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1. Úvod

Svěřenské nástupnictví neboli fideikomisní substituce je staronový institut, který
má svůj prapůvod v římském právu a nyní se opětovně stává součástí českého právního
řádu po rozsáhlé rekodifikaci občanského práva. Účinností zákona č. 89/2012 Sb. se
dědické právo rozrůstá, v porovnání s občanským zákoníkem z roku 1964 (zákon č.
40/1964 Sb.), o celých 218 paragrafů. Z původních 27 ustanovení dědického práva je
aktuální rozsah dědického práva 245 ustanovení. S nárůstem počtu ustanovení došlo i
k významnému rozšíření institutů dědického práva.
Jedním z výrazných rysů nového občanského zákoníku je snaha o jeho
diskontinuitu vzhledem k úpravám občanských zákoníků, které platily na území České
republiky v minulosti. Dle důvodové zprávy1 k zákoníku je cílem rekodifikace snaha se
znovu přiklonit k evropské kontinentální tradici. Odklon je tedy možné očekávat
především od totalitních právních principů a přístupů, které prostupují napříč posledním
platným občanským zákoníkem č.40/1964. Občanské právo po rekodifikaci klade důraz
na uznání člověka, jako osobnosti, která je schopná si o svých soukromých záležitostech
rozhodovat samostatně. Na rozdíl od předchozí úpravy se postupně upouští od snahy
dostát v první řadě rovnosti osob, namísto toho klade zákoník důraz na co nejširší pojetí
zásady autonomie vůle osoby. Z těchto důvodů dochází k zrušení některých dosavadních
institutů a zavádění jiných, které navazují na tuzemské tradice z období před rokem 1948.
I úprava dědického práva prochází řadou změn, hlavním principem je zásada zachování
hodnot a solidarita s budoucími generacemi.
Svěřenské nástupnictví se v platném občanském zákoníku znovu objevuje po více
než padesáti letech. V souladu s novými idejemi, na nichž staví současné občanské právo,
umožnuje rozsáhlou autonomii vůle zůstavitele a umožnuje mu užší a konkrétnější úpravu
majetkových poměrů. Ovšem je důležité si položit otázku, zda má znovuzavádění
svěřenského nástupnictví v občanském zákoníku svůj smysl a účel i v současné době, zda
není pouze přežitkem, který měl své opodstatnění v historii a nyní již nemá v moderním
1

Důvodová zpráva k z. č. 89/2012. Ministerstvo spravedlnosti: texty zákonů, 2012.
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dědickém právu své uplatnění. Další otázkou je, zda by nebylo možné institut nahradit
pomoci jiných již existujících institutů dědického práva, které občanský zákoník dává
zůstaviteli k dispozici při vytváření posledního pořízení pro případ smrti. Dále bych se
chtěla zaměřit na důvody, které způsobily, že svěřenské nástupnictví z našeho právního
řádu vymizelo, a zkoumat, jaké důvody vedly jeho zpětnému navrácení po rekodifikaci
občanského práva do právního řádu České republiky.
Práce je rozdělena do několika kapitol. Druhá kapitola se bude zabývat
definováním užívaných pojmů a odborné terminologie, se kterou budeme v průběhu práce
pracovat. V této kapitole se zaměřím i na obsahové odlišení institutu svěřenského
nástupnictví od podobných institutů občanského práva. Budu se také zabývat možnostmi
vzniku tohoto institutu, svěřenskými nástupci a jejich pravomoci, i odlišnými podobami
zániku svěřenského nástupnictví dle občanského zákoníku. Ve třetí kapitole se zaměřím
na historický vývoj institutu svěřenského nástupnictví. Budeme mít možnost sledovat
vývoj svěřenského nástupnictví během prvopočátku jeho formování již v dobách
římského práva. Dále se budu zabývat odlišností úpravy svěřenského nástupnictví
v jednotlivých historických občanských zákonících platných na českém území. Ve čtvrté
nejrozsáhlejší kapitole se zaměřím na komparaci tohoto institutu s úpravami v jiných
legislativních dokumentech - jednak v občanských zákonících evropských zemí, které
byly významné jako inspirační zdroje při tvorbě občanského zákoníku (zákona č. 89/2012
Sb.), jednak s úpravami v jiných vybraných evropských zákonících. Čeká nás úprava les
libéralités graduelles a les libéralités résiduelles ve francouzském občanském zákoníku
Code Civil de Français, Vor- und Nacherbaschaft v německém občanském zákoníku
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB.), los sustituciones fideicomisarias ve španělském
občanském zákoníku Código Civil de España i substitution ve skotském právu.
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2. Definování základních pojmů a odborná terminologie

V následující části textu budeme definovat základní pojmy a odbornou
terminologii, se kterými budeme v průběhu práce pracovat. Zaměříme se především na
definování základních používaných pojmů: (1) fideicommissum (2) svěřenské
nástupnictví (3) náhradnictví obecné (4) svěřenský fond (5) vedlejší doložky v závěti (6)
osoba dědice (přední dědic, nebo také fiduciář či institut), (7) svěřenský nástupce (zadní
dědic neboli poddědic, nebo také fideikomisář či substitut). Dále si rozebereme, jakým
způsobem je svěřenské nástupnictví upraveno v současně platném občanském zákoníku,
jaké pravomoci zákon uděluje zůstaviteli, přednímu dědici i dědici následnému.
Zaměříme se i na způsoby vzniku svěřenského nástupnictví, způsoby jeho zániku a
instituty obdobné.

2.1. Fideicommissum, institut svěřenského nástupnictví

Fideicommissum vznikl jako neformální institut, který od počátku existoval jak
v ústní, tak písemné podobě. Prostřednictvím tohoto institutu mohl zůstavitel ve své
poslední vůli vyjádřit přání, jak má být po smrti naloženo s jeho majetkem a v jaký
okamžik, nebo při splnění jaké podmínky/podmínek, lze toto jmění opět předat další
osobě2. Slovo fideicommissum se skládá se ze dvou slov, slova fidei, které znamená
poctivost, věrnost nebo víru, a slova commissum, které představuje něco, co bylo
svěřeno3. Nicméně vyplnění zůstavitelova přání nebylo možné v době vzniku
fideicommissum vymáhat, dědic nemohl být nucen přání zůstavitele opravdu splnit. Na
druhou stranu neformálnost institutu umožňovala zůstaviteli vyhnout se v této oblasti
rigiditě civilního práva. Například bylo možné v rámci institutu fideicommissum (dále již

2

BEDNAŘÍKOVÁ, Barbora, 2014. Svěřenské fondy: Institut pro uchování a převody rodinného majetku.
2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, s. 4
3
KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS, 1995. Římské právo. Praha: C.H. Beck.
Beckovy právnické učebnice, s. 306.
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pouze český překlad tohoto termínu: fideikomis) určit jako fideikomisáře i osobu, která
by jinak nebyla způsobilá dědit.
V průběhu času fideikomis nabyl takové popularity, že došlo k jeho oficiálnímu
zakotvení v Justiniánských kodifikacích4 v 6 století n. l. V těchto dokumentech již byla
zakotvena i vymahatelnost tohoto institutu5.

Svěřenské nástupnictví je institut, který umožnuje zůstaviteli, aby nařídil dědici
přenechat své dědictví nebo jeho část, v momentě splnění konkrétní podmínky či po jeho
smrti, další zůstavitelem stanovené osobě, svěřenskému nástupci. Tento institut se znovu
objevuje v dědickém právu České republiky po delší odmlce spolu s rekodifikaci
soukromého práva v novém občanském zákoníku č.89/2012 Sb., oproti Obecnému
zákoníku občanskému z roku 1811 užívá pro označení tohoto institutu odlišné
pojmosloví, které je poprvé užito již ve vládním návrhu československého občanského
zákoníku z roku 1937. Z náhradnictví svěřenského se stává svěřenské nástupnictví, a to
z důvodu větší přehlednosti textu za účelem jednoduššího odlišení institutu od
náhradnictví obecného. Ke změně terminologie dochází také z toho důvodu, že v případě
svěřenského nástupnictví, nástupce není v pozici náhradníka, ale stává se stejně jako
přední dědic přímým právním nástupcem zůstavitele, jelikož i na něj se vztahují
ustanovení o dědicích. Z tohoto důvodu tak právo stanovit svěřenského nástupce přísluší
pouze zůstaviteli, nemůže tak o následném dědici rozhodnout dědic přední, ani žádná jiná
osoba.6

4

Jusitniánské kodifikace, známé také později pod názvem Corpus iuris civilis (zkráceně CIC), jsou rozsáhlé
kodifikace římského práva, které vznikly v období vlády císaře Justiniána v letech 527 až 565 n.l.
5
BEDNAŘÍKOVÁ, Barbora, 2014. Svěřenské fondy: Institut pro uchování a převody rodinného majetku.
2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, s. 5 a následující.
6
Občanský zákoník: komentář, 2014. Praha: Wolters Kluwer ČR. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), s. 97
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2.2. Institut náhradnictví, svěřenský fond a vedlejší doložky v závěti

Pro kompletní, úplné a správné pochopení pojmu svěřenského nástupnictví je
zapotřebí jeho jednoznačné odlišení od podobných institutů práva dědického:
náhradnictví, svěřenských fondů a vedlejších doložek v závěti.

2.2.1. Institut náhradnictví

Institutu náhradnictví se věnují §1507-1511 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
kde je blíže definován. Náhradníka může zůstavitel povolat pro případ, kdy by dědictví
nenabyla osoba, kterou zůstavitel ustanovil jako dědice. V případě, že nenabude povolaný
dědic dědictví, a to ať již z důvodu casus impotence (že nemůže), či casus noluntatis (že
nechce), nastupuje na jeho místo náhradník. Maximální počet náhradníků není zákonem
nikterak omezen. Novým dědicem se stává ten náhradník, který je ve vyčtu náhradníků
neblíže původnímu dědici a je v daný moment způsobilý dědit.
Instituty svěřenského nástupnictví a náhradnictví jsou značně provázané. To
naznačuje i odstavec první §1512 občanského zákoníku č. 89/2012 sb., v němž je
uvedeno, že je v povolání za svěřenského nástupce obsaženo i povolání za náhradníka7.
Svěřenský nástupce je tedy již ze zákona automaticky i v pozici náhradníka, opačně to
ovšem neplatí. Ve druhém odstavci §1512, řeší občanský zákoník postup pro případ, kdy
je zůstavitelovo nařízení do té míry neurčité, že nelze zjistit, zda povolal náhradníka nebo
svěřenského nástupce8. V takovém případě má přednost institut obecného náhradnictví.
Hlavní rozdíl mezi institutem náhradnictví a svěřeného nástupnictví tkví v tom, že
svěřenský nástupce dědictví nabývá až po uplynutí doby, po kterou je dědictví svěřeno
původnímu dědici, kdežto v případě institut náhradnictví, náhradník nastupuje na místo
povolaného původního dědice v případě, že tento z nějakého důvodu dědictví nenabyl.

7

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona, občanský zákoník. Sněmovní tisk 362/0, část č.
1/2. 2011, str. 927.
8
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1512.
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2.2.2. Institut svěřenských fondů

Institut svěřenských fondů je svěřenskému nástupnictví podobný primárně svou
snahou zachovat určitou část majetku, v případě svěřenského nástupnictví pro následné
dědice, v případě svěřenských fondů pro osoby obmyšlené (tj. osoba, která čerpá prospěch
se svěřenského fondu). Bednářová uvádí, že „do osnovy nového občanského zákoníku
jsou zařazena nově ustanovení (…) o svěřenských fondech na základě obsahového
převzatí analogických pasáží o správě cizího majetku a o trustech v Civil Code of Quebec,
čl. 1260-1370“9. Svěřenský fond se vytvoří z vůle zakladatele tím způsobem, že svěří
správci svůj majetek za určitým účelem, a to buď prostřednictvím smlouvy, nebo
pořízením pro případ smrti. Vzniká tak majetek v nezávislém a odděleném vlastnictví.
Svěřenecký správce se zavazuje tento majetek spravovat a držet jej, získává tak možnost
vykonávání vlastnických práv k tomuto vyčleněnému majetku, ačkoliv samotným
vlastníkem se nestává. Zakladatel má dále právo jmenovat obmyšleného, neboli
beneficienta, a určit jemu poskytované plnění. Obmyšlený má po dobu trvání svěřenského
fondu právo toto příslušné plnění požadovat10. Institut svěřenských fondů funguje na bázi
důvěry zakladatele v osobu správce, které svěřuje do správy určitou část svého majetku,
ze kterého těží osoba beneficienta. Římský fideikomis byl zřetelně inspiračním zdrojem
jak pro institut svěřenských fondů, tak pro do podobný institut svěřenského nástupnictví.
Není vyloučené, aby zakladatelova úprava svěřenského fondu obsahovala i pasáže o
fideikomisní substituci fondu11. Sám svěřenský fond se tedy může stát předmětem
svěřenského nástupnictví, ale zároveň mu v určitých případech může být alternativou.

9

BEDNAŘÍKOVÁ, Barbora, 2014. Svěřenské fondy: Institut pro uchování a převody rodinného majetku.
2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, s. 119.
10
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1448, odst. 1, 2, 3, §1457 odst. 1, §1461 odst. 1.
11
BEDNAŘÍKOVÁ, Barbora, 2014. Svěřenské fondy: Institut pro uchování a převody rodinného majetku.
2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, s. 119 a následující.
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2.2.3 Vedlejší doložky v závěti
Institut svěřenského nástupnictví může do určité míry připomínat i vedlejší
doložky v závěti, mezi tyto patří podmínky, doložení času a příkazy.12 Oprávnění užít
podmínek připojených k závěti se v zákoníku objevuje znovu po rekodifikaci občanského
práva v roce 2012, ruku v ruce s rozšiřováním autonomie vůle zůstavitele. Vedlejším
doložkám se věnují §1561 až §1574 zákona č.89/2012 Sb. Jsou dvojího typu, první je
možnost určit vykonavatele závěti a správce pozůstalosti, druhým typem je možnost
dědice zavázat podmínkami, doložkami času a příkazy. K druhému typu se váže velké
množství zákonem stanovených omezení těchto pravomocí13, za účelem ochrany dědice
před zneužíváním institutu.14 Podmínky mohou být rozvazovací, nebo odkládací.
Doložka času oproti podmínce je vázaná na událost, o které je zřejmé, že v budoucnu
nastane. Pokud zůstavitel odkáže dědictví dědici spolu s příkazem, posuzuje se příkaz
jako rozvazovací podmínka.15 Pokud v důsledku odkládacích podmínek dojde k odsunutí
práva následného dědice až na dobu po splnění podmínky, nebo časové doložky, má
přední dědic pouze právo poživatele.16
I v případě svěřenského nástupnictví zůstavitel předního dědice zavazuje
k předání dědictví nebo jeho části, v momentě splnění konkrétní podmínky či po jeho
smrti, svěřenskému nástupci. Přední dědic i v tomto případě nemá plné právo disponovat
s dědictvím. Nicméně svěřenské nástupnictví a vedlejší doložky v závěti se liší svým
smyslem a účelem. Zatímco v případě svěřenského nástupnictví je účelem zůstavitele
zachovat dědictví, či umožnit z něj těžit v určitých případech i několika po sobě jdoucím
osobám, vedlejší doložky v závěti umožnují zůstaviteli přesně a konkrétně ovlivnit
realizaci jeho posledního přání.

12

Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, §1551.
Dle §1552 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, se vysloveně nepřihlíží k vedlejší doložce, která
ukládá dědici, aby uzavřel manželství, aby v něm setrval, nebo aby jej zrušil.
14
Důvodová zpráva k z. č. 89/2012. Ministerstvo spravedlnosti: texty zákonů, 2012.
15
Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, §1569 odst. 1.
16
Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, §1567 odst. 1.
13

7

2.3. Vznik svěřenského nástupnictví

Je důležité rozlišovat mezi osobou dědice (také předního dědice, cizím slovem
fiduciář či institut) a svěřenského nástupce (také zadní dědic neboli poddědic, cizím
slovem fideikomisář či substitut).
Svěřenské nástupnictví vznikne tím, že zůstavitel určí casus substitutionis
(substituční případy), tj. moment, kdy má pozůstalost přejít z předního dědice na
následného dědice.17 Nastane-li casus substitutionis, způsobí to, že dědictví připadne
svěřenskému nástupci.
Do té doby zůstává pozůstalost ve vlastnictví předního dědice, který má po tuto
dobu právo z něj brát plody a užitky a vykonávat i jiná dílčí vlastnická oprávnění, ale
nesmí ze zděděného majetku nic zcizit, protože jej musí zachovat pro svěřenského
nástupce. Toto omezení však trvá pouze po dobu existence svěřenského nástupnictví.
Zákaz zcizení ale neplatí bezpodmínečně, zůstavitel může v závěti rozhodnout, že má
přední dědic právo s pozůstalostí nakládat dle své vůle, na svěřenského nástupce v tomto
případě přechází pouze to (pokud vůbec něco), co bude z pozůstalosti zachováno
v momentě, kdy připadne pozůstalost substitutovi.18 Nesvěřil-li zůstavitel dědici právo
s dědictvím nakládat, může dědic zcizit nebo zatížit věc jen se souhlasem svěřenského
nástupce a to formou veřejné listiny. Je-li následných dědiců více, je potřeba souhlasu
všech.19 Souhlas svěřenského nástupce může v opodstatněných případech nahradit
souhlas soudu i proti vůli substituta, na návrh dědice, je-li to vzhledem k péči řádného
hospodáře potřebné. Tento souhlas není potřebný, je-li dědictví zcizeno, nebo zatíženo za
účelem náhrady dluhů zůstavitele.20 Důvody přechodu pozůstalosti mohou být různé:

17

ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k Československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí, (§531 až 858.). Praha:
V. Linhart, 1936, 680 s, s. 174.
18
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona, občanský zákoník. Sněmovní tisk 362/0, část č.
1/2. 2011, str. 927.
19
SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA, 2014. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck. Právní praxe, s.
170.
20
Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, §1521 a následující.
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uplynutím stanovené doby, splněním stanovené podmínky, ale i podobně jako u obecného
náhradnictví, smrtí předního dědice.21
Svěřenské nástupnictví může vzniknout nejenom výše zmíněnou výslovnou
formou, ale i mlčky, to je když zůstavitel nepoužívá přímo terminologii danou pro
svěřenské nástupnictví a to v zákonem stanovených případech, kdy se zůstavitelův projev
vůle bude považovat pro tyto účely za zřízení svěřenského nástupnictví.22 Stačí, když
zůstavitel stanoví dědici podmínku/podmínky užívání, a to buď odkládací 23 nebo
rozvazovací24, či kumulativní nebo alternativní, nebo když jej ustanoví dědicem pouze na
přesně určenou omezenou dobu, zakáže dědici pozůstalost zařadit do svého pořízení pro
případ smrti, pod sankcí neplatnosti (majetek po zůstaviteli tedy napadne přímo dědicům
předního dědice ze zákona na základě zákonné dědické posloupnosti, za předpokladu, že
se dožijí jeho smrti a budou způsobilí dědit), či za předpokladu, že zůstavitel svému dědici
sám určí poddědice. Za svěřenské nástupnictví se bude považovat také případ, kdy
zůstavitel povolá za dědice osobu, která ještě není: nenarodila se, nebyla počata, nebo
nevznikla.25
V případě, že je za dědice povolána právnická osoba, která dosud nevznikla, je
způsobilá dědit či být odkazovníkem (tj. osobou, která má pohledávku vůči dědici na
zůstavitelem odkázanou věc, která je součástí souboru jmění dědicem získané), a tedy i
být svěřenským nástupcem, pokud vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele.26 Toto
pravidlo se netýká nadací a nadačních fondů zřizovaných pořízením pro případ smrti, ty
jsou již v okamžiku vzniku způsobilými bezprostředními dědici.27

21

FIALA, Roman a Ljubomír DRÁPAL. Občanský zákoník IV: dědické právo (§ 14745-1720) : komentář.
V Praze: C.H. Beck, 2015, st. 126.
22
Důvodem tohoto ustanovení je snaha co nejvěrněji vykonat poslední vůli zůstavitele, dochází tedy
k extenzivnímu výkladu ve prospěch institutu svěřenského nástupnictví. (ŠVESTKA a spol. 2014, s. 102)
23
Podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou. (§548 odst. 2,
věta první NOZ).
24
Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání již nastalé pominou.
(§548 odst. 2, věta druhá NOZ).
25
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona, občanský zákoník. Sněmovní tisk 362/0, část č.
1/2. 2011, str. 927.
26
Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, §1478.
27
SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA, 2014. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck. Právní praxe, s.
165.
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Svěřenské nástupnictví lze také využít v případě obavy zůstavitele, že dojde k
odúmrti28, pokud by hrozilo, že po smrti dědice nenapadne dědictví na žádného dalšího
zákonného dědice, vyjma státu jako poslední instance intestátní posloupnosti.29

2.4. Svěřenští nástupci (substituti)

Svěřenský nástupce je osoba, na níž napadá dědictví předního dědice za splnění
stanovených podmínek. Existence předního dědice je pro institut svěřenského
nástupnictví nezbytná. V případě, že zůstavitel ustanoví pouze substituta, ale zároveň
existuje dědic ze zákonné dědické posloupnosti, stane se předním dědicem právě tento
zákonný dědic do doby, než nastane událost určená v pořízení pro případ smrti. Švestka
a Dvořák (2014, s. 98) se domnívají, že teoreticky nastalou situaci, kdy zůstavitel
neustanoví předního dědice, lze řešit i tím, že: „by byl ustanoven správce pozůstalosti,
který by majetek spravoval do doby, než pomine odsunutí dědického práva a následný
dědic se ujme dědictví.“30 Naproti tomu Fiala a Drápal (2015, s. 129) tomuto názoru
oponují: „…přední dědic je vlastníkem věci tvořících svěřenecké nástupnictví a správce
pozůstalosti se vlastníkem spravovaného majetku nestává, nemůže být tedy absence
předního dědice překlenuta ani jmenováním správce pozůstalosti, který by spravoval
majetek do doby, než pomine odsunutí dědického práva a svěřenské nástupce se ujme
dědictví.“31 Navzdory výše uvedeným rozporům ohledně toho, zda může být absence
předního dědice překlenuta jmenováním správce pozůstalosti, nebo nikoliv, je
jednoznačně zřejmé, že předním dědicem nemůže být stát, a to ani v tom případě, že by
vůči zůstaviteli vystupoval jako jediný zákonný dědic. Svěřenské nástupnictví v tomto
případě zaniká.32

28

Zůstavitel nemá žádného dědice způsobilého dědit jak ze závěti, tak ze zákona. Jmění zůstavitele připadne
státu.
29
NOVOTNÝ, Petr a Monika NOVOTNÁ, 2014. Nový občanský zákoník. Praha: Grada. Právo pro každého
(Grada), s. 71.
30
Občanský zákoník: komentář, 2014. Praha: Wolters Kluwer ČR. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), s. 98.
31
LAVICKÝ, Petr, 2015. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck. Velké komentáře.s. 129
32
Občanský zákoník: komentář, 2014. Praha: Wolters Kluwer ČR. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), s. 98.
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2.4.1. Způsobilost nástupců

Způsobilost být svěřenským nástupcem je v zásadně shodná se způsobilostí být
dědicem. Nedědí ten, kdo zemře před zůstavitelem nebo současně s ním.33 Nedědí také
ten, který se stane dědicky nezpůsobilým. Důvody dědické nezpůsobilosti jsou oproti
minulé úpravě uvedené v občanském zákoníku z roku 1964 nově rozšířeny. Vyloučeny
z dědického práva jsou osoby, které se dopustily úmyslného trestného činu vůči
zůstaviteli, jeho předku, potomku, manželu, nebo se zavrženíhodným způsobem
zachovaly vůči poslední vůli zůstavitele. Nezpůsobilý dědit je i ten, kdo se v průběhu
rozvodového řízení dopustil na manželu činu naplňující znaky domácího násilí, stejné
čeká i rodiče, který byl zbaven své rodičovské odpovědnosti, protože jí zneužíval, nebo
svou povinnost vážně zanedbával.34
Jediným výrazným rozdílem mezi způsobilostí být dědicem a způsobilostí být
svěřenským zástupcem je odlišnost momentu, ve kterém je požadováno splnění
způsobilosti. U substituta postačí, když bude způsobilým nástupcem až v momentu
napadnutí dědictví na něj. Za žádných okolností nemůže být nástupcem osoba totožná
s osobou předního dědice, protože by institut svěřenského nástupnictví ztrácel svůj účel.35

2.4.2. Počet nástupců

Obecný zákoník občanský z roku 1811 v § 612 stanovoval omezení v řadě
nástupců ve vztahu k movitým a nemovitým věcem, občanský zákoník z roku 2012 již
toto omezení nepřevzal, v §1514 stanoví: „Jsou-li všichni svěřenští nástupci
zůstavitelovými současníky, není omezena řada, ve které po sobě mají svěřenští nástupci
následovat.“ Dá se tedy říci, že řada svěřenských nástupců sestavená z jeho současníků
je de facto neomezená. Jaké pořadí zůstavitel zvolí, či stanoví-li jednomu dědici více
substitutů, nebo více dědicům jednoho substituta, není rozhodující. Pro účely toho
33

Zákon 89/2012 sb., občanský zákoník, §1479.
Zákon 89/2012 sb., občanský zákoník, §1481 a následující.
35
SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA, 2014. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck. Právní praxe, s.
162 a následující.
34
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ustanovení se za zůstavitelova současníka považuje i dítě počaté, ale nenarozené, tedy
nasciturus.36 V případě, že jsou svěřenští nástupci povoláni jeden po druhém, napadá
dědictví po řadě na prvního z nich a poté dle daných podmínek dále i na další poddědice,
tato řada pokračuje až do momentu zániku svěřenského nástupnictví. Naopak, je-li
povoláno více svěřenských nástupců, z nichž někteří v době smrti zůstavitele jako osoby
ještě neexistují, zanikne svěřenské nástupnictví, jakmile jmění nabude první svěřenský
nástupce z těch, kteří nebyli zůstavitelovi současníky.37 Tento nástupce se stává
neomezeným vlastníkem dědictví.

2.4.3. Ochrana svěřenských nástupců

Aby nedocházelo mezi předním dědicem a substitutem k neshodám ohledně
velikosti a rozsahu předávané pozůstalosti, má substitut právo bez zbytečného odkladu
požadovat vytvoření inventáře (sestavení soupisu) jmění. Takovýto soupis má mnohé
zákonem stanovené náležitosti: soupis musí být proveden formou notářského zápisu
s úředně ověřenými podpisy, požaduje-li to následný dědic. Součástí soupisu musí být i
datum jeho vytvoření. Náklady na vytvoření inventáře přitom jdou k tíži dědictví.38
Kromě těchto podmínek musí být soupis proveden za přítomnosti dědice, pokud následný
dědic tuto osobní přítomnost vyžaduje.39
V případě, že legislativa stanovuje nutnost zapsat do veřejného seznamu věci
náležející do pozůstalosti, zapisuje se do tohoto seznamu i svěřenecké nástupnictví.
V případě, že by přední dědic věc takto zapsanou ve veřejném seznamu zcizil, nebo jinak
zatížil bez souhlasu následných dědiců, takovéto jednání vůči následnému dědici by
nemělo právní účinky již ze zákona a následný dědic by se jich nemusel domáhat u soudu.
Vůči třetím osobám však zůstává toto právní jednání dědice platné a závazné. V případě,

36

ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k Československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí, (§531 až 858.). Praha:
V. Linhart, 1936,. s. 185.
37
Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, §1515.
38
Zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, §1520 odst. 1, 2, 3.
39
SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA, 2014. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck. Právní praxe, s.
171.
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že svěřenecké nástupnictví není součásti zápisu do veřejného seznamu, má následný dědic
pouze aktivní právo domáhat se u soudu vyslovení relativní neúčinnosti.40

2.5. Zánik svěřenského nástupnictví

Svěřenské nástupnictví zaniká vždy uplynutím sto let od smrti zůstavitele. Toto
pravidlo má jednu výjimku a tou je případ, kdy svěřenský nástupce nabývá pozůstalosti
až po smrti předního dědice a tato doba překročí sto let od smrti zůstavitele. V tomto
případě svěřenské nástupnictví zanikne až nabytím pozůstalosti substitutem. K zániku
svěřenského nástupnictví dojde i v případě, že nenastane a již nemůže nastat zůstavitelem
očekávaný případ41, pro který bylo nástupnictví zřízeno, či není-li již žádný ze
stanovených substitutů, ať už z důvodu, že zemřel, zanikl, není způsobilý dědit, či
dědictví odmítne.42 V §1517 OZ je stanoveno, že svěřenské nástupnictví zaniká v rozsahu
povinného dílu43, pokud povolal: „…zůstavitel svěřenského nástupce svému nezletilému
dítěti nezpůsobilému pořizovat a nabude-li dítě poté pořizovací způsobilost…“44.
Svěřenské nástupnictví zanikne také, pokud osoba předního dědice, která doteď nebyla
způsobilá pořizovat v důsledku omezení svéprávnosti, nabude pořizovací způsobilost. Ve
stejném rozsahu, ve kterém bylo omezení svéprávnosti předního dědice zmírněné, zaniká
svěřenecké nástupnictví a již se samo neobnovuje a to ani v případě, že dojde
k opětovnému omezení svéprávnosti u svěřenského nástupce soudem.45 Posledním
zmiňovaným způsobem je zánik svěřenského nástupnictví v případě, že zůstavitel určil
substituty osobě v době, kdy nemá potomka způsobilého dědit, a zanechá-li tento dědic
potomky způsobilé dědit. V tomto případě zaniká svěřenské nástupnictví v plném
40

SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA, 2014. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck. Právní praxe, s.
172.
41
Pokud zůstavitel zaváže dědice nemožnou rozvazovací podmínkou, tak se k ní nepřihlíží, zaváže-li jej
nemožnou odkládací podmínkou, je takové ustanovení postižené neplatností.
42
Zákon 89/2012 sb., občanský zákoník, §1515 odst. 2 a následující.
43
Rozsah nároku neopominutelného dědice na část pozůstalosti, které se může neopomenutelný dědic
domáhat nehledě na to, zda po sobě zanechal zůstavitel závět či nikoliv.
44
K této situaci dojde z pravidla v momentě, kdy nezletilé dítě dovrší 15 let věku (§1526 OZ).
45
SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA, 2014. Dědické právo v praxi. V Praze: C.H. Beck. Právní praxe, s.
170.
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rozsahu. Nicméně ve všech zmíněných vyjma uplynutí lhůty 100 let platí, že substituce i
nadále trvá pouze tehdy, pokud je z vůle zůstavitele zřejmé, že to tak chtěl.
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3. Historický vývoj institutu svěřenského nástupnictví

V následující části textu se zaměříme na historický vývoj institutu svěřenského
nástupnictví a jeho úpravu v odlišných občanských zákonících platných na území dnešní
České republiky. Ukážeme si, jaké okolnosti se podílely na vzniku tohoto institutu
v římském právu. Dále se podíváme, čím se liší úprava svěřenského nástupnictví
v Obecném zákoníku občanském z roku 1811, ve vládním návrhu občanského zákoníku
z roku 1937, v občanském zákoníku z roku 1950 a v občanském zákoníku z roku 1964.
V poslední části se zaměříme na okolnosti, které provázely vznik občanského zákoníku
z roku 2012, a jakým způsobem se tyto okolnosti projevily na úpravě dědického práva
jako takového, včetně institutu svěřenského nástupnictví.
Důležitou otázkou, kterou je potřeba si položit, je, v jaké podobně se fideikomisní
substituce na českém území vyskytovala, kdy byla z našeho právního řádu následně
vyňata a proč se je zde nyní opětovná snaha o její navrácení?

3.1. Počátky svěřenského nástupnictví v římském právu a začlenění tohoto
institutu do širšího kontextu dědického práva římského

Již v antickém Římě nalézáme důkazy o tom, že se římští občané snažili najít
způsoby, jak se ještě za svého života postarat, aby jejich majetek byl po jejich smrti
bezpečně předán dál jejich potomkům. Zákon dvanácti desek z roku 450 př. n. l je prvním
písemným záznamem o možnostech tehdejších obyvatel využívat žalob k domáhání se
svých dědických práv.46 Ze Zákona dvanácti desek se dodnes zachovaly pouze zlomky,
ale přesto je evidentní, že v hrál v římském právu významnou roli. Ještě i o mnoho let
později z něj Justinianský Corpus iuris civilis47 čerpal jako z inspiračního zdroje. Dědické

46
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právo bylo v Zákoně dvanácti desek upraveno v Tabuli V., objevují se zde již zmínky
jednak o zákonné posloupnosti, tak i o posloupnosti ze závěti.48 V antickém Římě
převažovala původně primárně dědická posloupnost ze zákona, neboli posloupnost
intestátní. Dědická posloupnost ze závěti, neboli posloupnost testamentární, se však záhy
objevuje také a získává rychle velký význam. Obě dědické posloupnosti v římském
dědickém právu jsou specifické tím, že při nich dochází k univerzální sukcesi, tedy že
dědic se stává majitelem zůstavitelova majetku a nositelem jeho práv, ale zároveň se stává
ručitelem za jeho závazky či dluhy jako by se jimi byl zavázal sám.49 Po smrti zůstavitele
se souhrn veškerých těchto práv a povinností stávala tzv. pozůstalostí (cizím slovem
hereditas). Do té doby než tuto pozůstalost nabyl právoplatný dědic, pozůstalost
existovala nezávisle a samostatně, toto bylo označováno jako tzv. ležící pozůstalost. Pro
římské právo dědické je také typická dualita právní úpravy. Existovalo dědické právo
civilní, které stanovovalo vlastní dědickou posloupnost (které se v římském právu říkalo
hereditas), i dědické právo prétorské (praetor byl „římský magistrát50“), které bylo
chráněno prétorskými žalobami a postupně vytvořilo vlastní odlišný systém dědické
posloupnosti (které se v římském právu říkalo bonorum possessio).51 Později se oba
pojmy sjednotily v neutrálním pojmu sukcese, který zahrnoval již obě zmíněné dědické
posloupnosti.52 Dědická posloupnost civilní i prétorská se pak dále dělila na posloupnost
ze zákona a posloupnost ze závěti. Posloupnost ze závěti (testamentární) kladla důraz na
zůstavitelův projev vůle, který obsahoval ustanovení dědice. Původně byl testament
výlučně ústní, později se přidal i testament písemný. Zůstavitel mohl ustanovit jako
dědice jednu nebo více osob, což mohlo způsobovat z pohledu římského práva značené
problémy, protože dědická sukcese byla vždy univerzální, každý dědic tedy získal podíl
k pozůstalosti jako celku. Dědici nemohli, alespoň z počátku, získat z pozůstalosti pouze
konkrétně určený majetek či práva, taková závěť by byla považována za neplatnou.
Později dospěli římští právníci k názoru, že se k takové části závěti nebude přihlížet,
závěť ale zůstane platná. Až v dobách Justiniánských se začaly zůstavitelova přání
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odkázat určitým osobách konkrétní věci pokládat za odkazy, které se staly tzv. sukcesí
singulární.53
Institut svěřenského nástupnictví neboli substituce fideikomisní, se v římském
právu vyvinul z podobného institutu substitutio vulgaris (náhradnictví obecné).
Náhradnictví byl zvláštní druh ustanovení dědicem v závěti.54 Cílem tohoto institutu bylo
zamezit tomu, aby byla pozůstalost rozdělována na základě zákonné posloupnosti, která
ne vždy zůstaviteli vyhovovala. Přitom řada možných substitutů nebyla legislativou
nikterak omezována. Substitut se stával právoplatným dědicem v momentě, kdy
předchozí dědic pozůstalost buď odmítl (casus noluntatis), nebo na něj z jiného důvodu
pozůstalost nenapadla, například byl nezpůsobilý, neschopný, impotentní apod. Řady
substitutů bylo možné různě větvit a kombinovat. Stejná osoba se v řadě substitutů mohla
vyskytovat i vícekrát, a to na různých stupních posloupnosti. Smyslem těchto větvených
posloupností bylo, aby případný uprázdněný dědický podíl nepřirostl k podílů ostatních
dědiců, pokud by existoval další právoplatný substitut.55 Často byl v poslední instanci
určen jako substitut otrok, který byl vůči zůstaviteli v pozici heres necessarus (dědic
nutný), nemohl tedy dědictví v žádném případě odmítnout.56 V tomto případě pak
nemohlo dojít k tomu, že by zůstavitel zemřel intestatus57.
Brzy se ve starém Římě vyčlenil ze substituce vulgární (substitutio vulgaris)
speciální typ substituce, tzv. subsitituce pupiliarní. Tato substituce byla v praxi často
využívaným institutem, který řešil určování náhradníků dětem, které ještě nedosáhly
puberty. Pokud paterfamilias („Otec římské patriarchální rodiny58“) odkázal pozůstalost
dítěti, které ještě nedosáhlo puberty (impubes), bylo zvykem, že mu zároveň určil
náhradníka pro případ, že by dítě nabylo dědictví, ale zároveň se nedožilo puberty,
protože dítě (pupillus), které nedosáhlo puberty, nemohlo o svém jmění pořídit závěť a
hrozilo tedy, že by zemřelo intestatus.59 Pupilární substituce pozbývala platnosti nabytím
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dospělosti pupila. Obě zmíněné substituce fungovaly odděleně jen po určitou dobu, brzy
převážil názor, že by měly být spojeny v klasičtější a déle existující substituci vulgární.60
Druhým institutem, který se podílel na vzniku fideikomisní substituce, byl odkaz
neboli legata. Tento institut umožňoval majetkový prospěch i osobě, která by v případě
smrti zůstavitele nebyla dědicem. Zavedení legata bylo krokem k přechodu od vnímání
pozůstalosti jako celku (sukcese univerzální), k přechodu práv pouze k jasně vymezeným
majetkovým právům (sukcese singulární). Legáta bylo možné stanovit pouze v závěti a
to přísně definovaným způsobem. Tyto odkazy civilního práva byly tedy přísně
formálního charakteru, pokud nebyly dodrženy náležitosti, odkaz se stával neplatným.
Jako reakce na výraznou formálnost odkazu se naopak vyvinul institut typický
svou absolutní neformálností, který kombinoval oba výše zmíněné instituty (substitutio
vulgaris a legata), tzv. fideikomis. Jednalo se o neformální prosby, kterými zůstavitel
žádal osoby, které smrtí zůstavitele něco nabyly, nebo získaly, aby určitou část svého
majetkového prospěchu předali dál, zůstavitelem vybrané osobě. Nicméně zůstavitel
neměl právní garanci, že osoba takto obtížena bude nucena jeho vůli opravdu vyhovět.
Ve svých počátcích zůstal fideikomis pouhou prosbou.61 Teprve až v dobách císaře
Augusta bylo možné legálně vymáhat dodržení této prosby, probíhalo to speciálním
postupem před praetorem speciálně jmenovaným pro tuto záležitost, který se nazýval
preator fideicommissarius. Předmětem fideikomisu mohlo být cokoliv, pokud se jednalo
o věc obchodovatelnou (in commercio). Fideikomis se dělil na dva typy, fideikomisssum
singularum, tedy fideikomis, který byl podobný obdobnému institutu odkazu, kde
docházelo k tomu, že byl dědic zavázán předat pouze jmenovitě určenou věc třetí osobě,
a fideikomissum hereditatis, kde byl dědic zavázán k přenechání pozůstalosti jako celku,
nebo určitého dílu. Druhý výše uvedený typ, fideicommisum hereditatis, byl pro dědice
velmi nevýhodný, protože se často stal pouze prostředníkem, který předal pozůstalost třetí
osobě a sám z ní netěžil, ačkoliv zůstal i nadále zodpovědný věřitelům za závazky
zůstavitele. Brzo se tedy ukázalo jako nutné zajistit ochranu dědice před jeho
fideikomisním nástupcem, v praxi se objevily mnohé právní způsoby, které se snažily
situaci řešit. Často se jednalo o reciproční dohody mezi dědicem a fideikomisním
60
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nástupcem, který se dědici zavazoval se o závazky věřitelů postarat sám. Nicméně tyto
dohody platily pouze mezi dědicem a jeho fideikomisním nástupcem, nezavazovaly
věřitele zůstavitele, kteří mohli i nadále hojit své pohledávky vůči zůstaviteli na předním
dědici, pokud fideikomisní nástupce nebyl schopen, či odmítl jejich pohledávky uhradit.
Tato okolnost způsobovala, že takto zavázaný dědic pozůstalost často odmítal, a ta tak
připadala na dědice ze zákonné posloupnosti. Teprve až okolo roku 56 n. l. bylo
usnesením senátu (senatus consultum Trebellianum), vyhlášeno, že fideikomisní
nástupce bude osobně zodpovědný za závazky zůstavitele v tom poměru, v jakém na něj
napadla pozůstalost. Tímto rozhodnutím se fideikomisní nástupce dostal do pozice
přímého dědice zůstavitele a tento problém byl provždy vyřešen.62

3.2. Historie vývoje svěřenského institutu v Českých zemích

V českých zemích existoval nezávisle na právu římském institut, kterému se říkalo
rodinný nedíl, což byla podoba majetkového ideálního spoluvlastnictví rodiny. Jeho
podstatou bylo předejít odúmrti majetku. Existovalo několik typů těchto nedílů, které se
odlišovaly tím, kdo byl hlavou nedílu. Právo disponovat s nedílem mohla totiž výhradně
hlava nedílu. Součástí nedílu byli v první řady otci s dětmi, bratry a strýci. Ženy nebyly
součástí nedílu, pouze se jim vyplácelo věno. Majitel nedílu mohl sice s ním volně
disponovat, nicméně ani on nemohl o budoucnosti nedílu rozhodovat závětí. Uvolněný
podíl přirůstal poměrně zbylým členům nedílu a změnil se pouze majitel nedílu. Ačkoliv
v počátku z nedílu nebylo možné vystoupit, už v 15 století byla zavedena možnost tzv.
oddělení, která byla hojně využívaná. Rodinný nedíl hrál významnou roli v zemském
právu dané doby a je zde možné pozorovat podobnost i římským institutem fideikomisu,
ačkoliv původ, vznik i účel se částečně liší.63 Popis institutu s bližší podobností s římským
fideikomisem se objevuje až v Právech a zřízení Markrabství moravského z roku 1545,
v článku 192. Zde je zakotven institut, který je římskému fideikomisu svým obsahem
62
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nápadně podobný. Tento institut byl brzy velmi populární a často užívaný, protože
pomáhal k udržení majetku rodiny v rámci rodu. Tento institut šel ruku v ruce s principem
seniorátu64, a jeho významným rysem bylo, že zůstavitel stanovoval svého nástupce a po
něm i nástupce další. Přední dědici byli zároveň většinou zavázáni nezcizitelností
dědictví.65
Vedle práva zemského mělo v Zemích Koruny české velký vliv i právo církevní,
které do českého práva přinášelo právo římské, hlavně díky římsko-kanonickým
procesům. Římské právo bylo atraktivní zvláště díky své formální dokonalosti, stalo se
tak vzorem mnohých právních norem. Ale náznaky neustále probíhající recepce římského
práva můžeme pozorovat i v jiných oblastech práva, zvláště pak v oblasti středověkého
městského práva je její vliv velmi zřetelný.66 Známá je kniha písaře Jana, Sententiae
diversis locis in Brunna jura requirentibus in scriptis traditae, z let 1343-1359, která je
významnou právní památkou městského práva tehdejší doby, kde je recepce římského
práva výrazně patrná. Tato kniha také sloužila jako podklad při snahách o unifikaci
městského práva v 16. století. I dílo Pavla Kristiána z Koldína, Práva městská Království
českého z roku 1579, neslo zřetelné známky vlivu římského práva jako inspiračního
zdroje při jeho vzniku.67 Právě v tomto díle nalézáme také důkazy o existenci institutu
nazývaného fidekomissis hereditariis na území Zemí Koruny české, zde v kapitole
překládané jako O večech, kterež se k důvěrnému svěření a k věrné ruce pouroučejí,
můžeme najít věrnou kopii římského institutu upravenou pro potřeby občanů českých
zemí. Ačkoliv četnost užívání fidekomissis hereditariis v praxi naznačovala, že se institut
netěšil přílišné oblibě, zaznamenáváme větší rozmach jeho užívání až v 17 století, spolu
s vzestupem popularity rodinného fideikomisu.68 Postupné upravování a zdokonalování
obou institutů bylo zakončeno jejich kodifikováním v Obecném zákoníku občanském.
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3.2.1. Obecný zákoník občanský

Rakouský Všeobecný zákoník pro veškeré německé země dědičné Rakouské
monarchie (německy Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen
Erbländer der Österreichischen Monarchie, zkratka ABGB), v českých zemích častěji
označován jako Obecný zákoník občanský (zkratka o. z. o.), byl vyhlášen patentem
1. 6. 1811 pro všechny země rakouského císařství, kromě koruny uherské. Inspiračními
zdroji při vytváření tohoto zákoníku bylo bezpochyby římské právo, ale i některé části
Koldínova zákoníku městských práv.69 Tento Obecný zákoník občanský (dále již pouze
o. z. o.) byl postaven na přirozenoprávní teorii. Ta byla zakotvena již v §7 o. z. o., ve
kterém zákonodárce ustanovuje, že v případě právních případů, které není možné
jednoznačně rozhodnout dle smyslu zákona a podobných případů, je třeba jej rozhodnout
dle přirozených zásad právních (viz §7 o. z. o). Zákoník o. z. o. byl všeobecný a výlučný,
platil pro všechny společenské vrstvy obyvatel a zrušil tak roztříštěnou předchozí úpravu
občanského práva. S menšími změnami platil na území dnešní České republiky až do roku
1950, na Slovensku pouze velmi krátké časové období70, v Rakousku a Lichtenštejnsku
je o. z. o. platný až do dnešního dne, samozřejmě s velkým množstvím novel a obměn
v průběhu let.71
Dědické právo je v o. z. o. upraveno poměrně široce a podrobně. Je evidentní silný
vliv římského práva jako inspiračního zdroje. V případě tohoto zákona se dědictví
nenabývalo okamžikem smrti, jak tomu bylo v pozdějších úpravách, nicméně se
zůstavitelovo jmění stalo majetkovým souborem sui generis, smrtí zůstavitele získal
dědic pouze právo deferovanou (nabízenou) pozůstalost přijmout, činil tak pomocí
dědické přihlášky.72
Institutem náhradnictví svěřenského se zabývá poměrně rozsáhle hlava desátá
o. z. o., s podtitulem O dědictví náhradnících a o svěřenstvích. V §608 o. z. o. je zakotven
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institut náhradnictví svěřenského. Podobně jako v římském právu i zde dochází k dělení
náhradnictví na obecné (vulgární) a svěřenské (fideicomisální). Zůstavitel dostává
možnost uložit dědici, aby za splnění určitých podmínek přenechal druhému své
dědictví.73 Tohoto institut je možné využít i v případě odkazu či darování.74
Svěřenské náhradnictví je možné učinit i mlčky, stačí, když výslovně zakáže
zůstavitel dědici o dědictví činit posledního pořízení75, pouhý zákaz zcizení v tomto
případě nestačí. Dědictví je tedy dědic povinen uchovat pro své zákonné dědice.
Svěřenské nástupnictví je ustanoveno také tím, že zůstavitel svému dědici stanoví dědice.
Také pokud povolá jako dědice osobu, která ještě není v době smrti zůstavitele počatá,
předními dědici pozůstalosti se v takovém případě stávají dědici za zákona. Důležité je,
že substitut je přímým dědicem zůstavitele, nikoliv předního dědice, proto si v souladu
s tehdejším dědickým právem musí podat dědickou přihlášku a právo určit substituta má
pouze zůstavitel76. Z toho se dá rovněž vyvodit, že substitut se jako dědic zůstavitele musí
dožít jeho smrti, aby byl způsobilý dědit. Je ale možné, aby zůstavitel určil, že v případě,
kdy dojde k situaci, že se substitut nedožije smrti zůstavitele, stal náhradním substitutem
automaticky jeho zákonný dědic.77
Přechodu dědictví může zůstavitel podobně jako v současné úpravě navázat na
splnění rozličných rozvazovacích a odkládacích podmínek, ale ne všechno podmínky jsou
povolené. Kromě podmínek nesrozumitelných a nemožných jsou určité podmínky i
zákonem vysloveně zakázané, takovéto se považují za nepřipojené. V §700 o. z. o. je
uvedeno, že zakázaná je i podmínka zakazující dědici uzavřít manželství. Zajímavosti je
skutečnost, že tento zákaz se netýká ovdovělých osob, které již mají jedno nebo více dětí,
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v jejich případě je takovýto zákaz platný. Další zajímavostí je, že platná je i podmínka
zákazu uzavření manželství s konkrétní osobou.78
Oproti současné úpravě dědického práva, kdy je kladen důraz na co nejpřesnější
splnění skutečné poslední vůli zůstavitele, v §614 o. z. o. je zakotveno vykládací
pravidlo, které klade důraz na co nejmenší omezení dědicovy svobody nakládat
s dědictvím.79
Zvláštním případem mlčky učiněné fideikomisní substituce (tzv. fudeicommissum
eis) je situace, kdy rodiče dětí, které nejsou způsobilé testovati (pořizovat poslední vůli),
jim stanoví dědice, nebo náhradníka - tyká se to pouze té část jmění, kterou jim rodiče
zůstavují. V takovém případě může dítě s pozůstalostí volně nakládat inter vivos (za
svého života), není omezeno zákazem zcizení, či jiného nakládání, jak je to v případě
běžné fideikomisní substituce. Zbytek z pozůstalosti připadne substitutovi určeným
rodičem. I v tomto případě je možné, aby rodiče tímto způsobem pro své potomky
ustanovili běžného fideikomisního substituta, ale musí to být vyslovené zřejmé z jejich
vůle.80
Posloupnost svěřenských dědiců není nikterak omezena, za předpokladu, že jsou
všichni zůstavitelovi současníky, za současníka se dle judikatury pouvažuje i nasciturus,
tedy dítě počaté, ale nenarozené.81 V případě, že svěřenskými náhradníky nejsou
současníci zůstavitele, je možné stanovit svěřenské náhradnictví až do druhého stupně
v případě movitých věcí, v případě nemovitostí pak pouze do stupně prvního. Na dědice,
kteří jsou současníky zůstavitele se při počítání stupňů nebere ohled.82
Práva předního dědice jsou omezena, má vůči pozůstalosti postavení poživatele
(ususfruktáře), bez souhlasu náhradníka nemůže movité věci zcizovat, ani nikterak
zatěžovat. Dle zákona je v náhradnictvím svěřenském automaticky již obsaženo i
náhradnictví obecné, není-li to proti vůli zůstavitele. Významným rozdílem mezi
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náhradnictvím obecným a svěřenským je to, že obecné náhradnictví zanikne, jakmile
povolaný dědic příjme dědictví, kdežto náhradnictví svěřenské zaniká až v momentě, kdy
není žádný z ustanovených náhradníků.
Existují-li pochybnosti, zda bylo cílem zůstavitele vytvořit náhradnictví svěřenské
či obecné, má se zato, že jde o náhradnictví obecné.83
Obecný zákoník občanský ještě zná institut svěřenství §618 o. z. o., neboli
rodinného svěřenství. Rodinný fideikomis se vyvinul z římského fideicommissum, který
umožnil jim zatížit kohokoliv, kdo nabyl alespoň část z pozůstalosti zůstavitele.84
Svěřenství se od náhradnictví svěřenského odlišuje v svým elementárním smyslem
existence, který tkví v jeho neomezené délce trvání a nezcizitelnosti, majetek tak zůstává
nedělen ve vlastnictví a držbě rodiny, což bylo výhodné hlavně pro majetné šlechtické
rody.85 Zakladatel svěřenství tak prohlašuje určitou část své pozůstalosti za nezcizitelný
majetek rodiny. Stejně tak jako v případě náhradnictví svěřenského se přední dědic stává
pouze poživatelem pozůstalosti.86
Rodinné svěřenství zaniklo až se §1 odst. 1 zákona č. 179/1924 Sb., o zrušení
svěřenství. Rodinné svěřenství již nebylo v našem právním řádu nikdy znovu zavedeno.

3.2.2 Vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937

Po vzniku Československa došlo díky recepčnímu zákonu č. 11/1918 Sb.
k převzetí o. z. o pro území celé republiky s výjimkou Podkarpatské Rusi, kde občanské
právo vycházelo primárně z uherského obyčejového práva. Na území tehdejší Republiky
československé můžeme tedy pozorovat něco, co by se dalo nazvat právním pluralismem.
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Právě kvůli překonání tohoto právního pluralismu se hned záhy po vzniku
Československa ozývají hlasy volající po vytvoření nového občanského zákoníku.
Původní návrh ministerstva spravedlnosti měl v plánu rozšířit platnost o. z. o. pro celé
území Československa, nicméně tento názor se nesetkal s pozitivním ohlasem, neboť
mnohým odborníkům tehdejší doby připadalo, že úprava v o. z. o je již zastará a vyžaduje
modernizaci. Byla sestavena komise, která dostala za úkol vytvoření nového občanského
zákoníku. Činnost komise byla zahájena již v roce 1920 a už o pouhé tři roky později byly
hlavní práce dokončeny.
Mezi hlavní inspirační zdroje návrhu je mimo názorů tehdejší právní vědy uváděn
jednak německý zákoník BGB, jednak švýcarský zákoník ZGB. Také není možné
přehlédnout zřejmý vliv římského práva a integrace některých institutů uherského
obyčejového práva.
Mezi hlavní členy komise patřili Jan Krčmář, který dostal na starost obecnou část
obligačního práva, Miroslav Stieber, který dostal na starost věcné právo, Emil Svoboda,
který dostal na starost právo dědické, Bruno Kafka, který dostal na starost rodinné právo,
a Egon Weiss, který dostal na starost zvláštní část práva obligačního. V další fázi
docházelo k několik let trvajícím revizím, které prováděla tzv. superrevizní komise. Roku
1931 byly práce na návrhu občanského zákoníku dokončeny. Poté nastoupila fáze
připomínkového řízení, pod vedením ministerstva, která až do roku 1935 pracovala na
zapracování návrhů a podnětů odborné veřejnosti. Konečnou verzi zákoníku schválila
4.12 1936 vláda. Dne 15.3 1937 byl zákoník předložen ke schválení do obou komor
Národního shromáždění, ačkoliv o návrhu občanského zákoníku začala probíhat
předběžná rozprava, jeho schválení nikdy nebylo dosaženo. Druhá světová válka a
společensko-politická situace s tím související na několik příštích let pozastavila zájem
vytvoření uceleného nového občanského zákoníku a tím vyřešení situace právního
pluralismu.87
Svěřenské náhradnictví je v návrhu zákoníku z roku 1937 obsaženo v hlavě 17.,
nazvané Náhradnictví a svěřenské nástupnictví. Svěřenským nástupnictvím se zabývá
§456-465. Zůstaviteli tato ustanovení dávají pravomoc nařídit, aby dědictví po smrti
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dědice nebo v jiných zůstavitelem stanovených případech přešlo na další osobu. Povolání
za svěřenského nástupníka samo o sobě obsahuje i povolání na náhradníka. Pro účely
tohoto zákona se považuje za zřízení svěřenského nástupnictví také případ, kdy zůstavitel
ustanoví dědici dědice, případ, kdy zůstavitel zakáže dědici o pozůstalosti pořizovat
závětí nebo když povolává za dědice osobu, která v době smrti zůstavitele ještě není ani
nasciturem nebo když povolá dědice a stanoví mu rozvazovací podmínku, či lhůtu. Řada
svěřenských nástupců, kteří jsou zůstavitelovi současníci, není omezena. Nejsou-li
svěřenští nástupci zůstavitelovými současníky, zanikne svěřenské nástupnictví, nabudeli pozůstalosti první nástupník. V případě pochybností zda zůstavitel povolává osobu za
svěřenského nástupce či náhradníka, se v rámci snahy co nejméně omezit dědicovu
volnost s pozůstalostí nakládat, považuje toto neurčité povolání za povolání náhradníkem.
Svěřenské nástupnictví zaniká, jakmile už není žádný svěřenský nástupce, nebo také
v případě, kdy situace, se kterou je spojený přechod pozůstalosti z předního dědice na
dědice následného, již nemůže nastat. Nevyjádří-li zůstavitel výslovně jiné přání,
přechází právo nástupníka na jeho dědice, nedožije-li se nástupník případu, pro které bylo
svěřenské nástupnictví zřízeno. V případě osob choromyslných nebo slabomyslných
zaniká svěřenské nástupnictví, kterým bylo jejich dědictví zatíženo i v případě, zanechajíli po sobě platné poslední pořízení. Stejně tak zanikne svěřenské nástupnictví, kterým je
zatíženo dítě zůstavitele v době, kdy nemá žádné potomky, zanechá-li po své smrti
potomky způsobilé dědit. Svěřenského nástupnictví je možné využít i v jednání mezi
živými, vznikají z toho obdobné právní poměry, nejedná se tedy o institut, který by bylo
možné využít pouze v případě posledního pořízení.88 Zůstavitel může připojit svěřenské
nástupnictví i k odkazu, vztahují se na něj pak pravidla totožná pro svěřenské nástupnictví
běžné.89

3.2.3. Občanský zákoník z roku 1950

Pro období od roku 1948 do roku 1950 je příznačná výrazná roztříštěnou
soukromoprávních předpisů. Je vyhlášena tzv. právnická dvouletka, která si klade za cíl
88
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provádět rychlé a výrazné změny napříč celým právním řádem. Cílem je úpravu
zjednodušit, s tím úmyslem, aby se stala „lidovější“ a tím i bližší běžným občanům.
Zákonodárci také nepovažovali rozsáhlé právní předpisy za nutné, protože předpokládali,
že právo bude v socialistické společnosti stále méně nutné.90
K výrazným změnám a sjednocení dosavadní úpravy dochází až s přijetím
občanského zákoníku 25.10 1950, někdy také nazývaného jako tzv. střední kodex.91
Tento kodex čerpá inspiraci ze sovětské a polské právní úpravy a promítá zásady
vyjádřené v Ústavě 9. května.92 Již v září roku 1948 započínají kodifikační práce, je
zřízen odbor s účelem co nejrychleji vytvořit návrh nového občanského zákoníku. Jeho
tvorba měla tři fáze, nejdříve se vytvářely zásady, dále došlo k vytvoření osnovy a
v poslední fázi byly zpracovávány připomínky, redakce a změny.
V tomto zákoníku došlo k výraznému ideologickému posunu v porovnání
s předchozími právními úpravami, i když ještě zdaleka ne k tak výraznému, k jakému
došlo v pozdějších kodifikacích. Soukromé vlastnictví zůstává ještě do určité míry
zachováno, ale již dochází k upřednostňování zájmu společnosti před zájmem
jednotlivců. Postižena byla i část dědického práva, dochází k příklonu k dědění v rámci
intestátní posloupnosti, zároveň došlo k výraznému okleštění testamentárních práv
zůstavitele. Závěť ústní formou, stejně tak jako závěti vzájemné a manželské smlouvy, se
do nového zákoníku již nepřevzaly. Dědictví se nově nabývá již zůstavitelovou smrtí.93
Úprava institutu svěřenského nástupnictví je ze zákoníku kompletně vypuštěna.
Zásah se dotkl i pořizovací volnosti zůstavitele, došlo tak k posílení pozice dědice,
který již nyní nemohl být obtěžkán rozličnými podmínkami a omezeními.94 V §550
zákona občanského je vysloveně stanovená jako neplatná podmínka, která by omezila
povolání někoho za dědice, vysloveně neplatné jsou také i ustanovení, kterými zůstavitel
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stanovuje dědice na omezenou dobu, jako i ta omezení, které odkládají přechod
majetkových práv z pozůstalosti na dědice později než momentem smrti zůstavitele.
Stejně tak i ustanovení, kterými zůstavitel stanovuje následné dědice pro dědice předního,
jsou neplatná.
Svěřenské náhradnictví zůstává v platnosti v platnosti pouze v případech, kdy
dojede k úmrtí zůstavitele před 1.1 195195. Povolena je pouze vulgární substituce, kdy má
zůstavitel možnost stanovit náhradního dědice pro případ, že povolaný dědic dědictví
nenabude.96

3.2.4. Občanský zákoník z roku 1964

Zákoník z roku 1964 se omezuje již výhradně na úpravu společenskomajetkových a osobních vztahů. Dochází také k oslabení nebo i úplnému vyloučení
mnohých základních principů občanského práva, přednost dostávají nové pojmy s jiným
obsahem a za využití jiné terminologie, dochází tak k odklonu od tradic kontinentálního
soukromého práva.97 Úprava dědického práva je i nadále výrazně okleštěna, upraveny
jsou hlavně způsoby nabývání dědictví, dědění ze zákona a závěti, potvrzení dědictví a
jeho vypořádání. Institut svěřenského nástupnictví je i nadále vypuštěn. Jakékoliv
podmínky připojené k závěti nemají žádné právní následky.98 Neznamená to, že by se
závět stala jako celek neplatnou, ale k tomuto textu se nepřihlíží, jako by v závěti obsažen
nebyl.99
Dle závěrečných ustanovení zákoníku dnem 1.4 1964 zanikají všechna omezení
vyplývajícím ze svěřenského náhradnictví, přední dědici se tak stávají vlastníky
pozůstalosti bez omezení, svěřenští nástupci pozbývají práv k tomuto majetku.100 Při
dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele. Avšak platnost závětí, které byly
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sepsány před datem účinnosti zákoníku, se budou posuzovat podle předpisů
dosavadních.101
V průběhu let dochází k velkému počtu novelizací. Nejvýraznější přichází
v období po roce 1989, účelem je reagovat na politické změny celospolečenského
významu.

3.3 Občanský zákoník z roku 2012

3.3.1. Příprava a kodifikace nového občanského zákoníku a jeho inspirační zdroje

Dlouho očekávaná rekodifikace občanského zákoníku nabyla platnosti 22. 3. 2012
a účinnosti 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník vyjadřoval diskontinuitu k předchozím
socialistickým úpravám práva soukromého. Cílem rekodifikace je opětovný příklon
k evropských kontinentálním tradicím, jakož i navázání na tradice tuzemskou z období
před rokem 1948. Z toho důvodu již tedy nelze, aby občanský zákoník dále zastával
totalitní právní principy a přístupy, tak jak byly zakotveny v občanském zákoníku z roku
1964. Hlavním principem je uznání člověka, jako osobnosti, která je schopná si o svých
soukromých záležitostech rozhodovat samostatně. Je upuštěno od důrazu na rovnost osob,
a dochází k nastoupení co nejširší pojetí zásady autonomie vůle. Z toho důvodu je řada
institutů využívaných v předešlých občanských zákonících vypuštěna a na jejich místo
přichází instituty jiné. Pro dědické právo platí princip zásady zachování hodnot, jako
výraz solidarity s budoucími generacemi. Svěřenské nástupnictví tak v souladu s novými
ideami principy občanského práva rozsáhlou autonomii vůle zůstavitele jako vlastníka
pozůstalosti respektuje a umožnuje mu užší a konkrétnější úpravu majetkových poměrů,
což může být zvláště vhodné v případě složitých majetkových a rodinných poměrů.102
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Zákoník byl připravován již od roku 2000. Tehdejší ministr spravedlnosti JUDr.
Otakar Motejl pověřil přípravou nového občanského zákoníku profesora Karla Eliáše a
docentku Michaelu Zuklínovou, kteří zahájili spolupráci s Rekodifikační komisí
založenou ministerstvem spravedlnosti.103
Jako jednu z nejvýrazněji změnou zasažených částí občanského zákoníku
můžeme řadit oddíl dědického práva, kde došlo k změnám jak z formálního hlediska, tak
co se týče obsahu a nových institutů. Je patrná inspirace především z návrhů občanských
zákoníků z roku 1937. Výraznější rozdíl se týká nabytí dědického práva, kde nový
občanský zákoník již nepřebírá úpravu tzv. ležící pozůstalosti i úprava dědické
nezpůsobilosti je pozměněna. Co se týče úpravy dědické smlouvy a závěti, je zde výrazná
podobnost s vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937, ale i zřetelná inspirace
zahraničními úpravami. Při tvorbě návrhu nového občanského zákoníku čerpala komise
inspiraci ze zahraničí primárně z německého občanského zákoníku (BGB), z rakouského
občanského zákoníku (ABGB), polského občanského zákoníku, quebeckého občanského
zákoníku a holandského Občanského zákoníku.104
Pro účely srovnání s českou úpravou si v následující kapitole si přiblížíme úpravu
svěřenského nástupnictví v některých z těchto občanských zákoníků, stejně tak i úpravu
jiných vybraných evropských občanských zákoníků. Nelze opomenout také inspiraci,
kterou čerpala komise i přímo z práva římského. Tímto způsobem občanský zákoník
převzal úpravu tzv. falcidiánské kvarty (tj. institut, který se stal součástí římského práva
po roce 40 př. n.l. díky Falcidiově zákoně a stanovoval, že alespoň čtvrtina dědictví
v případě testamentárních dědiců musí zůstat nezatížena), která se v moderních
občanských zákonících již běžně nevyskytuje105.
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4. Institut svěřenského nástupnictví ve vybraných zemích
Evropy

Institut svěřenského nástupnictví můžeme nalézt v různých podobách upraven ve
větším množství občanských zákoníků evropských států. Jelikož prvopočátky institutu
svěřenského nástupnictví nalézáme již v římském právu, je možné sledovat jeho
pronikání spolu s dalšími instituty římského práva do mnohých právních řádů rozličných
zemí Evropy a do tehdejšího právního myšlení v průběhu období recepce, která se datuje
hlavně mezi 11. a 19. stoletím. Období zahájení recepce římského práva souvisí
se zvyšující se úrovní vzdělanosti tehdejších středověkých právníků, kteří v první řadě
římské právo studovali a poté přešli i k jeho interpretaci a adaptaci do kontextu tehdejší
doby. Využití stabilní právní struktury římského práva, zvláště pak kodexů
z Justiniánského období, bylo pro komunikaci mezi jednotlivými evropskými státy
výhodné, protože tím mohlo fungovat jako takový univerzální právní systém, tomuto
systému se později začalo říkat tzv. „právo obecné“, neboli ius commune.106
S nárůstem národního nacionalismu a s tím spojeným vytvářením moderních
občanských zákoníků, jakým je například francouzský Code civil z roku 1804, nebo
rakouský ABGB z roku 1811, je postupně vytlačeno římské právo ze své pozice ius
commune, i přesto je ale jeho vliv, jako inspirační zdroj při tvorbě těchto zákoníků i nadále
patrný a významný.
Fideikomisní substituce klade důraz na důsledné respektování poslední vůle
zůstavitele a díky čemu zůstaviteli umožnuje přesnější a dlouhodobější úpravu
majetkových a rodinných poměrů, i tohoto důvodu zůstává institut svěřenského
nástupnictví v moderních občanských zákonících mnohých zemích Evropy zachován až
dodnes.
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4.1. Francie

4.1.1. Nástin historie inkorporace římského práva

Pro evropské země, ve kterých bylo zvykem se řídit dle nepsaného obyčejového
práva, byla recepce kodifikovaného římského práva zvlášť lákavá. Ve Francii však byla
situace rozdílná. Francouzské zvykové právo bylo tradičně kodifikované, již ve 13. a 14.
století sepisují, někdy i z vlastní iniciativy, právní vzdělanci notorické právní obyčeje
(nejznámější je kniha Coutumes de Beauviasis z roku 1283107, nebo později oficiální
reakce právních sbírek L´ordonance de Montilis-les-Tours z roku 1454) z toho důvodu
římské právo do tohoto právního systému zapouštělo kořeny mnohem postupněji a
plynuleji, ale také dříve než v ostatních zemích Evropy. V souvislosti se založením školy
glosátorů na Boloňské univerzitě dochází masivnímu rozšíření římského práva do
okolních zemí, včetně Francie, v průběhu 12. století. Římské právo je považováno za
kvalitnější než právní obyčeje, je tedy často nazýváno tzv. psaným rozumem (ratio
skripta), a začíná se využívat k interpretací nesourodých právních obyčejů.
Pařížská univerzita ale díky dektretálu108 Super spekula od papeže Honoria III,
dostává zákaz římské právo vyučovat, tento zákaz trvá až do roku 1679, kdy je zrušen
ediktem Ludvíka XIV. Tento zákaz se ale naštěstí netýká ostatních významných univerzit
na francouzsky mluvícím území, a tak se římské právo šíří do podvědomí široké
veřejnosti i nadále. Na jihu Francie bylo římské právo dokonce pokládáno za součást
práva obyčejového, protože bylo lidmi jako takové v běžné praxi používané.109
K velkým změnám nedošlo ani s uzákoněním Code civil v roce 1804. Cílem
francouzského Code civil bylo etablovat uniformě funkční zákon, nikoliv vytvořit zákon
zcela nový, svým obsahem tedy z velké části vychází z ius commune. Díky tomu dochází
k inkorporaci práva římského do francouzského občanského zákoníku.110
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4.1.2. Institut svěřenského nástupnictví

Francouzský zákoník Code civil zůstává v platnosti po dobu delší než 200 let,
nicméně po dobu své existence procházel mnohými novelizacemi. Výrazné reformy se
dotkly i dědického práva. Poslední reformy, která zásadně zasáhly do právní úpravy
dědění, datujeme k červenci 2002, zakotvené zákonem č. 2001-1135, a k červnu 2006,
zakotvené zákonem č. 2006-728.
Dědické právo je upraveno v knize třetí, hlavě první a druhé Code civil, konkrétně
v článcích 720-1099, jeho procesní složka pak v článcích 1304-1384. Právě ve druhé
hlavě zákona nalézáme úpravu des libéralités graduelles a des libéralités résiduelles
(čl. 1048-1061), což je institut, který by se dal nazvat obdobou toho, co v českém
občanském právu nazýváme svěřenským nástupnictvím. Les libéralités definuje v článku
893 Code civil jako převod části majetku nebo jeho celku v závěti, nebo darem, tento
převod je však vždy bezúplatný. Les libéralités je tedy možné využít jak pro převody
entre vifs (mezi živými), tak pro převody a cause de mort (z důvodu smrti). Převod je
v tomto případě převodem konsensuálním, aby mohlo dojít k převodu, musí tomu
předcházet konsenzus obou zúčastněných stran. Odmítnutí daru či dědictví je tedy vždy
možné.111
Les libéralités graduelles je institut, který je možný využít v případě stanovení
dědice závětí, i u bezplatného poskytnutí věci. Dárce nebo zůstavitel tedy poskytuje věc,
která je obtížena věcným břemenem, a zavazuje zůstavitele nebo dědice věc zachovat a
dále v případě smrti jí předat jiné zůstavitelem nebo dárcem stanovené osobě. Dědic nebo
obdarovaný může plně nakládat s věcí pouze, pokud mu to zůstavitel, nebo dárce
vysloveně umožní.
Naproti tomu, les libéralités résiduelles je institut blízce podobný námi známému
institutu římského práva fideicommisum de residuo. Oproti libéralités graduelles se
vztahuje pouze na tu část z věci, která po smrti předního dědice zbyde.112 Les libéralités
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tak jsou upraveny v Code civil odpovídají situaci, kdy jedna osoba získá právo usufructu
(právo čerpat plody majetku) a druhá osoba získá holé vlastnictví, s tím rozdílem, že
v tomto případě je ususfruktář zavázán kompletní nezcizitelností věci. Dědicem nebo
obdarovaným můžou být jak fyzické (personnes physiques) tak právnické osoby
(personnes morales). Při ustanovení les libéralités je potřeba dbát hlavního požadavku a
tím je stanovení osoby následného dědice nebo obdarovaného již v momentě samotného
vzniku tohoto institutu.

4.1.2.1. Les libéralités graduelles, historický exkurz

Les libéralités graduelles je poměrně moderní institut francouzského Code civil.
V minulosti byl tento institut znám pod názvem substitutions fideicommissaire, který
přímo navazoval na klasický římský právní institut. Substitution fideicommissaire se však
nelišil od libéralités graduelles jen používaným názvem, ale jednalo se o institut
definovaný úžeji. Mohl být využíván pouze rodiči ve prospěch svých dětí, vnoučat nebo
pravnoučat. Také se jej mohly využít bezdětné osoby ve prospěch svých neteří a synovců
a jejich potomku. Mimo tyto výše konkrétně stanovené případy bylo využití substitutions
fideicommissaire výslovně zakázáno až do novely Code civil roku 2006. Tato novela
zrušila dříve platný zákaz a od tohoto momentu je nyní možné tohoto institutu využívat
bez omezení.113
Historický důvod zákazu tohoto institutu vyplývá z politických důvodu tehdejší
doby. Jelikož je byl tento institut velmi často využívaný rodinami vyšších vrstev k
zachování majetku v rámci rodu, díky Velké francouzské revolucí, která se obracela zády
ke stávajícím zažitým ideálům a šlechtě, dochází tedy zprvu k omezení fideikomisní
substituce. Už nebylo možné ustanovit následné dědice na blíže neomezenou budoucnost,
ale pouze po dvě následující generace. Nedlouho poté v roce 1792 však dochází
k opětovnému absolutnímu zákazu tohoto institutu.114 Teprve až s příchodem vlády
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Napoleona v roce 1806 je povolené znovu zavedení fideikomisní substituce tentokrát
v její okleštěné podobě, kterou je nyní možné využít pouze ve prospěch svých
prvorozených dětí. Tento vstřícný krok vůči tehdejší šlechtě nezůstává v platnosti po
dlouhé období, až v polovině 19. století dochází k opětovnému zákazu využívaní tohoto
institutu, a dne. 12.5 1905 dochází definitivně k osvobození posledních zavázaných osob
ze závazků plynoucích z fideikomisní substituce a ta je tedy nadobro zrušená.
Michael Grimaldi se v kapitole Limity práva dispozičního: právo dědické (Les
limites au pouvoir de la volonté: L ordre public successoral) zamýšlí nad důvody zákazu
institutu fideikomisní substituce. Za hlavní příčinu atraktivity toho institutu považuje
Grimaldi psychologický efekt, který nazývá poeticky „zmírnění utrpení smrti“, který
fideikomisní substituce poskytuje zůstaviteli. Tím, že zůstavitel má moc určovat kdo
nabyde pozůstalosti i po smrti jeho dědiců, v krajních případech až na nekonečně dlouhé
období, může díky tomu nabýt iluze nesmrtelnosti. Druhým lákadlem fideikomisní
substituce je dle Grimaldiho jeho funkce rodinná, která zůstaviteli umožnuje udržet svůj
majetek i po své smrti v rukou rodinných příslušníků i pro další generace. Což
demonstruje na výrazné četnosti užití tohoto institutu v minulosti právě pro tyto účely,
zvláště pak u příslušníků vyšší šlechtických rodů. Za poslední uvedený důvod atraktivity
fideikomisní substituce považuje Grimaldi jeho funkci ochranou, která pramení ze zákazu
zcizení majetku předním dědicem, který zaručuje, že přední dědic může čerpat užitek a
plody z děděné věci po celé období svého života. Tento institut tedy bylo možné využít i
jako způsob zajištění výživy rodinných příslušníků zůstavitele i dlouho po jeho smrti. I
přes tyto nesporné výhody svěřenského nástupnictví, argumentuje Grimaldi i jeho
výraznými nedostatky, díky kterým považuje zákaz tohoto institutu jako oprávněný. Jako
primární nedostatek vidí závažnou ekonomickou nevýhodu, která způsobuje, že část
majetku populace se přestává stávat obchodovatelnou a zůstává uchovávána v rukách
nejbohatších vrstev populace. Volná cirkulace zboží je jedním ze základních znaků
liberálního a moderního ekonomického systému, kterému je svěřenské nástupnictví
vážnou překážou.115
V moderním francouzském Code civil před novelou z roku 2006 je v článku 896
obsažen výslovný zákaz veškerých substitucí. Veškeré učiněné substituce budou
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považovány za bezpředmětné a tedy nulitní přímo ze zákona. V článku 897 je zakotvená
jediná povolená výjimka z tohoto zákazu, týkající se substituce rodičů vůči jejich dětem,
a strýců a tet vůči jejich neteřím a synovcům. Pravidla této výjimky jsou blíže určené
v kapitole VI Code civil, kde se jimi zabývá článek 1048 až 1074 zákona. Od substitutions
fideicommissaire je nutné odlišit substitution vulgaire (substituci obecnou), ve článku č.
898 Code civil je vysloveně uvedeno, že substituce, kdy zůstavitel stanovuje dědici
náhradníka pro případ, že by dědictví z nějakého důvodu nenabyl, se za zakázanou
substitutions fideicommissaire považovat nebude.116

4.1.2.2 Les libéralités graduelles v současné úpravě

S novelou zákoníku s platností od 23. 6. 2006 a účinností 1. 1. 2007 dochází ke
změně dědického práva v Code civil, týkající se les libéralités graduelles a les libéralités
résiduelles. Nově může dle článku č. 1048 Code civil osoba nabýt daru či pozůstalosti
zatížené závazkem pro předního dědice nebo obdarovaného zachováním věci nebo práva
a jeho předáním po své smrti druhému následnému dědici, nebo obmyšlenému určenému
v zůstavitelem či dárcem. Přední dědic se přechodem věci stává jejím vlastníkem
s rozvazovací podmínkou, následný dědic má k věci pouze eventuální právo nabytí.
Přední dědic je také svázaný podmínkou nezcizitelnosti majetku. Pokud i přes zákaz
majetek zcizí, ale zároveň zadní dědic zamře dříve než dědic přední, zůstane zcizení
platné. Pokud, ale zemře dříve dědic přední, budou závazky plynoucí ze zcizení
rozvázány.117
Věcí se pro účely tohoto institutu rozumí pouze věc, která je jasně definovaná a
oddělitelná v momentě přechodu věci na následného dědice. V případě že se jedná o věc
nemovitou, je s ní spojen záznam o zatížení. Právo k vlastnictví věci pro následného
dědice vzniká momentem smrti dědice předního. Může vzniknout i dříve, vzdá-li se
přední vlastník věci ve prospěch následného vlastníka i před svou smrtí. Následný dědic
již nemůže být zavázán věc zachovávat a předat dalšímu následnému dědici, k takovému
116
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zůstavitelovu přání se již nepřihlíží. Zůstavitel může předpokládat situaci, že následný
dědic zemře dříve než dědic přední, a stanovit pro tyto účely náhradního beneficienta.
V případě, že zůstavitel náhradního beneficienta nestanoví, nástupnictví tímto zaniká.
Nástupnictví může také zaniknout dříve než v momentě smrti předního dědice, vzdá-li se
přední dědic práva na věc a předá jej následnému dědici ještě za svého života. Také
v případě, že následný dědic se svého práva výslovně vzdá.
Pokud je předním dědicem nepominutelný dědic zůstavitele, nemůže se vztahovat
les libéralités graduelles k jeho zákonné části. Článek č. 1054 Code civil však stanovuje
výjimku z tohoto pravidla. Zákonná část může být zatížena, pokud s tím dědic vysloví
písemný souhlas ověřený notářem. Pokud zadní dědic přežije dědice předního nebo se
svého práva na eventuální dědictví zaniká, pokud zůstavitel vysloveně nestanoví
náhradního následného dědice.118

4.1.2.3 Les libéralités résiduelles v současné úpravě

Ve článku 1057 Code Civil a následujících jsou zakotvena specifická pravidla,
která se týkají pouze Les libéralités résiduelles. Tyto se také nazývají jako tzv. “dědictví
zbytku“. Stejně jaké v případě les libéralités graduelles i zde nacházíme předního dědice
a dědice následného. Les libéralités résiduelles nicméně nezavazují předního dědice, aby
zachovával věc mu svěřenou, ale zavazují jej předat následnému dědici to, co z věci
zbyde. Na užitky z věci oddělené se tedy právo následného dědice již nevztahuje. 119 Za
svého života může přední dědic věc libovolně zcizit, ale nemůže věc zahrnout do své
závěti. Zůstavitel může také výslovně přednímu dědici zakázat věc převést darem. Ostatní
ustanovení pro les libéralités graduelles je možné aplikovat i pro tento institut.120
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4.1.3 Porovnání s úpravou svěřenského nástupnictví v České republice

Ve francouzském občanském zákoníku se oficiálně institut substitution
fideicommissaire již nevyskytuje. Před účinností novely z roku 2006 ve francouzském
občanském zákoníku nalézáme dokonce článek, který zakotvuje výslovný a přímý zákaz
užití substitution fideicommissaire v rámci dědického práva. Avšak od účinností této
významné novely dědického práva v roce 2006 nalézáme ve francouzském Code civil
zcela nový institut s odlišným názvem, který však se svým obsahem velmi podobá české
úpravě svěřenského nástupnictví. Oproti svěřenskému nástupnictví francouzská úprava
dělí tento institut na dvě subkategorie les libéralités graduelles a les libéralités
résiduelles, které se částečně liší svou úpravou. Zatímco v české úpravě má zůstavitel
pravomoc povolit přednímu dědici plnou dispozici s dědictvím, ve francouzské úpravě je
toto vyčleněno do zcela samostatné subkategorie les libéralités résiduelles, která je de
facto obdobou institutu známého již z římského práva, fideicommissum de residuo.
Samotná úprava obou institutů se však svým obsahem od sebe příliš neliší.
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4.4. Německo

4.4.1 Nástin historie inkorporace římského práva

Německy mluvící území bylo jednou z oblastí Evropy, která dlouho odolávala
inkorporaci práva římského do svého právního systému. Důvodem bylo také to, že se
jednalo víceméně o svobodná města s vlastním obyčejovým právem, která byla pouze
sloučená pod Svatou říši římskou. V dobách Svaté říše římské bylo právo v této oblasti
předáváno spíše ústní formou, neformálním způsobem díky Schöffe (Schöffen v plurálu),
což byli uznávaní místní znalci práva. Autorita jejich rozhodování vycházela z velkého
respektu, kterého se jim dostávalo. Žádné výrazné snahy právo obyčejové kodifikovat,
jak k tomu bylo v jiných zemích Evropy, zde z počátku nenalézáme. K nárůstu významu
římského práva docházelo především díky kněžím, kteří odjížděli studovat na přední
evropské univerzity do okolních zemí, především do Itálie a Francie. Brzy se stalo
zvyklostí, že k poskytování právní pomoci bylo zapotřebí mít univerzitní vzdělání
v oboru.121 V průběhu 14. století již nastupuje vlna zakládání prvních univerzit i na
německy mluvící půdě. Podobně jako ve Francii příklonu k římskému právu předcházela
zprvu inkorporace římských pojmů a názvosloví.
K největšímu rozmachu římského práva došlo s narůstajícím vlivem církve a
církevních soudů, během nichž kněží vycházeli při rozhodování z římsko-kanonického
práva. Teprve koncem 15. století některé Schöffen soudy začínaly povolovat využívání
některých stanovených římsko-kanonických právních procedur i pro běžné soudní spory.
Tyto procedurální změny pak šly ruku v ruce se stále častějším využíváním římského
práva jako podkladu při rozhodování sporů. Tradiční nepsané obyčejové právo se
nemohlo rovnat se sofistikovaným a kodifikovaným římským právem. Bylo také běžnou
praxí, že se svízelné právní případy a spory zasílaly právním fakultám do místních
univerzit s požadavkem, aby se k nim vyjádřily. Tato praxe byla později vyzdvihovaná a
doporučována v Carolina, kodifikaci trestní zákoníku, kterou vydal císař Karel V., v roce
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1532. Spolu s nástupem renesance ve Svaté římské říši v průběhu 16. století se vliv
římského práva ještě zdůraznil. Vzrůstal zájem o antický Řím a jeho právo, souviselo to
s přesvědčením, že Říše je pokračováním říšského impéria (Hattenbauer, 1998, s. 240).
K recepci římského práva ale nedocházelo bez obtíží, zvláště pak Německá selská
válka mezi lety 1524 a 1525, souvisela s protesty vůči byrokratickým právníkům, kteří
v očích občanů reprezentovali státní moc. 122

4.4.2 Institut svěřenského nástupnictví
.
4.4.2.1. Spor o rodinný fideikomisse

Historicky částečně díky recepci římského práva a částečně díky místním
obyčejovým zvykům platilo už během vlády germánských panovníků, že majetek jako
takový patřil vždy celé rodině. Pouze otec domu měl omezenou možnost pořizovat o
pozůstalosti, neboť vždy musel jako dědice určit pouze rodinné příslušníky, tito rodinní
příslušníci byli poté výrazně omezeni v dispozici s majetkem, zcizení bylo zakázáno
úplně. Tomuto institutu se říkalo fideikomisse, neboli jak bychom to mohli nazvat
v českém jazyce: svěřenské nástupnictví rodinné. Od sedmnáctého století můžeme vidět
tento institut a jemu podobné v zemích, které byly pod výrazným vlivem římského práva,
mimo území Německa také v Itálii a Španělsku. 123 Po roce 1650 začal být tento institut
využíván ruku v ruce s principem primogenitury124, která se na německy mluvícím území
objevila výrazně později v porovnání s okolními zeměmi.125 Přesná úprava fideikomisse
je lišila v jednotlivých německých státech. Například zatímco v Bavorsku se jednalo o
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institut, který mohli využít pouze příslušníci vyšších vrstev a šlechty, v Prusku jej mohla
začlenit do své závěti jakákoliv osoba, nehledě na svůj původ.126
Našli se i výrazní oponentní tohoto institutu, kteří kritizovali především
omezování svobody volně pořizovat závěť a volali po zvýšení testovací svobody. Kritika
byla také často to spojená s právě s kritikou feudální společnosti jako takové. Objevovaly
se názory, které tvrdily, že vyčleňování rozsáhlého majetku do fideikommisse a jeho
zachováváním v rodinném vlastnictví po dlouhé generace je v rozporu s ekonomickou
prosperitou země. Fideikommisse se tak stal předmětem rozsáhlých politických diskuzí,
které se neporadilo vyřešit po dlouhá staletí. S Velkou francouzskou revolucí, která
přinesla

absolutní

zákaz

využívání

na

francouzské

půdě

tzv.

substitutions

fideicommissaire se názory volající po zrušení institutu fideikommisse ještě více
zdůraznily. Carl Gottlieb Svarez byl jedním z učenců tehdejší doby, který argumentoval,
že fideikommisse vede ke koncentraci bohatství, nerovnoměrnému rozložení majetku
v rámci rodiny (a to bylo považováno za neetické), brání osobnímu svobodnému
nakládání s vlastnictvím, což v konečném důsledku vede k častým sporům v rámci
rodiny. Ale ani tato narůstající kritika nezpůsobila zánik tohoto institutu. Fideikommisse
byl totiž brán jako prostředek udržení šlechtických rodin a tedy i prostředkem k udržení
tehdejšího monarchistického systému. Volání po zákazu fideikommisse bylo tedy často
brát jako útok na monarchii jako takovou.127
Spory týkající se institutu fideikommisse byly s plynoucím časem stále narůstající,
a ačkoliv se nabízelo, aby německý občanský zákoník z roku 1900 roztříštěnou úpravu
dědického práva na německy mluvícím území sjednotil, nestalo se tak. Došlo spíše ke
kompromisnímu řešení, vytváření nových fideikommisse bylo zakázáno, a bylo zde
zakotveno, že institut fideikommisse byl měl být zakázán jako takový, ale pouze pokud se
tak stane na úrovni jednotlivých států, takže stejně jako mnohé další instituty zůstal i osud
fideikommisse ponechán v kompetenci jednotlivých států Německého císařství. K jeho
kompletnímu zrušení tedy nedošlo. V očních mnohých byrokratů tehdejší doby
představoval tento institut socioekonomickou stabilitu, která šla ruku v ruce s politickou
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stabilitou celého císařství.128 Oficiální konec fideikommisse se datuje k roku 1938, souvisí
s nástupem nacionálních socialistů k moci a výrazným změnách tehdejších zákonů.129

4.4.2.2 Institut svěřenského nástupnictví v současné úpravě

Problematika dědického práva je v současné době upravena v občanském
zákoníku Bürgerliches Gesetzbuch (dále již pouze BGB), který s účinností od 1.1 1900
platí s mnohými novelizacemi dodnes. Dědickému právu se věnuje 463 paragrafů knihy
páté. Pro oblast dědického práva je klíčový princip universální sukcese, zůstavitelova
práva a povinnosti přechází na dědice již momentem zůstavitelovi smrti. Přechod práv a
povinností tedy není vázán na soudní rozhodnutí, nicméně nechat si soudem vystavit
Certifikát o přechodu dědictví (tzv. Erbeschein, je-li dědic pouze jeden, nebo
Erbengemeinschaft, připadne-li dědictví skupině dědiců) je výhodné, žádoucí a tedy i
hojně využívané. Stane-li se zůstavitelovým dědicem tzv. společenství dědiců, přechází
dědictví do jejich společného vlastnictví a dědicové jsou také osobně zodpovědní za
závazky plynoucí z pozůstalosti zůstavitele dle poměrů, které ve společenství dědiců
mají.
V dnešní úpravě dědického práva již nenacházíme institut fideikommisse, ale jiný
institut Vor- und Nacherbaschaft, což je institut blíže podobný svěřenskému nástupnictví
a který je na rozdíl od tradičního rodinného fideikommisse obtížen mnohými regulacemi
a pravidly. Zůstavitel zde povolává předního dědice (Vorerbe) s podmínkou, po uplynutí
stanoveného času se dědicem stává zůstavitelem určený dědic následný (Nacherbe).130
Tato podmínka může být vázána na čas, pak je takto určená časová lhůta ze zákona
omezena na 30 let jako maximální možná doba, po které přejde dědictví na následného
dědice.131 Tuto časovou lhůtu je možné překročit, pokud je podmínka vázaná na osobu
předního nebo následného dědice, který je zůstavitelovým současníkem. V případě, že
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není zůstavitelem určená žádná podmínka, časová ani jiná, předpokládá se, že chtěl, aby
došlo k přechodu dědictví až smrtí předního dědice.
Svěřenský nástupce je přímým dědicem zůstavitele, pokud své dědické právo
odmítne, dědicem se nestává a svěřenské nástupnictví se zruší.132 Přední dědic, aby
zachoval dědictví pro následného dědice, má omezenou možnost s majetkem disponovat,
například nesmí pozůstalost ani její části darovat. Přední dědic je povinen majetek
zachovat nezmenšený pro svěřenského nástupce. Tohoto omezení se může přední dědic
zabavit tím, že jej zůstavitel tohoto omezení v závěti výslovně zbaví nebo tím, že mu
k jednotlivým úkonům poskytne následný dědic výslovný souhlas, jinak je dispozice
s dědictvím neplatná.133 Dědictví se nestává přímo majetkem předního dědice, ale zůstává
ve speciálním režimu, kdy je dědictví od jeho majetku oddělené.134
Následný dědic neboli svěřenský nástupce je stejně jako ostatní dědici
univerzálním sukcesorem, tzn., že se spolupodílí na právech ale i závazcích zůstavitele. I
z těchto důvodů má právo požadovat informace od předního dědice stejně tak i žádat, aby
došlo k soupisu dědictví (tzv. Nachelassverzeichnis).135 Následný dědic má právo i na
náhradu škody a majetkové vyrovnání pokud přední dědic čerpal plody z dědictví pro
svůj vlastní užitek. Přední dědic je tedy povinen dědictví spravovat s péčí řádného
hospodáře, neodpovídá tedy za škody, které vznikly i přes to, že bylo dědictví užíváno
v souladu s touto podmínkou.

4.4.3. Porovnání s českou úpravou institutu svěřenského nástupnictví

V německé úpravě nalézáme institut Vor- und Nacherbaschaft, který se sice liší
svým označením, ale má k české úpravě svěřenského nástupnictví svou úpravou i
obsahem velmi blízko. Důvodem je i úzká geografická blízkost zemí i společná část
historie. Společné české i německé úpravě je i institut rodinného fideikomisu, který byl
v minulosti součástí právního řádu obou zemí a stejně tak v obou zemích došlo k jeho

132

Bürgerliches Gesetzbuch (Něm.) BGB, §2142 odst. 2.
Bürgerliches Gesetzbuch (Něm.) BGB, §2136.
134
Bürgerliches Gesetzbuch (Něm.) BGB, §2113 a následující.
135
Bürgerliches Gesetzbuch (Něm.) BGB §2121.
133

43

zrušení a zákazu v první polovině dvacátého století. I přes značené podobnosti zde
nalézáme i určité odlišnosti, rozdílem je například časové omezení maximální délky
přechodu dědictví z předního dědice na svěřenského nástupce, které v německé úpravě
činí třicet let, oproti tomu v české úpravě je tato lhůta podstatně delší, může dosahovat až
sta let a v konkrétních zákonem stanovených případech i déle.
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4.3 Španělsko

4.3.1. Nástin historie inkorporace římského práva

Historie římského práva v oblasti Pyrenejského poloostrova sahá až do dávné
minulosti. Významné je udělení právního statutu ius Latii místním obyvatelům tzv.
Hispánie v roce 73 n. l., který dává obyvatelům právo se podílet se na římské správě.
I když římský vliv později upadá, částečně díky tomu, že oblast je častým terčem
barbarských nájezdů, částečně díky rozsáhlé christianizací poloostrova, je římsko-právní
dědictví patrné v této oblasti po celou dobu historického a právního vývoje tohoto území.
Toto je patrné i u vlády Vizigótů, součástí jejich právní úpravy je totiž obecné římské
právo, zakotvené v zákoníku Lex Visigothorum Reccesvindiana z roku 654, jehož vliv je
patrný i v následujících stoletích po reconquistě136, především v městském právu. 137
Ve 13. století přichází období vydávání prvních právních kodexu, kde je možné
sledovat silný vliv římského práva. Ne všechny oblasti pyrenejského poloostrova jsou
recepci římského práva nakloněny. Pro právo římské je nejpříznivější situace v Kastilii,
kde dochází ke vzniku významného zákoníku tzv. Siete partidas, který byl protipólem
provinčního partikularismu a je v něm římské právo silně zakotveno. V roce 1567 tzv.
nový plán Nueva Recopilacion, zavádí Kastilské veřejné právo po celé zemi, je složený
z devíti knih, které silně čerpají z Justiniánského kodexu. V době vlády Philipa V138, bylo
dokonce španělské právo považované za právo doprovodné k právu římskému.139
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4.3.2 Současná úprava institutu svěřenského nástupnictví

Institut svěřenského nástupnictví se vyskytuje na území Španělska spolu
s římským právem po dlouhá staletí. Teprve až politické změny v 19. století přinášejí,
stejně jako v mnohých ostatních zemích Evropy, nevoli vůči stávajícímu zřízení.
Svěřenské nástupnictví je v té době málo regulované a bývá jako takové využíváno ke
kumulaci majetku u majetných rodin po dlouhá, de facto neomezená období. V reakci na
tyto politické změny dochází v roce 1851 k absolutnímu zákazu svěřenského
nástupnictví.140 Ale již v době vytváření španělského občanského zákoníku Código Civil
(1889) dochází upuštění od původních obav a posunu směrem k větší svobodě zůstavitele
rozhodovat o své pozůstalosti, spolu s tímto dochází k začlenění institutu los sustituciones
fideicomisarias zpět do právního řádu. Tato nová úprava institutu je ale oproti původní
úpravě vycházející z antického práva římského omezena velkým množstvím regulací a
pravidel.

4.3.2.1 Los sustituciones fideicomisarias

Dědickým právem se ve španělském občanském zákoníku zabývá Título III., De
los sucesiones, které já dále členěno na 6 hlavních kapitol, každá z těch kapitol se dále
dělí na větší množství menších sekcí. La sustitución fideicomisaria je upravena
ve článcích 781 až 789 Código Civil. Dle článku 781 Código Civil jsou sustituciones
fideiomisarias definovány jako příkaz dědici, aby zachoval část něco celé dědictví další
osobě. Tohoto institutu je možné použít, pouze pokud je dědic příkazem zavázán předat
dědictví jedné následné osobě zadního dědice, zavázat zadního dědice k předání
pozůstalosti dále než do druhého stupně už není možné. Španělský občanský zákoník na
tomto místě užívá slova grado (neboli stupně v českém překladu), což je pro interpretaci
pojmu obtížné, neboť bývá využíván častěji v souvislosti s generacemi v rámci rodiny, či
pro účely dědění ze zákona. Nejvyšší soud proto rozhodl, že v tomto článku zákonodárce
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46

slovem grado myslí nikoli stupeň jako takový, ale zakotvuje zákaz následného dědice
zavazovat k předání dědictví dalšímu následnému dědici.141 Toto pravidlo neplatí, pokud
jsou všichni následní dědici zůstavitelovými současníky.142 Analogicky za využití článku
515143 španělského občanského zákoníku bývá také stanovená maximální lhůta 30 let, po
kterou může přední dědic těžit z dědictví, poté musí připadnout dědictví následnému
dědici.144 Současně také není možné zavazovat následného dědice dodržování
jakýchkoliv podmínek, či stanovování limitů pro jeho dispozici s dědictvím. Následný
dědic se stává již neomezeným plným vlastníkem dědictví a není možné jej limitovat.145
K institutu los sustituciones fideiomisarias se vážou dvě základní podmínky.
První podmínkou je, že zůstavitelovo (tzv. fideicomitente) povolání dědice za
svěřenského nástupce (tzv. fiduciario) je možné pouze písemnou formou za splnění
daných formálních náležitostí, kterými je například výslovné jmenování následného nebo
následných dědiců (tzv. fideicomisario146), či jejich natolik přesná charakteristika, že
nemohou být žádné pochybností o jejich totožnosti (například: nejstarší syn mé jediné
sestry). Druhou podmínkou je vytvoření závazného břemena pro předního dědice, které
jej zavazuje zachovat a dále předat dědictví nebo jeho část následnému dědici, tím, že
zůstavitel zřídí přesné chronologické pořadí, v jakém bude na dědice dědictví, nebo jeho
část napadat v průběhu času. Protože se jedná o významný zásah do práv a povinností
dědice je možné ustanovit sustituciones fideiomisarias pouze výslovně, není tedy možné
tak učinit jiným způsobem, například mlčky. V praxi se k výkladu sustituciones
fideiomisarias vztahuje pravidlo „in dubium contra fidecomisum“ (v případě pochybností
v neprospěch svěřenského nástupnictví). Toto pravidlo samozřejmě neomezuje dědice
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dobrovolně plnit prosby zůstavitele, které nedosáhly té úrovně formality, aby mohly být
považovány za sustituciones fideiomisarias.147
Přední i následný dědic jsou oba přímí dědici zůstavitele. Smrtí zůstavitele tedy
zůstává právo na dědictví následnému dědici i v případě, zemře-li dříve než zůstavitel.
Do jeho práva vstupují jeho dědici, na něž toto právo přechází.148 Toto platí pouze
v případě časově vymezeného causus substitucionis. U těch případů, kdy je moment
napadnutí dědictví na následného dědice vázán na splnění nějaké neurčité podmínky,
smrtí dědice la sustitución fideicomisaria zaniká a možnost splnit zůstavitelem určenou
podmínku na jeho dědice nepřechází.149 La sustitución fideicomisaria zaniká také
v případě, již nemůže nastat casus substitucionis, či když následný dědic odmítne dědit.
Složitější je situace v případě, kdy odmítne dědictví svěřenský nástupce, v tomto případě
lze usoudit z judikatury, že ve svěřenském nástupnictví je implicitně obsaženo i
náhradnictví obecné. Následný dědic se tedy stává náhradníkem v případě, že dědictví
svěřenský nástupce odmítne,150 toto pravidlo není v občanském zákoníku výslovně
zakotveno.
Veškeré tyto podmínky je možné také použít pro účely ustanovení odkazu.151

4.3.2.2 Los sustituciones fideicomisarias condicionales

V praxi a v judikatuře dochází k vyčlenění z kategorie svěřenského nástupnictví
u dvou speciálních podtypů, které se souhrnně nazývají los sustituciones fideicomisarias
condicionales (svěřenské nástupnictví podmínečné). Jedná se o la sustitución si sine
liberis decesserit (substituce pro případ, že svěřenský nástupce zemře bez potomků), a
fideicomiso de residuo (svěřenské nástupnictví zbytku).
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V případě substituce pro případ, že svěřenský nástupce zemře bez potomků, platí
velmi podobná pravidla jako u svěřenského nástupnictví s přesným časovým určením
causus substitutionis, s tím rozdílem, že pokud svěřenský nástupce zanechá potomky
způsobilé dědit, a to ať už své vlastní děti, či své vnoučata ba i pravnoučata, svěřenské
nástupnictví se tímto automaticky ruší, svěřenský nástupce pak může s dědictvím volně
nakládat. Není pak ani nucen, aby své dědictví svým potomkům skutečně odkázal.152
Tento institut je tedy spojen s rozvazovací podmínkou pro svěřenského nástupce a
podmínkou odkládací pro následného dědice. Jedná se o fideikomis typický pro oblast
Katalánska, na ostatním území Španělska bývá spíše ignorován.153
Svěřenským nástupnictví zbytku se rozumí situace, kdy zůstavitel svěřenskému
nástupci povolí plnou dispozici s majetkem. Na následného dědice tedy připadne pouze
ta část majetku, která po smrti předního dědice zůstane. Tento podtyp svěřenského
nástupnictví má svůj základ už v antickém právu římském a zůstává znám a využíván po
dlouhá staletí. Teprve v 16. a 17. století se přestává tento pojem v dokumentech
mapujících římské právo objevovat a existují spekulace o tom, zda se nejedná pouze o
podtyp náhradnictví.154 Teprve až s moderními kodifikacemi občanských zákoníků
dochází k znovuobjevení tohoto institutu v plné síle. Možnost využít tohoto institutu se
v současném španělském občanském zákoníku odvozuje ze článku 783 odstavce druhého,
kde je stanoveno, že svěřenský nástupce je povinen předat následnému dědici celé
dědictví bez dalšího, ledaže by si zůstavitel přál něco jiného.155 Pravidlo, že svěřenský
nástupce musí celou zůstavitelem určenou část dědictví zanechat pro následného dědice,
v tomto případě tedy neplatí. Právo následného dědice na dědictví není dle judikatury
Nejvyššího soudu porušeno, jeho nárok není tímto omezen, pouze velikost dědictví, která
zůstane následnému dědici k dispozici, není až do smrti předního dědice jistá.156
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4.3.3. Porovnání s českou úpravou

Ve španělském občanském zákoníku nalézáme institut la sustitución
fideicomisaria. Španělská úprava tedy zachovává jako jedna z mála zemí Evropy název
pro svěřenské nástupnictví, který vychází přímo z klasického římského právního
pojmosloví, ovšem úprava institutu je oproti úpravě v římském právu zmodernizovaná a
provázená velkým množstvím regulací a pravidel, které si kladou za cíl zabránit
zneužívání institutu. Omezení užití la sustitución fideicomisaria jsou především
formálního charakteru a stanovují poměrně přísná pravidla vzniku svěřenského
nástupnictví. Ze stejného důvodu není možná například ustanovení svěřenského
nástupnictví tzv. mlčky, což je rozdílem oproti úpravě v českém občanském zákoníku,
který naopak takovouto možnost výslovně předpokládá. Rozdílná je i maximální možná
časová lhůta, po jejímž uplynutí musí dojít k přechodu dědictví od předního dědice
ke svěřenskému nástupci, která v českém právním řádu činí 100 let, kdežto v španělském
občanském zákoníku je povolené pouze let 30. Podobně jako ve francouzské úpravě i zde
dochází k vyčlenění části úpravy institutu do samostatných subkategorií, souhrnně
nazývaných los sustituciones fideicomisarias condicionales, i zde můžeme nalézt institut,
který je obdobou římského institutu fideicommissum de residuo, který v české právní
úpravě není svou zvláštní kategorií, jeho vytvoření je pouze jednou z pravomocí
zůstavitele přiznané českým občanským zákoníkem.
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4.2. Skotsko

4.2.1 Nástin historie inkorporace římského práva

Napříč tomu, že Skotsko je v těsné geografické blízkosti Anglie, která je známá
jako jedna z nositelů angloamerického právního systému, tzv. common law, je Skotsko
unikátní v tom, že zde dochází k symbióze dvou nejrozšířenějších právních systémů,
common law a kontinentálního práva.
I přesto, že římská okupace Anglie, Walesu a větších částí nížin skotského
území157, trvala relativně krátkou dobu a zasáhla pouze malou část území, již z toho
období je možné datovat první postupný průnik římského práva na toto území. Do 11.
století na celém území dnešního Skotska převládalo nepsané obyčejové právo, ale méně
rozvinuté a méně detailně upravené v porovnání se zvykovým právem v Anglii.
Důvodem byl fakt, že Skotsku chyběl ústřední soud složený z profesionálních soudců i
pevné jádro vzdělaných právníků. K období postupné recepce římského práva dochází až
díky tomu, že se rozmáhá fenomén studia skotských právníků na předních evropských
univerzitách, primárně ve Francii nebo v Holandsku. Teprve až v roce 1532 je založen
stálý soud složený z profesionálních soudců, tzv. Court of Session. Tento soud navazoval
v tradici kontinentální psané procedury, ale při rozhodování se opíral o tradiční skotské
zvykové právo. Pouze v oblastech rozhodování, kde úprava ve zvykovém právu chyběla,
docházelo k rozhodování podle římského ius commune. V prvotních fázích tak hraje
římské právo úlohu pramene práva, hlavně v případě absence úpravy zvykovými obyčeji.
Postupně však jeho význam sílí.158 S rozvojem římsko-katolické církve vzrůstá
moc kanonického práva a tím se zvětšuje i úloha římského práva v skotském právním
pořádku.
Od doby kulturního příklonu zpátky směrem k Anglii dochází k postupnému
vytlačení římského práva a jeho nahrazení angloamerickým právním systémem common
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law. Avšak i nadále je možné nalézt stopy vlivu římského práva napříč celým právním
řádem Skotska.159

4.2.2 Současná úprava svěřenského nástupnictví

Ačkoliv Skotsko nebývá typicky uváděno jako jedna z evropských zemí, v jejichž
právním řádu můžeme nalézt stopy svěřenského nástupnictví, přesto i zde nacházíme
zmínky o tomto institutu, byť ve výrazně okleštěné podobě.

4.2.2.1 The Tailzie

V době před obdobím hlavní recepce římského práva nalézáme ve skotském
právním řádu institut tailzie (v anglickém právu také označován jako entail). Původ
tohoto institutu není zcela zřejmý, pravděpodobně vychází již z místního zvykového
práva.

Tailzie,

(v

německy mluvících

zemích

také

bývá

označován

jako

Familienfideikomiss) byl institut velmi podobný svěřenskému nástupnictví s tím
rozdílem, že byl aplikovatelný pouze v případě nemovitostí a byl zakládán inter vivos,
nikoliv mortis causa.160 Je definován jako institut, kdy místo klasické dědické
posloupnosti ze zákona nastupuje možnost dědit pouze v rámci zůstavitelem konkrétně
stanoveného okruhu osob a to až na neomezeně dlouhou dobu. Podobné instituty je možné
pozorovat v mnohým zemích, ačkoliv původ vzniku tohoto institutu se často liší.161
Nemovitost od momentu založení tailzie již nemůže být zcizena a vlastník k ní ztrácí plné
dispoziční právo. Účelem tohoto institutu je zachování majetku pro zůstavitelem
stanovené osoby v konkrétně daném pořadí.162 Tailzie měl v období feudální monarchie
159
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silnou podporu panovníka. Král si tímto zajišťoval přízeň movitých a šlechtických rodů,
kteří nejčastěji používali tento institut pro zachování svého bohatství v rámci své rodiny,
či svého rodu, a na oplátku poskytovali panovníkovi podporu.163
Ve skotském právu byl institut tailzie zakotvený v Entail Act 1685 a existoval až
do roku 2004, kdy byl zakázán v Abolition of Feudal Tenruce etc. (Scotland) Act 2000.164
V praxi byl ovšem institut nejčastěji používaný spolu s klauzulí pact de non alienado,
která umožnovala přednímu dědici volně disponovat s nemovitostí. Způsob využívání
v praxi tailzie tedy spíše připomínal institut známý v římském právu jako fideicommissum
de residuo.165 Nicméně už v roce 1848 byl uzákoněn Entail Amendment Act 1848, který
dal dědici obtíženému tímto institutem možnost obrátit se k soudu (ke Court of Session)
a zažádat jej o zbavení povinnosti spojených s tailzie.

4.2.2.2 Fideicommissary substitution

Ve druhé polovině 17. století se tailzie potkává s římskou recepcí a dochází praxí
k postupnému vytváření a posléze i odštěpení institutu nového, který je velmi blízký
svěřenskému nástupnictví. Tento institut již byl zakládán závětí, tedy mortis causa,
z počátku jej však bylo možné použít pouze v případě movitostí. Na rozdíl od běžného
svěřenského nástupnictví v praxi dochází k užívání současně s podmínkou pact de non
alienando, nástupci zůstavitele tedy zůstává dispoziční právo k věci, také možnost věc
zcizit není v tomto případě dotčena. Dalo by se tedy usuzovat, že tento zmíněný institut
je svou formou bližší spíše již zmiňovaného podtypu svěřenského nástupnictví,
fideicommissum de residuo.
Vliv římského práva na tento institut je zřejmý, dochází zde i k převzetí římského
pojmosloví, nicméně ne zcela plně. Tento institut tedy není výslovně označován jako
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fideicommissary substitution, ale užívá se zde pouze slovo substitution. Stejně jako
v právních řádech jiných zemí i ve Skotsku nacházíme substitutio vulgaris (náhradnictví
obecné), častěji v skotském pojmosloví označované jako conditional institution, právě
z důvodu snadnějšího odlišení od pojmu substitution, který je v skotském právním
systému zaštituje svěřenské nástupnictví.166 Důvodem, proč není Skotsko uváděné jako
země, kde je možné najít institut svěřenského nástupnictví, může být právě odlišně
užívané pojmosloví.
V skotském právu není zakotvený limit počtu substitucí, které je možné v rámci
svěřenského nástupnictví provést, důvodem je i fakt, že je v praxi tento institut velmi
málo využíván a tak přísnější regulace nejsou potřebné.167 V teorii platí, pokud není zcela
zřejmé, zda mínil zůstavitel vytvořit conditional institution nebo substitution, platí, že
v případě dědění půdy je má přednost substitution, v případě, že se jedná o movitosti,
nebo o kombinaci movitostí a nemovitostí, platí, že má přednost conditional institution.
Bohužel v praxi je situace odlišná, z toho důvodu, že substitution je natolik marginálním
a málo používaným institutem, bývá upřednostňován výklad zůstavitelovi poslední ve
všech případech vůle vždy ve prospěch conditional institution. Substitution podobně jako
v ostatních evropských právních řádech, obsahuje conditional institution, pozice
svěřenského nástupce tedy vždy obsahuje i pozici náhradníka. 168

4.2.3 Porovnání s českou úpravou

Skotsko je jedna z mála zemí na evropském kontinentě, kde dochází k symbióze
dvou nejrozšířenějších právních systémů, common law a kontinentálního práva. Z toho
důvodu Skotsko není zemí, která bývá uváděna jako příklad země, jejíž právní řád
obsahuje úpravu svěřenského nástupnictví. Samotný fakt, že i ve skotském právu je i dnes
stále možné nalézt úpravu svěřenského nástupnictví není příliš známý ani mezi skotskými
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právníky, a to i z toho důvodu, že význam svěřenského nástupnictví, resp. jeho užití
v praxi je v případě skotského práva marginální záležitostí. Nicméně i zde nalézáme
úpravu svěřenského nástupnictví ovšem ve značně okleštěné podobě. Skotský právní řád
využívá pro svěřenské nástupnictví pojmosloví, které přímo vychází z terminologie
římského práva, dochází zde pouze ke zkrácení pojmu z fideicommissary substitution na
pouhé substitution. Možná i díky tomu, že malá čestnost užití tohoto institutu v praxi
nevyžaduje rozsáhlé formální požadavky, je úprava svěřenského nástupnictví ve
skotském právním řádu velmi benevolentní a na rozdíl od jiných evropských zemí zákazy
a omezení tohoto institutu zdaleka nedosahují stejné intenzity. Nejčastěji se zde
setkáváme s aplikaci spolu s klauzulí pact de non alienado, která umožnuje dědici plně
disponovat s dědictvím a nástupce z dědictví získává pouze tu část, která zbyla. Toto užití
institutu v praxi se velmi blíží úpravě institutu fideicommissum de residuo, tak jak jej
známe z římského práva.
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5. Závěr
Spolu s rekodifikací občanského práva se objevuje institut svěřenského
nástupnictví v platném občanském zákoníku znovu po více než padesáti letech. Svěřenské
nástupnictví umožnuje rozsáhlou autonomii vůle zůstavitele a konkrétnější úpravu
majetkových poměrů po smrti. Jedním ze záměrů této diplomové práce bylo položit si
otázku, jaké důvody vedly ke zpětnému navrácení svěřenského nástupnictví do právního
řádu České republiky po rekodifikaci občanského práva v roce 2012.
Zkoumáním vývoje institutu jsme zjistili, že fideikomisní substituce má svůj
původ v římském právu, kde reagovala na složité formální požadavky civilního práva a
vznikla tedy jako institut čistě neformální, který dával zůstaviteli větší možnosti
autonomie vůle při vytváření posledního pořízení pro případ smrti. Fideikomisní
substituce nabývá rozsáhle popularity, v Justiniánských kodifikacích dochází k jejímu
oficiálnímu zakotvení a tedy počátku její soudní vymahatelnosti.169
Během období recepce římského práva v zemích kontinentální Evropy dochází i
k osvojování mnohých římských institutů. I z toho důvodu je fideikomisní substituce, v té
době nazývaná svěřenským náhradnictvím, začleněna do Obecného zákoníku občanského
z roku 1811, který zůstává v platnosti na území dnešní České republiky až do poloviny
dvacátého století. Ovšem převrat roku 1948 přináší do českého právního řádu mnohé
významné změny, které se projevují i v oblasti občanského práva. Institut svěřenského
náhradnictví se tedy v nové úpravě v občanského zákoníku z roku 1950 již nevyskytuje.
Občanské právo bylo v tomto období chápáno jako nástroj, který mohl být využit
k ochraně třídních zájmů a tím i ovládání společnosti. Větší autonomie vůle občanů byla
v přímém rozporu se zájmy státu, úprava společenských poměrů mezi občany byla tedy
odsunuta na za druhou kolej a výrazně okleštěna.
Svěřenské náhradnictví je naposledy v českém právním řádu zakotveno ve
vládním návrhu občanského zákoníku z roku 1937, který se ovšem platnosti nikdy
nedočkal, a vytrácí se plně na dlouhá desetiletí a to až do platnosti zákona č.89/2012 sb.
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Občanský zákoník z roku 2012 vyjadřuje diskontinuitu k předchozím socialistickým
úpravám občanských zákoníku. Navrací se k samotným kořenům a tradicím evropského
kontinentálního práva, od kterých bylo upuštěno během totalitního období. Odvrací se od
právních principů, které byly základem občanského zákoníku z roku 1950 a ještě
výrazněji i občanského zákoníku z roku 1964. Oproti úpravám z období socialismu
dochází v dnes platném občanském zákoníku i k odklonu od přesvědčení, že nejvíce má
být chráněn dědic a jeho práva nakládat se svým dědictvím, namísto toho je vyzdvihována
zásada zachování hodnot a solidarita s budoucími generacemi. S touto zásadou souhlasí
již Tilsche (2014, s. 13), podle něhož je zachování hodnot a solidarita s následujícími
generacemi jednou z hlavních podstat samotného dědického práva.170
Je tedy zřejmé, že ačkoliv se svěřenské nástupnictví v českém právním řádu po
dlouhá desetiletí nevyskytovalo, jeho existence má v českém dědickém právu svou
významnou tradici. Díky návratu k tradicím tuzemského občanského práva z období před
rokem 1948, dochází také k posílení zůstavitelovy svobody vůle při tvorbě posledního
pořízení v případě smrti, což je v souladu s trendem, směřujícím k zajištění větší
autonomie vůle občana, obsaženým v obecné části důvodové zprávě k občanskému
zákoníku z roku 2012.171

Další otázka, kterou je nutné si položit, se zaobírá smyslem a účelem využití
institutu svěřenského nástupnictví v moderním dědickém právu. Z kapitoly zabývající se
úpravou svěřenského nástupnictví ve vybraných zemích Evropy je patrné, že existence
institutu svěřenského nástupnictví v právních řádech jiných zemí evropského kontinentu
není ničím výjimečným. Je zřejmé, že úpravy svěřenského nástupnictví, či jemu obsahové
podobných institutů, můžeme nalézt ve velkém počtu občanských zákoníků evropských
zemí. V diplomové práci jsme si přiblížili úpravu svěřenského nástupnictví či jiných
blízce podobných institutů ve Francii, Německu, Španělsku i Skotsku. Úprava se mnohdy
i značně lišila, ale účel je vždy stejný, poskytnout zůstaviteli větší svobodu ovlivnit
nakládání s jeho majetkem i po jeho smrti.
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Výše zmíněné země pojí i podobná historie vývoje existence institutu na jejich
půdě. Fideikomisní substituce podobně jako u nás pronikala do právního řádu zemí zprvu
díky recepci římského práva, která se typicky datuje do období mezi 11. a 19. stoletím.
Období recepce římského práva souviselo se zakládáním významných univerzit na
evropské půdě a s tím související zvyšující se úrovní vzdělanosti tehdejších středověkých
právníků, kteří nejprve římské právo studovali a poté přešli i k jeho interpretaci a adaptaci
do kontextu tehdejší doby. Institut fideikomisní substituce a jemu podobné instituty
římského práva můžeme v této době nalézt zakotvený v mnohých pramenech práva
tehdejší doby. Teprve až s nástupcem 19. století se situace mění. Velká francouzská
revoluce ukazuje myšlenkový posun tehdejší doby a je katalyzátorem mnohým
politickým a společenským změnám napříč Evropou. Typický je společenský vzdor vůči
stávajícímu zřízení a s tím spojené rušení mnohých institutů a zákonů, které v očích
občanů reprezentují státní moc a šlechtu. Zákaz se tak nevyhne ani fideikomisní
substituci, který v očích mnohých často reprezentuje způsob udržení feudální společnosti
a koncentrace finančních prostředků v úzkém okruhu osob a rodin. V průběhu 19. století
tak alespoň po určité období dochází k jejímu zákazu či výraznému omezení ve všech
zkoumaných zemích. Jediná země, kde je fideikomisní substituce natolik marginální
záležitostí, že zde k zákazu nedochází, je Skotsko. I na území dnešní České republiky
dochází v tomto období k výraznému omezení institutu. Jsou vyzdvihovány logistické a
etické problémy, které se se svěřenským nástupnictvím pojí, a které odhalili již myslitelé
ve starověkém Římě.
Ve 20. století a v některých zemích až na počátku století 21. zjišťujeme, že se
ovšem institut fideikomisní substituce do občanských zákoníků sledovaných zemí
postupně navrátil. Velmi často se již nepoužívá klasické římské pojmosloví, zvoleno je
často názvosloví odlišné, na francouzské půdě mluvíme les libéralités graduelles a les
libéralités résiduelles, na německé půdě se jedná o institut Vor- und Nacherbaschaft, u
nás se vžil název svěřenské nástupnictví (původně svěřenské náhradnictví). Nicméně
obsahově, způsobem a účelem užití tyto instituty fideikomisní substituci velmi
připomínají. Oproti minulosti je tento institut svázán velkým množstvím omezení a
regulací, které je provázejí za účelem zabránit jeho užívání v neprospěch společnosti.
Nejčastějším způsobem jsou maximální časové lhůty, po které musí dojít k předání
dědictví svěřenskému nástupci. V České republice tato lhůta dosahuje sta let, nicméně ve
zbylých zkoumaných zemích Evropy je běžnější výrazně kratší lhůta třiceti let, čímž je
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zaručeno, že svěřenské nástupnictví nebude ohrožovat hospodářství země a nedojde k
dlouhodobé kumulaci majetku v rámci malého počtu rodin a úzkých společenských elit.
I ochrana předního dědice výrazně posílila, typická je například možnost žádat vytvoření
inventáře (sestavení soupisu) jmění. Zákon také postihuje absolutní neplatností podmínky
casus substitutionis, která jsou nezákonné, nemožné či v rozporu s dobrými mravy.
Je tedy zřejmé, že od obav, které v minulosti provázely svěřenské nástupnictví
jako nástroje udržování tehdejší feudální společnosti, bránící hospodářskému rozvoji
země, bylo upuštěno. Úpravy tohoto institutu v moderních občanských zákonících sice
zachovávají podstatu a smysl tohoto institutu, ale stanovují i výrazně přísnější pravidla
jeho používání. Svěřenské nástupnictví tedy již nestojí v cestě hospodářskému rozvoji
země, ale zároveň poskytuje zůstaviteli větší svobodu jednodušeji a přímočařeji určovat,
jak bude nakládáno s jeho majetkem po jeho smrti.

Svěřenské nástupnictví má ovšem svou podobnost i s jinými instituty současného
občanského práva, je tedy nasnadě položit si otázku, zda by nebylo možné institut
nahradit pomoci jiných existujících institutů dědického práva, zjednodušit si tím situaci a
tak se jednou provždy vyhnout potenciálním komplikacím se svěřenským nástupnictvím
spojeným. Svěřenecký fond, který se svěřenským nástupnictvím sdílí i společný původ
v institutu římského práva, se nabízí jako možná alternativa. Nicméně majetek do
svěřeneckého fondu vložený se stává nezávislým a odděleným vlastnictvím. Svěřenecký
správce se tak zavazuje tento majetek pouze spravovat a držet jej, získává také možnost
vykonávání vlastnických práv k tomuto vyčleněnému majetku, ale samotným vlastníkem
se nestává. Tento rozdíl oproti svěřenskému nástupnictví je natolik významný, že
svěřenecký fond nemůže být považován za srovnatelnou alternativu. Dalším institutem
dědického práva jsou vedlejší doložky závěti, kterých může zůstavitel použít
k přesnějšímu stanovení podmínek získání dědictví. Vedlejší doložky závěti se děli na
podmínky, časové doložky a příkazy. Ačkoliv i zde je výrazná podobnost se svěřenským
nástupnictvím (nalézáme zde v některých případech i existenci předního a následného
dědice) odlišuje se primárně svým smyslem a účelem. Zatímco v případě svěřenského
nástupnictví je účelem zůstavitele zachovat dědictví, či umožnit z něj těžit v určitých
případech i několika po sobě jdoucím osobám, vedlejší doložky v závěti umožňují
zůstaviteli ovlivnit přesnější a konkrétnější realizaci jeho posledního přání.
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Je zřejmé, že svěřenské nástupnictví je, bylo a bude pro zůstavitele při tvorbě
posledního pořízení atraktivní. Důvody bystře shrnuje Grimaldi (2001, s. 363), který
vyzdvihuje psychologický efekt „zmírnění utrpení smrti“, který fideikomisní substituce
poskytuje zůstaviteli, stejně tak jako jeho funkci rodinnou, která zůstaviteli umožnuje
zajistit, aby jeho majetek zůstal i po jeho smrti v rukou rodinných příslušníků i v dalších
generacích. Nelze opomenout ani jeho funkci ochranou, díky zákazu zcizení majetku
předním dědicem zaručuje tomuto dědici možnost čerpat užitek a plody z děděné věci po
celé období svého života.172 Svěřenské nástupnictví má i své další nesporné výhody, lze
jej také využít v případě obavy zůstavitele, že by mohlo dojít k odúmrti, například
v případě, kdyby po smrti dědice nenapadlo dědictví na žádného dalšího zákonného
dědice, vyjma státu jako poslední instance intestátní posloupnosti.173 Svěřenské
nástupnictví je tedy zcela zřejmým přínosem pro dědické právo, jak už demonstruje i jeho
existence v mnohých právních řádech zemí západní Evropy.
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Summary

This thesis deals with the fideicommissary substitution that has made a
reappearance in the civil law of the Czech Republic after fifty years. This change came
into effect on the 1st of January 2014, along with a newly effective and modernized Civil
Code. The purpose of this thesis is to analyze the reasons for the reintroduction of the
fideicommissary substitution into the Czech inheritance law.
The thesis is divided into five chapters and three main sections. The first section
focuses on the definition of the fideicommissary substitution, along with the explanation
of the formation of the institution and its possible abolitions. The fideicommissary
substitution is also compared to other similar institutions of the Czech inheritance law.
The second section focuses on the origins of the fideicommissum in Roman law and its
alterations throughout the history, with the emphasis on its adaptations in the Civil Codes
effective on the territory of the current Czech Republic. The last section focuses on
comparing the institution of the fideicommissary substitution to similar institutions in
France, Germany, Spain and Scotland in order to demonstrate the differences and
similarities among them. This section also demonstrates the similarities in the origins of
the institutions in these countries and the differences in its development throughout
history.
The thesis concludes that even though the fideicommissary substitution has not
been a part of the civil law in the recent history of the Czech Republic, its tradition in the
Czech civil law and the inheritance law in most of the continental Europe is strong and
evident. The testator can benefit from this institution as it gives him a stronger freedom
of his will, thus resulting in him having more control over the distribution of his legacy
in the years after his passing.
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Název práce v anglickém jazyce
Fideicommissum

Abstrakt
Diplomová práce se zabývá tématem svěřenského nástupnictví, která se znovu objevuje
v občanském právu na území České republiky po více než padesáti letech. Tento institut
je zakotven díky rekodifikaci občanského zákoníků s účinností od 1. ledna 2014. Cílem
této diplomové práce je analyzovat důvody, které vedly k navrácení institutu svěřenského
nástupnictví do českého právního řádu. Diplomová práce je dělena do tří částí. První část
se zabývá definováním institutu a základních pojmů s ním souvisejících, stejně tak
dochází k jeho porovnávání s jinými obdobnými instituty dědického práva. Druhá část se
zaobírá počátky vzniku institutu v římském právu a vývoj svěřenského nástupnictví
v průběhu historie, s důrazem na porovnání úpravy institutu v jednotlivých občanských
zákonících platných na území dnešní České republiky. Poslední část se zabývá porovnání
úpravy podobných institutů ve Francii, Německu, Španělsku a Skotsku za účelem
demonstrování rozdílů a podobností těchto institutů.
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Abstract
This thesis deals with the fideicommissary substitution that has made a reappearance in
the civil law of the Czech Republic after fifty years. This change came into effect on the
1st of January 2014, along with a newly effective and modernized Civil Code. The purpose
of this thesis is to analyze the reasons for the reintroduction of the fideicommissary
substitution into the Czech inheritance law. The thesis is divided into three main sections.
The first section focuses on the definition of the fideicommissary substitution. The
fideicommissary substitution is also compared to other similar institutions of the Czech
inheritance law. The second section focuses on the origins of the fideicommissum in
Roman law and its alterations throughout the history, with the emphasis on its adaptations
in the Civil Codes effective on the territory of the current Czech Republic. The last section
focuses on comparing the institution of the fideicommissary substitution to similar
institutions in France, Germany, Spain and Scotland in order to demonstrate the
differences and similarities among them.
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