 

Omyl zůstavitele je upraven v § 1529−1531 ObčZ. 

Aby zůstavitelův omyl způsobil neplatnost daného ustanovení závěti, musí se jednat 

o omyl podstatný. Důležité je zde zdůraznit, že v souladu s § 574 a § 576 ObčZ způsobuje 

podstatný omyl zůstavitele neplatnost (pouze) toho ustanovení, kterého se týká (§ 1529     

ObčZ). Nelze proto říci, že podstatný omyl zůstavitele vede bez dalšího k neplatnosti celé 

závěti; pokud ostatní ustanovení „obstojí“, jedná se v této části o platné právní jednání. 

Zákon taxativně vymezuje v § 1530 odst. 1 ObčZ následující případy, kdy je omyl zůsta-

vitele podstatný: 

- omyl se týká osoby, které se něco zůstavuje; 

- omyl se týká podílu, který se zůstavuje; 
                                                      
13 Srov. např. § 568 OZO nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 5. 11. 1921, 

sp. zn. Rv II 210/21 (Vážný 1273). 
14 Blíže viz kapitolu 2.1 Obecné náležitosti. 
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- omyl se týká věci, která se zůstavuje nebo 

- omyl se týká podstatných vlastností věci, která se zůstavuje. 

V případě omylu týkajícího se vlastností věci musí být splněna podmínka, že se jedná o vlast-

nosti, které jsou podstatné. Omyl týkající se podstatné vlastnosti věci je takový omyl, u které-

ho je zřejmé, že zůstavitel by konkrétní ustanovení závěti nepořídil, pokud by pravé vlastnosti 

věci dobře znal (typicky u velmi cenných sběratelských předmětů jako jsou např. známky, 

mince či starožitné věci, u kterých zůstavitel neznal jejich cenu a myslel si, že jsou bezcenné). 

Pokud je osoba nebo věc pouze nesprávně popsána, nejedná se o podstatný omyl. Jedná 

se sice o omyl, ale nikoliv podstatný. V praxi se vyskytuje např. situace, kdy se zůstavitel 

splete při vymezení osoby dědice (např. uvede špatně jeho datum narození nebo číslo domu, 

kde bydlí) nebo při vymezení věci (např. místo správného „Škoda Fabia“ uvede „Škoda Feli-

cia“, když měl po celý život jen jeden osobní automobil Škoda Fabia). Obdobně lze posoudit i 

chyby v psaní nebo v počtech, které nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam ne-

pochybný (§ 578 ObčZ). Hranici mezi podstatným a nepodstatným omylem však nelze jedno-

značně paušalizovat a vždy je nutné daný problém řešit s ohledem na konkrétní skutkový stav. 

Vůle zůstavitele založená jen na mylné pohnutce způsobuje taktéž neplatnost pouze da-

ného ustanovení závěti, kterého se týká (§ 1531 ObčZ). 

2.4 Náležitosti projevu vůle 

Kromě obecných požadavků kladených na zůstavitelův projev vůle, jako jsou určitost a 

srozumitelnost projevu vůle,15 je nutno věnovat pozornost následujícím formálním a obsaho-

vým otázkám: 

1. forma závěti; 

2. podpis zůstavitele; 

3. zůstavení alespoň podílu na pozůstalosti jedné či více osobám a 

4. datace závěti. 

                                                      
15 Blíže viz kapitolu 2.1 Obecné náležitosti. 
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2.4.1 Forma závěti 

V některých případech je třeba dodržet požadavek na formu závěti. Pokud není závěť po-

řízena ve formě stanovené zákonem, je absolutně neplatná, neboť takovéto právní jednání 

odporuje zákonu a zároveň zjevně narušuje veřejný pořádek (§ 588 ObčZ). Vzhledem k tomu, 

že problematika formy závěti je velmi obsáhlá, budeme jí věnovat samostatnou kapitolu.16 

2.4.2 Podpis zůstavitele 

K platnosti (písemné) závěti se vyžaduje, aby byla tato závěť zůstavitelem podepsána 

(§ 561 odst. 1 ObčZ). Pokud závěť pořizuje ten, kdo nemůže číst a psát, ale je schopen se-

známit se s obsahem závěti pomocí přístrojů či speciálních pomůcek nebo prostřednictvím 

jiné osoby, kterou si zvolí, opatří listinu podpisem. Pokud není schopen se podepsat, učiní 

místo podpisu nejméně před dvěma svědky na listině rukou nebo jinak vlastní znamení (např. 

otisk prstu), ke kterému jeden ze svědků připíše jméno zůstavitele. Pokud takto nelze postu-

povat (např. proto, že shora uvedený postup není vzhledem ke zdravotnímu stavu zůstavitele 

fakticky možný), je zákonem vyžadována forma veřejné listiny (notářského zápisu). Pokud je 

toho zůstavitel schopen, připojí pod text notářského zápisu vlastní znamení (§ 563 odst. 3 in 

fine ObčZ).  

Otázkou samotného podpisu, jeho vlastnostmi a kvalitou se budeme podrobněji zabývat 

v následujícím textu.17 

2.4.3 Zůstavení alespoň podílu na pozůstalosti jedné či více osobám 

2.4.3.1 Zůstavení podílu na pozůstalosti 

Z obsahového hlediska je pojmovým znakem závěti povolání jedné či více osob za dědi-

ce. Dědic je povolán k dědění „alespoň podílu na pozůstalosti“. „Není nezbytné, aby dědic byl 

v závěti výslovně pojmenován; ze závěti však musí být zjistitelné, které určité osobě má zůsta-

vený majetek připadnout.“18 Jistě tedy postačuje např. označení „svému jedinému bratrovi“ či 

                                                      
16 Blíže viz kapitolu 4. Forma závěti. 
17 Blíže viz kapitolu 4.1.1.2 Podpis jednajícího. 
18 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1143/2002. 
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„všem svým dětem“.19 „Závěť je neplatná pro neurčitost ve vymezení okruhu povolaných dě-

diců jen tehdy, není-li ani výkladem právního úkonu možné dovodit, kdo se má stát dědicem 

zůstavitele.“20 Podíl na pozůstalosti lze vymezit některým z následujících způsobů: 

1. zlomkem („za dědice 2/3 pozůstalosti povolávám A a za dědice 1/3 pozůstalosti povo-

lávám B“); 

2. procentem („za dědice všech svých akcií společnosti Beta, a. s., povolávám tyto osoby 

takto: A podílem 10 %, B podílem 20 %, C podílem 30 %, D podílem 40 %“); 

3. zůstavením konkrétních věcí („za dědice svého bytu povolávám A, za dědice své chaty 

povolávám B a za dědice veškerého ostatního majetku povolávám C“) nebo 

4. jiným způsobem („za dědice svého pozemku v katastrálním území Davle povolávám 

své děti takto: A nechť dostane 5 000 m2, B nechť dostane 1 000 m2 a C nechť dostane 

zbylých 514 m2“ ].21 

Lze tedy zůstavit i jednotlivou věc (např. byt, automobil či služebnost22), neboť každá res 

iuris představuje určitou část („alespoň podíl na“) pozůstalosti (srov. např. § 1694 odst. 2 Ob-

čZ).23 Závětní dědic tedy může být i dědicem pouhé jednotlivé věci (heres ex re certa). 

2.4.3.2 Dědictví (zůstavení) vs. odkaz (odkázání) 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ 1950“) 

rozdíl mezi dědictvím a odkazem v podstatě setřel a ObčZ 1964 odkazy úplně zrušil, apliko-

vat prvorepublikovou judikaturu o tom, že pořízení o jednotlivých věcech je nutno vždy vy-

kládat jako odkaz,24 by bylo zcela v rozporu s vůlí současných zůstavitelů, když společnost 

                                                      
19 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 28. 2. 1990, sp. zn. 4 Cz 8/90 

(„Jestliže zůstavitel ustanoví ve své závěti dědici svého majetku ‚synovce, neteře a sestry‘, pak je jednoznačně 
určitelný, kdo jimi byli v době smrti zůstavitele a že závětními dědici zůstavitele jsou všichni, tj. jeho sestry, sy-
novci a neteře ve vlastním příbuzenském vztahu.“) a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 1994, sp. zn. 
18 Co 218/93 („Ustanovení závěti, kterým pořizovatel poroučí svůj majetek ‚svým dětem‘ bez uvedení bližších 
údajů o těchto dětech, nelze považovat za neurčité: je prokazatelné, kdo je dítětem pořizovatele. Neobsahuje-li 
závěť další omezení, je třeba ji vykládat tak, že pořizovatel ustanovil za dědice všechny své děti.“ ). 

20 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 372/2001. 
21 Viz též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1843/2016. 
22 Srov. Mikeš, J., Muzikář, L.: Dědické právo v teorii a praxi. Leges, Praha 2011, s. 76. 
23 Shodně viz též Šešina, M.: Dědický podíl. Ad Notam, 2016, č. 4. 
24 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 6. 2. 1923, sp. zn. R I 103/23 (Váž-

ný 2242), rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 28. 5. 1924, sp. zn. R I 428/24 (Vážný 
3914) či rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 29. 9. 1932, sp. zn. R I 738/32 (Vážný 
11935). 
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téměř 70 let pojem „odkaz“ neznala. Výklad zákona má reflektovat potřeby společnosti a ne-

smí být další překážkou v životě běžného občana.  

Běžný občan nerozlišuje mezi pojmy „zůstavuji“ a „odkazuji“, neboť tato slovesa jsou (a 

budou) ve společnosti chápána jako synonyma. Formulace typu „svému synovi Karlovi odka-

zuji svůj byt“  (které se objevují téměř v každé „laicky“ psané závěti) je proto nutno (v souladu 

s § 555 odst. 1 ObčZ a § 1494 odst. 2 ObčZ) zpravidla vykládat jako povolání za dědice, a 

nikoliv jako odkaz.25 Pokud však zůstavitel „odkáže“ nějakou jednotlivě určenou věc jako 

památku nebo jinak symbolicky, zpravidla se bude jednat spíše o odkaz než o povolání za 

dědice. Ze samotného použití slovesa „odkazuji“ tedy ještě nelze usuzovat na to, že se jedná 

o odkaz. O odkaz se bude jednat jen tehdy, pokud z textu listiny a konkrétních okolností pří-

padu bude zřejmé, že zůstavitel měl v úmyslu svůj majetek rozdělit postupem podle § 1594 

ObčZ, např. formulací typu „svým zákonným dědicům nařizuji, aby vydali mé neteři Janě 

Milé mou jachtu“, „své neteři Janě Milé odkazuji jako odkazovníkovi mou jachtu“, „svému 

bratrovi, jedinému žijícímu Jeřábkovi, dávám jen sbírku rodinných památek uložených v mojí 

bezpečnostní schránce“ apod. Často zde tedy bude rozhodující výklad závěti.26 

2.4.4 Datace závěti 

2.4.4.1 Obecně 

Datace závěti upravená v § 1494 odst. 1 větě druhé ObčZ je jednou z nejvíce diskutova-

ných partií dědického práva vůbec. Podle § 1494 odst. 1 ObčZ je závěť neplatná za současné-

ho splnění dvou podmínek: 

1. zůstavitel pořídil více závětí, které si odporují, popř. právní účinky závěti závisí jinak 

na určení doby jejího pořízení a  

2. není zřejmé, který den, měsíc a rok byla pořízena. 

Dochází tak zde k určitému uvolnění právní úpravy, neboť podle § 476 odst. 2 ObčZ 1964 (a 

ještě dříve dle § 541 odst. 2 ObčZ 1950) musela závěť obsahovat den, měsíc a rok, kdy byla 

                                                      
25 Shodně viz též Horák, O.: Dědictví a odkaz (k přechodu majetkových práv a povinností pro případ smrti). 

Právní rádce, 2015, č. 9. 
26 Blíže viz kapitolu 3. Výklad závěti. 



 
22 

podepsána, jinak byla neplatná. 

2.4.4.2 Více závětí, které si odporují 

Situaci, kdy si závěti zůstavitele odporují, lze definovat tak, že není možné, aby se postu-

povalo podle obou závětí v celém rozsahu zároveň. Vždy je nutno vycházet ze znění obou 

závětí a okolností daného případu a použít základní výkladové pravidlo obsažené v § 1494 

odst. 2 ObčZ.  

Vzájemný rozpor závětí se může týkat nejen osoby dědice (1. závěť: jediným dědicem je 

A; 2. závěť: jediným dědicem je B), ale i rozsahu majetku, který je (stejným) dědicům zůsta-

ven (1. závěť: dědicem automobilu je A, dědicem bytu je B; 2. závěť: dědicem bytu je A, dě-

dicem automobilu je B).  

V některých případech však může být vzájemný rozpor závětí méně zřetelný: 1. závěť: 

dědicem automobilu a bytu je A, dědicem chaty je B; 2. závěť: dědicem automobilu je A, dě-

dicem chaty je B. Bude dědicem bytu závětní dědic A, nebo byt připadne dědicům podle zá-

konné dědické posloupnosti? Jsou závěti ve vzájemném rozporu? Zde je nutno si nejprve po-

ložit otázku, zda je možné postupovat podle obou závětí v celém rozsahu zároveň. „Obě poří-

zení jsou do slova shodná, v pozdějším však vynecháno jest ustanovení (...). Z těchto okolností 

lze vyvoditi jediný právní závěr, že zůstavitel zřízením druhého dovětku zrušil první. Jiného 

významu nemá vynechání jediného ustanovení, a doslovné opakování všech ostatních. (...) 

Oba tyto dovětky nemohou vedle sebe platně trvati, ježto si co do ustanovení, v pozdějším do-

větku vynechaného, odporují jako klad a zápor, byť i jen mlčky vyslovený.“27  

2.4.4.3 Právní účinky závěti závisí jinak na určení doby jejího pořízení 

Určení doby pořízení závěti má význam nejen v případě, kdy řešíme, která ze závětí (kte-

ré si odporují) je dřívější a která pozdější. Doba pořízení závěti má význam i v souvislosti 

s řešením otázky pořizovací způsobilosti, např. zda zůstavitel dovršil v době pořízení závěti 

patřičného věku nebo zda zůstavitel, který zemřel jako omezený ve svéprávnosti, pořídil svou 

závěť ještě před omezením ve svéprávnosti, nebo až v době, kdy byl ve svéprávnosti omezen. 

                                                      
27 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 6. 11. 1923, sp. zn. Rv I 1162/23 (Vážný 

3126). 
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2.4.4.4 Není zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena 

Formulaci „není-li zřejmé“ zvolil zákonodárce záměrně. Postačí proto, když den, měsíc a 

rok budou pouze zřejmé; tyto údaje nemusí být v závěti explicitně obsaženy. Pokud tedy zá-

věť neobsahuje přímo datum pořízení, postačí, když lze z textu závěti určit den, měsíc a rok, 

kdy byla pořízena (např. z textu „tuto závěť sepisuji v den svých padesátých narozenin“ či 

z doložky o ověření pravosti podpisu, ze které bude vyplývat, že zůstavitel závěť vlastnoručně 

podepsal dne 27. 4. 2015). 

Problematičnost ustanovení § 1494 odst. 1 věty druhé ObčZ lze ilustrovat na situaci, kdy 

budou dvě závěti, které jsou zcela v rozporu, první s datem 1. 1. 2015 a druhá s „datem“ říjen 

2016, ze které však bude zcela zřejmé, že byla pořízena později. Podle jazykového výkladu je 

první závěť platná a druhá neplatná. Podle § 574 a § 1494 odst. 2 ObčZ a výkladu logického, 

teleologického a historického (§ 715 OZO a contrario) jsou obě závěti platné, přičemž postu-

pujeme podle druhé závěti. Proto je nutno (podle § 2 odst. 1 in fine ObčZ) se spíše přiklonit 

k tomuto závěru.28 

2.4.4.5 Otázka platnosti jediné závěti bez data 

Na doporučeníhodném závěru, že závěť by měla obsahovat den, měsíc a rok pořízení, se 

jistě shodneme všichni. Řešme však otázku, zda den, měsíc a rok pořízení závěť obsahovat 

musí. Jinými slovy, zda lze závěť bez data bez dalšího označit za neplatnou. Podle mého ná-

zoru takovýto závěr učinit nelze.29 Důvody lze rozdělit do následujících oblastí. 

A. § 1494 odst. 1 věta druhá ObčZ 

Aby byla závěť neplatná, musí být kumulativně splněny obě podmínky uvedené v § 1494 

odst. 1 větě druhé ObčZ. To znamená, že u jediné závěti bez data musí být splněna podmínka 

„závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení“. Tuto podmínku je nutno 

posuzovat případ od případu. Pokud zůstavitel do své jediné závěti bez data pojme např. pou-

hé „za svého dědice povolávám svého otce Karla Nového“, nemůžeme vyloučit, že zůstavitel 

                                                      
28 Shodně viz též Svoboda, J., Klička, O.: Dědické právo v praxi. C. H. Beck, Praha 2014, s. 61. 
29 Shodně viz též Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV (Dědické prá-

vo). Wolters Kluwer, Praha 2014, s. 75 a 129, Svoboda, J., Klička, O.: Dědické právo v praxi. C. H. Beck, Praha 
2014, s. 61 a Šešina, M.: Pořízení pro případ smrti podle nového občanského zákoníku. Ad Notam, 2012, č. 3. 
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tuto závěť pořídil jako nezletilý, tedy jako osoba nezpůsobilá pořídit závěť. Takovou závěť je 

nutno považovat za neplatnou. Pokud by však zůstavitel do své jediné závěti bez data např. 

uvedl, že za dědice svého osobního automobilu, RZ: 2A3 4512, povolává svou manželku 

Jarmilu, pak tuto závěť pořídil jako ženatý a v době, kdy vlastnil předmětný automobil. 

S ohledem na okolnosti případu proto lze určit, že „právní účinky závěti jinak nezávisí na 

určení doby jejího pořízení“ a že závěť je platná. 

B. Potius valeat actus quam pereat 

Závěr, že závěť bez data je automaticky neplatná, je v rozporu se základní zásadou, že na 

právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné (§ 574 ObčZ). K tomu 

připomeňme, že podle § 2 odst. 1 ObčZ lze předmětné ustanovení vykládat jen v souladu se 

zásadami, na nichž spočívá občanský zákoník. 

C. Otázka, zda závěť je jedinou závětí zůstavitele 

Závěr, že závěť bez data není automaticky neplatná, je někdy relativizován tím, že nelze 

vyloučit, že se během řízení o pozůstalosti (nebo i po jeho ukončení) objeví druhá závěť, která 

je s ní v rozporu.30 Pokud by se taková (druhá) závěť objevila během řízení o pozůstalosti, 

postupujeme dle § 1494 odst. 1 věty druhé ObčZ. Platnost jediné nedatované závěti však ne-

může být nijak narušována teoretickou vidinou, že se někdy v budoucnu může objevit závěť 

jiná. Jistě, tuto možnost nikdy zcela vyloučit nelze, ale stejně tak nelze zcela vyloučit, že zů-

stavitel měl další nemanželské dítě, dalšího sourozence či strýce apod. V této souvislosti při-

pomeňme, že soud v řízení o pozůstalosti podrobně a pečlivě zjišťuje veškeré otázky týkající 

se pořízení pro případ smrti a že podle § 1690 odst. 1 ObčZ potvrzuje dědictví tomu, kdo má 

podle průběhu řízení nejlepší dědické právo. 

D. Změna právní úpravy oproti ObčZ 1964 

Zákonodárce se odchyluje od přísné dikce § 476 odst. 2 ObčZ 1964. Pokud by nadále 

chtěl, aby závěť, která neobsahuje den, měsíc a rok pořízení, byla neplatná, jistě by toto usta-

                                                      
30 Např. Fiala, R., Drápal, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář. C. H. Beck, Praha 

2015, s. 93−94. 
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novení zachoval. Naopak se navrací k § 578 OZO, podle kterého „p řipojení dne, roku a mís-

ta, kde byla poslední vůle zřízena, není sice nutno, ale je radno pro zamezení sporů“ , resp. 

k § 415 vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937 (dále jen „VlN 1937“), podle kte-

rého „udati místo, den, měsíc a rok se doporučuje, aby se předešel spor“. 

E. Geneze ustanovení § 1494 odst. 1 věty druhé ObčZ 

Některé prameny31 odůvodňují povinnou dataci závěti též zněním důvodové zprávy 

k dnešnímu § 1532 ObčZ. Ta však nekoresponduje se zněním dnešního § 1532 ObčZ. 

V původním návrhu občanského zákoníku (sněmovní tisk 362/0) se totiž jednalo o § 1522, 

který zněl: „Byla-li závěť pořízena v písemné formě, musí být nepochybné, který den, měsíc a 

rok byla pořízena, jinak je neplatná.“ V průběhu tvorby občanského zákoníku (sněmovní tisk 

362/2) však došlo k vypuštění tohoto textu,32 což je však jen dalším argumentem, proč nelze 

závěť bez data automaticky považovat za neplatnou. 

2.4.4.6 Závěr 

Shora uvedená analýza vede k závěru, že datace závěti není nezbytně nutnou podmínkou 

její platnosti, resp. že závěť bez data nelze bez dalšího označit za neplatnou. Závěť by však 

(z důvodů uvedených výše) rozhodně den, měsíc a rok pořízení obsahovat měla. Tomu naštěs-

tí odpovídá i obecné právní povědomí, neboť případy, kdy pořizovatel v závěti neuvede da-

tum, jsou v praxi skutečně ojedinělé. 

Tento závěr dopadá dokonce i na závěti pořízené za účinnosti ObčZ 1964, jestliže poři-

zovatel zemře dne 1. 1. 2014 a později. Ač by takováto závěť byla v případě úmrtí zůstavitele 

před 1. 1. 2014 neplatná (neboť nesplňuje požadavky uvedené v § 476 odst. 2 ObčZ 1964), 

jestliže zůstavitel zemře po tomto datu, bude takováto závěť již platná, neboť dle § 3070 Ob-

čZ platí, že pokud pořízení pro případ smrti odporuje právním předpisům účinným v době, 

kdy bylo učiněno, považuje se za platné, vyhovuje-li občanskému zákoníku. 

                                                      
31 Např. Fiala, R., Drápal, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář. C. H. Beck, Praha 

2015, s. 94. 
32 Srov. současné znění § 1532 ObčZ a skutečnost, že důvodová zpráva k občanskému zákoníku zůstala 

stejná. 



 
26 

2.4.5 Fakultativní náležitosti závěti 

Obsahem závěti může být celá řada dalších otázek.33 Za všechny jmenujme především 

určení osoby, která bude mít po smrti právo na vydání ostatků (§ 92 odst. 2 ObčZ), určení, jak 

má být po smrti naloženo s tělem (§ 113 ObčZ), určení, jaký má být pohřeb (§ 114 ObčZ), 

udělení souhlasu s užíváním jména v názvu právnické osoby (§ 133 ObčZ), založení nadace 

(§ 309 odst. 1 ObčZ), založení ústavu (§ 405 ObčZ), zůstavení nezletilému s podmínkou, že 

dědictví bude spravovat osoba odlišná od zákonného zástupce (§ 461 odst. 2 ObčZ),34 zůsta-

vení do společného jmění manželů [§ 709 odst. 1 písm. b) ObčZ], udělení pokynů pro vypo-

řádání společného jmění manželů (§ 764 odst. 1 ObčZ), odložení zrušení spoluvlastnictví 

(§ 1155 odst. 2 ObčZ), zřízení služebnosti (§ 1260 odst. 1 ObčZ), vytvoření svěřenského fon-

du (§ 1448 odst. 1 ObčZ), povolání náhradníka (§ 1507 ObčZ) nebo svěřenského nástupce 

(§ 1512 ObčZ), povolání vykonavatele závěti (§ 1553 ObčZ) nebo správce pozůstalosti 

(§ 1556 ObčZ), stanovení podmínky (§ 1561 ObčZ), doložení času (§ 1564 ObčZ), nařízení 

příkazu (§ 1569 ObčZ), určení osoby, která má právo vymáhat splnění příkazu (§ 1571 Ob-

čZ), odvolání závěti předchozí (§ 1577 ObčZ), zřízení odkazu (§ 1594 ObčZ) či pododkazu 

(§ 1599 ObčZ), určení osoby, která rozhodne o rozdělení odkazu (§ 1600 ObčZ), prohlášení 

o vydědění (§ 1646 ObčZ), negativní závěť (§ 1649 odst. 2 ObčZ), přikázání započtení na 

povinný díl (§ 1660 ObčZ) či na dědický podíl (§ 1663 ObčZ), určení osoby, která rozhodne 

o rozdělení pozůstalosti (§ 1697 ObčZ) nebo uvedení skutečností významných pro budoucí 

řízení o pozůstalosti.  

                                                      
33 Srov. např. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 7. 1986, sp. zn. 18 Co 135/86. 
34 Blíže viz Muzikář, M., Svoboda, J.: Udělování souhlasu s právním jednáním za nezletilého v řízení o po-

zůstalosti. Ad Notam, 2015, č. 3. 
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3. Výklad závěti 

Otázka výkladu závěti je jedním z nejvýznamnějších praktických problémů souvisejících 

s děděním ze závěti. Je to právě výklad závěti, který určuje, jaké bude mít závěť právní ná-

sledky. Nejvíce je tento problém patrný v případech, kdy zůstavitel bez potřebných vědomostí 

(informovanosti) pořídí závěť ve formě soukromé listiny. K této skutečnosti přistupuje navíc 

zásadní fakt, že nejen v současné době, ale i v několika dalších desetiletích, se notáři jako 

soudní komisaři budou potýkat s potřebou vyložit závěť pořízenou před 1. 1. 2014. Vzniká tak 

celá řada problémů, které jsou předmětem této kapitoly. 

3.1 Výklad závěti 

3.1.1 Intertemporální otázky 

Předně je nutné se zabývat otázkou, podle jaké právní úpravy bude závěť zůstavitele po-

suzována. Jak si počínat např. v situaci, kdy zůstavitel pořídil závěť dne 1. 1. 1985 a zemřel 

2. 1. 2017? Podle jakého občanského zákoníku se bude závěť vykládat? 

Odpověď na tuto otázku nám poskytují přechodná ustanovení občanského zákoníku, a si-

ce § 3069 ObčZ, podle kterého se při dědění (tedy i při dědění ze závěti) použije právo platné 

v den smrti zůstavitele. Při formulaci § 3069 ObčZ by bylo dle mého názoru vhodnější namís-

to slova „platné“ použít slovo „účinné“ (tak jako je tomu v § 3070 ObčZ), neboť takto mohou 

vznikat určité nejasnosti. Pokud by totiž např. zůstavitel zemřel 26. 12. 2013 a řízení o po-

zůstalosti by bylo zahájeno 1. 7. 2014,35 pak podle jazykového výkladu § 3069 ObčZ není 

jasné, podle jakého práva by se takováto věc měla posuzovat, neboť v tento den byl platný jak 

ObčZ 1964 (který byl zároveň účinný), tak i ObčZ (který ještě nebyl účinný). Podle logického 

i teleologického výkladu je však zřejmé, že zákonodárce měl na mysli, aby se postupovalo 

podle (jediné) právní úpravy, kterou je ta, která je platná a účinná v den smrti zůstavitele. 

Pro výklad závěti je v některých případech nutno použít i další přechodné ustanovení, a to 

                                                      
35 I takovéto případy, kdy mezi smrtí zůstavitele a zahájením řízení o pozůstalosti uplyne poměrně dlouhá 

doba, se v praxi občas vyskytují. Důvodem může být například chyba na straně toho, kdo úmrtí oznamuje, takže 
se soud o úmrtí zůstavitele včas nedozví. Typické je to i u osob s trvalým pobytem v České republice, které však 
žily v zahraničí, takže se soud o úmrtí zůstavitele dozví až po značné době. 
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§ 3070 ObčZ. Pokud totiž závěť odporuje právním předpisům účinným v době pořízení,36 

považuje se takováto závěť za platnou, jestliže vyhovuje občanskému zákoníku. To samé platí 

i pro tzv. vedlejší doložky v závěti,37 pokud jim právní předpisy účinné v době pořízení odní-

mají právní následky, nebo je prohlašují za neplatné. Ustanovení § 3070 ObčZ je typickým 

příkladem tzv. pravé retroaktivity, která prolamuje jednu ze základních zásad, a sice že zákon 

nepůsobí nazpět (lex retro non agit). Vzhledem k tomu, že jde o retroaktivitu ve prospěch 

zásady potius valeat actus quam pereat (§ 574 ObčZ), lze ji považovat za přípustnou. Nelze 

zde proto aplikovat závěry o nepřípustnosti pravé retroaktivity uvedené v nálezu Ústavního 

soudu ČR ze dne 8. 6. 1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94.38 Zůstavitel, který pořídil závěť např. 

v roce 1985 a jednal v důvěře v ObčZ 1964, tedy nemůže být v této své důvěře zklamán. 

V podstatě jde o rozšíření zásady výkladu závěti in favorem testamenti z intertemporálního 

hlediska. 

3.1.2 Výklad závěti 

Závěť je nutno vykládat podle jejího obsahu (§ 555 odst. 1 ObčZ), a to v souladu 

s § 1494 odst. 2 ObčZ tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele (in favorem testa-

menti). „Je proto přirozeno, že zde bude snaha, přiblížiti se pokud možno nejvíce skutečné 

vůli zůstavitelově, hleděti spíše k myšlence než k doslovnému znění projevu.“39 Zjišťování 

skutečné vůle zůstavitele tak může být v řízení o pozůstalosti spojeno s dalším dokazováním 

(např. zda měl zůstavitel právní vzdělání) a „lze ji zjistiti i jinými průvody než listinou“.40 

Slova použitá v závěti se vykládají podle jejich obvyklého významu. Výjimkou je situace, kdy 

si zůstavitel navykl dávat některým výrazům zvláštní, sobě vlastní smysl. Takováto skuteč-

                                                      
36 Typicky se bude jednat o ObčZ 1964, výjimečně i o ObčZ 1950. Se závětí zůstavitele zemřelého po 

1. 1. 2014, která byla pořízena za účinnosti OZO (tedy před 1. 1. 1951), se sice teoreticky setkat můžeme, v praxi 
se však bude jednat o jednotky případů. 

37 Blíže viz kapitolu 6. Vedlejší doložky v závěti. 
38 „Ke znakům právního státu neoddělitelně patří princip právní jistoty a ochrany důvěry občanů v právo. 

Tento princip zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního výkladu. Jestliže tedy 
někdo jedná v důvěře v nějaký zákon, nemá být v této své důvěře zklamán.“ 

39 Svoboda, E.: Dědické právo. Československý Kompas, Praha 1946, s. 27. 
40 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 3. 10. 1931, sp. zn. Rv II 544/31, 

R II 237/31 (Vážný 11060). Viz též rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 30. 3. 1983, 
sp. zn. 4 Cz 73/82 a rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 28. 11. 1986, sp. zn. 
4 Cz 61/86. 
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nost se však musí v řízení o pozůstalosti nejprve prokázat. Potom je např. možné, aby před-

mětem dědění ze závěti byl i „Bohouš“, tedy automobil, který takto zůstavitel celý život na-

zýval. Pokud by mezi dědici nastal spor o výklad obsahu závěti vycházející z rozdílných tvr-

zení o okolnostech rozhodných pro posouzení dědického práva, postupuje soud podle § 170 

ZZŘS.41 

3.1.3 Limity výkladu 

Závěť je samozřejmě nutno vykládat v souladu se zákonem [např. § 737 odst. 2 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

(dále jen „ZOK“)]42 a s obecnými zásadami [jako je např. zásada, že nikdo nemůže na druhé-

ho převést více práv, než má on sám; zde je však nutno uvést, že konkrétní věc nemusí být 

nutně ve vlastnictví zůstavitele již v době sepsání závěti a postačí, pokud je v jeho vlastnictví 

až v době jeho smrti].43 „Obsah závěti lze za použití zákonem stanovených interpretačních 

pravidel vykládat, nikoli však nahrazovat nebo doplňovat vůli, kterou zůstavitel při pořízení 

závěti neměl.“ 44 

Co se týče společného jmění manželů, závěť není neplatná jen proto, že v ní zůstavitel 

bez souhlasu svého manžela pořídil o majetku, který spadal do jejich společného jmění.45 Je 

však nutno upozornit na § 714 odst. 1 ObčZ, podle kterého v záležitostech týkajících se spo-

lečného jmění, které nelze považovat za běžné, jedná jeden manžel se souhlasem druhého 

(tento souhlas je prakticky potřebný až v řízení o pozůstalosti). Pořídí-li tedy zůstavitel např. 

o celém bytu ve společném jmění, může se pozůstalá manželka v řízení o pozůstalosti patrně 

dovolat podle § 714 odst. 2 ObčZ neplatnosti takového jednání, a to (zpravidla) v rozsahu 

                                                      
41 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2428/2003. 
42 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 2768/2009: „Stanovil-li zůstavi-

tel ve své závěti výslovně jen členský podíl v bytovém družstvu, který má připadnout jeho manželu jako závětí 
povolanému dědici, ačkoliv právo na družstevní byt bylo nabyto za trvání jejich manželství (a oba se tak stali 
společnými členy družstva), je závěť neplatná, neboť v ní označený majetek patří ze zákona pozůstalému manže-
lovi a není sám o sobě způsobilým předmětem dědění; proto ani taková závěť nemůže být způsobilým právním 
prostředkem k povolání dědice zůstavitelova majetku.“ 

43 Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 15. 2. 1985, sp. zn. 4 Cz 116/84: „Konkrétna vec 
alebo právo, s ktorými poručiteľ disponuje v závete pre prípad svojej smrti, nemusí v každom prípade byť už vo 
vlastníctve poručiteľa v čase spísania závetu. Stačí, ak je vo vlastníctve poručiteľa v čase jeho smrti.“ 

44 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 372/2001. 
45 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 1. 1985, sp. zn. 11 Co 454/84. 
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poloviny takto zůstaveného majetku. 

3.2 Rozsah závěti 

Co se týče rozsahu závěti, zde není pořizovatel nijak omezen. V drtivé většině případů je 

závěť pořízena na jednom listu papíru, který je popsán buď z jedné, nebo z obou stran. Závěť 

je sice velmi závažným právním jednáním, zpravidla však k vyjádření zůstavitelovy vůle jed-

na až dvě strany formátu A4 plně dostačují. V souvislosti s existencí nových institutů dědic-

kého práva jako jsou svěřenské nástupnictví, vedlejší doložky, odkaz, pododkaz aj. se však již 

dnes stále častěji setkáváme s tím, že závěti (především ve formě veřejné listiny) jsou mno-

hem komplikovanější, a tedy i rozsáhlejší. 

Zůstavitel však nutně nemusí pojmout svou poslední vůli do jedné listiny. V závěti totiž 

může podle § 1495 ObčZ poukázat na obsah jiné listiny, např. určitého dopisu, soupisu majet-

ku, soupisu dědiců či odkazovníků nebo náčrtku obsahujícího rozdělení pozemku. Dřívější 

odborná literatura tuto listinu označovala jako relatum a samotnou závěť jako testamentum 

mysticum (mystický testament). Z hlediska právní jistoty je jistě vhodnější, aby celé právní 

jednání bylo pojato do jedné listiny, pokud však relatum „obstojí“ a splňuje všechny náleži-

tosti závěti, lze podle něj postupovat stejně jako podle závěti (§ 1495 věta první ObčZ). Pokud 

relatum „neobstojí“, může posloužit jen jako prostředek pro výklad vůle zůstavitele (§ 1495 

věta druhá ObčZ). 

3.3 Připadnutí pozůstalosti dědicům 

3.3.1 Povolání jednoho dědice 

V případě, kdy zůstavitel v závěti povolá za dědice jen jednu osobu, mohou nastat dvě si-

tuace: 

1. dědici zůstavil celou pozůstalost, nebo  

2. dědici zůstavil pouze podíl na pozůstalosti.  

Ustanovení § 1499 ObčZ odráží jedno z nejdůležitějších pravidel dědického práva vůbec, a 

sice že dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona (viz též § 1633 odst. 1 ObčZ). 
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3.3.1.1 Zůstavení celé pozůstalosti 

Jestliže byl někdo povolán jako jediný dědic, připadne mu celá pozůstalost. Právě zde je 

nejvíce zřetelná zásada univerzální sukcese, kdy do všech práv a povinností zůstavitele nastu-

puje jeho jediný dědic. Zůstavit celou pozůstalost lze např. formulacemi typu „za svého jedi-

ného dědice povolávám“, „veškerý svůj majetek zůstavuji“ či „za dědice veškerého svého 

majetku povolávám“.  

Zůstavitel může také podle § 1594 odst. 1 ObčZ povolat jediného dědice s určením, že 

tento dědic určitou věc dědit nemá. Takový dědic se i tak stane dědicem veškerého majetku, 

ovšem s tím, že má povinnost danou věc vydat zákonným dědicům jako odkaz (§ 1594 odst. 1 

in fine ObčZ). 

3.3.1.2 Zůstavení podílu na pozůstalosti 

Pokud byl dědici zůstaven určitý podíl na pozůstalosti, připadne mu pouze tento podíl a 

zbylá část pozůstalosti připadne dědicům ze zákona, případně státu. Přikláním se spíše k to-

mu, že tato zbylá část pozůstalosti nepřipadne dle § 1633 odst. 1 ObčZ případným odkazovní-

kům (ani za použití „domnělého“ argumentu a minori ad maius danému dědici, jemuž byl 

zůstaven jen podíl na pozůstalosti), neboť § 1633 odst. 1 ObčZ předpokládá, že „závětní dědi-

cové nebudou moci dědit, anebo že dědictví odmítnou“.46 Historický výklad47 vede ke stejné-

mu závěru. Pokud by závětní dědic nedědil, přikláním se spíše k tomu, že případní odkazov-

níci by nastoupili pouze do té části pozůstalosti, o které zůstavitel pořídil závětí. 

Pokud je někomu zůstavena určitá věc, musí se tato věc v pozůstalosti také nacházet, ji-

nak se tato osoba nemůže stát dědicem. „Uvedla-li zůstavitelka v závěti výslovně jen konkrétní 

nemovitost, jež má připadnout závětní dědičce, ale později tuto nemovitost prodala, takže 

v době smrti již nebyla její vlastnicí, nestává se takto určená osoba platně závětní dědičkou 

jiných věcí z tohoto dědictví.“48 Může se však stát, že určitá věc změní v průběhu času svůj 

                                                      
46 Srov. důvodovou zprávu k § 1633 ObčZ. 
47 Srov. systematický výklad § 726 OZO a Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář k Československému obec-

nému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl III. V. Linhart, 
Praha 1936, s. 321−322. 

48 Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 19. 11. 1982, sp. zn. 4 Cz 64/82. Viz též 
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 1. 1974, sp. zn. 5 Co 15/74. 
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režim – v takovém případě nejsou práva dědice nijak dotčena. Jako příklad uveďme převod 

družstevního bytu do vlastnictví,49 změnu názvu finančního produktu, přeměnu listinných 

akcií na zaknihované apod. 

3.3.2 Povolání několika dědiců 

Jestliže zůstavitel povolá více dědiců, postupujeme obdobným způsobem jako v případě 

jednoho dědice (srov. § 1499 ObčZ). Pokud je více dědicům dohromady zůstavena celá po-

zůstalost, připadne celá pozůstalost těmto dědicům. Pokud je však více dědicům dohromady 

zůstavena jen část pozůstalosti, připadne zbylá část pozůstalosti dědicům ze zákona. 

3.3.2.1 Povolání několika dědiců bez určení podílů (sine partibus) 

Pokud zůstavitel povolá více dědiců – ať již k celé pozůstalosti nebo pouze k její části 

(např. k určité věci) – aniž by určil jejich podíly, mají tito dědici právo na pozůstalost (nebo 

na určitou její část) rovným dílem. Zůstavitel tak může učinit např. formulacemi „za dědice 

veškerého svého majetku povolávám své čtyři děti“  nebo „d ědici svého bytu ustanovuji spo-

lečně své děti Petra a Lucii“. 

Jestliže zůstavitel povolá dědice k pozůstalosti výslovně rovným dílem [např. „za dědice 

veškerého svého majetku povolávám své čtyři děti, a to rovným dílem“], nelze podle mého 

názoru takové povolání považovat za povolání s určením podílů.50 „D ědicové povolaní ‚ke 

čtyřem stejným dílům‘ nejsou ustanoveni každý ku čtvrtině pozůstalosti (tedy nikoliv s určením 

podílu).“51 Dědický podíl každého z dědiců totiž není definitivně dán jako 1/4, nýbrž závisí 

na počtu způsobilých dědiců v době smrti zůstavitele.52 

3.3.2.2 Povolání několika dědiců s určením podílů (cum partibus) 

Zůstavitel může též všem dědicům určit jejich podíly na pozůstalosti nebo na její určité 

                                                      
49 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3400/2007: „Odkázal-li zůstavi-

tel, nájemce družstevního bytu a člen bytového družstva, v závěti svůj členský podílu v družstvu, a nabyl-li ná-
sledně k bytu – jednotce vlastnické právo, nemá sama tato změna v jeho právním vztahu k bytu vliv na to, že 
reálným předmětem dědění ze závěti je byt.“ 

50 Shodně viz též Fiala, R., Drápal, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář. C. H. Beck, 
Praha 2015, s. 115. 

51 Rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 1898, č. 14454 (Gl. U. N. F. 361). 
52 Viz též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1843/2016. 
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části, a to některým ze způsobů uvedených výše.53 Praxe přináší celou řadu složitých formula-

cí, při jejichž výkladu je nutno respektovat § 1494 odst. 2 ObčZ; pozůstalostní soud proto 

bude muset často přistoupit k dalšímu dokazování, aby při výkladu závěti co nejvíce vyhověl 

vůli zůstavitele. 

Ustanovení § 1500 odst. 2 in fine ObčZ upravuje výjimku z pravidla uvedeného v § 1500 

odst. 2 větě první ObčZ. Jedná se o situaci, kdy měl zůstavitel ve zřejmém úmyslu zůstavit 

povolaným dědicům (s určením podílů) celou pozůstalost, ale při výčtu podílů nebo věcí něco 

přehlédl.54 Opět zde bude nutno postupovat dle § 1494 odst. 2 ObčZ (popř. i dle § 1502 Ob-

čZ), což si může vyžádat další dokazování. V případě, že se v průběhu řízení o pozůstalosti 

skutečně prokáže, že zůstavitel chtěl zůstavit závětním dědicům celou pozůstalost, dědici 

podle zákonné dědické posloupnosti nebudou mít na zbylou část pozůstalosti právo. Tato zby-

lá část pozůstalosti připadne dědicům závětním, a to podle poměru jejich dědických podílů.55 

Případný spor mezi závětními a zákonnými dědici týkající se skutkového stavu věci (zda měl 

zůstavitel v úmyslu zůstavit skutečně celou pozůstalost, zda při výčtu podílů nebo věcí pouze 

něco přehlédl apod.) je nutno řešit postupem podle § 170 ZZŘS.  

Ustanovení § 1500 odst. 2 in fine ObčZ lze využít např. v situaci, kdy zůstavitel pořídí tu-

to závěť: „Za dědice veškerého svého majetku povolávám své čtyři sourozence, a to takto: A 

povolávám za dědice 1/5 pozůstalosti, B povolávám za dědice 1/5 pozůstalosti, C povolávám 

za dědice 1/5 pozůstalosti, D povolávám za dědice 1/5 pozůstalosti.“ Bude pochopitelně zále-

žet na konkrétních okolnostech případu, nicméně je zde vysoce pravděpodobné, že zůstavitel 

měl v úmyslu zůstavit každému ze sourozenců 1/4 (a nikoliv 1/5) pozůstalosti. 

Pro úplnost zmiňme situaci opačnou, než přepokládá § 1500 odst. 2 in fine ObčZ, a sice 

když by zůstavitel pozůstalost „přečerpal“ (dědici A zůstaví 1/2 pozůstalosti, dědici B zůstaví 

3/4 pozůstalosti a dědici C zůstaví 1/4 pozůstalosti). V takovém případě by se patrně musely 

dědické podíly poměrně přepočítat (A připadne 1/3 pozůstalosti, B připadne 1/2 pozůstalosti a 

C připadne 1/6 pozůstalosti). 

                                                      
53 Blíže viz kapitolu 2.4.3.1 Zůstavení podílu na pozůstalosti. 
54 Důvodová zpráva k § 1500 ObčZ uvádí jako příklad přehlédnutí nádobí či starého šatstva. 
55 Shodně viz též Fiala, R., Drápal, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář. C. H. Beck, 

Praha 2015, s. 108. 
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3.3.2.3 Povolání několika dědiců, některých s určením podílů (cum partibus) a ně-
kterých bez určení podílů (sine partibus) 

Pokud zůstavitel povolá více dědiců – ať již k celé pozůstalosti nebo pouze k její části 

(např. k určité věci) – a některým určí podíly a jiným nikoliv, pak postupujeme podle § 1501 

odst. 1 ObčZ, který obsahuje úpravu obdobnou § 1500 odst. 1 ObčZ. Dědicům povolaným 

cum partibus tedy připadnou konkrétně určené podíly a zbylá část pozůstalosti připadne rov-

ným dílem dědicům povolaným sine partibus. Problém nastává, pokud tato zbylá část před-

stavuje prázdnou množinu. Pak je nutno postupovat podle § 1501 odst. 2 ObčZ. 

Pokud zůstavitel určil podíly tak, že na toho, kterému podíl určen nebyl, nic nezbude, 

provede se poměrná srážka ze všech vyměřených podílů tak, aby se tomuto dědici bez podílu 

dostalo podílu rovného s dědicem, kterému bylo vyměřeno nejméně. Pokud jsou podíly ostat-

ních dědiců stejné, srazí se z nich tolik, aby se dědici bez podílu dostal podíl s nimi stejný. 

Složitou dikci zákona si vysvětlíme na následujících příkladech. 

 

§ 1501 odst. 2 věta druhá ObčZ (jednodušší příklad) 

Zůstavitel pořídil závěť, ve které povolal za dědice veškerého svého majetku osoby A, B a 

C. Osobu A povolal za dědice jedné poloviny pozůstalosti a osobu B povolal za dědice 

druhé poloviny pozůstalosti. Na osobu C zapomněl. Jaké budou dědické podíly dědiců A, B 

a C? 

 

Řešení 

Protože podíly dědiců A a B jsou stejné, srazí se z nich tolik, aby se dědici C dostal podíl 

s nimi stejný. Zde není třeba nic počítat a logickou úvahou dojdeme k řešení, že každému 

z dědiců připadne 1/3 pozůstalosti. 

 

§ 1501 odst. 2 věta první ObčZ (složitější příklad) 

Zůstavitel pořídil závěť, ve které povolal za dědice veškerého svého majetku osoby A, B, C, 

D a E. Každého z dědiců A a B povolal za dědice jedné třetiny pozůstalosti, každého z dě-

diců C a D povolal za dědice jedné šestiny pozůstalosti a na osobu E zapomněl. Jaké bu-

dou dědické podíly jednotlivých dědiců? 
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Řešení 

Podle § 1501 odst. 2 věty první ObčZ si vytvoříme soustavu dvou rovnic. 

Tomu, kdo má vyměřeno nejméně, se srazí určitá část (x) a výsledek bude roven podílu to-

ho, na koho zůstavitel zapomněl (y): 

1

6
− � = � 

To, co všem dědicům, kterým byl určen podíl, odečteme, dává dohromady to, co má dostat 

ten, na něhož se zapomnělo (y). Dědicům C a D (každý z nich má vyměřenu 1/6) odečteme 

výše uvedenou část (x). Dědicům A a B (každý z nich má vyměřenu 1/3) odečteme dvojná-

sobnou část (2x), neboť jejich vyměřený podíl je dvakrát vyšší: 

2� + 2� + � + � = � 

Soustavu těchto dvou rovnic vyřešíme, když obě rovnice spojíme dohromady: 

1

6
− � = 2� + 2� + � + � 

1

6
= 7� 

� =
1

42
 

Poté vypočteme y, tj. podíl toho, na koho se v závěti zapomnělo, dosazením do druhé rov-

nice: 

2� + 2� + � + � = � 

� = 2 ∙
1

42
+ 2 ∙

1

42
+
1

42
+
1

42
=
6

42
=
1

7
 

Dědicům A a B tedy připadnou každému 2/7 pozůstalosti (1/3 − 2/42 = 2/7), dědicům C a 

D připadne každému 1/7 pozůstalosti (1/6 − 1/42 = 1/7) a dědici E připadne 1/7 pozůstalos-

ti. 

 

3.3.3 Skupina osob jako povolaný dědic 

Ustanovení § 1503 ObčZ opět rozvíjí obecné výkladové pravidlo obsažené v § 1494 odst. 

2 ObčZ, činí tak však konkrétnějším způsobem než § 1502 ObčZ. Jeho obsahem jsou dvě vy-
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vratitelné právní domněnky („má se za to“ v § 1503 odst. 2 a 3 ObčZ) a jedna právní fikce 

(„pokládají se za“ v § 1502 odst. 1 ObčZ), tedy podpůrná pravidla, která se použijí, není-li 

zřejmá jiná vůle zůstavitele. 

3.3.3.1 Dědici pokládaní při zákonné dědické posloupnosti vůči ostatním za jednu 
osobu 

Pokud zůstavitel povolá za dědice obecným výrazem (§ 1503 ObčZ hovoří o skupinách 

osob) více osob a mezi těmito osobami jsou osoby pokládané při zákonné dědické posloup-

nosti vzhledem k ostatním za jednu osobu, pokládají se za jednu osobu i při dělení podle závě-

ti (§ 1503 odst. 1 ObčZ). Tímto pravidlem se zavádí princip reprezentace (dle ObčZ 1950 a 

ObčZ 1964 používaný jen při dědění ze zákona) i pro dědění ze závěti.  

Princip reprezentace vycházející z dělení podle kmenů (in stirpes) spočívá v tom, že 

vzdálenější potomci (např. vnuci zůstavitele) nastupují na uvolněné místo svého předka (např. 

syna zůstavitele, jejich otce). Tito vzdálenější potomci pak společně představují, nahrazují a 

reprezentují svého předka. Princip reprezentace se (při dědění ze zákona) vyskytuje v těchto 

případech: 

1. podle § 1635 odst. 1 a 2 ObčZ, kdy na místo dítěte zůstavitele nastupují vnuci zůstavi-

tele, na místo vnuka zůstavitele nastupují pravnuci zůstavitele atd.; 

2. podle § 1637 odst. 1 a 2 ObčZ, kdy na místo sourozence zůstavitele nastupují synovci 

a neteře zůstavitele a 

3. podle § 1640 odst. 1 a 2 ObčZ, kdy na místo strýce (tety) zůstavitele nastupují bratran-

ci a sestřenice zůstavitele.  

Tyto případy lze aplikovat i při dědění ze závěti. Pokud např. zůstavitel povolá za své dědice 

(bez určení podílů) „své dva sourozence a děti třetího zemřelého sourozence“, pak podle 

§ 1503 odst. 1 ObčZ připadne každému ze sourozenců 1/3 a každému ze tří dětí zemřelého 

sourozence 1/9. Nelze zde aplikovat § 1500 odst. 1 ObčZ, podle kterého by každému z dědiců 

připadla 1/5 pozůstalosti. Kolektivní označení (obecný výraz) bude třeba považovat spíše za 

povolání podle § 1503 odst. 1 ObčZ, kdežto individuální označení (konkrétní určení osob) 

spíše za povolání podle § 1500 odst. 1 ObčZ. 
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Ustanovení § 1503 odst. 1 ObčZ vyvolává otázku, jaký je rozsah jeho použití. Rozdíl si 

ukažme na následujícím příkladu. Zůstavitel pořídil závěť, ve které za dědice povolal obec-

ným výrazem své tři sourozence: „Za své dědice povolávám své sourozence.“ Kdo bude dědi-

cem v případě, kdy jeden ze sourozenců nebude dědit? Nabízí se dvě možnosti: 

1. podle § 1504 ObčZ budou dědici pouze dva sourozenci (doslovný výklad § 1503 odst. 

1 ObčZ), nebo 

2. podle § 1503 odst. 1 ObčZ budou dědici dva sourozenci a též děti sourozence, který 

nedědí (extenzivní výklad § 1503 odst. 1 ObčZ). 

Pokud zůstavitel použije pro označení dědiců obecný výraz, jsem toho názoru, že správná je 

druhá možnost, neboť tento výklad bude zpravidla lépe odrážet vůli zůstavitele v souladu 

s § 1494 odst. 2 ObčZ.56 „Jestliže zůstavitel povolal za dědice své sourozence, kteří v době 

pořízení závěti již nežili, pak nemůže být taková závěť považována za neplatnou, ale naopak 

platí, že zůstavitel zvolil pouze nesprávné označení a výrazem ‚sourozenci‘ vlastně potomky 

těchto rozuměl.“ 57 

3.3.3.2 Skupina osob bez bližšího určení jejích členů 

Pokud zůstavitel povolá za dědice konkrétně určenou skupinu osob, aniž by členy této 

skupiny blíže určil (např. hráče ŠK Sokolu Vyšehrad, skauty z Modré střelky, rodinu Marešo-

vých), zákon konstruuje vyvratitelnou právní domněnku, že dědici jsou ti, kteří do této skupi-

ny patřili v době smrti zůstavitele (§ 1503 odst. 2 ObčZ). Řešení této otázky si může mnohdy 

vyžádat složité dokazování. Povolá-li zůstavitel k dědění „své dědice“, povolává dědice podle 

zákonné dědické posloupnosti.58 Stejný závěr platí i v případě, kdy zůstavitel povolá za dědice 

„svoje příbuzné“.59 

                                                      
56 Shodně viz též Fiala, R., Drápal, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář. C. H. Beck, 

Praha 2015, s. 111 a Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV (Dědické prá-
vo). Wolters Kluwer, Praha 2014, s. 87. 

57 Peitler, F.: Sammlung von Entscheidungen zum allgemeinen österreichischen bürgerlichen Gesetzbuche 
von 1812 bis Ende 1859. Friedrich Manz, Wien 1860, s. 316−318. Srov. též rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu 
ze dne 18. 2. 1891, č. 756 (Gl. U. 13613) a rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 1867, č. 7298 
(Gl. U. 2884). 

58 Rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 1867, č. 7298 (Gl. U. 2884). 
59 Svoboda, E.: Dědické právo. Československý Kompas, Praha 1946, s. 40. Srov. též § 682 OZO. 



 
38 

3.3.3.3 Blíže neurčená skupina osob 

Pokud zůstavitel povolá za dědice blíže neurčenou skupinu osob (typicky chudé, sirotky, 

nevidomé či seniory, ale např. i fotbalisty či podnikatele), konstruuje zákon vyvratitelnou 

právní domněnku, že za dědice byla povolána obec, na jejímž území měl zůstavitel poslední 

bydliště (§ 1503 odst. 3 ObčZ). Posledním bydlištěm se rozumí poslední bydliště faktické, 

tedy místo, kde se zůstavitel naposledy fakticky zdržoval s úmyslem tam trvale bydlet; 

v tomto ohledu tedy není rozhodné, kde byl zůstavitel hlášen k trvalému pobytu, pokud se tam 

fakticky nezdržoval.60 Obec, které takto dědictví připadne, má povinnost je použít ve pro-

spěch zůstavitelem určené skupiny. Zákon sice nestanoví, jakým způsobem má obec dědictví 

mezi skupinu rozdělit, lze však postupovat podle § 1600 ObčZ per analogiam, tedy nestanoví-

li zůstavitel jinak, má volbu dědic. Právo vymáhat splnění tohoto (zákonného) příkazu mají 

osoby uvedené v § 1571 ObčZ. 

3.4 Uvolněný podíl a jeho přirůstání 

3.4.1 Podmínky akrescence 

Ustanovení § 1504–1506 ObčZ (vycházející z § 560–563 OZO) představují zásadní změ-

nu oproti dosavadní právní úpravě. Předchozí právní úpravy (ObčZ 1964 ani ObčZ 1950) totiž 

při testamentární dědické posloupnosti akrescenci nepřipouštěly, neboť vycházely ze zásady, 

že uvolněný podíl závětního dědice připadá dědicům ze zákona (§ 461 odst. 2 ObčZ 1964, 

§ 513 ObčZ 1950). Občanský zákoník však přirůstání uvolněného podílu (akrescenci dědic-

kého podílu) při testamentární dědické posloupnosti připouští. Podstatou akrescence je to, že 

dědický podíl závětního dědice se za určitých podmínek uvolní, vzniká uvolněný podíl, a ten-

to přirůstá k dědickým podílům ostatních závětních dědiců. K akrescenci dědického podílu ve 

smyslu § 1504 ObčZ dochází za těchto podmínek: 

1. Zůstavitel povolal více dědiců. Pokud by zůstavitel povolal jen jednoho dědice, pak 

logicky není jiný závětní dědic, kterému by uvolněný podíl mohl přirůst. 

                                                      
60 Srov. usnesení pléna Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky k rozboru a zhodnocení 

praxe soudů při rozhodování o osvojení ze dne 30. 9. 1967, sp. zn. Pls 5/67 a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze 
dne 2. 6. 2005, sp. zn. 30 Cdo 444/2004. 
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2. Některý z povolaných dědiců nedědí. Je lhostejné, z jakého důvodu dědic nedědí. 

K uvolnění podílu dojde i v případě, kdy je povolání za dědice neplatné, např. 

z důvodu podstatného omylu zůstavitele podle § 1529 ObčZ.61 

3. Nedochází k transmisi dědictví. Transmise dědictví nastává v případě, kdy do práv a 

povinností zemřelého dědice (který se dožil smrti zůstavitele, ale zemřel před potvrze-

ním nabytí dědictví soudem v řízení o pozůstalosti) vstupují jeho dědicové. 

4. Povolaný dědic nemá náhradníka, a to ani obecného (§ 1507 ObčZ), ani svěřenské-

ho nástupce (§ 1512 odst. 1 in fine ObčZ). Sem lze zahrnout nejen případ, kdy zůstavi-

tel náhradníka vůbec nepovolá, ale i případ, kdy povolaný náhradník nedědí. 

5. Dědicové jsou povoláni k dědictví rovným dílem nebo všeobecným výrazem zna-

menajícím rovné podělení. Do této kategorie lze zařadit případy, kdy jsou dědici po-

voláni bez určení podílů (sine partibus).62 Za dědice povolané k dědictví rovným dí-

lem nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení však nelze považovat 

dědice, kterým byl zůstaven určitý dědický podíl (1/3 pozůstalosti, 1/3 bytu apod.), 

byť by byl u všech závětních dědiců stejný. V takovém případě je nutno postupovat 

podle § 1505 odst. 1 ObčZ – dotyčný dědic nemá právo na přírůstek. Podíl takového 

dědice je vždy roven jedině tomu, co stanovil zůstavitel. Pokud zůstavitel povolá dědi-

ce k dědictví rovným dílem nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení, 

nelze takové povolání považovat za povolání cum partibus63 a postup podle § 1505 

odst. 1 ObčZ je tedy vyloučen. 

3.4.2 Konkrétní případy akrescence 

3.4.2.1 Jeden dědic 

Pokud jediný závětní dědic nedědí a nemá náhradníka, připadne jeho uvolněný podíl dě-

dicům ze zákona podle § 1633 odst. 1 ObčZ. Dědici ze zákona mají potom povinnost splnit 

případná nařízení zůstavitele spojená s uvolněným podílem (§ 1633 odst. 2 ObčZ). 
                                                      
61 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 16. 1. 1946, sp. zn. Rv II 219/44: „D ě-

dický podíl přirůstá ostatním testamentárním dědicům i tehdy, jestliže dědic nenastoupí dědictví z toho důvodu, 
že jeho ustanovení dědicem je neplatné.“ 

62 Blíže viz kapitolu 3.3.2.1 Povolání několika dědiců bez určení podílů (sine partibus). 
63 Blíže viz kapitolu 3.3.2.1 Povolání několika dědiců bez určení podílů (sine partibus). 
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3.4.2.2 Dědici povolaní bez určení podílů (sine partibus), tj. rovným dílem nebo vše-
obecným výrazem znamenajícím rovné podělení 

V případě, že některý z takto povolaných dědiců nedědí a nemá náhradníka, přiroste jeho 

uvolněný podíl poměrně ostatním závětním dědicům. Přikláním se spíše k tomu, že dědicům 

konkrétní věci povolaným sine partibus (např. „za dědice svého bytu povolávám svého syna 

Petra a svou dceru Janu“) stále nebyl zůstaven určitý dědický podíl ve smyslu § 1505 odst. 1 

ObčZ, a proto mají ohledně dané věci právo na přírůstek.64 Pozor však na zásadní rozdíl opro-

ti povolání typu „za dědice 1/2 bytu povolávám svého syna Petra; za dědice 1/2 bytu povolá-

vám svou dceru Janu“, které je povoláním cum partibus. 

S uvolněným podílem přecházejí na toho, komu podíl přiroste, omezení s ním spojená, 

neplyne-li z povahy věci něco jiného nebo nevztahují-li se tato omezení jedině k osobě povo-

laného dědice (§ 1506 ObčZ). 

3.4.2.3 Dědici povolaní s určením podílů (cum partibus) 

Dědic, kterému byl zůstaven konkrétní dědický podíl, nemá právo na přírůstek. Podíl ta-

kového dědice je v souladu s § 1499 in fine ObčZ vždy roven jedině tomu, co stanovil zůsta-

vitel. 

V případě, že dědic povolaný cum partibus (tedy i dědic, kterému byla zůstavena kon-

krétní věc nebo konkrétní podíl na věci) nedědí a nemá náhradníka, připadne jeho uvolněný 

podíl dědicům ze zákona podle § 1633 odst. 1 ObčZ (jedinou výjimku zde tvoří § 1500 odst. 2 

in fine ObčZ). Dědici ze zákona mají potom povinnost splnit případná nařízení zůstavitele 

s uvolněným podílem spojená (§ 1633 odst. 2 ObčZ). 

3.4.2.4 Dědici povolaní s určením podílů (cum partibus) a bez určení podílů (sine 
partibus) 

Pokud jsou k dědění povoláni zároveň dědici cum partibus a dědici sine partibus (např. 

„za své dědice povolávám svého syna Petra a svou dceru Lucii, s výjimkou automobilu, který 

zůstavuji svému manželovi Karlovi“) a některý z dědiců nedědí a nemá náhradníka, postupu-

jeme obdobně podle pravidel uvedených výše. Uvolněný podíl dědice cum partibus tedy při-

                                                      
64 Shodně viz též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1843/2016. 
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padne dědicům ze zákona podle § 1633 odst. 1 ObčZ a uvolněný podíl dědice sine partibus 

přiroste pouze těm dědicům, kteří jsou povoláni sine partibus.65 Ohledně přechodu omezení 

(nařízení) platí to, co je uvedeno výše. 

3.4.3 Přechod omezení 

Z hlediska naplnění vůle zůstavitele není rozhodné, zda určitou povinnost s dědickým 

podílem spojenou splní „původní“ povolaný dědic nebo dědic, kterému uvolněný dědický 

podíl přiroste. Proto s uvolněným dědickým podílem přecházejí na toho, komu přiroste, též 

všechna omezení s tímto podílem spojená (zásada portio accrescit cum suo onere). Přiroste-li 

uvolněný dědický podíl více dědicům, přechází tato omezení na jednotlivé dědice poměrně 

podle toho, jaká část uvolněného dědického podílu připadne tomu kterému dědici. 

Pojem „omezení spojené s dědickým podílem“ je nutno vykládat extenzivně a jedná se 

v podstatě o jakoukoliv povinnost, resp. jakékoliv nařízení zůstavitele, které je spojeno 

s dědickým podílem (podmínka, doložení času, příkaz,66 obtížení odkazem apod.). 

K přechodu omezení spojeného s uvolněným dědickým podílem nedochází v těchto dvou 

případech: 

1. vztahuje-li se omezení jedině k osobě povolaného dědice [např. zůstavení do společ-

ného jmění manželů podle § 709 odst. 1 písm. b) ObčZ] nebo 

2. vyplývá-li to z povahy věci (především pokud zůstavitel vyjádřil jinou vůli).  

                                                      
65 Viz též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1843/2016. 
66 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 10. 5. 1930, sp. zn. R I 229/30 (Vážný 

9905): „P říkaz jest břemenem, přecházejícím na toho, komu se dostalo uvolněného dědického podílu.“ 
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4. Forma závěti 

Zřejmě nejvýznamnější podmínkou platnosti závěti v praxi je splnění požadavků klade-

ných na formu závěti. Jedná se o jednu z náležitostí projevu vůle zůstavitele. Tato problema-

tika je upravena v § 1532−1550 ObčZ. Formou závěti jsme se obecně zabývali již výše,67 

v této kapitole se budeme touto problematikou zabývat hlouběji.  

4.1 Obecně 

4.1.1 Písemná forma závěti 

Ustanovení § 1532 ObčZ formuluje obecné pravidlo pro formu závěti. Závěť musí být 

pořízena v písemné formě (ledaže byla pořízena s úlevami), jinak je absolutně neplatná (§ 588 

ObčZ). Obecně rozlišujeme: 

1. závěť pořízenou ve formě soukromé listiny (§ 1533–1536 ObčZ) a 

2. závěť pořízenou ve formě veřejné listiny (§ 1537–1538 ObčZ), tedy notářským zápi-

sem (§ 3026 odst. 2 ObčZ). 

Právní jednání, jehož obsahem je závěť, je učiněno v písemné formě, pokud jsou kumulativně 

splněny tyto podmínky:  

1. požadavek písemnosti a 

2. podpis jednajícího (§ 561 odst. 1 ObčZ).68 

4.1.1.1 Požadavek písemnosti 

Závěť musí být zachycena na určitém hmotném nosiči, typicky na papíře. Je však pří-

pustný i projev vůle na jiném materiálu, např. na látce, plátně obrazu, dvířkách skříně či na 

zdi. Za závěť v písemné formě proto nelze považovat např. text napsaný prstem na obrazovce 

tabletu, e-mail (byť by byl opatřen elektronickým podpisem) nebo SMS.69 

Závěť musí tvořit jeden organický celek, ať už je pořízena na jedné či více stranách nebo 
                                                      
67 Blíže viz kapitolu 2.4 Náležitosti projevu vůle. 
68 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99, rozsudek Nejvyšší-

ho soudu ČR ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 32 Odo 940/2006 či rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2009, 
sp. zn. 30 Cdo 1230/2007. 

69 Shodně viz též Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV (Dědické prá-
vo). Wolters Kluwer, Praha 2014, s. 126. 
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na jednom či více listech. I nadále tak lze přisvědčit názoru, že „poslední pořízení psané na 

nespojených listech, z nichž poslední má jen datum a podpis, jest platné, jsou-li pravé a sou-

vislého obsahu“.70 Věc je však nutno vždy posuzovat případ od případu. 

Samotnou listinu je vhodné označit nadpisem závěť, poslední vůle, poslední pořízení, tes-

tament apod., není to však zákonem vyžadováno (srov. § 555 odst. 1 ObčZ). 

4.1.1.2 Podpis jednajícího 

Závěť pořízená v písemné formě musí být zůstavitelem podepsána, jinak je absolutně ne-

platná (§ 588 ObčZ). Jestliže závěť pořizuje osoba se smyslovým postižením, která nemůže 

číst nebo psát (§ 1536 ObčZ) nebo osoba bez smyslového postižení, která nemůže číst nebo 

psát (např. z důvodu úrazu), lze za určitých okolností nahradit podpis podle § 563 ObčZ 

vlastním znamením, a to rukou nebo jiným způsobem. 

Podpisem zůstavitele nelze rozumět pouze a jedině uvedení všech jmen a příjmení (např. 

„Milan Maria Schmidt Holubová“), přípustné je i uvedení pouhého příjmení (např. „Ing. He-

rejk“ )71 či dokonce pouhé uvedení jména (např. „sbohem Jendo, Tvá žena Růžena“).72 „I 

podpis pouhým křestním jménem může dostačiti, je-li vyloučena pochybnost o totožnosti poři-

zujícího a zůstavitele“.73 Za podpis však již nelze považovat text, který neobsahuje označení 

zůstavitele ani jménem, ani příjmením, jako např. „Tvá žena“.74 

Jméno zůstavitele a „jméno“ obsažené v podpisu – ať už se jedná o jiné jméno či pseudo-

nym (srov. § 77 odst. 2 ObčZ a § 79 ObčZ) – se mohou výjimečně i lišit, pokud není žádných 

pochybností o totožnosti pořizovatele a zůstavitele. Tato situace může nastat především 

                                                      
70 Rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 1859, č. 4323 (Gl. U. 793). Shodně viz též rozhodnutí 

c. k. Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 1883, č. 7645 (Gl. U. 9523), rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 
26. 9. 1888, č. 7458 (Gl. U. 12364) a rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 1891, č. 10723 (Gl. U. 
13887). 

71 Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 27. 1. 1983, sp. zn. 4 Cz 82/82: „Pode-
psal-li zůstavitel závěť alespoň svým příjmením, je tím splněna náležitost podpisu závěti podle ustanovení § 472 
odst. 2 o. z., pokud o totožnosti podpisu zůstavitele nejsou žádné pochybnosti.“ 

72 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 3. 11. 1926, sp. zn. Rv II 161/26 
(Vážný 6437) a rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 16. 5. 1929, sp. zn. R I 284/29 
(Vážný 8968). 

73 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 1. 6. 1929, sp. zn. Rv II 572/28. Shodně 
viz též Krasnopolski, H.: Österreichisches Erbrecht. Manz, Wien 1914, s. 57. 

74 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 21 Cdo 51/2008. Shodně viz též Rouček, F., 
Sedláček, J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slo-
vensku a v Podkarpatské Rusi. Díl III. V. Linhart, Praha 1936, s. 113 a Svoboda, J., Klička, O.: Dědické právo 
v praxi. C. H. Beck, Praha 2014, s. 63. 
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u některých známých osobností (např. závěť pořízená Hanou Zaňákovou podepsaná „Lucie 

Bílá“  nebo Tomášem Pechlákem podepsaná „DJ Wich“ ). 

Pokud se jedná o skutečný (vlastnoruční) podpis zůstavitele, je lhostejné, zda je tento 

podpis čitelný. Mnoho lidí se např. podepisuje pouze nečitelným zkráceným příjmením a bez-

pochyby je nutno i takovýto podpis považovat za dostatečný (např. „Blan“ jako podpis Vero-

niky Blanarovičové). 

Podpis na závěti není možné nahradit mechanickými prostředky, např. razítkem (§ 561 

odst. 1 věta druhá ObčZ a contrario). Elektronický podpis zde z povahy věci vůbec nepřichá-

zí v úvahu. 

Zůstavitel připojí svůj podpis zpravidla až za celý text závěti. Pokud by za podpisem ná-

sledoval další text, bude taková část závěti zpravidla neplatná. Situaci je však vždy nutno po-

suzovat podle okolností daného případu.75 Pokud by zůstavitel za podpis dodatečně připojil 

další text, kterým předchozí text doplňuje či mění, musel by tento text znovu uzavřít svým 

podpisem, případně též určením data pořízení, aby toto doplnění mělo právní následky.76 Ji-

nak může toto doplnění sloužit jen jako informace využitelná v řízení o pozůstalosti. 

S ohledem na výše uvedené lze proto z hlediska právní jistoty jistě doporučit, aby zůsta-

vitel celý text závěti podepsal (uzavřel) svým běžným podpisem a k tomuto podpisu připojil 

celé své jméno napsané čitelně. Podpis zůstavitele nemusí být úředně ověřen, pro zamezení 

případným sporům o pravost podpisu to však lze jedině doporučit. 

4.1.2 Privilegované závěti (závěti s úlevami) 

Výjimečně není nutné dodržet požadavek na písemnou formu závěti. Tuto výjimku před-

stavují závěti s úlevami (§ 1542–1549 ObčZ), a sice:  

1. závěť pořízená před třemi svědky (§ 1542 ObčZ); 

2. závěť pořízená před starostou obce (§ 1543 ObčZ); 

                                                      
75 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 3. 2. 1933, sp. zn. R I 1142/32 

(Vážný 12322): „Nesou-li obě strany listiny podpis zůstavitele, učiněný na jedné straně úplně na konci textu, na 
druhé straně vedle posledního řádku textu, nelze, pokud jde o vnější úpravu, tvrditi, že poslední pořízení zůstavi-
telovo není kryto jeho podpisem.“ 

76 Shodně viz též Mikeš, J., Muzikář, L.: Dědické právo v teorii a praxi. Leges, Praha 2011, s. 103 a Cirák, J. 
a kol.: Dedičské právo. KEY Publishing, Ostrava 2010, s. 110.  
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3. závěť pořízená před velitelem námořního plavidla nebo letadla (§ 1544 ObčZ) a 

4. závěť pořízená před velitelem vojenské jednotky ČR (§ 1545 ObčZ). 

U privilegovaných závětí (vzhledem ke zcela mimořádným podmínkám, ve kterých jsou poři-

zovány) je přípustné pořízení ve formě ústní. Občanský zákoník zde čerpá z § 577 OZO, který 

ústní formu závěti připouštěl, a to v podobě ústního testamentu mimosoudního (§ 585–586 

OZO) či ústního testamentu před soudem (§ 587–590 OZO). Problematikou privilegovaných 

závětí se budeme podrobněji zabývat v následujícím textu.77 

4.1.3 Druhy závětí podle formy 

Před dalším výkladem si pro přehlednost uveďme schéma jednotlivých druhů závětí 

podle formy, ze kterého budeme vycházet v následujícím textu: 

 

 
Obrázek č. 4.1: Druhy závětí podle formy 

 

                                                      
77 Blíže viz kapitolu 4.4 Privilegované závěti (závěti s úlevami). 
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4.2 Závěť pořízená ve formě soukromé listiny 

Soukromou listinou je každá listina, jejímž obsahem je právní jednání a která není záro-

veň listinou veřejnou.78 Obecně rozlišujeme dva druhy závětí ve formě soukromé listiny: 

1. holografní závěť (§ 1533 ObčZ) a 

2. allografní závěť (§ 1534−1536 ObčZ). 

Materiální rozdíl oproti veřejné listině je vymezen v § 565 ObčZ a spočívá v tom, že ten, kdo 

se dovolává soukromé listiny (např. závětní dědic podle holografní závěti), může být za urči-

tých okolností nucen prokazovat pravost a správnost takové listiny. 

S ohledem na mnohem bohatší (a složitější) právní úpravu dědického práva oproti právní 

úpravě předchozí je nutno při pořizování závěti vážit skutečně každé slovo. Mnohdy i samot-

ný proces pořízení závěti skýtá celou řadu rizik. Laik (pořizující ve formě soukromé listiny) 

tak těžko odhalí všechny nuance dané situace, a proto je jistě vhodnější pořídit závěť ve formě 

veřejné listiny. 

4.2.1 Holografní závěť 

Holografní (neboli vlastnoruční) závěť je v praxi nejčastěji se vyskytujícím pořízením pro 

případ smrti. Její hlavní výhodou je jednoduchost, rychlost a prakticky nulové pořizovací ná-

klady. Holografní závěť je někdy též nazývána jako závěť beze svědků. Toto označení však 

není zcela přesné, neboť imanentní vlastností holografní závěti není to, že je pořízena beze 

svědků, nýbrž to, že je pořízena vlastní rukou. Možnost pořídit závěť beze svědků ještě ne-

znamená povinnost pořídit ji beze svědků. Pokud tedy zůstavitel za přítomnosti svědků pořídí 

závěť, která splňuje všechny náležitosti holografní závěti, stále se bude jednat o závěť holo-

grafní. Formální náležitosti holografní závěti jsou následující: 

1. písemná forma; 

2. napsání celé závěti vlastní rukou a 

3. uvedení dne, měsíce a roku pořízení. 

                                                      
78 Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Wolters Kluwer, Praha 2013, s. 

163. 
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4.2.1.1 Písemná forma 

Abychom mohli určitou závěť označit za holografní, musí být pořízena v písemné for-

mě.79 Závěť pořízená ve formě ústní není závětí holografní, může se však jednat o závěť pri-

vilegovanou. 

4.2.1.2 Napsání celé závěti vlastní rukou 

Celý text holografní závěti musí být od začátku do konce napsán vlastní rukou zůstavite-

le, jinak je závěť absolutně neplatná (§ 588 ObčZ). Pokud by byla závěť napsána vlastní ru-

kou pouze částečně, pak je platná pouze ta část, která je napsána vlastní rukou (§ 576 ObčZ); 

jedná se např. o situaci, kdy je jedna polovina textu napsána na psacím stroji a druhá polovina 

vlastní rukou. 

Občanský zákoník nestanoví žádné zvláštní požadavky na způsob napsání textu závěti. Je 

tedy lhostejné, zda zůstavitel text napíše propisovací tužkou, obyčejnou tužkou či rtěnkou. 

Stejně tak nezáleží na tom, zda text závěti napíše písmem psacím, tiskacím, v anglickém jazy-

ce či jiným způsobem, jedná-li se o projev vůle určitý a objektivně srozumitelný. 

Závěť může být napsána dominantní nebo i nedominantní rukou zůstavitele, je-li určitá a 

srozumitelná.80 Není přípustné, aby zůstaviteli byla při psaní závěti poskytnuta pomoc do té 

míry, aby byly ovlivněny charakteristické znaky rukopisu,81 např. aby pořizovateli, kterému 

se (trvale) třese ruka, někdo ruku vedl, byť s dobrým úmyslem docílit tak lepší čitelnosti závě-

ti. V menší míře to však možné je (např. přidržení ruky v lokti).82 

Za platnou holografní závěť lze považovat i závěť, kterou zůstavitel napíše např. za po-

moci protézy nebo nohou či ústy, pokud takový způsob psaní ovládá do té míry, aby byl pro-

jev vůle určitý a srozumitelný (srov. § 574 ObčZ, § 580 odst. 1 ObčZ a contrario a § 2 odst. 1 

in fine ObčZ). 

                                                      
79 K požadavku písemné formy blíže viz kapitolu 4.1.1 Písemná forma závěti. 
80 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. 30 Cdo 1975/2001: „Závěť je vlastnoručně 

sepsána i v případě, že byla sepsána nedominantní rukou zůstavitele.“ 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1744/2007: „Pomoc poskytnutá zůstavi-

teli při psaní vlastnoruční (holografní) závěti, jež jakkoliv ovlivnila charakteristické znaky jeho rukopisu, způso-
buje neplatnost dané závěti.“  

82 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 7. 4. 1949, sp. zn. Rv 120/1948 
(uveřejněné pod R 202/1949) či rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 1871, č. 13431 (Gl. U. 4162). 
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4.2.1.3 Uvedení dne, měsíce a roku pořízení 

Je nanejvýš vhodné, aby holografní závěť výslovně obsahovala den, měsíc a rok pořízení, 

avšak absence data pořízení nevede automaticky k závěru o neplatnosti závěti.83 

4.2.2 Allografní závěť 

Allografní (neboli nikoliv vlastnoruční) závěť je závěť, která není napsána vlastní rukou 

zůstavitele (a zároveň se nejedná o závěť sepsanou ve formě veřejné listiny). Obecně rozlišu-

jeme:  

1. „obecnou“ allografní závěť (§ 1534 ObčZ) a 

2. „zvláštní“ allografní závěť (§ 1535−1536 ObčZ). 

4.2.2.1 „Obecná“ allografní závěť 

Za „obecnou“ allografní závěť lze označit takovou allografní závěť, jejímž pořizovatelem 

není osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát. 

Formální náležitosti „obecné“ allografní závěti jsou následující: 

1. písemná forma; 

2. napsání závěti nikoliv vlastní rukou; 

3. součinnost dvou současně přítomných svědků; 

4. výslovné prohlášení zůstavitele před (dvěma současně přítomnými svědky), že listina 

obsahuje jeho poslední vůli; 

5. podpisy svědků na listině obsahující závěť a 

6. uvedení dne, měsíce a roku pořízení. 

Při pořizování závěti je doporučeníhodné, aby nejprve listinu podepsal zůstavitel, poté vý-

slovně prohlásil před dvěma současně přítomnými svědky, že listina obsahuje jeho poslední 

vůli, a konečně listinu podepsali oba svědci. Jednotlivé kroky je nejlépe učinit v krátkém ča-

sovém odstupu, ideálně při jednom „jednání“. Tyto kroky však nemusí být nutně provedeny 

v tomto pořadí84 ani bezprostředně po sobě. 

                                                      
83 Blíže viz kapitolu 2.4.4 Datace závěti. 
84 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2985/99. 
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A. Písemná forma 

Abychom mohli určitou závěť označit za allografní, musí být pořízena v písemné for-

mě.85 Závěť pořízená ve formě ústní není závětí allografní, může se však jednat o závěť privi-

legovanou. 

B. Napsání závěti nikoliv vlastní rukou 

Charakteristickým znakem allografní závěti je, že není napsána vlastní rukou zůstavitele, 

což znamená, že může být napsána jakýmkoliv jiným způsobem, např. na počítači, na psacím 

stroji nebo rukou jiného člověka. 

Pokud text závěti napíše jiná osoba, nejedná se o pisatele závěti ve smyslu § 1541 ObčZ. 

Takováto osoba (jejíž ruka je pouze „využita“ k tomu, aby napsala text závěti) totiž má (na 

rozdíl od pisatele „zvláštní“ allografní závěti)86 funkci pouhého vyhotovitele textu, stejně jako 

tak činí např. psací stroj, na kterém text píšeme. Proto může být takováto závěť napsána i dě-

dicem či odkazovníkem, popř. osobou jemu blízkou nebo jeho zaměstnancem (§ 1541 ObčZ 

ve spojení s § 1540 odst. 1 ObčZ). Proces samotného napsání textu nenáleží k aktu zřízení 

„obecné“ allografní závěti, a proto není osoba pisatele vůbec zapotřebí.87 

C. Součinnost dvou současně přítomných svědků 

Allografní závěť musí být pořízena jako výsledek spolupráce zůstavitele a dvou (součas-

ně přítomných) svědků. Problematikou osob svědků se budeme zabývat níže.88 

D. Výslovné prohlášení zůstavitele před (dvěma současně přítomnými) svědky, že listina 

obsahuje jeho poslední vůli 

Prohlášení zůstavitele o tom, že listina obsahuje jeho poslední vůli, musí být výslovné a 

musí být učiněno před oběma přítomnými svědky současně. Absence této náležitosti vede 

                                                      
85 K požadavku písemné formy blíže viz kapitolu 4.1.1 Písemná forma závěti. 
86 Srov. § 1536 odst. 1 ObčZ: „…kdo závěť napsal…“. 
87 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1883/96: „…zřízením závěti 

podle § 543 obč. zák. je rozumět jen akt, při kterém pořizovatel o závěti, kterou nenapsal vlastní rukou, kterou 
však vlastní rukou podepsal, přede dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlašuje, že obsahuje i jeho 
poslední vůli. K tomuto aktu (...) nenáleží již sepis listiny obsahující poslední vůli pořizovatele. Listina ta může 
být vyhotovena a připravena již dříve.“ 

88 Blíže viz kapitolu 4.2.2.3 Svědkové závěti. 
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k absolutní neplatnosti závěti (§ 588 ObčZ). 

Pojem „výslovné prohlášení“ je nutno vykládat s ohledem na výklad historický (ObčZ 

1964 požadoval „výslovné projevení“) a teleologický (srov. důvodovou zprávu k § 1534 Ob-

čZ) spíše extenzivně. Výslovné prohlášení proto může být učiněno nejen v písemné formě 

pod textem závěti,89 ale i v ústní formě.90 „Z ůstavitelův projev vůle (...) je učiněn výslovně 

tehdy, jestliže pomocí jakýchkoliv slovních výrazů, popřípadě i obvyklých znamení, před svěd-

ky projeví způsobem nevzbuzujícím pochybnosti to, že listina obsahuje jeho poslední vůli.“ 91 

Výslovným prohlášením je i pouhá zůstavitelova odpověď „ano“ na položenou otázku, zda 

předložená listina obsahuje jeho poslední vůli.92 Toto prohlášení se však musí dostat do sféry 

svědků, kteří jej musí subjektivně seznat a také mu porozumět. Pouhé konkludentní vyjádření 

ke vzniku platné závěti nepostačuje.93 

Zůstavitel musí před svědky učinit pouze prohlášení o tom, že listina obsahuje jeho po-

slední vůli. To znamená, že listina nutně nemusí být před svědky sepisována nebo podepiso-

vána. Taktéž není třeba, aby svědci znali obsah závěti. 

E. Podpisy svědků na listině obsahující závěť 

Allografní závěť musí podle § 1539 odst. 1 ObčZ obsahovat podpisy svědků, jinak je ab-

solutně neplatná (§ 588 ObčZ). Problematikou podpisu svědků se budeme zabývat níže.94 

F. Uvedení dne, měsíce a roku pořízení 

Je nanejvýš vhodné, aby allografní závěť výslovně obsahovala den, měsíc a rok pořízení, 

avšak absence data pořízení nevede automaticky k závěru o neplatnosti závěti.95 

4.2.2.2 „Zvláštní“ allografní závěť 

Za „zvláštní“ allografní závěť lze označit takovou allografní závěť, jejímž pořizovatelem 

                                                      
89 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2346/2011. 
90 Srov. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2002, sp. zn. 24 Co 297/2002.  
91 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2985/99. 
92 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 5. 1. 1927, sp. zn. Rv I 992/26 

(Vážný 6661). 
93 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3332/2009. 
94 Blíže viz kapitolu 4.2.2.3 Svědkové závěti. 
95 Blíže viz kapitolu 2.4.4 Datace závěti. 
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osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psá
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Osoby, u nichž je Snellenův zlomek nižší než 6/18 (0,33) a zároveň vyšší nebo roven 1/50 

(0,02), lze označit za slabozraké. I při pořizování závěti osobou slabozrakou lze doporučit 

postup podle § 1535 ObčZ, neboť po smrti zůstavitele může být otázka kvality jeho zraku 

v době pořízení závěti předmětem složitého dokazování, které nemusí vždy dávat zcela jasné 

výsledky. Na výsledcích tohoto dokazování pak může záviset platnost celé závěti. 

I „zvláštní“ allografní závěť musí analogicky obsahovat formální náležitosti uvedené 

v § 1534 ObčZ (písemná forma, napsání závěti nikoliv vlastní rukou, podpisy svědků na listi-

ně obsahující závěť a uvedení dne, měsíce a roku pořízení).96 K pořízení „zvláštní“ allografní 

závěti je dále třeba součinnosti tří současně přítomných svědků (namísto svědků dvou). 

Z hlediska praktičnosti může být jeden svědek zároveň pisatelem, druhý svědek zároveň před-

čitatelem a třetí svědek svědkem „prostým“. Na rozdíl od „obecné“ allografní závěti musí být 

před svědky učiněn i příslušný projev vůle. Nestačí zde proto pouhé zůstavitelovo potvrzení 

před svědky, že listina obsahuje jeho poslední vůli (§ 1535 odst. 1 in fine ObčZ), před svědky 

musí být samotný projev vůle i učiněn.97 Listina musí být poté nahlas přečtena nevidomému, 

a to svědkem, který závěť nepsal. Nesplnění této náležitosti (např. přečtení listiny svědkem, 

který závěť psal a působil tedy jako pisatel závěti, nebo přečtení listiny jinou osobou než 

svědkem) vede k absolutní neplatnosti závěti (§ 588 ObčZ). Zůstavitel konečně výslovně po-

tvrdí před (třemi současně přítomnými) svědky, že listina obsahuje jeho poslední vůli. 

„Zvláštní“ allografní závěť musí dále obsahovat náležitosti uvedené v § 1536 ObčZ, kte-

rými jsou: 

1. údaje o tom, že zůstavitel nemůže číst nebo psát; 

2. údaje o tom, kdo závěť napsal a kdo ji přečetl nebo tlumočil; 

3. údaje o případném zvláštním způsobu dorozumívání, kterým byl obsah závěti tlumo-

čen a 

4. údaje o tom, jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho poslední vů-

                                                      
96 Blíže viz kapitolu 4.2.2.1 „Obecná“ allografní závěť. 
97 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 5. 2004, sp. zn. 30 Cdo 164/2004: „P ři pořízení allografní zá-

věti postupem podle § 476c obč. zák. je nezbytné, aby všichni tři svědkové úkonu závěti, včetně pisatele a předči-
tatele, nejsou-li též svědky, byli současně a nepřetržitě přítomni při celém úkonu pořizování závěti, tedy při pro-
hlášení zůstavitele o tom, jaká je jeho poslední vůle, při sepisu listiny, při jejím přečtení, při tom, když zůstavitel 
potvrdí, že listina obsahuje jeho pravou vůli, a při podpisu svědků.“  
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hluchoslepý). Pojem „smyslové postižení“ je nutno s ohledem na logiku věci vykládat restrik-

tivně – za osobu se smyslovým postižením podle § 1535 odst. 2 ObčZ proto nelze považovat 

osobu, která má postižení čichu, hmatu nebo chuti. 

Formální náležitosti tohoto typu závěti jsou stejné jako u závěti nevidomého; jediný roz-

díl spočívá v tom, jakým způsobem je předán obsah listiny do sféry zůstavitele. Zatímco 

u nevidomého je takovým způsobem hlasité přečtení, u některých smyslových postižení by 

takový postup neměl význam. Proto musí být obsah listiny tlumočen zvláštním způsobem 

dorozumívání, který si zůstavitel zvolí, a to opět svědkem, který závěť nepsal. Zůstavitel pak 

tímto zvoleným způsobem dorozumívání před (třemi současně přítomnými) svědky potvrdí, 

že listina obsahuje jeho poslední vůli. Všichni svědci musí ovládat zvolený způsob dorozumí-

vání. 

Zvláštní způsob dorozumívání závisí na volbě zůstavitele, zpravidla se však bude jednat 

o jednu z metod uvedených v § 4 a § 6 zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob. Jedná se o různé komunikační metody využívající gest ne-

bo dotyků prstů a dlaní komunikujících osob jako jsou například: 

1. český znakový jazyk (základní komunikační systém pro neslyšící, který je tvořen spe-

cifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohy-

by, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu); 

2. znakovaná čeština (pohyby a postavení rukou, kterými jsou ukazovány jednotlivé zna-

ky převzaté z českého znakového jazyka, které příjemce odhmatává); 

3. prstová abeceda (formalizovaná a ustálená postavení prstů a dlaní zobrazující jednotli-

vá písmena, které příjemce odhmatává); 

4. Braillovo písmo v taktilní formě (vyznačování písmen abecedy ustálenými dotyky na 

prstech příjemce s využitím kódového systému Braillova písma); 

5. daktylografika (vpisování velkých tiskacích písmen do dlaně ruky příjemce); 

6. Lormova abeceda (dotyková dlaňová abeceda, při které se jednotlivá písmena vyzna-

čují pomocí ustálených pohybů a dotyků prováděných na dlani a prstech příjemce); 

7. taktilní odezírání (vnímání mluvené řeči pomocí odhmatávání vibrací hlasivek mluv-



čího) nebo 

8. vibrační metoda Tadoma (

vek, pohybů dolní čelisti, rt

 

C. Závěť pořízená osobou bez smyslového postižení, která nem

Ustanovení § 476c ObčZ 1964 zvláš

vého postižení, který nemůže 

zlomenou rukou). Občanský zákoník

Ve zcela výjimečných případech

[např. u seniora bez smyslového postižení, který již tém

a taktéž je schopen se podepsat]

budoucích sporů ohledně platnosti záv

závěti ve formě veřejné listiny

4.2.2.3 Svědkové závěti 

A. Účast svědka 

 
55 

etoda Tadoma (vnímání mluvené řeči pomocí odhmatávání vibrací hlas

čelisti, rtů a tváří mluvčího). 

 

Obrázek č. 4.4: Lormova abeceda 

ízená osobou bez smyslového postižení, která nemůže číst nebo psát

čZ 1964 zvlášť upravovalo závěť pořízenou člově

 číst nebo psát (např. negramotný člověk nebo 

anský zákoník tuto právní úpravu nepřevzal. 

ných případech je možný u takových osob postup podle § 1534

u seniora bez smyslového postižení, který již téměř nemůže (neumí)

a taktéž je schopen se podepsat], jinak je nutno postupovat podle § 563 

 platnosti závěti je však v těchto případech nejvhodn

ejné listiny (§ 563 odst. 1 a 3 ObčZ). 

odhmatávání vibrací hlasi-

číst nebo psát 

člověkem bez smyslo-

k nebo člověk s pouhou 

postup podle § 1534 ObčZ 

že (neumí) psát, ale může číst 

 ObčZ. K zamezení 

nejvhodnější pořízení 
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Svědek se musí procesu pořízení závěti zúčastnit takovým způsobem, aby byl schopen 

potvrdit, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a tatáž osoba (§ 1539 odst. 1 ObčZ).98 Svědek 

tedy nutně nemusí znát obsah listiny. Svědkem závěti není ten, kdo byl při pořizování příto-

men pouze náhodně.99 Je vhodné, aby svědkem závěti byla osoba důvěryhodná, bez bližšího 

vztahu k zůstaviteli nebo k závěti a u které je předpoklad, že zůstavitele přežije. Smrt svědka 

nezpůsobuje neplatnost závěti, při případném sporu o platnost závěti však může být výrazně 

oslabeno právní postavení dědiců z takové závěti. 

B. Podpis svědka a svědecká doložka 

Nezbytnou podmínkou platnosti závěti je podpis svědka na listině (§ 1539 odst. 1 ObčZ). 

Pokud se svědek na listinu nepodepíše, je závěť absolutně neplatná (§ 588 ObčZ). Podpis 

svědka však nemusí být připojen na listinu nutně v přítomnosti zůstavitele.100 

K podpisu je vhodné (a z praktického hlediska též potřebné) připojit doložku označující 

danou osobu jako svědka a přesně uvést jeho osobní údaje, tj. celé jméno, rodné číslo, trvalý 

pobyt i bydliště. Uvedení těchto údajů je významné pro budoucí řízení o pozůstalosti, neboť 

pozůstalostní soud má povinnost svědky závěti vyslechnout (§ 146 odst. 1 ZZŘS). Může se 

pak stát, že některá z těchto osob před smrtí zůstavitele změní své příjmení i adresu a pro po-

zůstalostní soud bude velmi obtížné takovou osobu dohledat. Pokud pozůstalostní soud dispo-

nuje rodným číslem takové osoby, může ji snadno dohledat v informačním systému evidence 

obyvatel. 

K podpisu je dále vhodné uvést vztah svědka k zůstaviteli (např. soused, kolega z práce, 

ošetřující lékař), což může být velmi praktické pro řešení otázky relativní svědecké nezpůso-

bilosti. Svědecká doložka však není povinnou náležitostí allografní závěti.101 

                                                      
98 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 5. 1. 1927, sp. zn. Rv I 992/26 

(Vážný 6661). 
99 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 988/96: „Svědkem ve smyslu ustanove-

ní § 476b o.z. je jen taková osoba, která je touto funkcí předem pověřena a je s tímto pověřením srozuměna; není 
tedy tímto svědkem při pořizování závěti ten, kdo byl tomuto úkonu jen náhodně přítomen.“ 

100 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 29. 4. 1932, sp. zn. Rv I 1766/31 
(Vážný 11621). 

101 Srov. § 1539 odst. 1 ObčZ: „…zpravidla připojí…“ ; nepoužijí se tedy závěry uvedené v rozhodnutí Nej-
vyššího soudu Československé republiky ze dne 18. 1. 1927, sp. zn. Rv I 654/26 (Vážný 6701), rozhodnutí Nej-
vyššího soudu Československé republiky ze dne 18. 8. 1926, sp. zn. R II 236/26 (Vážný 6214) či rozhodnutí 
Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 5. 10. 1920, sp. zn. R I 821/20 (Vážný 690). 
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Pisatel a předčitatel listinu podepisovat nemusí, nejsou-li současně svědky.102 

C. Absolutní svědecká nezpůsobilost 

Absolutně nezpůsobilý svědek není způsobilý být svědkem žádné závěti (určité výjimky 

platí pouze u privilegovaných závětí, srov. § 1548 odst. 1 ObčZ). Podle § 1539 odst. 2 ObčZ 

je absolutně nezpůsobilým svědkem: 

1. osoba, která není plně svéprávná103 a  

2. osoba, která není znalá jazyka nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle či-

ní. 

Jestliže je svědek závěti absolutně svědecky nezpůsobilý, je závěť absolutně neplatná (§ 588 

ObčZ). 

D. Relativní svědecká nezpůsobilost 

Relativně nezpůsobilý svědek je nezpůsobilý být svědkem jen konkrétní závěti, a to 

z důvodu jeho „podjatosti“ ve věci. Posuzování nezpůsobilosti se váže vždy k době pořízení 

závěti, a proto je rozhodné, aby níže uvedeným podmínkám svědek vyhověl právě v době 

pořízení závěti.104 Podle § 1540 odst. 1 ObčZ je relativně nezpůsobilým svědkem: 

1. dědic, a to pouze ohledně toho, co se mu zůstavuje; 

2. odkazovník, a to pouze ohledně toho, co se mu odkazuje; 

3. osoba dědici nebo odkazovníkovi blízká (srov. § 22 odst. 1 ObčZ) a  

4. zaměstnanec dědice či odkazovníka (dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 

7. 3. 2002, sp. zn. 21 Cdo 530/2001, též společník či člen právnické osoby, člen orgá-

nu právnické osoby nebo osoba, která má k dědici jiný obdobný vztah, jestliže by dů-

vodně pociťovala újmu, kterou by dědic utrpěl, jako újmu vlastní).  

Nezpůsobilým svědkem závěti, podle které má dědit církev nebo náboženská společnost, není 

bez dalšího věřící, který vyznává náboženskou víru této církve nebo náboženské společnos-

                                                      
102 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1765/2004. 
103 Ustanovení § 1539 odst. 2 ObčZ uvádí nepřesné slovní spojení „osoba nesvéprávná“. 
104 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 3. 2002, sp. zn. 21 Cdo 530/2001. 
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ti.105 

Jestliže je svědek závěti relativně nezpůsobilý, je absolutně neplatnou pouze ta část závě-

ti, ve které se danému dědici (odkazovníkovi) něco zůstavuje (odkazuje). Ve vztahu 

k ostatním dědicům či odkazovníkům je však tento (relativně nezpůsobilý) svědek řádným 

svědkem a zbylá část závěti tak zůstává nedotčena. Ustanovení § 1540 odst. 1 ObčZ tak za-

kotvilo to, co bylo dosud dovozováno pouze judikaturou.106 

Ustanovení závěti učiněné ve prospěch dědice či odkazovníka, který je zároveň svědkem 

(nebo ve prospěch dědice či odkazovníka, kdy svědkem je osoba jemu blízká či jeho zaměst-

nanec), lze však dle § 1540 odst. 2 ObčZ považovat za platné, pokud je splněna jedna z těchto 

podmínek: 

1. zůstavitel dané ustanovení závěti napíše vlastní rukou nebo 

2. dané ustanovení závěti potvrdí další dva (v případě závěti pořízené dle § 1535 ObčZ 

další tři) způsobilí svědci. 

Ustanovení § 1540 odst. 2 in fine ObčZ sice přebírá úpravu obsaženou v § 432 in fine VlN 

1937 (a § 594 in fine OZO), již však nezohledňuje, že VlN 1937 (OZO) jednak nerozlišovalo 

mezi různými typy allografních závětí z hlediska potřebného počtu svědků a jednak u všech 

allografních závětí požadovalo součinnost tří svědků. Občanský zákoník totiž rozlišuje mezi 

allografní závětí „obecnou“, u které je třeba svědků dvou (§ 1534 ObčZ), a allografní závětí 

„zvláštní“, u které je třeba svědků tří (§ 1535 ObčZ). Ustanovení § 1540 odst. 2 in fine ObčZ 

je proto nutno vykládat tak, jak je uvedeno výše.107 

E. Svědecká nezpůsobilost u závěti pořízené ve formě veřejné listiny 

Pokud je závěť pořizována ve formě veřejné listiny (notářského zápisu), je podle § 66 zá-

kona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen „NotŘ“) nezpůsobi-

                                                      
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 3. 2002, sp. zn. 21 Cdo 530/2001. 
106 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 9. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1765/2004 a usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 20. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3098/2011. 
107 Srov. důvodovou zprávu k § 432 VlN 1937: „…jen onen určitý passus [krok – pozn. aut.] potřebuje čtvr-

tého [jednoho dalšího – pozn. aut.] svědka…“ a též Jolles, H., Geller, J. P.: Judikatenbuch und Spruchrepertori-
um des Obersten Gerichtshofes. Perles, Wien 1910, s. 283 in Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář 
k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi. Díl III. V. Linhart, Praha 1936, s. 154: „…a před třemi způsobilými, od pisatele neb osoby, na niž posled-
ním pořízením bylo pamatováno, rozdílnými svědky…“. 
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lým svědkem: 

1. osoba, která není plně svéprávná; 

2. osoba nevidomá, neslyšící nebo němá; 

3. osoba, která nemůže číst nebo psát; 

4. osoba účastníkovi blízká; 

5. osoba, která má zájem na právním jednání a na jeho obsahu nebo se jí právní jednání 

jinak týká a 

6. pracovník notáře, který notářský zápis sepisuje. 

Při sepisování závěti proto musí notář z hlediska způsobilosti svědků respektovat nejen hmot-

né právo (ObčZ), ale i právo procesní (NotŘ). 

F. Mlčenlivost svědka 

Svědci (ale i jiné osoby, které působily při pořízení závěti, tj. pisatel, předčitatel, tlumoč-

ník, schovatel či úřední osoba) mají povinnost podle § 1550 ObčZ zachovat o obsahu zůstavi-

telovy vůle mlčenlivost, ledaže by byla zřejmá jiná vůle zůstavitele. Zákon vychází z toho, že 

závěť je záležitostí zůstavitelova soukromí a zůstavitel si obecně nepřeje, aby byla jeho po-

slední vůle jakýmkoliv způsobem dále šířena. Pokud svědek (či jiná osoba) tuto povinnost 

poruší, odčiní zůstaviteli újmu, kterou mu tím způsobí. 

Pro úplnost dodejme, že co se týče notáře (a jeho zaměstnanců) jakožto osob, které půso-

bí při pořízení závěti ve formě veřejné listiny, jejich mlčenlivost je upravena v § 56 NotŘ. 

4.2.3 Úschova závěti pořízené ve formě soukromé listiny u notáře 

Závěť pořízená ve formě soukromé listiny může být předána do notářské úschovy. Pří-

slušná procesní úprava (postup notáře při přijímání závěti do notářské úschovy) je obsažena 

v § 81−85 NotŘ. Uložení závěti do notářské úschovy přináší zůstaviteli dvě základní výhody: 

1. nikdo se k obsahu listiny během jeho života nedostane (odpadá tak nebezpečí zničení 

či pozměnění listiny někým jiným) a 

2. listina je zaevidována do Evidence právních jednání pro případ smrti a zůstavitel tak 

má jistotu, že závěť bude po jeho smrti vždy „nalezena“. 
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Evidence právních jednání pro případ smrti je elektronická evidence, ve které se evidují zá-

kladní informace o právních jednáních pro případ smrti a která je blíže upravena v § 35b−35c 

NotŘ. V této evidenci se evidují právní jednání pro případ smrti uvedená v § 35b odst. 1 NotŘ 

jako jsou např. závěť, dědická smlouva, dovětek, prohlášení o vydědění, povolání správce 

pozůstalosti či smlouva o zřeknutí se dědického práva. Kromě listin přijatých do notářské 

úschovy se zde evidují především listiny sepsané ve formě notářského zápisu. 

Evidenci právních jednání pro případ smrti vede Notářská komora ČR a každý notář má 

do této evidence přístup, aby mohl v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař zjistit, zda zů-

stavitel zanechal nějaké právní jednání pro případ smrti. 

4.3 Závěť pořízená ve formě veřejné listiny 

4.3.1 Veřejná listina 

4.3.1.1 Charakteristika veřejné listiny 

Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo lis-

tina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se 

na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla (§ 567 ObčZ). Vyžaduje-li právní jednání formu 

veřejné listiny, rozumí se jí notářský zápis (§ 3026 odst. 2 ObčZ), který může sepsat kterýko-

liv notář. Za veřejnou listinu se považuje i privilegovaná závěť podle § 1543–1545 ObčZ, 

pokud byla pořízena postupem podle § 1547 ObčZ. 

Zásadní rozdíl oproti soukromé listině spočívá v tom, že pokud je závěť pořízena ve for-

mě veřejné listiny, zakládá to vůči každému plný důkaz o takovém projevu vůle (§ 568 odst. 2 

ObčZ). Je tedy jednoznačně založeno, že zůstavitel, který listinu podepsal (jehož podpis byl 

nahrazen podle § 563 ObčZ), projevil vůli, která je v listině obsažena, a to v době, která je 

v listině uvedena. Není-li dokázán opak, potvrzuje veřejná listina pravdivost toho, co je v ní 

osvědčeno nebo potvrzeno (§ 134 OSŘ). 

Pořízení závěti ve formě notářského zápisu přináší kromě vyšší právní relevance přede-

vším tyto „faktické“ výhody: 

1. odborná konzultace s notářem umožňuje lepší naplnění zůstavitelových představ 
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o tom, jak s majetkem pro případ smrti naložit; 

2. dochází k minimalizaci rizika budoucího sporu o pravost či platnost závěti; 

3. nikdo nepovolaný se k obsahu listiny za života zůstavitele nedostane (odpadá tak ne-

bezpečí zničení či pozměnění listiny někým jiným) a  

4. listina je zaevidována do Evidence právních jednání pro případ smrti a zůstavitel tak 

má jistotu, že závěť bude po jeho smrti vždy „nalezena“.  

4.3.1.2 Náležitosti notářského zápisu 

Notářský zápis o závěti je notářským zápisem o právním jednání dle § 62 an. NotŘ, který 

musí podle § 63 odst. 1 NotŘ obsahovat: 

1. místo, den, měsíc a rok právního jednání; 

2. jméno a příjmení notáře a jeho sídlo; 

3. jméno, příjmení, bydliště a datum narození účastníka (pořizovatele závěti) a případ-

ných svědků, důvěrníků či tlumočníků; 

4. prohlášení účastníka, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního 

jednání, o kterém je notářský zápis o závěti; 

5. údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost účastníka a případných svědků, důvěr-

níků či tlumočníků anebo údaj o tom, že je notář zná osobně; 

6. obsah právního jednání (samotný text závěti); 

7. údaj o tom, že byl notářský zápis po přečtení účastníkem schválen; 

8. podpis účastníka a případných svědků, důvěrníků či tlumočníků; 

9. otisk úředního razítka notáře a jeho podpis a 

10. případné další náležitosti, pokud tak stanoví notářský řád. 

Rigidní právní názor, že nesplnění jen některé z předepsaných formálních náležitostí má vždy 

za následek, že listinu nelze považovat za veřejnou listinu, byl již překonán. Již delší dobu se 

totiž prosazuje výklad vycházející ze zásady potius valeat actus quam pereat (§ 574 ObčZ). 

Proto není-li v notářském zápisu obsažena náležitost, která je jen málo významná, může se 
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s přihlédnutím k okolnostem daného případu přesto jednat o veřejnou listinu.108 

Ustanovení § 1538 ObčZ dále zakotvuje povinnost toho, kdo sepisuje závěť ve formě ve-

řejné listiny, aby se přesvědčil, zda zůstavitel činí toto právní jednání s rozvahou, vážně a bez 

donucení. Lze proto doporučit, aby text notářského zápisu obsahoval prohlášení pořizovatele, 

že závěť pořizuje s rozvahou, vážně a bez donucení. Absence tohoto prohlášení nemá žádný 

vliv na platnost závěti, toto prohlášení má však výrazný preventivní účinek. 

4.3.2 Obligatornost a fakultativnost závěti ve formě veřejné listiny 

Zůstavitel se může svobodně rozhodnout, zda svou závěť pořídí ve formě soukromé či 

veřejné listiny. V případech, kdy je třeba chránit zvláštní zájmy, však zákonodárce stanovil 

obligatorní formu veřejné listiny. Pokud by forma veřejné listiny v těchto případech dodržena 

nebyla, je závěť absolutně neplatná (§ 588 ObčZ). Jedná se o následující případy: 

1. závěť, kterou se zakládá nadace (§ 309 odst. 1 a 4 ObčZ); 

2. závěť osoby, která nemůže číst a psát a která zároveň nemůže listinu opatřit podpisem 

ani rukou nebo jinak vlastním znamením (§ 563 odst. 1 a 3 ObčZ); 

3. závěť, kterou se zřizuje svěřenský fond (§ 1452 odst. 1 a 3 ObčZ); 

4. závěť pořizovaná v době, kdy je zůstavitel v péči zařízení, kde se poskytují zdravot-

nické nebo sociální služby (popř. v době, kdy zůstavitel jinak přijímá služby takového 

zařízení), ve které je za dědice nebo odkazovníka povolána osoba, která takové zaříze-

ní spravuje, je v něm zaměstnána nebo v něm jinak působí (§ 1493 odst. 1 ObčZ); 

5. závěť nezletilého, který dovršil patnácti let věku (§ 1526 ObčZ); 

6. závěť osoby omezené ve svéprávnosti nikoliv z důvodu chorobné závislosti na poží-

vání alkoholu, užívání psychotropních látek (popř. podobných přípravků či jedů) nebo 

chorobné závislosti na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu (§ 1528 

ObčZ) a 

7. závěť, ve které zůstavitel povolává správce pozůstalosti (§ 1556 odst. 1 ObčZ). 

Závěť, kterou se zakládá ústav (§ 405 odst. 1 ObčZ), nemusí mít obligatorně formu veřejné 

                                                      
108 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1557/2015 a odůvodnění rozsud-

ku Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 30. 4. 1976, sp. zn. 4 Cz 34/76. 
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listiny (srov. domnělou argumentaci dle § 418 ObčZ ve spojení s § 309 odst. 1 a 4 ObčZ).109 

4.4 Privilegované závěti (závěti s úlevami) 

Jak už bylo naznačeno výše,110 existují určité mimořádné situace, při kterých není nutné 

vyhovět požadavku na písemnou formu závěti. Tuto výjimku představují závěti s úlevami 

(§ 1542–1549 ObčZ), a sice:  

1. závěť pořízená před třemi svědky (§ 1542 ObčZ); 

2. závěť pořízená před starostou obce (§ 1543 ObčZ); 

3. závěť pořízená před velitelem námořního plavidla nebo letadla (§ 1544 ObčZ) a 

4. závěť pořízená před velitelem vojenské jednotky ČR (§ 1545 ObčZ). 

U všech privilegovaných závětí hrají velmi důležitou roli svědci, jejichž účast při pořizování 

závěti je klíčová. Na osoby svědků jsou však v těchto případech kladeny menší nároky než je 

tomu v případě svědků allografní závěti. Podle § 1548 odst. 1 ObčZ mohou být svědky i oso-

by, které dosáhly patnácti let věku a osoby, které byly omezeny ve svéprávnosti, pokud jsou 

způsobilé věrohodně popsat skutečnosti významné pro platnost závěti. 

Privilegované závěti mají omezenou časovou platnost (§ 1549 ObčZ). Časová platnost 

závěti se vztahuje vždy k době, po kterou je pořizovatel naživu; pokud zůstavitel v tomto ča-

sovém úseku zemře, závěť platnosti nepozbývá. Závěť pořízená před třemi svědky dle § 1542 

ObčZ pozbývá platnosti uplynutím dvou týdnů ode dne pořízení. Ostatní typy závětí pozbýva-

jí platnosti uplynutím tří měsíců ode dne pořízení. Tyto doby však nezačnou běžet a neběží, 

dokud (pokud) zůstavitel nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny. Otázku, jak posuzo-

vat „možnost pořídit závěť ve formě veřejné listiny“, je nutno řešit vždy s ohledem na okol-

nosti daného případu (např. s ohledem na místo, kde se pořizovatel nachází, hrozící nebezpečí 

v daném místě, zdravotní stav pořizovatele nebo dostupnost notářských služeb a zda má poři-

zovatel v okolí osoby, které mu mohou notáře „přivolat“). 

                                                      
109 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 10. 2015, sp. zn. 7 Cmo 295/2015: „Ze zákona nevyplývá 

povinnost zakladatele sepsat zakladatelské právní jednání ústavu ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).“ 
110 Srov. kapitolu 4.1.2 Privilegované závěti (závěti s úlevami). 
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4.4.1 Závěť pořízená před třemi svědky 

Zřejmě nejvíce uvolněnou formu závěti připouští občanský zákoník v případě závěti poří-

zené za mimořádných podmínek podle § 1542 ObčZ. Tato závěť může mít dvě podoby: 

1. zůstavitel pořídí závěť v patrném a bezprostředním ohrožení života pro nenadálou 

událost (např. po autonehodě, při úrazu v horách či v jiných extrémních podmínkách); 

2. zůstavitel pořídí závěť v místě, kde je ochromen běžný společenský styk v důsledku 

mimořádné události a po zůstaviteli nelze rozumně požadovat, aby pořídil v jiné for-

mě.111  

Právní jednání musí být učiněno výslovně, zůstavitel tedy musí ústně (jasně, nahlas a způso-

bem nevzbuzujícím žádné pochybnosti) vyjádřit svou vůli.112 Závěť musí být pořízena před 

třemi současně přítomnými svědky, a to za všech okolností. 

Svědci mohou o ústním projevu zůstavitelovy vůle pořídit záznam, což je jistě doporuče-

níhodné s ohledem na otázku budoucího posuzování věrohodnosti závěti v řízení o pozůsta-

losti. Stejně tak je vhodné do záznamu pojmout doložku s uvedením bližších údajů o osobách 

svědků. Nepořídí-li svědci záznam, bude podle § 1542 odst. 2 ObčZ důvodem dědické po-

sloupnosti soudní protokol o výslechu svědků.113 Protokol o zjištění stavu a obsahu právního 

jednání pro případ smrti (§ 142 odst. 1 a 2 ZZŘS), který se v řízení o pozůstalosti standardně 

sepisuje v případě existence závěti v písemné podobě, bude v tomto případě nahrazen proto-

kolem o jednání, jehož součástí bude výslech svědků (§ 145 ZZŘS). 

Poté, co dojde k pořízení závěti, je namístě zásadní praktická otázka, jak se v budoucnu 

pozůstalostní soud o takové závěti vůbec dozví, resp. zda musí svědci závěti soud o této sku-

                                                      
111 Švýcarská právní úprava poskytuje v čl. 506 švýcarského občanského zákoníku (Zivilgesetzbuch, dále jen 

„ZGB“) demonstrativní výčet těchto mimořádných událostí, jako jsou např. epidemie, války či jiná smrtelná 
nebezpečí. Srov. též rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 1910, sp. zn. Rv V 179/10 (Gl. U. 4979): 
„§ 597 OZO předpokládá, že v místě a době, kdy zůstavitel činil poslední pořízení, panovala nebezpečná morová 
nemoc; nestačí proto, byl-li zůstavitel sám nakažlivou nemocí postižen a bylo-li pro nebezpečí nákazy ztíženo 
přibrati potřebný počet závětních svědků.“  

112 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 18. 3. 1924, sp. zn. Rv I 8/24 (Vážný 
3624): „P ři ústním posledním pořízení musí pořizovatelova vůle před svědky pořizovatelem býti projevena; 
nestačí projev souhlasu s posledním pořízením, již dříve napsaným, třebas bylo před zůstavitelem a svědky pře-
čteno.“ 

113 Ustanovení § 1542 odst. 2 ObčZ uvádí, že „d ůvodem dědické posloupnosti bude soudní protokol o výsle-
chu svědků“ . Tato formulace však není zcela přesná, neboť důvodem dědické posloupnosti je vždy buď dědická 
smlouva, závěť nebo zákon (nikoliv tedy soudní protokol). V tomto případě tedy bude důvodem dědické po-
sloupnosti (dědickým titulem) závěť, jejíž obsah bude součástí soudního protokolu. 
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tečnosti informovat, když tato povinnost není nikde v zákoně explicitně stanovena. Ze samot-

ného § 6 odst. 1 ObčZ, tedy z povinnosti jednat v právním styku poctivě, lze tuto povinnost 

dle mého názoru dovozovat velmi těžko. V dnešní době proto lze předpokládat, že soud se 

o takovéto závěti nejčastěji dozví v případě, kdy svědek bude mít z existence závěti nějaký 

prospěch (ať již přímo či nepřímo); zde už však balancujeme na hraně způsobilosti být svěd-

kem.  

Co se týče praktického využití, v existenci tohoto typu závěti osobně vidím spíše více ri-

zik než přínosů. Když už dojde k nějaké mimořádné situaci a zůstavitel pojme záměr učinit 

svou poslední vůli v ústní formě (ač by tak mohl učinit i ve formě písemné), s pravděpodob-

ností hraničící s jistotou tuto závěť učiní před osobami nejbližšími, tedy např. před manžel-

kou, přítelkyní, dětmi, sourozenci nebo kamarády. Takovéto osoby však budou zpravidla ne-

způsobilými svědky. Dosti často ani nebudou takovým mimořádným situacím přítomny tři 

osoby objektivně způsobilé být svědkem. Existence tohoto typu závěti tak přináší především 

obrovské riziko zneužití vedoucí ke zcela zbytečným sporům v řízení o pozůstalosti. 

4.4.2 Závěť pořízená před starostou obce 

Závěť pořízená před starostou obce (něm. Dorftestament)114 je upravena v § 1543 ObčZ. 

Jestliže je důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě 

veřejné listiny, může zaznamenat jeho poslední vůli starosta obce, na jejímž území se zůstavi-

tel nalézá, a to za přítomnosti dvou svědků.115 Poslední vůli může mimo starosty zaznamenat i 

osoba, která je podle jiného právního předpisu [§ 103−104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) (dále jen „ObZříz“)] oprávněna vykonávat pravomoci starosty, tedy místosta-

rosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce. U starosty (případně jiných osob) jde o výkon 

působnosti podle § 103 odst. 4 písm. h) ObZříz. 

Okruh případů, ve kterých lze závěť pořídit, je zjevně širší než okruh případů uvedený 

                                                      
114 Doslova „vesnický testament“; srov. např. § 2249 BGB. 
115 Všimněme si, že oproti formulaci § 1534 a § 1542 odst. 1 ObčZ zde není výslovně vyžadována současná 

přítomnost svědků. Ta není výslovně vyžadována ani u privilegovaných závětí dle § 1544−1545 ObčZ. 
S ohledem na analogické použití § 1534 ObčZ a především na dikci § 1547 odst. 1 ObčZ („za přítomnosti obou 
svědků“) jsem však toho názoru, že i zde je zapotřebí současné přítomnosti obou svědků. Nestačí proto, aby byl 
procesu pořízení přítomen nejprve sám jeden svědek a poté sám svědek druhý. 
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v § 1542 ObčZ, částečně se však překrývají (např. během povodní může zůstavitel pořídit jak 

podle § 1542 ObčZ, tak i podle § 1543 ObčZ). 

O zůstavitelově poslední vůli sepíše starosta záznam a tento záznam spolu s dalšími dvě-

ma svědky podepíše a zůstaviteli jej za přítomnosti obou svědků přečte; zůstavitel poté potvr-

dí, že jde o projev jeho poslední vůle a listinu podepíše. Do záznamu je jistě vhodné pojmout 

doložku s uvedením bližších údajů o starostovi obce (včetně uvedení názvu obce) a o osobách 

svědků. Takto pořízená závěť se považuje za veřejnou listinu (§ 1547 odst. 1 ObčZ).  

Co se týče samotného podpisu zůstavitele, ten je obecně nutný, jinak je závěť neplatná. 

Platnosti závěti však není na újmu, jestliže zůstavitel závěť nepodepsal jen proto, že nemohl 

psát, nebo pro jinou závažnou překážku, jestliže je to v záznamu výslovně uvedeno (§ 1548 

odst. 2 ObčZ). 

Pokud při vyhotovování závěti dojde k porušení (jiných) předepsaných formalit, zejména 

chybí-li na listině podpisy přítomných svědků, ale je-li přesto jisté, že listina spolehlivě za-

znamenává zůstavitelovu poslední vůli, nepůsobí to neplatnost závěti; taková listina se však 

nepovažuje za veřejnou listinu (§ 1547 odst. 2 ObčZ). Z formulace a systematického uspořá-

dání § 1547 ObčZ je zjevné, že § 1547 odst. 2 ObčZ má pod pojmem „předepsané formality“ 

na mysli pouze formality uvedené v § 1547 odst. 1 ObčZ, tedy nikoliv např. podpis zůstavite-

le (srov. též § 1548 odst. 2 ObčZ a contrario). Proto jsem toho názoru, že i při porušení jedné 

nebo více formalit uvedených v § 1547 odst. 1 ObčZ je závěť platná, jestliže jsou současně 

splněny tyto podmínky: 

1. skutečnost, že listina spolehlivě zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli, je jistá; 

2. listina zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli spolehlivě a 

3. jsou splněny „obecné“ náležitosti daného typu závěti (§ 1543−1545 ObčZ). 

Kumulativní splnění prvních dvou podmínek bude při absenci předepsaných formalit velice 

těžké, ne-li nemožné. V souladu s obecným výkladovým pravidlem uvedeným v § 574 ObčZ 

(potius valeat actus quam pereat) však nelze říci, že např. absence podpisu starosty vede bez 

dalšího k neplatnosti závěti. Pokud bude přesto jisté, že listina spolehlivě zaznamenává zůsta-

vitelovu poslední vůli, bude závěť platná. Shora uvedené závěry shrnuje následující tabulka: 
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Chybějící formalita 
Je jisté, že listina spolehlivě zaznamenává  

zůstavitelovu poslední vůli? 

ANO NE 

chybí podpis zůstavitele 
neplatnost  

(avšak srov. § 1548 odst. 2) 
neplatnost 

chybí podpis svědka platnost neplatnost 

chybí podpis pořizovatele záznamu platnost neplatnost 

chybí jiná formalita dle § 1547 odst. 1 ObčZ platnost neplatnost 

Tabulka č. 4.1: Porušení předepsaných formalit u privilegovaných závětí dle § 1543−−−−1545 ObčZ 

 

Pokud dojdeme k závěru, že závěť nevyhovuje podmínkám uvedeným v § 1547 odst. 2 ObčZ 

(a měla by tedy být neplatná), ještě nelze vyloučit, že závěť bude platná jako závěť před třemi 

svědky podle § 1542 ObčZ. 

Z praktického hlediska je nutné upozornit na skutečnost, že § 1543 ObčZ nestanoví po-

vinnost starosty závěť sepisovat (§ 1543 ObčZ používá formulaci „může zaznamenat“). Je 

tedy pouze na starostově uvážení, zda požadovanou závěť sepíše, nebo nikoliv. Z pouhého § 2 

odst. 2 ObZříz116 lze tuto povinnost dovozovat jen stěží. Je tedy otázkou, jaká bude ochota 

jednotlivých starostů – vzhledem k bezplatnosti této služby – takovéto závěti sepisovat. 

Po pořízení závěti zařídí obec bez zbytečného odkladu úschovu závěti u notáře (§ 1546 

ObčZ). Takováto závěť se potom dle § 35b odst. 2 NotŘ eviduje v Evidenci právních jednání 

pro případ smrti. Obec (popř. přímo notář) vyrozumí pořizovatele o tom, že závěť byla ulože-

na do notářské úschovy, u jakého notáře je uložena a kdy byla do notářské úschovy uložena. 

Otázkou však je, kdo bude platit náklady spojené s úschovou závěti (odměnu notáře, náhradu 

jeho hotových výdajů a náhradu za DPH). Jako nejvhodnější postup se jeví, aby tyto náklady 

šly k tíži pořizovatele, který příslušnou částku zaplatí obci, která tuto částku zaplatí notáři.  

Praktické využití tohoto typu privilegované závěti v dnešní době je podle mého názoru 

naprosto minimální, téměř nulové. Ačkoliv důvodová zpráva k § 1543 ObčZ spatřuje „prak-

tický význam zejména v malých obcích, např. v horských oblastech, zvláště za mimořádných 

událostí“, těžko lze předpokládat, že pokud by taková situace v daném místě nastala, došlo by 

                                                      
116 § 2 odst. 2 ObZříz: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 

svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ 
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k pořízení závěti tímto způsobem. K tomu přistupuje i skutečnost, že tento typ privilegované 

závěti [vycházející především z právní úpravy německé (srov. § 2249 BGB)] nemá na našem 

území žádnou tradici a neznal jej ani obecný zákoník občanský. 

4.4.3 Závěť pořízená před velitelem námořního plavidla nebo letadla 

Dalším typem privilegované závěti, který je upraven v § 1544 ObčZ, je závěť pořízená 

před velitelem námořního plavidla nebo letadla. Jestliže pro to má zůstavitel vážný důvod, 

může na palubě námořního plavidla (plujícího pod státní vlajkou ČR) nebo letadla (zapsaného 

v leteckém rejstříku ČR)117 zaznamenat jeho poslední vůli velitel námořního plavidla nebo 

letadla, popř. jeho zástupce, pokud mu v tom nebrání péče o bezpečnost plavby nebo letu. 

Poslední vůle musí být opět zaznamenána za přítomnosti dvou svědků. 

Jednou z podmínek pro pořízení takovéto závěti je skutečnost, že zůstavitel pro to má 

„vážný důvod“. Otázkou, zda je v konkrétním případě onen „vážný důvod“ skutečně dán, se 

však velitel námořního plavidla nebo letadla vůbec zabývat nemusí. Zákon totiž ani nestanoví 

povinnost velitele námořního plavidla nebo letadla závěť zaznamenat (§ 1544 odst. 1 ObčZ 

používá formulaci „může zaznamenat“). Navíc podle § 1544 odst. 1 in fine ObčZ platí, že 

platnost závěti nelze popřít tím, že zůstavitel neměl k pořízení závěti vážný důvod. Onen 

„vážný důvod“ je tedy spíše jakási „brzda“, která by zůstavitele měla vést k uvážení vhodnosti 

tohoto postupu (resp. velitele námořního plavidla nebo letadla k odmítnutí pořízení záznamu), 

než že by se jednalo o conditionem sine qua non. 

O zůstavitelově poslední vůli sepíše velitel námořního plavidla nebo letadla záznam a 

tento záznam spolu s dalšími dvěma svědky podepíše a zůstaviteli jej za přítomnosti obou 

svědků přečte; zůstavitel poté potvrdí, že jde o projev jeho poslední vůle a listinu podepíše. 

Do záznamu je jistě vhodné pojmout doložku s uvedením bližších údajů o veliteli námořního 

plavidla nebo letadla (včetně označení letadla) a o osobách svědků. Takto pořízená závěť se 

                                                      
117 Letecký rejstřík ČR je evidencí letadel, jejichž provozovatelem je fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR 

nebo právnická osoba se sídlem v ČR. Zápisem do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost ČR. Le-
tecký rejstřík je veřejně přístupný seznam, který vede Úřad pro civilní letectví [§ 4 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů]. Vyhledávání v leteckém rejstříku je dostupné na http://portal.caa.cz/letecky-
rejstrik. 
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považuje za veřejnou listinu (§ 1547 odst. 1 ObčZ).  

Co se týče samotného podpisu zůstavitele, ten je obecně nutný, jinak je závěť neplatná. 

Platnosti závěti však není na újmu, jestliže zůstavitel závěť nepodepsal jen proto, že nemohl 

psát, nebo pro jinou závažnou překážku, jestliže je to v záznamu výslovně uvedeno (§ 1548 

odst. 2 ObčZ). 

Pokud při vyhotovování závěti dojde k porušení (jiných) předepsaných formalit, zejména 

chybí-li na listině podpisy přítomných svědků, ale je-li přesto jisté, že listina spolehlivě za-

znamenává zůstavitelovu poslední vůli, nepůsobí to neplatnost závěti; taková listina se však 

nepovažuje za veřejnou listinu (§ 1547 odst. 2 ObčZ).118  

Jestliže byla závěť pořízena na palubě námořního plavidla, velitel to zaznamená v lodním 

deníku a závěť bez zbytečného odkladu předá zastupitelskému úřadu ČR, který je nejblíže 

přístavu, do něhož námořní plavidlo připluje, popř. orgánu veřejné moci, u něhož je námořní 

plavidlo zapsáno v námořním rejstříku (tj. Ministerstvu dopravy, které plní funkci Námořního 

úřadu).119 Jestliže byla závěť pořízena na palubě letadla, velitel to zaznamená v palubním de-

níku a závěť bez zbytečného odkladu předá zastupitelskému úřadu ČR, který je nejblíže mís-

tu, kde letadlo přistálo v zahraničí, popř. orgánu veřejné moci, u něhož je letadlo zapsáno 

v leteckém rejstříku (tj. Úřadu pro civilní letectví). 

Ministerstvo dopravy nebo Úřad pro civilní letectví poté zařídí bez zbytečného odkladu 

úschovu u notáře (§ 1546 ObčZ). Takováto závěť se podle § 35b odst. 2 NotŘ eviduje v Evi-

denci právních jednání pro případ smrti. Ministerstvo dopravy či Úřad pro civilní letectví 

(popř. přímo notář) vyrozumí pořizovatele o tom, že závěť byla uložena do notářské úschovy, 

u jakého notáře je uložena a kdy byla do notářské úschovy uložena. Ohledně placení nákladů 

spojených s úschovou závěti platí obdobně to, co bylo uvedeno výše.120 

4.4.4 Závěť pořízená před velitelem vojenské jednotky ČR 

Posledním typem privilegované závěti je závěť pořízená před velitelem vojenské jednot-

                                                      
118 Blíže viz kapitolu 4.4.2 Závěť pořízená před starostou obce. 
119 Námořní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o námořních plavidlech, jejich vlastní-

cích a jejich provozovatelích (§ 7 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě). Námořní rejstřík vede Mi-
nisterstvo dopravy, které plní funkci Námořního úřadu. 

120 Blíže viz kapitolu 4.4.2 Závěť pořízená před starostou obce. 
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ky ČR (§ 1545 ObčZ). Tento typ závěti má svůj původ již v římském právu, jehož nejstarší 

formou byl tzv. testament v šiku (testamentum in procinctu), kdy voják těsně před bitvou pro-

hlásil, kdo má být jeho dědicem. I v dnešní době se však jeví zakotvení tohoto typu závěti 

jako praktické, a to v souvislosti s českými vojenskými misemi v zahraničí, kterých se účastní 

mladí lidé, kteří při svém odjezdu otázku pořízení závěti zpravidla neřeší.  

Při účasti v ozbrojeném konfliktu a při vojenských operacích může zaznamenat poslední 

vůli vojáka či jiné osoby patřící k ozbrojeným silám velitel vojenské jednotky ČR, nebo jiný 

voják v hodnosti důstojníka nebo vyšší (§ 1545 odst. 1 ObčZ). Poslední vůle musí být opět 

zaznamenána za přítomnosti dvou svědků. Zákon staví tento typ závěti (z blíže nespecifiko-

vaných důvodů) na nejvyšší úroveň mezi všemi formami závětí vůbec, když v § 1545 odst. 1 

in fine ObčZ stanoví, že platnost takto pořízené závěti nelze popřít. 

Okruh situací, ve kterých lze pořídit tuto závěť, je nutno vykládat extenzivně. Tento typ 

závěti proto lze pořídit nejen při právě probíhajícím ozbrojeném konfliktu (např. v zákopu 

během bitvy) či při právě probíhající vojenské operaci (např. během přeletu nad válečným 

územím), ale i v „klidových“ situacích (např. během odpočinku mezi jednotlivými vojenský-

mi operacemi). Ostatně slovní spojení „při účasti v ozbrojeném konfliktu nebo při vojenské 

operaci“ nutně nepředpokládá situaci bezprostředně ohrožující život zůstavitele. 

Zřejmě nedopatřením byla do § 1545 odst. 1 ObčZ pojata formulace „voják v hodnosti 

důstojníka nebo vyšší“. Podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání (dále jen „ZVP“) 

totiž žádná hodnost důstojníka neexistuje. Ustanovení § 7 odst. 2 ZVP rozlišuje hodnostní 

sbory (kam patří mj. hodnostní sbor nižší důstojníci a hodnostní sbor vyšší důstojníci) a vo-

jenské hodnosti. Logickým výkladem § 1545 odst. 1 ObčZ však dospíváme k závěru, že zá-

kon měl evidentně na mysli hodnostní sbor důstojníků. Podle § 7 odst. 2 písm. d), e) a f) ZVP 

tedy může takovouto závěť zaznamenat kromě velitele vojenské jednotky kdokoliv z hod-

nostního sboru nižších důstojníků (poručík, nadporučík, kapitán), vyšších důstojníků (major, 

podplukovník, plukovník) či generálů (brigádní generál, generálmajor, generálporučík, ar-

mádní generál). Správná formulace dané části § 1545 odst. 1 ObčZ by tedy měla znít „voják 

v hodnosti poručíka nebo vyšší“. 
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Obrázek č. 4.5: Hodnostní sbory a vojenské hodnosti 

 

Stejně jako u ostatních typů privilegovaných závětí zákon nestanoví povinnost velitele vojen-

ské jednotky (popř. jiného vojáka) poslední vůli zaznamenat (§ 1545 odst. 1 ObčZ používá 

formulaci „může zaznamenat“). Je tedy pouze na jeho uvážení, zda požadovanou závěť sepí-

še, nebo nikoliv. 

O zůstavitelově poslední vůli sepíše velitel vojenské jednotky (popř. jiný voják) záznam a 

tento záznam spolu s dalšími dvěma svědky podepíše a zůstaviteli jej za přítomnosti obou 

svědků přečte; zůstavitel poté potvrdí, že jde o projev jeho poslední vůle a listinu podepíše. 

Do záznamu je jistě vhodné pojmout doložku s uvedením bližších údajů o veliteli vojenské 

jednotky (popř. jiném vojákovi včetně jeho hodnosti) a o osobách svědků. Takto pořízená 

závěť se považuje za veřejnou listinu (§ 1547 odst. 1 ObčZ).  

Co se týče samotného podpisu zůstavitele, ten je obecně nutný, jinak je závěť neplatná. 

Platnosti závěti však není na újmu, jestliže zůstavitel závěť nepodepsal jen proto, že nemohl 

psát, nebo pro jinou závažnou překážku, jestliže je to v záznamu výslovně uvedeno (§ 1548 

odst. 2 ObčZ). 

Pokud při vyhotovování závěti dojde k porušení (jiných) předepsaných formalit, zejména 

chybí-li na listině podpisy přítomných svědků, ale je-li přesto jisté, že listina spolehlivě za-

hodnostní sbor

mužstvo vojín, svobodník

poddůstojníci desátník, četař, rotný

praporčíci
rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík,

štábní praporčík

nižší důstojníci poručík, nadporučík, kapitán

vyšší důstojníci major, podplukovník, plukovník

generálové
brigádní generál, generálmajor, generálporučík,

armádní generál
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znamenává zůstavitelovu poslední vůli, nepůsobí to neplatnost závěti; taková listina se však 

nepovažuje za veřejnou listinu (§ 1547 odst. 2 ObčZ).121 

Takto pořízenou závěť odevzdá velitel (popř. jiný voják) bez zbytečného odkladu veliteli 

nadřízeného velitelství, odkud se bez zbytečného odkladu předá Ministerstvu obrany ČR. Mi-

nisterstvo obrany ČR poté zařídí bez zbytečného odkladu úschovu u notáře (§ 1546 ObčZ). 

Takováto závěť se podle § 35b odst. 2 NotŘ eviduje v Evidenci právních jednání pro případ 

smrti. Ministerstvo obrany ČR (popř. přímo notář) vyrozumí pořizovatele o tom, že závěť 

byla uložena do notářské úschovy, u jakého notáře je uložena a kdy byla do notářské úschovy 

uložena. Ohledně placení nákladů spojených s úschovou závěti platí obdobně to, co bylo uve-

deno výše.122 

V souvislosti s tímto typem privilegovaných závětí vyvstává praktická otázka, jak by byla 

posuzována závěť (českého) vojáka pořízená na území cizího státu během vojenské mise, 

např. v Afghánistánu.123 Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá s těmito státy uzavřené 

žádné mezinárodní smlouvy týkající se dědického práva a vzhledem k tomu, že se zde nepou-

žije Nařízení o dědictví (nejedná se o členské státy EU), je příslušná právní úprava obsažena 

v § 77 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“). 

Pokud by proto český soud řešil takovouto pozůstalost, posoudí závěť z hlediska formy jako 

platnou, jestliže bude vyhovovat právnímu řádu státu: 

1. jehož občanem byl zůstavitel v době pořízení závěti nebo v domě smrti; 

2. na jehož území byla závěť pořízena; 

3. ve kterém měl zůstavitel v době pořízení závěti nebo v době své smrti obvyklý pobyt; 

4. kterého se má použít pro právní poměry dědické, nebo by se ho pro ně mělo použít 

v době pořízení závěti, nebo 

5. ve kterém je nemovitá věc, jde-li o tuto nemovitou věc. 

S ohledem na výše uvedené proto lze uzavřít, že při posuzování platnosti tohoto typu závěti se 

nelze omezit pouze na konfrontaci s českým právním řádem, ale věc posuzovat též s ohledem 

                                                      
121 Blíže viz kapitolu 4.4.2 Závěť pořízená před starostou obce. 
122 Blíže viz kapitolu 4.4.2 Závěť pořízená před starostou obce. 
123 Česká republika má v současné době zahraniční mise v těchto oblastech: Afghánistán, Kosovo, Somál-

sko, Bosna a Hercegovina, Mali, Irák, Sinaj a Izrael. 
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na § 77 odst. 2 ZMPS, který může i jinak (podle českého právního řádu) neplatnou závěť 

shledat platnou. 
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5. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví 

Náhradnictví (vulgární substituce) a svěřenské nástupnictví (fideikomisární substituce) 

jsou instituty dědického práva upravené v § 1507−1524 ObčZ. Oba tyto instituty mají společ-

né to, že zůstavitel povolává v závěti svému dědici náhradníka, tedy určitou osobu, která má 

dědice za určitých podmínek nahradit. 

5.1 Náhradnictví  

V případě náhradnictví (§ 1507−1511 ObčZ) zůstavitel nařizuje, že pokud dědictví nena-

bude v závěti povolaný dědic (institut), má dědictví nabýt jiná osoba, tedy náhradník (substi-

tut). Praktické využití je zde zřejmé. Zůstavitel má totiž zájem na tom, aby jeho majetek zů-

stal zachován osobám jemu nejbližším. Proto pro případ, že by jím povolaný dědic nedědil 

(např. proto, že se nedožije jeho smrti), povolá zůstavitel za náhradního dědice někoho jiného 

(např. dítě tohoto dědice). Zřídí-li zůstavitel náhradnictví pro případ, že by povolaná osoba 

dědit nechtěla, nebo pro případ, že by dědit nemohla, má se za to, že náhradnictví bylo zříze-

no pro oba tyto případy (§ 1508 ObčZ). 

Pokud náhradník povolán není nebo pokud dědictví nenabude, postupuje se podle usta-

novení o uvolněném podílu (§ 1504−1506 ObčZ), případně se předmětná část pozůstalosti 

stane předmětem dědění ze zákona. 

Pokud by bylo zůstavitelem povoláno náhradníků několik, dědí ten, který je ve výčtu nej-

bližší osobě, která dědictví nenabyla (§ 1507 věta druhá ObčZ). 

Náhradníkům mohou být dále povoláni náhradníci další, a to pro případ, že by se zůstavi-

tel obával, že by dědictví nenabyl ani dědic, ani náhradník. Takovéto postupné řetězení může 

zůstavitel opakovat prakticky donekonečna – dědici tedy může povolat náhradníka, náhradní-

kovi dalšího náhradníka, náhradníkovi náhradníka dalšího náhradníka atd. 

Omezení, která postihují závětního dědice (např. příkaz zůstavitele),124 postihují i ná-

hradníky, ledaže zůstavitel projeví vůli, že se omezení vztahují pouze k osobě dědice (např. 

příkaz, který může vzhledem k jeho povaze provést jedině dědic) nebo vyplývá-li to z povahy 
                                                      
124 Blíže viz kapitolu 6. Vedlejší doložky v závěti. 
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věci (§ 1509 ObčZ).  

Pokud v závěti povolaný dědic nabude dědictví, náhradnictví zanikne (§ 1511 odst. 1 Ob-

čZ). Pokud zůstavitel neprojeví jinou vůli, zanikne náhradnictví i tehdy, když zůstavitel povo-

lal náhradníka svému dítěti jako institutovi v době, kdy nemělo potomky a toto dítě zanechá 

potomky způsobilé dědit (§ 1511 odst. 2 ObčZ). 

5.2 Svěřenské nástupnictví 

5.2.1 Charakteristika svěřenského nástupnictví 

V případě svěřenského nástupnictví (§ 1512−1524 ObčZ) zůstavitel nařizuje, aby po smr-

ti jeho dědice nebo v jiných určených případech přešlo dědictví na svěřenského nástupce jako 

na následného dědice (§ 1512 odst. 1 ObčZ). V tomto vztahu tedy vystupují dvě osoby:  

1. dědic (někdy též označovaný jako přední dědic nebo fiduciář) a  

2. svěřenský nástupce (někdy též označovaný jako následný dědic nebo fideikomisář).  

Svěřenský nástupce nabývá dědictví poté, co je před ním dočasně nabyl přední dědic. Přední 

dědic tak nejčastěji nabývá dědictví smrtí zůstavitele, a to jen dočasně, zatímco svěřenský 

nástupce je nabývá až po smrti dědice předního. 

To, co přední dědic (dočasně) nabude jako dědictví, se nestane součástí pozůstalosti po 

tomto předním dědici. Přední dědic ani nemůže o tomto majetku pořizovat závětí. Tento maje-

tek přejde na svěřenského nástupce jako dědictví po zůstaviteli. 

 

 

Obrázek č. 5.1: Svěřenské nástupnictví 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zásadním rozdílem mezi náhradnictvím a svěřenským nástup-

nictvím je právě to, že v případě náhradnictví máme jen jednoho dědice, a to buď dědice, ne-

bo jeho náhradníka. V případě svěřenského nástupnictví máme nejméně dva dědice, nejdříve 

smrt zůstavitele smrt předního dědice

dědické právo předního dědice dědické právo svěřenského nástupce 
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předního dědice a poté svěřenského nástupce (či svěřenské nástupce, je-li jich více). 

Důvody, které vedou zůstavitele k tomu, aby povolal svěřenského nástupce, mohou být 

různé. Vždy zde však hraje rozhodující roli zůstavitelův zájem na tom, aby byl jeho majetek 

zachován podle jeho vůle i po delší časové období, kdy v podstatě „povolává dědice svému 

dědici“. Tento institut měl dříve své využití především v situaci, kdy v rodině (otec, matka a 

např. dvě děti) zemřela matka, otec si našel novou ženu a přál si pořídit pro případ smrti tak, 

aby veškerý jeho majetek zdědila jeho nová žena, která však bude mít za povinnost tento ma-

jetek „opatrovat“ pro jeho děti, které jej zdědí po smrti své „macechy“. 

Svěřenské nástupnictví může být prostřednictvím právní fikce podle § 1513 ObčZ zřízeno 

také tak, že zůstavitel: 

1. povolá dědice svému dědici (i v tomto případě platí, že dědic dědice je přímo dědicem 

zůstavitele, nikoliv dědicem dědice zůstavitele); 

2. zakáže svému dědici, aby o zanechaném jmění jakkoliv pořizoval (v takovém případě 

jsou svěřenskými nástupci dědicové předního dědice podle zákonné dědické posloup-

nosti, ačkoliv nabývají tento majetek jako dědictví přímo po zůstaviteli a nikoliv jako 

dědictví po předním dědicovi); 

3. povolá za dědice někoho, kdo v době smrti zůstavitele ještě není (např. dítě, které ještě 

ani nebylo počato) nebo 

4. povolá dědice s podmínkou nebo na určitou dobu (i v tomto případě jsou při absenci 

povolání svěřenského nástupce svěřenskými nástupci dědicové předního dědice podle 

zákonné dědické posloupnosti). 

Pokud zůstavitel někoho povolá za svěřenského nástupce, považuje se to zároveň i jako povo-

lání za náhradníka (§ 1512 odst. 1 in fine ObčZ). Pokud by tedy přední dědic dědictví nena-

byl, připadne dědictví přímo svěřenskému nástupci jako náhradníkovi. Jestliže je však zůsta-

vitelovo nařízení natolik neurčité, že nelze zjistit, zda povolal náhradníka, nebo svěřenského 

nástupce, uplatní se právní fikce, že jde o povolání náhradníka (§ 1512 odst. 2 ObčZ). 

5.2.2 Více svěřenských nástupců 

Zůstavitel může povolat i více svěřenských nástupců. Tyto svěřenské nástupce může po-
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volat buď vedle sebe, nebo po sobě.  

Pokud jsou svěřenští nástupci povoláni vedle sebe, nastupují na místo předního dědice 

společně (např. dva svěřenští nástupci, kteří společně nastupují na místo jediného předního 

dědice, každý z nich jako dědic jedné poloviny pozůstalosti). 

Pokud jsou svěřenští nástupci povoláni po sobě, zůstavitel povolává svěřenského nástup-

ce svěřenskému nástupci. 

Zůstavitel může za svěřenského nástupce povolat nejen osobu, která v době pořízení zá-

věti existuje (např. své žijící vnouče), ale i osobu, která dosud neexistuje (např. budoucí prvo-

rozené vnouče). Pokud zůstavitel za svěřenské nástupce povolá své současníky, není nijak 

omezena řada, ve které po sobě mají svěřenští nástupci následovat (§ 1514 ObčZ). Pokud zů-

stavitel povolá více svěřenských nástupců a někteří z nich v době smrti zůstavitele jako osoby 

ještě neexistují, zanikne svěřenské nástupnictví, jakmile dědictví nabude první svěřenský ná-

stupce, který nebyl zůstavitelovým současníkem (§ 1515 odst. 1 ObčZ). Zůstavitelovým sou-

časníkem je každý, kdo má v den smrti zůstavitele právní osobnost, tedy i nasciturus. 

5.2.3 Vztah mezi předním dědicem a svěřenským nástupcem 

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním účelem svěřenského nástupnictví je zachování majet-

ku pro budoucí generace, tedy pro svěřenské nástupce. Z toho také vyplývá vztah mezi před-

ním dědicem a svěřenským nástupcem. 

Přední dědic se sice po smrti zůstavitele stává vlastníkem zděděného majetku, avšak jeho 

vlastnické právo je omezeno – pokud mu zůstavitel nesvěřil právo s dědictvím volně nakládat, 

může věci jen držet, užívat a požívat. Jeho „úkolem“ je uchovávat majetek pro svěřenského 

nástupce. Přední dědic proto nesmí žádnou zděděnou věc zcizit nebo zatížit, učinit tak může 

pouze za účelem úhrady zůstavitelových dluhů. Přední dědic má pouze práva a povinnosti 

poživatele, přičemž nesmí přesáhnout meze běžného užívání (§ 1521 ObčZ). K významnějším 

dispozicím se zděděným majetkem potřebuje přední dědic souhlas svěřenského nástupce (ve 

formě veřejné listiny), který lze případně nahradit soudním rozhodnutím (§ 1522 ObčZ). 

Případné plody či užitky náleží podle § 1523 ObčZ přednímu dědici, svěřenský nástupce 

však může požadovat, aby soud stanovil přednímu dědici způsob a rozsah hospodaření s věcí 
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nebo požívání věci. Svěřenský nástupce má právo, aby mu přední dědic bez zbytečného od-

kladu sestavil a vydal písemný inventář všeho, co jako dědictví nabyl, přičemž tento inventář 

může podle § 1520 odst. 2 ObčZ požadovat i ve formě veřejné listiny. 

Pokud se věc a její vlastník zapisují do veřejného seznamu (např. nemovitá věc zapisova-

ná do katastru nemovitostí), zapisuje se do veřejného seznamu i svěřenské nástupnictví, a to 

jako omezení vlastnického práva.125 Toto opatření slouží nejen k ochraně svěřenského nástup-

ce, ale i třetích osob. 

Jestliže přední dědic naloží se zděděnou věcí způsobem, který maří nebo omezuje práva 

svěřenského nástupce, aniž by s tím svěřenský nástupce souhlasil, nastane podle § 1524 ObčZ 

jeden z následujících důsledků: 

1. vůči svěřenskému nástupci to nemá právní účinky (pokud se jedná o věc zapisovanou 

do veřejného seznamu) nebo 

2. svěřenský nástupce má právo domáhat se podle ustanovení o relativní neúčinnosti 

(§ 589−599 ObčZ), aby soud určil, že právní jednání předního dědice není vůči němu 

právně účinné (pokud se jedná o jakoukoliv jinou věc). 

5.2.4 Zánik svěřenského nástupnictví 

Svěřenské nástupnictví zaniká nejčastěji v momentě, kdy již není žádný další svěřenský 

nástupce (§ 1516 ObčZ). Zákon však stanoví (poněkud nesystematicky a roztroušeně v textu 

jednotlivých ustanovení) i další případy, ve kterých svěřenské nástupnictví zaniká: 

1. uplynutím 100 let od smrti zůstavitele [svěřenské nástupnictví takto nezanikne, pokud 

má svěřenský nástupce nabýt dědictví nejpozději při smrti dědice žijícího v době zů-

stavitelovy smrti – v tomto případě zanikne až tehdy, když první ze svěřenských ná-

stupců nabude dědictví po tomto dědici (§ 1515 odst. 2 ObčZ)]; 

2. nenastane případ, pro který bylo svěřenské nástupnictví zřízeno (§ 1516 ObčZ); 

3. nabytím dědictví prvním ze svěřenských nástupců, který v době smrti zůstavitele jako 

osoba ještě neexistoval (§ 1515 odst. 1 ObčZ); 
                                                      
125 Svěřenské nástupnictví se zapisuje na příslušném listu vlastnictví v části C (Omezení vlastnického prá-

va). Zapisuje se poznámkou [§ 23 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon)]. 



 
79 

4. zůstavitel povolal svěřenského nástupce svému dítěti v době, kdy nemělo potomka a 

toto dítě zanechá potomka způsobilého dědit (§ 1518 ObčZ); 

5. zůstavitel povolal svěřenského nástupce osobě, která není způsobilá pořizovat vzhle-

dem ke své omezené svéprávnosti, a tato osoba nabude pořizovací způsobilost (§ 1519 

ObčZ) nebo 

6. zůstavitel povolal svěřenského nástupce svému nezletilému dítěti, které není způsobilé 

pořizovat, a toto dítě nabude pořizovací způsobilost [svěřenské nástupnictví takto za-

nikne pouze v rozsahu povinného dílu (§ 1517 ObčZ)].  
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6. Vedlejší doložky v závěti 

Charakteristickým znakem všech vedlejších doložek v závěti je určité omezení dědice 

(popř. odkazovníka), jenž je omezen nejčastěji z hlediska časového nebo mu je uložena nějaká 

povinnost. Zůstavitel tedy nezůstavuje svému dědici svůj majetek „jen tak“, ale určitým způ-

sobem jej omezuje. Vedlejšími doložkami v závěti rozumíme podle § 1551 odst. 1 ObčZ: 

1. stanovení podmínky; 

2. doložení času a 

3. příkaz. 

Vůle zůstavitele však není v tomto směru neomezená. K vedlejší doložce se totiž podle 

§ 1551 odst. 2 ObčZ a § 1552 ObčZ nepřihlíží v těchto případech: 

1. směřuje-li jen k zřejmému obtěžování dědice (popř. odkazovníka) ze zjevné zůstavite-

lovy svévole; 

2. odporuje-li zjevně veřejnému pořádku; 

3. je-li nesrozumitelná nebo 

4. ukládá-li zůstavitel dědici (popř. odkazovníkovi), aby uzavřel či neuzavřel manželství 

(registrované partnerství) nebo aby v něm setrval či je zrušil (zůstavitel však může ně-

komu zřídit právo na dobu, než uzavře manželství). 

Ve všech těchto případech se jedná o přípustné (a zároveň žádoucí) omezení autonomie vůle 

zůstavitele.126 

6.1 Podmínka 

Obecná úprava podmínek je popsána v § 548−549 ObčZ, zvláštní úprava potom 

v § 1561−1563 ObčZ. Obecně platí, že vznik, změnu nebo zánik práva (tedy i práva dědické-

ho) lze vázat na splnění podmínky, tj. budoucí nejisté události (§ 548 odst. 1 ObčZ). Rozlišu-

jeme dva druhy podmínek: 

1. rozvazovací (rezolutivní) podmínky a 

2. odkládací (suspenzivní) podmínky. 
                                                      
126 Blíže viz kapitolu 1.1 Charakteristika závěti. 
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6.1.1 Rozvazovací podmínka 

Podmínka je rozvazovací, pokud závisí na jejím splnění, zda právní následky již nastalé 

pominou (§ 548 odst. 2 věta druhá ObčZ).  

Pokud závěť obsahuje rozvazovací podmínku, pak povolaný dědic nabývá dědictví ihned 

smrtí zůstavitele. Potud není žádného rozdílu oproti závěti bez podmínky. Pokud se však roz-

vazovací podmínka splní, daný vztah se „rozváže“ a dědické právo tohoto dědice zaniká. Dě-

dické právo tohoto dědice tedy trvá pouze od smrti zůstavitele do okamžiku splnění rozvazo-

vací podmínky. 

Příkladem budiž situace, kdy zůstavitel povolá za svého jediného dědice svou dceru, a to 

pod podmínkou, že její manžel nebude pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody. Pokud 

se podmínka nesplní (manžel dcery nikdy nebude pravomocně odsouzen k trestu odnětí svo-

body), zůstane dcera dědicem navždy. Jakmile se však podmínka kdykoliv splní (manžel dce-

ry bude pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody), dcera přestává být dědicem a na její 

místo nastoupí jiný, např. v závěti určený dědic (pokud by v závěti „náhradní“ dědic povolán 

nebyl, nastoupili by na její místo dědici podle zákonné dědické posloupnosti). 

 

 

Obrázek č. 6.1: Rozvazovací podmínka – splnění rozvazovací podmínky 

 

 

Obrázek č. 6.2: Rozvazovací podmínka – nesplnění rozvazovací podmínky 

 

Uděluje-li se někomu právo s nemožnou rozvazovací podmínkou, nepřihlíží se k ní (§ 1563 

odst. 1 ObčZ). 

smrt zůstavitele splnění rozvazovací podmínky

smrt zůstavitele
(rozvazovací podmínka není splněna, 

dědické právo povolaného dědice trvá bez omezení) 

dědické právo povolaného dědice 

dědické právo povolaného dědice 
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6.1.2 Odkládací podmínka 

Podmínka je odkládací, pokud závisí na jejím splnění, zda právní následky jednání nasta-

nou (§ 548 odst. 2 věta první ObčZ).  

Pokud závěť obsahuje odkládací podmínku, pak se povolaný dědic stává dědicem až po 

splnění této podmínky. Vznik dědického práva se tedy „odkládá“ do doby, než dojde ke spl-

nění podmínky. Pokud zůstane odkládací podmínka nesplněna, pak osoba povolaná za dědice 

vůbec dědit nebude.  

Příkladem budiž situace, kdy zůstavitel povolá za svého jediného dědice svého syna, a to 

pod podmínkou, že synova dcera (vnučka zůstavitele) vystuduje právnickou fakultu. Pokud 

podmínka zůstane nesplněna (synova dcera nevystuduje právnickou fakultu), nestane se syn 

nikdy dědicem. Jakmile se však podmínka splní (synova dcera vystuduje právnickou fakultu), 

syn se stane dědicem. 

 

 

Obrázek č. 6.3: Odkládací podmínka – splnění odkládací podmínky 

 

 

Obrázek č. 6.4: Odkládací podmínka – nesplnění odkládací podmínky 

 

Směřuje-li podmínka k jednání dědice (popř. odkazovníka), které jím může být opakováno, 

musí být znovu vykonáno po smrti zůstavitele (třebaže se tak stalo již za jeho života), není-li 

zřejmá jiná vůle zůstavitele (§ 1561 ObčZ). 

Vztah mezi oběma dědici (do doby než dojde ke splnění podmínky, tj. po dobu, po kterou 

zůstává právo následného dědice odsunuto) je obdobný vztahu předního dědice a následného 

smrt zůstavitele splnění odkládací podmínky

smrt zůstavitele

(odkládací podmínka není splněna, dědické právo povolaného dědice vůbec nevznikne) 

dědické právo povolaného dědice 
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dědice u svěřenského nástupnictví. Právo předního dědice k dědictví je proto omezeno jen na 

práva poživatele (§ 1567 odst. 1 ObčZ). 

Ustanovení závěti, kterým se někomu uděluje právo s nemožnou odkládací podmínkou, je 

neplatné (§ 1563 odst. 2 ObčZ). 

6.2 Doložení času 

V případě doložení času (§ 1564−1566 ObčZ) zůstavitel určuje, že dědic (popř. odkazov-

ník) má nabýt své právo: 

1. na určitou dobu [určí den, do kterého se právo počítá (dies ad quem)], nebo 

2. od určité doby [určí den, od kterého se právo počítá (dies a quo)]. 

Rozdíl mezi doložením času a podmínkou spočívá v tom, že zatímco u podmínky není jisté, 

zda určitá skutečnost nastane, u doložení času je vždy jisté, že určitý časový okamžik nastane. 

6.2.1 Doložení času na určitou dobu 

V prvním případě (dies ad quem) zůstavitel určuje, že dědic (popř. odkazovník) nabude 

své právo na dobu ode dne smrti zůstavitele do dne, který v závěti přesně určí. Poté dědické 

právo povolaného dědice zaniká. Pokud zůstavitel v závěti neurčí dědice na „další období“, 

připadne dědictví dědicům podle zákonné dědické posloupnosti.  

Ilustrativním příkladem tohoto typu doložení času budiž následující nařízení: „Za svého 

dědice povolávám svou jedinou dceru Janu Novotnou, a to pouze na dobu pěti let po mé smr-

ti.“  

 

 

Obrázek č. 6.5: Doložení času na určitou dobu 

 

6.2.2 Doložení času od určité doby 

Ve druhém případě (dies a quo) zůstavitel určuje, že dědic (popř. odkazovník) nabude své 

smrt zůstavitele den, do kterého se právo počítá

dědické právo povolaného dědice 
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právo od určitého přesně určeného dne, který nastane později než den smrti zůstavitele. Pokud 

zůstavitel v závěti neurčí dědice na „počáteční období“, připadne na tuto dobu dědictví dědi-

cům podle zákonné dědické posloupnosti. 

Ilustrativním příkladem tohoto typu doložení času budiž následující nařízení: „Za svého 

dědice povolávám svou jedinou dceru Janu Novotnou, a to tak, že dědictví nabude až po uply-

nutí pěti let od mé smrti.“ 

 

 

Obrázek č. 6.6: Doložení času od určité doby 

 

Vztah mezi oběma dědici (do doby než nastane doložený čas, tj. po dobu, po kterou zůstává 

právo následného dědice odsunuto) je obdobný vztahu předního dědice a následného dědice 

u svěřenského nástupnictví. Právo předního dědice k dědictví je proto omezeno jen na práva 

poživatele (§ 1567 odst. 1 ObčZ). 

6.3 Příkaz 

Příkaz (modus) je vedlejší doložkou, která je upravena v § 1569−1574 ObčZ. Prostřednic-

tvím příkazu zůstavitel nařizuje, aby dědic (popř. odkazovník) něco vykonal (facere), opome-

nul (omittere) či strpěl (pati), nebo aby se zůstaveným majetkem určitým způsobem naložil.127  

Příkaz se posuzuje stejně jako rozvazovací podmínka. Pokud tedy nebude proveden, zů-

stavení práva se zmaří (obdobně, jako kdyby došlo ke splnění rozvazovací podmínky), ledaže 

zůstavitel projevil jinou vůli. Pokud tedy dědic příkaz nesplní, ztrácí právo na dědictví, takže 

dědictví pozbude. 

Přestože se příkaz posuzuje stejně jako rozvazovací podmínka, musíme tyto instituty od 

sebe důsledně odlišovat. Příkaz má totiž na rozdíl od podmínky okamžitý právní účinek spo-

                                                      
127 V případě, že zůstavitel nařídí, aby dědic (popř. odkazovník) něco dal (dare), nejedná se o příkaz, nýbrž 

o odkaz (jestliže je toto nařízeno dědici) nebo o pododkaz (jestliže je toto nařízeno odkazovníkovi) ve smyslu 
§ 1594 an. ObčZ. 

smrt zůstavitele den, od kterého se právo počítá

dědické právo povolaného dědice 
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čívající v tom, že pokud obtížená osoba (dědic či odkazovník) dědictví (odkaz) přijme, je po-

vinna příkaz splnit. Splnění příkazu může vymáhat: 

1. osoba, které je příkaz ku prospěchu (§ 1571 ObčZ); 

2. vykonavatel závěti (§ 1571 ObčZ); 

3. jiná osoba k tomu v závěti povolaná (§ 1571 ObčZ); 

4. právnická osoba oprávněná chránit zájmy určitých osob (např. nevidomých), jestliže 

příkaz směřuje ku prospěchu těchto osob (§ 1572 odst. 1 ObčZ) nebo 

5. příslušný orgán veřejné moci, jestliže příkaz směřuje k veřejnému prospěchu (§ 1572 

odst. 2 ObčZ). 

Pokud příkaz nelze splnit přesně, musí být splněn alespoň tak, aby mu bylo vyhověno co 

možná nejlépe. Není-li možné ani to, náleží osobě obtížené příkazem, co jí bylo zůstaveno, 

ledaže zůstavitel projevil jinou vůli. Kdo se však učinil neschopným příkaz splnit, ačkoliv 

věděl, že jej tím zmaří, pozbude, co mu bylo zůstaveno (§ 1570 ObčZ). 

Příkaz může mít i podobu zákazu určitého chování obtížené osoby. Zůstavitel proto může 

např. zakázat zcizení či zatížení určitého majetku (§ 1569 odst. 2 ObčZ). Tento zákaz zavazu-

je obtíženého jen tehdy, pokud je nařízen na určitou přiměřenou dobu a je odůvodněn vážným 

zájmem hodným právní ochrany. V opačném případě může soud na návrh obtíženého rozhod-

nout, že se k zákazu nepřihlíží (§ 1569 odst. 2 ObčZ). 

Vysloví-li se zůstavitel o účelu, ke kterému něco někomu zanechává (např. „Petře, odka-

zuji ti můj klavír, abys hrál dětem.“), ale neuloží-li povinnost zanechané věci k tomuto účelu 

použít, hledí se na jeho projev vůle jako na přání bez právní závaznosti (§ 1573 ObčZ). 

Ustanovení, kterým zůstavitel dědici nebo odkazovníkovi přikáže s pohrůžkou ztráty ně-

jaké výhody, aby závěti neodporoval, nemá právní účinky, jde-li jen o odpor proti pravosti 

závěti nebo proti výkladu jejího smyslu (§ 1574 ObčZ).  
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7. Zrušení závěti 

7.1 Obecně 

7.1.1 Charakteristika zrušení závěti 

Zůstavitel má v souladu se zásadou autonomie vůle zůstavitele právo svou závěť kdyko-

liv zrušit (prof. Emil Svoboda používal pro toto právní jednání pojem „záporná závěť“).128 Jde 

o explicitní vyjádření jednoho z charakteristických rysů závěti, a sice že jde o odvolatelný 

projev vůle zůstavitele (§ 1494 odst. 1 ObčZ). Podobně jako u pořízení závěti může být zru-

šení závěti provedeno pouze a jedině zůstavitelem, zastoupení zde nepřichází v úvahu.129 

Zůstavitel může zrušit závěť buď úplně, nebo částečně. Kromě úplného zrušení (celé) zá-

věti tedy může zrušit jen její pouhou část, tj. její jednotlivé (či jednotlivá) ustanovení. V tako-

vém případě zůstávají ostatní části závěti nadále v platnosti. 

7.1.2 Způsoby zrušení závěti 

Závěť lze zrušit některým z následujících způsobů: 

1. pořízením závěti pozdější, kdy se dřívější závěť ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle 

té pozdější obstát (§ 1576 ObčZ) nebo 

2. odvoláním závěti původní, a to: 

a) výslovně (§ 1577 ObčZ); 

b) konkludentně, tedy nejčastěji zničením listiny (§ 1578 ObčZ) nebo  

c) vydáním originálu závěti pořízené ve formě veřejné listiny (§ 1579 ObčZ). 

Zůstavitel může „zrušit“ závěť nebo její část také svým faktickým jednáním, tedy tím, že zů-

stavenou věc zcizí, spotřebuje nebo zničí. Tento způsob „zrušení“ závěti se v praxi nejčastěji 

vyskytuje jako „částečné zrušení“ závěti (např. zůstavitel prodá svůj byt, o kterém pořídil 

v závěti, osobě odlišné od závětního dědice, přičemž ostatní majetek, o kterém pořídil, si na-

dále ponechá), není však vyloučeno ani „úplné zrušení“ závěti tímto způsobem (např. zůstavi-

                                                      
128 Svoboda, E.: Dědické právo. Československý Kompas, Praha 1946, s. 35−36. 
129 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006 a usnesení Nejvyšší-

ho soudu ČR ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012. 
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tel daruje veškerý svůj majetek za svého života osobě odlišné od závětního dědice). 

Před dalším výkladem si pro přehlednost uveďme schéma způsobů zrušení závěti, ze kte-

rého budeme vycházet v následujícím textu: 

 

 
Obrázek č. 7.1: Způsoby zrušení závěti 

 

7.1.3 Časově neomezená platnost závěti 

Platnost závěti není nijak časově omezena. Pokud tedy např. zůstavitel zemře v roce 2020 

s tím, že jedinou závěť pořídil v roce 1960 (v době účinnosti zcela jiné právní úpravy i za zce-

la jiných osobních a majetkových poměrů), je třeba i v tomto případě postupovat podle 60 let 

staré závěti. 

Jedinou výjimku zde představují privilegované závěti (§ 1542–1545 ObčZ), kdy závěť 

pořízená před třemi svědky (§ 1542 ObčZ) pozbývá platnosti uplynutím dvou týdnů ode dne 

pořízení a ostatní typy privilegovaných závětí (§ 1543–1545 ObčZ) pozbývají platnosti uply-

nutím tří měsíců ode dne pořízení. Předpokladem pozbytí platnosti závěti je, že zůstavitel ur-

čitou mimořádnou situaci přežil a že po shora uvedenou dobu mohl pořídit závěť ve formě 

veřejné listiny.130 

                                                      
130 Blíže viz kapitolu 4.4 Privilegované závěti (závěti s úlevami). 
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7.2 Pořízení pozdější závěti 

7.2.1 Obecně 

V praxi zřejmě nejčastějším způsobem zrušení závěti je zrušení závěti pořízením závěti 

nové (§ 1576 ObčZ). Aniž by si to totiž zůstavitel explicitně uvědomoval, pořízením pozdější 

závěti logicky ruší tu dřívější, a to v rozsahu, v jakém nemůže dřívější závěť vedle té pozdější 

obstát. Tento postup je vyjádřením zásady, že pozdější závěť lépe vyjadřuje zůstavitelovu 

poslední vůli než závěť dřívější (srov. samotný pojem „poslední vůle“ někdy používaný pro 

závěť). Ke zrušení dřívější závěti dochází přímo pořízením závěti pozdější, bez ohledu na to, 

zda se v pozdější závěti zůstavitel o té dřívější zmiňuje. 

Z hlediska zrušování není rozhodné, jakou formu mají jednotlivé závěti.131 Rozhodující je 

zde pouze to, která ze závětí byla pořízena dříve a která později. Proto lze např. závěť poříze-

nou ve formě veřejné listiny zrušit závětí holografní, byť takovýto postup není příliš doporu-

čeníhodný. 

Pro úplnost dodejme, že závěť lze zrušit nejen pořízením pozdější závěti, ale (za použití 

výkladu a minori ad maius) i pořízením pozdější dědické smlouvy. 

7.2.2 Dřívější a pozdější závěť 

Pokud porovnáme data pořízení jednotlivých závětí, snadno určíme, která závěť je dřívěj-

ší a která pozdější. Pokud by snad nebylo zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena, 

je třeba podle § 1494 odst. 1 ObčZ rozlišovat dvě situace: 

1. závěti si v celém rozsahu odporují, nebo 

2. závěti si v celém rozsahu neodporují.  

V prvním případě je závěť, ze které není zřejmé, kdy byla pořízena, podle § 1494 odst. 1 Ob-

čZ neplatná. Ve druhém případě (a pokud zároveň dle § 1494 odst. 1 ObčZ právní účinky 

závěti jinak nezávisí na určení doby jejího pořízení) lze postupovat podle obou závětí součas-

ně, a to v rozsahu, v jakém vedle sebe mohou obstát. Obdobnou úpravu obsahoval i § 715 

                                                      
131 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 16. 11. 1929, sp. zn. R II 335/29 

(Vážný 9386): „Prohlášení, jímž se poslední pořízení odvolává, nevyžaduje, by byla zachována táž forma jako 
při pořízení, jež se odvolává.“ 
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OZO, podle kterého „nelze-li rozhodnouti, která závěť nebo dovětek je pozdější, platí obě, 

pokud mohou vedle sebe obstáti“. 

7.2.3 Rozpor mezi závěťmi 

Ke zrušení dřívější závěti dochází pouze v případě, nemůže-li dřívější závěť vedle té poz-

dější obstát. Tuto situaci lze definovat tak, že není možné, aby se postupovalo podle obou 

závětí v celém rozsahu zároveň. Vždy je nutno vycházet ze znění obou závětí a okolností da-

ného případu a použít základní výkladové pravidlo obsažené v § 1494 odst. 2 ObčZ.  

Vzájemný rozpor závětí se může týkat nejen osoby dědice (1. závěť: jediným dědicem je 

A; 2. závěť: jediným dědicem je B), ale i rozsahu majetku, který je (stejným) dědicům zůsta-

ven (1. závěť: dědicem automobilu je A, dědicem bytu je B; 2. závěť: dědicem bytu je A, dě-

dicem automobilu je B).  

V některých případech však může být vzájemný rozpor méně zřetelný: 1. závěť: dědicem 

automobilu a bytu je A, dědicem chaty je B; 2. závěť: dědicem automobilu je A, dědicem cha-

ty je B. Bude dědicem bytu závětní dědic A, nebo byt připadne dědicům podle zákonné dě-

dické posloupnosti? Jsou závěti ve vzájemném rozporu? Zde je nutno si nejprve položit otáz-

ku, zda je možné postupovat podle obou závětí v celém rozsahu zároveň. „Obě pořízení jsou 

do slova shodná, v pozdějším však vynecháno jest ustanovení (...). Z těchto okolností lze vyvo-

diti jediný právní závěr, že zůstavitel zřízením druhého dovětku zrušil první. Jiného významu 

nemá vynechání jediného ustanovení, a doslovné opakování všech ostatních. (...) Oba tyto 

dovětky nemohou vedle sebe platně trvati, ježto si co do ustanovení, v pozdějším dovětku vy-

nechaného, odporují jako klad a zápor, byť i jen mlčky vyslovený.“132  

Závěť (nebo její příslušné ustanovení) může být též zrušena pozdějším prohlášením o vy-

dědění, kterým se vyděďuje dřívější závětní dědic. Toto podle mého názoru platí i obráceně, 

tedy pokud zůstavitel pořídí prohlášení o vydědění a později vyděděného povolá za dědice, 

vydědění se tím ruší.133 

                                                      
132 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 6. 11. 1923, sp. zn. Rv I 1162/23 (Vážný 

3126). 
133 Shodně viz též Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanské-

mu a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl III. V. Linhart, Praha 1936, s. 440−441.  
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7.2.4 Rozsah zrušení závěti 

Pokud dospějeme k závěru, že není možné postupovat podle obou závětí v celém rozsahu 

zároveň, pak pozdější závěť ruší tu dřívější a přecházíme k otázce, zda ji ruší buď úplně, nebo 

částečně. Rozdíl si ukažme na následujících příkladech: 

1. Úplné zrušení závěti. 1. závěť: dědicem automobilu a bytu je A, dědicem chaty je B; 

2. závěť: jediným dědicem je C. Druhá závěť ruší tu první v celém rozsahu, neboť 

první závěť nemůže vedle té druhé vůbec obstát. 

2. Částečné zrušení závěti. 1. závěť: dědicem automobilu a bytu je A, dědicem chaty je 

B; 2. závěť: dědicem chaty je C. Druhá závěť ruší tu první pouze částečně, neboť dě-

dicem automobilu a bytu je stále A. V této části tedy první závěť vedle té druhé obsto-

jí. 

7.3 Výslovné odvolání závěti 

7.3.1 Výslovné odvolání závěti 

Pokud chce zůstavitel odvolat svou závěť výslovně, je podle § 1577 ObčZ zapotřebí, aby 

toto právní jednání učinil ve formě předepsané pro pořízení závěti. Odvolání závěti proto mů-

že být učiněno ve formě písemné [odvolání závěti ve formě soukromé listiny (holografní či 

allografní) nebo odvolání závěti ve formě veřejné listiny] nebo ústní (privilegované odvolání 

závěti). Odvolání závěti musí pochopitelně splňovat všechny náležitosti potřebné pro pořízení 

závěti v dané formě (allografní odvolání závěti vyžaduje součinnost svědků, privilegované 

odvolání závěti lze učinit jen za zvláštních okolností apod.). Odvolání závěti může existovat 

samostatně nebo být součástí (pozdější) závěti. 

Z hlediska „odvolávání“ je lhostejné, jakou formu má odvolávaná závěť a jakou formu 

má samotné odvolání závěti. Rozhodující je zde pouze projev vůle učiněný ve formě, v jaké 

lze pořídit (jakoukoliv) závěť. Proto např. závěť pořízená ve formě veřejné listiny může být 

odvolána holografním odvoláním závěti, byť takovýto postup není příliš doporučeníhodný. 

V případě, kdy zákon vyžaduje pro pořízení závěti formu veřejné listiny,134 je podle mého 

                                                      
134 Blíže viz kapitolu 4.3.2 Obligatornost a fakultativnost závěti ve formě veřejné listiny. 
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názoru i pro odvolání závěti (pořízení záporné závěti)135 zapotřebí formy veřejné listiny. 

Slovní formulace samotného odvolání závěti může být zcela jednoduchá, např. „odvolá-

vám svou předchozí závěť ze dne 4. 2. 1999“ nebo dokonce „odvolávám všechny své závěti 

předchozí“. I při výkladu tohoto právního jednání je třeba analogicky použít základní pravidlo 

uvedené v § 1494 odst. 2 ObčZ. 

Co se týče rozsahu odvolání závěti, v praxi se nejčastěji vyskytuje situace, kdy zůstavitel 

odvolá (jednu) celou závěť („odvolávám svou závěť ze dne 4. 2. 1999“). Podle § 1575 odst. 1 

ObčZ však může zůstavitel odvolat i její pouhou část („odvolávám článek I. své závěti ze dne 

4. 2. 1999; článek II. této závěti ponechávám nadále v platnosti“). Stejně tak může zůstavitel 

odvolat i více závětí najednou („odvolávám všechny své závěti předchozí“, „odvolávám svou 

závěť ze dne 1. 2. 1998 a dále závěť ze dne 4. 2. 1999“). 

7.3.2 Zrušení výslovného odvolání závěti 

Položme si otázku, zda lze závěť, která byla uchována, avšak výslovně odvolána, znovu 

„obnovit“ zrušením tohoto výslovného odvolání (typicky zničením listiny o odvolání závěti, 

ale např. i výslovným odvoláním výslovného odvolání závěti). Jsem toho názoru, že závěť 

takto obnovit lze, a tedy že výslovné odvolání závěti lze zrušit, a to dle § 1580 ObčZ per ana-

logiam (zruší-li zůstavitel výslovné odvolání závěti, ale závěť uchová, má se za to, že závěť 

nepozbyla platnosti a hledí se na ni, jako by nebyla zrušena).136 Pokud se § 1580 ObčZ vzta-

huje na pozdější závěť, nevidím důvod, proč by se neměl použít i na pozdější zápornou zá-

věť,137 tedy na výslovné odvolání závěti. Pokud zůstavitel pořídí závěť a poté listinu o odvo-

lání závěti, pak při zničení listiny o odvolání závěti a uchování (nezničení) závěti je zůstavite-

lův úmysl zřejmý, a sice aby nastalo dědění podle uchované závěti. Proč by jinak ničil jen 

druhou listinu? Tento závěr vyjde najevo ještě zřetelněji v samotném řízení o pozůstalosti, 

kdy pozůstalostní soud nebude mít listinu o odvolání závěti vůbec k dispozici, neboť byla 

zničena. Opačný závěr by byl podle mého názoru v rozporu se zásadou autonomie vůle zůsta-

                                                      
135 Srov. Svoboda, E.: Dědické právo. Československý Kompas, Praha 1946, s. 35−36. 
136 Opačně však Fiala, R., Drápal, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo. Komentář. C. H. Beck, 

Praha 2015, s. 273 a Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Sv. IV (Dědické prá-
vo). Wolters Kluwer, Praha 2014, s. 201. 

137 Srov. Svoboda, E.: Dědické právo. Československý Kompas, Praha 1946, s. 35−36. 
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vitele a s § 1494 odst. 1 ObčZ per analogiam, podle kterého je odvolání závěti (záporná zá-

věť)138 odvolatelným projevem vůle zůstavitele. 

7.4 Konkludentní odvolání závěti 

7.4.1 Způsoby konkludentního odvolání závěti 

Konkludentní odvolání závěti je učiněno konkludentním činem, tedy jinak než výslovně. 

Tacitní odvolání závěti nepřichází vůbec v úvahu, proto slovo „mlčky“ nelze vykládat do-

slovně.139 Závěť lze konkludentně odvolat těmito způsoby: 

1. zůstavitel zničí listinu, na níž byla závěť napsána; 

2. zůstavitel jiným způsobem poruší listinu, na níž byla závěť napsána nebo 

3. zůstavitel neobnoví závěť, ač ví, že listina byla zničena nebo ztracena. 

7.4.2 Zničení listiny 

Zničením listiny je třeba rozumět její nenávratné porušení takovým způsobem, že se již 

dále nejedná o listinu; dochází ke zničení listiny, nikoliv pouhého textu listiny. Typicky jde 

o její roztrhání, rozstříhání, skartování či spálení. Od zničení listiny je nutno odlišovat její 

porušení jiným způsobem ve smyslu § 1578 odst. 2 ObčZ.140 

Subjekt, který je oprávněn platně zničit listinu, je zásadně zůstavitel, neboť stejně jako 

pořízení závěti i odvolání závěti je osobní projev vůle zůstavitele, u kterého zastoupení nepři-

chází v úvahu.141 Tomu nasvědčuje i geneze ustanovení (§ 721 OZO, § 553 ObčZ 1950 a 

§ 480 odst. 2 ObčZ 1964). Pokud by snad závěť úmyslně zničila jiná osoba a zůstavitel jí ten-

to čin výslovně neprominul, je tato osoba dědicky nezpůsobilá (§ 1481 ObčZ). 

Zůstavitel musí zničit závěť záměrně, musí tedy být dán nepochybný zůstavitelův úmysl 

závěť zrušit (srov. též § 1578 odst. 2 in fine ObčZ). Zničí-li zůstavitel listinu omylem (např. ji 

omylem roztrhá) nebo zničí-li listinu někdo jiný (např. zloděj při prohledávání bytu), nelze 

                                                      
138 Srov. Svoboda, E.: Dědické právo. Československý Kompas, Praha 1946, s. 35−36. 
139 Srov. např. Tichý, L.: Obecná část občanského práva. C. H. Beck, Praha 2014, s. 140−141. 
140 Blíže viz kapitolu 7.4.3 Porušení listiny jiným způsobem. 
141 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006 a usnesení Nejvyšší-

ho soudu ČR ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012. 
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z toho ještě usuzovat na zrušení závěti.142 Při splnění podmínek uvedených v § 1578 odst. 2 

ObčZ však lze i takovéto zničení považovat za plnohodnotné zrušení závěti, musí zde však 

být dán nepochybný zůstavitelův zrušovací úmysl. 

V případě, kdy zůstavitel pořídí několik vyhotovení (stejnopisů) obsahově stejné závěti 

(např. jednu pro sebe a další pro jednotlivé dědice), pak platí, že pokud zůstavitel zničí jen 

jeden ze stejnopisů závěti (nebo i více stejnopisů, ne však všechny), nelze z toho ještě usuzo-

vat na odvolání závěti. Stále je proto aplikovatelný závěr, že „jestliže byla závěť pořízena ve 

více vyhotoveních, je k jejímu zrušení nezbytné zničit všechna vyhotovení“.143 Případný „myl-

ný“ záměr zůstavitele takto závěť odvolat není vyloučen, v případě sporu v řízení o pozůsta-

losti by však musel být prokazován postupem podle § 170 ZZŘS. V situacích, kdy zůstavitel 

nemá jistotu o přesném počtu vyhotovení dané závěti nebo je nemá „pod kontrolou“, lze jako 

praktičtější postup jistě doporučit zrušení závěti pořízením závěti nové, popř. výslovným od-

voláním všech závětí předchozích. 

7.4.3 Porušení listiny jiným způsobem 

Od zničení listiny je nutno odlišovat její porušení jiným způsobem, kdy si listina nadále 

zachovává svůj charakter, byť značně deformovaný. Jedná se především o přeškrtání144 nebo 

začernění celého textu závěti, přeškrtání podpisu apod. Pokud je listina takto porušena, do-

chází ke zrušení závěti pouze tehdy, pokud z okolností nepochybně vyplývá zůstavitelův 

úmysl závěť zrušit.145 Roztrhanou a znovu slepenou závěť je třeba pokládat za odvolanou, 

není-li prokázán opak.146 

7.4.4 Neobnovení zničené nebo ztracené listiny 

Pokud zůstavitel ví, že listina byla zničena (např. při požáru či vytopení domu) nebo ztra-

cena (např. při stěhování do nového bytu), a tuto závěť neobnoví, dochází k jejímu zrušení 

                                                      
142 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012. 
143 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012. 
144 Srov. usnesení Bavorského vrchního zemského soudu ze dne 1. 12. 2004, sp. zn. 1 Z BR 93/04. 
145 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 5. 5. 1927, sp. zn. Rv I 1736/26 (Vážný 

7041): „Škrty a opravy některých ustanovení poslední vůle nemají v zápětí odvolání ustanovení jimi nedotče-
ných, pokud není prokázána vůle pořizovatelova, odvolati je tímto způsobem.“ 

146 Srov. rozhodnutí c. k. Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 1875, č. 59 (Gl. U. 5589) a rozhodnutí Nejvyššího 
soudu Československé republiky ze dne 29. 12. 1933, sp. zn. R I 1163/33 (Vážný 13155). 
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pouze tehdy, pokud z okolností nepochybně vyplývá zůstavitelův úmysl závěť zrušit. Tato 

právní úprava vychází z § 722 OZO, který nám též dává návod, jak postupovat v řízení o po-

zůstalosti [„prokáže-li se ovšem (...) obsah listiny“]. To znamená, že případný dědic opírající 

své dědické právo o zničenou nebo ztracenou listinu – pokud na svém dědickém právu trvá – 

musí být v případě sporu o dědické právo odkázán k podání žaloby dle § 170 ZZŘS, aby pro-

kázal existenci této listiny ke dni smrti zůstavitele a její platnost po formální i obsahové strán-

ce.147 

7.5 Vydání závěti pořízené ve formě veřejné listiny 

7.5.1 Vydání závěti pořízené ve formě veřejné listiny 

Pokud zůstavitel pořídí závěť ve formě veřejné listiny, může podle § 1579 ObčZ požado-

vat, aby mu byla vydána; vydáním se tato závěť považuje za odvolanou. Závěť lze vydat pou-

ze a jedině zůstaviteli osobně, zastoupení zde nepřichází v úvahu.148 

Ustanovení § 1579 ObčZ je významnou novinkou převzatou z § 2256 BGB a představuje 

jedinou výjimku ze zásady, že notářský zápis nesmí být nikomu (trvale) vydán (§ 101 odst. 1 

NotŘ). Před 1. 1. 2014 totiž vůbec nepřicházelo v úvahu, aby notář vydal zůstaviteli originál 

notářského zápisu. Zůstaviteli mohla být vydána pouze závěť nesepsaná ve formě notářského 

zápisu, kterou notář přijal do notářské úschovy (§ 84 odst. 1 NotŘ). 

Za „závěť pořízenou ve formě veřejné listiny“ ve smyslu § 1579 odst. 1 ObčZ je podle 

mého názoru nutno považovat nejen závěť sepsanou ve formě notářského zápisu, ale i závěť 

pořízenou postupem podle § 1547 ObčZ (závěť pořízenou před starostou obce, před velitelem 

námořního plavidla či letadla nebo před velitelem vojenské jednotky ČR), neboť takto poříze-

ná závěť se dle § 1547 odst. 1 in fine ObčZ považuje též za veřejnou listinu. 

Právu zůstavitele požadovat, aby mu byla závěť vydána, odpovídá povinnost notáře tuto 

závěť vydat. Notář při vydání závěti postupuje především podle § 1579 odst. 1 ObčZ a § 101 

NotŘ, a sice takto: 

                                                      
147 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012 a rozhodnutí Nejvyš-

šího soudu Československé republiky ze dne 6. 3. 1923, sp. zn. R I 209/23 (Vážný 2343). 
148 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006 a usnesení Nejvyšší-

ho soudu ČR ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012. 
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1. poučí pořizovatele o tom, že vydáním závěti se závěť považuje za odvolanou (nená-

vratně zrušenou); 

2. poznamená na vydávaném notářském zápisu doložkou o vydání notářského zápisu 

údaj o odvolání závěti, poučení dle § 1579 ObčZ, datum vydání, své jméno, příjmení a 

sídlo a označení notář a doložku opatří otiskem svého úředního razítka a podepíše ji a 

3. o vydání notářského zápisu sepíše za účasti pořizovatele protokol.  

Protokol o vydání notářského zápisu obsahuje náležitosti uvedené v § 101 odst. 3 NotŘ. Notář 

založí protokol do svého spisu a jeho další vyhotovení do sbírky notářských zápisů namísto 

vydaného notářského zápisu. Na žádost vydá notář pořizovateli jedno vyhotovení protokolu. 

Po vydání notářského zápisu provede notář výmaz příslušných údajů v Evidenci právních 

jednání pro případ smrti. 

Pokud by notář vydával některou z privilegovaných závětí, postupuje dle § 101 NotŘ ob-

dobně. Zvláštní kategorii představují závěti ve formě notářského zápisu sepsané před 

1. 1. 1993 u bývalých státních notářství, které jsou dodnes v úschově příslušných okresních 

soudů. Takovéto závěti lze také vydat a zřejmě by tak měl činit notář podle § 113 NotŘ per 

analogiam, a to opět postupem dle § 101 NotŘ. 

7.5.2 Vydání závěti uložené do úřední úschovy 

Pokud byla závěť uložena do úřední úschovy, může zůstavitel požadovat, aby mu byla 

vydána; vydáním se však tato závěť (na rozdíl od závěti pořízené ve formě veřejné listiny) 

nepovažuje za odvolanou. Tato závěť zůstává nadále v platnosti, a pokud si ji zůstavitel přeje 

zrušit, musí tak učinit některým ze způsobů uvedených v § 1576–1578 ObčZ. 

Za „závěť uloženou do úřední úschovy“ ve smyslu § 1579 odst. 2 ObčZ je nutno považo-

vat pouze závěť nesepsanou ve formě veřejné listiny, která byla uložena do notářské úschovy 

dle § 81 odst. 1 NotŘ. Závěť pořízenou postupem podle § 1547 ObčZ nelze z hlediska tohoto 

ustanovení podřadit pod pouhou „závěť uloženou do úřední úschovy“, neboť takto pořízená 

závěť se dle § 1547 odst. 1 in fine ObčZ považuje za veřejnou listinu a je nutno k ní přistupo-

vat jako k závěti pořízené ve formě veřejné listiny. Tento závěr nijak neoslabuje ani § 1546 

ObčZ, který pouze stanoví procesní postup, že závěť (již považovaná za veřejnou listinu dle 



 
96 

§ 1547 odst. 1 in fine ObčZ) musí být bez zbytečného odkladu předána do notářské úschovy. 

Postup notáře při vydávání závěti z notářské úschovy je blíže upraven v § 84−85 NotŘ.149 

7.6 Obnovení platnosti dřívější závěti 

K obnovení platnosti dřívější závěti dochází podle § 1580 ObčZ při splnění následujících 

podmínek:  

1. zůstavitel pořídil alespoň dvě závěti; 

2. dřívější závěť byla tou pozdější zrušena; 

3. zůstavitel dřívější závěť uchoval až do okamžiku zrušení závěti pozdější; 

4. zůstavitel pozdější závěť zrušil a  

5. nebyla prokázána jiná vůle zůstavitele (právní domněnka nebyla vyvrácena).  

Na takovouto závěť se hledí, jako by nebyla nikdy zrušena. 

Ustanovení § 1580 ObčZ přejímá právní úpravu obsaženou v § 723 OZO, a proto již na-

dále nelze vycházet ze závěrů deklarovaných dosavadní judikaturou, podle které „byla-li zá-

věť zrušena závětí pozdější, neobnoví se její účinnost tím, že pozdější závěť byla pak odvolána 

anebo že byla zničena listina, na níž byla závěť napsána“150 a „odvoláním, zrušením či zniče-

ním pozdější závěti nedojde k obnovení závěti předcházející“.151 

Slovní spojení „novější závěť“ (použité v § 1580 ObčZ) lze vykládat stejně jako „pozděj-

ší závěť“ (použité v § 1575 odst. 2 ObčZ a § 1576 ObčZ).152 

Aby zůstala dřívější závěť uchována, může být zrušena pouze postupem podle § 1576 či 

§ 1577 ObčZ. Dřívější závěť je třeba uchovat alespoň do okamžiku zrušení závěti pozdější, 

prakticky však až do okamžiku smrti zůstavitele. 

Pozdější závěť může být zrušena pouze postupem podle § 1577, § 1578 či § 1579 ObčZ, 

nikoliv však podle § 1576 ObčZ. Pokud je totiž pořízena další (třetí, nejpozdější) závěť, která 

ruší závěť druhou (a závěť druhá dříve zrušila závěť první), postupujeme podle závěti nejpoz-

dější a § 1580 ObčZ zde nelze použít. 
                                                      
149 Blíže viz Bílek, P., Fiala, R., Jindřich, M., Wawerka, K. a kol.: Notářský řád a řízení o dědictví. Komen-

tář. C. H. Beck, Praha 2010, s. 359−360. 
150 Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 1980, sp. zn. 11 Co 127/80. 
151 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 1999, sp. zn. 18 Co 385/98. 
152 Blíže viz kapitolu 7.2.2 Dřívější a pozdější závěť. 
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Ustanovení § 1580 ObčZ obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, ke které pozůstalostní 

soud přihlíží tehdy, pokud není vyvrácena. V řízení o pozůstalosti je tak správně dána mož-

nost prokázat skutečnost, že zůstavitel dřívější závěť vůbec obnovit nechtěl. 

7.7 Neúčinné zrušovací doložky 

Ustanovení § 1581 ObčZ upravující neúčinné zrušovací doložky odráží jednu ze základ-

ních zásad dědického práva, kterou je zásada autonomie vůle zůstavitele. Ta se projevuje mj. 

v tom, že závěť je projevem vůle, který je odvolatelný (§ 1494 odst. 1 ObčZ). Nikdo, ani sám 

zůstavitel, nemůže tuto svobodu omezit. Rozlišujeme dva druhy neúčinných doložek: 

1. doložku o tom, že neplatná budou všechna budoucí právní jednání pro případ smrti a 

2. doložku o tom, že neplatná budou taková právní jednání pro případ smrti, která nebu-

dou učiněna v určité formě.  

Obě tyto doložky (převzaté do § 1581 ObčZ podle § 716 OZO) byly známy již v římském 

právu jako clausulae derogatoriae. Pokud by právní jednání pro případ smrti takovou doložku 

obsahovalo, nepřihlíží se k ní (§ 1581 in fine ObčZ). 
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8. Dovětek 

8.1 Charakteristika dovětku 

Dovětek (kodicil) je stejně jako závěť jednostranným právním jednáním zůstavitele. Tím-

to pořízením pro případ smrti však nelze povolat určitou osobu za dědice; dovětek není dědic-

kým titulem. Dovětkem lze podle § 1498 ObčZ nařídit odkaz, stanovit dědici (popř. odkazov-

níkovi) podmínku, doložit čas nebo uložit dědici (popř. odkazovníkovi) příkaz. Z praktického 

hlediska se nejčastěji jedná o jakési doplnění závěti, dodatek, jehož obsahem však není povo-

lání určité osoby za dědice. 

Podle § 553 OZO byla obsahem dovětku „jiná opatření“ odlišná od ustanovení dědice. 

Obsahem dovětku proto podle mého názoru může být nejen to, co je v § 1498 ObčZ výslovně 

stanoveno, ale v podstatě jakékoliv opatření zůstavitele pro případ smrti, jehož obsahem není 

povolání dědice (nebo náhradníka či svěřenského nástupce).153 Zde je však nutno upozornit na 

jednu ze základních zásad, podle které se právní jednání posuzuje podle svého obsahu (§ 555 

odst. 1 ObčZ), a proto bude vždy záviset na konkrétním případě, zda bude určitá listina pova-

žována za závěť, dovětek, prohlášení o vydědění, negativní závěť, přikázání započtení na dě-

dický podíl, povolání správce pozůstalosti apod. Není tedy rozhodné, jak bude daná listina 

nadepsána. Dokonce není vyloučeno, že určitou listinu nebude možné z hlediska obsahu po-

važovat ani za dovětek.154 

To, co občanský zákoník stanoví pro závěť, platí obdobně i pro dovětek. V praxi se bude 

nejčastěji jednat o analogické použití § 1494–1497 ObčZ (obecná ustanovení), § 1525–1531 

ObčZ (pořizovací způsobilost a účinky omylu), § 1532–1541 ObčZ (forma dovětku) a 

§ 1575–1581 ObčZ (zrušení dovětku). 

8.2 Druhy dovětků 

Obecně rozlišujeme dva druhy dovětků: intestátní a testamentární. V případě, že se dově-

                                                      
153 Blíže viz kapitolu 2.4.5 Fakultativní náležitosti závěti. 
154 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 4. 5. 1932, sp. zn. R II 156/32 

(Vážný 11638): „Dopis, v němž zůstavitel sděluje, že učinil poslední pořízení a že v něm učinil určitý odkaz (třetí 
osobě) – není dovětkem.“ 
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tek váže k již pořízené závěti (zatěžuje dědice ze závěti), jedná se o dovětek testamentární. 

Pokud se dovětek k žádné závěti neváže (především v případě, kdy zůstavitel vůbec žádnou 

závěť nepořídil a dovětek tedy zatěžuje dědice ze zákona), jedná se o dovětek intestátní. 

8.3 Rozdíl mezi závětí a dovětkem 

Při řešení otázky, zda určité právní jednání je závětí, nebo dovětkem, je nutné si položit 

otázku, zda je tímto právním jednáním povoláván dědic.155 Pokud ano, jedná se o závěť. Po-

kud nikoliv, jedná se o dovětek. Proto listina obsahující pouhé nařízení odkazu („povolání“ 

určité osoby za odkazovníka) je dovětkem, nikoliv závětí.  

                                                      
155 Blíže viz kapitolu 2.4.3 Zůstavení alespoň podílu na pozůstalosti jedné či více osobám. 
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Závěr 

Závěť je již po staletí tradičním institutem občanského práva, který umožňuje zůstaviteli, 

aby svobodně pořídil o svém majetku pro případ smrti. Současná právní úprava, která si je 

tohoto faktu vědoma, věnuje této problematice náležitou pozornost. V momentě, kdy zůstavi-

tel závěť nepotřebuje, tato úprava „spí“ a dědění se řídí pravidly zákonné dědické posloupnos-

ti. Avšak v momentě, kdy chce zůstavitel dědění svého majetku jakkoliv upravit, je tato pro-

blematika velice potřebná. 

V souvislosti s rozsáhlými změnami v oblasti občanského práva (a dědického práva ob-

zvláště) se často hovořilo o tom, zda není nová právní úprava zbytečně podrobná a kasuistic-

ká. Avšak co se týče problematiky dědění ze závěti, jsem toho názoru, že tato právní úprava je 

celkově kvalitní a (s určitými drobnými výjimkami) taková, jaká by měla být. To se však již 

bohužel nedá říci o některých jiných oblastech dědického práva. 

De lege ferenda proto lze uvažovat jen o určitých drobných úpravách, jako je např. mož-

nost pořízení společné či vzájemné závěti manželů (jedná se o tzv. Berlínský testament dle 

§ 2269 BGB). Tato práce taktéž upozorňuje na některá ustanovení zákona (např. § 1525 ObčZ 

či § 1540−1541 ObčZ), u kterých by bylo vhodné jejich příliš složitou dikci zjednodušit.  

Co se týče celé řady institutů (např. závěti s úlevami, dovětek či svěřenské nástupnictví), 

objevují se názory o jejich nadbytečnosti a že by měly být ze zákona odstraněny. Podle mého 

názoru je zatím předčasné činit jakékoliv obdobné závěry, neboť význam těchto institutů uká-

že až čas. Právo by mělo být v prvé řadě stabilní, což s sebou přináší minimální (a nanejvýš 

uvážené) zásahy do textu zákona. Pokud bych však měl některý z těchto institutů označit za 

„rizikový“, zcela jistě je jím ústní závěť před třemi svědky, která podle mého názoru nepřed-

stavuje žádný významný posun v oblasti autonomii vůle zůstavitele a dává spíše prostor pro 

podvodná právní jednání. 

Od 1. ledna 2014 uběhla relativně krátká doba, avšak i po tak krátké době přinesla praxe 

množství výkladových problémů, jejichž řešení není vždy zcela jednoznačné. Celou řadu ob-

dobných či dokonce stejných otázek si však pokládaly přední právnické kapacity již před více 
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než sto lety, a proto tyto „historické“ zdroje považuji za nevyčerpatelnou studnici inspirace 

(nejen) v oblasti dědického práva. Proto jsem i při zpracování této práce často hledal odpovědi 

až v „historických“ pramenech jako je např. sbírka občanskoprávních rozhodnutí c. k. Nejvyš-

šího soudu z let 1859−1915. Znalost těchto myšlenek na pozadí „nové“ právní úpravy je při-

tom velmi důležitá pro správné uchopení daného problému. Inspirativní byl taktéž pohled na 

příslušnou právní úpravu zahraniční, především rakouskou a německou. 

Tato práce měla za cíl poskytnout čtenáři ucelený a praktický pohled na problematiku dě-

dění ze závěti a zaměřit se především na sporné otázky, které činí v praxi problémy. Postupuje 

od obecných otázek ke konkrétním problémům. Poskytuje srovnání různých právních názorů 

na danou problematiku a na základě vlastní analýzy nabízí podrobně odůvodněná řešení těch-

to problémů, včetně důležitých procesních souvislostí. Odpovídá na praktické otázky, se kte-

rými mám možnost setkat se (a řešit je) mnohem dříve, než se dostanou v podobě dovolání 

k Nejvyššímu soudu ČR. Celá řada těchto otázek se takto „vysoko“ totiž dostane až za velmi 

dlouhou dobu, a proto toto utváření právních názorů „zdola“ má neobyčejně praktický vý-

znam v momentě, kdy se celá řada praktikujících právníků nemá o co opřít. 

V souladu s vytyčeným cílem jsem se v této práci zabýval problematikou dědění ze závěti 

komplexně, a to nejen z hlediska právního, ale i z hlediska psychologického, sociologického a 

ekonomického. Jistě by bylo přínosné v budoucnu uskutečnit nezávislý sociologický prů-

zkum, jehož cílem by bylo zjistit, jaké mají občané o této problematice právní povědomí. 

Osobně se bohužel často setkávám s tím, že absolutní „právní minimum“ v této oblasti zcela 

chybí (celá řada lidí např. neví, že závěť má obsahovat datum, že by měla být napsána vlastní 

rukou apod.), avšak ochota řešit tyto otázky s odborníkem taktéž absentuje. 

Osvěta v této oblasti by měla lidi přimět především k tomu, aby se při řešení těchto otá-

zek chovali zodpovědněji. To znamená, aby přistupovali ke každému slovu v závěti s nejvyšší 

mírou obezřetnosti, a pokud si nejsou něčím jisti, aby se obrátili na odborníka. Velmi pozitiv-

ně lze v tomto směru hodnotit např. osvětovou činnost Notářské komory ČR. Závěť je hned 

po směnce druhým nejformálnějším právním jednáním vůbec a absence byť i jediné náležitos-

ti může představovat „ztrátu“ mnoha milionů korun. 
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V některých případech však bohužel ani sebelépe napsaná závěť nemůže zůstaviteli ga-

rantovat, že mezi jeho příbuznými nenastane spor, obzvláště v situaci, kdy jsou někteří z dědi-

ců nespokojeni s tím, co jim zůstavitel v závěti „zanechal“. Doufejme tedy, že nová právní 

úprava a její výklad se skutečně bude ubírat vytyčeným směrem, který je formován především 

preferencí vůle zůstavitele před vůlí dědiců a zásadou výkladu závěti in favorem testamenti. 
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• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

• vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců 

pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korpora-

cích) 

• zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

• zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 

5.2 Zahraniční 

• německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch) 

• rakouský občanský zákoník (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 

• švýcarský občanský zákoník (Zivilgesetzbuch) 

6. Ostatní zdroje 

• vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 

• důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku z roku 1937 

• důvodová zpráva k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

• důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Příloha č. 4: Holografní závěť 

 

ZÁVĚŤ 

 

Já, Jaroslav Veselý, narozený dne 3. 2. 1945, rodné číslo: 450203/012, bytem Praha 2, 

Wenzigova 1859/15, povolávám za dědice svého sporožirového účtu č. 1524565891/0800 

u České spořitelny, a.s. svou bývalou manželku Marii Veselou, narozenou dne 3. 5. 1966, 

rodné číslo: 665503/1245, bytem Praha 2, Londýnská 559/11. 

 

Pro případ, že by má bývalá manželka Marie Veselá po mně z jakéhokoliv důvodu nedědila, 

povolávám za náhradního dědice výše uvedeného sporožirového účtu její dceru Milenu No-

votnou, narozenou dne 4. 5. 1988, bytem Praha 2, Londýnská 559/11. 

 

Za dědice veškerého svého ostatního majetku povolávám Kočičí domov Sluníčko, z.s., 

IČ: 00425689, se sídlem Praha 10, Sasanková 2660/8. 

 

V Praze dne 5. 5. 2015 

 

 

 Jaroslav Veselý 
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Příloha č. 5: Allografní závěť 

 

TESTAMENT 

 

Já, Jaroslav Veselý, nar. 3.2.1945, r. č. 450203/012, bytem Praha 2, 

Wenzigova 1859/15, povolávám za d ědice svého sporožirového ú čtu č. 

1524565891/0800 u České spo řitelny, a.s. svou bývalou manželku Marii 

Veselou, nar. 3.5.1966, r. č. 665503/1245, bytem Praha 2, Londýnská 

559/11. 

 

Pro p řípad, že by má bývalá manželka Marie Veselá po mn ě 

z jakéhokoliv d ůvodu ned ědila, povolávám za náhradního d ědice výše 

uvedeného sporožirového ú čtu její dceru Milenu Novotnou, nar. 

4.5.1988, bytem Praha 2, Londýnská 559/11. 

 

Za d ědice veškerého svého ostatního majetku povolávám Ko či čí domov 

Sluní čko, z.s., I Č: 00425689, se sídlem Praha 10, Sasanková 2660/8. 

 

Zárove ň prohlašuji, že tato listina obsahuje mou pravou a jedinou 

poslední v ůli. Toto prohlášení činím p řed svým sousedem Janem Novým, 

nar. 5.5.1965, r. č. 650505/0123, bytem Praha 2, Wenzigova 1859/15 a 

sou časn ě i p řed jeho manželkou Janou Novou, nar. 6.6.1966, r. č. 

665606/4523, bytem Praha 2, Wenzigova 1859/15. Toto  vše já i oba 

sv ědci stvrzujeme svými podpisy. 

 

V Praze dne 5.5.2015 

 

                              

  Jaroslav Veselý      Jan Nový (sv ědek)      Jana Nová (sv ědek)  
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Příloha č. 6: Závěť pořízená ve formě veřejné listiny (notářského zápisu) 

Strana první 
NZ 151/2017 

 

N o t á ř s k ý  z á p i s  
 
sepsaný dne 9. 6. 2017 (slovy: devátého června roku dva tisíce sedmnáct) JUDr. Josefem 
Mládkem, notářem se sídlem v Českých Budějovicích, v jeho notářské kanceláři na adrese 
Pekárenská 1212/4, 370 04 České Budějovice.  ---------------------------------------------------------  
 
Dostavil se účastník, pan Jaroslav Veselý, narozený dne 3. 2. 1945, rodné číslo: 450203/012, 
bytem Wenzigova 1859/15, 120 00 Praha 2, který dnes přede mnou prohlásil, že je způsobilý 
samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a svou 
totožnost mi prokázal platným úředním průkazem.  ----------------------------------------------------  
 
Pan Jaroslav Veselý činí dnes přede mnou, notářem, tuto svou  --------------------------------------  
 
--------------------------------------------------- z á v ě ť : ------------------------------------------------- 
 
Já, níže podepsaný Jaroslav Veselý, pořizuji svobodně, vážně a po zralém uvážení pro případ 
své smrti takto:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Za prvé:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za dědice práv a povinností majitele sporožirového účtu č. 1524565891/0800 vedeného na 
moje jméno u České spořitelny, a. s. povolávám svou bývalou manželku Marii Veselou, naro-
zenou dne 3. 5. 1966, rodné číslo: 665503/1245, bytem Londýnská 559/11, 120 00 Praha 2.  --  
 
Za druhé:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pro případ, že by má bývalá manželka Marie Veselá, narozená dne 3. 5. 1966, po mně z jaké-
hokoliv důvodu nedědila, povolávám za náhradního dědice majetku uvedeného v článku „Za 
prvé“ její dceru Milenu Novotnou, narozenou dne 4. 5. 1988, rodné číslo: 885504/0127, by-
tem Londýnská 559/11, 120 00 Praha 2.  ----------------------------------------------------------------  
 
Za třetí:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za dědice veškerého svého ostatního majetku povolávám Kočičí domov Sluníčko, z. s., 
IČ: 00425689, se sídlem Sasanková 2660/8, 106 00 Praha 10.  --------------------------------------  
 
Za čtvrté:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prohlašuji, že k dnešnímu dni je tato závěť mé jediné a pravé právní jednání pro případ smrti 
a že žádné vlastní ani osvojené potomky nemám.  -----------------------------------------------------  
 
O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem osobně přečten a poté jím v celém rozsahu 
schválen. Poté byl účastník vyzván, aby tento notářský zápis podepsal.  ---------------------------  

 

 

  VZOR  
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Příloha č. 7: Odvolání závěti 

 

ODVOLÁNÍ ZÁVĚTÍ 

 

Já, Jaroslav Veselý, narozený dne 3. 2. 1945, rodné číslo: 450203/012, bytem Praha 2, 

Wenzigova 1859/15, odvolávám tímto všechny své kdykoliv pořízené závěti předchozí, pře-

devším závěť pořízenou dne 5. 5. 2015. 

 

V Praze dne 6. 6. 2016 

 

 

 Jaroslav Veselý 
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Příloha č. 8: Dovětek 

 

DODATEK K ZÁVĚTI 

 

Já, Jaroslav Veselý, narozený dne 3. 2. 1945, rodné číslo: 450203/012, bytem Praha 2, 

Wenzigova 1859/15, doplňuji svou závěť ze dne 5. 5. 2015 takto: 

 

Kočičímu domovu Sluníčko, z.s., IČ: 00425689, se sídlem Praha 10, Sasanková 2660/8, 

přikazuji, aby do jednoho roku od skončení řízení o pozůstalosti po mojí osobě poukázal 

sponzorský dar ve výši 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) Zoologické zahradě hl. m. 

Prahy, IČ: 00064459, se sídlem Praha 7, U Trojského zámku 120/3, za účelem „adopce“ 

tygra ussurijského. 

 

V Praze dne 6. 6. 2017 

 

 

 Jaroslav Veselý 



 

Dědění ze závěti 

Klí čová slova: dědictví, notářský zápis, pozůstalost, řízení o pozůstalosti, veřejná listina, zá-
věť. 
 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou dědění ze závěti. Jedná se o stěžejní oblast dě-
dického práva, která je v souvislosti s přijetím nové právní úpravy respektující autonomii vůle 
zůstavitele velmi aktuální. 
 
Práce má za cíl poskytnout čtenáři ucelený a praktický pohled na problematiku dědění ze zá-
věti a analyzovat především sporné otázky, které činí v praxi problémy. 
 
Práce vychází nejen ze studia současné literatury a judikatury, ale podrobně se zabývá též 
právní úpravou předchozí, především tou, která je obsažena v obecném zákoníku občanském. 
S tím je spojena analýza nejen historické literatury, ale i judikatury c. k. Nejvyššího soudu 
z let 1859−1915 a Nejvyššího soudu Československé republiky z let 1919−1948. 
V neposlední řadě čerpá práce z velkého množství zahraničních zdrojů a nabízí komparaci 
s příbuznými právními řády, jako jsou např. právní řád rakouský, německý nebo švýcarský. 
Na podkladě těchto poznatků řeší předestřené otázky pohledem praxe, tedy tak, aby výsledné 
závěry představovaly nejen logický výklad práva, ale především, aby byl sledován účel dané 
právní úpravy s ohledem na recipienty právních norem. 
 
Práce je z hlediska praktičnosti a názornosti doplněna o některé vybrané vzory, se kterými se 
při dědění ze závěti setkáme nejčastěji (holografní závěť, allografní závěť, závěť ve formě 
veřejné listiny, odvolání závěti, dovětek). 
 
Práce poskytuje srovnání různých právních názorů na danou problematiku a na základě vlast-
ní analýzy nabízí podrobně odůvodněná řešení těchto problémů, včetně důležitých procesních 
souvislostí. Odpovídá na celou řadu praktických otázek a rozebírá mnoho praktických pro-
blémů, se kterými se autor při sepisování závětí a v řízení o pozůstalosti denně potýká. Tyto 
závěry jsou využitelné nejen jako podklady a náměty pro další zkoumání této oblasti práva, 
ale svůj význam mají především pro praktikující právníky, kteří se při absenci aktuální judika-
tury často nemají o co opřít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Testamentary succession 

Key-words: inheritance, inheritance proceeding, notarial registration, public record, successi-
on, testament. 
 

Abstract 

This rigorous thesis deals with the questions of testamentary succession. These problems re-
present main section of law of succession and they are also very actual in the context of a new 
legal form respecting freedom of the testator will. 
 
The thesis aims to provide reader compact and practical view on testamentary succession and 
analyze especially polemic questions, which are problematic in practice. 
 
The thesis issues not only from the study of contemporary literature and practise of the courts, 
but also closely explore historical legal forms, especially legal form included in General Civil 
Code. With this is connected analysis of authentic literature and practice of the courts (e. k. 
Supreme Court from 1859−1915 and Supreme Court of Czechoslovak republic from 
1919−1948). Last but not least the thesis gathers from the wide variety of foreign sources and 
offers comparison with the similar legal forms like Austrian, German and Swiss. On the 
strength of these informations it solves submitted problems from a practical point of view, so 
that resulting conclusions constitute not only logical interpretation of law, but especially fol-
low the purpose of the legal form with regard to the recipients of a legal rules. 
 
The thesis is from practical and objective point of view completed by some common exam-
ples (holographic testament, allographic testament, notarial will, revocation of the testament, 
codicil). 
 
The thesis provides comparison of the different legal opinions and, on the basis of own analy-
sis, offers in detail reasoned solutions of these problems, including important link to the inhe-
ritance proceeding. It solves many practical problems from the view of daily experienced wri-
ter of testaments and conductor of inheritance proceedings. These conclusions are usable not 
only as a matter for next research of this part of law, but especially have importance for 
practising lawyers, which don’t have needed informations because of lack of actual practise of 
the courts. 


