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Úvod
Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“),
priniesol veľké množstvo zmien, avšak zmena, ktorá nastala v oblasti dedičského práva
je rozsiahla a bola skutočne aj žiadaná. Občiansky zákonník nielenže výrazným
spôsobom kvantitatívne rozšíril úpravu venujúcu sa dedičskému právu, ale prináša aj jej
významné kvalitatívne pozdvihnutie. Zákon č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, v
znení

neskorších

predpisov

(ďalej

len

„Občiansky

zákonník

1964“),

nebol

k dedičskému právu veľmi zhovievavý, čo vyplývalo aj z faktu, že vo vtedajšom
spoločenskom zriadení nebolo potrebné venovať výraznejšiu pozornosť prechodu
majetkových podstát1 . Občianskym zákonníkom sa do právnej úpravy dedičského práva
vrátili tradičné inštitúty, ktorých úmyslom je výrazne posilniť pozíciu poručiteľa a jeho
vôle.
Podľa Občianskeho zákonníku 1964 bol závet jedinou možnosťou obstarania pre
prípad smrti. Aktuálne účinná legislatíva nám ponúka omnoho širšie poňatie dedičského
práva a prirodzene neopomína ani obstarania pre prípad smrti, ktoré rozširuje
o dedičskú zmluvu a dodatok. Závet je však naďalej definitívne najvýznamnejší inštitút
dovoľujúci poručiteľovi rozhodovať o budúcnosti svojho majetku aj po jeho smrti. Od
iných právnych jednaní sa závet líši svojou povahou aj poslaním, keďže presahuje
hranice poručiteľovej existencie.

Posledná vôľa

je typickým prejavom princípu

individualistického pojatia dedičského práva, a ak čl. 11 LZSP hlása právo každého
vlastniť majetok, a ak sa dedenie zaručuje, tak patrí k tejto slobode aj možnosť
nakladania s predmetom individuálneho vlastníctva, a to nielen inter vivos (medzi
živými), ale prirodzene aj mortis causa (pre prípad smrti).2 Testament umožňuje
poručiteľovi odchýliť sa od zákonnej dedičskej postupnosti, a teda odkázať majetok
v prospech dediča, ktorý by inak zo zákona dediť nemal, a zároveň rozhodnúť o zverení
svojho majetku po jeho smrti do „správnych rúk“.
Cieľom mojej práce je pozastaviť sa nad inštitútom závetu z hľadiska účinnej
právnej úpravy, ale aj z hľadiska jej historického vývoja. Zamyslieť sa nad zmenami,
ktoré Občiansky zákonník do právnej úpravy priniesol a zhodnotiť ich prínos. Medzi
1 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
357.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
2 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 61
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ciele tejto práce patrí aj uvažovanie nad spornými otázkami, ktoré vyplývajú najmä
z nových alebo staronových inštitútov, ktorými Občiansky zákonník právnu úpravu
obohatil. V neposlednom rade mám v úmysle sa zaoberať porovnaním s francúzskou
právnou úpravou obsiahnutou najmä vo francúzskom občianskom zákonníku (ďalej len
„Code Civil“), ale aj v bohatej judikatúre, ktorá by mohla byť inšpiráciou pre českú
súdnu prax, ktorá bude pravdepodobne nútená vysporiadať sa s niektorými novými
otázkami.

2

1. Právny titul dedenia
Právnym titulom dedenia rozumieme právny dôvod svedčiaci určitej osobe, na
základe ktorého dôjde k dedeniu. Právna úprava obsiahnutá v ObčZ 1964 poznala len
dva dedičské tituly, a to zákon a závet. Na základe toho rozlišovala testamentárnu
a intestátnu dedičskú postupnosť s istou preferenciou intestátnej dedičskej postupnosti,
ktorá vyplýva aj z faktu, že zákon bol vo vymenovaní dedičských titulov uvedený ako
prvý, pred závetom.3
Občiansky zákonník sa vracia k úprave cisárskeho patentu 946/1811 Zb. z. s.,
Všeobecného občianskeho zákonníku rakúskeho (ďalej len „Všeobecný občiansky
zákonník“)4

a rozpoznáva

tri dedičské

tituly: dedičskú

zmluvu,

závet

a zákon.

Z hľadiska ich právnej sily je najsilnejším titulom dedičská zmluva, následne závet
a potom zákon.

Toto

tvrdenie podporuje aj dôvodová správa k Občianskemu

zákonníku5 , ktorá stanoví, že poradie dedičských titulov je zvolené podľa ich právnej
sily, a to aj napriek tomu, že systematicky právna úprava závetu (§ 1494 a nasl.)
predchádza právnej úprave dedičskej zmluvy (§ 1582 a nasl.). Takto zvolené poradie je
odôvodnené tým, že závet je obvyklejším a početnejším spôsobom obstarania pre prípad
smrti a tým, že sa dedičská zmluva vyvinula od závetu a je od neho odvodená. Závet je
obecným inštitútom dedičského práva, kým dedičská zmluva je inštitútom špeciálnym.6
Právna sila dedičských titulov je zjavná aj z ustanovenia § 1673 ods. 1.
Dedičská zmluva je dvojstranné alebo viacstranné právne dojednanie, ktorým jedna
strana (poručiteľ) povoláva druhú stranu alebo tretiu osobu za svojho dediča a druhá
strana (budúci dedič) svoje ustanovenie za dediča prijíma (§ 1582 ods. 1). Z dedičskej
zmluvy vznikajú práva a povinnosti už počas života poručiteľa (napr. neodvolateľnosť
zmluvy alebo neúčinnosť iného obstarania pre prípad smrti) a jej zmena alebo zrušenie

No stále treba brať do úvahy § 461 ods. 2 ObčZ 1964, a teda k dedeniu zo zákona dochádzalo až
v prípade nenadobudnutia dedičstva zo závetu. Teda závet mal ako dedičský titul stále prednosť pred
zákonom.
4 § 533 a § 534 ABGB
5 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
359.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
6 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Le gislativní radou
vlády [online]. obcanskyzakonik.justice.cz, květen 2011. s. 368 – 369. Dostupné z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
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sú možné len so súhlasom zmluvného dediča. 7 Na dedičskú zmluvu sa budú vzťahovať
všeobecné ustanovenia o záväzkoch (§ 1721 a nasl.), najmä o zmluvných záväzkoch (§
1724 a nasl.). Jej jednostranné zrušenie je možné, ak je takáto možnosť výslovne
zjednaná v dedičskej zmluve alebo ak táto možnosť vyplýva zo zákona.8
Na strane poručiteľa môže byť len fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne
svojprávna. Výnimkou je poručiteľ obmedzený v svojprávnosti, ktorý môže dedičskú
zmluvu uzatvoriť so súhlasom opatrovníka (§ 1584 ods. 1).
Pre dedičskú zmluvu je obligatórna forma verejnej listiny a jej uzatvorenie
vyžaduje osobné jednanie zmluvných strán (§ 1582 ods. 2 a § 1584 ods. 2). Keďže
zastúpenie zmluvných strán neprichádza do
štatutárneho

orgánu

právnickej

osoby

za

úvahy a

ObčZ považuje jednanie

zvláštnu formu zastúpenia

právnickej

osoby, teda štatutárny orgán jedná za právnickú osobu (§ 164 ods. 1), bude povolanie
právnickej osoby za zmluvného dediča problematické. Možným záverom je, že
právnická osoba vôbec nemôže byť stranou dedičskej zmluvy9 . Podľa môjho názoru
zákonodarca nechcel znemožniť právnickým osobám byť zmluvnou stranou dedičskej
zmluvy. To, či budú môcť byť právnické osoby zmluvnými stranami dedičskej zmluvy
aj napriek absencii právnej opory, budeme vedieť až na základe budúcej rozhodovacej
praxe súdov.
Dedičskou zmluvou môže byť za dediča povolaná aj tretia osoba, čiže môže mať
charakter zmluvy v prospech tretieho10 . Čo bude výhodné napríklad, ak rodič uzavrie s
poručiteľom dedičskú zmluvu vlastným menom, no v prospech neplnoletého dieťaťa
jednajúceho rodiča, nakoľko neplnoleté dieťa samostatne právne jednať nemôže. Nejde
však o formu zastúpenia, ktoré ako som už uviedla vyššie, neprichádza do úvahy.
V prípade zmluvy v prospech tretieho, všetky zmluvné strany jednajú vlastným menom,
len beneficientom je tretia osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou. 11
Špecifickým prípadom je dedičská zmluva uzatvorená medzi manželmi, podľa
ktorej jedna strana povoláva druhú za dediča alebo odkazovníka a druhá strana toto
povolanie prijíma, poprípade sa takto za dedičov alebo odkazovníkov povolávajú
FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 –
1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 18
8 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 85
9 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 86 a 87
10 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 18
11 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 87
7
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navzájom (§ 1592 ods. 1). Takúto zmluvu môžu uzatvoriť už aj snúbenci, no jej
účinnosť nastane až vznikom manželstva (§ 1592 ods. 2). Dôvod zvláštnej úpravy
dedičskej zmluvy medzi manželmi je ten, že manželstvo môže zaniknúť aj inak než
smrťou, a to rozvodom12 . Ak dedičská zmluva neurčí inak, rozvodom sa nerušia práva
a povinnosti z nej vyplývajúce. No po rozvode sa každá zo strán môže domáhať, aby
súd dedičskú zmluvu zrušil. V prípade, že návrh smeruje proti tomu manželovi, ktorý
nezapríčinil rozvrat manželstva a súčasne s rozvodom nesúhlasil, súd návrhu nevyhovie.
Ak dôjde k prehláseniu manželstva za neplatné, práva a povinnosti z dedičskej zmluvy
sa rušia, ibaže by takéto manželstvo zaniklo už predtým smrťou jedného z manželov.13
Podľa ABGB bolo možné uzatvoriť dedičskú zmluvu len medzi manželmi (§ 602
ABGB). Štvrtina majetku manžela musela ostať voľná. 14
V nasledujúcich kapitolách sa budem podrobne zaoberať závetom. Na rozdiel od
dedičskej zmluvy je závet kedykoľvek odvolateľný, môže byť v podobe súkromnej či
verejnej listiny, vo forme písomnej či ústnej. Závet je jednostranným právnym
jednaním,

kým

dedičská

zmluva

je

právnym

jednaním

dvojstranným

alebo

viacstranným.
Od dedičských titulov je

potrebné odlišovať obstarania pre prípad smrti, ktorými

sú závet, dedičská zmluva a dodatok (§ 1491). Doposiaľ bol termín obstarania pre
prípad smrti spojovaný výlučne so závetom. Za prvorepublikovej právnej úpravy bolo
posledné obstaranie definované ako obstaranie, ktorým poručiteľ zanecháva jednej
alebo viacerým osobám pre prípad smrti odvolateľne svoje imanie alebo jeho časť (§
552 ABGB). Ak posledné obstaranie obsahovalo ustanovenie za dediča, išlo o
testament, a ak obsahovalo len iné opatrenia ako odkazy, príkazy alebo podmienky, išlo
o dodatok. Všeobecný občiansky zákonník nepovažoval, na rozdiel od ObčZ, dedičskú
zmluvu za obstaranie pre prípad smrti, a to z toho dôvodu, že základný znak obstarania
pre prípad smrti bola možnosť ho kedykoľvek odvolať alebo zmeniť 15 .

SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 90
§ 1593
14 DVOŘÁK, J.; MALÝ, K. a kol. 200 let Všeobecného občanského zákoníku . Praha: Wolters Kluwer,
2011. s. 503
15 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 77
12

13
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Dodatok (kodicil) nie je samostatný dedičský titul, keďže sa ním dedič k dedeniu
nepovoláva16 . Kodicil je jednostranné právne jednanie, ktorým môže poručiteľ nariadiť
odkaz, stanoviť odkazovníkovi alebo dedičovi podmienku, doloženie času alebo príkaz
(§ 1498). Ak dodatok existuje ako súčasť určitého závetu, pôjde o dodatok
testamentárny, ak je bez vzťahu k závetu, pôjde o dodatok intestátny. V prípade
intestátneho dodatku budú dediť zákonní dediči podľa zákonnej dedičskej postupnosti,
ktorým poručiteľ dodatkom uložil splnenie určitých povinností.17 Pre úplnosť uvádzam,
že to čo je stanovené o závete, platí obdobne aj o dodatku (§ 1498), a teda dodatok sa
nelíši od závetu formou, ale svojím obsahom18 .
Ak nedôjde k dedeniu celej pozostalosti podľa dedičskej zmluvy alebo závetu,
nastane zákonná dedičská postupnosť k pozostalosti alebo k jej časti (§ 1633 ods. 1). Zo
zákona dedia osoby, ktoré sú v určitom príbuzenskom, rodinnom alebo obdobnom
vzťahu k poručiteľovi, a to práve z toho dôvodu, že sa mohli podieľať priamo či
nepriamo

na vzniku a zachovaní majetku poručiteľa19 .

Títo

zákonní dediči sú

k dedičstvu povolaní v poradí, ktoré je stanovené zákonom. Keďže sú to len osoby
v príbuzenskom alebo rodinnom vzťahu k poručiteľovi, právnická osoba nemôže byť
zákonným dedičom20 . Vďaka zákonnej dedičskej postupnosti je u každého človeka od
počiatku jeho existencie už postarané o jeho dedičstvo, a tým dochádza k naplneniu
zásady o tom, že sa dedenie zaručuje (č. 11 ods. 1 LZSP)21 . Ak neexistuje ani jeden
zákonný dedič (alebo ani jeden zákonný dedič dedičstvo nenadobudne), a ak sa dedičmi
nestanú ani odkazovníci podľa pomeru svojich odkazov, pripadne dedičstvo ako odúmrť
(caducum) štátu a na štát sa hľadí ako na zákonného dediča (§ 1633 ods. 1 a § 1634 ods.
1). Štát nemá právo odmietnuť dedičstvo, ani právo na odkaz (§ 1634 ods. 1). Štát má
voči iným osobám postavenie ako dedič, ktorému svedčí výhrada súpisu (§ 1634 ods.
2).
Dôvody dedenia môžu pôsobiť aj vedľa seba, a teda do úvahy pripadá aj súbeh
dedičských titulov. K súbehu môže dôjsť v prípade, keď poručiteľ zanechal dedičskú
DOBEŠOVÁ In: HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 280
17 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 80 a 102 - 103
18 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 80
19 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 62
20 Právnická osoba ale môže byť dedičom z dedičskej zmluvy alebo závetu.
21 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 62
16
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zmluvu alebo závet len o časti svojej pozostalosti. V prípade dedičskej zmluvy bude
súbeh dedičských titulov pravidlom, a to z toho dôvodu, že je ňou možné obsiahnuť
maximálne tri štvrtiny pozostalosti (§ 1585 ods. 1) a v prípade osôb s obmedzenou
svojprávnosťou z dôvodu chorobnej závislosti maximálne tri osminy pozostalosti (§
1585 ods. 2 a § 1528 ods. 2). K súbehu dochádza aj vtedy, keď je závet, ktorý sa
vzťahuje na celú pozostalosť z časti neplatný. Môže nastať aj prípad, keď poručiteľ síce
zanechal platný závet o celej pozostalosti, ale niektorý dedič z akéhokoľvek dôvodu
nededí,

nemá náhradníka a nedôjde k prirasteniu uvoľneného dedičského podielu

ostatným závetným dedičom.22 Dedič môže taktiež nadobudnúť dedičstvo z viacerých
dedičských titulov. V tomto prípade však musí prijať dedičstvo zo všetkých týchto
titulov. Nie je možné, aby dedič dedičstvo z jedného titulu prijal a z druhého titulu
odmietol.23

22 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 19
23 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 94
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2. Charakteristika závetu
Závet (testament, posledná vôľa) je definovaný ako odvolateľný prejav vôle,
ktorým poručiteľ pre prípad svojej smrti osobne zanecháva jednej alebo viacerým
osobám aspoň podiel na pozostalosti, prípadne aj odkaz (§ 1494). Ako som už uviedla,
závet je obstaraním pre prípad smrti a nadobúda teda účinnosť až smrťou poručiteľa24 .
Z čoho aj vyplýva, že závet pre poručiteľa nepredstavuje prekážku v nakladaní s jeho
majetkom počas svojho života a do doby poručiteľovej smrti nevznikajú zo závetu
nikomu práva a povinnosti, vrátane poručiteľa25 . Dedičom pripadne to, čo z majetku
ostane v dobe smrti poručiteľa.
Významným znakom tejto zákonnej definície je osobná účasť poručiteľa. Ako
zákonodarca zdôrazňuje v ust. § 1497, závet nemôže byť učinený len prostým
odsúhlasením poručiteľovi predloženému návrhu. Toto pravidlo je nutné aplikovať aj na
ostatné právne jednania, ktorými poručiteľ nakladá so svojím majetkom pre prípad
smrti26 .
Ustanovenie dedičom nie je možné zveriť inej osobe, a teda poručiteľ sa nemôže
pri spisovaní závetu nechať zastúpiť (§ 1496). Vylúčené je zmluvné zastúpenie, taktiež
zákonné zastúpenie neplnoletej osoby bez plnej svojprávnosti alebo
nesvojprávneho

opatrovníkom27 .

V

dôsledku

toho

sa

ustanovenia

zastúpenie

Občianskeho

zákonníku upravujúce zastúpenie (§ 436 a nasl.) neuplatňujú28 .
Právna

úprava

neumožňuje

spoločný

závet

viacerých

osôb,

čiže zakazuje

poručiteľovi spísať závet spoločne s inou osobou (§ 1496). Prvorepublikové občianske
právo umožňovalo spoločný závet manželov, ktorí sa mohli vzájomne povolať za
dedičov alebo povolať za dedičov iné osoby (§ 1248 ABGB). Aj takýto závet bol
odvolateľný, pričom z odvolania jednej osoby nebolo možné usudzovať odvolanie aj
druhej osoby. V dnes účinnej právnej úprave spoločný závet manželov neprichádza do

SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 53
MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 60 - 61
26 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 79
27 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 91
28 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 78
24

25
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úvahy, a to ani ohľadne majetku patriaceho do spoločného imania manželov29 . V tejto
súvislosti je vhodné pripomenúť existujúcu možnosť uzavretia dedičskej zmluvy medzi
manželmi, o ktorej som už pojednávala vyššie.
Závet je právnym jednaním, preto sa na neho bude uplatňovať všeobecná právna
úprava stanovujúca, že vôľa musí byť pravá a vážna, prejavená určite, zrozumiteľne
a slobodne (§ 551 a nasl.). Testament, ako aj iné právne jednania, je neplatný, ak sa
prieči dobrým mravom alebo odporuje zákonu, ak to zmysel a účel zákona vyžaduje,
prípadne ak má byť podľa neho plnené niečo nemožné (§ 580). Absolútne neplatným
bude testament, ktorý sa zjavne prieči dobrým mravom, alebo ktorý odporuje zákonu a
zjavne narušuje verejný poriadok, alebo ktorý zaväzuje k plneniu od počiatku
nemožnému (§ 588).
Poručiteľ

nesmie

spisovať

závet

v podstatnom omyle

o osobe

dediča

(či

odkazovníka), alebo podielu či veci, ktorú zanecháva, alebo o podstatných vlastnostiach
veci a vôľa poručiteľa sa nesmie zakladať výlučne na mylnej pohnútke (§ 1530 ods. 1 a
§ 1531). Podstatný omyl je taký, ktorý ak by neexistoval, poručiteľ by nespísal závet
tak, ako ho spísal. Nie je podstatné, kto takýto omyl vyvolal, a ani to či omyl vznikol
výhradne z príčin na strane poručiteľa.30 Chyba v popise osoby alebo veci v závete nie
je považovaná za podstatný omyl a nespôsobuje neplatnosť závetu (§ 1530 ods. 2), a to
z toho dôvodu, že poručiteľ v skutočnosti vedel, koho alebo čo má na mysli, a teda
v omyle nejednal31 . Ak by sa však poručiteľ v závete len prepočítal, uplatní sa
ustanovenie § 1502 a podiely sa prepočítajú tak, aby bola zachovaná vôľa poručiteľa32 .
K vysvetleniu nesprávneho popisu osoby alebo veci môže poslúžiť listina podľa § 1495
alebo prehlásenia dedičov o poručiteľových zvykoch nazývať určité osoby alebo veci
špecifickými pojmami33 . V súlade so zásadou, že vôli poručiteľa je treba čo možno
najviac vyhovieť, podstatný omyl spôsobuje neplatnosť len toho ustanovenia závetu,
ktorého sa týka (§ 1529). V prípade, že je dané ustanovenie neoddeliteľné, podstatný
29 NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ M. Nový občanský zákoník. Dědické právo. Praha. Grada Publishing, a.s.,
2014. s. 43
30 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
381.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
31 NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ M. Nový občanský zákoník. Dědické právo. Praha. Grada Publishing, a.s.,
2014. s. 46
32 KOVÁŘOVÁ, D. Dědické právo podle nového občanského zákoníku: praktická příručka. Praha:
Leges, 2015. Praktik. s. 54
33 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 124
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omyl spôsobí neplatnosť celého závetu. 34 Pre úplnosť je potrebné uviesť, že takáto
neplatnosť závetu bude relatívna podľa § 586.
Špeciálna úprava omylu poručiteľa je v českom práve novinkou, nakoľko ObčZ
1964 obsahoval len všeobecné ustanovenia o neplatnosti právneho úkonu v dôsledku
omylu (§ 49a ObčZ 1964). Avšak v literatúre nájdeme názory, že sa ust. § 49a ObčZ
1964 na závet neuplatní, a to z toho dôvodu, že pre jeho uplatnenie nie je splnená
základná podmienka, a to fakt, že omyl jednajúceho bol vyvolaný tým, komu bol
právny úkon určený, prípadne bol aspoň adresátovi prejavu známy.35
Z hľadiska mylnej pohnútky je potrebné, aby bola v závete vyjadrená. Môže ísť
napríklad o prípad, keď poručiteľ v závete stanoví, že určuje závetného dediča len preto,
že nemá dedičov zákonných, no v priebehu pozostalostného konania vyjde najavo, že
zákonných dedičov má36 . Tak ako u podstatného omylu, mylná pohnútka spôsobuje
neplatnosť toho ustanovenia závetu, ktorého sa týka (§ 1531).
S problematikou definície závetu a súčasne s dikciou „...zůstavuje jedné či více
osobám alespoň podíl na pozůstalosti...“ súvisí aj inštitút tzv. negatívneho závetu.
Občiansky zákonník 1964 nepoznal negatívny závet a ako taký bol bez právnych
následkov37 . Právna veda negatívny závet nepripúšťala z toho dôvodu, že k vylúčeniu
iných než neopomenuteľných dedičov postačí uviesť v závete iných dedičov, a tým
vylúčiť zákonnú dedičskú postupnosť a z dôvodu, že negatívny závet nemá taký obsah,
ako závet ako taký má mať 38 . Negatívny závet môžeme definovať ako závet, ktorý
poručiteľ zhotovuje tak, že neurčuje dedičov, ale určuje, kto dedičom byť nemá. Takýto
testament sa od listiny o vydedení líši tým, že smeruje proti iným osobám, ktorým
náleží zákonná dedičská postupnosť, než neopomenuteľným dedičom. Z toho dôvodu
nemôže poručiteľ negatívnym závetom z dedičského práva vylúčiť svojich potomkov,
ktorých

ale

môže

vydediť.

Negatívnym

závetom

poručiteľ

súčasne

pozitívne

vymedzuje, ktorí z jeho zákonných dedičov majú dediť. Nie je stanovená povinnosť

FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 168
35 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 60
36 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 125
37 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 96
38 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 97 a 98
34
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uviesť

dôvod takéhoto vylúčenia z dedičského práva.39 Občiansky zákonník na

negatívny závet nezabúda a jeho možnosť pripúšťa v ust. § 1649 ods. 2.
Z definície závetu vyplýva, že testament musí obsahovať určenie osoby dediča.
Ustanovenie osoby dediča je podstatnou zložkou závetu (esentialia negotii)40 . Možnosť
založiť testamentom nadáciu (§ 309 ods. 1 a 4) alebo ústav (§ 418 a § 309 ods. 1 a 4)
nie je z tohto pravidla výnimkou, nakoľko beneficientom bude v tomto prípade
právnická osoba, ktorá na základe závetu až vzniká 41 . Ak by však testament určoval len
osobu odkazovníka, hovorilo by sa o dodatku42 . Testamentárnym dedičom môže byť len
osoba dedičsky spôsobilá, a to buď človek, osoba právnická alebo aj štát.
Občiansky

zákonník

nevymedzuje

ako

v závete

označiť

osobu

dediča

(odkazovníka). Bude však logicky nevyhnutné, aby bola takáto osoba označená
jednoznačne, teda tak, aby nevznikali pochybnosti o jej identite. Označiť fyzickú osobu
bude

najvhodnejšie

jej

menom,

priezviskom,

dátumom narodenia

a ideálne

aj

bydliskom. Do úvahy pripadá aj menovanie použitím označenia rodinného vzťahu
a mena (napríklad vnuk Peťko). V prípade, že má poručiteľ len jediného takéhoto
vnuka, nedochádza k riziku zameniteľnosti s inou osobou. Ak by však mal viacerých
vnukov s menom Peter, došlo by k riziku zámeny a bolo by nutné dokazovať, ktorého
vnuka oslovoval Peťko. K tejto problematike sa podobne vyjadrila staršia judikatúra,
o ktorú sa podľa môjho názoru budeme môcť opierať aj dnes: „Ustanovení závěti,
kterým pořizovatel poroučí svůj majetek „svým dětem“ bez uvedení bližších údajů o
těchto dětech, nelze považovat za neurčité: je prokazatelné, kdo je dítětem pořizovatele.
Neobsahuje-li závěť další omezení, je třeba ji vykládat tak, že pořizovatel ustanovil za
dědice všechny své děti. Nestanovil-li podíly jednotlivých dětí, jsou jejich podíly stejné
(§ 477, věta druhá ObčZ).“43 Obdobný názor prezentujú aj Kovářová44 alebo Mikeš a
Muzikář, ktorí dodávajú, že vzhľadom na povahu a poslanie závetu nie je účelné klásť
na označenie osôb tak prísne pravidlá ako pri dvojstranných právnych vzťahoch45 .
39 SVOBODA In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 428
40 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 69
41 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 70
42 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 95
43 Rozsudok Krajského súdu v Brne zo dňa 14. februára 1994 č. j. 18 Co 218/93 – 32 [AN 2/1995 s. 47a]
44 KOVÁŘOVÁ, D. Dědické právo podle nového občanského zákoníku: praktická příručka. Praha:
Leges, 2015. Praktik. s. 52
45 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 72 a 73
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Právnickú osobu je vhodné označiť pomocou jej názvu, identifikačného čísla
a sídla. Takáto identifikácia je komplikovanejšia, ak ide o právnickú osobu nezapísanú
do verejného registra.
Špecifickým prípadom je, ak poručiteľ povolá za dediča skupinu osôb bez bližšieho
určenia. Platí vyvrátiteľná domnienka, že dedičmi sú tí, ktorí do takejto skupiny patrili
v dobe poručiteľovej smrti (§ 1503 ods. 2). Členovia patriaci ku dňu smrti poručiteľa do
tejto skupiny budú dediť rovným dielom46 . Ak poručiteľ povolá za dediča chudobných
alebo obdobne určenú skupinu osôb, má sa za to, že za dediča bola povolaná obec, na
ktorej území mal poručiteľ posledné bydlisko (§ 1503 ods. 3). A to z toho dôvodu, že je
ťažké určiť, kto sú členovia takto širokej skupiny, a ako medzi nich dedičstvo rozdeliť.
Obec je podrobená zákonnému príkazu stanovujúcemu jej povinnosť použiť dedičstvo v
prospech takejto skupiny. V súlade s § 1571 právo vymáhať splnenie príkazu má aj
osoba, ktorá má z príkazu prospech, čo môže v tomto prípade byť organizácia starajúca
sa o danú skupinu osôb47 .
Určenie dedičských podielov v závete je veľmi dôležité. Poručiteľ môže povolať
dedičov s určením ich dedičského podielu (cum partibus) a súčasne dedičov bez určenia
dedičského podielu (sine partibus)48 . Podiely môžu byť stanovené percentom alebo
zlomkom z pozostalosti. V právnej úprave existuje aj možnosť povolať dediča ku
konkrétnej veci z pozostalosti (§ 1694 ods. 2). Dedičské podiely jednotlivých dedičov
tak určíme podľa pomeru hodnôt jednotlivých vecí49 . V tomto prípade bude ale nutné
rozlíšiť, či pôjde o povolanie k dedeniu alebo o odkaz. Povolanie dediča k jednotlivej
veci, ktorá predstavuje významnú percentuálnu časť z pozostalosti môžeme obecne
chápať ako povolanie k dedeniu, a nie ako odkaz50 .
Pre prípad opomenutia stanovenia podielov sa môžeme obrátiť na Občiansky
zákonník, ktorý ponúka niekoľko pravidiel, ktoré pomôžu nedostatok určenia podielov
nahradiť. Občiansky zákonník 1964 obsahoval len málo takýchto výkladových pravidiel
46 WELLECH, E. Vyznejte se v dědickém řízení: vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku. Brno:
BizBooks, 2014. s. 23
47 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 87
48 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
371.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
49 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 74 - 75
50 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 94
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(§ 477 ods. 1 veta druhá ObčZ 1964) a neumožňoval prirastanie podielov medzi
závetnými dedičmi (§ 461 ods. 2 ObčZ 1964)51 . Tieto výkladové ustanovenia boli do
právnej úpravy zaradené z dôvodu existujúcich sporov, ako sa má v takýchto situáciách
postupovať52 .
Ak poručiteľ povolal len jedného dediča, tak mu pripadne celá pozostalosť (§ 1499
veta prvá). V prípade, že poručiteľ určil takémuto jedinému testamentárnemu dedičovi
len podiel na pozostalosti, zvyšná časť pripadne zákonným dedičom (§ 1499 veta
druhá). Pre úplnosť uvádzam, že ObčZ pamätá na prípad, ak poručiteľ povolá dediča
s určením, že určitú vec nemá dediť (§ 1594 ods. 1 veta tretia). V takomto prípade sa
vec považuje za zriadene odkazu zákonným dedičom.
Ak poručiteľ povolá viac dedičov, ale opomenie určiť ich podiely, majú právo na
pozostalosť rovným dielom (§ 1500 ods. 1). Za predpokladu, že poručiteľ povolal viac
dedičov s určením ich podielov, no pozostalosť nie je vyčerpaná, pripadne zvyšná časť
pozostalosti zákonným dedičom (§ 1500 ods. 2 veta prvá). To však nebude platiť, ak
poručiteľ len prehliadol určitú jednotlivosť, ale zo závetu vyplýva, že chcel závetným
dedičom prenechať celú pozostalosť (§ 1500 ods. 2 veta druhá). Občiansky zákonník už
však neurčuje, akým spôsobom sa táto zvyšná časť rozdelí medzi dedičov. Fiala
a Beerová sa prikláňajú k názoru, že sa opomenutá časť pozostalosti rozdelí podľa ich
dedičských podielov53 . Takéto riešenie mi pripadá logické a hlavne rešpektujúce vôľu
poručiteľa, ktorý danú časť len opomenul zahrnúť do testamentu.
Ak poručiteľ určí podiely len niektorým závetným dedičom a iným nie, pripadne
zvyšná časť pozostalosti dedičom bez podielu rovným dielom (§ 1501 ods. 1). Ak však
už neexistuje žiadna zvyšná časť pozostalosti, zrazí sa pre dediča, ktorý bol povolaný
bez podielu, pomerne zo všetkých vymeraných podielov ostatných dedičov toľko, aby
dostal rovnaký podiel s dedičom, ktorému bolo vymerané najmenej (§ 1501 ods. 2 veta
prvá). Ak sú podiely ostatných dedičov rovnaké, zrazí sa z nich toľko, aby sa dedičovi,
ktorý bol povolaný bez podielu, dostal s nimi rovnaký podiel (§ 1501 ods. 2 veta druhá).
Ak je zjavné, že sa poručiteľ prepočítal, delenie sa uskutoční tak, aby bola jeho
vôľa naplnená čo najlepšie (§ 1502).
FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 107
52 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 57
53 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 108
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Druhá veta v ust. § 1494 prináša do inštitútu závetu výraznú zmenu. Právna úprava
obsiahnutá v ObčZ 1964 vychádzala zo striktnej povinnosti datovať závet presným
dňom, mesiacom a rokom, a to pod sankciou neplatnosti (§ 476 ods. 2 ObčZ 1964).
V prípade závetu zhotoveného vo forme notárskeho zápisu musel byť deň, mesiac a rok
uvedený v notárskom zápise. U holografického závetu bolo potrebné, aby boli všetky
náležitosti vrátane dátumu napísané vlastnou rukou poručiteľa. Pri allografickom závete
bolo zase nutné, aby bol dátum uvedený v texte závetu tak, aby celý text tvoril logický a
zrozumiteľný celok.54 Podľa ObčZ 1964 závet, v ktorom miesto presného dátumu (teda
číselne vyjadreného dňa, označenia konkrétneho mesiaca a číselne vyjadreného roku)
bolo uvedené „na Štedrý deň roku 2012“, bol neplaný55 . Musíme si však uvedomiť, že
závet má slúžiť najmä poručiteľovi a zaiste nie je účelné, aby zákon takto zhotovený
závet prehlasoval za neplatný, keďže je samotná vôľa poručiteľa úplne zjavná (za
predpokladu, že ostatné náležitosti sú splnené).
Občiansky zákonník je v tomto smere benevolentnejší. Gramatickým výkladom
ustanovenia § 1494 dôjdeme k záveru, že dátum je podstatnou náležitosťou závetu za
predpokladu, že poručiteľ napísal viac závetov, ktoré si odporujú, a je potrebné určiť ich
poradie. Za tejto situácie musí byť dátum zrejmý. Problematickým sa javí riešenie
takejto konkurencie závetov, a to otázka, ktorý závet ponechať v platnosti. Podľa Šešinu
a Wewerku v prípade, že všetky závety nie sú datované, resp. nie je možné z nich určiť
dátum, budú všetky neplatné (za predpokladu, že vedľa seba nemôžu obstáť) a ak by
jeden zo závetov dátum obsahoval alebo by ho z neho bolo možné určiť, tento závet by
zostal platným56 .

Avšak

takéto

riešenie konkurencie datovaných a nedatovaných

závetov nemôžeme považovať za rešpektovanie zásady vyhovenia vôle poručiteľa v čo
najväčšej možnej miere. Ak by len jeden zo závetov dátum obsahoval, nemôžme tento
bez ďalšieho ponechať v platnosti a ostatné prehlásiť za neplatné. Podľa môjho názoru
by

v tomto

prípade

mal

súd

vychádzať

z vnútorných

informácii obsiahnutých

v závetoch, ktoré nám môžu objasniť, ktorý testament je neskorší. Za predpokladu, že
FIALA, MIKEŠ In: ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; HULMÁK, M. a kol. Občanský
zákoník I, II, 2. vydání, Praha 2009. s. 1442
55 Nový občanský zákoník: Dědické právo – konkrétní změny [online]. obcanskyzakonik.justice.cz, ©
Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné z <http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/dedicke pravo/konkretni-zmeny/zavet>.

54

ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 75
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by skutočne nebolo možné zistiť, ktorý testament je neskorší, ale nebude ostávať nič
iné, než všetky prehlásiť za neplatné (a to aj keby jeden závet dátum obsahoval a ostatné
nie).
Druhou situáciou, kedy by zistenie dátumu obstarania závetu bolo nevyhnutné,
bude, ak sa na dátum závetu vzťahujú nejaké právne účinky (napr. všetok majetok
odkazujem synovcovi, ktorý sa narodí po spísaní tejto poslednej vôle).
Už samotný ABGB stanovoval v prípade posledných mimosúdnych písomných
obstaraní, že nie je nutné pripojiť deň, rok a miesto, kde sa posledná vôľa zhotovuje, ale
sa to odporúča pre zamedzenie sporov (§ 578 ABGB). Odborná literatúra označovala
určenie dátumu a miesta ako „nepodstatnú náležitosť“57 . V prípade, že existovalo viac
testamentov, ktoré neboli datované, ich staroba sa posudzovala podľa údajov v nich
uvedených. Teda napríklad, ak bol v jednom testamente povolaný za dediča „slobodný
syn“ a v druhom „ženatý syn“ a vieme, že poručiteľ má len jedného syna, a súčasne
vieme, v akej dobe došlo k jeho svadbe, môžeme určiť starobu závetu. Ak podľa ich
obsahu alebo staroby atramentu nebolo možné posúdiť ich poradie, platili všetky vedľa
seba.58 No ak vedľa seba nemohli obstáť, tak sa rušili celé alebo jednotlivé proti sebe
stojace ustanovenia (§ 715 ABGB).
Môžeme rozlišovať situácie, keď dátum v závete vôbec nie je zrejmý, alebo keď je
zrejmý len čiastočne. Čiastočne označeným dátumom bude napríklad „v marci 2014“.
V prípade existencie dvoch odporujúcich si závetov s čiastočným dátumom budeme vo
väčšine prípadov vedieť určiť ich poradie. Spísať závet neopatrený žiadnym dátumom
bude značne riskantné. Je potrebné si uvedomiť, že neuvedenie dátumu v závete môže
spôsobiť nemalé problémy, napr. pri posudzovaní spôsobilosti poručiteľa závet spísať,
alebo pre určenie dedičskej nespôsobilosti či dôvodnosti vydedenia59 . V literatúre
nájdeme aj názory, že testament by mal naopak obsahovať nielen deň, mesiac a rok, ale
ideálne aj hodinu a minútu, a to z dôvodu zamedzenia sporov pri prípadnom spísaní
dvoch závetov v jeden deň60 .
ROUČEK In: ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936.
Praha: Codex Bohemia, 1998. s. 173
58 BEDNÁŘ, V. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 32
59 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 93
60 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 129
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Najmä z vyššie prezentovaných príčin časť odbornej literatúry považuje naďalej
dátum za podstatnú náležitosť závetu a mne ostáva odporučiť naďalej opatriť závet
dátumom. Prikláňam sa k názoru, že úmyslom zákonodarcu bolo zmierniť tvrdosť
právnej úpravy Občianskeho zákonníku 1964. V súlade s ObčZ si môžeme predstaviť
platné závety datované napríklad „na moje 60. narodeniny“ eventuálne „v novembri
2013“. Nepredpokladám, že cieľom právnej úpravy ObčZ je úplne odstrániť požiadavku
dátumu v závete (ak neexistujú dva konkurenčné závety alebo na dátume obstarania
nezávisia právne účinky závetu). V každom prípade budeme musieť počkať na
judikatúru, ako sa postaví k závetom obstaraným bez dátumu.
Na záver uvádzam, že problematika dátumu sa uplatní len v prípade závetov vo
forme súkromnej listiny, a to z toho dôvodu, že dátum je podstatná formálna náležitosť
notárskeho zápisu (§ 63 ods. 1 písm. a NtŘ).
Snaha čo najviac vyhovieť vôli poručiteľa, ktorá je jedným z nosných prvkov
právnej úpravy, je explicitne vyjadrená v prvej vete ustanovenia § 1494 ods. 2. Závet je
potrebné vykladať tak, aby bolo čo najviac vyhovené vôli poručiteľa. Túto zásadu
podporovala judikatúra už v minulosti61 . Jednotlivé slová v závete sa majú v prvom rade
vykladať podľa zmyslu, aký im prikladal poručiteľ. Skutočnosť, že poručiteľ prikladal
určitým slovám zvláštny zmysel, bude musieť dedič toto tvrdiaci dokázať. V prípade, že
poručiteľ neprikladal užitým slovám zvláštny zmysel alebo sa tento zmysel nepodarilo
dokázať, budú slová vykladané podľa ich obvyklého významu. Toto pravidlo vychádza
z predpokladu, že závet spisujú ľudia s rôznym vzdelaním, z rôznych oblastí a najmä
s rôznou slovnou zásobou62 .
Poručiteľ môže poukázať aj na obsah inej listiny než je závet a na následky s ňou
spojené (§ 1495). Ak táto listina spĺňa náležitosti závetu (podľa § 1494 ods.1), bude
mať rovnaké účinky a má sa z nej vychádzať ako z poslednej vôle poručiteľa.
V opačnom prípade, teda ak listina nespĺňa náležitosti závetu, ju môžeme použiť ako
výkladovú pomôcku.

Takýmto

druhým prípadom by mohol byť napríklad list

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 28. novembra 1986, sp. zn. 4 Cz 61/86 [Výběr 20/1986]: „K
posouzení skutečné vůle pisatele závěti, jsou-li o ní pochybnosti, je třeba zjišťovat vedle znění textu listiny
(slovního výkladu) všechny okolnosti, za nichž byl projev vůle o ustanovení závětních dědiců učiněn a z
nichž lze dovodit skutečnou vůli zůstavitele. Okolnosti případu jsou skutečností existující vně vlastního
projevu vůle, a to i tehdy, když je předepsána písemná forma. Není nap ravováním neurčitosti projevu
vůle, jestliže projev vůle je vykládán se zřetelem k okolnostem případu.“
62 SCHELLEOVÁ, I.; SCHELLE, K. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: Linde.
2013. s. 50
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adresovaný synovi, geometrický plán, náčrtok obsahujúci rozdelenie pozemku, trasu
služobnosti,

denník

poručiteľa63

alebo

kúpna zmluva slúžiaca na konkretizáciu

nehnuteľnej veci, ktorá je predmetom závetu64 .
Závet je potrebné vykladať nie v prospech dediča, ale interpretovať ho tak, aby sa
čo najviac vyhovelo vôli poručiteľa. Z toho dôvodu je nutné okrem obecných
ustanovení Občianskeho zákonníka, slúžiacich na výklad právnych jednaní, prihliadať
aj k niektorým špeciálnym ustanoveniam upravujúcim výklad závetu (ust. § 1551 a nasl.
a § 1604 a nasl.). Na druhej strane pri interpretácii závetu budeme taktiež vychádzať zo
zásady preferencie platnosti právneho jednania pred jeho neplatnosťou obsiahnutej v §
57465 . Cieľom má byť odhalenie skutočnej vôle a úmyslu poručiteľa, ako má byť s jeho
majetkom nakladané po jeho smrti. Právna úprava sa nesie v tomto duchu a snaží sa
uľahčiť interpretáciu poslednej vôle poručiteľa a zabezpečiť, že pozostalosť pripadne do
správnych, poručiteľom zvolených rúk.

ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 78
64 NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ M. Nový občanský zákoník. Dědické právo. Praha. Grada Publishing, a.s.,
2014. s. 43
65 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R.; DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 97
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3. Spôsobilosť zhotoviť závet
Spôsobilosť poručiteľa zhotoviť závet (tzv. testamenti factio activa) je jednou
z náležitostí potrebných pre platnosť závetu. Nevyhnutnými predpokladmi naplnenia
spôsobilosti zhotoviť závet sú právna osobnosť (§ 15 ods. 1) a svojprávnosť (§ 15 ods.
2). Závet môže zhotoviť len fyzická osoba66 , ktorej právna osobnosť trvá od narodenia
až do smrti. Svojprávnosť charakterizujeme ako spôsobilosť nadobúdať pre seba
vlastným právnym jednaním práva a zaväzovať sa k povinnostiam.
V ObčZ 1964 bola testamentárna spôsobilosť upravená pomocou všeobecných
ustanovení týkajúcich sa spôsobilosti k právnym úkonom. Výnimkou bolo špeciálne
ustanovenie § 476d ods. 2, upravujúce možnosť neplnoletých, ktorí dovŕšili 15. rok
veku spísať poslednú vôľu formou notárskeho zápisu. Spôsobilosť spísať závet bola
viazaná na plnú spôsobilosť k právnym úkonom vznikajúcu dosiahnutím 18 rokov (§ 8
ObčZ 1964). Aktívnu testamentárnu spôsobilosť nadobúdala aj osoba, ktorá po 16. roku
veku a pred dovŕšením 18 rokov, uzavrela manželstvo s privolením súdu, aj keď
manželstvo neskôr zaniklo (§ 8 ods. 2 ObčZ 1964)67 . Aby bola osoba spôsobilá spísať
závet, nesmela byť zbavená spôsobilosti k právnym úkonom (§ 10 ods. 1 ObčZ 1964)
alebo v nej byť obmedzená (§ 10 ods. 2 ObčZ 1964). Osoba, ktorej spôsobilosť
k právnym úkonom bola síce len obmedzená, nemôže učiniť právny úkon tak zásadný
a výnimočného

rázu,

akým je závet68 . Testament učinený osobou v spôsobilosti

k právnym úkonom neobmedzenou mohol byť taktiež považovaný za neplatný v
prípade, že osoba nebola schopná pochopiť zmysel, význam a účel závetu. A to najmä
z dôvodov, že sa nachádzala v duševnej poruche alebo pod vplyvom alkoholických
nápojov, nervových jedov či niektorých druhov liečiv (§ 38 ods. 2 ObčZ 1964).69 Za
zmienku taktiež stojí, že svetlé okamihy (tzv. lucida intervalla) boli akceptované len
v prípade, že osoba trpiaca duševnou poruchou nebola obmedzená alebo zbavená
spôsobilosti k právnym úkonom a za predpokladu, že sa ich podarilo dokázať 70 . Netreba

MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 59
ŠVESTKA, J; DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné, svazek III., 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009.
s. 272
68 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 65
69 ŠVESTKA, J; DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné, svazek III., 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009.
s. 272
70 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 –
1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 155
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zabúdať, že spôsobilosť sa posudzovala v čase, kedy bol závet zhotovený, teda jej
následná strata alebo nadobudnutie nemalo vplyv na platnosť závetu71 .
Občiansky zákonník čiastočne preberá právnu úpravu obsiahnutú v ObčZ 1964, no
súčasne ju aj značne rozširuje. Testovacia spôsobilosť je naďalej viazaná na plnú
svojprávnosť,

ktorá

sa spravidla nadobúda dosiahnutím 18.

roku veku,

teda

plnoletosťou. Osoba, ktorá dovŕšila 15. rok života a doposiaľ nenadobudla plnú
svojprávnosť, môže spísať závet len vo forme verejnej listiny (§ 1526). Zmena oproti
ObčZ 1964 spočíva vo výslovnom stanovení, že daná neplnoletá osoba tak môže spísať
závet vo forme verejnej listiny bez súhlasu zákonného zástupcu. Z gramatického
výkladu ustanovenia tak nastáva otázka, či takáto osoba môže spísať závet so súhlasom
zákonného

zástupcu v akejkoľvek forme. Odborná literatúra vychádzajúca najmä

z dôvodovej správy, ktorá stanovuje, že na vecnom obsahu právnej úpravy sa nič
nemení72 , a z historického vývoja úpravy, prichádza k názoru, že účelom zákonodarcu
nebolo rozšíriť testamentárnu spôsobilosť osôb starších ako 15 rokov so súhlasom ich
zákonného zástupcu73 , a preto je nutná forma verejnej listiny aj napriek súhlasu
zákonného zástupcu. Notár v tomto prípade dozerá na splnenie požiadavky prejavu
skutočnej a slobodnej vôle neplnoletého a zaručuje absenciu ovplyvnenia neplnoletého
zo strany iných osôb74 . Testament v akejkoľvek forme môže zasa spísať osoba staršia
ako 16 rokov, ktorá uzavrela manželstvo (§ 672 ods. 2) alebo ktorej bola priznaná
svojprávnosť (§ 37).
Úprava Občianskeho zákonníka sa od ObčZ 1964 líši hlavne v podmienkach
spísania závetu osobou s obmedzenou svojprávnosťou, a to najmä z hľadiska jej
prípadného uzdravenia. Poručiteľ, ktorý je vo svojprávnosti obmedzený, ale sa uzdravil
do tej miery, že je schopný prejaviť svoju vôľu, je spôsobilý obstarať závet
v akejkoľvek

forme

(§

1527).

Z toho

vyplýva,

že

ObčZ

nevychádza

zo

zrušenia obmedzenia svojprávnosti súdnym výrokom, ale uspokojí sa s dokázaním
faktického uzdravenia danej osoby a jej plnej schopnosti uvedomiť si svoju vôľu,
FIALA, MIKEŠ In: ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; HULMÁK, M. a kol. Občanský
zákoník I, II, 2. vydání, Praha 2009. s. 1440
72 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
379.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
73 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 –
1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 159
74 NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ M. Nový občanský zákoník. Dědické právo. Praha. Grada Publishing, a.s.,
2014. s. 44
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konanie a jeho dôsledky. Ak sa skutočne dokáže, že osoba, ktorá závet zhotovila, bola
uzdravená (nemusí byť zdravá úplne, stačí v takej miere, aby mohla prejaviť vôľu)
alebo sa aktuálne nachádzala v svetlom okamihu, dôvod pre neplatnosť závetu fakticky
odpadá. Samozrejme dokazovanie toho, že sa poručiteľ uzdravil do tej miery, že bol
schopný prejaviť svoju vôľu, bude sťažené tým, že poručiteľ v dobe dokazovania už
nebude žiť. Naďalej budeme vychádzať zo zásady, že platnosť právnych jednaní
učinených

pred

rozhodnutím

o

obmedzení

svojprávnosti

následným

súdnym

rozhodnutím nie je dotknutá, iba ak celkom chýba vôľa jednajúceho75 . V takomto
prípade musíme dokazovať, že osoba v svojprávnosti obmedzená až po spísaní závetu
bola už v momente jeho spísania k tomu neschopná, inak sa závet považuje za platný76 .
Osoby obmedzené

vo svojprávnosti môžu v rámci tohto obmedzenia zhotovovať

závet výlučne vo forme verejnej listiny (§ 1528 ods. 1). Avšak ak je rozsah obmedzenia
taký široký, že spôsobilosť spísať závet je úplne vylúčená, nie je možné, aby osoba
spísala závet, a to v akejkoľvek forme77 . Je potrebné pripomenúť, že právna úprava, tak
ako už stanovila v minulosti judikatúra78 , naďalej neumožňuje osobe obmedzenej vo
svojprávnosti, vrátane testovacej spôsobilosti, spísať závet so súhlasom opatrovníka. Na
druhej strane, tak ako som už vyššie uviedla, ust. § 1584 ods. 1 umožňuje poručiteľovi v
svojprávnosti obmedzenom uzatvoriť dedičskú zmluvu so súhlasom opatrovníka.
Zmenou oproti ObčZ 1964 je zúženie možnosti zhotovovať závet pre osoby s
obmedzenou svojprávnosťou z dôvodu chorobnej závislosti na požívaní alkoholu,
užívaní psychotropných látok alebo podobných prípravkov či jedov alebo chorobnú
závislosť na hráčskej vášni predstavujúcu závažnú duševnú poruchu. Takéto osoby
môžu v rozsahu obmedzenia obstarať závet v akejkoľvek forme, najviac však o polovici
pozostalosti (§ 1528 ods. 2). Zvyšná časť pripadne do zákonnej dedičskej postupnosti,
okrem prípadu, ak by sa dedičom celého majetku inak mal stať štát. U týchto osôb bude
teda potrebné prihliadať nielen k obmedzeniu v rozsudku o obmedzení svojprávnosti,
ale aj k zákonnému obmedzeniu. V prípade, že by poručiteľ vyhotovil závet o viac než
Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
380.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
76 NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ M. Nový občanský zákoník. Dědické právo. Praha. Grada Publishing, a.s.,
2014. s. 45
77 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 120
78 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 20. marca 2008, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006 [AN 5/2008 s. 182]
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polovici pozostalosti, bol by takýto závet v časti presahujúcej túto polovicu neplatný. V
doktríne nájdeme názor, že ide o relatívnu neplatnosť podľa § 586, a teda ak zákonný
dedič nevznesie námietku neplatnosti, bude celá pozostalosť dedená podľa poslednej
vôle poručiteľa79 . Problematickým sa zdá byť určenie polovice pozostalosti, s ktorou
môže dedič nakladať pre prípad smrti, a to najmä či sa jedná o polovicu pozostalosti
v dobe spísania závetu alebo v dobe smrti poručiteľa, a či sa myslí čistý majetok alebo
aktíva po odpočítaní pasív80 . Šešina a Wewerka sa prikláňajú k názoru, že polovicu
pozostalosti budeme posudzovať ku dňu smrti poručiteľa81 . Na druhej strane Fiala a
Beerová tvrdia, že musíme brať do úvahy, či sa majetok zisťuje z pohľadu
poručiteľa, teda logicky ku dňu spísania závetu, alebo dedičov, teda ku dňu smrti
poručiteľa82 . Norma jednoznačne slúži na ochranu dedičov, ktorým by inak pripadla
pozostalosť podľa zákonnej postupnosti. Obdobné pravidlo platí aj pre uzavretie
dedičskej

zmluvy.

V tomto

ustanovení je možné vidieť

inšpiráciu Občianskeho

zákonníka v ABGB. Osoby, ktoré boli prehlásené za márnotratníkov, prípadne osoby,
ktoré boli zbavené svojprávnosti pre pijanstvo alebo užívanie nervových jedov, mohli
voľne naložiť v poslednej vôli s jednou polovicou ich majetku (§ 568 ABGB). Druhá
polovica pripadla zákonným dedičom.
Suma

sumarum,

právna

úprava

medzi

osoby

testamentárne

nespôsobilé

k vyhotoveniu závetu v akejkoľvek forme radí osoby mladšie ako 15 rokov (§ 1525 a
1526), osoby, ktoré neboli obmedzené v svojprávnosti rozhodnutím súdu, ale ktoré trpia
duševnou poruchou, ktorá ich činí neschopnými spísať závet (§ 581 veta druhá) a osoby
obmedzené vo svojprávnosti rozhodnutím súdu tak, že ich spôsobilosť spísať závet je
úplne vylúčená alebo spisujúce závet mimo rámec ich obmedzenia (§ 1528 ods. 1). Vo
forme verejnej listiny sú spôsobilé osoby staršie ako 15 rokov, ktoré nenadobudli plnú
svojprávnosť (§ 1526) a osoby obmedzené v svojprávnosti rozhodnutím súdu, v rámci
tohto obmedzenia (§ 1528 ods. 1). Forma verejnej listiny je v týchto prípadoch žiadaná,
nakoľko osoba, ktorá verejnú listinu spisuje, je zárukou overenia, že je poručiteľ
ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 121
80 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 –
1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 165
81 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 121
82 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 –
1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 165
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psychicky schopný spísať závet. Naopak testamentárne spôsobilými vyhotoviť závet v
akejkoľvek forme budú osoby staršie ako 16 rokov, ktoré nadobudli svojprávnosť (§
1525, § 30 ods. 2, § 37 § a 672 ods. 2) a osoby v svojprávnosti síce obmedzené, takže
zásadne nie sú spôsobilé vyhotoviť závet, ale uzdravené do tej miery, že sú schopné
prejaviť svoju vôľu (§ 1527). V súlade s § 1595 osoba nespôsobilá na spísanie
testamentu môže zo svojho majetku odkázať inému len predmety malej hodnoty.
V prípade, že by došlo k nedodržaniu požadovaných foriem závetu, bude závet
neplatný v súlade s § 582 ods. 1.

22

4. Jednotlivé formy závetu
Ako už bolo uvedené, závet nadobúda účinnosť až smrťou poručiteľa, teda v dobe,
kedy poručiteľ už nemôže vysvetliť a objasniť svoju vôľu. Navyše často dochádza
k spisovaniu závetu až keď je poručiteľ fyzicky a duševne slabý. Aj z týchto dôvodov je
testament obecne podrobený vyšším formálnym požiadavkám. Obecne je aj naďalej
nutná písomná forma. No oproti ObčZ 1964, ktorý bol v tomto smere rigidný, ObčZ
ponúka aj možnosť tzv. privilegovaných závetov (závetov s úľavami). V rámci závetov
s úľavami existuje aj možnosť ústneho závetu, o ktorom budem pojednávať v kapitole
4.4.
Z hľadiska požiadavky písomnej formy sa odborná literatúra prikláňa k názoru, že
ust. § 562 ods. 1 ObčZ stanovujúce, že písomná forma je zachovaná aj pri právnom
jednaní

učinenom

elektronickými

alebo

inými

technickými

prostriedkami

umožňujúcimi zachytenie jej obsahu a určenie jednajúcej osoby, sa na testament
neuplatní. A to zo toho dôvodu, že tento závet musí spĺňať náležitosti alografického
závetu podľa § 1534, a teda závet môže byť spísaný na počítači, no musí byť
vyhotovený v tlačenej forme.83
Poslednú vôľu je možné zhotoviť vo forme súkromnej alebo verejnej listiny.
Zásadný rozdiel medzi týmito dvoma typmi spočíva v prvom rade v tom, že u verejnej
listiny sa jej správnosť a pravosť prezumuje, ale v prípade súkromnej listiny je potrebné
ju preukázať (§ 565 a § 568). Notársky zápis ako verejná listina môže byť zbavený
svojej dôkaznej sily len tým, že budú v konaní poskytnuté dôkazy, ktorými bude
preukázaná jeho nepravosť alebo nesprávnosť 84 . Ak však niekto uplatňuje ako dôkaz
súkromnú listinu, musí sám preukázať jej pravosť a správnosť, zatiaľ čo osoba
dovolávajúca sa notárskeho zápisu nemusí preukazovať nič. Ak niekto tvrdí, že
súkromná listina je nepravá alebo nesprávna, osoba prezentujúca skutočnosti, ktoré mali
byť preukázané súkromnou listinou, bude musieť dokázať jej pravosť. Zatiaľ čo
v prípade verejnej listiny leží dôkazné bremeno na tom, kto jej správnosť a pravosť
popiera.85

ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 126
84 Srov. § 134 OSŘ
85 FIALA, MIKEŠ In: ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M.; HULMÁK, M. a kol. Občanský
zákoník I, II, 2. vydání, Praha 2009. s. 1452
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Testamenty spísané vo forme súkromnej listiny môžeme rozdeliť na vlastnoručný
(holografický) závet (§ 1533), závet spísaný pred dvoma svedkami (prostý alografický
závet) nenapísaný vlastnou rukou poručiteľa (§ 1534) a závet spísaný pred troma
svedkami (špeciálny alografický závet) upravený v § 1535.
Ustanoveniami upravujúcimi formu závetu sa riadi taktiež forma dodatku (§ 1498),
prehlásenia o vydedení (§ 1649 ods. 1) a príkazu k započítaniu na dedičský podiel (§
1663).
V tejto

súvislosti

stojí

tiež

za

zmienku

prvorepubliková

judikatúra,

ktorá

stanovovala, že aj poslednému obstaraniu nemajúcemu formálne náležitostí platnosti je
možné priznať platnosť uznaním zúčastnených osôb86 . V danom spore bolo dedičom
známe, že posledná vôľa nespĺňa formálne náležitosti a je teda neplatná, no napriek
tomu ju uznali za platnú. Šešina a Wewerka prezentujú názor, že táto judikatúra by mala
platiť aj dnes, a to nie len v oblasti dedičského práva, ale v občianskom práve
všeobecne.87 Otázka či sa táto zaiste zaujímavá myšlienka uplatní naďalej, nájde svoje
vyriešenie pravdepodobne až v budúcej rozhodovacej praxi súdov. Myslím si, že by sa
s takýmto napravovaním formálnych nedostatkov malo zaobchádzať pomerne opatrne.
Ako som už uviedla, formálne požiadavky kladené na závet slúžia najmä k ochrane
poručiteľa, k tomu, aby bola jeho vôľa naplnená po jeho smrti a aj k tomu, aby nedošlo
v nevhodnému ovplyvňovaniu jeho vôle. Ak by sme sa uspokojili so súhlasným
prehlásením dedičov, ktorí majú na závete majetkový záujem, o uznaní tejto poslednej
vôle, mohlo by v skutočnosti dôjsť k zneužitiu tejto možnosti. Preto si myslím, že
možnosť uznania formálne neobstojnej poslednej vôle dedičmi, by sa mala posudzovať
prípad od prípadu a hlavne po zistení, či obsah daného závetu skutočne predstavuje
vôľu poručiteľa.

4.1 Holografický závet
Jedným z typov závetu spísaného vo forme súkromnej listiny je vlastnoručný alebo
tzv. holografický závet (§ 1533). Vlastnoručný závet sa v praxi vyskytuje najčastejšie.
Medzi

výhody

takéhoto

závetu

patrí

nízka

nákladnosť

na

jeho

spísanie,

jednoduchosť, pohotovosť a aj fakt, že jeho spísanie nevyžaduje súčinnosť iných osôb.
Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR zo dňa 15. decembra 1926, R I 1005/26 [Vážný 6576]
ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník, Komentář
Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 127
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Voľba tejto formy závetu má aj mnohé nevýhody ako vysokú pravdepodobnosť
právnych nedostatkov závetu a v prípade neuloženia závetu do notárskej úschovy,
taktiež možnú zložitosť jeho nájdenia. Z dôvodu jednoduchosti jeho spísania pripadá do
úvahy aj možnosť, že ho poručiteľ spíše pod vplyvom aktuálnej nálady, hnevu alebo
stresu.88
Takýto závet musí byť celý napísaný vlastnou rukou a vlastnoručne podpísaný, a to
pod sankciou neplatnosti. Rovnako ako Svoboda a Klička89 , aj ja prichádzam k záveru,
že sa bude jednať o neplatnosť absolútnu, a to z toho dôvodu, že nesplnenie požiadavky
vlastnoručného spísania a podpisu odporuje zákonu a zjavne narušuje verejný poriadok
(§ 588).
Dôvod, prečo právna úprava trvá na tom, aby bol závet skutočne celý napísaný
rukou poručiteľa je ten, že rukopis poručiteľa vykazuje určité charakteristické rysy,
podľa ktorých je následne možné zistiť, vďaka porovnaniu s inými poručiteľovými
písomnosťami, či poslednú vôľu skutočne spísal a súčasne aj vypozorovať, či nejednal
v duševnej poruche90 . Závet však nemusí byť spísaný len rukou poručiteľa, môže byť
spísaný aj nohou alebo ústami, ak je to pre poručiteľa obvyklejšie 91 . Pomoc pri
spisovaní tohto

typu

závetu

nemôže ovplyvniť

charakteristické znaky rukopisu

poručiteľa, inak je závet neplatný92 . Text závetu musí byť čitateľný, a to z dôvodu, aby
bolo možné zistiť jeho obsah, no môže byť spísaný v akomkoľvek jazyku (zrov. § 553).
Logicky teda poručiteľ musí vedieť písať a nemôže byť nevidiaci93 .
Tento typ testamentu môže byť spísaný na hocijakom nosiči. Samozrejme
najčastejším bude list papiera, no do úvahy bude pripadať aj účtenka, obálka, kus látky,
atď. Pričom nemusí byť za závet vyslovene označený94 . Rovnako pripadá do úvahy
akýkoľvek písací prostriedok, napr. pero, ceruzka, krieda atď. V prípade, že k spísaniu

88 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 –
1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 177
89 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 62
90 SCHELLEOVÁ, I.; SCHELLE, K. Dědické právo podle nového občanského zákoníku. Praha: Linde.
2013. s. 57
91 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 –
1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 178
92 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 3. apríla 2008, sp. zn. 21 Cdo 1744/2007 [R 107/2008 civ.]
93 NOVOTNÝ, P.; NOVOTNÁ M. Nový občanský zákoník. Dědické právo. Praha. Grada Publishing, a.s.,
2014. s. 48
94 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 62
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testamentu nepostačuje jeden list papiera, je potrebné jednotlivé listy spojiť tak, aby
nedošlo k ich oddeleniu a je vhodné ich očíslovať 95 .
Nevyhnutnou súčasťou holografického závetu je vlastnoručný podpis poručiteľa.
Nemusí sa jednať o podpis celým menom, teda osobným menom a priezviskom,
prípadne aj ďalším jeho menom a rodným priezviskom, ktoré mu patria podľa zákona (§
77 ods. 1).96 Obecne stačí podpis priezviskom poručiteľa, ako už v minulosti určila
judikatúra97 . Prípustnosť podpisu len krstným menom alebo len označením vzťahu
k dedičovi (napr. tvoja matka) je sporná. K tejto problematike sa už v minulosti vyjadril
Najvyšší súd98 : „Za podpis závěti nelze považovat text, který neobsahuje označení
zůstavitele ani jménem ani příjmením, např. „tvá matka“.“ V literatúre nájdeme názory
podporujúce tento postoj Najvyššieho súdu,99 no nájdeme aj názory kritizujúce názor
Najvyššieho súdu: „Jednak jsem přesvědčena, že je-li (holografní, případně též
allografní) závěť koncipována tak, že je zjistitelné bez nepřiměřených obtíží (kupř.
v podobě dopisu, z něhož je zcela zřetelné, od koho a pro koho je určen – dejme tomu
nalezne-li se testament mezi osobními doklady pořizovatele, je zřejmé, že se jedná
o vlastnoručně sepsanou listinu pořizovatele – což může být doloženo i znaleckým
posudkem) a není zde pochyb o tom, kdo je povolán být dědicem, je požadavek na
vypsání jména a příjmení dle mého mínění nadbytečným formalismem, zatěžujícím
adresáty právních norem, který je v neprospěch pořizovatele, jímž je obyčejný člověk,
který se v právu orientuje zcela průměrně až podprůměrně.“100 Obdobný postoj
prezentuje

aj

Mikeš

a

Muzikář101 .

Karhanová v predmetnom článku taktiež

argumentuje, že judikatúra102 už umožnila označenie dedičov ako napríklad „moje deti”
(ako som už uviedla v kapitole 2) z dôvodu, že je vždy preukázateľné, kto sú deti
poručiteľa103 . Analogicky je teda aj vždy preukázateľné, kto je matkou poručiteľa.
Osobne si myslím, že závet s takto opatreným podpisom by mohol byť považovaný za
MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 102
FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 –
1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 178
97 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR zo dňa 27. januára 1983, sp. zn. 4 Cz 82/82 [R 51/1984 civ.]
98 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 31. marca 2009, sp zn. 21 Cdo 51/2008 [C 7731]
99 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 63
100 KARHANOVÁ, M.: Podpis, jeho forma a umístění, aneb podpis jako podstatná náležitost právních
úkonů (zejména závěti) ve světle judikatury. [Právní rozhledy 20/2011, s. 719]
101 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 103
102 Rozsudok Krajského súdu v Brne zo dňa 14. februára 1994 č. j. 18 Co 218/93 – 32 [AN 2/1995 s. 47a]
103 KARHANOVÁ, M.: Podpis, jeho forma a umístění, aneb podpis jako podstatná náležitost právních
úkonů (zejména závěti) ve světle judikatury. [Právní rozhledy 20/2011, s. 719]
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platný, a to aspoň v tom prípade, keď je spísaný vo forme listu adresovanému
konkrétnej osobe alebo osobám. Súdim, že uznanie takéhoto podpisu by bolo v súlade
s princípom čo najväčšieho možného vyhovenia vôli poručiteľa, ktorý pretkáva celú
právnu úpravu dedičského práva.
Literatúra taktiež pripúšťa podpis iným menom než svojím vlastným, ktoré človek
v právnom styku bežne užíva (§ 77 ods. 2) alebo podpis pseudonymom poručiteľa (§
79), ak bude zjavné, že ide o podpis poručiteľa104 .
Všeobecný občiansky zákonník

pripúšťal podpis pseudonymom a aj podpis

krstným menom v prípade, že bol testament spísaný formou listu poručiteľovým
najbližším, ale taktiež zakazoval podpis označením vzťahu k dedičovi, ako bolo
uvedené vyššie105 .
Podpis nie je možné nahradiť mechanickým vyhotovením (napr. pečiatkou) alebo
overeným elektronickým podpisom. Nevyžaduje sa ani jeho čitateľnosť. Občiansky
zákonník nepožaduje úradné overenie podpisu, ale pre zamedzenie sporov o platnosť
závetu je vhodné ho odporučiť.106
Za účinnosti ABGB bola vyvodzovaná požiadavka umiestnenia podpisu pod textom
závetu, teda za platnú bola považovaná len časť nachádzajúca sa nad podpisom107 .
Napriek tomu, že v ObčZ 1964 a ani v účinnom ObčZ výslovnú úpravu umiestnenia
podpisu nenájdeme, môžeme sa prikloniť k požiadavke uviesť podpis na koniec závetu
a uzatvoriť ním text. V prípade pripojenia ďalšieho textu za podpis závetu bude
potrebné aj tento dodatočný text podpísať108 .

4.2 Alografický závet
Druhým typom závetu spísaného vo forme súkromnej listiny je tzv. alografický
závet. Teoreticky rozlišujeme prostý alografický závet a špeciálny alografický závet (§
1534 a § 1535).
Prostý alografický závet je ten, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou. Tento
závet

musí poručiteľ vlastnoručne podpísať

a pred

dvoma súčasne prítomnými

FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 178
105 BEDNÁŘ, V. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 18
106 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 178
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svedkami výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu (§ 1534). Rovnako
ako bolo uvedené pri holografickom závete, jednoduchosť a nízka nákladnosť sú
výhodami aj tohto typu závetu. Medzi jeho nevýhody patrí jednoznačne jeho časté
zneužitie pre podvodné jednania, a tým pádom aj pomerne časté spory o jeho
platnosť109 .
Právna úprava alografického závetu je pomerne tradičná a nemenná110 . Alografický
závet bol predvídaný už v ABGB. Nutná bola prítomnosť troch svedkov, z ktorých
dvaja museli byť súčasne prítomní výslovnému prehláseniu poručiteľa, že ide o jeho
poslednú vôľu (§ 579 ABGB). Zákon č. 141/1950 Sb., občiansky zákonník (ďalej len
„Občiansky zákonník 1950“), právnu úpravu v zásade prebral, no so znížením počtu
svedkov na dvoch (§ 543 ObčZ 1950). Občiansky zákonník 1964 až do novelizácie
zákonom č. 509/1991 Sb., alografický závet vôbec nepoznal. 111
Keďže prostý alografický závet nespisuje poručiteľ vlastnou rukou, bude spravidla
spisovaný inou osobou. Osoba závet spisujúca nemusí byť plne svojprávna. Môže sa
jednať o hocijakú osobu schopnú písať či už rukou, na písacom stroji alebo na počítači.
Táto osoba nie je považovaná za pisateľa v zmysle § 1541, keďže nemá rozhodujúci
význam pre obsah závetu a plní len úlohu mechanického vyhotoviteľa textu112 . Teda
v zmysle § 1541 osobou spisujúcou závet bude môcť byť aj dedič alebo odkazovník. K
tomuto záveru nás privádza aj staršia judikatúra113 .
Poručiteľ musí výslovne prehlásiť pred dvoma súčasne prítomnými svedkami, že
listina obsahuje jeho poslednú vôľu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že
svedkovia musia byť súčasne prítomní, a preto nestačí takéto prehlásenie pred jedným
svedkom a následne pred druhým svedkom. Občiansky zákonník 1964 používal miesto
„výslovně prohlásit“ dikciu „výslovně projevit” (§ 476b ObčZ 1964). Vychádzajúc
z dôvodovej správy k Občianskemu zákonníku, ktorá stanovuje, že ObčZ zásadne

SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 63
FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 180
111 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 130
112 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 181
113 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 27. mája 1997, sp. zn. 2 Cdon 1883/96, [R 28/2000 civ.]
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preberá právnu úpravu § 476b ObčZ 1964114 a aj z názorov prezentovaných v odbornej
literatúre115 sa domnievam, že nedochádza k obsahovej zmene toho prehlásenia alebo
prejavu. Aj z toho dôvodu bude naďalej platiť, že toto prehlásenie musí byť výslovné
a nie konkludentné. Teda napríklad obyčajné prikývnutie hlavou na položenú otázku
nebude považované za výslovné prehlásenie 116 . Do úvahy pripadá užitie akýchkoľvek
výrazov alebo znamení za predpokladu, že svedkovia nemajú pochybnosti, že listina
skutočne obsahuje poslednú vôľu poručiteľa117 .
Čo sa týka náležitostí podpisu poručiteľa na alografickom závete odvolávam sa na
výklad

náležitostí

podpisu

u holografického

závetu

v kapitole

4.1.

Z hľadiska

postupnosti podpisu poručiteľa a svedkov je vhodné, aby poručiteľ podpísal závet v ten
istý deň ako svedkovia a ideálne pred tým, než ho podpíšu svedkovia. Občiansky
zákonník nevyžaduje, aby poručiteľ podpísal závet pred svedkami. Rovnako nie je
nutné, aby boli svedkovia prítomní pri samotnom spísaní závetu a nemusia ani poznať
jeho obsah.
Vychádzajúc z literatúry118 a judikatúry119 k ObčZ 1964, ktorá je podľa môjho
názoru použiteľná aj na účinnú právnu úpravu, prichádzam k záveru, že nie je
podstatné, v akom poradí sú splnené jednotlivé náležitosti spísania závetu. Postačuje, že
sa jednotlivé úkony dejú v bezprostrednej časovej súvislosti a javia sa ako jednotný
úkon.
Obstarať špeciálny alografický závet môže poručiteľ nevidiaci alebo poručiteľ so
zmyslovým postihnutím, ktorý nemôže čítať alebo písať, a to vždy pred troma súčasne
prítomnými svedkami (§ 1535). Zásadne je úprava v ObčZ podobná právnej úprave
obsiahnutej

v ObčZ

1964.

Avšak

výraz „komunikační

systém

neslyšících

a

hluchoslepých osob“ (§ 476d ods. 3, 4 a 5 ObčZ 1964) je nahradený pojmom „zvláštní
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způsob dorozumívání“.120 Občiansky zákonník ďalej neprevzal právnu úpravu závetu
obstaraného poručiteľom, ktorý nemôže čítať alebo písať, ale nie je nijakým spôsobom
zmyslovo postihnutý (§ 476c ObčZ 1964). Takémuto poručiteľovi podľa účinnej
právnej úpravy nezostane nič iné len spísať závet vo forme verejnej listiny, nakoľko
holografický ani alografický pre neho nebude pripadať do úvahy. 121
V prípade nevidiaceho poručiteľa musí v prvom rade svedok, ktorý závet nespísal,
listinu nahlas prečítať. Následne poručiteľ potvrdí, že listina obsahuje jeho poslednú
vôľu a to, ako som už vyššie uviedla, pred troma súčasne prítomnými svedkami (§ 1535
ods. 1). Odborná literatúra122 prichádza k záveru, že na závet obstaraný podľa § 1535
ods. 1, teda na závet osoby nevidiacej, sa uplatní taktiež ustanovenie § 1536, keďže
osoba nevidiaca je súčasne osobou so zmyslovým postihnutím, ktorá nemôže čítať alebo
písať. Opierajúc sa o fakt, že náležitosti predvídané § 1536 boli vyžadované u závetov
osôb nevidiacich aj podľa ObčZ 1964 (§ 476d ods. 5 ObčZ 1964). K tomuto záveru nás
môže priviesť aj dôvodová správa k Občianskemu zákonníku stanovujúca, že úprava
poslednej vôle osôb nevidiacich vychádza z úpravy § 476d ods. 3, 4 a 5 ObčZ 1964123 .
Teda v závete obstaranom osobou nevidiacou má byť uvedené, že poručiteľ nemôže
písať alebo čítať, musí byť v nej označená osoba pisateľa, predčitateľa a tlmočníka
a identifikovaný spôsob, ktorým poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho poslednú
vôľu.
Poručiteľ musí zásadne podpísať poslednú vôľu. Ak však písať nemôže, opatrí
miesto podpisom pred aspoň dvoma svedkami listinu vlastným znamením, a to rukou
alebo inou časťou tela (§ 1536 ods. 2 a § 563 ods.1). Jeden zo svedkov k tomuto
vlastnému znameniu pripíše meno poručiteľa. Na určenie toho, čo presne vlastné
znamenie predstavuje, budeme musieť počkať na príslušnú judikatúru. Občiansky
zákonník nezabúda ani na prípad, ak by poručiteľ nebol schopný učiniť toto vlastné
znamenie. V takomto prípade je nutné sa uchýliť k spísaniu závetu vo forme verejnej
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listiny (§ 563 ods. 3). Ustanovenie § 563 sa uplatní v prípade, že sa jedná o poručiteľa,
ktorý nemôže čítať a písať, ale dokáže sa oboznámiť s obsahom poslednej vôle
pomocou prístrojov či špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si
zvolí.
Pod poručiteľom so zmyslovým postihnutím budeme rozumieť osobu so zrakovým
alebo sluchovým postihnutím alebo s ich kombináciou (hluchoslepá osoba), eventuálne
osobu nemú. Ak táto zmyslovo postihnutá osoba nemôže súčasne čítať alebo písať,
prejaví svoju poslednú vôľu pred troma súčasne prítomnými svedkami. Následne
svedok, ktorý poslednú vôľu nespísal, pretlmočí jej obsah zvláštnym spôsobom
dorozumievania, ktorý si poručiteľ zvolí a ktorý musia ovládať všetci svedkovia. Týmto
zvláštnym spôsobom dorozumievania nakoniec poručiteľ potvrdí, že listina skutočne
obsahuje jeho poslednú vôľu. Časť odbornej literatúry z výnimočnej povahy tohto typu
závetu odvodzuje, že sa celý postup musí uskutočniť za súčasnej prítomnosti poručiteľa
a všetkých troch svedkov124 a ja sa s týmto názorom môžem stotožniť.
Rovnako ako na alografický závet obstaraný osobou nevidiacou aj tu sa uplatní
ustanovenie § 1536, teda v závete je nutné uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo
písať, kto závet spísal, kto prečítal alebo tlmočil a akým spôsobom poručiteľ potvrdil,
že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Navyše bude potrebné uviesť, aký spôsob
dorozumievania poručiteľ zvolil. Taktiež sa podobne uplatní § 563, ako bolo uvedené
vyššie.
Pri tomto type závetu budú figurovať okrem svedkov, o ktorých budem pojednávať
nižšie, aj pisateľ, predčitateľ a tlmočník. Naďalej bude platiť, že pisateľ musí byť osoba
odlišná od predčitateľa alebo tlmočníka (§ 1535 ods. 1 a 2). Na rozdiel od prostého
alografického závetu kde, ako som už vyššie uviedla, svedkovia nemusia poznať text
závetu, u zvláštneho alografického závetu to bude potrebné . Z ustanovenia § 1535 ods.
1 vyplýva, že pri závete obstaranom osobou nevidiacou bude osoba svedka, ktorá závet
nespísala, s predčitateľom totožná. Pri závete obstaranom osobou so zmyslovým
postihnutím, ktorá nemôže čítať alebo písať, podľa § 1535 ods. 2, bude osoba svedka,
ktorá závet nespísala, totožná s tlmočníkom. V tejto súvislosti uvádzam, že ObčZ 1964
umožňoval za osobu predčitateľa alebo tlmočníka povolať aj osobu, ktorá nie je
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svedkom125 . Svedok môže byť taktiež pisateľom závetu, no nemôže byť súčasne
pisateľom a predčitateľom alebo tlmočníkom126 .
Pri

zisťovaní

pravosti alografického

závetu

sa

nemôžeme

oprieť

o písmo

poručiteľa, keďže tento typ testamentu nie je písaný jeho rukou. Z toho dôvodu
potrebujeme preukazovať jeho platnosť iným spôsobom, a to práve prostredníctvom
svedkov závetu. Z hľadiska osôb svedkov teoreticky rozlišujeme absolútnu a relatívnu
svedeckú nespôsobilosť. Absolútna svedecká nespôsobilosť znamená, že osoba nemôže
byť

svedkom akéhokoľvek

závetu, akéhokoľvek poručiteľa. Hlavným aspektom

absolútnej svedeckej nespôsobilosti je obmedzenie svojprávnosti svedka. Teda svedkom
môže byť len osoba plne svojprávna (§ 1539 ods. 2). Výnimkou budú svedkovia pri
niektorých typoch závetov s úľavami, o ktorých pojednávam ďalej.
Podľa ObčZ 1964 a ABGB boli absolútne nespôsobilými taktiež osoby hluché,
slepé a nemé (§ 476e ObčZ 1964 a § 591 ABGB). Občiansky zákonník výslovne
nestanovuje ich vylúčenie z možnosti byť povolaný za svedka, no dôvodová správa k
nemu hovorí, že tieto osoby sú svedecky nespôsobilé127 . Podľa môjho názoru, za
predpokladu, že daná osoba je schopná dosvedčiť, že listina obsahuje poslednú vôľu
poručiteľa a je schopná potvrdiť, že poručiteľ a obstarávateľ sú tá istá osoba, fakt, že je
hluchá, slepá alebo nemá, by nemal spôsobovať neplatnosť závetu. Nepredpokladám, že
by v praxi často dochádzalo k takýmto prípadom. Samozrejme je vhodné odporučiť
povolať za svedka osobu, ktorá nie je nijak zmyslovo postihnutá, najmä z toho dôvodu,
aby nedošlo k sporom o platnosť závetu. V prípade závetu spísaného vo forme verejnej
listiny sú zo spôsobilosti byť svedkom vyslovene vylúčené osoby nevidiace, nepočujúce
a nemé (§ 66 NtŘ). Závet, ktorému svedčila osoba k tomu absolútne nespôsobilá, bude
celý neplatný128 .
Svedok musí byť schopný potvrdiť, že poručiteľ a obstarávateľ sú jedna a tá istá
osoba (§ 1539 ods. 1). Z čoho logicky vyplýva, že svedok musí osobu poručiteľa
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poznať.129 Svedok musí taktiež poznať jazyk alebo spôsob dorozumievania, v ktorom je
posledná vôľa učinená (§ 1539 ods. 2).
Svedok sa podpíše na listinu a k podpisu spravidla pripojí doložku poukazujúcu na
jeho vlastnosť ako svedka a údaje, podľa ktorých ho je možné zistiť (§ 1539 ods. 1).
Táto tzv. svedecká doložka bola naposledy predvídaná v ABGB (§ 579 ABGB).
Z dikcie „zpravidla připojí“ sa môžeme zamyslieť, či má ustanovenie charakter
kogentnej alebo dispozitívnej úpravy. Spoločne s odbornou literatúrou130 sa prikláňam
k názoru, že ak je možné rozpoznať, že daný podpis je podpisom svedka a je možné
tohto svedka identifikovať, nedostatok svedeckej doložky by nemal spôsobovať
neplatnosť závetu. Ako už bolo uvedené vyššie, právna úprava je postavená na zásade
preferencie platnosti právnych jednaní pred ich neplatnosťou a súčasne na zásade čo
najviac rešpektovať vôľu poručiteľa. Práve z týchto dôvodov by podľa môjho názoru
bolo v rozpore s koncepciou dedičského práva ako takého, ak by absencia svedeckej
doložky spôsobovala neplatnosť závetu (za predpokladu, že je možné rozpoznať, že
daný podpis je podpisom svedka a je možná identifikácia svedka). Napokon aj
dôvodová správa k Občianskemu zákonníku uvádza, že požiadavka svedeckej doložky
je len poriadkové opatrenie131 .

Zdôrazňujem, vychádzajúc z odbornej literatúry132 , že

zo závetu je potrebné zistiť totožnosť svedka, a to práve z toho dôvodu, aby mohol
v prípadnom spore o jeho platnosť svedčiť.
Relatívna svedecká nespôsobilosť znamená, že osoba nemôže byť svedkom závetu
konkrétneho poručiteľa. Ide najmä o osoby, ktoré majú zo závetu niečo nadobudnúť
alebo ktoré môžu mať záujem na jeho obsahu. Cieľom je vylúčiť z úlohy svedka osoby,
ktoré by mohli ovplyvniť obsah závetu sledujúc svoj vlastný prospech. Ak by bola za
svedka povolaná osoba, ktorá je k tomu relatívne nespôsobilá, tá časť závetu, v ktorej sa
takej osobe niečo zanecháva, by bola neplatná. V tejto súvislosti sa môžeme oprieť aj
o judikatúru stanovujúcu: „V případě, že jeden ze svědků (pisatel, předčitatel)
allografní závěti pořízené ve smyslu ustanovení § 476c ObčZ 1964 nesplňuje podmínky
vymezené ustanoveními § 476e a § 476f ObčZ 1964 pouze ve vztahu k některému z více
SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 64
FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 182
131 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
383.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
132 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 64 a 65
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dědiců povolaných k dědění touto závětí, pak je závěť neplatná pouze v části týkající se
tohoto dědice (§ 41 ObčZ 1964).“133
Za svedka nemôže byť povolaný závetný dedič alebo odkazovník, rovnako ich
osoba blízka (v zmysle § 22) alebo ich zamestnanec (§ 1540 ods. 1). Táto osoba by ale
mohla byť svedok voči iným dedičom alebo odkazovníkom. Ak by poručiteľ skutočne
chcel niečo z pozostalosti zanechať svedkovi, ObčZ mu dáva takúto možnosť, avšak
aby bolo takéto ustanovenie závetu platné, musí byť napísané vlastnou rukou poručiteľa
alebo v prípade, že poručiteľ nie je schopný písať, potvrdené troma svedkami (§ 1540
ods. 2). To sa môže týkať aj prípadu, kedy je svedok osobou blízkou dedičovi, ktorého
chce poručiteľ povolať, teda buď napíše ustanovenie, kde povoláva daného dediča
vlastnou rukou alebo ho potvrdia traja svedkovia, ktorí sú spôsobilí voči danému
dedičovi. V tomto pravidle môžeme vidieť výraznú inšpiráciu v ABGB (§ 594 veta
druhá). Svedkom taktiež nemôže byť vykonávateľ závetu, pisateľ, predčitateľ, tlmočník
alebo úradná osoba (§ 1541 a § 1540). V odbornej literatúre nájdeme zamyslenia nad
tým, či sú tieto osoby úplne vylúčené zo svedectva alebo len v prípade, keď im
poručiteľ niečo zanecháva. Vychádzajúc z faktu, že v niektorých prípadoch, ako bolo
uvedené vyššie, ObčZ vyložene vyžaduje, aby bol predčitateľ a tlmočník svedkom,
literatúra dochádza k záveru, že sú dané osoby vylúčené zo svedectva, len ak sú
povolané za dedičov alebo odkazovníkov. 134 Ostatne ak by to bolo opačne, tak by
ustanovenie, že poručiteľ musí spísať závet vlastnou rukou, ak je osoba pisateľa,
predčitateľa, tlmočníka alebo úradnej osoby súčasne svedkom, nemalo zmysel lebo by
poručiteľ musel celý takýto závet spísať vlastnou rukou, teda by došlo k vzniku
holografického závetu.135 Tento názor sa mi javí logický a osobne sa k nemu prikláňam.
Poručiteľ môže povolať za svojho dediča aj právnickú osobu. Otázkou bude, ktoré
osoby nemôžu byť v zmysle ust. § 1540 svedkom závetu, teda ktoré osoby budeme
považovať za osoby blízke právnickej osobe. Je nepochybné, že právnické osoby
nadobúdajú bližšie vzťahy najmä s fyzickými osobami, ktoré vytvárajú a prejavujú ich
vôľu. Ustanovenie § 22 nám odpoveď nedáva a podľa môjho názoru sa § 22 ods. 2
v tomto prípade neuplatní, nakoľko nejde o zvláštne podmienky alebo obmedzenia
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 22. septembra 2004, sp. zn. 30 Cdo 1765/2004 [R 88/2005
civ.]
134 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 197
135 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 64
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k ochrane tretích osôb pre prevody majetku, pre jeho zaťaženie alebo prenechanie
k užitiu inému medzi osobami blízkymi. Teda nám neostáva nič iné len vychádzať z
judikatúry, ktorá stanovuje: „Je-li allografní závětí povolána za zůstavitelova dědice
právnická osoba, jsou osobami jí blízkými, a tedy nezpůsobilými svědky závěti, fyzické
osoby, které činí za tuto právnickou osobu právní úkony, jakož i fyzické osoby, které
jsou společníky, členy nebo zaměstnanci této právnické osoby nebo které k ní mají jiný
obdobný vztah, jestliže by důvodně pociťovaly újmu, kterou by utrpěla právnická osoba
povolaná za zůstavitelova dědice, jako újmu vlastní.“136
Svedkom môže byť len osoba, ktorá je touto funkciou vopred poverená a je s týmto
poverením uzrozumená. Svedkom nebude ten, kto je pri obstaraní závetu prítomný len
náhodne.137
Ako som už uviedla, zmyslom prítomnosti svedkov pri spisovaní tohto typu závetu
je, že v prípade sporu o platnosť závetu majú dosvedčiť, že závet bol poriadený
poručiteľom, a že obsahoval skutočne poslednú vôľu poručiteľa. Z dikcie ustanovenia §
1539 ods. 1 by sme mohli dôjsť k záveru, že svedkovia budú len svedkami totožnosti,
avšak je potrebné brať do úvahy, že svedok môže vypovedať o všetkých okolnostiach
spísania závetu, duševnom stave poručiteľa atď.138 V prípade, ak sa zistí, že poručiteľ
zanechal poslednú vôľu, súd vždy vypočuje svedkov okrem prípadu, keď na tom
netrvajú všetci dediči alebo keď v tom bránia závažné okolnosti (§ 146 ods. 1 ZŘS).
Poručiteľ by mal starostlivo vyberať osoby, ktoré budú svedkami jeho závetu. Jednak
by sa malo jednať o osoby dôveryhodné a jednak o osoby, ktoré majú predpoklad prežiť
poručiteľa. V prípade smrti svedka pred smrťou poručiteľa nedochádza k neplatnosti
závetu, ale v prípade eventuálneho sporu o jeho platnosť sa zvyšuje predpoklad jeho
prehlásenia za neplatný139 .
Pre úplnosť je potrebné spomenúť povinnosť mlčanlivosti vzťahujúcu sa na
pisateľa, svedka, predčitateľa, tlmočníka, uschovateľa alebo úradnú osobu pôsobiacu pri
zriadení závetu (§ 1550). Od tejto povinnosti môže dané osoby oslobodiť len poručiteľ
a jej porušenie zakladá povinnosť nahradiť poručiteľovi z toho vzniknutú ujmu. Táto
povinnosť sa vzťahuje na dané, taxatívne vymedzené osoby, pôsobiace pri spisovaní
Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 7. marca 2002, sp. zn. 21 Cdo 530/2001 [C 1081]
Uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 28. apríla 1997, sp. zn. 2 Cdon 988/96 [R 59/1998 civ.]
138 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 139
139 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 64
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všetkých typov závetu, pri dodatku (§ 1498), prehlásení o vydedení (§ 1649 ods. 1)
alebo príkaze k započítaniu na dedičský podiel (§ 1663). V tejto súvislosti netreba
zabúdať na povinnosť mlčanlivosti notára (§ 56 NtŘ) a advokáta (§ 21 zákona č.
85/1996 Sb., zákona o advokacii).

4.3 Závet spísaný vo forme verejnej listiny
Ďalšou alternatívou formy testamentu je závet spísaný vo forme verejnej listiny.
Pod pojmom „verejná listina“ chápeme listinu vydanú orgánom verejnej moci
v medziach jeho právomoci alebo listinu, ktorú za verejnú listinu prehlási zákon (§
567). Presnejšie ak právne jednanie vyžaduje formu verejnej listiny, rozumie sa ňou
notársky zápis (§ 3026 ods. 2). No notársky zápis môže byť nahradený rozhodnutím
orgánu verejnej moci o schválení zmieru alebo iného prejavu vôle, ktorého povaha to
nevylučuje (§ 3026 ods. 2). Za závet spísaný vo forme verejnej listiny môžeme
považovať taktiež privilegované závety podľa § 1543 – 1545 za predpokladu, že
vyhovujú podmienkam uvedeným v § 1547 ods. 1.
Za účinnosti ABGB boli rozlišované posledné obstarania súdne a notárske.
Posledné obstaranie súdne mohlo byť učinené v písomnej alebo ústnej forme na
ktoromkoľvek okresnom súde (§ 587 an. ABGB). Súdne obstaranie písomné
(testamentum iudici oblatum) spočívalo v tom, že poručiteľ osobne odovzdal súdu svoj
holografický alebo alografický testament, opatrený jeho podpisom s prehlásením, že
obsahuje jeho poslednú vôľu. Súdne obstaranie ústne (testamentum nuncupativum apud
acta conditum) spočívalo zase v ústnom prehlásení pred súdom, o ktorom bol spísaný
súdny protokol.140 Pri spisovaní notárskeho zápisu musel byť prítomný notár a dvaja
svedkovia, pričom notár mohol prijať posledné obstaranie a vytvoriť o ňom notársky
zápis len vo svojom úradnom obvode. 141
Takáto forma môže poručiteľovi prinášať určité výhody, a to najmä odpadnutie
možnosti ovplyvňovať poručiteľa a väčší priestor pre patričnú úvahu a rozvahu. Zo
strany notára poručiteľ dostane poučenie o význame závetu a jeho dôsledkoch. Notár
ovláda vhodné formulácie ustanovení závetu, vďaka ktorým sa predíde prípadným

DVOŘÁK, J.; MALÝ, K. a kol. 200 let Všeobecného občanského zákoníku . Praha: Wolters Kluwer,
2011. s. 495
141 BEDNÁŘ, V. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 23 - 24
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sporom a výkladovým nedorozumeniam142 a zodpovedá za nesprávnosti listiny.
Najväčšou výhodou notárskeho zápisu, ako som už vyššie uviedla, je jeho dôkazná sila.
Keďže v okamihu, keď závet začne vyvolávať právne účinky, poručiteľ už nie je nažive,
teda sa k závetu nemôže vyjadriť, je notársky zápis určite najbezpečnejšia a najistejšia
forma závetu. Nevýhodou zase môže byť dlhšie časové trvanie spísania tohto typu
závetu a taktiež zvýšené finančné náklady.
Poručiteľ si obecne môže teda vybrať, či chce učiniť závet vo forme verejnej alebo
súkromnej listiny. Avšak v niektorých prípadoch je forma verejnej listiny obligatórna,
a to z dôvodu existencie obavy, že by poručiteľ nemusel spísať závet s rozvahou, vážne
a bez donútenia alebo z dôvodu mentálnej nezrelosti poručiteľa143 . Ako už bolo
uvedené, forma verejnej listiny je povinná, ak je poručiteľom osoba, ktorá dovŕšila 15
rokov života, ale ešte nedosiahla plnú svojprávnosť (§ 1526), osoba s obmedzenou
svojprávnosťou, ktorá sa neuzdravila podľa § 1527 a ktorá môže spísať závet v rámci
tohto obmedzenia (§ 1528 ods. 1), osoba, ktorá nemôže čítať alebo písať, ale je schopná
zoznámiť sa s obsahom právneho jednania pomocou, prístrojov či špeciálnych pomôcok
alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí a nie je pritom schopná sa na listinu
podpísať ani učiniť namiesto podpisu vlastné znamenie (§ 563) a ďalej osoba, ktorá je
v dobe obstarania závetu v starostlivosti zdravotného alebo sociálneho zariadenia,
a povoláva za dediča alebo odkazovníka osobu, ktorá toto zariadenie spravuje, je v ňom
zamestnaná alebo v ňom inak pôsobí (§ 1493). V prípade, že poručiteľ testamentom
zakladá nadáciu (§ 309 ods. 1 a 4) alebo ústav (§ 418 a § 309 ods. 1 a 4), bude forma
verejnej listiny taktiež nevyhnutná.
Tento typ testamentu môže spísať akýkoľvek notár bez ohľadu na miestnu
príslušnosť. Z hľadiska obsahových náležitostí sa uplatní všeobecná úprava náležitostí
notárskych zápisov obsiahnutá v § 63 NtŘ. Samozrejme bude potrebné toto ustanovenie
uplatňovať s prihliadnutím k tomu, že spísanie testamentu je jednostranným právnym
jednaním, ktoré musí byť učinené osobne. 144
V prípade, že poručiteľom spisujúcim závet vo forme verejnej listiny je osoba
nevidiaca alebo osoba so zmyslovým postihnutím, ktorá nemôže čítať alebo písať, musí

MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 110
SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 59
144 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 190
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notársky závet spĺňať okrem náležitostí uvedených v § 62 až § 71 NtŘ aj tie uvedené v
§ 1535, teda náležitosti uplatňujúce sa pre špeciálny alografický závet, ako boli
vymedzené vyššie.
Pri závete učinenom vo forme notárskeho zápisu je v niektorých prípadoch
potrebná prítomnosť svedkov. Prítomnosť dvoch svedkov úkonu je potrebná v prípade,
že poručiteľom je osoba, ktorá nevie alebo nemôže čítať alebo písať (§ 65 ods. 1 NtŘ).
Keďže sa jedná o svedkov úkonu, musia byť prítomní pri prejave poručiteľa, pri
predčítaní notárskeho zápisu a pri jeho schválení poručiteľom (§ 65 ods. 1 NtŘ). Ak sú
povolaní svedkovia úkonu, bude potrebné v úvode notárskeho zápisu uviesť dôvod ich
prítomnosti (§ 68 ods. 4 NtŘ). Od svedkov úkonu rozlišujeme svedkov totožnosti,
ktorých notár prizve v prípade, že nepozná poručiteľa a nie je možné jeho totožnosť
preukázať platným úradným preukazom (§ 64 NtŘ).
Ten kto spisuje s poručiteľom verejnú listinu, je povinný sa presvedčiť, že testátor
spisuje testament s rozvahou, vážne a bez donútenia (§ 1538). Pod rozvahou chápeme
pokojnú myseľ poručiteľa a absenciu rozrušenia alebo rozčúlenia. Pod vážnosťou zase
skutočné,

zodpovedné

a seriózne

vnímanie

závetu.

Donútenie

bude

naliehanie,

popudzovanie, nútenie k spísaniu závetu podľa inej osoby než poručiteľa.145 Verejná
listina by mala byť zárukou, že poručiteľ prejavil jeho skutočnú vôľu. Najčastejšie bude
v záhlaví závetu uvedené prehlásenie notára, že sa presvedčil o tom, že poručiteľ spisuje
závet s rozvahou, vážne a bez donútenia, alebo obdobné prehlásenie poručiteľa.

4.4 Závet s úľavami (privilegovaný závet)
Od roku 2014 sa do českej právnej úpravy vrátil staronový typ testamentov, a to
závety s úľavami alebo tzv. privilegované závety. Naposledy boli tieto typy poslednej
vôle predvídané ABGB, ktorý poznal tri druhy privilegovaných testamentov: námorný
testament a testament spísaný v mieste morovej alebo podobnej epidémie, ktorých
platnosť bola obmedzená na 6 mesiacov po skončení plavby alebo epidémie (§ 597 an.
ABGB) a vojenský testament zrušený za prvej republiky novým služobným poriadkom
československého vojska, ktorý nadobudol platnosť 1. októbra 1922.146 Občiansky
zákonník 1964 a Občiansky zákonník 1950 závety s úľavami nepripúšťali. Dôvod
SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 59
DVOŘÁK, J.; MALÝ, K. a kol. 200 let Všeobecného občanského zákoníku . Praha: Wolters Kluwer,
2011. s. 495
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opätovného zavedenia týchto foriem testamentov je umožnenie osobe nachádzajúcej sa
v nepredvídanej

a nekomfortnej

situácii,

v ktorej

nemá

možnosť

splniť

formálne

náležitosti nutné pre závet spísaný v iných formách, aby mohla rozhodnúť o svojom
majetku pre prípad smrti.
Privilégiom týchto závetov sú nižšie formálne nároky na ich obstaranie, ako
napríklad nižšie nároky na osoby svedkov (§ 1548 ods. 1), absencia požiadavky
súčasnej prítomnosti svedkov (okrem ústneho závetu podľa § 1542) alebo fakt, že
nesplnenie predpísaných formalít nemusí spôsobovať neplatnosť závetu (§ 1547 ods. 2).
Medzi privilegované závety bude patriť ústny závet (§ 1542), závet učinený pred
starostom (§ 1543) a závet spísaný na palube námorného plavidla, lietadla alebo pred
veliteľom vo vojenskom konflikte (§ 1544 a § 1545).
Svedkami privilegovaných testamentov môžu byť aj osoby, ktoré dosiahli 15. rok
veku, a osoby obmedzené vo svojprávnosti, ak sú schopné vierohodne popísať
skutočnosti významné pre platnosť závetu (§ 1548 ods. 1). A to z toho dôvodu, že sa
častokrát nachádzame v situácii, kedy je nedostatok osôb spôsobilých byť svedkami
podľa § 1539 an. Ustanovenie § 1548 budeme považovať za špeciálnu úpravu voči
ustanoveniu § 1539. Prikláňam sa k názoru, že keďže ustanoveniam § 1540 a § 1541
chýba špeciálna úprava pre privilegované závety, tak by sa mali ako všeobecná úprava
uplatniť aj na privilegované závety147 . Vierohodnosť svedka bude jednak posudzovať
osoba závet zaznamenajúca (starosta či veliteľ) a samozrejme súd pri vypočúvaní
daného svedka.
Náležitosti závetov podľa § 1543 až § 1545 (teda všetkých privilegovaných závetov
okrem ústneho testamentu) sú špeciálne vymedzené v § 1547. Starosta alebo veliteľ
musí poručiteľovi za prítomnosti oboch svedkov prečítať záznam jeho poslednej vôle.
Poručiteľ potvrdí, že ide o prejav jeho poslednej vôle. Otázne je, či mal zákonodarca na
mysli potvrdenie podpisom poručiteľa alebo len ústne potvrdenie uvedené v zázname. V
ustanovení chýba požiadavka podpisu poručiteľa, ktorú však môžeme dovodiť z
ustanovenia § 1548 ods. 2.148 Tento podpis môže chýbať, avšak v listine musí byť
uvedené, že ju poručiteľ nepodpísal preto, že nemôže písať alebo pre inú závažnú
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prekážku, čo platí rovnako pre svedkov závetu (§ 1548 ods. 2). Starosta alebo veliteľ
s oboma svedkami podpíše tento záznam. Obec, ktorej je osoba závet spisujúca
starostom, je povinná zabezpečiť pre tento závet úschovu u notára (§ 1546). V prípade
závetu zriadeného na palube námorného plavidla alebo lietadla, zastupiteľský úrad ČR,
prípadne orgán verejnej moci, u ktorého je námorné plavidlo alebo lietadlo zapísané
v námornom alebo leteckom registri, zariadi úschovu tohto závetu u notára (§ 1546).
Rovnakú povinnosť má aj Ministerstvo obrany ČR pre závet zriadený pred veliteľom
vojenskej jednotky.
Úprava ústneho závetu (§ 1542 ods. 1) alebo alografického závetu (§ 1534 a §
1535) vyslovene vyžaduje súčasnú prítomnosť svedkov. V prípade privilegovaných
závetov podľa § 1543 až § 1545 text zákona neuvádza požiadavku súčasnej prítomnosti
svedkov. Teda použitím argumentu a contrario môžeme usúdiť, že ak by zákonodarca
chcel vyžadovať súčasnú prítomnosť svedkov, tak by tak v zákone výslovne stanovil.
V tejto súvislosti sa môžeme oprieť taktiež o argument, že požiadavka prečítania textu
poslednej vôle pred svedkami a ich prítomnosť pri potvrdení poručiteľa, že ide o prejav
jeho poslednej vôle, môže byť splnená aj pred každým svedkom zvlášť 149 .
Posledné vôle obstarané podľa § 1543 až § 1545 sa považujú za verejnú listinu. Ak
však dôjde k porušeniu náležitostí, ako boli vyššie uvedené, najmä ak chýbajú podpisy
svedkov alebo ak poručiteľ alebo svedok závet nepodpísal pre závažnú prekážku, ktorá
nie je v listine uvedená, no napriek tomu je poručiteľova posledná vôľa nepochybná,
nedôjde k neplatnosti tohto závetu (§ 1547 ods. 2 a § 1548 ods. 2). Avšak takáto listina
sa nebude považovať za verejnú listinu. Ak však bude závet spísaný podľa jedného
z ustanovení § 1543 až 1545 neplatný pre nesplnenie formálnych náležitostí, môže byť
stále považovaný za ústny závet, za predpokladu, že spĺňa náležitosti ústneho závetu
uvedené v § 1542, a teda najmä súčasnú prítomnosť troch svedkov150 .
Privilegované závety majú obmedzenú dobu platnosti. Predpokladá sa, že prekážka,
ktorá

poručiteľovi bránila

spísať

závet bežným spôsobom,

je len dočasného

charakteru151 . Pre ústne závety je doba platnosti len dva týždne, u ostatných foriem
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privilegovaných závetov sú to tri mesiace (§ 1549). Plynutie tejto doby začína dňom
obstarania závetu. Uvedenie dátumu sa na týchto závetoch nevyžaduje, keďže
nevyplýva ani zo všeobecnej úpravy závetov ako takých (§ 1494), ako som už uviedla
vyššie, a ani zo špeciálnej úpravy privilegovaných závetov. Keďže doba ich limitovanej
platnosti plynie odo dňa obstarania takého závetu, je určite vhodné uviesť dátum. Doba
platnosti nezačína plynúť a neplynie, kým poručiteľ nemôže obstarať závet vo forme
verejnej listiny. Teda v prípade, že poručiteľ po obstaraní privilegovaného závetu
zomrie bez toho, aby sa dožil riadneho obstarania závetu vo forme verejnej listiny alebo
bez toho, aby uplynula doba platnosti závetu, je závet platným obstaraním pre prípad
smrti. Nemožnosť obstarať formou verejnej listiny môže byť spôsobená jednak
objektívnymi príčinami (napr.

neprítomnosťou notára) alebo príčinami na strane

poručiteľa (napr. jeho nepriaznivým zdravotným stavom). Pre počítanie doby určenej
podľa týždňov alebo mesiacov použijeme všeobecnú úpravu v § 605 ods. 2 ObčZ.
Ústny závet je možné obstarať pred troma súčasne prítomnými svedkami v dvoch
situáciách (§ 1542):
1) ak sa osoba nachádza v zjavnom a bezprostrednom ohrození života, z dôvodu
nečakanej udalosti (napríklad človek v horiacom dome, pri povodni, havárii,
atď.); alebo
2) ak sa osoba nachádza v mieste, kde je bežný spoločenský styk ochromený
následkom mimoriadnej udalosti a nemôžeme rozumne požadovať, aby ho
učinila v inej forme (napríklad v dome bezprostredne po povodni).
Pre prvú skupinu týchto závetov platí, že osoba musí byť objektívne v zjavnom
a bezprostrednom ohrození života, teda nestačí, ak sa poručiteľ domnieva, že je jeho
život ohrozený, aj keď tomu tak v skutočnosti nie je. Dôvodom tohto ohrozenia musí
byť nečakaná udalosť, teda udalosť, ktorú nikto nemohol predvídať ani s vynaložením
obvyklých síl. Takže v prípade varovania pred povodňou, ktoré poručiteľ odignoruje,
nepôjde o nečakanú udalosť.152
Druhá skupina sa odlišuje najmä tým, že poručiteľ nemusí byť bezprostredne
ohrozený na živote, môže byť úplne zdravý. Avšak v dôsledku mimoriadnej udalosti je
ochromený bežný spoločenský styk. Bežným spoločenským stykom rozumieme stav,
152
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kedy sa každý môže buď pešo alebo pomocou dopravného prostriedku dostať na úrad,
k notárovi, na políciu a pod.153 Teda poručiteľ sa nachádza v oblasti, kde došlo
k nejakému

nešťastiu

eventuálne k

nehode,

ako

napríklad

v oblasti postihnutej

povodňou, epidémiou alebo haváriou elektrárne154 . Poručiteľ nemusí byť v situácii, keď
je absolútne nemožné spísať závet v inej forme, ale v situácii, keď to po ňom nemôžeme
rozumne požadovať. Ak by však mohol obstarať závet aj v inej forme, ale obstaral by
práve ústny závet, nebude to spôsobovať neplatnosť ústneho závetu155 .
Občiansky zákonník nabáda k spísaniu zápisu o takomto závete, pričom však
neukladá povinnosť spísať tento záznam (§ 1542 ods. 2). V každom prípade, ak majú
svedkovia možnosť spísať záznam, je určite lepšie tak učiniť. Ako som už uviedla
vyššie, tento typ závetu je platný len dva týždne. Keďže táto doba nezačne bežať a ani
nebeží, kým poručiteľ nie je schopný spísať závet vo forme verejnej listiny, samotný
výsluch svedkov sa môže uskutočniť až po dlhšej dobe a ich pamäť už nemusí byť taká
presná. V prípade, že nedôjde k spísaniu záznamu o poručiteľovej poslednej vôli,
„dôvodom“ dedičskej postupnosti bude súdny protokol o vypočutí svedkov (§ 1542
ods. 2). Občiansky zákonník vytvára dojem, že záznam o poručiteľovej poslednej vôli a
súdny protokol o vypočutí svedkov budú v tomto prípade dedičskými titulmi. Osobne sa
prikláňam k názoru odbornej literatúry156 tvrdiacej, že dôvodom dedičskej postupnosti
bude ústny závet, ktorého poriadenie sa bude preukazovať záznamom spísaným
svedkami, eventuálne súdnym protokolom o vypočutí svedkov, a teda nedochádza
k rozšíreniu dedičských titulov tak, ako sú vymedzené v § 1476 (viď. kapitola 1).157
Zistenie stavu a obsahu ústneho obstarania pre prípad smrti upravuje § 145 ZŘS.
K zisteniu existencie a obsahu ústneho závetu súd vždy nariadi jednanie a vykoná dôkaz
písomným záznamom o poručiteľovej poslednej vôli, ak bol vyhotovený a vypočuje
všetkých svedkov okrem prípadu, ak mu k vypočutiu niektorého z nich bránia závažné
okolnosti.
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Ďalšou alternatívou privilegovaných testamentov je závet učinený pred starostom
(§ 1543). Účinná právna úprava sa inšpirovala nemeckým občianskym zákonníkom, a to
v jeho inštitúte tzv. dedinského testamentu (Dorftestament) nazývaného tak preto, že sa
tento inštitút prakticky uplatní najmä v malých obciach, v horských oblastiach alebo
v mimoriadnych situáciách.
Ak existuje dôvodná obava, že by poručiteľ zomrel skôr, než by mohol spísať závet
vo forme verejnej listiny, môže zaznamenať jeho poslednú vôľu starosta obce (alebo
osoba, ktorá je oprávnená vykonávať právomoci starostu podľa iného právneho
predpisu158 ), na území ktorej sa poručiteľ nachádza, a to za prítomnosti dvoch svedkov
(§ 1543). Môže ísť o podobné situácie ako pri ústnom závete, teda povodeň, epidémiu,
atď.
Dôvodnosť

obavy

o život

poručiteľa

bude

s najväčšou

pravdepodobnosťou

posudzovať samotný starosta obce. Starosta nemá povinnosť spísať tento závet a z toho
dôvodu nebude možné starostovi prisudzovať zodpovednosť za nesprávne vyhodnotenie
dôvodnosti obavy o život poručiteľa.159 Predpokladom pre takýto testament je, že pre
poručiteľa je jednoduchšie vyhľadať starostu ako notára. Čiže poručiteľ v danej dobe
obecne nemá možnosť spísať závet vo forme verejnej listiny, teda notár nie je prítomný
a jeho prítomnosť nie je možné zabezpečiť. Poručiteľ nemusí mať na území danej obce
bydlisko, trvalý ani prechodný pobyt, postačuje, že sa na jej území fyzicky nachádza,
z akéhokoľvek dôvodu a na akúkoľvek dobu.
Vhodnou súčasťou závetu bude aj doložka poukazujúca na vlastnosť svedkov a ich
identifikačné údaje, údaj o funkcii starostu i jeho identifikačné údaje a taktiež úradná
pečiatka obce, ktorej je zaznamenávajúca osoba starostom, keďže sa závet považuje za
verejnú listinu.160
Treťou možnosťou je spísanie závetu na palube námorného plavidla, lietadla
alebo pred veliteľom vo vojenskom konflikte (§ 1544 a § 1545).

Touto osobou môže byť podľa príslušných zákonov napríklad primátor štatutárnych miest, primátor hl.
m. Prahy, starosta mestskej časti, atď.
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Závet učinený na palube námorného plavidla plávajúceho pod štátnou vlajkou ČR
za prítomnosti dvoch svedkov zaznamená veliteľ námorného plavidla, poprípade jeho
zástupca, ak mu v tom nebráni starostlivosť o bezpečnosť plavby, do lodného denníka
a závet bez zbytočného odkladu predá zastupiteľskému úradu ČR, ktorý je najbližšie
prístavu, do ktorého plavidlo priplávalo, poprípade orgánu verejnej moci, u ktorého je
námorné plavidlo zapísané v námornom registri (§ 1544 ods. 1 a ods. 2 písm. a).
Závet učinený na palube lietadla zapísaného v leteckom registri v ČR za
prítomnosti dvoch svedkov zaznamená veliteľ lietadla prípadne jeho zástupca, ak mu
v tom nebráni starostlivosť o bezpečnosť letu, v palubnom denníku a závet predá bez
zbytočného odkladu zastupiteľskému úradu ČR, ktorý je najbližšie k miestu, kde
lietadlo v zahraničí pristálo, prípadne orgánu verejnej moci, u ktorého je lietadlo
zapísané v leteckom registri (§ 1544 ods. 1 a ods. 2 písm. b).
Obidva testamenty je možné učiniť iba za predpokladu, že je na strane poručiteľa
„vážny dôvod“. Existencia tohto „vážneho dôvodu“ bude na posúdení veliteľa
námorného plavidla alebo lietadla. Keďže ObčZ nespája neplatnosť závetu s absenciou
vážneho dôvodu, prikláňam sa k názoru uvedenému v odbornej literatúre, že nie je
nutné špecifikovať tento vážny dôvod v zázname o závete.161
Rovnako ako u starostu, aj v prípade veliteľa lode či lietadla neexistuje povinnosť
spísať takýto závet, a to najmä s ohľadom na možnú existenciu mimoriadnych udalostí,
kedy sú prednejšie iné záujmy, ako najmä starostlivosť o bezpečnosť plavby alebo letu.
Pri účasti v ozbrojenom konflikte a vojenských operáciách môže zaznamenať
poslednú vôľu vojaka alebo inej osoby patriacej k ozbrojených silám veliteľ vojenskej
jednotky ČR, alebo iný vojak v hodnosti dôstojníka alebo vyššej hodnosti, za
prítomnosti dvoch svedkov (§ 1545 ods. 1). Ak sú splnené všetky podmienky, jej
platnosť nie je možné poprieť. Práve preto odborná literatúra prichádza k záveru, že pri
eventuálnej konkurencii s iným dedičským titulom, bude tento závet najsilnejším
dedičským

titulom162 .

Veliteľ

ju

bez

zbytočného

odkladu

odovzdá

veliteľovi

nadriadeného veliteľstva, odkiaľ sa bez zbytočného odkladu predá Ministerstvu obrany
ČR (§ 1545 ods. 2).
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Táto úprava myslí najmä na osoby nachádzajúce sa na vojenských misiách,
konkrétne na vojakov zúčastnených na ozbrojených konfliktoch alebo vojenských
operáciách, ktorí pred odchodom, na smrť a prípadné dedenie nemysleli. Občiansky
zákonník bližšie nevymedzuje, či sa musí jednať o dobu, kedy skutočne prebiehajú
vojenské akcie alebo môže ísť aj o dobu niekoľkodňovej prestávky.163
Fiala a Beerová164 sa pozastavujú nad dôsledkom porušenia povinnosti predania
závetu veliteľom zastupiteľskému úradu eventuálne orgánu verejnej moci, ktorý vedie
príslušný

register

námorných

lietadiel,

plavidiel

alebo

veliteľovi

nadriadeného

veliteľstva. Dochádzajú k záveru, s ktorým sa obecne môžem stotožniť, že takéto
porušenie povinnosti by nemalo vplyv na platnosť závetu, opierajúc sa o zásadu
preferencie platnosti právnych jednaní a zásady rešpektovania vôle poručiteľa a faktu,
že z ObčZ nevyplýva opak.

ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 150
164 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občansk ý zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 207 a 210
163

45

5. Vedľajšie doložky v závete
Podľa právnej úpravy obsiahnutej v ObčZ 1964, akékoľvek podmienky a vedľajšie
doložky

pripojené

k závetu

nemali právne

účinky,

a to

z dôvodu

nadmerného

obmedzenia dediča v rámci jeho dispozície s majetkom (§ 478 ObčZ 1964). Za
podmienku však nebolo považované všeobecné náhradníctvo (podmienenie spočíva
v tom, že pôvodný dedič sa nestane právnym nástupcom poručiteľa)165 . Taktiež
zriadenie vecného

bremena, ktorým by bola nehnuteľnosť nadobudnutá jedným

dedičom zaťažená v prospech druhého dediča (§ 151o ods. 1 ObčZ 1964), sa
nepovažovalo za príkaz166 . Ani ustanovenie § 484, podľa ktorého poručiteľ môže
prikázať, aby sa do dedičského podielu započítalo všetko, čo dedič za života poručiteľa
od neho bezplatne obdŕžal (§ 478 ObčZ 1964). Rovnako judikatúra dovodila, že
ustanovenie závetu o povinnosti dediča vyplatiť peňažité podiely iným osobám nemá
charakter podmienky, ktorá nemá právne následky167 .
Občiansky zákonník 1950 nevylučoval vedľajšie doložky, ale tento inštitút značne
obmedzil168 .
Vrátením sa k inštitútu vedľajších doložiek, ktorý bol už predvídaný v ABGB,
Občiansky zákonník prispôsobuje právnu úpravu európskym štandardom. Badateľná je
jeho výrazná inšpirácia vládnym návrhom občianskeho zákonníka z roku 1937. Vďaka
tomuto inštitútu dôjde k posilneniu prihliadania k vôli poručiteľa, ktorý si môže sám
stanoviť, za akých podmienok a okolností bude po jeho smrti nakladané s jeho
majetkom. Keďže celá koncepcia dedičského práva v ObčZ je založená na princípe
záväznosti prejavu vôle poručiteľa, tento inštitút je jej prirodzeným elementom.
Vedľajšie doložky je možné rozdeliť na 2 skupiny:
1) možnosť povolať vykonávateľa závetu; a
2) podmienky, doloženia času alebo príkazy.169
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169 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády [online]. obcanskyzakonik.justice.cz, květen 2011. s. 388 a 389. Dostupné z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
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5.1

Vykonávateľ závetu
Poručiteľ môže stanoviť osobu, ktorá bude vykonávateľom závetu (§ 1553 ods. 1).

V literatúre nájdeme rôzne názory, či vykonávateľ môže byť povolaný výlučne závetom
alebo aj kodicilom. Zatiaľ čo sa Drápal170 , ale aj Svoboda s Kličkom171 , prikláňajú
k názoru, že vykonávateľa môžeme povolať len závetom, Šešina s Wewerkom172
nevidia dôvod, prečo by vykonávateľ nemohol byť povolaný aj dodatkom. Osobne si
myslím, že aj u vykonávateľa závetu môžeme vychádzať z ustanovenia § 1498, teda to
čo je stanovené o závete, platí obdobne aj o dodatku. Ak § 1551 ods. 1, ktorý stanovuje,
že poručiteľ môže uviesť v závete podmienku, doloženie času alebo príkaz, vzťahujeme
aj na dodatok, nevidím dôvod, prečo by sa rovnaká logika nemohla uplatňovať na §
1553 ods. 1, ktorý stanovuje, že poručiteľ môže závetom povolať vykonávateľa závetu.
V každom prípade asi nebude možné povolať vykonávateľa závetu intestátnym
kodicilom, a to z logického dôvodu, že nemôžeme mať vykonávateľa závetu bez závetu.
Vykonávateľ závetu je akýmsi mediátorom, ktorého poslaním je urovnať možné
a pomerne časté spory medzi dedičmi, ktorí sledujú svoje vlastné záujmy173 . Môžeme
povedať, že vykonávateľ závetu substituuje poručiteľa, ktorý už nemôže dozerať na
naplnenie jeho poslednej vôle. Preto právna úprava umožňuje za vykonávateľa povolať
takú osobu, v ktorej má poručiteľ náležitú dôveru a na ktorú sa spolieha, že splní
povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto funkcie. Môže to byť člen rodiny, osoba poručiteľovi
blízka, ale aj notár, advokát alebo advokátska kancelária. Ak by poručiteľ povolal za
vykonávateľa závetu notára, pravdepodobne by sa nemohlo jednať o notára, ktorý je
ako súdny komisár poverený vykonaním úkonov v danom pozostalostnom konaní174 .
Vykonávateľom závetu môže byť fyzická osoba, a to plne svojprávna, alebo právnická
osoba. Vykonávateľ závetu sa pri výkone svojej funkcie nemôže nechať zastúpiť
a funkciu musí vykonávať osobne.175
170 DRÁPAL In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 224
171 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 71
172 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 158
173 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
388.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
174 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 71
175 DRÁPAL In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 223 a 224
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Je vhodné odporučiť, aby poručiteľ povolal za vykonávateľa závetu osobu rovnako
starú alebo ideálne mladšiu. A to najmä v prípade, ak sa jedná o mladého poručiteľa,
nakoľko je pravdepodobné, že sa vykonávateľ svojich povinností ujme až za dlhšiu
dobu.176
Ak sa poručiteľ rozhodne, že vykonávateľa závetu nepovolá, jeho rozhodnutie
nemôže nahradiť súd. V prípade absencie vykonávateľa závetu bude jeho úlohu
vykonávať závetný dedič. Avšak ak by tento dedič funkciu nevykonával alebo nechcel
vykonávať, má súd možnosť na návrh dediča menovať za týmto účelom správcu
pozostalosti alebo uložiť už povolanému správcovi pozostalosti, aby plnil úlohu
vykonávateľa závetu (§ 1632).
Povolanie

viacerých

vykonávateľov

závetu

nie

je

Občianskym zákonníkom

vylúčené. Dokážeme si predstaviť situáciu, kedy poručiteľ povolá viacerými závetmi,
ktoré

vedľa

seba

môžu

obstáť,

k dedeniu

viacerých

dedičov

a súčasne určí

vykonávateľov týchto závetov. Prikláňam sa k názoru Drápala, že do úvahy by mohla
pripadať takáto pluralita vykonávateľov závetu. V prípade jedného závetu, Drápal
pripúšťa skôr možnosť povolania len jedného vykonávateľa závetu. 177 Osobne sa
prikláňam k názoru, ktorý prezentuje aj Šešina a Wewerka178 , že ak by ich povinnosti
boli jasne vymedzené takým spôsobom,

že by nedochádzalo

k pochybnostiam

o kompetenciách vykonávateľov, bola by aj takáto pluralita akceptovateľná.
Základným poslaním vykonávateľa je dohliadať na splnenie poslednej vôle a na
vykonanie všetkých podmienok, príkazov a doložení času, ktoré poručiteľ stanovil,
urovnávať spory medzi dedičmi, namietať nespôsobilosť dediča alebo odkazovníka a
obhajovať

platnosť

závetu (aj listín o vydedení eventuálne iných listín, ktorými

poručiteľ nakladá pre prípad smrti), ak by bola popieraná (§ 1554 ods. 1). Jeho
povinnosťou je taktiež potvrdiť súdu splnenie poručiteľových nariadení a vydať
prehlásenie o splnení odkazu (§ 1690 ods. 2 a § 1621 ods. 2 veta druhá). Vykonávateľ
nedohliada len na splnenie závetu, ale aj na naplnenie kodicilov a všetkých ďalších
poručiteľových pokynov. Poručiteľ môže jeho povinnosti v povolaní vymedziť inak.
KOVÁŘOVÁ, D. Dědické právo podle nového občanského zákoníku: praktická příručka. Praha:
Leges, 2015. Praktik. s. 78
177 DRÁPAL In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 224
178 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 162
176
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Poručiteľ môže napríklad vykonávateľa poveriť, aby zvolil, ktorú z niekoľkých vecí má
odkazovník dostať (§ 1606 ods. 1) alebo ho poveriť tým, aby určil, ako má byť
pozostalosť rozdelená (§ 1697 ods. 1). Súd má v prípade smrti poručiteľa povinnosť
upovedomiť vykonávateľa, že bol do tejto funkcie povolaný, a vyzvať ho, aby sa ujal
svojej funkcie, ak to vykonávateľ už súdu sám neoznámil (§ 1553 ods. 2 ObčZ a § 148
ZŘS).
Vykonávateľ je oprávnený ku všetkým úkonom a jednaniam, ktoré sú potrebné
k splneniu jeho funkcie (§ 1554 ods. 1 veta druhá). Nemôže pôsobiť proti poslednej
vôli, teda namietať jej neplatnosť, alebo konať proti záujmom poručiteľa. Jeho
povinnosťou je konať vždy v prospech poručiteľovej poslednej vôle. 179
Ak bola závetom zriadená nadácia alebo nadačný fond, povinnosti vykonávateľa
závetu sú ešte širšie (§ 312 ods. 1, § 330 ods. 2, § 396 ods. 2).
Vykonávateľ má povinnosť plniť svoje povinnosti so starostlivosťou riadneho
hospodára v zmysle § 159 ods. 1 (§ 1554 ods. 1 veta prvá). Nedostatok takejto
starostlivosti riadneho hospodára môže zakladať zodpovednosť pre porušenie zákona (§
2910) alebo zmluvnú zodpovednosť (§ 2913). Prikláňam sa k názoru Drápala180 , že táto
zodpovednosť bude pripadať do úvahy len výnimočne, nakoľko závetný dedič má
k dispozícii všetky právne prostriedky k uplatneniu svojich nárokov a v tomto smere nie
je závislý na vykonávateľovi. Súčasne vykonávateľ nemá povinnosť dosiahnuť to, aby
dedič skutočne nadobudol dedičstvo. Nedostatok tejto starostlivosti nemôže byť na
ujmu poručiteľovi, nakoľko k výkonu funkcie vykonávateľa dochádza až po jeho smrti.
Z procesného hľadiska je vykonávateľ závetu účastníkom konania o pozostalosti (§
114 ZŘS). Avšak účastníkom nebude, ak má byť konanie o pozostalosti zastavené, teda
ak poručiteľ nezanechal žiaden majetok (§ 153 ZŘS), majetok bez hodnoty alebo
nepatrnej hodnoty (§ 154 ZŘS) alebo ak má pozostalosť pripadnúť štátu ako odúmrť (§
114 ZŘS). Účastníkom taktiež nebude, ak bola nariadená likvidácia pozostalosti (§117
ods. 2 a § 200 písm. g) ZŘS) alebo v priebehu konania zanikla jeho funkcia. Medzi
vykonávateľove práva patrí taktiež právo podávať riadne a mimoriadne opravné
prostriedky, zúčastniť sa pojednávania vo veci (§ 182 ods. 2 ZŘS) a to aj neverejných

179 DRÁPAL In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 225
180 DRÁPAL In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 226 a 227
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úkonov súdu.181 Vykonávateľ má aj právo byť prítomný súpisu pozostalosti, ak to vážne
neohrozí včasné vykonanie súpisu, a má právo vznášať dotazy a činiť pripomienky (§
1684 ods. 2 písm. a).
Vykonávateľ závetu funkciu nemusí prijať a súčasne môže kedykoľvek odstúpiť (§
1553 ods. 2 veta druhá). Funkcia vykonávateľa závetu zaniká, ak súd vyhovie námietke,
že

povolanie

vykonávateľa

závetu

bolo

neplatné

(§

1555).

K zániku funkcie

vykonávateľa závetu dochádza aj vtedy, ak dôjde k obmedzeniu jeho svojprávnosti
alebo ak nie je schopný právne jednať v dôsledku duševnej poruchy, aj keď nebol
v svojprávnosti obmedzený. Prirodzene smrť, prehlásenie za mŕtveho a pravdepodobne
aj za nezvestného sú taktiež dôvodmi zániku jeho funkcie.182 Pre úplnosť uvádzam, že
k odvolaniu vykonávateľa závetu súdom môže dôjsť len v prípade splnenia zákonom
stanovených podmienok. Vykonávateľ závetu môže byť odvolaný, ak závažne porušil
svoje povinnosti, ak nie je schopný svoje povinnosti riadne plniť alebo pre jeho
odvolanie existuje iný vážny dôvod (§ 1560). Pod takýmito dôvodmi si vieme
predstaviť situácie, keď vykonávateľ závetu nevykonáva svoju funkciu alebo ju
vykonáva

sporadicky,

dlhodobú

nespôsobilosť

vykonávať

funkciu

alebo

jeho

zaujatosť.183
Pre prípad, že by vykonávateľ funkciu neprijal, alebo by v priebehu jej výkonu od
nej eventuálne odstúpil, alebo ak by počas výkonu funkcie zomrel, môže poručiteľ
vykonávateľovi stanoviť náhradníka.184
Ak nebol ustanovený správca pozostalosti, správa prechádza na vykonávateľa (§
1554 ods. 2 veta prvá). V prípade, že vykonávateľ závetu nie je schopný alebo ochotný
vykonávať funkciu správcu pozostalosti, môže súd rozhodnúť o inom opatrení. Týmto
iným opatrením bude menovanie správcu pozostalosti v zmysle § 157 a § 158 ZŘS, a to
za predpokladu, že pozostalosť nebude spravovať dedič alebo všetci dediči spoločne (§
1677). Ak bol vykonávateľ povolaný verejnou listinou, použijú sa na neho obdobne
ustanovenia o správcovi pozostalosti. Ak by bol povolaný inak, použijú sa ustanovenia
o správcovi pozostalosti len primerane (§ 1554 ods. 2 veta druhá). Je otázne, prečo
DRÁPAL In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 225
182 DRÁPAL In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 227 a 228
183 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 72
184 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 162
181
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zákonodarca rozlišuje, či bol vykonávateľ závetu, ktorému náleží správa pozostalosti,
povolaný súkromnou alebo verejnou listinou. Pravdepodobným dôvodom je snaha
o nadviazanie na úpravu správcu pozostalosti, pre ktorého povolanie sa vyžaduje forma
verejnej listiny (§ 1556 ods. 1 veta druhá). Prikláňam sa k názoru, že by mal
vykonávateľ funkciu správcu pozostalosti vykonávať tak, ako mu to ukladá zákon, bez
ohľadu na to, či je povolaný súkromnou alebo verejnou listinou185 .
Občiansky zákonník svojím spôsobom favorizuje vykonávateľa a to tak, že ak by
bola spochybnená platnosť jeho povolania do funkcie, neprestáva byť vykonávateľom
až do platného rozhodnutia súdu (§ 1555). Súd však môže výkon jeho funkcie zakázať
na určitú dobu formou predbežného opatrenia (§ 76 ods. 1 písm. e) OSŘ).
Výkon funkcie vykonávateľa závetu je zásadne bezúplatný. Avšak poručiteľ môže
stanoviť, že vykonávateľovi patrí odmena a určiť jej výšku (§ 1553 ods. 1). V tomto
prípade mu bude prislúchať aj náhrada hotových výdajov.
Z dôvodu absencie možnosti uložiť dedičovi poslednou vôľou príkaz, Občiansky
zákonník 1964 vykonávateľa závetu nepoznal186 .
Občiansky zákonník preberá inštitút správcu dedičstva, ale premenováva ho na
správcu pozostalosti, nakoľko pojem dedičstvo je chápaný skôr vzhľadom a smerom
k dedičom, zatiaľ čo pozostalosť je majetok, ktorý poručiteľ zanechal nielen vzhľadom
k dedičom, ale aj smerom k iným osobám (odkazovníkom, veriteľom, atď.).187 Zásadný
rozdiel medzi správcom pozostalosti a vykonávateľom závetu je ten, že funkcia správcu
fakticky končí skončením dedičského konania, zatiaľ čo vykonávateľ môže funkciu
zastávať aj naďalej, tak že dohliada na splnenie podmienok, doložiek času a príkazov.
Funkcia vykonávateľa závetu trvá, pokiaľ trvajú úlohy, ktorými je poverený. V prípade,
že sú povolaní obaja, je správca povinný riadiť sa pokynmi vykonávateľa (§ 1558).

5.2

Podmienky, doloženia času a príkazy
Zmyslom podmienok, doložení času a príkazov je obmedziť právne postavenie

dediča z časového hľadiska alebo uložením mu povinnosti ku konaniu, eventuálne
nekonaniu. Obmedzenia môžu mať buď odkladací alebo rozväzovací účinok ku vzniku,

ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 164
186 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 82
187 § 1475 ods. 2 a 3
185
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trvaniu alebo rozsahu dedičského práva. 188 Vedľajšie doložky sa uplatnia aj v prípade
dodatku alebo odkazu.
Keďže sa do právnej úpravy vrátil inštitút, ktorý v nej dlho chýbal, je nutné mu
dôrazne stanoviť určité limity. Aj takto dôvodová správa k Občianskemu zákonníku
odôvodňuje zavedenie špeciálnej právnej úpravy vylúčenia niektorých vedľajších
doložiek a nespoliehanie sa na všeobecnú právnu úpravu o medziach autonómie vôle.189
A teda k podmienkam, doloženiam času a príkazom sa nebude prihliadať ak:
1) zrejme a zo zjavnej svojvôle poručiteľa smerujú k obťažovaniu dediča alebo
odkazovníka (§ 1551 ods. 2 veta prvá);
2) zjavne odporujú verejnému poriadku (§ 1551 ods. 2 veta druhá);
3) sú nezrozumiteľné (§ 1551 ods. 2 veta druhá); alebo
4) zakazujú alebo prikazujú uzavretie manželstva alebo registrovaného partnerstva,
zotrvanie v ňom alebo jeho zrušenie (§ 1552).
Posúdenie,

či sa jedná o vedľajšiu doložku zrejme a svojvoľne smerujúcu

k obťažovaniu dediča, bude vychádzať skôr zo subjektívnych kritérií a bude nutné
poznať konkrétnosti vzťahu poručiteľa a dediča.190
Vedľajšia doložka odporujúca verejnému poriadku môže byť napríklad taká, ktorá
navádza k spáchaniu trestného činu, núti dediča k vstupu do určitej politickej strany
alebo aby podporoval hnutia porušujúce ľudské práva a slobody191 .
Od ostatných podmienok neúčinnosti vedľajšej doložky sa svojou povahou líši
neúčinnosť vedľajšej doložky zakazujúcej alebo prikazujúcej uzavretie manželstva
alebo registrovaného partnerstva, zotrvanie v ňom alebo jeho zrušenie, nakoľko táto
smeruje k ochrane osobných práv dediča v oblasti manželských vzťahov. Rovnako by
sme mohli posudzovať vedľajšiu doložku prikazujúcu dedičovi, aby sa rozišiel
s osobou, s ktorou žije neoddaný192 .
188 BÍLEK In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 220
189 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
389.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
190 BÍLEK In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 221
191 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 159
192 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občansk ý zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 159

52

Poručiteľ môže niekomu zriadiť právo na dobu než uzatvorí manželstvo (§ 1552
veta druhá). Toto ustanovenie vyvoláva dojem, že by mohlo ísť o dedičské právo
podmienené tým, že dedič nevstúpi do manželstva. Prikláňam sa k názoru Bílka, že
takýto výklad nebude možný z hľadiska kontextu a zmyslu ustanovenia § 1552,
nakoľko by bol zásahom do osobných práv dediča 193 . Táto úprava bude mať skôr
sociálny aspekt a jej zmyslom bude poskytnúť osobe, ktorej situácia si to vyžaduje,
určité plnenie. Môžeme si napríklad predstaviť nariadenie, aby dedič ako odkaz
vyplácal súrodencovi rentu po dobu, kým neuzavrie manželstvo.
Obdobné ustanovenie obsahoval aj ABGB (§ 700 ABGB). Podmienka zakazujúca
uzatvoriť dedičovi manželstvo bola neplatná, okrem prípadu ovdovelej osoby s aspoň
jedným dieťaťom. Platné boli aj tie podmienky, ktoré zakazovali sobáš len s konkrétnou
osobou, v určitý deň alebo v určitom období.194
Ako som už uviedla, k vedľajšej doložke splňujúcej jednu z týchto podmienok sa
nebude prihliadať, a teda nebude pôsobiť právne účinky.
Podmienky v závete sa riadia všeobecnou úpravou obsiahnutou v ust. § 548 až §
549, úpravou vedľajších doložiek závetu v § 1551 až § 1552 a špeciálnymi
ustanoveniami vzťahujúcimi sa k podmienkam v § 1561 až § 1563.
Podmienka viaže vznik, zmenu alebo zánik práv na určitú neistú budúcu udalosť
alebo skutočnosť. Podmienkou teda môže byť právna udalosť, tak aj právne jednanie.
Nie je isté, či udalosť vôbec nastane (napr. narodenie dieťaťa) a kedy nastane.
Podmienka musí byť budúca a neistá, a teda môže, ale aj nemusí dôjsť k jej splneniu. Aj
pre dedičské právo platí rozdelenie podmienok na odkladacie a rozväzovacie. V prípade
odkladacej podmienky je závislé na jej splnení, či nastanú právne následky jednania (§
548 ods. 2 veta prvá). Teda osoba sa stane dedičom, až keď sa splní podmienka.
Podmienka bude rozväzovacia v prípade, že od jej splnenia závisí, či pominú už nastalé
právne následky (§ 548 ods. 2 veta druhá). Tak sa osoba stane dedičom od začiatku,
avšak stráca dedičstvo po splnení podmienky. Naďalej platí vyvrátiteľná právna
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domnienka odkladacej podmienky, ak z právneho jednania alebo jeho povahy
nevyplýva niečo iné (§ 548 ods. 3).
Ak sa niekomu udeľuje právo s nemožnou rozväzovacou podmienkou, neprihliada
sa k nej. Takže dedič nie je obmedzený rozväzovacou podmienkou, aj keby došlo k jej
splneniu (§ 1563 ods. 1). Ustanovenie, ktorým bol takto povolaný dedič alebo
odkazovník, ostáva však v platnosti. Inak je to v prípade nemožnej odkladacej
podmienky, kde je v takomto prípade celé ustanovenie neplatné, a teda osoba povolaná
za dediča sa vôbec dedičom nestáva a nevzniká jej dedičské právo (§ 1563 ods. 2). Toto
pravidlo môže spôsobovať problémy pri následnej nemožnosti odkladacej podmienky.
Z dôvodu absencie riešenia tohto problému v právnej úprave sa budeme musieť
uspokojiť so záverom, že ak sa odkladacia podmienka, pôvodne splniteľná, dodatočne
stala nemožnou, dedič dedičstvo taktiež nenadobudne195 .
Ako som už uviedla vyššie, pravidlami vyplývajúcimi zo všeobecnej právnej
úpravy podmienok sa budú riadiť aj podmienky v dedičskom práve. Teda, ak spôsobí
splnenie podmienky zámerne osoba, ktorá nie je oprávnená tak učiniť a ktorej je
splnenie podmienky na prospech, nebude sa k splneniu prihliadať (§ 549 ods. 1).
A naopak, ak zámerne zmarí splnenie podmienky osoba, ktorá k tomu nie je oprávnená
a ktorej je nesplnenie podmienky na prospech, považuje sa podmienka za splnenú (§
549 ods. 2).
Poručiteľ môže podmienku uložiť len dedičovi alebo odkazovníkovi, a to buď
závetom alebo dodatkom. Súhlasím s názorom Fialu a Beerovej, že podmienku je
možné uložiť aj zákonnému dedičovi, a to intestátnym dodatkom196 .
Dedič povolaný s odkladacou podmienkou je „následným dedičom“ a dedič
povolaný s rozväzovacou podmienkou je „predným dedičom“. Podmienka môže byť
uložená aj štátu alebo právnickej osobe, ak sú povolaní za dediča.
Za predpokladu, že dôjde k uvoľneniu podielu dediča povolaného s podmienkou,
tento podiel prirastá ostatným dedičom spoločne s podmienkou okrem prípadu, ak sa
táto podmienka vzťahovala k osobe povolaného dediča alebo ak to plynie z povahy veci
(§ 1506). Rovnako podmienka pripadne zákonným dedičom, ak uvoľnený podiel
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nepripadol závetným dedičom (§ 1633 ods. 2). Na túto situáciu môžeme taktiež
aplikovať výnimku, že ak sa podmienka vzťahovala k osobe povolaného dediča alebo
ak to vyplýva z povahy veci, nebude prechádzať na zákonných dedičov. Ak nedôjde
k nadobudnutiu dedičstva zákonnými dedičmi, bude ohľadne podmienky platiť rovnaké
pravidlo na odkazovníkov, ktorí sa stávajú dedičmi podľa pomeru hodnoty svojich
odkazov (§ 1633).
Ak dedič splnil podmienku už za života poručiteľa a jednanie vyžadované
podmienkou už nie je možné opakovať, hľadí sa na podmienku ako na nepripojenú.
Z hľadiska nemožnosti opakovania splnenia podmienky sa prikláňam k názoru odbornej
literatúry, že túto nemožnosť nemôžeme chápať absolútne. Postačí, ak bude opakovanie
pre dediča ťažké alebo nespravodlivé197 . No ak dedič podmienku za života poručiteľa
splnil, ale jednanie je možné opakovať, musí ju splniť znovu po poručiteľovej smrti, ak
nie je zrejmá iná vôľa poručiteľa (§ 1561). Opakovanie podmienky nebude tiež nutné,
ak by smerovalo k zrejmému a svojvoľnému obťažovaniu dediča podľa § 1551 ods. 2.
Napríklad v prípade, keby poručiteľ vediac, že dedič už za jeho života vyštudoval
vysokú školu, podmienil nadobudnutie dedičstva opakovaným vyštudovaním vysokej
školy. V tomto prípade by sa k takejto podmienke neprihliadalo.198
V prípade odkladacej podmienky je otázkou, komu bude náležať dedičské právo do
doby, kým dôjde k splneniu podmienky a dedič nadobudne dedičské právo. V prípade,
že je takýto predný dedič určený poručiteľom, odpadá tento problém a až do splnenia
podmienky následným dedičom bude práve jemu náležať dedičské právo. No ak
poručiteľ predného dediča neurčí, javí sa mi byť ako jediné východisko, že ním bude
zákonný dedič.
K nadobudnutiu toho, čo bolo zanechané s odkladacou podmienkou, je potrebné,
aby osoba dediča prežila poručiteľa a bola dedičsky spôsobilá (§ 1562). Ustanovenie
však už nešpecifikuje, či dedič musí byť dedičsky spôsobilý ku dňu smrti poručiteľa, ku
dňu splnenia podmienky alebo ku obom. Prikláňam sa k názoru odbornej literatúry199
a k úprave § 703 ABGB, ktorou sa § 1562 zjavne inšpiroval, že je potrebné, aby bol
FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
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dedič dedičsky spôsobilý, tak v dobe smrti poručiteľa ako aj v dobe splnenia
podmienky. A teda medzi smrťou poručiteľa a splnením podmienky sa nemôže dopustiť
konania zakladajúceho jeho dedičskú nespôsobilosť. Problematickým sa javí riešenie
situácie, keď dedič prežije poručiteľa, no už sa nedožije splnenia podmienky. V tomto
prípade, keďže absentuje obdoba ustanovenia § 900 ABGB, ktorá stanovovala, že právo
udelené pod odkladacou podmienkou prechádza na dedičov, je pravdepodobné, že toto
právo nebude prechádzať na jeho dedičov, ani ak by boli schopní podmienku splniť.
Poručiteľ by mal preto myslieť na takúto možnosť a ustanoviť dedičovi náhradníkov.200
Z procesného

hľadiska,

ak

dôjde k splneniu podmienky už počas konania

o pozostalosti, súd dedičstvo potvrdí priamo následnému dedičovi. Ak však má byť
podmienka splnená až po skončení pozostalostného konania, potvrdí súd nadobudnutie
dedičstva ku dňu smrti poručiteľa prednému dedičovi a v uznesení uvedie, kto je
následný dedič a za akého predpokladu dôjde k nadobudnutia dedičstva následným
dedičom (§ 185 ods. 4 ZŘS). Ak bude podmienka splnená, dôjde opäť k otvoreniu
pozostalostného konania a dedičstvo bude potvrdené následnému dedičovi ku dňu, kedy
pominulo odsunutie dedičského práva následného dediča (§ 194 ods. 1 ZŘS).201
Ďalším typom vedľajších doložiek v závete sú doloženia času. Doloženia času sa
rovnako ako podmienky riadia všeobecnou úpravou obsiahnutou v ust. § 550, úpravou
vedľajších doložiek závetu v § 1551 až § 1552 a špeciálnymi ustanoveniami
vzťahujúcimi sa k doloženiam času v § 1564 až § 1566.
Od podmienok sa líšia najmä v tom, že pri doloženiach času je isté, že nastanú,
a teda udalosť, na ktorú sa viažu, musí vždy nastať. V prípade určenia doloženia času,
ktoré nie je isté, že nastane, platí poručiteľovo právo za podmienené (§ 1564). V takejto
situácii je s plynutím času spojená ešte ďalšia právna udalosť, ktorá činí to, či právny
následok nastane podmieneným, a teda sa doloženie času posudzuje ako podmienka.
Najčastejším doložením času bude stanovenie určitého dátumu. V prípade, keď sa
nadobudnutie alebo strata práva viažu na dosiahnutie určitého veku, už nepôjde
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o doloženie času, ale o podmienku, a to z toho dôvodu, že nie je isté, či sa daná osoba
tohto veku dožije.202
Rozdiel medzi doložením času a podmienkou spočíva aj v tom, že v prípade
doloženia času prechádza právo aj na dedičov osoby, ktorej bolo dané právo zanechané
(§ 1565). Teda ak poručiteľov dedič prežije poručiteľa, avšak sa už nedožije dovŕšenia
času pre nadobudnutie dedičstva, zanechané právo prechádza na jeho dedičov. Naopak
v prípade podmienky, ako som už vyššie uviedla, ak dedič zomrie skôr, než dôjde k jej
splneniu, právo jeho dedičom nepripadne. 203
Rovnako ako pri podmienkach, aj v prípade doložení času rozlišujeme „následného
dediča“ a „predného dediča“.
Doložením času poručiteľ určuje, že dedič alebo odkazovník má určitý majetok
nadobudnúť len na určitú dobu alebo až po určitej dobe. Doloženia času tak môžeme
rozdeliť na dva typy: doloženia času, kde bola určená počiatočná doba (dies a quo)
a doloženia času, kde bola určená konečná doba (dies ad quem). V prípade určenia
počiatočnej doby bude stanovené, odkedy sa dedičstvo nadobúda. Do tejto počiatočnej
doby pripadne dedičstvo tým, ktorí sú povolaní do tejto doby alebo zákonným dedičom
(teda predným dedičom) a po nastaní počiatočnej doby pripadne následnému dedičovi.
V prípade určenia konečnej doby bude zase stanovené, dokedy povolaný dedič (predný
dedič) dedičstvo nadobúda. Po nastaní tejto konečnej doby dedičstvo pripadne
určenému následnému dedičovi alebo zákonným dedičom. Obidve doby môžeme
stanoviť tak, že je isté, či a kedy nastanú (dies certus et quando) alebo tak, že vieme, že
určite nastanú, ale nevieme kedy (dies ceres an, incertus quando).
Ak poručiteľ určí dobu tak, že je isté, že nikdy nemôže nastať, bude sa na doloženie
času hľadieť ako na nemožnú podmienku (§ 1566 veta prvá). A to napríklad v prípade
určenia doby nadobudnutia dedičstva k dátumu už uplynulému204 . Takže, ak mal čas
povahu nemožnej odkladacej podmienky, ustanovenie, kde je povolaný dedič, bude celé
neplatné a dedič sa dedičom nestáva (§ 1566 veta prvá a § 1563 ods. 2). V prípade, že
mal čas povahu rozväzovacej podmienky, k určeniu času sa neprihliada a dedič ním nie
je naďalej obmedzený (§ 1566 veta prvá a § 1563 ods. 1). Avšak ak je zrejmé, že sa
SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 77
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poručiteľ pomýlil len vo výraze (napríklad 31. júna miesto 30. júna), je treba zachovať
jeho vôľu a takéto doloženie času nechať v platnosti. Rozhodná chvíľa sa určí podľa
jeho pravdepodobnej vôle a pomocou výkladových pravidiel (§ 1566 veta druhá).
Na procesnú stránku tejto problematiky sa odkazujem na výklad o podmienkach v
závete.
Ak poručiteľ povolá dediča s podmienkou alebo doložením času, považuje sa to za
zriadenie zverenského nástupníctva (§ 1513). Následný dedič je chránený ako
zverenský nástupca a z toho vyplýva, že predný dedič má postavenie požívateľa
zdedeného majetku (§ 1567 ods. 1). V tejto súvislosti sa preto odvolávam na kapitolu
6.2, kde je bližšie objasnené postavenie predného a následného dediča.
Posledným variantom vedľajších doložiek v závete sú príkazy (modus), ktorými
poručiteľ štandardne prikazuje dedičovi alebo odkazovníkovi, aby so zanechaným
majetkom naložil určitým spôsobom alebo aby niečo vykonal či opomenul, a to pod
sankciou straty dedičského práva. Vďaka príkazu môže dať poručiteľ pokyny ako
usporiadať majetkové pomery po jeho smrti. Môžeme povedať, že príkaz je jedným
z inštitútov, v ktorom sa najviac prejavuje zásada vyhovenia vôle poručiteľa v čo
najväčšej možnej miere.
Z historického hľadiska boli príkazy naposledy upravené v ABGB, a to v § 709 až
§ 712. Podľa ObčZ 1950 bol neplatný poručiteľov príkaz, aby dedič použil dedičstvo
alebo jeho časť určitým spôsobom alebo aby niečo vykonal (§ 550 ObčZ 1950). Ak by
však príkaz bol napriek tomu súčasťou závetu, jeho nesplnenie neovplyvňovalo platnosť
závetu ani povolanie dediča, ktorému bol uložený. 205 K úprave vedľajších doložiek
v ObčZ 1964 som sa už vyjadrila na začiatku kapitoly 5.
Poručiteľ môže uložiť príkaz každej osobe, ktorej niečo zanecháva. Z príkazu
povinnou osobou môže byť v prvom rade závetný dedič alebo jeho náhradník, ale aj
zákonný dedič (v prípade príkazu uloženého intestátnym kodicilom) alebo odkazovník.
Oprávnenou osobou, čiže osobou, ktorej je splnenie príkazu k prospechu, bude iný
dedič alebo aj tretia osoba.206
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Príkaz sa považuje za rozväzovaciu podmienku, ak poručiteľ nestanovil niečo iné
(§ 1569 ods. 1). Dedič totiž najprv dedičstvo nadobudne a potom, ak príkaz nesplní, tak
o dedičstvo prichádza a na jeho miesto nastupuje následný závetný dedič, eventuálne
zákonný dedič. Poručiteľ však môže stanoviť dôsledky, ktoré dediča postihnú v prípade
nesplnenia príkazu iným spôsobom. Napríklad, ak dedič príkaz nesplní, poskytne
peňažné plnenie inej osobe. Fiala a Beerová, opierajúc sa o výklad príkazu v ABGB,
majú na tento problém miernejší názor a príkaz považujú za rozväzovaciu podmienku,
len ak zo závetu alebo z iných okolností prípadu bude zjavné, že poručiteľ trval na
splnení príkazu a s jeho nesplnením spájal zánik dedičského práva. Napríklad ak
poručiteľ v závete stanoví, že v prípade nesplnenia príkazu na miesto predného dediča
nastúpi následný dedič.207 Napriek tomu, že tento výklad sa značne líši od gramatického
znenia § 1569 ods. 1, myslím si, že viac vyhovuje zásadám, na ktorých je dedičské
právo postavené, a to najmä zásade rešpektovania vôle poručiteľa.
Ak by príkaz zakazoval scudzenie (zákaz prevodu na tretiu osobu) alebo zaťaženie
(zaťaženie právami tretích osôb) veci, tak musí byť obmedzený len na určitú primeranú
dobu a odôvodnený vážnym záujmom hodným právnej ochrany (§ 1569 ods. 2 veta
prvá). V opačnom prípade môže súd na návrh obťaženého rozhodnúť, že sa k nemu
nebude prihliadať. Ak by bol takýto zákaz zapísaný do verejného zoznamu, obťažený
môže požadovať, aby ho súd zrušil (§ 1569 ods. 2 veta druhá). Na to, aby súd takémuto
návrhu vyhovel, bude potrebné preukázať, že záujem na zrušenie zákazu zrejme
prevyšuje záujem na jeho zachovanie. „Primeranú dobu“ zákazu budeme posudzovať
vzhľadom k okolnostiam prípadu, povahy príkazu, vôli poručiteľa a taktiež dôvodu
udelenia takéhoto zákazu. Za „vážny záujem hodný právnej ochrany“ bude považovaný
napríklad záujem na ochrane životného prostredia alebo zachovania umeleckej hodnoty
zdedenej veci208 . Aby záujem na zrušení zákazu zrejme prevyšoval záujem na jeho
zachovaní, musí byť táto skutočnosť zjavná. Príkladom môže byť predaj majetku
zaťaženého zákazom z dôvodu získania finančných prostriedkov na liečbu rodinného
príslušníka ohrozeného na živote209 . Možnosť súdu primerane skrátiť dobu takéhoto
zákazu

z Občianskeho

zákonníku

vyslovene

nevyplýva.

V záujme

ochrany

vôle
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poručiteľa a taktiež s prihliadnutím k ustanoveniu § 1570 by tak súd pravdepodobne
mohol učiniť.210
Jedným z limitov voľnosti ukladania príkazov bude aj zákaz ustanovení, ktorými
poručiteľ pod pohrozením straty nejakej výhody prikazuje dedičovi, aby neodporoval
pravosti závetu a výkladu jeho zmyslu (§ 1574). Takýto zákaz nebude spôsobovať
právne účinky. Čiže dedič musí mať vždy možnosť popierať platnosť závetu a namietať
jeho neplatnosť napríklad z dôvodu nepravosti podpisu alebo neprejavenia skutočnej
vôle. To platí rovnako aj pre výklad zmyslu závetu. Cieľom nie je spochybňovať
poručiteľov testament, ale zistiť jeho skutočnú vôľu. Na druhej strane poručiteľ môže
zakázať dedičovi popieranie platnosti z iných dôvodov, napríklad pre nesplnenie
formálnych náležitostí211 . Takisto môže poručiteľ zakázať dedičovi, aby brojil proti
obsahu závetu a odopieral splnenie toho, čo mu uložil poručiteľ. Aj tu sa ObčZ výrazne
inšpiruje právnou úpravou ABGB (§ 720).
Iným druhom príkazu bude, ak poručiteľ dedičovi nariadi, aby niečo buď
jednorazovo alebo opakovane vykonal (napríklad poskytoval pomoc a staral sa
o domácnosť pozostalej manželky, ujal sa starostlivosti o jeho psa apod.).
Je potrebné, aby bol príkaz splnený tak, ako to stanovil poručiteľ. Ak to však nie je
možné a nemôžeme požadovať, aby bol splnený presne, tak aspoň približne, aby bolo čo
najviac vyhovené vôli poručiteľa (§ 1570 veta prvá). Do úvahy pripadá aj možnosť, keď
síce príkaz nie je možné splniť, ale jeho účel je možné dosiahnuť iným spôsobom.
V tomto prípade bude dedič povinný splniť príkaz týmto iným spôsobom.212 No ak
nastane situácia, kedy príkaz nebude možné splniť ani približne a ani jeho účel
dosiahnuť iným spôsobom, budeme na takýto príkaz nahliadať ako na nemožnú
rozväzovaciu podmienku. Táto nemožnosť môže byť buď počiatočná alebo následná,
môže byť spôsobená z objektívnych, ako aj subjektívnych dôvodov na strane dediča.
Čiže povinnej osobe bude prislúchať všetko tak, ako jej to bolo zanechané, a to bez
obmedzenia príkazom (§ 1570 veta druhá). Poručiteľovi sa však zanecháva možnosť
určiť následky nemožnosti splnenia príkazu inak, napríklad stanovením, že v takom
prípade náleží dedičovi len polovica dedičského podielu.
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Zvláštnym prípadom sú osoby, ktoré by sa svojím nečestným správaním úmyselne
učinili neschopné splniť príkaz vediac, že tým príkaz zmaria. Tieto osoby stratia právo
na to, čo im bolo zanechané (§ 1570 veta tretia). Prikláňam sa k názoru, že v prípade
zmarenia splnenia príkazu treťou osobou alebo náhodou, táto skutočnosť nemôže ísť
k tiaži dediča a bude sa postupovať rovnako ako pri nemožnej rozväzovacej podmienke,
ku ktorej sa neprihliada213 .
Do úvahy pripadá aj situácia, kedy má byť príkaz splnený spoločným jednaním
viacerých dedičov. Takýto príkaz môže spôsobovať problémy, najmä keď niektorí
dediči príkaz chcú splniť, no iní nie. Táto situácia by mala byť riešená tak, že dedič,
ktorý príkaz splniť chcel, ale kvôli nevôli iných dedičov tak učiniť nemohol, dedičom
ostane naďalej, ak nebola prejavená iná poručiteľova vôľa. Dediči, ktorí príkaz nechceli
splniť, dedičstvo stratia. Ak by poručiteľ stanovil, že o dedičstvo v takomto prípade
prídu aj dediči, ktorí chceli príkaz splniť a jeho nesplnenie nezavinili, do úvahy pripadá
ich právo na náhradu škody voči príkazu odporujúcim dedičom. 214
Za účinnosti Všeobecného občianskeho zákonníku bolo potrebné príkaz splniť
v dobe, ktorú poručiteľ určil. Ak však táto doba určená nebola, bolo nutné príkaz splniť
v dobe primeranej, ktorú určil súd ex officio.215 Aktuálne zo zákona nevyplýva žiadna
lehota pre splnenie príkazu a je na poručiteľovi, či ju v závete určí. Dôvodom absencie
zákonnej úpravy tejto lehoty na splnenie príkazu je rôzna povaha jednotlivých príkazov,
ktorá by to neumožňovala216 . V prípade, že poručiteľ opomenie stanoviť lehotu pre
splnenie príkazu, malo by ísť o primeranú dobu217 .
Čo sa týka práva vymáhania príkazu, majú ho primárne osoby, v prospech ktorých
bol príkaz zriadený. Ďalej vykonávateľ závetu, ktorý má povinnosť dbať o riadne
splnenie poslednej vôle. Prípadne iné osoby k tomu v závete povolané (§ 1571). Zákon
nehovorí o práve ostatných dedičov na vymáhanie príkazu, môžeme však dovodiť, že
tiež budú mať takéto právo, nakoľko v prípade neexistencie vykonávateľa závetu sú to
práve oni, kto potvrdí súdu splnenie poručiteľových nariadení (§ 1690 ods. 2) a taktiež
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preto, že tým môže byť ovplyvnená veľkosť ich dedičských podielov218 . Ak ani jedna
z týchto osôb neexistuje, súd môže postupovať podľa ustanovenia § 1632, teda menovať
správcu pozostalosti alebo uložiť už povolanému správcovi pozostalosti splnenie
poslednej vôle.
V prípade príkazu,

ktorého

splnenie je v prospech väčšieho množstva ľudí

(obyvatelia obce, žiaci školy apod.) bez ich bližšieho určenia, splní dedič príkaz voči
právnickej osobe oprávnenej chrániť záujmy týchto osôb (§ 1572 ods. 1 veta prvá). Ak
je takýchto právnických osôb viac, prislúcha výber dedičovi, ak nie je zrejmá iná
poručiteľova vôľa. Ak dedič s výberom váha, môže ten, kto má na tom právny záujem,
podať súdu návrh, aby určil oprávnenú osobu (§ 1572 ods. 1 veta druhá). Príkaz môže
taktiež smerovať k verejnému prospechu, ktorého vymedzenie bude ešte širšie, ako
napríklad zdravotníctvo, sociálne služby atď. V tomto prípade môže jeho splnenie
vymáhať príslušný orgán verejnej moci, ktorý realizuje konkrétny verejných prospech
(§ 1572 ods. 2).
Príkaz je potrebné odlíšiť od rozväzovacej podmienky, nakoľko príkaz zakladá
vždy povinnosť obťaženého, zatiaľ čo podmienka nemusí vždy zakladať povinnosť a jej
splnenie môže byť aj nezávislé na vôli dediča. Ako už bolo uvedené vyššie, v prípade
príkazu stačí aj jeho približné splnenie, čo neplatí u podmienky.
Odkaz sa od príkazu líši najmä tým, že jeho účelom je poskytnúť majetkový
prospech odkazovníkovi stanovením povinnosti konkrétnej osobe (§ 1594 ods. 1 veta
prvá). Ďalším rozdielom bude, že nesplnenie príkazu má za následok stratu dedičského
práva, no nesplnenie odkazu nemá tento následok 219 . Za účinnosti ABGB bol rozdiel
ešte zvýraznený tým, že tretia osoba nemala, na rozdiel od odkazu, právo vymáhať
splnenie príkazu. Vzhľadom na § 1571 tento rozdiel už nebude aktuálny.
Príkaz je taktiež potrebné odlišovať od priania bez právnej záväznosti v zmysle §
1573. Pod takýmto prianím budeme rozumieť vyjadrenie poručiteľa o účele, ku ktorému
niečo niekomu zanecháva bez uloženia príkazu. Pre dediča toto prianie nie je právne
záväzné a nemá povahu rozväzovacej podmienky. Je na tomto dedičovi, či ho splní
alebo nie. V niektorých situáciách môže byť ťažké odlíšiť príkaz a prianie bez právnej
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záväznosti. Pri príkazoch sa budú najčastejšie používať imperatívne formule ako
„prikazujem“ alebo „nariaďujem“, eventuálne „dedič je povinný“ atď.220 V prípade
sporu musíme vždy zisťovať skutočnú vôľu poručiteľa, a to jednak zo samotného závetu
a jednak zo všetkých okolností prípadu. Súčasne si môžeme pomôcť výkladovým
ustanovením § 1494 ods. 2. Ak sa dediči nezhodnú medzi sebou alebo s vykonávateľom
závetu na posúdení, či sa jedná o príkaz alebo o prianie, rozhodne o tom pozostalostný
súd.
V prípade, že k dedeniu nastupujú miesto pôvodných dedičov iní dediči, majú
povinnosť príkaz splniť okrem prípadu, ak sa príkaz vzťahuje k osobe povolaného
dediča alebo to vyplýva z povahy veci (§ 1506). V tejto súvislosti sa odvolávam na stať
týkajúcu sa tejto problematiky u podmienok závetu.
Z procesného hľadiska splnenie poručiteľových nariadení potvrdí súdu vykonávateľ
závetu, dediči, ak vykonávateľ nebol povolaný, alebo správca pozostalosti, ktorého za
tým účelom menoval súd (§ 1690 ods. 2 a § 1632). Súd tým pádom sám neposudzuje, či
boli poručiteľove nariadenia splnené, ale uspokojí sa s potvrdením vyššie uvedených
osôb. Len v prípade, ak by medzi dedičmi došlo k sporu o splnenie príkazu, súd vykoná
potrebné dôkazy k objasneniu, či došlo k splneniu daného príkazu. Súd nemôže potvrdiť
nadobudnutie dedičstva, kým nebude preukázané, že došlo k naplneniu poručiteľovej
vôle alebo je jej naplnenie zabezpečené (§ 184 ods. 1 ZŘS). Ak je príkaz posudzovaný
ako rezolutívna podmienka, súd vyznačí túto skutočnosť v rozhodnutí (§ 185 ods. 4
ZŘS). Účastník pôvodného konania môže namietať, že dedič príkaz nesplnil. Ak sa táto
skutočnosť v novo zahájenom konaní preukáže, súd znovu rozhodne o dedičstve po
poručiteľovi.221
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6. Dedičská substitúcia
Dedičská substitúcia umožňuje pre poručiteľom predvídané situácie stanoviť osoby,
ktoré majú nastúpiť na miesto pôvodného dediča určeného v poslednej vôli. Občiansky
zákonník rozlišuje dve formy dedičskej substitúcie, a to:
1) substitúciu vulgárnu (všeobecné náhradníctvo); a
2) substitúciu fideikomisárnu (zverenské nástupníctvo).
Obidva inštitúty sú od seba značne odlišné. V prípade všeobecného náhradníctva
poručiteľ ustanovuje svojmu dedičovi náhradníka, ktorý má nastúpiť na jeho miesto, ak
tento dedič nededí. Podstata zverenského nástupníctva zase spočíva v tom, že poručiteľ
stanoví svojmu dedičovi nástupcu, ktorý má v určitom prípade nastúpiť na jeho miesto.
U všeobecného náhradníctva budeme mať len jedného dediča, a to buď predného dediča
alebo jeho náhradníka. Zatiaľ čo v prípade zverenského nástupníctva bude dedičov viac,
no nie súčasne.222
Dedičská substitúcia môže byť nariadená aj pri odkaze a ustanovenia upravujúce
všeobecné náhradníctvo a zverenské nástupníctvo sa v tom prípade použijú primerane
(§ 1601).

6.1

Všeobecné náhradníctvo
Všeobecné náhradníctvo bolo už upravené ABGB (§ 604 an. ABGB) a môžeme

povedať, že účinná úprava sa v ABGB výrazne inšpirovala. Vulgárna substitúcia bola
výslovne umožnená aj ObčZ 1950 (§ 539) a judikatúrou bola jej prípustnosť dovodená
aj z § 478 ObčZ 1964, ako už som uviedla vyššie. Je potrebné dodať, že napriek
judikatórnemu povoleniu všeobecného náhradníctva bližšia právna úprava chýbala.
Poručiteľ sa tak nemusí obávať, že ak by ním povolaný dedič (inštitút) nededil
(nedožil by sa dedenia, odmietol by dedičstvo, atď.), musel by sa spoliehať na zákonnú
dedičskú postupnosť, a teda dedičstvo by pripadlo zákonnému dedičovi. Takto má
možnosť pre daný prípad povolať náhradného dediča (substitúta, náhradníka), a tak sa
odchýliť od zákonnej postupnosti. Vulgárna substitúcia pre poručiteľa predstavuje
vyššiu záruku, že jeho pozostalosť pripadne do správnych rúk. Môžeme povedať, že
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poručiteľ tak vytvára určitú alternatívu zákonnej dedičskej postupnosti, kde jednotlivé
dedičské triedy reprezentujú náhradníci223 .
Náhradníka je možné povolať aj zákonnému dedičovi. Teda náhradník by dedičstvo
nadobudol, ak dedičstvo nenadobudne žiaden zo zákonných dedičov. 224
Náhradníkom môže byť, tak ako aj dedičom, právnická osoba, ktorá má ešte len
vzniknúť v zmysle § 1478 ObčZ, alebo počaté, ale ešte nenarodené dieťa (tzv.
nasciturus) v zmysle § 25 ObčZ.225
Náhradník môže byť povolaný jeden, no môže byť ich povolaných aj viac (§ 1507
veta prvá). Viac náhradníkov zase môže byť povolaných za sebou (ak by teda nededil
prvý ani druhý, bude dediť tretí atď.) alebo vedľa seba (jednej osobe je povolaných viac
náhradníkov). Rada týchto náhradníkov nie je obmedzená nijakým spôsobom. Poručiteľ
taktiež

môže

povolať

jedného

náhradníka

viacerým dedičom alebo

viacerých

náhradníkov viacerým dedičom. Dedičstvo pripadne tomu náhradníkovi, ktorý je v rade
najbližší osobe, ktorá dedičstvo nenadobudla (§ 1507 veta druhá).
Ak boli naopak povolaní viacerí náhradníci jednému dedičovi, poručiteľ môže
stanoviť ich pomer na dedičovom podiely. Ak sú týmito náhradníkmi výlučne ostatní
spoludediči (teda napríklad náhradníkmi dediča A budú dediči B a C), ObčZ predvída
vyvrátiteľnú právnu domnienku, že ich poručiteľ povolal v takom pomere k podielu
dediča, v akom určil ich vlastné dedičské podiely (§ 1510 veta prvá). Ak by však
poručiteľ okrem spoludedičov povolal za jedného z náhradníkov tomu istému dedičovi
aj tretiu osobu, a ak im poručiteľ nestanoví iné podiely, budú vstupovať do postavenia
dediča všetci rovným dielom (§ 1510 veta druhá).
Náhradník nastupuje na miesto dediča, a teda jeho dedičské právo je zhodné
s dedičským právom dediča. Náhradníkovi bude prináležať to, čo do dedičstva patrilo
ku dňu smrti poručiteľa, keďže dedič dedičské právo vôbec nenadobudol a nevznikajú
mu žiadne nároky.
Z vyššie uvedeného súčasne aj vyplýva, že na náhradníka pripadajú všetky
obmedzenia pôvodne určené pre dediča (§ 1509). Medzi obmedzenia typicky
prechádzajúce na náhradníka môžeme príkladom zaradiť príkazy, odkazy a pododkazy,
zverenské nástupníctvo, ale aj povinnosť hradiť poručiteľove dlhy alebo povinnosť
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uhradiť

náklady

poručiteľovho

pochovania

a opatrenia

poručiteľovho

hrobového

miesta226 . To však neplatí pri obmedzeniach, v ktorých poručiteľ prejavil vôľu, že sa
vzťahujú len k osobe prvého dediča. Rovnako môže poručiteľ stanoviť, že sa
obmedzenie vzťahuje len na niektorých náhradníkov227 . Pravidlo sa taktiež neuplatňuje,
ak to vyplýva z povahy daného obmedzenia. Teda poručiteľ síce neprejavil vôľu, že sa
obmedzenie uplatní len na dediča, no povinnosť z neho vyplývajúca mohla byť
vykonaná len dedičom a nie je možné jej prenesenie na náhradníka (napr. namaľovanie
obrazu).
Principiálne je všeobecné náhradníctvo prípadom odkladacej podmienky, keďže
dedičské právo náhradníka závisí na tom, či bude inštitút dediť. 228 A teda sa na
náhradníka taktiež uplatnia požiadavky v § 1562. Náhradník musí prežiť poručiteľa
a byť dedičsky spôsobilý.
Poručiteľ si môže zvoliť, na aké prípady náhradníka povolá. Teda poručiteľ môže
určiť, že náhradník nastúpi na miesto dediča len v prípade, že dedič dedičstvo odmietne
alebo len v prípade, že dedič zomrie skôr než poručiteľ. Ak by nastal opačný prípad než
ten, pre ktorý je zriadené všeobecné náhradníctvo, náhradník nenastúpi a bude sa
postupovať podľa ustanovení o prirastaní uvoľneného podielu § 1504 a § 1505 229 .
Samozrejme do úvahy pripadá aj stanovenie, že náhradník dedí, ak dedič nenadobudne
dedičstvo z akéhokoľvek dôvodu. Rozlišujeme teda dve situácie, a to keď dedič dediť
nechce (teda ak sa dedičstva zriekol alebo ho odmietol) a keď dediť nemôže (teda ak sa
napríklad stal dedičsky nespôsobilým alebo bol vydedený). Ak poručiteľ povolal
náhradníka pre prípad, že by dedič dediť nechcel, alebo pre prípad, že by dediť
nemohol, má sa za to, že bol náhradník povolaný pre oba tieto prípady (§ 1508).
Uplatnenie tejto vyvrátiteľnej právnej domnienky bude najmä v prípadoch, ak nebude
jasné, na ktorý prípad je náhradníctvo zriadené. 230

226 SVOBODA In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 121 a 122
227 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 161
228 ROUČEK In: ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936.
Praha: Codex Bohemia, 1998. s. 169
229 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 93
230 SVOBODA In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 120
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V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že vulgárna substitúcia je preferovaná pred
prirastaním dedičských podielov (§ 1504). Teda podiel je uvoľnený a k jeho prirastaniu
pomerne k podielom ostatných dedičov dôjde len vtedy, ak osoba povolaná za dediča
nededí a nemá ani náhradníka.
Všeobecné náhradníctvo

zaniká v okamihu,

keď povolaný dedič nadobudne

dedičstvo (§ 1511 ods. 1). V tomto prípade úloha náhradníka zaniká a už pre ňu nie je
miesto. Z toho pravidla bude možné taktiež vyvodiť, že všeobecné náhradníctvo zaniká,
keď náhradník nadobudne dedičstvo, a teda náhradníci, ktorí sú povolaní za ním, už
nebudú pripadať do úvahy231 . K zániku vulgárnej substitúcie dôjde aj v prípade, ak
náhradník, ktorý už nemá náhradníka, neprežije poručiteľa, stane sa nespôsobilým
dediť, zriekne sa dedičského práva alebo dedičstvo odmietne 232 .
Poručiteľ môže stanoviť náhradníka aj svojmu potomkovi pre prípad, ak by nededil.
Ak poručiteľ povolá náhradníka svojmu bezdetnému potomkovi, no tento potomok
nakoniec zanechá ku dňu poručiteľovej smrti svoje dedičsky spôsobilé deti, a ak tento
potomok sám nededí, tak budú dediť práve potomkove deti a nie náhradník (§ 1511 ods.
2). Predpokladá sa, že cieľom poručiteľa je prenechať pozostalosť svojim potomkom,
a že k stanoveniu náhradníka pre svojho potomka sa uchýlil len pre prípad, ak by tento
potomok nededil a sám nemal deti233 . Teda v tejto situácii dôjde k zániku všeobecného
náhradníctva priamo zo zákona. Ak by poručiteľ chcel, aby náhradník vstupoval na
miesto jeho potomka aj v takomto prípade, musí vyslovene prejaviť takúto svoju vôľu.

6.2

Zverenské nástupníctvo
Jedným z prejavov výrazného rozšírenia autonómie vôle poručiteľa je opätovné

zavedenie

rímskoprávneho

inštitútu

zverenského

nástupníctva.

Fideikomisárna

substitúcia bola súčasťou českej právnej úpravy do roku 1950 234 , no nebola v súlade
s konceptom

socialistickej

ideológie.

Zverenské

nástupníctvo

svojím

spôsobom
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Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 95
232 SVOBODA In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
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vylučovalo odúmrť a bolo v rozpore s názorom, že mŕtvy nebuduje socializmus, a preto
bolo potrebné uprednostniť živých pred jeho poslednou vôľou. 235
Všeobecný občiansky zákonník tiež upravoval zverenské nástupníctvo (§ 608 an.
ABGB).

Fideikomisárnu substitúciu bolo

nutné odlíšiť

od rodinného zverenstva

(rodinného fideikomisu), ktorým mohlo dôjsť k prehláseniu majetku pre všetkých
budúcich alebo aspoň viacerých rodinných potomkov za nescudziteľný majetok rodiny
(§ 618 ABGB). Tento majetok prechádzal na dedičov podľa poriadku stanoveného
zakladateľom236 . Od zverenského nástupníctva sa rodinný fideikomis líšil práve svojou
trvácnosťou, ktorá bola a aj je u zverenského nástupníctva limitovaná. 237 Dnes účinná
úprava sa precíznou právnou úpravou ABGB výrazne inšpirovala 238 .
V prvom rade je namieste sa pozastaviť nad terminológiou, ktorú ObčZ používa,
čiže nad rozdielom medzi všeobecným náhradníctvom a zverenským nástupníctvom.
Účinná právna úprava nahrádza pojem zverenské náhradníctvo, používané staršími
právnymi úpravami, výrazom zverenské nástupníctvo. Dôvodom takejto zmeny je
najmä fakt,

že zverenský nástupca

„nastupuje“ do

jeho

právneho

„nenahradzuje“ predného

postavenia.

Táto

dediča,

ale plne

terminológia súčasne umožňuje

jednoduchšie odlíšenie týchto dvoch inštitútov. Sám ObčZ v definícii fideikomisárnej
substitúcie pomenováva zverenského nástupcu ako následného dediča, čím dáva najavo,
že on nie je náhradníkom, ale plnohodnotným dedičom (§ 1512 ods. 1 veta prvá).239
Fideikomisárna substitúcia spočíva v tom, že poručiteľ povolá určitú osobu za
dediča (predný dedič) a súčasne nariadi, že ak nastane určitý dôvod (tzv. casus
substitutionis), dedičstvo prejde z predného dediča na dediča následného (zverenského
nástupcu). Z toho vyplýva, že poručiteľ môže ustanoviť nielen svojho dediča, ale aj
určiť komu dedičstvo pripadne po nastaní daného dôvodu (samozrejme len v rámci toho
majetku, ktorý on sám zanechal dedičovi). V okamihu, keď nastane poručiteľom
predvídaný prípad, dôjde k prejdeniu dedičstva z dediča predného na dediča následného.
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Tento inštitút bude mať najčastejšie využitie v prípadoch, ak poručiteľov dedič nie
je spôsobilý obstarať pre prípad smrti, nemá zákonného dediča alebo ak je takýto dedič
bezdetný. Ustanovením zverenského nástupníctva sa zamedzí prechodu majetku do
verejnej sféry cestou odúmrti.240
Zverenské nástupníctvo môže byť nariadené výhradne obstaraním pre prípad
smrti241 . Občianky zákonník pomerne extenzívne poníma, ktoré poručiteľove nariadenia
budeme považovať za povolanie zverenského nástupcu. Ust. § 1513 umožňuje
nariadenie zverenského nástupníctva nielen výslovne, ale aj mlčky. A to tým, že
poručiteľ:
1) svojmu dedičovi povolá dediča. Poručiteľ týmto v podstate zbavuje možnosti
dediča obstarať o takto zdedenom majetku pre prípad smrti. Prikláňam sa
k názoru Svobodu a Kličku, že dedič by mohol o tomto majetku obstarať pre
prípad smrti, ak by všetci následní dediči zomreli alebo zanikli (v tom prípade by
sa totiž uplatnil dôvod zániku zverenského nástupníctva v § 1516)242 ;
2) zakáže

dedičovi,

aby

o zanechanom

imaní

obstaral

pre

prípad

smrti.

Predpokladom je, že poručiteľ mlčí o tom, kto bude zverenským nástupcom. A
teda v prípade smrti predného dediča bude zverenským nástupcom jeho zákonný
dedič243 . Samozrejme týmto zákazom nie je dedič nijako limitovaný v obstaraní
pre prípad smrti o majetku, ktorý nadobudol iným spôsobom ako dedením od
poručiteľa. Ak by však dedič napriek zákazu obstaral pre prípad smrti o dedičstve
nadobudnutom od poručiteľa, spôsobovalo by to neplatnosť tohto obstarania pre
prípad smrti v predmetnom rozsahu244 . Tento spôsob nariadenia zverenského
nástupníctva by mal poručiteľ zvoliť, ak chce, aby jeho pozostalosť ostala
v najbližšej

rodine,

čo

najlepšie

zabezpečuje

práve

zákonná

dedičská

postupnosť245 ;
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3) povolá za dediča niekoho, kto v dobe jeho smrti ešte nie je, teda nie je ani počatý.
K dôsledkom povolania takejto osoby za nástupcu sa vyjadrujem v ďalších
odsekoch tejto kapitoly; alebo
4) povolá dediča s podmienkou alebo na určitú dobu. Ako už bolo uvedené vyššie,
povolanie dediča s podmienkou alebo s doložením času sa považuje taktiež za
zriadenie zverenského nástupníctva.
Predný dedič a zverenský nástupca musia byť dve odlišné osoby. Ak poručiteľ
nepovolá predného dediča, do úvahy pripadajú dve riešenia. A to buď to, že predným
dedičom bude dedič zo zákona alebo by ním bol priamo následný dedič. Keďže druhé
riešenie sa javí byť v rozpore s poručiteľovou vôľou, ktorá bola povolať danú osobu až
ako následného a nie predného dediča, budeme sa musieť prikloniť k prvej možnosti.
V prípade, že by tento dedič zo zákona bola osoba totožná s povolaným následným
dedičom, bude potrebné, aby predným dedičom bol iný zákonný dedič, napríklad aj
v nasledujúcej
koncentrácii

dedičskej
oprávnení

triede.246
v rukách

V opačnom
jednej

osoby

prípade

by

a k popretiu

došlo
zmyslu

k nadmernej
niektorých

ustanovení ObčZ (napr. § 1520 alebo § 1522 ods. 1).247
Poručiteľ má možnosť povolať jedného alebo niekoľkých zverenských nástupcov
(a to buď jednému alebo viacerým predným dedičom). Taktiež si môže vybrať, či ich
povolá za sebou alebo vedľa seba. V prípade, že poručiteľ povolá niekoľkých
zverenských nástupcov za sebou, ktorí sú všetci jeho súčasníkmi, ich rada nie je
zákonom obmedzená (§ 1514). Ako som už uviedla, poručiteľ môže za zverenského
nástupcu povolať aj takú osobu, ktorá v dobe jeho smrti ešte neexistuje (nebola ani len
počatá). Pri fyzických osobách sú poručiteľovými súčasníkmi osoby žijúce alebo aspoň
počaté. V prípade právnických osôb môže poručiteľ povolať ako následného dediča
právnickú osobu, ktorá má v deň poručiteľovej smrti právnu osobnosť alebo právnickú
osobu založenú jeho obstaraním pre prípad smrti, ktorá vznikne najneskôr do jedného
roku po jeho smrti248 . V záujme predídenia vzniku rodinného zverenstva, zverenské
nástupníctvo zanikne v momente, keď sa dedičstva ujme prvý z takýchto nástupcov (§
1515 ods. 1). V tomto smere sa ObčZ líši od ABGB, ktorý umožňoval, aby sa zverenské
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nástupníctvo k hnuteľným veciam vzťahovalo až na druhého nástupníka, ktorý nebol
poručiteľov súčasník. Pri nehnuteľných veciach len na prvého nástupníka (§ 612
ABGB).249
Zverenský nástupca musí byť, rovnako ako aj predný dedič, dedičsky spôsobilý,
a to v okamihu, kedy sa stáva dedičom. Zatiaľ čo predný dedič musí byť dedičsky
spôsobilý už v okamihu poručiteľovej smrti.250
Následný dedič je stále dedičom poručiteľa a nie predného dediča. Preto následný
dedič dedí to, čo zanechal poručiteľ prednému dedičovi a nie to, čo predný dedič
nadobudol inak251 . Vychádzajúc už z prvorepublikovej judikatúry252 a opierajúc sa
o právnu úpravu ObčZ (§ 1496) môžeme dospieť k záveru, že keďže povolanie dediča
je

poručiteľovým výlučne osobným právom,

nie je možné prenechať

určenie

zverenského nástupcu prednému dedičovi. Pravidlo § 1480 sa vzťahuje aj na
zverenského nástupcu, ktorý sa svojho dedičského práva, ktoré má ešte len vzniknúť,
môže len zriecť a nemôže ho previesť ani s ním nijak naložiť.253
Dôvodom zverenského

nástupníctva, teda

daným casus

substitutionis,

bude

najčastejšie smrť predného dediča. Ďalej je možné povolať zverenského nástupcu aj na
„určité iné prípady“. Môže nimi byť nastanie doloženého času alebo splnenie
podmienky. Takými sa môže napríklad rozumieť dovŕšenie 18. roku života (keď predný
dedič dovŕši 18 rokov, dedičstvo pripadne zverenskému nástupcovi). Ak by však predný
dedič zomrel skôr, než nastane tento casus substitutionis, pripadne jeho pozostalosť
vrátane poručiteľovho imania jeho dedičom, ktorí sú povinní v prípade nastania tohto
casus substitutionis danú pozostalosť, ktorá je predmetom zverenského nástupníctva,
odovzdať následnému dedičovi254 .
Predpokladá sa, že poručiteľ tým, že osobu povolal za zverenského nástupcu,
nechcel túto osobu vylúčiť z dedenia pre prípad, že by sa predný dedič dedičom nestal.
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Ak by sa totiž predný dedič dedičom nestal (napríklad z dôvodu, že neprežil poručiteľa),
nedošlo by k zverenskému nástupníctvu, aj keď je zrejmé, že poručiteľ počítal
s následným

dedičom

v prípade

dedenia.

Z tohto

dôvodu

zákon

v súlade

so

štandardnými úpravami v zverenskom nástupníctve zahŕňa aj všeobecné náhradníctvo
(§ 1512 ods. 1 veta druhá).255 Čiže zverenský nástupca nadobudne dedičstvo ako
náhradník. Následný dedič sa stane náhradníkom aj v prípade, ak poručiteľ nepovolal
dediča predného alebo neexistujú zákonní dediči alebo žiadni z týchto dedičov nededia
a dedičstvo by inak pripadlo štátu256 . Ak by však poručiteľ nepovolal predného dediča,
ale zanechal zákonného dediča, tento by sa stal predným dedičom, tak ako som napokon
uviedla už vyššie. Predným dedičom nemôže byť štát, nakoľko by to popieralo princíp
zachovania majetku v súkromnej sfére, a za predného dediča nemôže byť považovaný
správca pozostalosti, ktorý by pozostalosť spravoval, kým nastane dôvod, pre ktorý
následný dedič prevezme pozostalosť 257 , aj keď na to nájdeme v odbornej literatúre aj
opačný názor258 . Prvorepubliková judikatúra stanovila, že zverenské nástupníctvo
zahŕňa všeobecné náhradníctvo len vtedy, ak to neodporuje vôli poručiteľa259 , inými
slovami ak poručiteľ stanoví inak, zverenský nástupca nenadobudne dedičstvo ako
náhradník.
Z toho dôvodu, že inštitúty všeobecného náhradníctva a zverenského nástupníctva
sú pomerne blízke, ObčZ zavádza výkladové pravidlo stanovujúce, že ak nevieme zistiť,
či poručiteľ povolal náhradníka alebo zverenského nástupcu, považuje sa jeho
nariadenie za povolanie náhradníka (1512 ods. 2). Účelom tohto pravidla je predísť
situácii, že by bol takýto prejav vôle považovaný za zdanlivý pre svoju neurčitosť.
Predný dedič je vlastníkom poručiteľovho imania, no jeho vlastnícke právo je
svojím spôsobom oslabené a môžeme povedať, že je obmedzené na práva a povinnosti
požívateľa (§ 1521). Tomuto vlastníckemu právu chýba jeden z jeho najvýznamnejších
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znakov, a to právo s vlastníctvom voľne nakladať (za predpokladu, že poručiteľ nezveril
prednému dedičovi právo s dedičstvom voľne nakladať).260
Predný dedič má právo majetok držať, užívať a brať z neho plody a úžitky.
Konkrétne mu prislúcha právo užívať vec pre vlastnú potrebu a potrebu svojej
domácnosti, brať z veci plody a úžitky, právo na pravidelné aj mimoriadne výnosy a
právo na to, aby mu zverenský nástupca prispel na to, čo plnil na poručiteľove dlhy
alebo neopomenuteľnému dedičovi na povinný diel261 . Predný dedič má ale aj veľké
množstvo povinností, medzi ktoré napríklad patrí: preberá všetky závady, ktoré na veci
viazli, vec udržuje v stave, v akom ju prevzal, pri výkone práv šetrí podstatu veci, hradí
udržiavacie náklady alebo nesie náklady, bez ktorých by sa nedosiahlo plodov a úžitkov
atď.262 Ak by zverenský nástupca nesúhlasil so spôsobom, akým predný dedič užíva vec
(napríklad preto, že predný dedič ju neužíva so starostlivosťou riadneho hospodára),
ktorá prináša plody alebo úžitky a je súčasťou dedičstva, môže sa obrátiť na súd (§
1523). Súd určí spôsob a rozsah hospodárenia a požívania veci tak, aby nedochádzalo
k jej znehodnocovaniu. Pre úplnosť uvádzam, že ak by predný dedič prekročil rámec
práv a povinností požívateľa, nástupca má právo, keď dedičstvo nadobudne, domáhať sa
voči nemu náhrady škody263 .
Ak je právo predného dediča obmedzené na práva a povinnosti požívateľa (teda
poručiteľ mu nezveril právo s dedičstvom voľne nakladať), nemôže majetok bez súhlasu
zverenského nástupcu, ktorý musí byť daný vo forme verejnej listiny, nijak scudzovať
(úplatne alebo bezúplatne vlastnícke právo prevádzať) alebo zaťažovať (a to či už
právom vecným alebo obligačným)264 . V prípade, že je povolaných viac následných
dedičov, bude pravdepodobne nutné získať súhlas všetkých265 . Jeho povinnosťou je
majetok uchovať pre nástupcu. Jediná možnosť ako by predný dedič mohol pozostalosť
scudziť alebo zaťažiť (bez súhlasu zverenského nástupcu), by bolo na úhradu
poručiteľových dlhov, keďže si v tomto prípade predný dedič plní svoju zákonnú
260 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
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povinnosť

(§

1521

veta druhá)266 .

Typickým príkladom môže byť uhradenie

poručiteľových dlhov prostredníctvom uzavretia zmluvy o pôžičke alebo úvere, z ktorej
vyplývajúci dlh je zaistený záložným právom na veciach v pozostalosti.
V niektorých prípadoch môže byť predný dedič nútený pozostalosť scudziť alebo
zaťažiť. Ak však zverenský nástupca neudelí súhlas so scudzením alebo zaťažením
pozostalosti, ObčZ umožňuje prednému dedičovi obrátiť sa na súd s návrhom, aby ten
tento súhlas nahradil. Súd tento súhlas nahradí, ak je to potrebné vzhľadom k
starostlivosti riadneho hospodára (§ 1522 ods. 2).
Z hľadiska súhlasu následného dediča bude otázne, ako postupovať, keď je
následným dedičom povolaná osoba, ktorá ešte neexistuje. ABGB tento problém riešil
pomocou opatrovníctva nenarodenému nástupcovi. 267
Poručiteľ však môže zveriť prednému dedičovi právo voľne nakladať s dedičstvom
(tzv. fideicomissum eius, quod supererit), avšak aj v tomto prípade s ním nebude môcť
nakladať pre prípad smrti268 . V takejto situácii pripadne zverenskému nástupcovi to, čo
do doby nástupníctva z dedičstva ostane (samozrejme môže sa stať, že neostane nič)269 .
V každom prípade Svoboda pripúšťa aj možnosť, že by sa tento prvorepublikový záver
takto absolútne neuplatňoval a mohlo by dôjsť k posudzovaniu, či predný dedič svoje
právo nezneužil s úmyslom zverenského nástupcu ukrátiť 270 .
V tejto súvislosti stojí za zmienku, že Všeobecný občiansky zákonník obsahoval
výkladové pravidlo stanovujúce, že ak je zverenské nástupníctvo vyslovené neurčite,
bude vykladané tak, aby dedičova voľnosť nakladať s vlastníctvom bola čo najmenej
obmedzená (§ 614 ABGB). Spravidla, ak existoval spor, či vôbec ide o zriadenie
zverenského nástupníctva, bolo vhodné rozhodnúť o jeho neexistencii (okrem prípadu,
ak by druhá možnosť, pripadajúca do úvahy, znamenala menšie obmedzenie dediča).
Ak sme si istí, že ide o zverenské nástupníctvo, ale nevieme, o ktorý prípad ide, tak bolo
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potrebné uznať ten, ktorý spôsobuje menšiu viazanosť dediča. 271 Občiansky zákonník
však toto výkladové pravidlo neprevzal.
Ak

sa

zverenské

nástupníctvo

týka

nehnuteľného

alebo

iného

majetku,

podliehajúceho zápisu do verejného zoznamu, zapíše sa do neho vlastnícke právo
predného dediča a aj informácia o existencii zverenského nástupníctva (§ 1524 ods. 1
veta prvá). Toto opatrenie slúži na ochranu následného dediča, ale aj na ochranu tretích
osôb272 . Ak by predný dedič učinil kroky, ktoré by marili alebo obmedzovali práva
nástupcu bez nástupcovho súhlasu, teda najmä ak by dedičstvo scudzil alebo zaťažil,
bude závisieť či zaťažená alebo scudzená vec, jej vlastník a aj zverenský nástupca sú
zapísaní do verejného zoznamu. Ak áno, bude toto právne jednanie zo zákona neúčinné
(§ 1524 ods. 1). Neúčinnosť bude len smerom k osobe nástupcu, voči ostatným osobám
bude takéto jednanie plne účinné. Ak ide o majetok nezapísaný vo verejnom zozname,
nástupca má právo domáhať sa relatívnej neúčinnosti (§ 1524 ods. 2).273
V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že nástupca môže požiadať predného
dediča o zostavenie inventáru všetkého, čo dedením nadobudol (§ 1520 ods. 1 veta
prvá). Toto jeho právo vyplýva z faktu, že zverenský nástupca nemusí mať detailný
prehľad, čo je súčasťou dedičstva a čo teda nadobudne aj on sám. K formálnym
a obsahovým náležitostiam tohto inventáru sa odvolávam na § 1520 ods.1 ObčZ.
Zverenský nástupca môže taktiež požadovať, aby bol inventár spísaný treťou osobou vo
forme verejnej listiny (§ 1520 ods. 2). Náklady na zostavenie inventáru idú k tiaži
dedičstva (§ 1520 ods. 3). V prípade, že v pozostalosti nie sú prostriedky na úhradu
nákladov inventáru, pravdepodobne pôjdu k tiaži predného dediča, keďže jemu je
uložená povinnosť inventár zostaviť274 .
Zverenské nástupníctvo zaniká:
1) nadobudnutím imania prvým zverenským nástupcom, ktorý nebol poručiteľovým
súčasníkom (§ 1515 ods. 1);
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2) uplynutím sto rokov od smrti poručiteľa, a to aj keď nariadil jeho dlhšie trvanie
(§ 1515 ods. 2 veta prvá). Po uplynutí sto rokov sa teda nemôže dedičstva ujať už
ďalší zverenský nástupca275 . Z tohto pravidla však existuje výnimka, v prípade ak
poručiteľ povolá dediča, ktorý je jeho súčasníkom, a stanoví mu zverenského
nástupcu, ktorý má nadobudnúť dedičstvo až smrťou tohto dediča. V tomto
prípade zverenské nástupníctvo

zaniká, až keď prvý zverenský nástupca

nadobudne dedičstvo, aj keby to bolo po uplynutí 100 rokov od smrti poručiteľa
(§ 1515 ods. 2 veta druhá);
3) ak nie je žiaden zo zverenských nástupcov (§ 1516). Môže sa stať, že síce
dedičstvo nenadobudol posledný poručiteľom predvídaný nástupca, no žiadny
ďalší z nástupcov už nie je dedičsky spôsobilý, nie je nažive alebo dedičstvo
odmietol. V takejto situácii posledný zverenský nástupca zostáva ako poručiteľov
dedič vlastníkom poručiteľovho imania a zverenské nástupníctvo ďalej zaniká276 ;
4) ak nenastane prípad, pre aký bolo zverenské nástupníctvo zriadené (§ 1516).
Typickým príkladom bude, ak poručiteľ stanoví, že dedičstvo má na zverenského
nástupcu prejsť v prípade splnenia určitej podmienky. Ak teda podmienka
nenastane, zverenské nástupníctvo zaniká. Obdobne to môže byť aj v prípade, ak
je za dediča povolaná osoba, ktorá v dobe smrti poručiteľa ešte neexistuje, čo je
obdoba povolania dediča s odkladacou podmienkou, že sa narodí živý277 ;
5) v prípade,

že poručiteľ zriadi zverenské nástupníctvo svojmu neplnoletému

dieťaťu nespôsobilému obstarávať pre prípad smrti, a to nadobudne poručiteľskú
spôsobilosť, zanikne zverenské nástupníctvo v rozsahu povinného dielu (§ 1517).
Ide o prípad, kedy poručiteľ povolá zverenského nástupcu svojmu narodenému,
ale ešte neplnoletému dieťaťu, ktoré je mladšie než 15 rokov a nenadobudlo plnej
svojprávnosti (ako som už uviedla vyššie ten, kto dovŕšil 15 rokov a nenadobudol
plnú svojprávnosť, môže obstarať pre prípad smrti vo forme notárskeho zápisu,
a teda

má

určitú

poručiteľskú

spôsobilosť)278 .

V tomto

prípade

musíme

vychádzať z § 1644 ods. 2. Z pravidla, že k nariadeniam poručiteľa, ktoré
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obmedzujú povinný diel sa neprihliada. Avšak kým dané neplnoleté dieťa
nenadobudne

poručiteľskú

spôsobilosť,

takéto

poručiteľove

nariadenie

nepredstavuje obmedzenie povinného dielu, keďže dané dieťa s dedičstvom
nemôže nakladať pre prípad smrti279 . Môžeme povedať, že dovŕšením 15 roku
veku dieťaťa dôjde k zániku zverenského nástupníctva čo do povinného dielu. Z
toho vyplýva, že následný dedič musí zanechať prednému dedičovi povinný
diel280 ;
6) ak bolo nariadené dieťaťu poručiteľa v dobe, kedy nemalo potomka, ale toto
dieťa zanechá potomka spôsobilého dediť (§ 1518). Predpokladá sa, že cieľom
poručiteľa bolo, aby jeho imanie ostalo v rodine a v súkromnej sfére. Ak by jeho
dieťa malo

potomkov v dobe spisovania

závetu,

poručiteľ by nepovolal

zverenského nástupcu. Teda je rozhodujúce, či v okamihu smrti poručiteľovho
dieťaťa toto dieťa zanechá dedičsky spôsobilého potomka 281 . Ak áno, zverenské
nástupníctvo zaniká. Rovnaké pravidlo sa uplatní aj na ostatných potomkov, ktorí
nemajú v dobe zriadenia zverenského nástupníctva potomka (§ 1518 veta druhá).
Aj v tomto prípade môže poručiteľ prejaviť vôľu, že zverenské nástupníctvo
takto nezaniká;
7) ak bolo zriadené plnoletej osobe (čo je rozdiel oproti dôvodu zániku zverenského
nástupníctva pod bodom 5), ktorá nemá spôsobilosť obstarať pre prípad smrti
z dôvodu obmedzenia vo svojprávnosti, ktorá však opäť túto spôsobilosť
nadobudne, aj keď len prechodne (§ 1519). Keďže hlavným účelom nariadenia
zverenského

nástupníctva

v tomto,

ako

aj

v ostatných

prípadoch

bude

zamedzenie prechodu majetku poručiteľa do verejnej sféry, v prípade, že dedič
nadobudne spôsobilosť obstarať pre prípad smrti, tento dôvod zaniká, keďže
dedič o pozostalosti môže obstarať sám. Prihliadajúc k § 1527 môžeme povedať,
že postačuje faktické uzdravenie dediča. No iba faktické uzdravenie môže
spôsobovať spory medzi predným a následným dedičom, ktorého nástupníctvo
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zaniká282 . Ak dôjde k nadobudnutiu len obmedzenej spôsobilosti obstarať pre
prípad smrti (napríklad tým, že osoba je oprávnená nakladať s prostriedkami do
čiastky 30 000 Kč), tak dôjde taktiež len k čiastočnému zániku zverenského
nástupníctva, a to práve v rozsahu nadobudnutej spôsobilosti283 . Zákon súčasne
v tomto ustanovení používa výraz „zanikne svěřenské nástupnictví navždy“, čím
naznačuje, že ani po ďalšom stratení spôsobilosti sa fideikomisárna substitúcia
neobnoví284 . Ak by sa tak stalo, poručiteľ by musel novým obstaraním pre prípad
smrti znovu nariadiť zverenské nástupníctvo285 . Je potrebné pripomenúť, že
poručiteľ môže odvrátiť takýto zánik zverenského nástupníctva tým, že prejaví
inú vôľu.
Z procesného hľadiska bude zverenské nástupníctvo špecifické určitým dvojitým
pozostalostným konaním. V prvom rade bude prejednávaná pozostalosť po poručiteľovi
a takisto otázka zverenského nástupníctva. Len čo nastane predvídaný okamih, ktorým
sa ukončí odsunutie dedičského práva následného dediča, dôjde k druhému prejednaniu
pozostalosti za účelom potvrdenia nadobudnutia dedičstva následnému dedičovi (§ 194
ZŘS). K momentu, keď nastane tento predvídaný okamih, sa taktiež vzťahujú účinky
rozhodnutia, teda nadobudnutie vlastníckeho práva následným dedičom. 286

ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 107
283 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 170
284 Důvodová zpráva k návrhu zákona schváleného vládou ve znění změn přijatých Legislativní radou
vlády
[online].
obcanskyzakonik.justice.cz,
květen
2011.
s.
378.
Dostupné
z <
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >.
285 SVOBODA In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 1720).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 142
286 ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 99
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7. Zrušenie závetu
Keďže závet je odvolateľný prejav vôle a poručiteľ ním nie je počas svojho života
nijakým spôsobom viazaný, môže ho kedykoľvek zrušiť a eventuálne nahradiť novou
poslednou vôľou (§ 1575 ods. 1). Ak by mu v tomto počínaní niekto z dedičov bránil,
mohlo by takéto jednanie založiť jeho dedičskú nespôsobilosť pre zavrženiahodný čin
proti poručiteľovej poslednej vôli (§ 1481)287 .
Právna úprava vychádza z koncepcie ObčZ 1964 s určitými zmenami pôvodom
najmä z ABGB a z vládneho návrhu občianskeho zákonníka z roku 1937.
K zrušeniu závetu môže dôjsť buď spísaním neskoršieho závetu, a to v rozsahu,
v akom pôvodný závet nemôže obstáť vedľa neskoršieho závetu, alebo odvolaním
závetu (§ 1575 ods. 2). Odvolať závet je možné buď výslovne, teda prejavom učineným
vo forme predpísanej pre spísanie závetu, alebo mlčky, teda zničením listiny, na ktorej
bol závet spísaný (§ 1577 a § 1578 ods. 1). Zrušenie spísaním nového závetu je pre
poručiteľa vhodné, keď má v úmysle niektoré ustanovenia staršieho závetu ponechať
v platnosti a novo rozhodnúť len o časti pozostalosti. Odvolanie závetu zase bude
vhodné, ak chce poručiteľ závet zrušiť bez ďalšieho. Do úvahy pripadá aj jednanie,
v ktorom poručiteľ odvolá predchádzajúci závet a súčasne v tej istej listine spíše nový
závet.288
Nezabúdajme, že v prípade závetov s úľavami dôjde k ich zrušeniu aj uplynutím
doby ich platnosti. V tejto súvislosti sa odvolávam na kapitolu 4.4.
Prirodzene, ak by poručiteľ za svojho života scudzil predmet dedenia, spotreboval
alebo

zničil,

došlo

by

k faktickému

zrušeniu

závetu

alebo

niektorého

jeho

ustanovenia.289
Ešte donedávna platilo pravidlo, že odvolaním či úmyselným zničením neskoršieho
závetu sa neobnovuje platnosť predchádzajúceho závetu, ktorý ním bol zrušený290 . Toto
však dnes neplatí, keďže ObčZ v § 1580 stanovuje presne opačné pravidlo inšpirujúce
sa v § 723 ABGB. Takže k obnoveniu predchádzajúceho závetu dôjde vtedy, ak
poručiteľ zruší novší závet, ktorý rušil tento predchádzajúci závet (aspoň v časti).

MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 67
SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 81
289 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 271
290 Uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 30. mája 1980, sp. zn. 11 Co 127/80 [R 30/1982 civ.]
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Predchádzajúci závet však poručiteľ musí až do zrušenia novšieho závetu uchovať.
Takéto obnovenie predchádzajúceho závetu je len vyvrátiteľnou právnou domnienkou,
takže ak je poručiteľova vôľa odlišná, nedôjde k obnoveniu predchádzajúceho závetu.
Pravidlo

sa

s najväčšou

pravdepodobnosťou

uplatní,

len

ak

došlo

k zrušeniu

predchádzajúceho závetu spísaním nového závetu. Nepripadá mi celkom možné, aby sa
ustanovenie § 1580 vzťahovalo aj na zrušenie predchádzajúceho závetu odvolaním. Ak
dôjde k odvolaniu, ktoré je samostatným právnym jednaním, a následnému spísaniu
nového závetu, aj po zrušení tohto nového závetu, stále je tu právne jednanie odvolania,
ktoré bráni obnoveniu platnosti pôvodného závetu. Samozrejme predchádzajúci závet
nemohol byť

zrušený ani zničením listiny, nebola by totiž splnená podmienka

uchovania predchádzajúceho závetu. K zrušeniu novšieho závetu bude môcť dôjsť
hocijakým spôsobom okrem zrušenia spísaním nového, v poradí tretieho závetu, vedľa
ktorého nemôže závet obstáť.
Pre úplnosť je potrebné pripomenúť, že do právnej úpravy sa vrátila neúčinná
zrušovacia doložka (tzv. clausula derogatoria) v minulosti už predvídaná v ust. § 716
ABGB. Zo zákazu takejto doložky vyplýva, že poručiteľ nemôže sám seba obmedziť
v budúcom spisovaní ďalších závetov. A teda by bolo neúčinné ustanovenie, ktorým by
poručiteľ sám sebe zakázal spísať v budúcnosti ďalší závet. Rovnako neúčinné by bolo
ustanovenie, že každý poručiteľov ďalší závet musí byť učinený v určitej forme pod
sankciou neplatnosti (§ 1581). Účelom tohto pravidla je najmä ochrana poručiteľa, a to
hlavne v prípade, ak by bol nútený k spísaniu závetu, ktorého obsahom by bola takáto
doložka. Toto ustanovenie dáva aj signál dedičom, že aj keď sú povolaní závetom za
dedičov, ešte to neznamená, že budú skutočne dediť. Za účinnosti ObčZ 1964 toto
pravidlo v právnej úprave absentovalo. No v literatúre nájdeme názory, že úkon, ktorým
by sa poručiteľ zaväzoval, že neobstará pre prípad smrti alebo závet nezruší alebo
nezmení, by bol od počiatku ničotný. Ak nebola v právnej úprave prípustná dedičská
zmluva ani vzájomný závet, analogicky nemôže poručiteľovi brániť nič v tom, aby za
svojho života a aj pre prípad smrti naložil so svojim majetkom podľa svojej vôle, aj keď
v rozpore s už spísaným závetom.291
Ustanovenia o zrušení závetu platia takisto pre zrušenie dodatku (§ 1498), príkazu
k započítaniu na dedičský podiel (§ 1663), prehlásenia o vydedení (§ 1649 ods. 1),
291
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negatívneho závetu (§ 1649 ods. 2) alebo povolania správcu pozostalosti verejnou
listinou (§ 1556 ods. 2).292

7.1

Zrušenie závetu spísaním nového závetu
Za svojho života môže poručiteľ spísať neobmedzené množstvo závetov. Právna

úprava už dlhodobo vychádza zo zásady, že práve posledná vôľa, ku ktorej spísaniu
došlo najneskôr, predstavuje aktuálnu vôľu poručiteľa. Neskorší platný závet ruší závet
predchádzajúci v prípade, že vedľa seba nemôžu obstáť (§ 1576). Je potrebné
poznamenať, že zákon nevyžaduje, aby poručiteľ nejakým spôsobom prejavil vôľu tento
predchádzajúci závet zrušiť. K jeho zrušeniu dôjde automaticky, zo zákona, obstaraním
nového platného závetu.
Počas účinnosti ABGB bolo nutné, aby poručiteľ, ktorý chcel ponechať v platnosti
pasáže predchádzajúceho závetu, ktoré mohli obstáť vedľa nového závetu, musel tento
úmysel vyslovene uviesť v novom závete (§ 713 ABGB)293 . Ak by tak poručiteľ
neučinil, bol by predchádzajúci závet celý neplatný, nielen v rozsahu, v ktorom sa
neznesie s novým testamentom, a to, o čom by nebolo v novom testamente obstarané,
by pripadlo zákonným dedičom294 . Toto už dnes nebude nutné a v rozsahu, v ktorom si
závety neodporujú, budú obidva platné.
Ako som už naznačila, predpokladom zrušenia predchádzajúceho závetu je, aby
tieto dva závety nemohli obstáť vedľa seba. Túto nemožnosť môžeme charakterizovať
ako nemožnosť, aby sa uplatnili súčasne obidva závety. Riešenie tejto situácie bolo
doposiaľ vyvodené len právnou teóriou a súdnou judikatúrou. Občiansky zákonník už
výslovne stanovuje,

že obstaraním nového závetu sa ruší predchádzajúci závet

v rozsahu, v akom nemôžu vedľa seba obstáť (§ 1576). Príkladom bude, keď sa
predchádzajúci závet týka celého majetku poručiteľa, ale neskôr obstaraný závet len
určitej jeho časti, o ktorej sa poručiteľ rozhodol obstarať inak. Dôsledkom uplatnenia
vyššie zmieneného pravidla bude, že tento predchádzajúci závet bude neplatný len
čiastočne, a to v rozsahu, na ktorý sa uplatní závet nový. Avšak na majetok, o ktorom
nový závet nepojednáva, sa bude stále uplatňovať predchádzajúci závet. Ak by
ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 194 a 195
293 BEDNÁŘ, V. Testamentární dědická posloupnost. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 31
294 ROUČEK In: ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936.
Praha: Codex Bohemia, 1998. s. 310
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poručiteľ chcel úplne zrušiť predchádzajúci závet, musel by novým závetom obstarať
minimálne v rovnakom rozsahu, v akom obstaral predchádzajúcim závetom. Ako som
uviedla vyššie, nemusí ísť o zrušenie závetu s konečnou platnosťou.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že nie je podstatné, v akých formách sú
jednotlivé závety obstarané, čiže neskorší holografický závet môže pokojne zrušiť
predchádzajúci závet vo forme verejnej listiny, ak vedľa seba nemôžu obstáť. 295
Pre úplnosť uvádzam, že sa pravdepodobne budeme naďalej môcť opierať
o prvorepublikovú judikatúru stanovujúcu, že neskorší závet neruší predchádzajúci
dodatok, ktorý nebol zriadený so zreteľom k určitému závetu okrem prípadu, ak by
z nového závetu vyplývala takáto nepochybná poručiteľova vôľa. 296

7.2

Zrušenie závetu odvolaním
Odvolanie závetu, či už učinené výslovne alebo mlčky, je rovnako závažné právne

jednanie ako samotné obstaranie závetu. Aj preto na neho budeme uplatňovať niektoré
pravidlá vzťahujúce sa k spísaniu závetu.
Predovšetkým budeme naďalej vychádzať z judikatúrou vyvodeného záveru297 , že
závet môže odvolať poručiteľ jedine osobne a nemôže sa pri tom nechať zastúpiť.
A v druhom rade musí byť poručiteľ spôsobilý nielen k spísaniu závetu, ale aj k jeho
odvolaniu. K tomuto záveru prichádzame aj napriek faktu, že ObčZ neprevzal z ABGB
ustanovenie § 718 o spôsobilosti poručiteľa k odvolaniu závetu. Preto sa podmienky
ustanovení § 1525 až § 1528 uplatnia obdobne aj na odvolanie závetu.
Výslovným odvolaním závetu budeme rozumieť najmä také odvolanie, v ktorom
poručiteľ použije slová ako „odvolávam svoj predchádzajúci závet“ alebo „ruším
závet“298 .
Poručiteľ takto môže odvolať celý závet, niekoľko závetov, ale aj jednotlivú časť či
dokonca ustanovenie závetu.
Výslovné odvolanie musí mať formu, ktorá je predpísaná pre spísanie závetu, teda
formu závetu holografického, alografického, formu verejnej listiny alebo formu jedného
z privilegovaných závetov (§ 1577). Nie je však nutné, aby bolo odvolanie učinené
FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 271 a 272
296 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR zo dňa 20. decembra 1922, Rv I 739/22 [Vážný 2121]
297 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 20. marca 2008, sp. zn. 21 Cdo 2968/2006 [AN 5/2008 s. 182]
298 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 272
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v rovnakej forme, v akej bol závet spísaný. Teda je možné odvolať závet spísaný vo
forme verejnej listiny odvolaním vo forme holografického závetu. Avšak v literatúre
nájdeme aj opačný názor299 . Odvolanie pritom môže byť samostatným právnym
jednaním alebo môže byť zahrnuté v inom právnom jednaní ako napríklad v závete,
listine o vydedení alebo pravdepodobne aj v dodatku za predpokladu, že tento splňuje
náležitosti predpísané pre spísanie závetu300 .
Tak ako za účinnosti ObčZ 1964, aj naďalej sú v právnej úprave neriešené dôsledky
eventuálneho odvolania prejavu o odvolaní a jeho vplyvu na pôvodný testament301 .
Ako som už vyššie uviedla, závet je možné odvolať aj mlčky, a to v prvom rade
zničením listiny, na ktorej bol závet napísaný (§ 1578 ods. 1 veta prvá). Listina bude
zničená, ak prestane existovať alebo ak je natoľko zjavne znehodnotená, že je jej
odvolanie zjavné302 . Z prvej vety § 1578 ods. 1 priamo nevyplýva, že by listinu musel
zničiť sám poručiteľ. Avšak druhá veta daného ustanovenia („Zničí-li zůstavitel...“) už
tento dojem navodzuje. K záveru, že závet musí zničiť práve poručiteľ, a to jednaním
úmyselným,

teda

nie

náhodou,

omylom alebo

nedopatrením,

nás priviedla už

judikatúra303 . Súdim, že sa môžeme jednoznačne prikloniť k záveru, že ak dôjde k
zničeniu listiny len omylom alebo nejakým nedopatrením, nebudeme to považovať za
odvolanie závetu. Rovnako ak sa poručiteľ o jej zničení nedozvie. Ak by však došlo k
zničeniu listiny mimo vôle poručiteľa, ten by o tom vedel, ale listinu neobnovil, závet je
taktiež odvolaný, ak z okolností plynie poručiteľov zrušujúci úmysel (§ 1578 ods. 2).
Ak by niekto úmyselne listinu zničil proti vôli poručiteľa, ani to nebude spôsobovať
odvolanie závetu. Musíme predsa vychádzať z vôle poručiteľa, ktorá by v tomto prípade
chýbala. Čo sa týka možnosti zničiť listinu inou osobou za predpokladu, že toto
zničenie je v súlade s vôľou poručiteľa, bude komplikovanejšie dôjsť k absolútnemu
záveru. Fiala a Beerová304 sa prikláňajú k názoru, že bude naďalej nutné, aby listinu
zničil sám poručiteľ, inak by došlo k obchádzaniu formálnych požiadaviek. Svoboda

WELLECH, E. Vyznejte se v dědickém řízení: vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku. Brno:
BizBooks, 2014. s. 35
300 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 272
301 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 113
302 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 83
303 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29. augusta 2013, sp. zn. 21 Cdo 2242/2012 [C 12842]
304 FIALA, BEEROVÁ In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475
– 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 273
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a Klička305 , ako aj literatúra k ABGB306 , zase pripúšťajú, že k platnému odvolaniu
mlčky môže dôjsť, ak tak učiní tretia osoba na príkaz poručiteľa. Môžem sa prikloniť k
tomuto názoru. Vychádzam z toho, že si vieme predstaviť situácie, kedy poručiteľ
nachádzajúci sa v zlom zdravotnom stave, ktorý mu znemožňuje pohyb, požiada inú
osobu, aby listinu roztrhla miesto neho. V tomto prípade by som videla objektívny
dôvod, prečo takto poručiteľ učinil, a súčasne by dané odvolanie závetu naplňovalo jeho
vôľu. Samozrejme môže nastať otázka, prečo poručiteľ osobne neodvolal závet iným
spôsobom. Za predpokladu, že je poručiteľ nepohyblivý, by nepripadalo do úvahy
holografické

odvolanie

závetu

a v prípade

alografického

alebo

odvolania

závetu

notárskym zápisom, môže byť obava, že tak poručiteľ už učiniť nestihne alebo je jeho
uskutočnenie veľmi náročné. V tomto prípade by podľa mňa mala pred formálnymi
náležitosťami prevážiť

zásada rešpektovania vôle poručiteľa, ale je samozrejme

nepravdepodobné, že by bol tento prípad v praxi veľmi častý.
Ak by bol závet spísaný vo viacerých vyhotoveniach, bude potrebné ich všetky
zničiť (§ 1578 ods. 1 veta druhá). V prípade zničenia len jedného vyhotovenia,
pravdepodobne nedôjde k odvolaniu závetu. Bude potrebné skúmať vôľu poručiteľa, či
vedel o existencií ďalších vyhotovení a úmyselne ich nezničil, alebo o nich nevedel
a závet považuje za odvolaný.
Za odvolanie závetu budeme považovať aj poručiteľovu žiadosť o vydanie
originálu závetu spísaného vo forme verejnej listiny (§ 1579 ods. 1). Ako som už vyššie
špecifikovala, spísať závet vo forme verejnej listiny je možné jednak pred notárom vo
forme notárskeho zápisu a jednak obstaraním privilegovaného závetu, ktorý ak spĺňa
náležitosti predpísané zákonom, sa považuje za verejnú listinu. Obidva sú v úschove
u notára. Z toho dôvodu nie je možné závet vo forme verejnej listiny zrušiť zničením
listiny307 . Poručiteľ má právo kedykoľvek požadovať vydanie listiny a notár je zase
povinný ju vydať. Toto vydanie sa však považuje za odvolanie tohto závetu. Z dikcie
„považuje se“ usudzujeme, že ide o právnu fikciu a nie o vyvrátiteľnú právnu

SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 82 a 83
ROUČEK, FAJNOR - ZÁTURECKÝ In: ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k
československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v
Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1936. Praha: Codex Bohemia, 1998. s. 319
307 MIKEŠ, J.; MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 113
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domnienku308 . Ak však bol závet len uložený do notárskej úschovy, teda ak bol spísaný
vo forme súkromnej listiny, jeho vydanie nemá za následok odvolanie závetu (§ 1579
ods. 2). Na druhej strane jeho vydanie nie je nutné na to, aby došlo k zrušeniu takéhoto
závetu a je možné zrušiť aj závet, ktorý je stále v úradnej úschove309 .
Za zmienku v tejto súvislosti stojí, že za účinnosti ABGB nebolo považované za
odvolanie posledného obstarania, ak poručiteľ odobral písomné obstaranie súdne alebo
notárske zo súdnej alebo notárskej úschovy. Posledné obstaranie tým však stratilo
platnosť posledného verejného obstarania a naďalej bolo platné, ak spĺňalo náležitosti,
ako posledné súkromné obstaranie.310

ŠEŠINA, WEWERKA In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník,
Komentář Svazek IV. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 199 a 200
309 SVOBODA, J.; KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 84
310 ROUČEK In: ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi . Repr. pův. vyd. z r. 1936.
Praha: Codex Bohemia, 1998. s. 315
308
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8. Komparácia s francúzskou právnou úpravou
Testament je v Code Civil upravený spoločne s darovaním medzi živými (des
donations entre vifs) medzi tzv. les libéralités, ktoré môžeme charakterizovať ako
právne jednania medzi osobami živými alebo pre prípad smrti, ktorými jedna osoba
prevádza právo, vec alebo veci v prospech druhej osoby311 . Definícia testamentu je tej
obsiahnutej v českej právnej úprave podobná. Je to právne jednanie, ktorým poručiteľ
nakladá na dobu, kedy už nebude existovať, so všetkými alebo časťou jeho vecí a práv,
a ktorý môže byť odvolaný (čl. 895 CC).
Francúzska právna úprava tak ako tá česká vyžaduje pre platnosť testamentu jeho
spísanie v jednej z foriem predvídaných v CC. A to buď vo forme vlastnoručného
testamentu (testament olographe), testamentu vo forme notárskeho zápisu (testament
authentique) alebo mystického testamentu (testament mystique). K týmto trom formám
sa nakoniec pridáva aj medzinárodný testament (testament international) upravený vo
Washingtonskom

dohovore

z 28.

októbra

1973

o

jednotnej

právnej

forme

medzinárodného závetu. Na rozdiel od ObčZ, ktorý ako som už vyššie uviedla, pripúšťa
za určitých podmienok aj existenciu ústneho testamentu, francúzska právna úprava
ústny testament postihuje absolútnou neplatnosťou. Ničmenej, ak by poručiteľ za svojho
života dal svojim dedičom isté ústne inštrukcie (napríklad poskytovať po jeho smrti
rentu jeho priateľovi) a títo dediči s nimi súhlasia a začnú ich po jeho smrti plniť, stanú
sa platnými a vynútiteľnými312 . Rovnako ako česká právna úprava, ani tá francúzska,
nepripúšťa spoločný závet viacerých osôb, a to či už jednej osoby v prospech druhej
alebo v prospech tretích osôb (čl. 968 CC).
Formálne náležitosti vlastnoručného závetu (testament olographe) sú veľmi
podobné tým českým. Holografický testament musí byť celý napísaný rukou poručiteľa,
datovaný

a vlastnoručne

v akomkoľvek

jazyku,

podpísaný
akýmkoľvek

(čl.

970

CC).

prostriedkom

Závet môže byť

a na

akomkoľvek

napísaný
nosiči,

za

podmienky jeho čitateľnosti. Nečitateľnosť môže na druhej strane preukazovať duševnú
poruchu poručiteľa spôsobujúcu neplatnosť takého testamentu.

311

Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, Définition de libéralité. Dostupné z
<http://www.dictionnaire-juridique.com/defin ition/liberalite.php>.
312 Rédaction Monfinancier. Comment préparer sa succession avec le testament. Dostupné z
<https://www.monfinancier.com/comment-preparer-sa-succession-avec-le-testament-7316.ht ml>.
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Pomoc pri spisovaní tohto typu testamentu (testament à main guidée) je pripustená
iba v prípade, ak je poručiteľ príliš fyzický slabý na to, aby závet spísal sám. Takýto
testament bude platný, iba ak bude písmo poručiteľa identifikovateľné a závet bude
prejavom vlastnej vôle poručiteľa.313
Dátum môže byť v závete umiestnený na akomkoľvek mieste, na začiatku, na konci
alebo aj v strede. Avšak v prípade umiestenia dátumu v strede môže byť sporné, či aj
zvyšná časť závetu je datovaná, a teda spôsobovať jej neplatnosť. Francúzska právna
úprava pripúšťa vymedzenie dátumu aj iným spôsobom než presným určením dňa,
mesiaca a roku, ako napríklad uvedením „v deň mojich 70. narodenín“.
Absencia,

neúplnosť

alebo falošnosť dátumu v holografickom závete obecne

spôsobuje neplatnosť takéhoto závetu. V priebehu času bol však tento formalizmus
judikatúrou do určitej miery zjemnený.
Aj napriek neúplnosti alebo absencii dátumu budeme závet považovať za platný, ak
vieme dátum jeho obstarania zistiť z vonkajších okolností, ktoré podporujú informácie
v závete obsiahnuté a majú v nich pôvod. Typicky sa môžeme oprieť o judikát
Kasačného súdu314 , ktorý stanovil, že ak testament obsahuje určenie dátumu „pred
zajtrajšou operáciou“, a ak je dátum operácie známy, vieme určiť dátum obstarania
takéhoto závetu315 . No v prípade absolútneho nedostatku určenia dátumu v testamente
sa nebude možné oprieť ani o vonkajšie okolnosti, ktoré by tento dátum objasňovali316 .
Druhým zmiernením požiadavky nutnej datácie testamentu je prípad, ak je dátum
v testamente nepodstatný. Kasačný súd dospel k názoru, že v prípade označenia dátumu
vo forme „v januári 1975“ nie je závet neplatný aj napriek absencii uvedenia dňa jeho
obstarania za predpokladu, že nie je pochybnosť o spôsobilosti poručiteľa závet spísať
a nie je viac závetov, a teda nehrozí ich konflikt317 . Na druhej strane, ak by v závete
chýbal aj rok jeho obstarania, tento záver by sa uplatniť nemohol.
V poslednom rade Kasačný súd skombinoval predchádzajúce dva prístupy a dospel
k záveru, že úplne nedatovaný závet bude stále platný, ak vieme mesiac a rok jeho
obstarania zistiť z vonkajších okolností, a ak je určenie dňa obstarania nepodstatné.
Príkladom môže byť rozhodnutie Kasačného súdu zo dňa 30. júna 1992. Dňa 21.
Rozhodnutie Cour de Cassation, 1re civ., zo dňa 11. februára 1997
Kasačný súd je v tejto práci používaný ako synonymum Cour de Cassation .
315 Rozhodnutie Cour de Cassation zo dňa 4. júna 1934
316 Rozhodnutie Cour de Cassation, Chambre Civil 1, zo dňa 8. apríla 2009
317 Rozhodnutie Cour de Cassation, Civ. 1re., zo dňa 9. marca 1983, rozhodnutie Payan
313

314
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decembra 1984 bola poručiteľovi oznámená daňová kontrola. Následne 25. decembra
1984 spáchal samovraždu a zanechal testament, ktorý spomínal práve predmetnú
kontrolu. Súd dospel k názoru, že informácie v testamente indikujú jeho spísanie medzi
21. a 25. decembrom 1984 a určenie presného dňa nie je podstatné, keďže nie je
pochybnosť o spôsobilosti závet spísať a neexistuje viacero testamentov.318 Tento
princíp bol potvrdený aj ďalšou judikatúrou Kasačného súdu, ktorá stanovila obecné
pravidlo, že v prípade absencie dátumu vlastnoručný testament nie je neplatný, ak
vnútorné informácie doplnené vonkajšími okolnosťami zakladajú, že závet bol spísaný
v určitom období, a ak nie je preukázané, že v danom období poručiteľ nebol spôsobilý
závet spísať alebo spísal iný závet nekompatibilný so závetom pôvodným. 319
Z hľadiska požiadavky podpisu závetu sa francúzska súdna a právna prax zaoberá
obdobnými problémami a obecne prichádza k podobným záverom ako tá česká. Podpis
by sa mal skladať z osobného mena a priezviska. No judikatúra pripustila, na rozdiel od
tej českej, kde v tejto oblasti, ako som už vyššie uviedla, naďalej panujú spory, aj
podpis len osobným menom poručiteľa za predpokladu, že nie je pochybnosť o identite
poručiteľa a o jeho vôli učiniť dané právne jednanie320 . Problematika umiestenia
podpisu sa postupom času vo francúzskej judikatúre vyvíjala. Aktuálne sa Kasačný súd
prikláňa k názoru, že podpis musí byť umiestnený na konci závetu321 . Avšak v minulosti
zastával liberálnejší postoj a pripúšťal podpis buď na začiatku alebo na konci závetu za
podmienky, že celý text má materiálnu a logickú súvislosť a tvorí nerozdielny celok322 .
Závet vo forme notárskeho zápisu (testament authentique) môže byť učinený buď
pred dvoma notármi alebo pred jedným notárom za prítomnosti dvoch svedkov (čl. 971
CC). Pôvodné znenie Code Civil vyžadovalo prítomnosť 4 notárov, a to až do roku
1950. V právnej úprave závetu vo forme notárskeho zápisu môžeme vidieť podstatne
väčšiu mieru formalizmu než v úprave českej. Na svedkov sa uplatňujú klasické
požiadavky ako ich plnoletosť, svojprávnosť a absencia stretu záujmov. Teda svedkami
nemôžu byť dediči, ich rodičia a príbuzný do štvrtého stupňa (čl. 975 CC).
Výrazný rozdiel oproti českej právnej úprave môžeme vidieť v spôsobe, akým má
byť tento testament spísaný. Code civil stanuje presný formálny postup spočívajúci
318

Rozhodnutie
Rozhodnutie
320 Rozhodnutie
321 Rozhodnutie
322 Rozhodnutie
319

Cour de Cassation, Civ. 1re, zo dňa 30. júna 1992
Cour de Cassation, Civ. 1re, zo dňa 10. mája 2007, rozhodnutie Garon
Cour de Cassation, Civ., zo dňa 24. júna 1952
Cour de Cassation, Civ. 1re, zo dňa 14. januára 2003
Cour de Cassation, Civ. 1re, zo dňa 18. februára 1968
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v nutnosti tento typ testamentu notárovi nadiktovať pod sankciou neplatnosti (čl. 972
CC). Teda predpripravený závet by bol neplatný. No notár môže vopred pripraviť určitý
návrh testamentu za predpokladu, že mu je následne poručiteľom nadiktovaný.
Neodlučiteľnou náležitosťou tohto typu poslednej vôle je ústnosť prejavu, ktorá nemôže
byť nijakým spôsobom nahradená, a to ani znakmi akokoľvek jednoznačnými323 . Závet
môže byť nadiktovaný aj v cudzom jazyku, ak notár a svedkovia danému jazyku
rozumejú. Následne musí notár závet spísať. Pričom tak nemusí učiniť doslovne,
postačí, ak bude mať písomné prevedenie rovnaký zmysel ako nadiktovaný návrh.
Notár zvolí formuláciu jasnú, zrozumiteľnú a vyhovujúcu zákonným požiadavkám.
Ďalším krokom je prečítanie závetu poručiteľovi a v poslednom rade podpis závetu
poručiteľom za prítomnosti svedkov a notára. Ak sa poručiteľ nie je schopný podpísať,
musí to byť v závete vyslovene uvedené rovnako ako aj dôvod, pre ktorý nie je podpisu
schopný. Závet musí byť podpísaný aj svedkami a notárom.
Mystický testament (testament mystique) je spísaný buď samotným poručiteľom
alebo osobou treťou. Poručiteľ sa na tento závet musí podpísať alebo uviesť, že schopný
podpisu nie je a dôvod, prečo ho nie je schopný. Po jeho spísaní je takýto testament
uzavretý, skrytý, zapečatený a následne predložený notárovi a dvom svedkom (čl. 976
CC). Poručiteľ musí prehlásiť, že zapečatená listina alebo obálka obsahuje jeho
poslednú vôľu, je ním podpísaná a spísaná ním alebo treťou osobou. Notár na listine
alebo obálke vyznačí dátum a miesto prevzatia, spôsob uzavretia a zapečatenia, a tým
potvrdí splnenie formálnych požiadaviek pre mystický testament. Poručiteľ, notár
a svedkovia

listinu podpíšu.

Z hľadiska dátumu je významný dátum predloženia

notárovi, nie dátum samotného spísania testamentu. Ak nie sú formálne náležitosti tohto
závetu splnené nebude platný, no môže byť stále považovaný za vlastnoručný závet, ak
splňuje jeho náležitosti. Tento typ závetu je však vo Francúzsku pomerne málo užívaný
z dôvodu, že kombinuje nevýhody závetu holografického a závetu vo forme verejnej
listiny. Jeho pôvodným účelom bolo umožniť osobám, ktoré nevedia čítať a písať,
nadiktovať ich testament a následne ho uložiť u notára.
Medzinárodný
Washingtonského

testament

dohovoru

z 28.

(testament
októbra

international)
1973

o

jednotnej

je

produktom

právnej forme

medzinárodného závetu, ktorý je pre Francúzsko záväzný od 1. decembra 1994. Napriek
323

Rozhodnutie Kasačného súdu, Civ. 1re, zo dňa 7. júla 1965
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jeho názvu môže byť užitý nie len vo vzťahoch s medzinárodným prvkom, ale aj v čisto
vnútroštátnych vzťahoch324 . Tento testament môže písomne vyhotoviť sám poručiteľ
alebo osoba tretia, v akomkoľvek jazyku, ručne alebo iným spôsobom spísania.
Následne poručiteľ pred notárom a svedkami prehlási, že daný dokument je jeho
testamentom a všetci prítomní ho

podpíšu,

čím sa podobá vyššie uvedenému

mystickému testamentu. Rovnako ako u iných foriem aj tu sa vyžaduje podpis svedkov,
notára a poručiteľa. Výhodou tohoto testamentu je, že je dostupný pre všetky osoby,
ktoré nevedia alebo nemôžu čítať (nevyžaduje sa jeho čítanie alebo diktovanie) alebo
písať, nevedia po francúzsky alebo nemôžu obstarať vo forme holografického závetu.
Tento typ testamentu je často presadzovaný notármi z toho dôvodu, že je viac bezpečný
než vlastnoručný testament a súčasne je na notára kladená menšia miera zodpovednosti
než u testamentu vo forme notárskeho zápisu325 .
Obdobne ako v českej úprave aj v tej francúzskej nájdeme úľavy pri o obstarávaní
závetu. Tie sa týkajú najmä vojakov a námorníkov (čl. 981 CC). Obdobne je
privilegovaný testament možný v mieste, v ktorom je všetka komunikácia nemožná
z dôvodu nákazlivej choroby, ak je poručiteľom osoba touto chorobou trpiaca alebo
nakazená (čl. 985 CC). Možnosť obstarať pre prípad smrti takýmto závetom majú aj
ostrovania (čl. 986 CC) a posádky (čl. 988 CC). Rovnako ako v českej právnej úprave aj
v tej francúzskej má tento testament obmedzenú dobu platnosti, a to 6 mesiacov od
zániku špecifickej situácie, ktorá odôvodňovala jeho obstaranie (čl. 984, 987 a 994 CC).
Nutným obsahom testamentu bude rovnako ako aj v českej právnej úprave
vymedzenie osôb majúcich z testamentu prospech326 a vymedzenie majetku, na ktorý sa
testament vzťahuje.
Osoby majúce z testamentu prospech musia byť presne vymedzené alebo aspoň
určiteľné. V prípade nepresného určenia osoby beneficienta (či už je ním osoba fyzická
alebo právnická) bude súd, za účelom zachovania platnosti testamentu a vyhoveniu vôle
poručiteľa, zisťovať z vonkajších okolností akú konkrétnu osobu mal poručiteľ na
mysli. Francúzska judikatúra vylúčila možnosť, aby poručiteľ poveril tretiu osobu
určením osoby beneficienta z testamentu po jeho smrti. A to aj za predpokladu, že
poručiteľ vymedzil kategóriu osôb, z ktorých má táto tretia osoba vybrať. K tomuto
Medzinárodný sa nazýva preto, lebo je uznaný všetkými signatárskymi štátmi daného dohovoru .
BEIGNIER, B. Libéralités et successions. Édition 2010. Paris: Montchrestien Lextenso, 2010. s. 159
326 Vo francúzskej úprave sa osoby majúce z testamentu prospech nazývajú bénéficiares alebo légateurs.
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záveru Kasačný súd dospel z dvoch dôvodov. Za prvé, je testament osobným právnym
jednaním, ktorým môže jedine poručiteľ vymedziť svojich dedičov a za druhé, ak by
tretia osoba beneficienta neurčila, nikto by nebol vlastníkom predmetného majetku. 327
Z hľadiska vymedzenia majetku, ktorého sa testament týka, rozlišujeme tri typy
odkazu (čl. 1002 CC)328 . Odkaz univerzálny (le legs universel) je ustanovenie
testamentu, ktorým poručiteľ zanecháva jednej alebo viacerým osobám všetok majetok
ku dňu jeho smrti (čl. 1003 CC). Takto povolaný dedič teda zdedí všetko, čo poručiteľ
zanechal okrem toho, čo náleží neopomenuteľným dedičom a dedičom s univerzálnym
alebo individuálnym nárokom. Univerzálnym odkazom bude typicky, ak sú povolaní
viacerí dediči bez toho, aby boli určené ich podiely. Tí si tak voľnú časť pozostalosti329
rozdelia rovným dielom. Odkaz s univerzálnym nárokom (le legs à titre universel) je
odkaz, ktorým poručiteľ zanecháva časť majetku, ktorým môže disponovať, ako
napríklad polovicu, tretinu, všetky jeho nehnuteľné alebo hnuteľné veci alebo ich diel
(čl. 1010 CC). Odkaz s univerzálnym nárokom sa vzťahuje k podielu na majetku, nie
k jednotlivým veciam. Ak by sa odkaz vzťahoval k určitým konkrétnym veciam alebo
k sume peňazí, bude sa jednať o tretí typ odkazu, a to o odkaz s individuálnym nárokom
(le legs à titre particulier). Tento typ odkazu je súčasne aj zbytkovou kategóriou (čl.
1010 CC). Beneficient odkazu s individuálnym nárokom nie je povinný k dlhom, ktoré
na pozostalosti viaznu a sú s ňou spojené (čl. 1024 CC). Beneficienti univerzálneho
odkazu a odkazu s univerzálnym nárokom budú povinní k dlhom v závislosti na
spôsobe prijatia odkazu: rozlišujeme obdobu prijatia bez výhrady súpisu (lacceptation
pure et simple) a s výhradou súpisu (lacceptation à concurrence de lactif net).
Predmet odkazu musí byť určený alebo aspoň určiteľný. Ak by nebol predmet
odkazu vymedzený určite, súd sa bude snažiť tento predmet identifikovať na základe
vonkajších okolností.
Odkaz môže byť tak ako aj v ČR spojený s určitým príkazom (le charge),
odkladacou (la condition suspensive) alebo rozväzovacou podmienkou (la condition
résolutoire) alebo doložkou času (le terme).
Rozhodnutie Cour de Cassation, Civ., zo dňa 12. augusta 1863
Odkaz (z francúzskeho legs) nemá rovnaký význam ako odkaz v zmysle § 1477 ObčZ. Pod odkazom
vo francúzskej úprave budeme rozumieť akékoľvek ustanovenie pre prípad smrti obsiahnuté v testamente,
ktorými sa nakladá s majetkom. Od nich je potrebné odlišovať iné ustanovenia závetu, ktorými sa
s majetkom nenakladá ako napríklad povolanie vykonávateľa závetu (un exécuteur testamentaire).
329 Voľnou časťou pozostalosti (la quatité disponible) budeme rozumieť časť pozostalosti po odpočítaní
toho, čo náleží neopomenuteľným dedičom.
327

328
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Záver
Cieľom mojej práce bolo charakterizovať jednotlivé aspekty inštitútu závetu, ktoré
rekodifikáciou prešli najvýznamnejšími zmenami,

zamyslieť sa nad ich prínosom

a načrtnúť možné riešenia sporných otázok vyplývajúcich z nových inštitútov. Preto
som sa zamerala na analýzu jednotlivých foriem závetu, ako aj nového inštitútu závetov
s úľavami, možnosti opatriť závet niektorou z vedľajších doložiek, ale aj ustanoviť
povolanému dedičovi náhradníka alebo nástupcu. V neposlednom rade som sa zaoberala
právnou úpravou vo Francúzsku s dôrazom na jednotlivé formy testamentu. Avšak je
potrebné dodať, že problematika závetu by sa dala analyzovať ešte z mnohých hľadísk.
Na základe zistení, ktoré som v práci predostrela, môžem uzavrieť, že Občiansky
zákonník priniesol veľmi výraznú zmenu všeobecne v dedičskom práve, avšak špeciálne
v rámci testamentu. Na rozdiel od pomerne chudobnej úpravy Občianskeho zákonníku
1964, ponúka účinná právna úprava poručiteľovi omnoho širšie možnosti. A to
konkrétne možnosť využitia vedľajších doložiek v závete, dedičskej substitúcie, či
možnosť povolať dediča formou závetu s úľavami. Socialistická doktrína, na ktorej bola
založená

podoba závetu doposiaľ,

v mnohých smeroch poručiteľa obmedzovala.

Občiansky zákonník je založený na modernej právnej doktríne, ktorá je v súlade
s dnešnými európskymi štandardmi, výrazne posilňuje význam vôle poručiteľa a stavia
ju pred záujmami dedičov.
Záverom ostáva skonštatovať, že takmer všetky inštitúty, ktoré nová úprava
prináša, už české právo poznalo, a to v období prvej republiky. Preto je možné pri
nejasnostiach využívať prvorepublikovú judikatúru. No zaiste bude zaujímavé sledovať
aj ďalší vývoj. Je potrebné poznamenať, že advokáti, notári a aj súdy nemajú aktuálne
skúsenosti s účinnou právnou úpravou, ktorá priniesla mnoho zmien. Uvidíme, ako sa
bude ďalej judikatúra vyvíjať a na základe toho budeme môcť jednotlivé inštitúty ešte
hlbšie analyzovať.
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Zoznam skratiek
ABGB - cisársky patent 946/1811 Zb. z. s., Všeobecný občiansky zákonník rakúsky, zo
dňa 1. júna 1811, v znení účinnom od 1. 1. 1917 do 31. 12. 1965 (Allgemeines
bürgerliches Gesetzbuch)
CC – Code Civil
ČR - Česká republika
ČSR – Československá republika
LZPS - Uznesenie Českej národnej rady č. 2/1993 Sb., o vyhlásení Listiny základných
práv a slobôd ako súčasť ústavného poriadku Českej republiky
NtŘ - zákon č. 358/1992 Sb., o notároch a ich činnosti (notársky poriadok)
ObčZ - zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník
ObčZ 1950 – zákon č. 141/1950 Sb., občiansky zákonník
ObčZ 1964 - zákon č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov
ZŘS – zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštnych konaniach súdnych
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Abstrakt
Táto práca sa zaoberá právnym inštitútom závetu. Jej cieľom je charakterizovať
a analyzovať jednotlivé aspekty právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 89/2012 Sb.,
občiansky zákonník, a zamyslieť sa nad zmenami a novými inštitútmi, ktoré sa stali
súčasťou právnej úpravy. Diplomová práca je rozdelená do úvodnej kapitoly, ôsmich
kapitol a záverečnej kapitoly. Úvodná kapitola je venovaná úvodu do problematiky
a stanovuje ciele tejto práce. Prvá kapitola sa zaoberá charakteristikou jednotlivých
právnych titulov dedenia, a to dedičskou zmluvou, závetom a zákonom. Druhá kapitola
poskytuje obecnú charakteristiku závetu ako právneho jednania. Účelom tretej kapitoly
je zamyslieť sa nad spôsobilosťou zhotoviť závet a nad limitmi tejto spôsobilosti. Štvrtá
kapitola popisuje jednotlivé formy závetu, teda holografický testament, alografický
testament, testament spísaný vo forme verejnej listiny a aj závety s úľavami. Piata
kapitola sa zameriava na vedľajšie doložky závetu, a to na povolanie vykonávateľa
závetu alebo na opatrenie závetu podmienkami, doloženiami času alebo príkazmi.
V šiestej

kapitole

nájdeme

úvahu

nad

inštitútmi

všeobecného

náhradníctva

a zverenského nástupníctva. Siedma kapitola sa zaoberá možnosťami zrušenia závetu,
a to formou spísania nového závetu alebo jeho odvolaním. V ôsmej kapitole nájdeme
komparáciu právneho

inštitútu závetu s francúzskou právnou úpravou. Záverečná

kapitola zhŕňa predošlé kapitoly a analyzuje prínos právnej úpravy. Autorka dospieva
k záveru, že právna úprava obsiahnutá v zákone č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,
odpovedá súčasným štandardom európskeho dedičského práva a je založená na
modernej právne doktríne.

Kľúčové slová
testament, závet, dedenie
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Abstract
This thesis deals with the legal institution of testament. The purpose of the thesis is to
characterize and analyse individual aspects of legal regulation contained in the Act No.
89/2012 Coll., Civil Code, and to think about changes and new institutions, that became
part of legal regulation. The thesis is divided into an introductory chapter, eight chapters
and a conclusion. The introductory chapter covers introduction to the matter and
describes the purpose of the thesis. The first chapter deals with characteristics of
individual legal titles of succession, such as inheritance contract, testament and intestate
succession. The second chapter provides general characteristics of testament as a legal
act. The purpose of the third chapter is to describe the conditions of testamentary
capacity and its limits. The fourth chapter describes individual forms of testament, such
as testament made by means of a private instrument, testament made by means of a
public instrument and also concessions in the making of a testament. The fifth chapter
focuses on clauses of lesser importance in a testament, such as selection of executor of
last will or conditions, determinations of time and mandates. In the sixth chapter we can
find

deliberation on institutions of substitution of heirship

and

succession by

fideicommissum. The seventh chapter deals with cancellation of testament, in a way of
writing a new testament or revocation of testament. In the eight chapter we can find
comparison of legal institution of testament with the French legal regulation. The
conclusion summarizes precedent chapters and analysis the contribution of legal
regulation. The author came into conclusion that the legal regulation contained in the
Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, reflects the current standards of European
inheritance law and is based on modern law theory.
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