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Komentář k § 184 Občanské soudní řízení

§ 184

Úplné znění § 184 – původní znění od 1. 1. 2014 – nezměněno

Předpoklady
(1) Soud vydá rozhodnutí o dědictví, bylo-li zjištěno dědické právo a pozůstalostní jmění, byla-li splněna 
zůstavitelova nařízení, nedošlo-li k nařízení likvidace pozůstalosti a bylo-li mu prokázáno, že byly splně-
ny povinnosti vůči odkazovníkům, stanovené zákonem jako předpoklad pro potvrzení dědictví.
(2) Součástí usnesení podle odstavce 1 může být též usnesení podle § 162 a 180.

Komentář k § 184
Komentátor: Kovářová

Komentované ustanovení vychází z hmotněprávní úpravy, podle které nabytí dědictví potvrzuje soud, při-
čemž soud potvrdí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno (srov. § 1670 obč. zák.), a to ačkoliv 
dědické právo vzniká smrtí zůstavitele (viz § 1479 obč. zák.). Z uvedeného vyplývá, že bez soudního roz-
hodnutí nemůže nikdo nabýt dědictví.

Rozhodnutí o dědictví je rozhodnutím ve věci samé, kterým se řízení končí. Proti rozhodnutí o dědictví 
je přípustné odvolání (viz § 129 a contrario).

Ve druhém odstavci se výslovně uvádí, že rozhodnutí o vypořádání majetku ve společném jmění man-
želů (viz § 162) a usnesení o stanovení ceny obvyklé (viz § 180) může soud vydat samostatně nebo jako 
součást rozhodnutí o pozůstalosti. V podrobnostech týkajících se druhů rozhodnutí o dědictví srov. ko-
mentář k ustanovení § 185.

K odst. 1:
První odstavec komentovaného ustanovení vyjmenovává předpoklady pro rozhodnutí o dědictví. Předpo-
klady pro rozhodnutí musejí být splněny kumulativně a jsou následující:

Graf č. 18: Obligatorní předpoklady pro rozhodnutí o potvrzení dědictví.

Zůstavitelova nařízení se posuzují dle § 1569 a násl. obč. zák., podmínky podle § 1561 obč. zák., od-
kazy jsou upraveny v § 1594 a násl. obč. zák.

Nově je zapotřebí, aby soudní komisař věnoval pozornost jednotlivým nuancím případných zůstavi-
telových přání a zejména pak podmínkám a jejich plnění, což vše může vyvolat rozličné právní následky. 
Směřuje-li podmínka k jednání dědice nebo odkazovníka, které jím může být opakováno, musí být znovu 
vykonáno po smrti zůstavitele, třebaže se tak stalo již za zůstavitelova života, není-li zřejmá jiná vůle zůsta-
vitele. K nabytí toho, co bylo zůstaveno s odkládací podmínkou, je třeba, aby osoba, jíž bylo něco takto 
zůstaveno, přežila zůstavitele a byla způsobilá dědit. 

rozhodnutí
o potvrzení
dědictví

soud nade vší pochybnost zjistil dědické právo (§ 164–170)

soud objasnil pozůstalostní jmění (§ 171–181)

byla splněna zůstavitelova nařízení

byly splněny povinnosti vůči odkazovníkům stanovené
jako předpoklad pro potvrzení dědictví

nedošlo k nařízení likvidace (§ 195 a násl.)
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Uděluje-li se někomu právo s nemožnou rozvazovací podmínkou, nepřihlíží se k ní. Ustanovení závěti, 
kterým se někomu uděluje právo s nemožnou odkládací podmínkou, je neplatné. Omezí-li zůstavitel ně-
komu právo doložením času a není-li jisté, zda čas nastane, platí zůstavené právo za podmíněné. Je-li čas 
určen tak, že rozhodná chvíle nastat musí, přechází zůstavené právo jako jiná nepodmíněná práva i na dě-
dice té osoby, jíž bylo takto zůstaveno. Je-li jisté, že doba vyměřená v závěti nastat nikdy nemůže, posoudí 
se toto doložení času jako nemožná podmínka. Bude-li však nepochybné, že se zůstavitel při určení času 
jenom zmýlil, určí se rozhodná chvíle podle jeho pravděpodobné vůle.

Dokud zůstává právo následného dědice odsunuto, až bude splněna podmínka nebo až nastane dolože-
ný čas, je právo předního dědice, kterému dědictví připadlo, omezeno jako právo poživatele. Dědic, jehož 
právo bylo odloženo nařízením podmínky nebo doložením času, nabude, co mu bylo zůstaveno, s povin-
ností přispět poměrně přednímu dědici na to, co on plnil na zůstavitelovy dluhy nebo nepominutelnému 
dědici na povinný díl (viz § 1567 obč. zák.).

Jak vyplývá z komentovaného ustanovení, soud musí prověřit, zda osoba obtížená odkazem splnila příkaz 
zůstavitele. Občanský zákoník obsahuje poměrně podrobnou úpravu problematiky odkazů a teprve budou-
cí praxe a judikatura ukáže, jak se bude s odkazy v praxi zacházet, i zda zůstavitelé k volbě těchto nástrojů 
vůbec přistoupí. Jako příklad však lze uvést § 1604 obč. zák, který se týká odkazu věcí určitého druhu (na-
příklad zůstavitel přikáže dědici, aby odkazovníkovi vydal některý z obrazů z jeho sbírky moderního umění). 
Při odkazu věci určitého druhu, je-li takových věcí v pozůstalosti více, rozhodne osoba obtížená odkazem, 
která věc bude odkazovníkovi vydána. Musí však zvolit takovou věc, kterou odkazovník bude moci užívat.

Byly-li nařízeny odkazy, soud potvrdí dědictví až poté, co mu bude prokázáno, že odkazovníkům byly 
podány zprávy o odkazu, že splatné odkazy osobám, které nejsou plně svéprávné, právnickým osobám ve-
řejně prospěšným nebo zřízeným ve veřejném zájmu nebo odkazy učiněné za dobročinným a veřejně pro-
spěšným účelem byly splněny a že splnění nesplatných odkazů bylo zajištěno a bylo zajištěno i splnění od-
kazů neznámým nebo nepřítomným osobám (viz § 1691 obč. zák.).

Zákon tedy ukládá soudu povinnost vyšetřit dědické právo všech osob přicházejících v úvahu. Není-li 
jich, potvrdí, že dědictví připadlo státu, a na stát se hledí, jako by byl zákonným dědicem (viz § 1634 
a násl. obč. zák.). Dále soud prověří splnění případných zůstavitelových nařízení, nejčastěji informací od 
vykonavatele závěti. Pokud se dědicové a vykonavatel v otázkách příkazů neshodnou, rozhodne soud, jak 
důkaz opatří (viz § 1690 odst. 2 obč. zák.). Komentovaným ustanovením zákon dále chrání odkazovníky, 
jimž je soud povinen sdělit, že jim byl zřízen odkaz. To je informace, kterou odkazovníci mít mohou od 
zůstavitele, ale také nemusejí. Ochrana zájmu odkazovníků vyžaduje nejen podání informace, ale i splnění 
dospělých odkazů, resp. zajištění odkazu před vydáním rozhodnutí (viz § 1691 obč. zák.).

K odst. 2:
Soud může rozhodnout o vydání dědictví podle § 185 stejným rozhodnutím, jakým rozhoduje o vypořá-
dání zůstavitelova majetku náležícího do společného jmění manželů a o určení obvyklé ceny pozůstalosti, 
což v praxi bývá časté a velmi praktické. Toto rozhodnutí obsahovala i předcházející právní úprava v § 175q 
odst. 2 o. s. ř. Součástí rozhodnutí o dědictví tedy může být i výrok, kterým

–  soud schvaluje dohodu pozůstalého manžela s dědici o vypořádání majetku patřícího do společného 
jmění manželů, není-li v rozporu s pokyny, které zůstavitel ještě za svého života udělil ohledně svého 
majetku pro případ smrti, popřípadě se zákonem (k tomu srov. komentář k § 162 odst. 1),

–  určí, jaký majetek ze společného jmění patří do pozůstalostního jmění a jaký majetek patří pozůsta-
lému manželovi, popřípadě též stanoví pohledávku, potřebnou k vypořádání majetku ze společného 
jmění (viz § 162 odst. 2),

–  stanoví obvyklou cenu majetku a  jiných aktiv pozůstalosti, výši dluhů a dalších pasiv pozůstalosti 
a čistou hodnotu pozůstalosti, popřípadě výši předlužení (viz § 180 odst. 1).

Soud rozhoduje usnesením, které se doručuje do vlastních rukou (viz § 126 odst. 1 písm. b/).

Komentář k § 184
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Komentář k § 185 Občanské soudní řízení

§ 185

Úplné znění § 185 – původní znění od 1. 1. 2014 – nezměněno

Rozhodnutí o dědictví
(1) V rozhodnutí o dědictví soud s účinností ke dni vzniku dědického práva
a) potvrdí nabytí dědictví jedinému dědici,
b) rozdělí pozůstalost mezi více dědiců podle nařízení zůstavitele a potvrdí podle rozdělení nabytí dědic-
tví více dědici,
c) rozdělí pozůstalost mezi více dědiců podle určení třetí osoby, kterou tím zůstavitel pověřil, ledaže by 
k takovému určení nepřihlédl, a potvrdí podle rozdělení nabytí dědictví více dědici,
d) schválí dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti, která není v rozporu se zákonem, a potvrdí podle ní 
nabytí dědictví více dědici,
e) rozdělí pozůstalost mezi více dědiců na jejich žádost, jsou-li pro to splněny zákonem stanovené před-
poklady, a potvrdí podle rozdělení nabytí dědictví více dědici,
f) potvrdí nabytí dědictví více dědicům podle dědických podílů, jejichž výše byla stanovena v souladu se 
zákonem dohodou dědiců, nedošlo-li k rozdělení pozůstalosti,
g) potvrdí nabytí dědictví více dědicům podle dědických podílů ze zákona, nedošlo-li k rozdělení pozůs-
talosti a ani k dohodě dědiců o výši dědických podílů, nebo
h) potvrdí, že dědictví připadlo státu, jestliže nedědí žádný dědic ani podle dědické smlouvy nebo závěti, 
ani podle zákonné dědické posloupnosti, a že se na stát hledí, jako by byl zákonný dědic.
(2) Podle odstavce 1 písm. a) a d) až g) soud postupuje také tehdy, jestliže se odkazovníci stali dědici zů-
stavitele proto, že nedošlo k posloupnosti podle dědické smlouvy nebo závěti nebo k zákonné dědické 
posloupnosti, popřípadě že dědictví nenabyl žádný zákonný dědic.
(3) V rozhodnutí o dědictví soud dále
a) rozhodne o návrhu dědice ze zákonné dědické posloupnosti na vypořádání podle § 1693 odst. 3 ob-
čanského zákoníku,
b) rozhodne nebo schválí dohodu o vypořádání povinného dílu pro nepominutelného dědice, bylo-li 
na něj uplatněno právo.
(4) V rozhodnutí o dědictví soud rovněž uvede důvod dědictví, důvod, z jakého došlo k rozdělení dědic-
tví, a údaje o tom, zda a který dědic uplatnil výhradu soupisu, zda byla nařízena dědická posloupnost zří-
zením svěřenského nástupnictví, doložením času nebo jiným způsobem, kdo byl povolán jako následný 
dědic a za jakého předpokladu a zda může přední dědic s dědictvím volně nakládat.

Komentář k § 185
Komentátor: Kovářová, Sedlák

Soud, jenž s účinností od 1. 7. 2009 rozhoduje v dědických věcech prostřednictvím pověřeného soudního 
komisaře (srov. § 100), tak vždy rozhoduje usnesením. Rozhodnutí podle § 185 se označuje jako závěrečné 
rozhodnutí o dědictví. Náležitosti tohoto usnesení se řídí ustanovením § 169 o. s. ř. To znamená, že musí 
obsahovat označení soudu, který je vydal, jméno a příjmení soudce, o jehož rozhodnutí jde, označení účast-
níků řízení, jejich zástupců a věci, dále musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o tom, zda je přípust-
ný opravný prostředek, nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho 
podání, jakož i den a místo vydání usnesení. V uneseních vydaných soudním komisařem se uvede jméno 
a příjmení soudního komisaře, adresa jeho notářské kanceláře a údaj, že byl v řízení o pozůstalosti pozůs-
talostním soudem pověřen k provedení úkonů jako soudní komisař. V poučení o odvolání se jako místo 
k podání odvolání uvede adresa sídla pozůstalostního soudu a adresa notářské kanceláře soudního komisaře. 
Písemné vyhotovení rozhodnutí o dědictví podepisuje soudní komisař, zástupce notáře ustanovený podle 
§ 24 odst. 1 not. ř., společník notáře nebo notářský kandidát, který byl notářskou komorou ustanoven k za-
stupování notáře při výkonu jeho činnosti (srov. § 90 odst. 1 j. ř.). Údaj o účastnících řízení však usnesení 
bude obsahovat pouze tehdy, je-li takové rozhodnutí vydáváno v době, kdy již je identita těchto účastníků 
soudu známa (tento údaj se tedy zpravidla neobjeví v usnesení o zastavení řízení).
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Záhlaví závěrečného usnesení o dědictví tedy může vypadat např. následovně:

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl soudcem Mgr. Petrem Veselým v pozůstalostní věci po Janu Novákovi, 
nar. 1. 1. 1931, zemř. 1. 2. 2019, posledně bytem Praha 1, Ovocný trh 14, za účasti 1) poz. syna Jaroslava 
Nováka, nar. 1. 2. 1951, bytem Praha 1, Ovocný trh 14, zastoupeného JUDr. Danou Pokornou, advokát-
kou, se sídlem Praha 10, Jarní 1, a 2) poz. dcery Ing. Marie Holé, nar. 15. 7. 1955, bytem Příbram, V lesí-
ku 1, takto: …

Jde-li o usnesení, jímž se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (taková situace může nastat 
např. v okamžiku, kdy soud plně vyhovuje shodnému návrhu všech dědiců na udělení souhlasu s tím, aby bylo 
naloženo s věcí náležící do pozůstalosti ještě před skončením řízení způsobem přesahujícím rámec obvyklého hos-
podaření), nebo usnesení, které se týká vedení řízení (např. usnesení o ustanovení znalce či tlumočníka pro 
potřeby řízení), nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.). Je-li naopak odůvodnění vyžadová-
no, měl by jeho obsah odpovídat požadavkům předepsaným v ustanovení § 157 odst. 2, 4 o. s. ř. (srov. ko-
mentář k ustanovení § 169 odst. 4 o. s. ř.).

Stejnopisy rozhodnutí o dědictví vydané soudním komisařem se opatří otiskem jeho úředního razítka. 
Je-li zástupcem soudního komisaře notář, opatří stejnopis usnesení svým úředním razítkem. Je-li zástup-
cem soudního komisaře notářský kandidát, opatří stejnopis usnesení úředním razítkem notáře, kterého za-
stupuje. Při doručování rozhodnutí o dědictví vydaných soudním komisařem se postupuje obdobně jako 
při doručování jiných soudních rozhodnutí (srov. § 90 odst. 2 j. ř.).

O náležitostech usnesení, které se nedoručuje, již byla učiněna zmínka výše v souvislosti s otázkou roz-
hodování o zahájení řízení o pozůstalosti. Je-li usnesení vydáno soudním komisařem, sám též písemné vy-
hotovení podepíše a opatří je svým úředním razítkem (nikoliv tedy razítkem soudu) – viz ustanovení § 90 
odst. 1, 2 jednacího řádu.

Dodejme ke schválení dědické dohody, že dědicové se mohou před soudem v řízení o pozůstalosti do-
hodnout, jaká bude výše jejich dědických podílů. Soud dohodu schválí, neodporuje-li zájmu osoby pod 
zvláštní ochranou, zejména osob s omezenou svéprávností, a pokynům zůstavitele. Dědí-li se na základě 
pořízení pro případ smrti, mohou si dědici dohodnout jinou výši dědických podílů, než jakou jim zůstavi-
tel vyměřil, pokud to zůstavitel výslovně připustil (viz § 1693 odst. 1, 2 obč. zák.).

Stejnopis pravomocného rozhodnutí o dědictví, které se týká věcných práv k nemovitým věcem, předá 
soudní komisař v elektronické podobě katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu, v jehož obvodu pů-
sobnosti se nemovité věci nacházejí.

Je-li součástí rozhodnutí o dědictví geometrický plán, jímž došlo k rozdělení nebo sloučení pozemků 
nebo k zaměření půdorysu budov, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí, stejnopis pravomocného 
rozhodnutí o dědictví s geometrickým plánem se příslušnému katastrálnímu pracovišti katastrálního úřa-
du předá v listinné podobě.

Doručuje-li soudní komisař stejnopis rozhodnutí o dědictví příslušnému katastrálnímu pracovišti, při-
pojí k němu vyplněný formulář zveřejněný za  tímto účelem na  internetové stránce Českého úřadu ze-
měměřického a katastrálního (viz § 92 j. ř.).

Nabytí dědictví potvrzuje soud (soudní komisař) osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno (viz ustano-
vení § 1670 obč. zák.). Soud potvrdí dědictví tomu, kdo je neodmítl a svědčí mu nejlepší dědické právo, 
to vše po splnění vůle zůstavitele. Každé rozhodnutí soudu dle komentovaného ustanovení tak má dekla-
ratorní povahu. Konstitutivní důsledek bude mít rozhodnutí jen u dohody dědiců pohledně jejich poměrů 
a odpovědnosti za dluhy.

Srov. také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 29 ICdo 78/2015: „Osoba, kterou zů-
stavitel ustanovil závětí k výkonu práva odpovídajícího věcnému břemeni, jež má váznout na nemovitosti, kte-
rou zdědí jiný dědic, je v rozsahu tohoto práva dědicem ze závěti (účastníkem dědického řízení). Pro posouzení, 
zda zletilý syn zůstavitele, jehož zůstavitel ustanovil závětí pouze k výkonu práva odpovídajícího věcnému bře-
meni, jež má váznout na nemovitosti, kterou zdědí jiný dědic, byl ve smyslu ustanovení § 479 obč. zák. závětí 
opomenut na svém dědickém podílu ze zákona, je určující poměr hodnoty práva odpovídajícího věcnému břeme-
ni a hodnoty jedné poloviny dědického podílu, jenž by tomuto dědici připadl, kdyby zůstavitel nepořídil závěť. 
Odpůrčí žalobou podle insolvenčního zákona může insolvenční správce s úspěchem odporovat dohodě o vypořá-
dání dědictví schválené pravomocným usnesením o dědictví, jestliže dlužník (jako dědic) jejím uzavřením na-
plnil některou ze skutkových podstat neúčinnosti ve smyslu ustanovení § 240 až § 242 insolvenčního zákona.“
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K odst. 1:
Vezmeme-li v úvahu všechny typy rozhodnutí v řízení o pozůstalosti, zjistíme, že tvoří čtyři typizované sku-
piny. Jejich složení obsahuje tabulka uvedená na další stránce.

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) upravuje s účinností od 1. 1. 2014 poněkud odlišně od před-
cházející právní úpravy problematiku rozdělení pozůstalosti. K této problematice srov. komentář k § 186.

Poměrně jednoznačná a podrobná ustanovení obsahuje občanský zákoník také ohledně nařízení zůsta-
vitele. Pověřil-li zůstavitel třetí osobu určením, jak má být pozůstalost rozdělena, soud této osobě stanoví 
přiměřenou lhůtu, nejméně v délce dvou měsíců; soud však k určení nepřihlédne, je-li zjevně nespravedlivé 
nebo dojde-li k němu po lhůtě. Nebrání-li tomu zůstavitelovo nařízení, soud rozdělí pozůstalost schvále-
ním dohody dědiců; nedojde-li k dohodě, soud pozůstalost rozdělí, pokud o to požádají všichni dědicové 
a pokud mezi nimi není sporu, co do pozůstalosti náleží. V ostatních případech soud pozůstalost nerozdělí 
a potvrdí dědicům nabytí dědictví podle dědických podílů (§ 1697 obč. zák.).

Tabulka č. 35: Skupiny rozhodnutí v řízení o pozůstalosti.

rozhodnutí charakteristika ustanovení

zastavení řízení

pozůstalost bez majetku § 153

pozůstalost bez hodnoty § 154

pozůstalost hodnoty nepatrné § 154

potvrzení nabytí dědictví

jedinému dědici § 185 odst. 1 písm. a)

více dědicům podle jejich dohody § 185 odst. 1 písm. f )

více dědicům podle podílů ze zákona § 185 odst. 1 písm. g)

státu jako odúmrť § 185 odst. 1 písm. h)

schválení dohody dědiců § 185 odst. 1 písm. d)

rozdělení pozůstalosti 
mezi více dědiců

podle nařízení zůstavitele § 185 odst. 1 písm. b)

podle určení třetí osoby § 185 odst. 1 písm. c)

na jejich žádost § 185 odst. 1 písm. e)

Při rozdělení pozůstalosti lze vypořádat právo na náhradu z poměrů mezi spoludědici, provést započtení 
na dědický podíl a započtení odkazů (§ 1698 obč. zák.). Pojem rozdělení pozůstalosti se nově používá na-
místo starého pojmu vypořádání dědictví. 

Dědicové se mohou dohodnout o odpovědnosti za dluhy i jinak, než jak vyplývá z jejich dědických po-
dílů, ovšem takové ujednání má účinky jen mezi nimi a moudří dědicové si předem zajistí souhlas věřitelů 
s takovou dohodou. K podrobnostem k neschválení dohody dědiců srov. komentář k § 187.

Rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví, schválení dohody dědiců i rozdělení pozůstalosti mezi více dě-
diců se doručuje do vlastních rukou (srov. § 126 odst. 1 písm. b/) a je proti němu přípustné odvolání. Není 
však bez dalšího způsobilé, aby na jeho základě mohl dědic exekučně vymáhat pohledávku zůstavitele za 
dlužníkem (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1110/1996).

Problematiku doručování upravují ustanovení § 45 a násl. o. s. ř. a § 28a a násl. vyhlášky č. 37/1992 Sb. 
(jednací řád pro okresní a krajské soudy) a je jí věnována z různých pohledů řada pasáží tohoto komentá-
ře, na které odkazujeme.

K odst. 2:
Po 1. lednu 2014 při projednání pozůstalosti nastávají situace, které do našeho právního řádu zavedl zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vůle zůstavitele obsažená v závěti, dědické smlouvě nebo dodatku (viz 
§ 1494 a násl. obč. zák.) může totiž vyvolat existenci předního a následného dědice.
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Tak tomu například bude, pokud zůstavitel závětí přikáže pozůstalost dědici za splnění podmínky nebo do-
ložení času (viz § 1561 a násl. obč. zák). V takovém případě soud přednímu dědici (tedy tomu, jehož právo ča-
sově předchází právu následného dědice) potvrdí nabytí dědictví, resp. zvolí jinou formu rozhodnutí o dědictví 
ve smyslu § 185 odst. 1. Tím, kdo bude hlídat naplnění podmínek, běž času či splnění jinak formulovaného 
přání zůstavitele, bude zajisté následný dědic, který svým návrhem ve smyslu § 138 zahájí nové řízení, po jeho 
průběhu soud opět rozhodne podle § 185 odst. 1. Dodejme, že dokud zůstává právo následného dědice odsunuto, 
až bude splněna podmínka nebo až nastane doložený čas, je právo předního dědice, kterému dědictví připadlo, 
omezeno jako právo poživatele (viz § 1567 obč. zák.).

Odstavec 2 komentovaného ustanovení dopadá na další nové situace, k nimž může docházet po 1. led-
nu 2014. Teprve praktický život ukáže, zda zůstavitelé budou těchto novinek ve větší míře využívat, nebo 
zda půjde o normu od samého počátku spíše akademickou či možná dokonce obsoletní.

Podrobný postup soudu v takové situaci – nabytí dědictví následným dědicem – upravuje § 194.

K odst. 3:
Dědí-li se podle zákonné dědické posloupnosti, má dědic právo požadovat po ostatních dědicích vypořádá-
ní, pokud se staral o zůstavitele delší dobu nebo přispěl značnou měrou k udržení či zvětšení zůstavitelova 
majetku prací, peněžitou podporou nebo podobným způsobem, aniž byl za to odměňován. Vypořádání se 
poskytne ve výši přiměřené trvání a rozsahu toho, co plnil, a hodnotě pozůstalosti; o tuto výši se zvětší jeho 
dědický podíl. To platí i v případě, že dědic, který není pozůstalým manželem, plnil vůči zůstaviteli vyži-
vovací nebo obdobnou povinnost (viz § 1693 odst. 3 obč. zák.).

Pod písmenem b) hovoří zákon o právu nepominutelného dědice, jehož právní úprava doznala zásadní 
změny zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Zatímco pro řízení zahájená do 31. 12. 2013 platilo, že 
nepominutelnými dědici jsou potomci zůstavitele, nově platí, že jsou jimi jen děti zůstavitele. K zásadní změně 
došlo také ve velikosti podílů nepominutelných dědiců. Rozdíly jsou zřetelné z následujícího přehledu.

Tabulka č. 36: Nároky nepominutelných dědiců.
předpis obč. zák. 1964 obč. zák.

ustanovení § 479 § 1642 a násl.

nepominutelný dědic potomci zůstavitele děti zůstavitele

poznámka nezletilí musejí získat zákonný podíl, 
zletilí minimálně polovinu 
zákonného podílu

nezletilí musejí získat minimálně 
tři čtvrtiny zákonného podílu, 
zletilí minimálně čtvrtinu 
zákonného podílu

Povinný díl může být zůstaven v podobě dědického podílu nebo odkazu, ale musí zůstat nepominutel-
nému dědici zcela nezatížen. K nařízením zůstavitele, která omezují povinný díl, se nepřihlíží. Zůstaví-li se 
nepominutelnému dědici více než povinný díl, vztahuje se takové nařízení, učinil-li je zůstavitel v pořízení 
pro případ smrti, jen na část, která přesahuje hodnotu povinného dílu. To neplatí, zemře-li nepominutelný 
dědic před zůstavitelem, nebo nedědí-li z jiného důvodu. Zůstavitel může také nepominutelnému dědici 
uložit, aby se rozhodl pro to, co se mu zůstavuje s omezením, nebo pro povinný díl (viz § 1644 obč. zák.).

Zásadní změna spočítá nejen v defi nici nepominutelného dědice a ve velikosti jeho povinného podílu, ale 
zejména v tom, že nepominutelný dědic na rozdíl od předcházející právní úpravy nemá právo na podíl z po-
zůstalosti, ale jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného podílu. Znamená to tedy, že opome-
nutý nepominutelný dědic bude „pouze“ věřitelem závětních dědiců (srov. k tomu § 1654 a násl. obč. zák.).

Kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu, kdo je nezpůsobilý dědit nebo kdo byl zůstavitelem vydě-
děn, právo na povinný díl nemá, ale při výpočtu povinných dílů ostatních dědiců se na něj hledí právě tak, 
jako by z dědického práva nebyl vyloučen (viz § 1645 obč. zák.).

V podrobnostech o výpočtu povinného podílu dědice srov. § 1654 a násl. obč. zák. O započtení na po-
vinný podíl hovoří § 1660 a násl. obč. zák. (k otázce hodnoty započteného daru viz usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 13. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1939/2013), podle něhož je při zápočtu třeba výjimečně přihléd-
nout ke změnám hodnoty daru v období mezi bezúplatným nabytím a úmrtím zůstavitele, příp. obdobím, 
kdy došlo k převodu věci z obdarovaného na třetí osobu ještě za života zůstavitele.
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K odst. 4:
Vedle obecných náležitostí rozhodnutí, o kterých hovoří § 152 a násl. o. s. ř., určuje komentované usta-
novení, jaké další podrobnosti musí obsahovat odůvodnění závěrečného dědického rozhodnutí. Je ovšem 
otázkou, proč je nezbytné v odůvodnění zopakovat důvod dědictví, když smrt zůstavitele je součástí výro-
ku každého závěrečného rozhodnutí.

Vedle důvodu dědictví zákon vyjmenovává další skutečnosti a údaje, které soudní komisař nesmí v odů-
vodnění opomenout, nastala-li v průběhu řízení některá z vyjmenovaných situací.

Otázkou de lege ferenda je, proč zákonodárce zatěžuje soud povinností komentovat výrok závěrečného 
rozhodnutí do takových podrobností a zda nejde jen o další krok, který bude zbytečně prodlužovat již tak 
dlouhá odůvodnění rozhodnutí a činit je ještě nesrozumitelnějšími. Zákonný text je formulován způso-
bem, který naznačuje, že by se soud měl v některých případech v odůvodnění zmiňovat i o neexistenci si-
tuace, což se zdá z pohledu obecných požadavků na odůvodnění nadbytečné (srov. formulaci: údaje o tom, 
zda dědic uplatnil výhradu soupisu). Po soudu tak zákon požaduje, aby v odůvodnění výslovně zmínil, že 
„žádný z dědiců neuplatnil výhradu soupisu“ či „dědická posloupnost nebyla nařízena“, což je pravým opakem 
judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k otázce odůvodňování soudních rozhodnutí.

V souvislosti s jednáním předního a následného dědice navíc vyvstává otázka, zda by nebylo rozumnější 
přemýšlet o tom, že oprávnění obou dědiců budou součástí výroku, nikoliv odůvodnění, právě se zřetelem 
ke znění § 202 odst. 3 o. s. ř., podle něhož je podání odvolání jen proti důvodům rozhodnutí nepřípustné.
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