
§ 1476
(Dědické tituly)

Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody
mohou působit i vedle sebe.

Z důvodové zprávy:
Navržené ustanovení je obdobou § 461 dnešního obč. z. vymezujícího dědické ti-

tuly. Posun oproti dnešní úpravě je jednak v tom, že se v prvním odstavci mezi dě-
dické tituly nově vrací institut dědické smlouvy, jednak i v řazení výčtu dědických ti-
tulů, jejichž posloupnost je volena podle jejich právní síly (srov. § 1673). 

Dosavadní úprava (§ 461 odst. 1 platného občanského zákoníku) uvádí mezi dě-
dickými tituly na prvním místě zákon, což sugeruje nesprávnou představu, že dědění
ze zákona má přednost před děděním podle pořízení zůstavitele. Tím, že osnova v řa-
zení výčtu dědických titulů klade před zákon dědickou smlouvu a závěť, se také při-
hlašuje k dalším ze základních zásad demokratické úpravy dědického práva, totiž
k zásadě volnosti zůstavitele ve volbě dědice (ovšemže s obvyklým omezením ve pros -
pěch nepominutelných dědiců; § 1642). 

Mezi dědické tituly se nově zařazuje institut dědické smlouvy (upravené podrob-
něji v § 1582 a násl.), kterou z našeho dědického práva vyloučil socialistický občan-
ský zákoník z r. 1950. Naproti tomu se ve výčtu dědických titulů zvlášť neuvádí do-
větek (dodatek k závěti, kodicil), protože dovětkem se dědici k dědictví nepovolávají.
Dovětek je chápán jako doplnění, dodatek k závěti (třebaže může existovat i sám
o sobě), tedy ve své podstatě jako její součást, nikoli jako zvláštní samostatný titul
dědický. 

Související ustanovení:
§ 1477, § 1491 až 1493, § 1494 až 1500, § 1504, § 1532 až 1538, § 1542 až 1549, § 1575 až 1581,
§ 1582 až 1593, § 1633 až 1641

Související předpisy: 
§ 140 až 147 z. ř. s.

Z literatury:
1. Rouček, Sedláček: Komentář. Díl III. 1936, s. 21, 22. – 2. Krčmář: Právo občanské V. Právo
dědické. 2. vyd. 1933, s. 14, 38, 78, 79. – 3. Lebeda: Relativní neúčinnost v novém občanském zá-
koníku. PrRo, 2013, č. 6, s. 222.
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III. Konkurence v rámci stejného dědického titulu (4, 5)
IV. Dovětek (6)
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I. Obecně
1. Jak uvádí již důvodová zpráva, občanský zákoník zavádí do dědického práva

další nabývací titul, kterým je dědická smlouva, a současně potvrzuje, že na první
místo mezi dědickými tituly byla zařazena z toho důvodu, že je nejsilnějším titulem
dědického práva. Z druhé věty cit. ustanovení vyplývá, že tyto tituly mohou vedle
sebe obstát. Může nastat případ, kdy zůstavitel uzavře dědickou smlouvu o třech
čtvrtinách své pozůstalosti (§ 1585 odst. 1), ohledně zbylé čtvrtiny pořídí závětí tak,
že ustanoví dědice k polovině z této čtvrtiny pozůstalosti (tedy ustanoví dědice
k jedné osmině pozůstalosti), a jelikož tak přesně určil podíl závětního dědice, jemuž
podle § 1500 odst. 2 nepřiroste další podíl z pozůstalosti, mají právo na zbylou část
(tj. v daném případě na zbývající jednu osminu pozůstalosti) zákonní dědicové. Zmí-
něné pořadí dědických titulů zdůrazňuje také § 1673 odst. 2, který upravuje postup
při sporu o dědické právo, když stanoví, že:
– proti dědici, který se opírá o dědickou smlouvu nepopřenou co do pravosti, se

k podání žaloby odkáže každý dědic ze závěti nebo dědic zákonný, 
– proti dědici, který se opírá o závěť nepopřenou co do pravosti, se odkáže k podání

žaloby každý zákonný dědic. 
Dědic však může také dědit z několika dědických titulů zároveň, když např. uzav-

ře se zůstavitelem dědickou smlouvu o třech čtvrtinách pozůstalosti a ohledně čtvr-
tiny pozůstalosti jej zůstavitel povolá také za dědice. Také může dojít k tomu, že zů-
stavitel zanechá dědici určitý podíl z pozůstalosti, ale pozůstalost tím nevyčerpá,
zbylou část pozůstalosti tak nabudou zákonní dědici a mezi nimi může být i dědic
ze závěti, jemuž zanechal zůstavitel určitý podíl (§ 1500 odst. 2).

II. Konkurence mezi dědickými tituly
2. Z pořadí uvedeného v zákoně vyplývají stupně právní síly jednotlivých titulů

dědického práva, zákon také stanoví, že mohou vedle sebe obstát. Je také třeba při-
pomenout § 1702, dle něhož platí, že se dědic nemůže zprostit povinnosti založené
mu pořízením pro případ smrti (tj. povinnosti založené dědickou smlouvou, závětí
či dovětkem) odmítnutím dědictví z tohoto pořízení (tedy odmítnutím dědictví z dě-
dické smlouvy nebo závěti) s tím, že uplatní své právo jako dědic ze zákona. Může
se stát dědicem z pořízení pro případ smrti, nebo dědictví odmítnout.

3. Může nastat situace, kdy zůstavitel uzavře dědickou smlouvu a poté pořídí
závěť, která nebude moci obstát vedle dědické smlouvy. Podle § 1590 může zůsta-
vitel své povinnosti z dědické smlouvy zrušit i pořízením závěti, k účinnosti zrušení
se však vyžaduje souhlas smluvního dědice učiněný ve formě veřejné listiny. Z toho
lze dovodit, že nebude-li mít zůstavitel tento souhlas smluvního dědice, bude i přes
existenci následně pořízené závěti nadále platit dědická smlouva. Od tohoto případu
je třeba odlišit situaci, kdy souhlas smluvního dědice sice existuje, ale v jiné než zá-
konem stanovené formě. Podle § 582 odst. 1 platí, že není-li právní jednání učiněno
ve formě stanovené zákonem, v daném případě kdyby smluvní dědic dal zůstaviteli
souhlas ve formě soukromé listiny, případně pouze ústně, je neplatné, ledaže strany
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vadu dodatečně zhojí. Přihlédneme-li však k následkům neplatnosti, jak jsou upra-
veny v § 586 a násl., je v tomto směru neplatnost právního jednání stanovena na
ochranu zájmu smluvního dědice a jen on může vznést námitku neplatnosti takové
závěti, k níž neudělil zůstaviteli souhlas ve formě požadované zákonem. Pokud by
tak neučinil, považovalo by se právní jednání zůstavitele, kterým takto pořídil závětí,
za platné. Tato otázka bude řešena nejspíše v řízení o pozůstalosti, a bude-li záviset
vyřešení sporu o dědické právo pouze na právním posouzení pouze takových sku-
tečností, které jsou mezi dědici nesporné, soud usnesením rozhodne, s kterými účast-
níky bude nadále jednáno a kterým z účastníků se účast v řízení ukončuje (§ 169
odst. 1 z. ř. s.).

III. Konkurence v rámci stejného dědického titulu
4. Bude také třeba se zabývat otázkou, jak řešit konkurenci v rámci každého z dě-

dických titulů. Při zákonné dědické posloupnosti rozhoduje blízkost příbuzenského
vztahu k zůstaviteli tak, jak je uvedeno v jednotlivých třídách dědiců (§ 1635 až
1640). V případě dědění ze závěti, kdy zůstavitel pořídil několik závětí, rozhoduje,
zda takové závěti mohou vedle sebe obstát (§ 1576). To značí, že zůstavitel pořídí
jednou závětí o části svého majetku, o jeho zbytku pořídí jinou závěť, případně když
závětí dřívější pořídí sice o celém majetku, avšak závětí novější pořídí jen o jeho
části. Neobstojí vedle sebe závěti, kterými zůstavitel ustanovuje různé dědice k celé
své pozůstalosti nebo závěť dřívější, kterou zůstavitel pořídil o části svého majetku,
a novější závětí ustanovil dědice celé své pozůstalosti. 

5. Zákon neřeší výslovně situaci, kdy si budou konkurovat dědické smlouvy mezi
sebou. I dědické smlouvy mohou vedle sebe obstát, pokud je například jednou dě-
dickou smlouvou povolán dědic k polovině pozůstalosti a druhou dědickou smlouvou
je povolán jiný dědic k její čtvrtině. Může nastat situace, že dědické smlouvy vedle
sebe nemohou obstát, protože povolávají různé dědice, každého ke třem čtvrtinám
pozůstalosti. Podle § 1579 smlouva strany zavazuje, měla by platit dědická smlouva
uzavřená dříve, nikoli novější dědická smlouva. Avšak podle § 1588 odst. 2 platí, že
pořídí-li zůstavitel pro případ smrti tak, že to s dědickou smlouvou není slučitelné
(tedy i v případě, že zůstavitel uzavře s někým jiným další dědickou smlouvu), může
se první smluvní dědic dovolat neúčinnosti tohoto právního jednání (§ 589 a násl.).
Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě věři-
tele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba). Žalobcem
bude smluvní dědic z dřívější závěti, který bude odporovat právnímu jednání smluv-
ního dědice, jenž uzavřel se zůstavitelem novější dědickou smlouvu, která nemůže
obstát vedle dřívější dědické smlouvy. Žalobce se bude domáhat toho, aby soud určil,
že právní jednání žalovaného se zůstavitelem, kterým uzavřeli novější dědickou
smlouvu, není vůči věřiteli právně účinné. Je otázkou, zda musí být podána žaloba
u obecného soudu nebo zda má být tato věc projednána a rozhodnuta pozůstalostním
soudem v rámci řízení o pozůstalosti. Lze se přiklonit ke druhému řešení, neboť oba
smluvní dědici by byli účastníky řízení o pozůstalosti (§ 110 odst. 1 z. ř. s.) a jde
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v podstatě o spor o dědické právo. Bližší výklad k této otázce viz u § 589 a násl.
a u § 1588 odst. 2. Tato otázka však bude řešena nejspíše v řízení o pozůstalosti,
a bude-li záviset vyřešení sporu o dědické právo pouze na právním posouzení jen
takových skutečností, které jsou mezi dědici nesporné, soud usnesením rozhodne,
s kterými účastníky bude nadále jednáno a kterým z účastníků se účast v řízení ukon-
čí (§ 169 odst. 1 z. ř. s.).

IV. Dovětek
6. Zákon v § 1491 ještě zvlášť stanoví, jaká jsou pořízení pro případ smrti. Jsou

jimi závěť, dědická smlouva a dovětek. O dovětku pojednává § 1498 a z jeho obsahu
vyplývá, že není dědickým titulem, protože se jím nepovolává dědic. Proto také
není uveden v § 1476. Není vyloučeno, že zůstavitel napíše pořízení pro případ smrti,
ze kterého nebude jasně patrné, zda povolává dědice nebo pouze nařizuje odkaz,
ukládá již dříve ustanovenému dědici podmínku, příkaz nebo obsahuje-li doložení
času. Proto mohou nastat spory o tom, zda listina předložená v řízení o pozůstalosti
je závětí, nebo pouhým dovětkem. K tomu viz výklad k § 1672 a 1673. Nicméně
i v případě dovětku bude třeba řešit otázku, zda dva či více dovětků může vedle
sebe obstát. Jelikož podle § 1498 platí, že co je stanoveno o závěti, platí obdobně
i o dovětku, bude třeba postupovat i zde podle § 1576, tedy pořízením pozdějšího
dovětku se dřívější dovětek ruší v rozsahu, v jakém nemůže vedle pozdějšího dovětku
obstát.

Z judikatury:
1. Projev vůle účastníka o tom, co má být pojato do notářského zápisu o závěti ve smyslu usta-

novení § 65 odst. 1 not. řádu, je splněn i tehdy, když notář zůstaviteli vyloží, co podle předběžné
dohody s ním pojal do připravovaného textu závěti, a zůstavitel vyjádří s takovým textem sou-
hlas nebo navrhne jeho úpravu. (NS 21 Cdo 2120/2009, AdN 5/11, s. 24)

2. Za podpis závěti nelze považovat text, který neobsahuje označení zůstavitele ani jménem, ani
příjmením, např. „tvá matka“. (NS 21 Cdo 51/2008)

3. Odkázal-li zůstavitel, nájemce družstevního bytu a člen bytového družstva, v závěti dědici
svůj členský podílu v družstvu (nyní družstevní podíl – pozn. aut.) a nabyl-li následně 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. (NS 21 Cdo 3400/2007)

4. Pomoc poskytnutá zůstaviteli při psaní vlastnoruční (holografní) závěti, jež jakkoliv ovlivnila
charakteristické znaky jeho rukopisu, způsobuje neplatnost dané závěti. (R 107/08, NS 21
Cdo 1744/2007)

5. Slova „veškerý movitý i nemovitý majetek“, užitá v závěti, mohou znamenat všechen majetek
zůstavitele včetně obchodního podílu a takto formulovaná závěť může i v případě, že byla uči-
něna formou notářského zápisu, vyvolat zamýšlené právní následky. (NS 30 Cdo 517/2002)

6. Závěť je neplatná pro neurčitost ve vymezení okruhu povolaných dědiců jen tehdy, není-li ani
výkladem právního úkonu možné dovodit, kdo se má stát dědicem zůstavitele. Obsah závěti
lze za použití zákonem stanovených interpretačních pravidel vykládat, nikoliv však nahrazovat
nebo doplňovat vůli, kterou zůstavitel při pořízení závěti neměl nebo kterou sice měl, ale ne-
projevil ji. (NS 21 Cdo 372/2001)
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